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Χαιρετισµός Προέδρου Ελλ.Ε.∆.Α. 

 
Είναι γεγονός ότι οι νίκες και τα ρεκόρ στους αγωνιστικούς χώρους δεν πραγµατοποιούνται 
τυχαία. Είναι αποτέλεσµα πολυετούς και επίπονης προσπάθειας των αθλητών και των 
προπονητών τους, η οποία στηρίζεται σε µια σειρά από τρίτους παράγοντες, όπως, για 
παράδειγµα, οι γονείς των αθλητών, οι επιστήµονες πολλών ειδικοτήτων, τα διοικητικά 
στελέχη του αθλητισµού, οι υποστηρικτές των αθλητών, οι λειτουργικές εγκαταστάσεις, το 
εκπαιδευτικό σύστηµα, η κοινωνική διάρθρωση και τα ΜΜΕ.   
 
Για να συντονιστούν αποτελεσµατικά οι παράγοντες αυτοί είναι απαραίτητη µια εθνική 
αθλητική πολιτική, η οποία µπορεί να επιτευχθεί µόνο αν οι άνθρωποι που στελεχώνουν τους 
αθλητικούς φορείς αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις σε θέµατα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης.  
Στο «αγαπώ και θέλω» των ερασιτεχνών της σηµερινής διοίκησης είναι απαραίτητο να 
προσαρµοστεί επιδέξια το «ξέρω και µπορώ» των ανθρώπων που, µε πολύ κόπο, απέκτησαν 
επιστηµονικό τρόπο σκέψης και λειτουργίας στο θέµα.   
 
Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει και µπορεί να γίνει και, στο βαθµό που θα µας δοθεί η 
δυνατότητα, είµαστε διατεθειµένοι να την κάνουµε. Γνωρίζουµε ότι η «ισχύουσα τάξη 
πραγµάτων» (στην οποία συµπεριλαµβάνονται και οι ανθρώπινες αδυναµίες των µελών της 
Ελλ.Ε.∆.Α.) είναι ισχυρή. Κανείς, όµως, δεν µπορεί να µας αποκλείσει από το να 
αγωνιστούµε «τον αγώνα τον καλό». Άλλωστε, η ευχαρίστηση που βρίσκεται στο τέλος της 
προσπάθειας είναι ανάλογη µε το βαθµό δυσκολίας που αντιµετωπίζει στην πορεία του αυτός 
που προσπαθεί. Επίκεντρο του ενδιαφέροντός µας στην πορεία αυτή είναι οι αθλητές, οι 
οποίοι δικαιούνται την ισχυρότερη δυνατή διοικητική υποστήριξη για να πετύχουν 
περισσότερα από όσα έχουν ήδη πετύχει.   
 
Η Ελλ.Ε.∆.Α. σας καλωσορίζει στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριό της, το οποίο δεν περιορίζεται 
µόνο στην ενηµέρωση του αθλητικού κόσµου και στην ανταλλαγή απόψεων για οργανωτικά 
ζητήµατα του αθλητισµού, αλλά προχωρεί ακόµη περισσότερο. Μεταφέρει το µήνυµα ότι το 
έθνος και ο πολιτισµός µας µπορούν να βρουν την παλιά τους αίγλη µόνον αν όλοι µας 
ενδιαφερθούµε έµπρακτα για την οργάνωση του ιδιωτικού και δηµόσιου βίου µας. Τα µέλη 
της ευελπιστούν να σας πείσουν ότι ο δρόµος της γνώσης που επέλεξαν είναι ο σωστός για 
την αναβάθµιση του αθλητισµού και της κοινωνίας µας.      
 
∆ηµήτρης Γαργαλιάνος Ph.D. 
Πρόεδρος Ελλ.Ε.∆.Α. 
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Παρουσίαση της Ελληνικής Εταιρείας ∆ιοίκησης Αθλητισµού (Ελλ.Ε.∆.Α.) 

 
Η Ελλ.Ε.∆.Α. ιδρύθηκε το 1993, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και είναι επιστηµονικός, µη 
κερδοσκοπικός οργανισµός. Έχει τρεις κατηγορίες µελών:  
 
Τακτικά: Στην κατηγορία αυτή µπορούν να ανήκουν άτοµα που έχουν: α) πτυχίο ή 
µεταπτυχιακό τίτλο στη ∆ιοίκηση του Αθλητισµού ή β) πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο στη 
Φυσική Αγωγή και συγχρόνως έχουν πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο σε θέµατα διοίκησης 
(Καταστατικό Ελλ.Ε.∆.Α., άρθρο 4). 
 
Έκτακτα: Στην κατηγορία αυτή µπορούν να ανήκουν άτοµα που έχουν: α) πτυχίο συναφούς 
µε την Οργάνωση & ∆ιοίκηση Σχολής Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) και β) 
αποδεδειγµένη δράση στην Οργάνωση & ∆ιοίκηση του αθλητισµού. 
 
Επίτιµα: Στην κατηγορία αυτή προτείνονται από το ∆.Σ. και, εφ’ όσον αποδεχτούν, 
εντάσσονται άτοµα τα οποία προσέφεραν σηµαντικές υπηρεσίες στην εκπλήρωση των 
στόχων της Ελλ.Ε.∆.Α. 
 
Ποια ήταν η ανάγκη δηµιουργίας της Ελλ.Ε.∆.Α. 
 
Η κοινωνική, πολιτιστική και οικονοµική πρόοδος που σηµειώθηκε στην Ελλάδα µετά το 
1974, άρχισε να διαµορφώνει συνθήκες, οι οποίες σήµερα επικρατούν και εξελίσσονται µε 
ταχείς ρυθµούς. Ειδικότερα στον αθλητισµό: α) η ανάγκη για περισσότερη άθληση, 
περισσότερες, οικονοµικότερες, λειτουργικότερες, ορθολογικότερα σχεδιασµένες και 
αποτελεσµατικότερα διοικούµενες αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλη την επικράτεια, 
καλύτερη αξιοποίηση του σχολικού και Πανεπιστηµιακού αθλητισµού, συµµετοχή 
ευρύτερων κοινωνικών οµάδων και φορέων στην ανάπτυξη του Ελληνικού αθλητισµού 
(Τ.Α., Εκκλησίας, Ενόπλων ∆υνάµεων, κλπ.), έρευνα και επιµόρφωση, πιο αποτελεσµατικές 
διεθνείς αθλητικές σχέσεις, κλπ., β) τα υψηλά επίπεδα απόδοσης αθλητών και οµάδων της 
χώρας, γ) οι επιτυχίες τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, δ) η επαγγελµατοποίηση 
αθληµάτων, ε) η, πολλές φορές, ανέλεγκτη βία που αναπτύσσεται στους αγωνιστικούς  
χώρους συγκεκριµένων αθληµάτων και στ) η έλλειψη οικονοµικών πόρων, αναγάγουν την 
αποτελεσµατική οργάνωση & διοίκησή του σε προτεραιότητα. 
 
Σκοποί της Ελλ.Ε.∆.Α. 

 
Κύριοι: 
1. Ο προβληµατισµός και η έρευνα πάνω σε θέµατα διοίκησης του αθλητισµού. 
2. Η παρουσίαση στον Ελληνικό και διεθνή χώρο των πορισµάτων της έρευνας.   
3. Η εφαρµογή τους στην πράξη. 
4. Η προώθηση της επιστηµονικής οργάνωσης & διοίκησης του αθλητισµού στην Ελλάδα. 
 
Άλλοι σκοποί: 
1. Η συµβολή στη δηµιουργία υψηλής επαγγελµατικής συνείδησης των στελεχών της 

αθλητικής διοίκησης, πράγµα το οποίο θα επιτυγχάνεται µε την τήρηση των κανόνων 
δεοντολογίας της Eταιρείας. 

2. Η µελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών στον χώρο της αθλητικής διοίκησης και η 
συµβολή στην αποτελεσµατική κάλυψή τους. 

3. Η σύνδεση του ακαδηµαϊκού χώρου µε τους αθλητικούς οργανισµούς για θέµατα που 
αφορούν τον χώρο της διοίκησης του αθλητισµού. 

4. Η συνεργασία µε άλλους επιστηµονικούς κλάδους που έχουν περιεχόµενο συναφές µε τη 
διοίκηση του αθλητισµού (δίκαιο, οικονοµία, ψυχολογία,κλπ.) 

5. Η δηµιουργική επικοινωνία των µελών της εταιρείας µε τους συναδέλφους τους στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας ∆ιοίκησης Αθλητισµού 

Θεσσαλονίκη, 26 – 28 Οκτωβρίου 1996 7 

6. Η εκπόνηση ερευνών και µελετών στα πλαίσια προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
7. Η παρακολούθηση των θεωρητικών και πρακτικών εξελίξεων του µάρκετινγκ και η 

προσαρµογή τους στα Ελληνικά δεδοµένα. 
 

Μέσα επίτευξης των σκοπών 
 
Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία µετέρχεται των παρακάτω µέσων: 
1. Συνεργάζεται µε άτοµα, οργανώσεις, ιδρύµατα, εταιρείες, ενώσεις, ιδιωτικούς φορείς και 

κρατικές υπηρεσίες τα ενδιαφέροντα των οποίων έχουν κοινά σηµεία µε αυτά της 
Ελλ.Ε.∆.Α. 

2. ∆ιοργανώνει επιστηµονικά συνέδρια πανελλήνιου και διεθνούς επιπέδου για την Ο & ∆ 
του αθλητισµού.  

3. ∆ιοργανώνει κοινές συνεδριάσεις µε Ελληνικούς ή ξένους επιστηµονικούς φορείς, πάνω 
σε θέµατα συναφή µε τους σκοπούς της Εταιρείας. 

4. Συγκροτεί οµάδες εργασίας και επιτροπές για την επεξεργασία θεµάτων συναφών µε τους 
σκοπούς της Εταιρείας. 

5. ∆ηµοσιεύει µέρος ή το σύνολο των πρακτικών των συνεδρίων, των συνεδριάσεων και 
των αποτελεσµάτων των ερευνών της Εταιρείας. 

6. ∆ηµιουργεί ειδική βιβλιογραφία, βιβλιοθήκη και βάση δεδοµένων για την Ο & ∆ του 
αθλητισµού. 

7. Προβάλλει τις δραστηριότητές της από το γραπτό και ηλεκτρονικό Τύπο. 
8. Οργανώνει επιµορφωτικά σεµινάρια για πτυχιούχους φυσικής αγωγής και αθλητισµού, 

διοικητικά στελέχη Ελληνικών αθλητικών φορέων και ΟΤΑ, κλπ.  
9. Αξιοποιεί κάθε µέσο που, κατά την κρίση του ∆.Σ., συντελεί στην προαγωγή των σκοπών 

της Εταιρείας. 
 
Επίλογος 
 
Η οργάνωση του αθλητισµού σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, η προαγωγή της 
επιστηµονικής έρευνας και η τεχνολογική πρόοδος ανέβασαν το επίπεδο των αθλητικών 
επιδόσεων, το οποίο αλυσιδωτά προσήλκυσε το ενδιαφέρον: α) των ΜΜΕ, β) των κρατικών 
φορέων και γ) του ιδιωτικού τοµέα. Τα οικονοµικά µεγέθη που επενδύονται σήµερα στον 
αθλητισµό, τόσο από το ∆ηµόσιο, όσο και από τον Ιδιωτικό τοµέα είναι πολύ µεγάλα. Για να 
υπάρχει:  
���� αποτελεσµατική διαχείριση των χρηµάτων αυτών προς όφελος των αθλητών και των 

Ελλήνων πολιτών γενικότερα, 
 ���� διασφάλιση των δικαιωµάτων των βασικών συντελεστών του αθλητισµού (αθλητών, 

προπονητών, διαιτητών, κλπ.),  
 ���� ορθολογικότερη ανάπτυξη του αθλητισµού στις τρεις διαστάσεις και  
 ���� ανταποδοτικότητα προς τους φορείς που επενδύουν στον αθλητισµό, 
 
η δηµιουργία στελεχών µε ειδκές γνώσεις στην Ο & ∆ του αθλητισµού, τα οποία θα 
προτάσσουν το αθλητικό από το κοµατικό συµφέρον. Χωρίς τέτοια στελέχη η οργάνωση του 
αθλητισµού θα έπεται πάντα των επιδόσεων των αθλητών, στερώντας τους την ουσιαστική 
βοήθεια για να φτάσουν ψηλότερα. 
 
∆εν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής κανενός ότι µόνο όσοι ονειρεύονται, πιστεύουν, 
σχεδιάζουν, οργανώνουν και εργάζονται για το µέλλον τους δικαιούνται να το ζήσουν και να 
καυχώνται γι’ αυτό. Όλοι οι άλλοι είναι αιώνιοι όµηροι των συµπτώσεων, της βούλησης 
άλλων ανθρώπων και της γκρίζας αβεβαιότητας. 
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Χαιρετισµός ∆ηµήτρη Γρηγοριάδη  

Προέδρου Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Ε.Π.Φ.Α.) 
 
Όλοι σήµερα αναγνωρίζουν ότι ο αθλητισµός σήµερα δεν αποτελεί µόνο µια υγιή 
ενασχόληση για τον ελεύθερο χρόνο, αλλά ταυτόχρονα είναι ο αποτελεσµατικότερος τρόπος 
για την αύξηση της παραγωγικότητας του εργατικού δυναµικού, τη βελτίωση της αµυντικής 
ικανότητας της χώρας και πολλά άλλα. Για το λόγο αυτό πρέπει: α) να οργανωθεί, β) να 
αποτελέσει υγιές παράδειγµα για όλα τα άλλα κοινωνικά υποσυστήµατα και γ) να τεθεί στην 
υπηρεσία των πολιτών για να διαπλάσει τους χαρακτήρες και να διαµορφώσει τη νοοτροπία 
που απαιτεί η σύγχρονη Ελλάδα, το µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
 
Θεωρούµε ότι η Εθνική Αθλητική Πολιτική της χώρας πρέπει να αναφέρεται τόσο στο 
Σωµατειακό, όσο και στον Κοινωνικό Αθλητισµό, δύο τοµείς οι οποίοι έχουν εξελιχθεί 
επιστηµονικά, τεχνολογικά και οικονοµικά τόσο πολύ, ώστε να απαιτούν: α) διαµόρφωση 
συγκερκριµένης στρατηγικής, β) σχεδιασµό, οργάνωση και προγραµµατισµό µε 
συγκεκριµένους και εφικτούς στόχους, γ) ηγεσία που να ενδιαφέρεται ειλικρινά για τον 
άνθρωπο και δ) συνεχή αξιολόγηση για έλεγχο της πορείας που ακολουθήθηκε µε στόχο την 
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. 
 
Για να οργανωθεί ο αθλητισµός σωστά στη βάση του πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στο 
Σχολικό Αθλητισµό, για την αναβάθµιση του οποίου απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: ) ο 
διορισµός καθηγητών φυσικής αγωγής σε όλα τα δηµοτικά σχολεία της χώρας, β) η 
αναµόρφωση του θεσµού των Αθλητικών Σχολείων και γ) η αύξηση των ωρών διδασκαλίας 
του µαθήµατος της φυσικής αγωγής. 
 
Για την καλύτερη οργάνωση του Σωµατειακού Αθλητισµού πρέπει να συµπεριληφθεί στο νέο 
Νόµο διάταξη που να υποχρεώνει όλα τα σωµατεία να εµπιστεύονται τους αθλητές τους σε 
καθηγητές φυσικής αγωγής µε ειδικότητα στο άθληµα που καλλιεργούν. 
 
Όµως, για να γίνουν πράξη τα παραπάνω, πρέπει τα ανώτατα κέντρα αποφάσεων του 
αθλητισµού (Υφυπουργείο Αθλητισµού, Υπουργείο Παιδείας, Οµοσπονδίες, Ε.Ο.Α., κλπ.) να 
είναι στελεχωµένα από εξειδικευµένους αθλητικούς επιστήµονες στην οργάνωση & διοίκηση, 
οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη της κατάρτισης και του συντονισµού των αθλητικών προ-
γραµµάτων. ∆υστυχώς, σήµερα συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η τύχη των προγραµµάτων 
αυτών ορίζεται από ανθρώπους µε οποιεσδήποτε άλλες γνώσεις εκτός από αυτές που 
απαιτούνται. Το αποτέλεσµα είναι να χάνεται πολύτιµος χρόνος και να δαπανώνται τεράστια 
ποσά χωρίς ορθολογική διαχείριση. Την ώρα που ο τόπος έχει ανάγκη από σχολικές 
αίθουσες, νοσοκοµειακή υποδοµή, στρατιωτικό εξοπλισµό και τόσα άλλα, η αλόγιστη 
σπατάλη χρηµάτων στον αθλητισµό για επιτροπές και προγράµµατα χωρίς ουσία και στόχο, 
αποτελεί κοινωνική πρόκληση. 
 
Οι ιθύνοντες δεν χρειάζεται να κοπιάσουν πολύ. Το µόνο που πρέπει να κάνουν είναι να 
µελετήσουν το ∆ιεθνή Χάρτη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού της UNESCO και το Νέο 
Ευρωπαϊκό Αθλητικό Χάρτη του Συµβουλίου της Ευρώπης, οι οποίοι δίνουν σαφείς 
κατευθύνσεις για τη χάραξη µιας Εθνικής Αθλητικής Πολιτικής. Απαραίτητο στοιχείο 
δηµιουργίας µιας τέτοιας πολιτικής είναι η συµµετοχή στη διαδικασία αυτή στελεχών µε 
ειδικές γνώσεις οργάνωσης & διοίκησης, τα οποία θα δώσουν νέα δυναµική στον αθλητισµό 
της πατρίδας. 
 
Η ΠΕΠΦΑ συγχαίρει την Ελλ.Ε.∆.Α για την προσπάθεια που ξεκινάει στη Θεσσαλονίκη µε 
το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριό της και επειδή πιστεύει στις δυνατότητές της να συµβάλλει 
αποφασιστικά στην πρόοδο του Ελληνικού αθλητισµού υπόσχεται ότι θα συνδράµει στο 
µέλλον οποιαδήποτε παρόµοια πρωτοβουλία της. 
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Χαιρετισµός Θανάση Παπαγεωργίου  

Προέδρου Ένωσης Γυµναστών Βορείου Ελλάδος (Ε.Γ.Β.Ε.)  
 

Με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώνω ότι ακόµα µία από τις εκδηλώσεις στην οποία η Ένωση 
Γυµναστών Βορείου Ελλάδος συµµετέχει ως συνδιοργανωτής, στέφεται µε απόλυτη επιτυχία.  
Θα ήθελα να συγχαρώ ιδιαίτερα το προεδρείο και τα µέλη της οργανωτικής επιτροπής, για 
την άψογη οργάνωση του συνεδρίου, η οποία οφείλεται στις άοκνες προσπάθειές τους, στις 
γνώσεις και στην εµπειρία τους. 
 
Είναι αλήθεια ότι ένα συνέδριο για την οργάνωση & διοίκηση του αθλητισµού, ήταν 
απολύτως απαραίτητο. Aλήθεια είναι επίσης ότι αµέσως µετά τη λήξη του πρέπει να 
ξεκινήσουν οι διαδικασίες που, µε βάση τα συµπεράσµατά του, θα δροµολογήσουν τις 
εξελίξεις για µια νέα αρχή στα θέµατα της οργάνωσης & διοίκησης του Ελληνικού 
αθλητισµού. Από την καλή οργάνωση και διοίκησή του σε όλα τα επίπεδα, εξαρτώνται σε 
µεγάλο βαθµό, όχι µόνο τα αγωνιστικά αποτελέσµατα, αλλά και οι θετικές κοινωνικές του 
επιδράσεις. Όµως, καθηµερινά διαπιστώνουµε να συµβαίνουν περιστατικά που αποδεικνύουν 
ότι στα θέµατα αυτά υστερούµε σηµαντικά, όχι µόνο στον αθλητισµό αλλά και σε άλλους 
τοµείς. ∆εν θα ήθελα να αναφερθώ σε συγκεκριµένα παραδείγµατα που αποδεικνύουν αυτούς 
τους ισχυρισµούς. Άλλωστε µε αυτά τα ζητήµατα και τα συγκεκριµένα προβλήµατα που 
έχουν ήδη εντοπιστεί, θα ασχοληθούµε κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου. 
 
Αυτό που θα ήθελα να επισηµάνω είναι ότι επιτέλους θα πρέπει να αναγνωριστεί η 
επιτακτική ανάγκη να στελεχωθεί ο αθλητισµός της χώρας σε όλα του επίπεδα, από 
ανθρώπους που θα συνδυάζουν τις ικανότητες, την εµπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις, 
δηλαδή από τους «κατέχοντες» το σχετικό αντικείµενο. Γιατί οργάνωση & διοίκηση δε 
σηµαίνει απλώς διαχείριση. Σηµαίνει τοµές, ρήξεις, νέες ιδέες και δυνατότητες δηµιουργίας 
νέων προοπτικών, που σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να δώσουν οι εξελισσόµενοι σε 
διοικητικές θέσεις υπάλληλοι, µε σηµαντικότερο µετρήσιµο προσόν την προϋπηρεσία τους σε 
χρόνια. 
 
Η Ε.Γ.Β.Ε. έχει ήδη δώσει δείγµατα γραφής στην οργάνωση και διοίκηση, αφού στη διάρκεια 
των τελευταίων 4 ετών έχει αυξήσει σηµαντικά τα µέλη της, σχεδόν τα έχει πενταπλασιάσει 
(σήµερα αριθµούν περίπου 4.500), έχει πολλαπλασιάσει τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ή 
συµµετέχει ως συνδιοργανωτής και έχει δηµιουργήσει οργανωτική υποδοµή που θα της 
επιτρέψει να κάνει νέα άλµατα στο µέλλον. Ένα µέλλον που είµαι βέβαιος ότι θα είναι 
περισσότερο ευοίωνο µετά τη λήξη του συνεδρίου, στο οποίο θα έχουµε εµπλουτίσει ακόµα 
περισσότερο τις γνώσεις µας και θα έχουµε πολλαπλασιάσει τις εµπειρίες µας. 
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Χαιρετισµός Άγγελου Μενδρινού 

Εκπροσώπου Πανελλήνιου Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.) 
 

Πριν από µερικά χρόνια, που οι ξενικές εκφράσεις ήταν στη µόδα, όροι όπως «µάρκετινγκ», 
ή «µάνατζµεντ» στον αθλητισµό ήταν το ίδιο εξωτικοί όπως οι στίχοι στα «Λάτιν» τραγούδια 
στη δεκαετία του ’50. Τότε σηµασία δεν είχε η έννοια, αλλά η προφορά και όποιος τα 
πρόφερε σωστά ήταν «µέσα στα πράγµατα», µοντέρνος. Όλα αυτά είχαν έρθει από την 
Ευρώπη ή την Αµερική, άρα ήταν της µόδας και όπως κάθε µόδα θα περνούσε. Τελικά όσοι 
τα είδαν έτσι και τα προσπέρασαν, απλά πλήρωσαν κάτι παραπάνω στο τίµηµα της 
ενασχόλησής τους µε τον αθλητισµό. Γιατί σιγά - σιγά όλοι άρχισαν να ψάχνουν νέους 
τρόπους οργάνωσης, προσαρµοσµένους στις νέες συνθήκες. Όπως η δηµοσιογραφία 
αναγκάστηκε να ακολουθήσει τις προσταγές της εποχής και να περάσει µέσα σε λίγα χρόνια 
από το παραδοσιακό ... µάρµαρο στη φωτοσύνθεση, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 
στα multimedia, έτσι και ο αθλητισµός υποχρεώθηκε να αλλάξει κατεύθυνση. 
 
Τώρα που η Ευρώπη δεν ήρθε απλά πιο κοντά, αλλά µπήκε στο σπίτι µας, τώρα που το 
διαδύκτιο δίνει εκατοµµύρια πληροφοριών για ένα αντικείµενο σε ελάχιστο χρόνο, τώρα που 
ο δηµοσιογράφος έπαψε να µοιάζει µε τον «Τεν – Τεν», που κρατώντας ένα µπλοκάκι και ένα 
στυλό…. κυνηγούσε την είδηση, αλλά έγινε ο κύριος µε το βαλιτσάκι που περιέχει τον 
υπολογιστή του και µέσα σε αυτό … όλο τον κόσµο τώρα έφτασε και η εποχή να αλλάξουν 
και οι παράγοντες. 
 
Κάποτε λέγαµε και γράφαµε για τους …..εργάτες του αθλητισµού και το µυαλό µας πήγαινε 
σε λίγους ροµαντικούς που έκαναν τα πάντα σε ένα σύλλογο. Τώρα οι εργάτες συνεχίζουν, 
αλλά από άλλα πόστα. Τα σωµατεία έγιναν ΠΑΕ, ΤΑΚ, ΤΑΠ και ό,τι άλλο µας επιφυλάσσει 
το µέλλον. Τα έσοδα από τα εισιτήρια παίζουν µικρό ρόλο αφού υπάρχουν: α) τα τηλεοπτικά 
δικαιώµατα, β) οι χορηγοί και γ) (αυτό που είναι περισσότερο χρήσιµο και από ένα καλό 
σέντερ φορ ή ένα πλέι µέικερ) ένας άνθρωπος που σκέφτεται ορθολογιστικά και προσελκύει, 
στην «εταιρεία» πλέον και όχι στο σωµατείο, σηµαντικά έσοδα που του επιτρέπουν την 
αθλητική ανάπτυξη. Τώρα πια οι επιτυχηµένες οµάδες στηρίζονται σε έµπειρα και 
πετυχηµένα στελέχη που δεν ξέρουν µόνο ….. «αθλητικά», όπως λέγαµε παλαιότερα, αλλά 
είναι επιστήµονες στο αντικείµενό τους.   
 
Ο αθλητισµός έπαψε να είναι απλά µια µορφή διασκέδασης. Έγινε τρόπος ζωής. Από το 
τζόγκινγκ και τις ασκήσεις στα γυµναστήρια µέχρι τους Ολυµπιακούς Αγώνες και τα 
Παγκόσµια Πρωταθλήµατα µπορεί να υπάρχει µεγάλη απόσταση, αλλά µέσα σε όλους καίει 
η ίδια φλόγα, αυτή της άθλησης και της συµµετοχής. Τα σπορ δεν έγιναν µόδα, αλλά τρόπος 
ζωής και µπήκαν παντού: στην τηλεόραση, στα σχολεία, στους Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, στο Στρατό. Είναι η απαραίτητη παράµετρος για να υπάρξει ψυχική 
ισορροπία, η απάντηση στην πίεση που υφίστανται οι άνθρωποι καθηµερινά. Παντού πια 
χρειάζονται εξειδικευµένα στελέχη που ο καθένας από το χώρο του θα προσφέρει το 
καλύτερο. Το αθλητικό στέλεχος τώρα δεν έχει πια να προσφέρει µόνο την πείρα, αλλά και 
τις ανάλογες γνώσεις. 
 
Το ίδιο έγινε και στη δηµοσιογραφία. Η έκρηξη των αθλητικών εφηµερίδων, η εντυπωσιακή 
αύξηση των αθλητικών σελίδων στον πολιτικό τύπο, τα ειδικευµένα περιοδικά, ο τηλεοπτικός 
χρόνος που καταναλώνεται για τον αθλητισµό, έφεραν την εξειδίκευση των αθλητικών 
συντακτών. Παντού έχει αξία η εµπειρία και η γνώση του αντικειµένου. 
 
Ο ΠΣΑΤ και οι 500 περίπου Αθλητικοί Συντάκτες - µέλη του σε όλη την Ελλάδα χαιρετίζει 
το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας ∆ιοίκησης Αθλητισµού και ελπίζει, εδώ 
στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, τη Θεσσαλονίκη, να γίνει η αρχή για να αλλάξει η 
νοοτροπία, η στάση όσων δεν βλέπουν ότι η νέα εποχή δεν έχει έρθει, απλά, αλλά τη ζουν.   
 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας ∆ιοίκησης Αθλητισµού 

Θεσσαλονίκη, 26 – 28 Οκτωβρίου 1996 11 

 
Η οργάνωση και η διοίκηση των αθλητικών δραστηριοτήτων των αρχαίων Ελλήνων 

(Ιδιαίτερη αναφορά σε ότι αφορά στην οργάνωση των γυµνασίων 

και των Ολυµπιακών Αγώνων) 

 
Σωτήρης Γιάτσης, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. 
 
«Αρχειν µεν αγών των καλλίστων άθλων ταµίας, καιρός δε καλεί µηκέτι µέλειν ...» 
 
Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος της οργάνωσης και της διοίκησης του αθλητισµού στην 
αρχαία Ελλάδα, θα πρέπει να εξεταστεί ο τρόπος που οι Έλληνες χώριζαν τις αθλητικές τους 
δραστηριότητες. Η σηµερινή κωδικοποίηση µε τη φυσική αγωγή και τον αθλητισµό στους 
συλλόγους δεν αντιστοιχεί µε τα αρχαιοελληνικά γυµναστικά δεδοµένα. Οι αρχαίοι 
θεωρούσαν τη γυµναστική ως το ήµισυ της γενικότερης παιδείας. «Τον κάλλιον άρα µουσική 
γυµναστικήν κεραννύοντα».1 Από τη γυµναστική, που αποτελούσε και το κύριο αντικείµενο 
του επαγγέλµατος των παιδοτριβών και των γυµναστών, ξεχώριζαν την αγωνιστική, που 
σήµαινε προετοιµασία των καλυτέρων στα διάφορα αγωνίσµατα για τους αγώνες.   
 
Το σχήµα, που εµείς ονοµάζουµε αρχαιοελληνικό αθλητισµό, ήταν πυραµοειδές. Η βάση 
ήταν η γυµναστική στις παλαίστρες, στα γυµνάσια και στο φυσικό περιβάλλον, ενώ η κορυφή 
ήταν οι ιεροί τοπικοί και οι πανελλήνιοι αγώνες. Μέσα από την καθηµερινή και την ολική 
γύµναση έβγαιναν οι άριστοι και για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. ∆ιαπιστώνεται εξαρχής ότι 
η όλη διάρθρωση της γυµναστικής και της αγωνιστικής ήταν τόσο απλή, που κάθε σύγκριση 
µε τα πολύπλοκα και πολύπλευρα σηµερινά οργανωτικά σχήµατα οδηγεί σε παρερµηνείες.  
Φυσικά δεν µπορούν να γίνουν συγκρίσεις διαφορετικών εποχών. Απλά µεταφέρεται η 
σηµασιολογική ιδέα ως προϊόν επιστηµονικής γνώσης. 
 
Σκοπός της γυµναστικής σε όλες τις Ελληνικές πόλεις ήταν να διαµορφωθεί µέσα από αυτήν 
ο καλός και αγαθός πολίτης. Το άλλο ήµισυ προερχόταν από τη µουσική, αυτό που εµείς 
ονοµάζουµε θεωρητική κατάρτιση. Κάθε πόλη χρησιµοποιούσε τις δικές της µεθόδους, οι 
οποίες διέφεραν από εποχή σε εποχή. Ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι κατά την περίοδο του 
πελοποννησιακού πολέµου όλα τα εµπλεκόµενα µέρη έστρεψαν την παιδεία τους προς το 
πολεµικότερον.2 
 
Ο σκοπός των Αγώνων ήταν να δείξει κάθε πόλη τους άριστους εµπρός σε όλους τους 
Έλληνες. Ευρύτερα, όµως, εξυπηρετούσαν το θρησκευτικό αίσθηµα των Ελλήνων, την 
πολιτική ανάγκη της συνένωσης του διάσπαρτου Ελληνικού κόσµου και το γενικότερο 
πνεύµα της Ελληνικής παιδείας. Σε µια ανθρωποµορφική κοινωνία, όπου οι θεοί ζούσαν 
καθηµερινά µε τους ανθρώπους, εξυπηρετούσαν το ειρηνικό πνεύµα. Ο Λυσίας στον 
Ολυµπιακό του λέγει ότι οι Έλληνες οφείλουν πολλά στον Ηρακλή, αφού: «...αγώνα µεν 
σωµάτων εποίησε, φιλοτιµίαν δε πλούτου, γνώµης δ' επίδειξιν εν τω καλλίστω της Ελλάδος, 
ίνα τούτων απάντων ένεκα εις το αυτό συνέλθωµεν, τα δε οψόµεθα, τα δε ακουσόµενοι».3  
Μια τέτοια ιδέα, απόρροια της ήρεµης λογικής της Ελληνικής παιδείας, λειτούργησε για 
όσους αιώνες οι Έλληνες ήταν ελεύθεροι, στην άµβλυνση της διαµάχης που υπήρχε µεταξύ 
των πόλεων. Επειδή σε όλες τις εποχές οι συγκρούσεις µεταξύ των ανθρώπων είναι 
αξεπέραστες, γίνεται κατανοητό γιατί και µεις σήµερα επιθυµούµε να υπάρχει εκεχειρία κατά 
τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων. 
 

                                            
1 Πλάτων, Πολιτεία 412a και 404b «Αρ' ουν η βελτίστη γυµναστική αδελφή τις αν είη της απλής 

µουσικής ην ολίγον πρότερον διήµεν». 
2
 Θουκυδίδης ΙΙ. 56. ΙV. 40, 43. 

3 Oλυµπιακός Λόγος 1-2. 
 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας ∆ιοίκησης Αθλητισµού 

Θεσσαλονίκη, 26 – 28 Οκτωβρίου 1996 12 

Μέσα από αυτό το ανώτερο πνεύµα εξηγείται γιατί µεγάλοι πνευµατικοί άνθρωποι, όπως ο 
Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Λυσίας, ο Ισοκράτης και άλλοι, συζήτησαν µε λεπτοµέρεια το 
πόσο η παιδεία πρέπει να είναι σωµατική και πόσο µουσική.4 Ο Πλάτων στο Φαίδωνα, 
ξεπερνώντας τον προκείµενο δυϊσµό σώµατος και ψυχής, δέχεται ότι ναι µεν η ψυχή (για µας 
το πνεύµα) προηγείται ως αθάνατη του σώµατος (θνητό), αλλά κι αυτό µέσα από τη 
γυµναστική και τους αγώνες ηµερεύει και γίνεται ωφέλιµο στοιχείο για την πολιτεία.5 
 
Μετά την παραπάνω σύντοµη αναφορά στις δύο µορφές άθλησης των αρχαίων θα εξεταστεί 
το πώς αντιµετώπιζαν οργανωτικά και διοικητικά το όλο θέµα. Όροι που ταιριάζουν στο 
σηµερινό µάνατζµεντ είναι η διαχείριση, η επίβλεψη, η επιτροπεία, κ.ά.6  Η οργάνωση των 
γυµνασίων και της παλαίστρας φαίνεται πολύ καθαρά από κείµενα συγγραφέων και κυρίως 
από τους γυµνασιαρχικούς νόµους. Παράδοξα, η πιο πλήρης περιγραφή για το πρόγραµµα 
ενός γυµνασίου προέρχεται από τον Λουκιανό, µεταχριστιανικό συγγραφέα, στο έργο του 
Ανάχαρσις (1 - 8). Η ιστορία αναφέρεται σε έναν επίσηµο Σκύθη που επισκέπτεται, µάλλον 
νοερά, την Αθήνα του Σόλωνα κατά την κλασική εποχή. Ο Σόλωνας τον ξεναγεί σε ένα 
γυµνάσιο της πόλης και εκεί του λέει: «...ο χώρος εδώ λέγεται γυµνάσιο ... τα παιδιά έρχονται 
το πρωί και φεύγουν µε τη δύση του ηλίου. Τους εξασφαλίζουµε τους καλύτερους 
παιδοτρίβες που είναι σε θέση να αναπτύξουν τόσο την ψυχή, όσο και το σώµα τους. 
Κάνουµε την ίδια δουλειά µε τους γεωργούς. Ποτίζουµε τα δέντρα, τα σκαλίζουµε, τα 
κλαδεύουµε, µέχρι να βγάλουν καρπό.  Στη συνέχεια, τους νέους αυτούς τους αναθέτουµε 
ευθύνες τόσο στρατιωτικές, όσο και πολιτικές. Τέλος, τους καλύτερους - άριστους τους 
στέλνουµε στους ιερούς αγώνες να συναγωνιστούν µε άλλους αθλητές».7  
 
Ο Νόµος της Βέροιας είναι πιο ακριβής στο περιεχόµενό του. Υπάρχουν συγκεκριµένοι 
κανόνες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών και κανόνες συµµετοχής τους στις 
διάφορες γιορτές, στα παιχνίδια, στους χορούς και στα αγωνίσµατα. Στη συνέχεια 
καταγράφονται τα καθήκοντα των χορηγών και ιδιαίτερα εκείνα του γυµνασίαρχου. Το 
κέρδος γι' αυτόν ήταν µόνον η τιµή να προίσταται του γυµνασίου, του πολυτιµότερου µέρους 
της πολιτείας. Το πρόγραµµα δείχνει µια ισορροπία µεταξύ των πρακτικών και µουσικών 
δραστηριοτήτων. Σε κάποιες περιπτώσεις ο νόµος αφήνει στο γυµνασίαρχο τη δυνατότητα να 
παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες, δηλαδή να απαγορεύει στους παιδεραστές να προσεγγίζουν το 
γυµνάσιο και να ορίζει πρόστιµα στους γονείς όταν δεν φροντίζουν γενικότερα τα παιδιά 
τους.8 
 
Η ευθύνη της οργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων ανήκε αποκλειστικά στην πόλη των 
Ηλείων.9 Αν και οι πλησιέστεροι Πισάτες προσπάθησαν κατά καιρούς να έχουν αυτοί την 
οργάνωση ή και να τη µοιραστούν, οι Ηλείοι στάθηκαν απόλυτοι. Για περίπου 1100 χρόνια, 
δηλαδή από το 776 π.Χ. µέχρι και το 426 µ.Χ., χρονολογία διάλυσης του θεσµού, 
προσπάθησαν να υπηρετήσουν τον πανελλήνιο θεσµό (θρησκευτικό - πολιτικό - πολιτιστικό 
µέρος) µε µια αντικειµενική οργάνωση που και σήµερα προκαλεί εντύπωση.10 Αν και σε 
κάποιες περιπτώσεις ενεπλάκησαν σε φιλονικίες και έριδες µε άλλες πόλεις, εντούτοις είναι η 
µόνη από τις Ελληνικές πόλεις που για µεγάλα χρονικά διαστήµατα παρέµεινε ουδέτερη. Οι 
Σπαρτιάτες, που πάντα ήθελαν να την καταλάβουν, έλεγαν ότι οι Ηλείοι εφαρµόζουν το δίκιο 
µια φορά στα πέντε χρόνια, ενώ αυτοί στην καθηµερινή ζωή τους. Οι Ηλείοι, όµως, ήταν 
συνήθως φίλοι µε τους Σπαρτιάτες, όπως και µε τους Μακεδόνες, δηλαδή, µε τον ισχυρότερο 

                                            
4
 Ε. Παυλίνης, Ιστορία της Γυµναστικής, Αθήνα 1927, 260-88. Τ. Σακελαρίου, Ελλάς και αθλητισµός, 

Αθήνα 1947, 96-129. 
5
 Πλάτων, Φαίδων 64-65. 
6
 Γυµνασιαρχικοί νόµοι βρέθηκαν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αµφίπολη, Συκούριον και Βέροια. 
7
 S. Miller, Arete, 20-2. 
8
 J. Cormack, «The Gymnasiarch Law of Beroea», Anciend Macedonia 2 (1973) 139-150. 
9
 A. Mπούτσικα, Αρχαία Ηλίς, Αθήνα 1975, 10-12, 139, 150-51, 166-67. 
10
 Για την αντικειµενικότητα των Ηλείων βλ. Παυσανίας, Ηλειακά V.4.8., V.6., V.XV.11-2., V.VII.3-
4., VI. 24.1-4., Φιλόστρατος, Γυµναστικός 11. 
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κάθε εποχής. Κατά τη Ρωµαϊκή περίοδο έτυχαν µεγάλης πολιτικής και φορολογικής ασυλίας, 
ανεξάρτητα αν ως αντάλλαγµα έδωσαν τιµή και αιώνια δόξα στους ευεργέτες αυτοκρά-
τορες.11 Μόνον ο Σύλλας ασέβησε προς τα ιερά της Ολυµπίας και σε µια µάλιστα περίπτωση, 
προσπάθησε να µεταφέρει τους Αγώνες στη Ρώµη. Όµως, η Σύγκλητος γρήγορα ανακάλεσε 
την απόφαση, θεωρώντας της ως ασέβεια προς τους θεούς. Φαίνεται ακόµη ότι και οι 
αυτοκράτορες του Ανατολικού Ρωµαϊκού κράτους δεν εφάρµοσαν όλοι την άµεση παύση των 
Αγώνων, το 393 µ.Χ., όπως αναφέρει ο Κεδρηνός και επαναλαµβάνουν λαθεµένα όλοι οι 
ιστορικοί. Οι Αγώνες έπαυσαν σιωπηλά µάλλον το 426 µ.Χ. Στο κλίµα αυτό πάντα βοηθούσε 
η εφαρµογή της ιεράς εκεχειρίας που, µε µια µορφή πολιτικής ασυλίας, σεβάστηκαν και οι 
Ρωµαίοι. 
 
Η αντικειµενικότητα των Ηλείων ήταν παραδειγµατική και στο σηµειωτικό µέρος των 
Αγώνων. Μέχρι και οι σοφοί της Αιγύπτου έλαβαν µέρος στο θέµα. Όταν πληροφορήθηκαν 
ότι υπάρχει µια ολόκληρη πόλη που εφαρµόζει την αλήθεια είπαν ότι αυτό είναι αδύνατο, 
ιδιαίτερα όταν αθλητές από την ίδια πόλη λαµβάνουν µέρος στους Αγώνες.12 Οι Ηλείοι, 
όµως, στο οργανωτικό µέρος είχαν θεσπίσει αντικειµενικούς κανόνες, που ικανοποιούσαν και 
τους πιο κακόβουλους επικριτές. Οι ελλανοδίκες ήταν δηµόσιοι λειτουργοί και δεν τους 
επιτρεπόταν (µόνο µία φορά συνέβη) να παίρνουν µέρος σε αυτούς. Ανώτερή τους ήταν η 
Ολυµπιακή Βουλή, που είχε σε µόνιµη βάση τους νοµοκάνονες .… (τεχνοκράτες) ως 
συµβούλους. Οι τελευταίοι έφθασαν σε µία περίπτωση να εφαρµόσουν νέους κανονισµούς 
στην πυγµαχία, τους οποίους πρότεινε ένας πυγµάχος. Αυτό έγινε όχι γιατί ο αθλητής είχε την 
πείρα, αλλά επειδή κατέγραψε τις παρατηρήσεις του µε συνέπεια και πρακτικό - λογικό 
τρόπο. Οι ελλανοδίκες, όπως και οι αθλητές µε τους γυµναστές και τους αδελφούς τους, 
έδιναν στον όρκιο ∆ία όρκο ότι θα είναι συνεπείς.13 Μέσα στο στάδιο, για τον ίδιο σκοπό, 
βρισκόταν η ιέρεια της ∆ήµητρας Χαµύνης.14 
 
Στο καθαρά αγωνιστικό µέρος και πάλι οι Ηλείοι έδειχναν εφευρετικό, πρακτικό και συνεπές 
πνεύµα. Σύµφωνα µε τον Παυσανία, την είσοδο των αγωνισµάτων την πραγµάτωναν µόνον 
όταν εξασφάλιζαν τις κατάλληλες συνθήκες υποδοµής.15 Οι αθλητές πήγαιναν εκεί µε τους 
γυµναστές τους τουλάχιστον ένα µήνα πριν και γυµνάζονταν στο γυµνάσιο και το στάδιο των 
Ηλείων σύµφωνα µε τους κανονισµούς και το όλο τελετουργικό µέρος των Αγώνων.16 Όσα 
προβλήµατα παρουσιάζονταν στη διεξαγωγή τους, τα οποία φαίνεται ότι ήταν πολλά, τα 
έλυναν µε έξυπνο τρόπο. Για παράδειγµα, σε µια περίπτωση απέφυγαν να βγάλουν νικητή 
έναν αθλητή του παγκρατίου, επειδή ο αντίπαλός του Αρραχίων πέθανε από ανακοπή στην 
προσπάθειά του να ελευθερωθεί από µια λαβή στο λαιµό.17 Προς διόρθωση και τιµωρία 
επέβαλαν διαµαστίγωση, ένα καθόλα βίαιο µέτρο και σοβαρά πρόστιµα. ∆εν δίσταζαν να 
τιµωρούν και ολόκληρες πόλεις. Σε µια περίπτωση οι Αθηναίοι, προκειµένου να γλυτώσουν 
το πρόστιµο ή να διαφυλάξουν το κύρος τους, έστειλαν ως διαπραγµατευτή τον Υπερείδη. Οι 
Ηλείοι όµως δεν υποχώρησαν. Οι Αθηναίοι πλήρωσαν το πρόστιµο για να λάβουν µέρος 
στους επόµενους Αγώνες.18 Σε σοβαρά παραπτώµατα, όπως ήταν η αλλαγή της πόλης, οι 
Ηλείοι πρόβλεπαν και τη δηµιουργία αντισυµβόλων. Με τα χρήµατα του προστίµου έκτιζαν 
τις ζάνες, µαρµάρινες πλάκες, για να βλέπουν όλοι οι Έλληνες ότι δεν είναι δυνατόν οι 
αθλητές να πωλούν αντί χρηµάτων τη νίκη τους.19 Ήταν, όµως, οι ίδιοι οι Ηλείοι, που σε 

                                            
11
 M. Finley / H. Pleket, The Olympic Games: The First Thousant Years, London 1976, 16, 19, 24-5, 

52. 
12
 Α. Μπούτσικα, ό.π., 207, 208. 

13
 Παυσανίας, Ηλειακά XXIV.8-10. 

14 Ε. Παυλίνης, ό.π., 154. 
15
 Παυσανίας, Ηλειακά VIII. 

16
 A. Harris, Greek Athletes and Athletics, London 1967, 61. 

17
 Παυσανίας, Εικόνες Β.6. 

18
 H. Harris, ό.π., 65. 

19
 Παυσανίας, Ηλειακά V.XXI.15. 
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κάποιες δύσκολες διπλωµατικές αποστολές έστελναν τους Ολυµπιονίκες τους για πρεσβευτές 
καλής θέλησης.20 
 
Η αντικειµενικότητα των Ηλείων και ο µόνιµος χώρος τέλεσης των Αγώνων δηµιούργησε µε 
τους αιώνες τέτοια λάµψη στην Ολυµπία, ώστε πολύ πιο πριν από τη Ρωµαϊκή κατάκτηση 
αναδείχθηκε σε ένα, ίσως το αξιολογότερο, ιερό του Ελληνικού κόσµου. Περίλαµπροι ναοί, 
µεγαλειώδεις θησαυροί και άλλα χτίσµατα γέµισαν την Άλτι και τον περιβάλλοντα χώρο.21 Ο 
Παυσανίας µέτρησε πάνω από 200 αγάλµατα που ήταν αφιερώµατα των νικητών στο ∆ία.  
Ευτυχώς, λίγα από τα αξεπέραστα εκείνα έργα τέχνης βρίσκονται και σήµερα ακόµη στο 
Μουσείο της Ολυµπίας και άλλων πόλεων ανά τον κόσµο, δείχνοντας τι δηµιούργησαν οι 
Έλληνες γύρω από την επιδίωξη του συµβολικού από κότινο ελιάς στεφανιού. Από την 
Ολυµπία πέρασαν οι σπουδαιότεροι τεχνίτες της Ελληνικής ζωής. Ο Φειδίας, ο Λίβωνας, ο 
Πραξιτέλης, ο Αγελάδας και άλλοι, έστελναν µέρος από τη δουλειά τους εκεί.22 
 
Η σοβαρότητα της οργάνωσης τράβηξε και τα πολιτικά πρόσωπα εκεί. Ο Αλέξανδρος Α΄ 
πήρες µέρος στους Αγώνες και ο Φίλιππος Β΄, µετά από νίκες τους σε αυτούς του 356 π.Χ. 
έκτισε το περίλαµπρο περίστυλο κτίσµα που φέρει το όνοµά του «Φιλίππειον».23 Ο 
Αλκιβιάδης και πολλοί άλλοι πολιτικοί έλαβαν µέρος στους Αγώνες και προσπάθησαν µέσα 
από αυτές να κερδίσουν πολιτικά οφέλη στις πόλεις τους.24 Όταν οι θεατές είδαν να µπαίνει 
στο στάδιο ο Θεµιστοκλής, σηκώθηκαν και τον αποθέωσαν. Η σηµαντικότερη, όµως, 
παρουσία στην Ολυµπία ήταν ασφαλώς εκείνη των Ελλήνων πνευµατικών ανθρώπων. Ο 
Θαλής ο Μιλήσιος, ο Ηρόδοτος, ο Θουκυδίδης, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Ισοκράτης, ο 
∆ηµοσθένης, ο Γοργίας, ο Λυσίας και άλλοι είχαν την ευκαιρία, στο πλαίσιο των Αγώνων, να 
παρουσιάσουν µέρος από τα έργα τους. Τα περισσότερα από αυτά αναφέρονται στην ανάγκη 
της συνένωσης των Ελληνικών πόλεων και στην αξία της ειρηνικής συµβίωσης.25 Όταν οι 
καιροί άλλαξαν και ήρθαν οι Ρωµαίοι, ήταν στην Ηλεία που εµφανίστηκαν φωνές, όπως 
εκείνη του σοφιστή Περιγρίνιου ή Πρωτέα που θυσιάστηκε στην αγορά για να δείξει ότι οι 
Έλληνες και ιδιαίτερα οι Ηλείοι συµβιβάστηκαν µε τους Ρωµαίους µε το παραπάνω.26 Οι 
καιροί όµως είχαν αλλάξει. Οι Ηλείοι και οι Έλληνες κυρίως στους αυτοκρατορικούς 
χρόνους συµβιβάστηκαν µε τη διαρκή Ειρήνη των Ρωµαίων και δέχονταν αυτούς ως 
ελευθερωτές. Σήµερα µπορούµε να µιλάµε για έναν Ελληνο-ρωµαϊκό πολιτισµό και για µια 
οργάνωση των Αγώνων µε χαρακτηριστικά και από τους δύο πολιτισµούς. 
 
Οι Ηλείοι εξασφάλιζαν και µε άλλους τρόπους το πολιτικό κέρδος από τους Αγώνες. Έδιναν, 
για παράδειγµα, µεγάλη βαρύτητα στο νικητή του σταδίου δρόµου, γεγονός που 
χρησιµοποιήθηκε και µετά την κατάργησή τους ως µέθοδος χρονολόγησης ιστορικών 
συµβάντων. Είχαν ειδικούς ανθρώπους, που συνέτασσαν το Λεύκωµα, ένα ειδικό αρχείο – 
κατάλογος των Ολυµπιονικών. Ένας αξιόπιστος κατάλογος ήταν του Ηλείου σοφιστή Ιππία, 
που βοήθησε και τον Αριστοτέλη να συντάξει το δικό του.27 
 
Ασφαλώς έχουν δηµιουργηθεί τα ερωτήµατα: «πώς οι Ηλείοι τα κατάφερναν οικονοµικά;», 
«υπήρχαν χορηγοί όπως σήµερα και παράλληλες εταιρίες της Κόκα Κόλα;» Ασφαλώς όχι. Η 
Ηλεία σαν πόλη δεν φαίνεται κατά πρώτον να ήταν φτωχή. Η περιοχή είναι πλούσια και η µη 
συµµετοχή σε πολλούς πολέµους βοήθησε στη συνεχόµενη ευηµερία της πόλης. Η 

                                            
20
 Παυσανίας, Ηλειακά VI.XVI.9. 

21 Παυσανίας, Ηλειακά 5ο και 6ο βιβλίο. Υπήρχε µόνιµο προσωπικό για τη διατήρηση της ιερής φλόγας 
και τις άλλες τελετουργίες. 

22 Βl. το VI βιβλίο των Ηλειακών του Παυσανία. 
23 Παυσανίας, Ηλειακά V. IV. 8-10. 
24 Τύρανοι της Μεγάλης Ελλάδας. 
25 Τ. Σακκελαρίου, ό.π., 84-93. 
26 S. Miller, ό.π., 53-6. 
27 Παυσανίας, Ηλειακά VI.XIX.14. 
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µονιµότητα του χώρου δε δηµιούργησε νέα έξοδα, αλλά συµπληρωµατικά τέτοια. Φυσικά 
υπήρχαν και έσοδα, που προέρχονταν από τα πρόστιµα, τις δωρεές ή από τις φορολογικές 
απαλλαγές κατά τη Ρωµαϊκή εποχή. Τοπικά είχε αναπτυχθεί µια οικονοµία που έκανε τους 
ανθρώπους της Ηλείας ευτυχείς. Επίσης, δεν έλειψαν από το χώρο και οι µεγάλοι δωρητές. Ο 
Ηρώδης ο Αττικός στο δεύτερο αιώνα µ.Χ. διέθεσε πολλά χρήµατα για να έλθει περισσότερο 
και καλύτερο νερό στην περιοχή, η οποία είχε πάντοτε πρόβληµα πόσιµου νερού. Γενικά, 
όµως, οι Ηλείοι ήθελαν να φαίνονται λιτοί και ίσως συντηρητικοί. Φυσικά παραµένουν 
αναπάντητα πολλά ερωτήµατα που αφορούν στη φιλοξενία τόσων χιλιάδων ανθρώπων. 
Προσωπικά θεωρώ ότι ο αριθµός δεν ξεπερνούσε τις 5-6 χιλιάδες επισκεπτών. 
 
Αγαπητοί σύνεδροι, προσπάθησα να δώσω ορισµένα στοιχεία, που ελπίζω έδειξαν, ότι η 
αντικειµενικότητα των Ηλείων διαφύλαξε το µεγάλο θεσµό για 11 αιώνες. Έθιξα, επίσης, το 
κλειδί του Ελληνικού πολιτισµού που ήταν η παιδεία και ιδιαίτερα το γυµνάσιο και η 
παλαίστρα. Φυσικά, µε τα σηµερινά δεδοµένα δε γίνονται συγκρίσεις. Αν εξαιρέσει κανείς τα 
λίγα έργα τέχνης µε αθλητικό περιεχόµενο, που επηρέασαν τη σύγχρονη τέχνη, η περιφερει-
ακή τέλεση των Αγώνων δεν αφήνει περιθώρια δηµιουργίας πολιτισµού εφάµιλλου του 
αρχαιοελληνικού. Θα κλείσω µε αποσπάσµατα από δύο Ολυµπικούς του Πινδάρου:  
 
Ολυµπικός 1 
«Αγώνες µ' αν λαχτάρησες, καρδιά να τραγουδήσεις 
απ' τον ήλιο λαµπρότερο τη µέρα φωτοπερίχυτο άστρο µη ζητήσεις  
στον έρηµο αιθέρα, µηδ' αγώνα τρανότερο από τον ολυµπικό 
για παίνεµα να πούµε . . .». 
 
Ολυµπικός 8 
«Μάνα εσύ χρυσοστεφάνων αγωνιστών Ολυµπία, της αλήθειας κυρά,  
που, στον κόρφο σου κ' οι µαντολόγοι των βωµών,  
µελετώντας τη φλόγα, γυρεύουνε του λαµποκέραυνου ∆ία, 
για κεινούς καλοµήνυµα αν έχει, 
την τρανή που κατάκαρδα την αξιά λαχταρούνε 
και τη γλυκειά ξανάσαση των µόχτων τους να βρούνε»28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
28 Μετ. Π. Λεκατσά. 
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Η συµβολή των αθλητικών στελεχών στους Α’ Ολυµπιακούς Αγώνες 

 
Πέτρος Λινάρδος, ∆ηµοσιογράφος - Ιστορικός του αθλητισµού 
                   Επίτιµος Πρόεδρος Π.Σ.Α.Τ. 
 
Η ανάληψη από µια πόλη - χώρα της διοργάνωσης Ολυµπιακών Αγώνων είναι σήµερα µια 
πολυπρισµατική, δαπανηρή και επιδέξια σχεδιασµένη εκστρατεία πειθούς, ώστε να 
εξασφαλιστεί ο απαιτούµενος αριθµός ψήφων από τα µέλη της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής 
Επιτροπής (∆ΟΕ).  Η «επιχείρηση» αυτή αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα: α) ένα εµφανές και 
επίσηµο, µε τύπους και προδιαγραφές από τη ∆ΟΕ και β) ένα παρασκηνιακό, όπου αφθονούν 
τα «χτυπήµατα κάτω από τη µέση» (µέρος µόνο από αυτά φτάνει στο προσκήνιο), όπως 
συµβαίνει στις….πολεµικές συρράξεις.   
 
Για την αθέατη πλευρά της Ολυµπιακής ψηφοθηρίας έχουν γραφτεί πολλά που µπορούν να 
ακολουθήσουν µυθιστορηµατική ροή. Το αποτέλεσµα της τελικής ψηφοφορίας - αφού 
παρασκηνιακά περνάει από σαράντα κύµατα στα χρόνια των ζυµώσεων, αλλά και στους 
γνωστούς γύρους της εκλογικής αναµέτρησης στο Συνέδριο της ∆ΟΕ όπου κρίνεται η 
ανάθεση των Αγώνων - κάποιες στιγµές αγγίζει τα όρια του θρίλλερ. Τα φαινόµενα αυτά 
µεγιστοποιήθηκαν και έγιναν καθεστώς στα τελευταία χρόνια του 20ού αιώνα, µε πικρότατη 
την Ελληνική εµπειρία.   
 
Ωστόσο, αν κάνουµε ένα άλµα - ρετρό στην ιστορία του Ολυµπιακού Κινήµατος πριν από 
έναν αιώνα και κάτι (1894) θα δούµε ότι στην περιλάλητη Σορβόννη του Παρισιού συνήλθε 
το «∆ιεθνές Συνέδριο για τη Μελέτη των Αρχών και των Προβληµάτων του 
Φιλαθλητισµού». Στις ακροτελεύτειες παραγράφους της ατζέντας του γινόταν λόγος για την 
αναβίωση - ανασύσταση ήταν η έκφραση της εποχής - των Ολυµπιακών Αγώνων. Το 
Συνέδριο δεν έλαβε ρητή απόφαση για την άµεση ανάθεσή τους στην Αθήνα. Εξέφρασε 
µόνον την ευχή, οι πρώτοι Αγώνες να γίνουν στη χώρα που γεννήθηκαν. Εύγλωττο τεκµήριο 
αποτελεί το ιστορικό τηλεγράφηµα του ∆ηµητρίου Βικέλα, εκπροσώπου του Πανελληνίου 
Γ.Σ. (και ουσιαστικά του Ελληνικού αθλητισµού) στο Συνέδριο και στη συνέχεια πρώτου 
Προέδρου της ∆ΟΕ, προς τον Πρόεδρο του Πανελληνίου, το µεγάλο µύστη της Γυµναστικής 
και του Ολυµπισµού, Ιωάννη Φωκιανό, από το Παρίσι (23 Ιουνίου 1894, ώρα 12:10’ το 
µεσηµέρι, µέσω της Eastern Telegraph & Company - Athens Station - Τηλεγραφείο Αθηνών): 
«Συνέδριον εκφράζει ευχήν δια τον εορτασµό εις Αθήνας των πρώτων Ολυµπιακών διεθνών 
αγώνων» (ακριβής µετάφραση από τα Γαλλικά). 
 
Από την «ευχή» του Συνεδρίου µέχρι την υλοποίησή της στην Αθήνα το Μάρτιο του 1896 
πέρασαν περίπου 21 µήνες.  Στο διάστηµα αυτό, όπως και στην καθαυτό αγωνιστική περίοδο 
(25 Μαρτίου - 3 Απριλίου, αυτές είναι οι ιστορικά αποδεκτές για την Ελληνική 
πραγµατικότητα ηµεροµηνίες), επιφανείς Έλληνες φίλαθλοι - πιο σωστά φιλαθλητικοί - και 
στελέχη των τότε σε δράση αθλητικών σωµατείων στην Αθήνα και στα άλλα κέντρα του 
Ελληνισµού (εντός και εκτός των συνόρων) διαδραµάτισαν σηµαντικούς, κατά περίπτωση 
και κατά τοµέα, ρόλους. Ανεκτίµητη ήταν και η προσφορά των γυµναστών. 
 
Αλλά στη Σορβόννη, τον Ιούνιο του 1894, στη φάση δηλαδή της «διεκδίκησης» δια την 
«µικράν και εν απορία τελούσαν Ελλάδα», ο πρωταγωνιστής ήταν ένας και µοναδικός: ο 
Βικέλας. Πρέπει να σηµειωθεί πως, αντίθετα µε ότι συµβαίνει σήµερα, το όραµά του δεν 
κόστισε δραχµή, ή µάλλον δεκάρα. Οι µόνες δαπάνες ήταν τα ταχυδροµικά που πλήρωσε ο 
Πανελλήνιος, όταν του έστειλε τα διαπιστευτήρια της εκπροσώπησης στο Συνέδριο, τις 
επιστολές και την πολυσέλιδη µελέτη - εισήγηση του Φωκιανού περί των αρχαίων 
Ολυµπιακών Αγώνων και τη σύνδεσή τους µε την «αναβίωση – ανασύσταση».   
 
Αν, όµως, ξοδεύτηκαν ελάχιστα χρήµατα για την Ελληνική παρουσία στο Συνέδριο της 
Σορβόννης, τούτο δεν σηµαίνει ότι η ευχή εξασφαλίστηκε «αβρόχοις ποσίν». Καταγράφηκαν 
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κάποιες κόντρες που έχουν παραµείνει στο περιθώριο της ιστορίας. Άλλωστε, ο ίδιος ο 
Βικέλας δεν ήταν σίγουρος ότι η περί Αθηνών πρότασή του θα γινόταν αποδεκτή και οι 
φόβοι του - που ουδόλως ανακόψανε την ορµή του οράµατός του - αναφέρονται σε επιστολή 
του προς το Φωκιανό: «προβλέπω αντίστασιν εις την περί των Αθηνών πρότασιν ένεκα της 
αποστάσεως (και όχι µόνον αυτής)». Όµως, η οµιλία του προς την ολοµέλεια του Συνεδρίου 
(23 Ιουνίου 1894) άγγιξε τις χορδές του φιλελληνισµού όλων σχεδόν των συνέδρων και έγινε 
αποδεκτή οµόφωνα η περί των Αθηνών πρόταση. 
 
Πριν από την αποδοχή της σηµειώθηκαν κάποιες τριβές. Μπορούµε, ίσως µε ευνόητη 
ελαστικότητα σχολιασµού, να τις θεωρήσουµε ως πρόδροµη όψη της σηµερινής - ανελέητης 
φεύ - µάχης περί τη διεκδίκηση της οργάνωσης Αγώνων. Σε µια από τις συνεδριάσεις της 
επιτροπής που είχε αναλάβει τη διερεύνηση της αναβίωσης - ανασύστασης των Αγώνων, 
προβλήθηκε από κάποιους η υποψηφιότητα του Λονδίνου. Ο πρακτικογράφος των εργασιών 
της επιτροπής Μωρίς Μπαρ αναφέρεται σε κάποια συζήτηση περί Λονδίνου (1896) και 
προσθέτει ότι: «….το Συνέδριο δεν θα µπορούσε να πάρει τέτοια απόφαση εν ονόµατι της 
Αγγλίας, η οποία δεν είχε Οµοσπονδία όπου να υπάγονται όλα τα αθλήµατα και όπου τα 
πανεπιστήµια τηρούσαν µια αυτονοµία απόλυτης µορφής απέναντι στην αθλητική ζωή».   
 
Ο Κουµπερτέν διέβλεψε δυσκολίες στη διατύπωση ευχής περί Λονδίνου και έκανε λόγο περί 
Αθήνας (αφού είχε ήδη συµφωνήσει µε το Βικέλα). Ο Ρενέ Ντυβάλ παρατήρησε ότι η Αθήνα 
ήταν µακρυά από το κέντρο της Ευρώπης, άποψη µε την οποία συµφώνησε ο ντε λα 
Ροσφουκώ. Ο Κουµπερτέν πρότεινε να µείνει η ερώτηση εκκρεµής µέχρι την άφιξη του 
Τσαρλς Χέρµπερτ, εκπροσώπου της British Amateur Athletic Association. Η παρέµβαση 
αυτή ήταν δραστική. Ο βαρώνος, για περισσότερους από έναν λόγους, αντιδρούσε στη σκέψη 
περί Λονδίνου. Εκεί έµειναν τα πράγµατα και η αψιµαχία Λονδίνου - Αθήνας έσβησε, καθώς 
την εποµένη η ευγλωττία και το πάθος του Βικέλα διαλύσανε όλους τους ενδοιασµούς και τις 
επιφυλάξεις των συνέδρων. 
 
Αργότερα, όταν κατά τους τελευταίους µήνες του 1894 η θέση της Αθήνας κλονιζόταν από 
καθυστερήσεις, ατολµία και άλλες τριβές, φάνηκε στο προσκήνιο η υποψηφιότητα της 
Βουδαπέστης, η οποία το 1896 θα γιόρταζε το 1000 χρόνια από την ίδρυσή της και θα διέθετε 
την ελκυστική προσφορά µια διεθνούς εµπορικής έκθεσης. Η υποψηφιότητα αυτή µπήκε στο 
αρχείο, όταν λίγο µετά την Πρωτοχρονιά του 1895 η υπόθεση της Αθήνας µπήκε σε γόνιµη 
τροχιά και ο Κουµπερτέν δε δίσταζε να δηλώνει ότι «ο Βικέλας ήρε όλα τα εµπόδια».   
 
Θα κλείσουµε τα περί Αθήνας - Λονδίνου - Βουδαπέστης, που ιστορικά είναι και η πρώτη, 
υποτυπώδης έστω, αναµέτρηση για διοργάνωση Ολυµπιακών Αγώνων, µε την υπενθύµιση 
των κινήτρων και στόχων του Βικέλα. Σε επιστολή του της 18ης Ιουνίου έγραψε στο 
Φωκιανό: «….όταν έλθη η κατάλληλη ώρα προτίθεµαι να προτείνω την συγκαταρίθµησιν και 
των Αθηνών εις τον κατάλογον των πρωτευουσών όπου οι διεθνείς Ολυµπιακοί Αγώνες θα 
τελώνται». Η φράση αυτή, η οποία δεν έτυχε µέχρι τώρα της δέουσας προσοχής από τους 
µελετητές του Συνεδρίου της Σορβόννης, αποκαλύπτει δύο σηµαντικά στοιχεία: α) πριν γίνει 
λόγος περί Αθήνας του 1896, ο Βικέλας σκεφτόταν να διεξαχθεί στην Αθήνα µια από τις 
επόµενες Ολυµπιάδες, που µέχρι τότε εφέροντο ότι είχαν αφετηρία το Παρίσι του 1900 και β) 
η ανατροπή των αρχικών του προθέσεων και η πρόταση της Αθήνας ωρίµασαν στην ψυχή 
του σε χρόνο ρεκόρ, αφού πρώτα εξασφάλισε την υποστήριξη του Κουµπερτέν και 
φιλελλήνων συνέδρων, όπως ο εξαίρετος καθηγητής του Πανεπιστηµίου του Πρίνσετον 
Σλόαν, ο Σουηδός Μπεργκ, κ.α. Στη ροή των πραγµάτων εκδηλώθηκε έντονη αντίδραση για 
τους Αγώνες από τους Γερµανούς, οι οποίοι τους θεωρούσαν «προϊόν Γαλλικής έµπνευσης».  
Το µποϋκοτάζ έσπασαν κάποιοι Γερµανοί αθλητές (Σούµαν, Ολυµπιονίκης στην πάλη και 
Βαϊνγκάρτεν, Ολυµπιονίκης στο µονόζυγο) οι οποίοι διαγράφηκαν από τους συλλόγους τους 
για την απείθεια, ενώ συστήθηκε «κοµιτάτο» για τη συµµετοχή των Γερµανών. Γίνεται 
φανερό ότι οι τριβές που έχουν σφραγίσει πολλούς Ολυµπιακούς Αγώνες, ιδιαίτερα της 
περιόδου µετά το 1976, έχουν µακρυνούς προγόνους. 
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Σε τελευταία ανάλυση, από τα λόγια του Κουµπερτέν και του Βικέλα αναδύεται η 
τεκµηρίωση του οράµατος του δεύτερου, ως στόχου εθνοφελούς ευεργεσίας. Κουµπερτέν: 
«….ο Βικέλας, προτείνοντας την Αθήνα για τον ‘εορτασµό’ της Α’ Ολυµπιάδας, πίστευε στις 
νεανικές δυνάµεις της αναβιωµένης Ελλάδος». Βικέλας: «….διεξεδίκησα τα δικαιώµατα της 
Ελλάδος προκειµένου περί ανασυστάσεως Ελληνικού θεσµού. Ηδυνάµην να µην επωφεληθώ 
της απροσδοκήτου και µοναδικής ευκαιρίας προς τιµήν και όφελος της Ελλάδος; …..Θα 
επέλθει ταχύτερα και εντελέστερα η κατάταξις ηµών εις την Ευρωπαϊκήν Ολοµέλειαν…..Υπό 
τας δυσχερείς περιστάσεις τας οποίας διερχόµεθα είναι σύνδεσµος νέος µεταξύ της Ελλάδος 
και της Ευρώπης».  
 
Στο ερώτηµα ποιά ήταν η συµβολή αθλητικών στελεχών στην όλη διοργάνωση των πρώτων 
Ολυµπιακών Αγώνων, η απάντηση δεν είναι µονοσήµαντη. Κατ’ αρχήν πρέπει να 
διευκρινιστεί ποιοί περιλαµβάνονταν στο χώρο των αθλητικών στελεχών. Η όλη δοµή και η 
λειτουργία των συλλόγων της εποχής - που, λίγο ως πολύ, όλοι τους ανήκαν στην 
πρωτοπορία της αναγέννησης του Ελληνικού αθλητισµού - οδηγεί στο συνταίριασµα των 
διοικητικών στελεχών και των γυµναστών. Οι υπηρεσίες που προσφέρανε στην τέλεση των 
Αγώνων και οι δύο πλευρές ήταν πολύτιµες. Μόνο που η αναγνώριση και η συστηµατική 
καταγραφή τους έχουν µάλλον ελλειπή χαρακτήρα.   
 
Οι επιτροπές - τότε απεκαλούντο επιτροπίαι - ήταν 9 τον αριθµό και οι συνθέσεις τους 
αποφασίστηκαν από το διάδοχο Κωνσταντίνο και τους πλησιέστερους προς αυτόν επιφανείς 
Αθηναίους, οι οποίοι αποτελούσαν το δωδεκαµελές συµβούλιο. Ανακοινώθηκαν στη γενική 
συνεδρίαση του συµβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1895 και διαπιστώνεται ότι ελάχιστοι 
φίλαθλοι - στελέχη των σωµατείων και γυµναστές µετείχαν στις επιτροπές εκείνες. Η 
εξήγηση που έδωσε ο Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου Τιµολέων Φιλήµων ήταν ότι: 
«….η ίδρυσις των επιτροπειών τούτων ην απολύτως αναγκαία. Η αθλητική και η γυµναστική 
εν τη Ελλάδι δεν είχον αναπτυχθεί επί τοσούτον όπως στηριχθώσι επί των γυµναστικών 
συλλόγων µόνον αι προσδοκίαι της ευπρεπούς παραστάσεως και των Ελλήνων εν διεθνεί 
αθλητικώ αγώνι». 
 
Όσο και αν η ιστορία έχει αναγνωρίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Φιλήµονα, η ερµηνεία 
που δίνει δεν πείθει απόλυτα και µάλλον είναι επηρεασµένη από την επιφυλακτικότητα, που 
σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις έφθανε µέχρι την εχθρότητα ή και την περιφρόνηση, προς 
τους επαγγελµατίες του αθλητισµού, δηλαδή τους γυµναστές. Ποιο σχόλιο µπορεί να γίνει 
σήµερα, µετά από έναν αιώνα, όταν στο δωδεκαµελές συµβούλιο - η πλήρης σύνθεση του 
οποίου αποφασίστηκε από τον πρόεδρο διάδοχο και τους συν αυτώ - δεν 
συµπεριλαµβάνονταν οι πρόεδροι των µεγάλων συλλόγων Πανελληνίου και Εθνικού, 
Φωκιανός και Μπέλος αντίστοιχα; Τα µέλη του συµβουλίου ήταν απλά γνωστοί Αθηναίοι, 
πολλοί από τους οποίους ελάχιστη σχέση είχαν µε την άθληση. Ο µόνος που «διασώθηκε» 
ήταν ο Θ. Ρετσίνας, πρόεδρος του Οµίλου Ερετών. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που 
αναφέρεται στην ιστορική αναδροµή του Οµίλου (έκδοση 1985), του αρχαιοτέρου σήµερα σε 
δράση συλλόγου της χώρας, ότι: «….παρά την παρουσία του ενεργητικού ∆αµαλά, του 
πρώτου προέδρου του συλλόγου και αντιπροέδρου του στην εποχή των Ολυµπιακών, οι 
µεγάλες επιτροπές, η κεντρική και η ειδική ναυτικών αγωνισµάτων, ήσαν µάλλον αδρανείς 
και δυσκίνητες, αφού συγκροτήθηκαν µεν υπό ευηπολήπτων προσώπων, µερικά των οποίων, 
όµως, ήσαν αδιάφορα ή άσχετα». 
 
Όπως φαίνεται, το µεγάλο µέρος της εργασίας του δωδεκαµελούς συµβουλίου επωµίστηκαν ο 
Γενικός Γραµµατέας Φιλήµων, ο ταµίας Παύλος Σκουζές και οι γραµµατείς. Όσον αφορά τις 
επτά (από το σύνολο των εννέα) επιτροπίες για τους καθαυτό αγωνιστικούς τοµείς (ναυτικών 
αγώνων, βολής, παρασκευής Ελλήνων αθλητών, αθλητικών ασκηµάτων και γυµναστικής, 
ξιφασκίας, ποδηλατικών αγώνων και αθλητικών παιδιών), περιορισµένη ήταν και εκεί η 
συµµετοχή «µάχιµων» φιλάθλων, αθλητικών στελεχών και γυµναστών. Ελάχιστες ήταν οι 
εξαιρέσεις: ο Φωκιανός ήταν πρόεδρος της επιτροπείας αθλητικών ασκηµάτων και 
γυµναστικής και µέλος της επιτροπείας παρασκευής αθλητών, ο οπλοδιδάσκαλος Νίκος 
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Πύργου (στη συνέχεια Ολυµπιονίκης στο αγώνισµα της ξιφασκίας µεταξύ Ελλήνων 
οπλοδιδασκάλων) ήταν µέλος της επιτροπείας ξιφασκίας και ο Κύπριος αξιωµατικός του 
Ελληνικού στρατού Ιωάννης Φραγκούδης (στη συνέχεια Ολυµπιονίκης στο πιστόλι από 
απόσταση 25 µέτρων) ήταν γραµµατέας της επιτροπείας βολής. 
 
Θα ήταν, όµως, λάθος να υποτιµηθεί η συµβολή των αθλητικών στελεχών και των 
γυµναστών στην όλη διοργάνωση και στην αγωνιστική εµφάνιση των Ελλήνων αθλητών.  
Ήταν οι «αφανείς» ήρωες, οι δηµιουργικοί εργάτες που στα γυµναστήρια των συλλόγων στην 
Αθήνα και σε άλλες πόλεις, από την Πάτρα µέχρι τη Σµύρνη, δούλεψαν σκληρά και 
συνέβαλλαν αποφασιστικά στην επιτυχία των Αγώνων και των Ελλήνων αθλητών. 
 
Εκείνο που πρέπει να επισηµανθεί είναι ότι οι γυµναστές αντιµετώπισαν ιδιαίτερα αντίξοες 
συνθήκες εξ αιτίας της απροκάλυπτης εχθρότητας του ισχυρού άνδρα της όλης διοργάνωσης, 
του αλυτάρχη Κωνσταντίνου Μάνου που τους «κυνήγησε» µε κάθε τρόπο ως επαγγελµατίες.  
Ο Μάνος έφτασε στο σηµείο να θελήσει να αποκλείσει αθλητές που ανήκαν σε συλλόγους, 
όπως ο Πανελλήνιος και ο Εθνικός, επειδή χρησιµοποιούσαν πενιχρά και µάλλον συµβολικά 
αµειβόµενους γυµναστές. Προκλήθηκε µέγας σάλος και χρειάστηκε η παρέµβαση του 
Βικέλα, ο οποίος παρέπεµψε το θέµα στον Πιέρ ντε Κουµπερτέν. Η απάντηση του βαρώνου 
ήταν κατηγορηµατικά αρνητική για την άποψη του Μάνου και έτσι οι αθλητές συµµετείχαν 
στους Αγώνες. Ο Μάνος, ανεξάρτητα από τα φίλαθλα αισθήµατά του - ήταν αυτός που 
έγραψε τους στίχους του Ύµνου του Πανελληνίου και που πολύ αργότερα έπεσε ηρωϊκά ως 
αεροπόρος κατά τη µεγαλειώδη εκστρατεία του 1912 - 13, η οποία οδήγησε στην αρτίωση 
του Ελληνικού κράτους - έτρεφε απέχθεια για τους γυµναστές και προσπαθούσε µε κάθε 
τρόπο να τους µειώνει και να τους βάζει στην άκρη. Οµηρική, θα λέγαµε, ήταν η 
αντιπαράθεσή του µε το Φωκιανό και τον Χρυσάφη και από τις στήλες των εφηµερίδων.  
Κατά τον Χρυσάφη: «….ο Κ. Μάνος, είς εκ των τεσσάρων γραµµατέων της οργανωτικής 
επιτροπής είχεν ευθύς εξ αρχής δείξη τάσεις εξαιρετικώς φιλοδόξους και προσεπάθησε 
παραµερίζων όλους τους άλλους, ειδικούς και µη, να αναλάβη αυτός την όλην διεύθυνσιν της 
τεχνικής οργανώσεως και τελέσεως των Αγώνων. Και δια τα µεν λοιπά µέλη της Επιτροπής 
το πράγµα δεν ήτο πολύ δύσκολο, διότι κανείς εξ αυτών δεν έτρεφε τοιαύτας φιλοδοξίας.  
Του Φωκιανού, όµως, η αποµάκρυνσις θα απετέλει αληθές σκάνδαλον». 
 
Ο Μάνος, ως αλυτάρχης των Αγώνων έφτασε σε ακραίες ενέργειες, µε αποκορύφωµα την 
«εξορία» του µέγιστου Φωκιανού στην κερκίδα του Παναθηναϊκού Σταδίου. ∆εν είναι στις 
προθέσεις µας να αναµοχλεύσουµε παλιά πάθη και παθήµατα, αλλά η αναφορά γίνεται για να 
καταστεί αντιληπτό το κλίµα πολεµικής µέσα στο οποίο δρούσαν οι Έλληνες γυµναστές της 
εποχής. Ακόµη και σύλλογο δηµιούργησε ο Μάνος µερικές εβδοµάδες πριν από τους 
Ολυµπιακούς, τον Αθλητικό Όµιλο Αθηνών, για να προσελκύσει µε διάφορα µέσα (θεµιτά 
και αθέµιτα) αθλητές. Ο σύλλογος διαλύθηκε αµέσως µετά τους Αγώνες, ενώ οι στυλοβάτες 
της αναγέννησης του Ελληνικού αθλητισµού, όπως ο Πανελλήνιος, ο Εθνικός, ο Όµιλος 
Ερετών, ο Παναχαϊκός και άλλοι, συνέχισαν τη µεγάλη πορεία τους. 
 
Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε χωρίς δισταγµό ότι πίσω από την προθήκη των πρώτων 
Ολυµπιακών Αγώνων, όπου προβάλλονται τα ονόµατα των Ολυµπιονικών και των επιφανών 
φιλάθλων της εποχής, υπάρχουν εκείνοι οι αφανείς ήρωες, οι γυµναστές, οι οποίοι 
προσφέρανε ανεκτίµητες υπηρεσίες που δεν έχουν καταγραφεί επαρκώς και δεν έχουν 
καταξιωθεί ιστορικά. Για το θέµα αυτό πρέπει να προστεθούν πολλές σελίδες στην ιστορία 
των Α΄Ολυµπιακών Αγώνων. Είναι γεγονός ότι πολλοί από τους θρυλικούς αθλητές του 1896 
ήταν αυτοδίδακτοι. Αλλά οι περισσότεροι, τουλάχιστον από αυτούς που διακρίθηκαν, είχαν 
ως στήριγµα την καθοδηγήση γυµναστών - προπονητών (ο όρος προπονητής ήταν άγνωστος 
την εποχή εκείνη καθώς συνηθιζόταν το «προγυµναστής»). Κάποτε οι άνθρωποι της 
Ελληνικής Ολυµπιακής πρωτοπορίας πρέπει να δικαιωθούν ιστορικά. 
 
Αναµφίβολα, η προσπάθεια δεν είναι ευχερής. Απαιτείται πολύς µόχθος, ερευνητικό µεράκι 
και πάθος για την ιστορική αλήθεια. Κάποτε το σώµα των Ελλήνων αθλητικών επιστηµόνων, 
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µε τους φορείς του και τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. πρέπει να αναλάβει τη δύσκολη προσπάθεια να πετύχει 
το µεγάλο στόχο της ολοκληρωτικής ανάδειξης µέσα από τα διάσπαρτα, παραχωµένα στη 
λήθη, χαµένα στην άγνοια, σκεπασµένα από τη στάχτη του χρόνου, εκείνων των τεκµηρίων 
που θα δώσουν την πλήρη εικόνα της συµβολής των αθλητικών στελεχών - γυµναστών στον 
άθλο των Α΄Ολυµπιακών Αγώνων. Γιατί µπορούµε πολύ σωστά να τιµάµε τα ονόµατα του 
Φωκιανού, του Χρυσάφη, ή ακόµα και του Σούτερ (του Ελβετού γυµναστή του Παναχαϊκού), 
αλλά είναι δεκάδες αυτοί που, µε τον άλφα ή βήτα τρόπο, συνέβαλλαν στην πρώιµη και 
αποτελεσµατική ανάµειξη των «αθλητικών επιστηµόνων» στους Αγώνες εκείνους. 
 
Αν γίνει µια ειδολογική εκτίµηση της σύνθεσης των «επιτροπειών» των Ολυµπιακών του 
1896 θα γίνει αντιληπτό το πόσο έχει υποτιµηθεί, στη ροή του χρόνου, ο ρόλος των 
αθλητικών στελεχών και των γυµναστών. Οι άνθρωποι που συµµετείχαν στις «επιτροπείες» 
σχηµάτισαν τρεις οµάδες. Στην πρώτη ανήκαν ο τότε διάδοχος του στέµατος και πρόεδρος 
της Κεντρικής Επιτροπής (µε δραστικές παρεµβάσεις και αποφάσεις), τα αδέλφια του 
πρίγκηπες, αυλικοί του άµεσου περιβάλλοντος και άλλοι του περίγυρου ευνοίας. Στη δεύτερη 
ανήκαν ευηπόληπτοι Αθηναίοι πολίτες (κανένας από την αθλητική περιφέρεια, παρά τη 
σηµαντική δράση που είχαν εκείνη την εποχή), οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν 
ελάχιστη ή και καθόλου προϋπηρεσία στην άθληση. Στην τρίτη οµάδα ανήκαν τα στελέχη και 
οι γυµναστές των συλλόγων. 
 
∆εν νοµίζω ότι στην αίθουσα αυτή υπάρχει κάποιος που να µπορεί να ισχυριστεί ότι 
Ολυµπιακοί Αγώνες θα γινόντουσαν και Έλληνες αθλητές θα διαπρέπανε µε µόνη την 
παρουσία των δύο πρώτων οµάδων. Ακράδαντη είναι η πίστη µας ότι η συµβολή των 
ανθρώπων της τρίτης οµάδας είναι κατά πολύ µεγαλύτερη σε ποιότητα και σε όγκο εργασίας 
από αυτό που υποπτευόµαστε ή έχουµε σχηµατοποιήσει µε τη βοήθεια των επωνύµων.  
Πρέπει κάποτε οι ανώνυµοι, αλλά τόσης αποτελεσµατικότητας συνεργοί να αποκτήσουν την 
ιστορική τους ταυτότητα. 
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∆οµή του αθλητισµού της Ελλάδας 

 
Ευάγγελος Παπαποστόλου, ∆ιευθυντής Αγωνιστικού Αθλητισµού της Γ.Γ.Α. 
 
Έχω την τιµή να παρευρίσκοµαι σε αυτό το συνέδριο ως ∆ιευθυντής Αγωνιστικού 
Αθλητισµού της Γ.Γ.Α. Από τη θέση αυτή θέλω να πω ότι θεωρώ τον εαυτό µου πολύ κοντά 
στην Ελλ.Ε.∆.Α., αφού έχω εµπειρίες από αθλητικά σωµατεία, φορείς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και Οµοσπονδίες. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η παρουσία µου στο αθλητικό 
γίγνεσθαι ταυτίζεται απόλυτα µε τους σκοπούς και τους στόχους της Εταιρείας σας. 
 
Πιστεύω πως η έννοια της οργάνωσης πρέπει να είναι όσο το δυνατό περισσότερο ακριβής, 
διότι µόνο έτσι συγκεκριµενοποιείται το αντικείµενο µε το οποίο καλείται να ασχοληθεί ο επί 
του θέµατος ειδικός, για να έχει πρακτικά και άµεσα αποτελέσµατα. Στο σηµείο αυτό 
υπάρχουν, δυστυχώς, προβλήµατα. Ιδιαίτερα στο ∆ηµόσιο τοµέα δεν υπάρχει ούτε 
οργάνωση, ούτε διοίκηση, αλλά ούτε και η αισθητική αντίληψη για το που µπορούν να 
χρησιµεύσουν. Η πρακτική των ενίοτε διοικούντων χαρακτηρίζεται από έλλειψη συνέχειας, 
µακροχρόνιου σχεδιασµού, στρατηγικής και στόχων. Χαρακτηρίζεται από το σύνδροµο της 
«µηδενικής βάσης». ∆ηλαδή, κάθε φορά ξεκινούν από το µηδέν. 
 
Για τη σηµερινή παρουσίασή µου επέλεξα µια εργασία που εκπόνησε, µε εντολή του Γενικού 
Γραµµατέα, το Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ∆ιεθνών Οργανισµών της Γ.Γ.Α., ως 
απάντηση σε ερωτηµατολόγιο που υπέβαλλε στην υπηρεσία µας το Clearing House του 
Συµβουλίου της Ευρώπης στις 3 Ιουλίου 1996. Κατά την άποψή µου, η εργασία αυτή 
(Αριθµός Πρωτοκόλλου 20.798 / 30.09.96), αποτελεί την πλέον εµπεριστατωµένη συνοπτική 
περιγραφή της αθλητικής δοµής της χώρας και θεωρώ ότι πρέπει να αποτελέσει µέρος των 
πρακτικών του Συνεδρίου, ώστε να µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να έχουν την επίσηµη επί του 
θέµατος πληροφόρηση. 
 

Ελλάδα:  131.957 τετ. χιλ. 10.258.364 κάτοικοι  
  51 Νοµοί  54 Νοµαρχίες 
  441 ∆ήµοι (1995)  5.382 Κοινότητες (1995) 
 
1.  Γενική αντίληψη για τον αθλητισµό 
 
Η Ελλάδα φέρει το βάρος ιστορίας 2.800 και πλέον χρόνων αθλητικής παράδοσης, η οποία 
αποτελεί ταυτόχρονα και τη σπονδυλική στήλη της παγκόσµιας αθλητικής ιστορίας. Ήταν η 
αρχαία Ελλάδα ο τόπος όπου γεννήθηκε το «Αθλητικό Πνεύµα», το οποίο εκφράστηκε µε 
την τελειότερη µορφή του στους τότε Ολυµπιακούς Αγώνες.   
 
Η αναβίωση των Αγώνων το 1896 στην Αθήνα, µε πρωτοβουλία του Γάλλου Βαρώνου Πιερ 
ντε Κουµπερτέν και την ανεκτίµητη συµβολή του ∆ηµήτριου Βικέλα, 1ου προέδρου της 
∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής, άναψε πάλι τη φλόγα της ελπίδας για πανανθρώπινη 
συναδέλφωση, ειρήνη, φιλία και αγάπη µεταξύ των λαών, αποδοχή και σεβασµό κάθε 
ανθρώπου και, τέλος, πίστη στις αξίες - αρχές που διέπουν µια υγιή και δηµοκρατική 
κοινωνία. 
 
Η σύγχρονη Ελλάδα, βασισµένη στην ιστορία της και ακολουθώντας τις απαιτήσεις - 
προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, µε γνώµονα την προαγωγή της κοινωνίας, αναπτύσει το 
αθλητικό της σύστηµα δια της Γ.Γ.Α. και του Υπουργείου Παιδείας, κυρίως προς δύο 
κατευθύνσεις: α) την οικονοµική και επιστηµονική υποστήριξη του αθλητισµού υψηλού 
επιπέδου, σε συνεργασία µε τις αθλητικές οµοσπονδίες και τα επιστηµονικά αθλητικά κέντρα 
και β) την οικονοµική και οργανωτική υποστήριξη του Αθλητισµού για Όλους τόσο σε 
κεντρικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο, σε συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
συλλόγους και άλλους κοινωνικούς - αθλητικούς φορείς, ενώ σηµαντική προσπάθεια 
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καταβάλλεται προς την κατεύθυνση της διατήρησης των πολιτιστικοαθλητικών της 
µνηµείων, τα οποία σηµάδεψαν την αθλητική της ιστορία, θυµίζοντας σε όλον τον κόσµο την 
κοιτίδα του πολιτισµού, της δηµοκρατίας και τον τόπο που έλαµψε και θα λάµπει για πάντα η 
φλόγα του Ολυµπισµού. 
 
2.  Νοµοθεσία 
 
Το Άρθρο 16 του Συντάγµατος της χώρας ορίζει ότι: «Ο αθλητισµός τελεί υπό την προστασία 
και την ανώτατη εποπτεία του κράτους», ενώ οι κυριότεροι Νόµοι που ψήφισε το Ελληνικό 
Κοινοβούλιο για τον αθλητισµό είναι οι εξής: 
 
� Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 3769/1957 για την ίδρυση της Γ.Γ.Α. (υπαγόταν στον Πρόεδρο της 

Κυβέρνησης). 
� Νόµος 397/1968: περί επανασυστάσεωςς της Γ.Γ.Α.  
� Νόµος 75/1975: περί οργανώσεως του εξωσχολικού αθλητισµού. 
� Νόµος 879/1979: καθιέρωση του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου και ίδρυση 

Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιρειών. 
� Νόµος 1558/1985: σύσταση Γ.Γ.Α. στο Υπουργείο Πολιτισµού, η οποία έχει την ευθύνη 

του συνόλου των θεµάτων που αφορούν τον αθλητισµό στη χώρα, εκτός του σχολικού 
αθλητισµού. 

� Νόµος 1787/1988: κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ενάντια στη Βία κατά τη διάρκεια 
αθλητικών εκδηλώσεων.  

� Νόµος 1889/1990: διαχωρισµός του επαγγελµατικού από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. 
� Νόµος 1958/1991: ίδρυση τµηµάτων αµοιβοµένων αθλητών και αθλητικών ανωνύµων 

εταιρειών στο ποδόσφαιρο, την καλαθοσφαίριση και την πετοσφαίριση. 
� Νόµος 2433/1996: εκσυγχρονισµός των εποπτευοµένων από τη Γ.Γ.Α. Οργανισµών, 

ίδρυση Οµοσπονδιών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και ρύθµιση άλλων αθλητικών 
θεµάτων. 

� Νόµος 2371/1996: κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ενάντια στο Ντόπινγκ. 
 
3.  Κυβερνητικές δοµές 
 
3.1  Εθνικό επίπεδο 
 
Η Γ.Γ.Α. υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισµού και έχει την αρµοδιότητα του Εθνικού 
Αθλητικού Επιτελικού Σχεδιασµού, καθώς και τη συνολική ευθύνη για όλα τα θέµατα που 
αφορούν την πρόοδο, την καλύτερη διοργάνωση και τη λειτουργία του αθλητισµού της 
χώρας (εκτός της φυσικής αγωγής στο σχολείο): εποπτεία αθλητικών δραστηριοτήτων, 
εποπτεία - έλεγχος αθλητικών Οµοσπονδιών / φορέων, οργάνωση και εκτέλεση 
αναπτυξιακών αθλητικών προγραµµάτων, προώθηση του Αθλητισµού για Όλους, κατασκευή 
- συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων (υποδοµή), απονοµή αθλητικής δικαιοσύνης, 
καταπολέµηση της αθλητικής βίας και του ντόπινγκ, υποστήριξη της επιστηµονικής 
αθλητικής έρευνας, κλπ. 
 
Ο Υφυπουργός Πολιτισµού, αρµόδιος για θέµατα Αθλητισµού και ο Γενικός Γραµµατέας 
Αθλητισµού είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση της κυβερνητικής αθλητικής πολιτικής και 
µεριµνούν για την προαγωγή του αθλητισµού. 
 
Σύµφωνα µε τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα 77/1985 και 26/1991, η Γ.Γ.Α. αποτελείται από τις 
εξής υπηρεσίες: 
α)  Γενική ∆ιεύθυνση Αθλητισµού, όπου προϊσταται Γενικός ∆ιευθυντής και περιλαµβάνει 
     τις εξής ∆ιευθύνσεις: 

� Αγωνιστικού Αθλητισµού (5 τµήµατα). 
� Ανάπτυξης Αθλητισµού (3 τµήµατα). 
� Προαγωγής Αθλητισµού (4 τµήµατα). 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας ∆ιοίκησης Αθλητισµού 

Θεσσαλονίκη, 26 – 28 Οκτωβρίου 1996 23 

� ∆ιοικητικού (4 τµήµατα - 1 γραφείο). 
 
β)  Γενική ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισµού, όπου προϊσταται Γενικός ∆ιευθυντής 
     και περιλαµβάνει τις εξής ∆ιευθύνσεις: 

� Μελετών αθλητικών έργων (6 τµήµατα). 
� Εποπτείας κατασκευών και συντήρησης αθλητικών έργων (3 τµήµατα - 7 γραφεία). 
� Οικονοµικού (3 τµήµατα - 3 γραφεία). 

 
Επιπλέον υπάρχουν: το Τµήµα Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων και τα Γραφεία 
Τύπου, Απλούστευσης ∆ιαδικασιών και ∆ιαχείρισης Χρηµατικού, τα οποία υπάγονται 
απ΄ευθείας στον Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού. 
 
Για την υλοποίηση τς αθλητικής πολιτικής, η Γ.Γ.Α. συνεργάζεται µε τα Υπουργεία: 

� Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, το οποίο είναι αρµόδιο για τη Φυσική Αγωγή 
και τον αθλητισµό στις 3 βαθµίδες της Εκπαίδευσης. 

� Εθνικής Αµύνης για το Στρατιωτικό Αθλητισµό. 
� ∆ηµόσιας Τάξης για τη διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων και τα θέµατα βίας. 

 
3.2  Περιφερειακό επίπεδο. 
 
Σε κάθε Νοµαρχία υπάρχει: 
 
α)  Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής, το οποίο συνεργάζεται µε το ΥΠΕΠΘ για τη Φυσική 
Αγωγή και τον Αθλητισµό στο σχολείο, µε τη Γ.Γ.Α. για την οργάνωση και εκτέλεση 
αναπτυξιακών αθλητικών προγραµµάτων ή προγραµµάτων Άθλησης για Όλους, ενώ 
ασχολείται και µε γενικά θέµατα αθλητισµού (εκδηλώσεις, γυµναστήρια, αθλητικά σωµατεία, 
κλπ.). 
 
β) Το Τµήµα Αθλητικών Θεµάτων, το οποίο είναι αρµόδιο για την προαγωγή και ανάπτυξη 
του αθλητισµού και την ιδρυση αθλητικών κέντρων. 
 
3.3  Τοπικό επίπεδο.  Οι τοπικές αρχές (∆ήµοι - Κοινότητες) συµµετέχουν στα ∆ιοικητικά 
Συµβούλια των Σταδίων, των Γυµναστηρίων και των άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων για 
την εποπτεία τους και την προαγωγή του αθλητισµού στην περιοχή τους. 
 
Κυβερνητικά αθλητικά προγράµµατα 
 
α)  Αθλητισµός για Όλους:  Η Γ.Γ.Α., σε συνεργασία µε τους Ο.Τ.Α. και άλλους 
ενδιαφερόµενους φορείς, οργανώνει τα παρακάτω προγράµµατα «Αθλητισµός για Όλους»: 
� Αθλητισµός και Παιδί (6 - 12 ετών). 
� Άσκηση και Εφηβική Ηλικία (12 - 18 ετών). 
� Άσκηση Ενηλίκων (Αθλητισµός και Γυναίκα, κλπ.). 
� Άσκηση στη Τρίτη Ηλικία. 
� Αθλητισµός για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες. 
� Αθλητισµός στα Κέντρα Απεξάρτησης και Ψυχικής Υγείας. 
� Αθλητισµός στις Φυλακές, κλπ. 
 
β)  Εθνικό Σύστηµα Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισµού 
 
Η Γ.Γ.Α., σε συνεργασία µε τις σηµαντικότερες αθλητικές Οµοσπονδίες, προβαίνει στη 
συστηµατική ανίχνευση - επιλογή και προσανατολισµό των αθλητικών ταλέντων για την 
αξιοποίησή τους από αυτές. Το πρόγραµµα λειτουργεί εκτός σχολικού ωραρίου, απευθύνεται 
σε µαθητές της Β΄∆ηµοτικού (7 - 8 ετών), συµµετέχουν περίπου 75.000 µαθητές, επιλέγεται 
το 5% από αυτούς και καθοδηγείται από καθηγητές φυσικής αγωγής µε ειδικές γνώσεις 
προπονητικής. 
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γ)  Τµήµατα Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης (ΤΑ∆) 
 
Το ΥΠΕΠΘ, σε συνεργασία µε τη Γ.Γ.Α., έχει θέσει σε λειτουργία τα ΤΑ∆, αποσκοπώντας 
στη σύνδεση του σχολικού µε τον υψηλό, αγωνιστικό αθλητισµό. Το πρόγραµµα διεξάγεται 
εντός σχολικού ωραρίου και δίνει στους µαθητές τη δυνατότητα να έχουν ειδική αθλητική 
προπόνηση. Λειτουργούν 87 ΤΑ∆ σε όλη τη χώρα, καλλιεργούνται 19 Ολυµπιακά αθλήµατα, 
συµµετέχουν περίπου 5.000 µαθητές και διδάσκουν 450 ειδικοί καθηγητές φυσικής αγωγής. 
 
4.  Μη - Κυβερνητικές ∆οµές 
 
4.1  Εθνικό επίπεδο 
 
α)  Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων. Ιδρύθηκε το 1894 και είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου 
∆ικαίου. Έργο της είναι η ανάπτυξη - εξάπλωση του Ολυµπιακού Ιδεώδους και του 
Φίλαθλου Πνεύµατος, η προαγωγή του αθλητισµού στην κοινωνία και η διάδοση της 
αθλητικής πρακτικής. Έχει την ευθύνη της συµµετοχής των αθλητών στους Ολυµπιακούς 
Αγώνες, της λειτουργίας της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Ακαδηµίας, κλπ. Αποτελείται από 24 
µόνιµα και µη µόνιµα µέλη. Τα µόνιµα µέλη είναι τα 2 µέλη της ∆.Ο.Ε. στην Ελλάδα, ενώ τα 
µη µόνιµα είναι οι 20 εκπρόσωποι των Οµοσπονδιών Ολυµπιακών αθληµάτων, ο 
εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας (∆ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής) και ο Αντιπρόεδρος 
του Συµβουλίου Επικρατείας. Ο προϋπολογισµός της εγκρίνεται από τη Γ.Γ.Α. 
 
β)  Αθλητικές Οµοσπονδίες. Υπάρχουν 34 Αθλητικές Οµοσπονδίες, από τις οποίες οι 20 είναι 
Ολυµπιακών αθληµάτων. Είναι αυτοδιοικούµενες και το ∆ιοικητικό τους Συµβούλιο 
εκλέγεται από τα µέλη τους (σωµατεία ή ενώσεις).  Επιχορηγούνται κυρίως από το κράτος 
και ελέγχονται από αυτό. 
 
γ)  Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου. Είναι µη κερδοσκοπικός οργανισµός, 
κρατικό Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου. Ιδρύθηκε το 1958 για την οργάνωση και 
λειτουργία του δελτίου προγνωστικών των ποδοσφαιρικών αγώνων (ΠΡΟΠΟ), του ΛΟΤΤΟ, 
του ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, κλπ. ∆ιοικείται από επταµελές Συµβούλιο µε τριετή θητεία. Τα µέλη του 
διορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου για θέµατα αθλητισµού Υπουργού. Εποπτεύεται - 
ελέγχεται από τη Γ.Γ.Α. και οι εισπράξεις του από τους διαγωνισµούς διατίθενται για την 
επιχορήγηση των αθλητικών Οµοσπονδιών, την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, την 
υποστήριξη επιστηµονικών ή άλλων αθλητικών - πολιτιστικών εκδηλώσεων, κλπ. 
 
4.2  Περιφερειακό επίπεδο 
 
Οι Περιφερειακές Επιτροπές ορισµένων αθλητικών Οµοσπονδιών υποστηρίζουν τεχνικά και 
οργανωτικά τα αθλήµατά τους. 
 
4.3  Τοπικό επίπεδο 
 
Οι Τοπικές Επιτροπές ή οι Ενώσεις Αθλητικών Σωµατείων ορισµένων αθλητικών 
Οµοσπονδιών υποστηρίζουν τεχνικά και οργανωτικά τα αθλήµατά τους.  Τα αθλητικά 
σωµατεία αποτελούν τα κέντρα των αθλητικών δραστηριοτήτων και είναι τα κύταρα 
ανάπτυξης του αθλητισµού της χώρας. 
 
Οι Αθλητικοί Οργανισµοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν την ευθύνη οργάνωσης 
αθλητικών δραστηριοτήτων - εκδηλώσεων στους ∆ήµους και τις Κοινότητες. Συνεργάζονται 
µε τη Γ.Γ.Α. ή τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ για οργανωτικά ζητήµατα, ενώ 
µερικά προγράµµατά τους χρηµατοδοτούνται από τη Γ.Γ.Α. 
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Συµβουλευτικοί φορείς 
 
5.1  Εθνικό Επίπεδο 
 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Είναι ανεξάρτητη δηµόσια υπηρεσία, η οποία υπάγεται στο 
ΥΠΕΠΘ. Έργο του είναι η επιστηµονική έρευνα και η µελέτη των θεµάτων της Α΄βάθµιας 
και Β΄βάθµιας εκπαίδευσης (εκπαιδευτική πολιτική, ωρολόγια και αναλυτικά προγράµµατα, 
κλπ.). Αποτελείται από 30 συµβούλους όλων των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. 
 
5.2  Περιφερειακό επίπεδο 
 
Νοµαρχιακές Αθλητικές Επιτροπές (ΝΑΕ). Συστήνονται µε απόφαση του Νοµάρχη για: α) την 
εκπόνηση και εφαρµογή αθλητικών προγραµµάτων, β) την κατασκευή και διαχείριση 
αθλητικών εγκαταστάσεων, γ) την οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και δ) τη σύνδεση µε 
τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Α., της Γ.Γ. Νέας Γενιάς και του ΥΠΕΠΘ. 
 
Κατάρτιση για τη φυσική αγωγή και τον αθλητισµό 
 
Οι σπουδές για τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισµού πραγµατοποιούνται 
στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. των Πανεπιστηµίων της χώρας (5), ενώ ∆ιπλώµατα προπονητών σε 3 
κατηγορίες παρέχει και η Γ.Γ.Α., κατόπιν παρακολούθησης ειδικών σχολών µικρής 
διάρκειας, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε όσους τα κατέχουν να εργαστούν ως 
προπονητές µόνο σε αθλητικά σωµατεία. Οι πτυχιούχοι των Πανεπιστηµίων διδάσκουν το 
µάθηµα της Φυσικής Αγωγής στις 3 βαθµίδες της Εκπαίδευσης, εργάζονται στα αθλητικά 
προγράµµατα της Γ.Γ.Α. που πραγµατοποιούνται σε σχολεία και καταλαµβάνουν ειδικές 
διοικητικές θέσεις στη Γ.Γ.Α., στο ΥΠΕΠΘ, σε στάδια, γυµναστήρια, κλπ.   
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Οργάνωση του αθλητισµού στην A/βάθµια και Β/βάθµια Εκπαίδευση                                               

Προβλήµατα και προοπτικές  

 

Θωµάς Χαρώνης, ∆ιευθυντής Φυσικής Αγωγής ΥΠ.Ε.Π.Θ.                                                                                             
 
Εισαγωγή 
 
Οι κύριοι και οι επιµέρους σκοποί της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισµού στην Α/βάθµια 
και Β/βάθµια εκπαίδευση καθορίζονται από το Νόµο 1566 και τα αντίστοιχα αναλυτικά 
προγράµµατα των 2 αυτών βαθµίδων. Αυτοί είναι: α) η οµαλή ανάπτυξη του σώµατος των 
µαθητών, β) η λειτουργική βελτίωση του οργανισµού τους και γ) η καλλιέργεια των 
κινητικών τους κλίσεων και ικανοτήτων και αποτελούν το κύριο µέληµα της ∆ιεύθυνσης 
Φυσικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ. 
 
Στα πλαίσια αυτά έχουν ενταχθεί, εκτός του 2ώρου ή 3ώρου µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής 
και οι πάσης φύσεως αθλητικές διοργανώσεις, οι οποίες αποφασίζονται µε υπουργική 
απόφαση, ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής (Κ.Ο.Ε.). Η Επιτροπή 
αυτή συγκροτείται από έµπειρους και ειδικευµένους καθηγητές Φυσικής Αγωγής. 
 
Σχολικά πρωταθλήµατα 
 
Τα σχολικά πρωταθλήµατα, όπως αυτά διεξάγονται, δίνουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα 
στο σύνολο των µαθητών και των µαθητριών όλων των σχολείων της Ελλάδας να 
συµµετάσχουν και να αγωνιστούν στο άθληµα που προτιµούν και, γιατί όχι, να διακριθούν.  
Οι φάσεις διεξαγωγής τους είναι οι εξής:  
 
Α΄ φάση: (εσωτερικό πρωτάθληµα του σχολείου): όλοι οι µαθητές συγκροτούν οµάδες κατά 
               τάξη και αγωνίζονται µεταξύ τους.  
Β΄ φάση: η οµάδα κάθε σχολείου αγωνίζεται µε τις υπόλοιπες του ίδιου νοµού.  
Γ΄ φάση: οι πρωταθλήτριες οµάδες γειτονικών νοµών συγκροτούν οµίλους και αγωνίζονται 
                µεταξύ τους.  
∆΄ φάση (Πανελλήνια): οι 8 καλύτερες οµάδες κάθε αθλήµατος αγωνίζονται για τον τίτλο 
               του Πανελληνιονίκη. 
 
Ο τρόπος αυτός διεξαγωγής ισχύει για όλα τα οµαδικά (Καλαθοσφαίριση, Πετοσφαίριση, 
Ποδοσφαίριση, Χειροσφαίριση) και τα ατοµικά αθλήµατα (Στίβος, Κολύµβηση, 
Αντισφαίριση), µε ορισµένες µόνο διαφοροποιήσεις στη διαδικασία της διεξαγωγής τους, 
χωρίς, όµως, να αλλοιώνεται ο σκοπός που προαναφέρθηκε. Πρόκειται για µια τεράστια και 
πολύµορφη προσπάθεια που καλύπτει όλα τα σχολεία της χώρας και διαρκεί ολόκληρο το 
διδακτικό έτος.   
 
Προβλήµατα 
                                                                                   
Ανάλογα, όµως, µε την προσπάθεια που καταβάλλεται είναι και τα παρουσια-όµενα 
προβλήµατα. Τα κυριότερα από αυτά είναι το οικονοµικό, η αδυναµία εξεύρεσης αθλητικών 
χώρων, η πρωϊνή-απογευµατινή λειτουργία των σχολείων (ιδίως στις µεγαλύτερες πόλεις) και  
ο περιορισµένος χρόνος των µαθητών.  
 
Το µέγεθος και η ουσία των προβληµάτων αυτών γίνονται κατανοητά αν αναλογισθεί κανείς 
ότι κάθε αντίστοιχη Οµοσπονδία έχει προϋπολογισµό εκατοντάδων εκατοµµυρίων (σε 
µερικές ξεπερνάει και τα δις), µε αθλητικούς χώρους τους οποίους χρησιµοποιεί οποτεδήποτε 
τους χρειάζεται και µε τη µεγαλύτερη δυνατή συµπαράσταση της Γ.Γ.Α., κάτι που δυστυχώς 
δεν συµβαίνει µε το σχολικό αθλητισµό. Ο κρατικός προϋπολογισµός, από τον οποίο αντλεί 
τους πόρους του, είναι φειδωλός στη διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων. Αυτό έχει ως 
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αποτέλεσµα να µην εγκρίνονται και να εκκρεµούν δαπάνες από το προηγούµενο σχολικό 
έτος.                
 
Η Γ.Γ.Α., η οποία θα µπορούσε να βοηθήσει σηµαντικά στην προσπάθεια αυτή, δεν 
συνδράµει όπως θα έπρεπε το σχολικό αθλητισµό που αποτελεί τη βάση της ανάπτυξης του 
σωµατειακού αθλητισµού και κατ’ επέκταση του πρωταθλητισµού. 
 
Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, το Υπουργείο Παιδείας, εκτός από τις περιορισµένες αθλητικές 
εγκαταστάσεις που υπάρχουν στα σχολεία και οι οποίες µόλις επαρκούν για τη διδασκαλία 
του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής, δεν διαθέτει κλειστά γυµναστήρια για να 
προγραµµατίζει και να διοργανώνει απρόσκοπτα τα σχολικά πρωταθλήµατα, αναγκάζοντας 
τους Προϊστάµενους των Γραφείων Φυσικής Αγωγής να καταβάλουν υπεράνθρωπες 
προσπάθειες για να εξασφαλίσουν τους απαραίτητους χώρους.  
 
Η διεξαγωγή των σχολικών πρωταθληµάτων, παρουσιάζει επίσης και µια σηµαντική 
ιδιαιτερότητα. Λόγω της µαθητικής ιδιότητας των αθλητών, του ελεύθερου χρόνου που αυτοί 
έχουν στη διάθεσή τους και οι δαπανηρές µετακινήσεις τους δεν επιτρέπουν την αναβολή των 
αγώνων. Οι αντικειµενικές αυτές δυσκολίες, πολλές φορές φέρνουν σε δύσκολη θέση τη 
∆ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ, η οποία, χωρίς άνεση κινήσεων, πρέπει να τις 
αντιµετωπίζει.  
 
Παρόλα αυτά, ο σχολικός αθλητισµός παρουσιάζει - τα τελευταία ιδίως χρόνια - µεγάλη 
ανάπτυξη και η χώρα µας εκπροσωπείται επάξια στα διεθνή πρωταθλήµατα, όπου Ελληνικές 
οµάδες έχουν κατακτήσει πρώτες νίκες και έχουν αποσπάσει τα κολακευτικότερα σχόλια.   
 
Τµήµατα Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης 
 
Ένας άλλος θεσµός, πρωτοπόρος στην προώθηση του αθλητισµού και ταυτόχρονα 
συνδετικός κρίκος στη σύζευξη του σχολικού µε τον εξωσχολικό αθλητισµό, αποτελούν τα 
Τµήµατα Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης (ΤΑ∆), όπου ταλαντούχοι µαθητές, ύστερα από επιλογή, 
διευκολύνονται στο να προπονούνται κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων τους. Σήµερα 
λειτουργούν ΤΑ∆ σε 112 σχολεία (90 Γυµνάσια και 12 Λύκεια) σε 80 πόλεις της Ελλάδας, 
στις οποίες φοιτούν 5.320 µαθητές και διδάσκουν 685 καθηγητές Φυσικής Αγωγής. Τα 
αθλήµατα που καλλιεργούνται είναι: Καλαθοσφαίριση, Πετοσφαίριση, Υδατοσφαίριση, 
Χειροσφαίριση, Ποδόσφαιρο, Στίβος, Άρση Βαρών, Πάλη, Πυγµαχία, Κολύµβηση, 
Κωπηλασία, Σκοποβολή, Χιονοδροµία, Ποδηλασία, Ξιφασκία, Αντισφαίριση, Επιτραπέζια 
Αντισφαίριση, Γυµναστική και Ρυθµική Αγωνιστική Γυµναστική.  
 
Παρόλες τις προσπάθειες που καταβάλονται και τα πολλά χρήµατα που δαπανώνται, ο 
φιλόδοξος αυτός θεσµός δεν έχει αποδώσει αυτά που όλοι περιµέναµε. Οι λόγοι είναι πολλοί 
και ποικίλοι και έχουν σχέση µε τη χρηµατοδότηση της λειτουργίας των Τµηµάτων, την 
αξιολόγηση του άκρως ειδικευµένου προπονητικού προσωπικού, τη µετακίνηση των 
µαθητών - αθλητών στους χώρους άθλησης, κλπ. Έτσι, είµαι υποχρεωµένος να διατυπώσω 
την άποψη ότι, ο θεσµός αυτός είναι ανάγκη να επαναεξεταστεί ή και να επαναθεωρηθεί, 
κυρίως στον τοµέα της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητάς του.  
 
Επίλογος 
 
Η ∆ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ δεν φείδεται κόπων και χρόνου και προσπαθεί, 
µε τα λιγοστά µέσα που διαθέτει, να προσφέρει (από τον τοµέα της) το καλύτερο δυνατό στη 
µαθητική νεολαία της πατρίδας µας. Εάν βοηθηθούµε και από τους άλλους αθλητικούς 
φορείς (Γ.Γ.Α., Οµοσπονδίες κ.λ.π.), τότε τα αποτελέσµατα θα είναι ακόµα καλύτερα.     
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Οργάνωση του Πανεπιστηµιακού αθλητισµού 

 
Μαρία Σταµούλη (Μ.Α.), Γραµµατέας Επιτροπής Αθλητισµού Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
 
Εισαγωγή   
 
Στο άρθρο 1, παρ. 2.1 και 2.2 του Ευρωπαϊκού Μανιφέστο για τον αθλητισµό και τους νέους 
(Council of Europe, Recommendation No. R [95] 16) αναφέρεται ότι: 
 
2.1 «Οι δηµόσιες υπηρεσίες µαζί µε τους αρµόδιους αθλητικούς οργανισµούς είναι υπεύθυνοι 
να παρέχουν την απαραίτητη καθοδήγηση για την ανάπτυξη και προώθηση αθλητικών 
σχεδιασµών για τους νέους». 
  
2.2  «Οι δηµόσιες αρχές όλων των επιπέδων είναι υπεύθυνες για τη δηµιουργία ενός κύκλου 
ευκαιριών, µε τη δηµιουργία κατάλληλου νοµοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου, την 
οικονοµική υποστήριξη, την εξασφάλιση εγκαταστάσεων και οποιουδήποτε άλλου 
(απαραίτητου) µέτρου». 
 
Στη συνέχεια, στο άρθρο 4, παρ. 2 αναφέρεται ότι: «το σχολείο έχει την πολύ σηµαντική 
ευθύνη να παρέχει καλή σωµατική δραστηριότητα και άθληση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
µια υγιής ισορροπία µεταξύ  των σωµατικών και διανοητικών δραστηριοτήτων».  
 
Τέλος, στο άρθρο 9 αναφέρεται ότι: «οι κυβερνήσεις πρέπει να εξασφαλίζουν την κατάλληλη 
δηµόσια οικονοµική και άλλη υποστήριξη και να ενθαρρύνουν τη συµµετοχή άλλων φορέων 
για την επίτευξη των στόχων και των σκοπών αυτού του Μανιφέστο». 
 
Είναι γεγονός ότι, στην πράξη, η Ελλάδα απέχει πολύ από τη εναρµόνισή της µε το 
περιεχόµενο των παραπάνω διατάξεων. Ο αθλητισµός σε όλες τις βαθµίδες της Eκπαίδευσης 
βρίσκεται σε µια κατάσταση µαρασµού και εγκατάλειψης. Η κυριότερη αιτία είναι η 
αδιαφορία (αδυναµία;) της πολιτείας να δηµιουργήσει έναν ενιαίο εθνικό προγραµµατισµό.  
Λόγω της έλλειψης αυτής η τύχη του αθλητισµού αφήνεται στη διάθεση και τις γνώσεις των 
εκάστοτε Πρυτανικών αρχών των Ιδρυµάτων της χώρας. Άµεση συνέπεια της πρακτικής 
αυτής είναι να µην περιλαµβάνεται στους εσωτερικούς κανονισµούς λειτουργίας των 
περισσότερων από αυτά και φυσικά δεν έχει καµµία θέση στα προγράµµατα σπουδών. 
 
Στα παλαιότερα Iδρύµατα υπάρχουν κάποιες ενδείξεις οργάνωσης, οι οποίες, όµως, είναι 
τόσο αναχρονισµένες, που δεν µπορούν σήµερα να έχουν εφαρµογή. Για παράδειγµα, τα 
∆ιάταγµατα που ορίζουν τη φιλοσοφία, το σκοπό της σωµατικής άσκησης, την ανάγκη 
ύπαρξης κατάλληλης υλικο-τεχνικής υποδοµής, τα προσόντα και την εξέλιξη των καθηγητών 
φυσικής αγωγής, κλπ., είναι για το Πανεπιστήµιο Αθηνών το 16/30.04.1930 (ΦΕΚ Α' 142), 
για το Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης το 13/7, 25.05.1943 (ΦΕΚ Α' 125) και για το Ε.Μ.Π. το 
2098/1942-43. Αν µη τι άλλο, το περιεχόµενο των ∆ιαταγµάτων αυτών πρέπει να 
αντικατασταθεί άµεσα. Καθηγητές φυσικής αγωγής έχουν προσπαθήσει, ανεπιτυχώς µέχρι 
σήµερα, να κάνουν τις αναγκαίες τροποποιήσεις. ∆υστυχώς, όµως, οι Σύγκλητοι και τα 
αρµόδια διοικητικά όργανα δεν ασχολούνται µε τον αθλητισµό όσο θα έπρεπε. 
 
Ιστορική αναδροµή στη σχετική Νοµοθεσία 
 
Σύµφωνα µε το Νόµο 5629/27.08.1932, που τροποποιήθηκε από τον Α.Ν. 25/25.01.1936, η 
άθληση των φοιτητών θεωρούνταν σηµαντική και η εκπλήρωση υποχρεωτικών παρουσιών 
στη Γυµναστική ήταν απαραίτητη. Μέχρι το 1978 αυτό έπαψε σταδιακά να ισχύει, χωρίς να 
αντικατασταθεί από κάτι άλλο, σύµφωνο µε τις νέες εξελίξεις της επιστήµης. Μετά την ισχύ 
του Νόµου Πλαίσιο 1268/1982, δεν εκδόθηκε κανένα ∆ιάταγµα για τη φυσική αγωγή στα 
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.  
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Το 1985, µε τον Ιδρυτικό Νόµο 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α'), που τροποποιήθηκε µε τον Ν. 
1674/1986, δηµιουργήθηκε η Επιτροπή Αθλητισµού Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Ε.Α.Τ.Ε.).  
Ο Νόµος αυτός τροποποιήθηκε µε τις Υπουργικές Αποφάσεις 4059/6.11.87 και 
1133/26.3.1993, ενώ αυτή που ισχύει σήµερα είναι η Απόφαση Φ7/Β3/ 2339/7.6.1996 (ΦΕΚ 
Β 445/1996). 
 
Επιτροπή Αθλητισµού Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Ε.Α.Τ.Ε.) 
 
Είναι το συντονιστικό όργανο της φυσικής αγωγής και του αθλητισµού στα Ελληνικά 
Πανεπιστήµια και Τεχνολογικά Ιδρύµατα. Όργανά της είναι η Γενική Συνέλευση και η 
Εκτελεστική Γραµµατεία. Το οργανόγραµµά της είναι το ακόλουθο: 
 
                                                          ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΕΠΘ 
 
                                ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ    
                                                         (συµβουλευτικός ρόλος) 
 
                                                 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
                                              (αποφασιστικός / εκτελεστικός ρόλος) 
  
           ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ    ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ    ΓΕΝ .ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     ΤΑΜΙΑΣ   ΜΕΛΗ              
                                                           Αναπληρωτής              Αναπλ.      Αναπλ. 
                                       Γεν. Γραµµατέας           Ταµίας   Μέλη 
 
                      ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 
Γενική Συνέλευση.  Σε αυτή συµµετέχουν:  
� οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., βαθµίδας ΕΕΠ,  
� ένα µέλος ΕΕΠ από κάθε Τ.Ε.Φ.Α.Α. της χώρας που προτείνεται από το  Τµήµα του και 

έχει ειδικότητα στη φυσική αγωγή, 
� ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, 
� τρείς εκπρόσωποι της Ε.Σ.Ε.Ε. και  
� τρείς εκπρόσωποι της Ε.Φ.Ε.Ε. 
 
Συνέρχεται σε Τακτική Συνέλευση µια φορά κάθε ακαδηµαϊκό έτος και σε έκτακτη όταν 
ζητηθεί από τον Υπουργό Παιδείας ή από το 1/3 τουλάχιστον των µελών της. Έργο της είναι 
να εισηγείται προς την Εκτελεστική Γραµµατεία για: 
1) τον προγραµµατισµό των περιφερειακών και πανελληνίων αθλητικών εκδηλώσεων των 

Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., 
2) τη συµµετοχή των φοιτητών και σπουδαστών σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις, 
3) τη σύνταξη του προϋπολογισµού κάθε οικονοµικού έτους και  
4) τη γενικότερη προαγωγή του αθλητισµού στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 
 
Εκτελεστική Γραµµατεία.  Αυτή είναι εννεαµελής και αποτελείται από:   
� ένα εκπρόσωπο µέλος ∆ΕΠ ως αντιπρόεδρο, 
� πέντε εκπροσώπους της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Α.Τ.Ε, 
� έναν εκπρόσωπο της αρµόδιας διεύθυνσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ,  
� έναν εκπρόσωπο της Ε.Φ.Ε.Ε. και  
� έναν εκπρόσωπο της Ε.Σ.Ε.Ε. απο τα µέλη που µετέχουν στη Γενική  Συνέλευση. 
 
Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ο γραµµατέας, ο ταµίας - διαχειριστής υλικού και τα µέλη της 
ορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού. Για όλα τα µέλη, πλην του προέδρου και 
αντιπροέδρου, ορίζονται και αναπληρωτές. 
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Συνέρχεται τακτικά µια φορά κάθε τρείς µήνες και έκτακτα κάθε φορά που ζητείται από τον 
Υπουργό Παιδείας ή από τρία τουλάχιστον µέλη της.   
 
Έργο της είναι: 
� Η λήψη αποφάσεων επί των εισηγήσεων της Γενικής Συνέλευσης. 
� Η έγκριση των απαιτούµενων δαπανών για τη λειτουργία της Ε.Α.Τ.Ε. 
� Η συµβολή στην οργάνωση των φοιτητικών πρωταθληµάτων. 
� Η κάλυψη των εξόδων οργάνωσης των αγώνων, της διαµονής και διατροφής των 

αθλητών.  Τα Ιδρύµατα που συµµετέχουν καλύπτουν µόνο τα έξοδα µετακίνησης της 
αποστολής τους. 

� Η επίλυση κάθε προβλήµατος που δηµιουργείται στη λειτουργία της Ε.Α.Τ.Ε. γενικά, ή 
κατά τη διοργάνωση και τέλεση περιφερειακών, πανελληνίων και διεθνών αθλητικών 
εκδηλώσεων. 

� Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παρεκτροπών ή επεισοδίων, σε αθλητές - 
σπουδαστές, σε διοργανωτές, σε συνοδούς ή στο Ίδρυµα που έχει αναλάβει την οργάνωση 
της εκδήλωσης, µε αποκλεισµό από επόµενες αθλητικές εκδηλώσεις για χρονικό διάστηµα 
ανάλογο µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος.   

 
Πανελλήνια Πρωταθλήµατα 
 
Κάθε χρόνο διεξάγονται 12 Πανελλήνια φοιτητικά πρωταθλήµατα στα παρακάτω αθλήµατα : 
 
- Αντισφαίριση   - Ποδόσφαιρο   - Σκοποβολή 
- Ανώµαλος δρόµος  - Κολύµβηση  - Στίβος  
- Επιτραπέζια αντισφαίριση  - Πετοσφαίριση     - Υδατοσφαίριση  
- Καλαθοσφαίριση                 - Σκάκι                 ` - Χιονοδροµίες  
 
Αυτά πραγµατοποιούνται κάθε φορά σε διαφορετική πόλη της Ελλάδας, έδρα του Ιδρύµατος 
που αναλαµβάνει τη διοργάνωσή τους, υπό την επίβλεψη των καθηγητών Φ.Α των 
Ιδρυµάτων αυτών και µε τη συνεργασία της Εκτελεστικής Γραµµατείας της Ε.Α.Τ.Ε.    
 
∆ιεθνής συµµετοχή  
 
Η Ε.Α.Τ.Ε. είναι µέλος της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού (FISU) και 
παίρνει µέρος στις εκδηλώσεις που αυτή διοργανώνει: 
� Χειµερινή Πανεπιστηµιάδα 
� Θερινή Πανεπιστηµιάδα 
� ∆ιεθνή φοιτητικά τουρνουά 
� Παγκόσµιοι φοιτητικοί αγώνες 
� ∆ιεθνή συνέδρια και Forum 
 

Η συµµετοχή της Ελλάδας γίνεται σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες Οµοσπονδίες των 
αθληµάτων. 
 
∆ιδακτικό προσωπικό 
 
Σήµερα στα 18 ΑΕΙ και τα 14 ΤΕΙ της χώρας (σύνολο 32), όπου φοιτούν περισσότεροι από 
400.000 φοιτητές, υπηρετούν 37 Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ) στη βαθµίδα του 
Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.). ∆ηλαδή, αντιστοιχεί 1 καθηγητής σε περίπου 
11.000 φοιτηές. Είναι γεγονός ότι σήµερα υπηρετούν λιγότεροι καθηγητές από όσους 
υπηρετούσαν το 1932, στα ΑΕΙ που υπήρχαν τότε. Τα τελευταία 10 χρόνια σπάνια γίνεται 
κάποιος διορισµός και, κατά κανόνα, δεν καλύπτονται οι θέσεις των απερχόµενων 
συναδέλφων. Τα περισσότερα Ιδρύµατα έχουν έναν µόνο καθηγητή, ενώ κάποια, όπως το 
Γεωργικό, το Χαροκόπειο και το Ιόνιο, δεν έχουν κανένα. Σε 4 Ιδρύµατα υπηρετούν ΚΦΑ µε 
απόσπαση από τη µέση εκπαίδευση, ενώ ελάχιστα διαθέτουν βοηθητικό προσωπικό.   
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Παλαιότερα, για να διοριστούν σε ΑΕΙ οι υποψήφιοι έπρεπε να έχουν αρκετά προσόντα 
(όπως µετεκπαίδευση, επιστηµονικό έργο, συγγραφική δραστηριότητα, κλπ.) και έφταναν 
µέχρι το βαθµό του Γενικού Επιθεωρητή. Σήµερα προσλαµβάνονται ως ΕΕΠ (που είναι η 
κατώτερη βαθµίδα της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας), χωρίς καµία βαθµολογική και 
µισθολογική εξέλιξη. Επίσηµα, δε, ονοµάζονται «δάσκαλοι γυµναστικής» και 
αντιµετωπίζονται ως προσωπικό χωρίς ιδιαίτερο διδακτικό έργο. 
 
Αθλητικές εγκαταστάσεις 
 
Τα περισσότερα από τα Ιδρύµατα διαθέτουν υποτυπώδεις αθλητικές εγκαταστάσεις (µικρές 
αίθουσες λίγων τετραγωνικών µέτρων τις χαρακτηρίζουν ως γυµναστήρια). Κάποια από 
αυτά, όπως είναι το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Πανεπιστήµιο Πειραιώς και 
αρκετά ΤΕΙ, δεν έχουν καθόλου. Ελάχιστα, όπως το Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Πάντειο 
Πανεπιστήµιο, το Πανεπιστήµιο Πατρών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
διαθέτουν κάποιες, τις οποίες, όµως, χρηµατοδοτούν πενιχρά και, ως εκ τούτου, δεν µπορούν 
να αποδώσουν ποσοτικά και ποιοτικά. 
΄ 
Αθλητικά προγράµµατα 
 
Παρά την έλλειψη Εθνικού Προγραµµατισµού και νοµοθετικών ρυθµίσεων, την ανεπάρκεια 
σε διδακτικό προσωπικό σε σχέση µε τον αριθµό των φοιτητών και τη σχεδόν ανύπαρκτη 
αθλητική υποδοµή οι ΚΦΑ αξιοποιούν ό,τι έχουν και διευκολύνουν τους φοιτητές να 
συµµετέχουν σε προγράµµατα αθλητισµού µε τις παρακάτω µορφές:  
 
Οργανωµένος ψυχαγωγικός αθλητισµός: Εδώ δίνεται προτεραιότητα στους φοιτητές που δεν 
έχουν πολλές γνώσεις για τον αθλητισµό (οι οποίοι αποτελούν και την πλειονότητα) να 
αθληθούν χωρίς ιδιαίτερη πίεση και κανόνες. ∆ιοργανώνονται εσωτερικά πρωταθλήµατα στα 
οποία συµµετέχουν οµάδες φοιτητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. 
 
Αγωνιστικός αθλητισµός: Τα προγράµµατα αυτά δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές / τριες 
που έχουν ιδιαίτερο ταλέντο σε κάποιο άθληµα να προπονηθούν και να διακριθούν 
συµµετέχοντας στα πρωταθλήµατα και τις άλλες δραστηριότητες που διοργανώνει  ΕΑΤΕ. 
Στην προσπάθεια αυτή συµπαρίσταται η Γ.Γ.Α., η οποία έχει εντάξει τον Πανεπιστηµιακό 
αθλητισµό στα Προγράµµατα Μαζικής Άθλησης και παρέχει αδιόριστους ΚΦΑ µε 
διαφορετικές ειδικότητες, οι οποίοι αναλαµβάνουν προπονητικό έργο.  
 
Συµπεράσµατα 
 
Είναι φανερό ότι µε τη σηµερινή της µορφή η ΕΑΤΕ έχει πολύ περιορισµένες δυνατότητες. Η 
σχετική νοµοθεσία είναι ελλειπής, µε συνέπεια οι προσπάθειές της να είναι ευκαιριακές. 
Συνέπεια της κατάστασης αυτής είναι να ασχολείται µε τον αθλητισµό ένα µικρό µόνο µέρος 
των φοιτητών. Μακροπρόθεσµος εθνικός σχεδιασµός, προγραµµατισµός, διοικητική 
φιλοσοφία και πολιτική για τον αθλητισµό στην Εκπαίδευση δεν υπάρχει και η οργανωτική 
υποδοµή είναι είδος εν ανεπαρκεία. ∆εν είναι, λοιπόν, περίεργο που ο αθλητισµός στον 
µικρόκοσµο αυτό, αντί να αποτελεί πηγή ενδυνάµωσης του σωµατειακού αθλητισµού, 
αντιµετωπίζεται από τους φοιτητές και τους καθηγητές ως µία ανώφελη δραστηριότητα. 
 
Προτάσεις 
 
� ∆ηµιουργία και θεσµοθέτηση ενός ενιαίου προγράµµατος φυσικής αγωγής και 

αθλητισµού για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ. 
� Αλλαγή του ρόλου της ΕΑΤΕ από όργανο προγραµµατισµού και υλοποίησης αθλητικών 

συναντήσεων σε επιστηµονική οµάδα καθοδήγησης του αθλητισµού στην Τροτοβάθµια 
Εκπαίδευση. 
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� Άµεση αναπροσαρµογή των διατάξεων των ∆ιαταγµάτων που αφορούν στη Φυσική 
Αγωγή στην Εκπαίδευση. 

� ∆ηµιουργία ∆ιεύθυνσης Αθλητισµού Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο 
Παιδείας. 

� Ενθάρρυνση της επιστηµονικής έρευνας για θέµατα Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού. 
� Επιµόρφωση των υπαρχόντων στελεχών.   
� Συµµετοχή εκπροσώπων της ΕΑΤΕ σε αθλητικά δρώµενα της χώρας. 
� Άµµεσες προσλήψεις νέων ΚΦΑ µε σπουδές στην οργάνωση και διοίκηση και 

τοποθέτησή τους στις κενές θέσεις που υπάρχουν. 
� ∆ηµιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλα ανεξαιρέτως τα Ιδρύµατα. 
� Συνεργασία µε την ευρύτερη κοινότητα κάθε Ιδρύµατος και αξιοποίηση των υπαρχόντων 

αθλητικών χώρων µέχρι να βρεθεί µόνιµη λύση στην αθλητική υποδοµή των ΑΕΙ και ΤΕΙ. 
� ∆ιοργάνωση συνεδρίου µε θέµα την οργάνωση και διοίκηση του αθλητισµού στην 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 
� Μετάφραση στα Ελληνικά των Χαρτών και των Μανιφέστων των διεθνών οργανισµών 

που αφορούν στον αθλητισµό και ενηµέρωση των αρµόδιων για τον Πανεπιστηµιακό 
αθλητισµό φορέων και προσώπων. 

� Ένταξη του αθλητισµού στο πρόγραµµα σπουδών των Ιδρυµάτων ως µάθηµα επιλογής. 
� Συµµετοχή των αθλητικών οµάδων των πανεπιστηµίων στα πρωταθλήµατα των 

Οµοσπονδιών σε ισότιµη βάση µε τα άλλα σωµατεία. 
 
Επίλογος    
 
Η ανάγκη για οργάνωση και σχεδιασµό της φυσικής αγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
είναι άµεση και επιτακτική. Οι Έλληνες σπουδαστές και φοιτητές πρέπει να αποκτήσουν ίσα 
δικαιώµατα στην άθληση µε τους οµολόγους τους στην Ευρώπη και ο σχολικός αθλητισµός 
να αποτελέσει τη βάση για όλο το οικοδόµηµα του αθλητισµού της χώρας. Από το βήµα αυτό 
η ΕΑΤΕ προσκαλεί την Ελλ.Ε.∆.Α. να συνδράµει στην προσπάθειά της για αναβάθµιση του 
Πανεπιστηµιακού αθλητισµού, προς όφελος των φοιτητών και της κοινωνίας   
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Εκκλησία και αθλητισµός 

 
Αρχιµανδρίτης π. Μακάριος Φιλοθέου, Επιτροπή Χριστιανικής Αγωγής και Νεότητας 
                                                                    της Ιεράς Συνόδου. 
 
Εισαγωγή 
 
∆εν πέρασε πολύς καιρός από την µεγάλη γιορτή της παγκόσµιας κοινότητας για τα 100 
χρόνια του µεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος στην ιστορία των Ολυµπιακών Αγώνων. Ενός 
γεγονότος που έδωσε ξεχωριστή έµφαση και σηµασία (όπως πάντοτε) σε αξίες που πρέπει να 
διέπουν την ανθρώπινη ζωή για έναν καλύτερο, ηθικότερο και ειρηνικότερο κόσµο. Αξίες τις 
οποίες οι Ολυµπιακοί Αγώνες της αρχαιότητας δίδαξαν όχι µόνο στις γενιές των Ελλήνων 
αλλά και σε ολόκληρο τον κόσµο. Αυτοί οι Ολυµπιακοί Αγώνες της αρχαίας Ελλάδας έχουν 
ένα µεγαλείο άνευ προηγουµένου και είναι να απορεί κανείς για το πως άντεξαν 1277 χρόνια 
χωρίς διακοπή. Η γιορτή αυτή των Ολυµπίων είχε πανελλήνιο και στην εξέλιξή της 
παγκόσµιο χαρακτήρα και µετέδιδε το Ελληνικό αθλητικό πνεύµα σε ολόκληρο τον τότε 
γνωστό κόσµο. Η αναγγελία των Αγώνων σκόρπιζε χαρά στις καρδιές των Ελλήνων όταν οι 
σπονδοφόροι ανήγγελαν ότι άρχιζε ο ιερός µήνας. Άρχιζε µε το µήνα αυτόν η εκεχειρία (εκάς 
χείρας) που σήµανε την κατάπαυση κάθε πολεµικής επιχείρησης για 40 µέρες πριν και 40 
µέρες µετά την τέλεση των Αγώνων. 
 
Τα πλήθη στην ιερή Άλτι µε ανυποµονησία περίµεναν να ακούσουν το όνοµα του νικητή και 
της πατρίδας του και οι αθλητές αγωνίζονταν µε πάθος για τη νίκη, για να λάβουν το στεφάνι 
από κλαδί αγριελιάς, το βραβείο της Ολυµπιακής νίκης, το σύµβολο της δόξας, η ύψιστη τιµή 
αρετής και ηθικής ανωτερότητας. Τόσο µεγάλη σηµασία έδιναν στη νίκη οι Έλληνες, ώστε ο 
Χείλων ο Λακεδαιµόνιος πέθανε από τη χαρά του όταν αγκάλιασε το γιό του νικητή στην 
πυγµαχία. Ο ∆ιαγόρας ο Ρόδιος, όταν την ίδια µέρα νίκησαν στους Αγώνες και οι δύο του 
γιοί, ο ∆αµάγητος και ο ∆ωριεύς και τον σήκωσαν στους ώµους τους µέσα στο στάδιο, 
άκουσε τα περίφηµα εκείνα λόγια: «Κάταθνε ω ∆ιαγόρα, ουκ εις Όλυµπον αναβήσει». Η 
Ολυµπιακή νίκη ήταν κάτι που κέρδιζαν οι ήρωες και οι ηµίθεοι. 
 
Χριστιανισµός και αθλητισµός 
 
Την ίδια εκδοχή της άθλησης, του αγώνα και της νίκης σαν σηµάδια για την κατάκτηση από 
τον άνθρωπο µιας ανώτερης ζωής, δίδαξε αργότερα ο Χριστιανισµός µε τα πλήθη των 
αγωνιστών - µαρτύρων στα Ρωµαϊκά στάδια. Στην ορολογία της Χριστιανικής εµπειρίας, η 
µετοχή του ανθρώπου στην αληθινή ζωή είναι µια συνεχής άσκηση, που, ξεπερνώντας τις 
ανθρώπινες δυνατότητες, οδηγεί στη νίκη απέναντι στις εγωκεντρικές αντιστάσεις του. Από 
τους «Ολυµπιονίκες της Άλτεως» ο νέος κόσµος αποκτά καινούργια πρότυπα και οδηγούς, 
διαποτισµένους από το ευαγγελικό µήνυµα του Χριστιανισµού, τους «αθλοφόρους 
Μάρτυρες», τους «καλώς αθλήσαντες και στεφανωθέντες», τους «εν αγώσι λαµπρώς 
εναθλήσαντες» αγίους της Εκκλησίας µας.   
 
Ρήσεις Πατέρων της Εκκλησίας για τον αθλητισµό 
 
Η Καινή ∆ιαθήκη και οι Πατέρες της Εκκλησίας καταφάσκουν και προβάλλουν το γνήσιο 
αθλητικό πνεύµα. Κατά τον Απόστολο Παύλο «εάν δε και αθλή τις, ου στεφανούται, εάν µη 
νοµίµως αθλήση» (Β΄Τιµ. β΄ 5).  Ο Κλήµης ο Αλεξανδρεύς στο έργο του «Παιδαγωγός» έχει 
ειδική παράγραφο για το «ότι και γυµνάσια εγκριτέον τοις κατά λόγον βιούσιν». Ο Μέγας 
Βασίλειος εκδηλώνει εκτίµηση προς τους αθλητές που ζουν µε εγκράτεια, «δίαιταν ου την 
ηδίστην αλλά την παρά των γυµναστών αιρούµενοι». Οι αθλητικοί αγώνες κατά µεν τον άγιο 
Γρηγόριο Νύσσης καλλιεργούν την «αθλητικήν ανδρείαν», κατά δε τον Γρηγόριο τον 
Θεολόγον πρέπει να διεξάγωνται τίµια, όχι «έξω των νενοµισµένων», αλλά «κατά τους 
κειµένους όρους της αγωνίας». Ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος χρησιµοποιεί συχνά στα 
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κηρύγµατά του παροµοιώσεις και παραδείγµατα από τους αθλητικούς αγώνες και επισηµαίνει 
ότι ο καλός αθλητής «πάντα τον της αθλήσεως νόµον φυλάττει και τον επί των σιτίων (της 
τροφής) και τον επί σωφροσύνης και σεµνότητας και τον εν παλαίστρα». 
 
Το πνεύµα της Ελληνορθοδόξου παραδόσεως για τον αθλητισµό 
 
Το γνήσιο πνεύµα της Ελληνορθοδόξου παραδόσεως για τον αθλητισµό δεν οδηγεί ποτέ σε 
εριστικότητα, σε επιθετικότητα, σε εµπορευµατοποίηση του Ολυµπιακού ιδεώδους, σε 
πολιτικούς και κοινωνικούς ανταγωνισµούς, σε κερδοσκοπικές συναλλαγές, σε βάρβαρες 
εκδηλώσεις φατριασµού, σε επιδιώξεις για την κατάκτηση ενός κυπέλλου, ή µεταλλίου, ή 
ρεκόρ µε αθέµιτο τρόπο. Αντίθετα, οδηγεί στη µόρφωση ηθικού χαρακτήρα, στην άσκηση 
πειθαρχίας, στην απόκτηση ατοµικής και οµαδικής άµιλλας, στην ισχυροποίηση των ψυχικών 
ενεργειών, στην ενεργοποίηση των κοινωνικών αρετών, στην ανάπτυξη της φιλίας των λαών 
και στην προώθηση του ιδεώδους της αληθινής ειρήνης. 
 
Βέβαια, για να προσγειωθούµε στη σύγχρονη πραγµατικότητα, πρέπει να πούµε ότι ζούµε σε 
µια εποχή τεράστιων οικονοµικών και κοινωνικών προβληµάτων, που ασφαλώς η διαρκώς 
αυξανόµενη εµπορευµατοποίηση του αθλητισµού και η εξάρτησή του από οικονοµικά και 
άλλα συµφέροντα αποτελεί πρόκληση κατά της πλειοψηφίας των πολιτών. Αυτή η σύγχρονη 
θλιβερή πραγµατικότητα, εκτός από τη γενικότερη πρόκληση κατά της κοινωνίας, εγκυµονεί 
ακόµη µεγαλύτερους κινδύνους για τη νεολαία, που µπορούν να πάρουν και καταστροφικές 
διαστάσεις. Οι νεαροί «προνοµιούχοι» παίκτες - αθλητές αποτελούν συνήθως αρνητικά 
πρότυπα για τους σηµερινούς νέους που ζουν ανάµεσα σε δεκάδες κοινωνικά, οικονοµικά, 
ιδεολογικά και πνευµατικά αδιέξοδα. Εποµένως, η αναγόρευσή τους µέσα στη σκέψη και την 
ψυχή των νέων σε «ιδανικό» είναι ικανή να τους βάλει σε λανθασµένη πορεία στην πιο 
κρίσιµη ηλικία. Αν, µάλιστα, συνυπολογίσουµε και το ακόµη πιο θλιβερό γεγονός της 
ελλείψεως ικανού αριθµού πραγµατικών προτύπων από τον πολιτικό, τον πνευµατικό, τον 
κοινωνικό, τον εκπαιδευτικό και όλων των άλλων παραγωγικών χώρων, θα καταλήξουµε στη 
διαπίστωση πως τα όσα συµβαίνουν στις µέρες µας στον τοµέα του αθλητισµού είναι, εκτός 
από απογοητευτικά και άµεσα επικίνδυνα. Εάν, λοιπόν, δεν αντιδράσουν το κράτος, η 
Εκκλησία, οι φορείς, η Κοινωνία γενικότερα, τότε η φορά των πραγµάτων προοιωνίζεται 
αβέβαιο και νεφελώδες µέλλον για τη νεολαία. 
 
Η Ορθοδοξία, ως αποκαλυπτική ποιότητα ζωής και πιστεύοντας ότι χωρίς νόηµα δεν µπορεί 
να υπάρξει καλλιέργεια σώµατος, ψυχής και ήθους, µπορεί  να νοηµατοδοτήσει τον 
αθλητισµό. Στις µέρες µας, που, δυστυχώς, η ποιότητα αντικαθίσταται από την ποσότητα, 
στην προσπάθεια των αθλητών υπεισέρχονται εξωαθλητικές σκοπιµότητες, οι οποίες οδηγούν 
στους εγωισµούς και στα οικονοµικά συµφέροντα, ενέργειες που διαστρέφουν το ποιοτικό 
ήθος της ευγενούς άµιλλας. Σε όλα τα αθλήµατα, αλλά ειδικά στα οµαδικά που είναι κατ΄ 
εξοχήν κοινωνικά και καλλιεργούν την τάση της κοινωνίας µεταξύ των παικτών, στην έννοια 
«αντίπαλος» εµπεριέχονται τα πρώτα σπέρµατα διχασµού της κοινωνίας. Όµως, κοινωνία µε 
αντιπάλους δεν υπάρχει. Ο Χριστός δεν είχε αντιπάλους στο Σταυρό και οι Άγιοι 
προσεύχονται για τους διώκτες τους. Αν οι αθλητές δεν αλλάξουν τον χαρακτήρα της 
αντιπαλότητας σε αγαπητική συνεργασία θα είναι συνυπεύθυνοι για την παρακµή της 
κοινωνίας. Εποµένως, η ευθύνη του αθλητή δεν εξαντλείται στον αγώνα για τη νίκη, αλλά 
στο ευλογηµένο πάθος να υπηρετήσει και µε τον τρόπο αυτόν το πνεύµα της ενότητας, της 
αλληλοκατανόησης και της αποδοχής του πλησίον ως συναγωνιστού και όχι ως 
ανταγωνιστού. 
 
Οι αθλητικές δραστηριότητες της Εκκλησίας 
 
Όλα τα παραπάνω παίρνουν σάρκα και οστά σε πάρα πολλές Ορθόδοξες Εκκλησίες και 
Μητροπόλεις. Θα αναφέρουµε στη συνέχεια µια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση, αδικώντας 
εκ των πραγµάτων αρκετές άλλες. Κατά τη χειµερινή περίοδο 1995 - 1996 διοργανώθηκαν 
από το τµήµα Αθλητικών Εκδηλώσεων της ∆ιευθύνσεως Νεότητας της Ι. Αρχιεπισκοπής 
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Αθηνών τέσσερα πρωταθλήµατα καλαθοσφαίρισης και συµµετείχαν σε αυτά 60 οµάδες 
Ενοριών, µε σύνολο παρουσίας 1.200 νέων. ∆ιοργανώθηκαν, επίσης, τέσσερα πρωταθλήµατα 
επιτραπέζιας αντισφαίρισης µε συµµετοχή 45 οµάδων, µε σύνολο παρουσίας 400 νέων. Αυτή 
η προσπάθεια άρχισε πριν από δέκα χρόνια µε συνεχώς αυξανόµενη κοινωνική αποδοχή από 
χρόνο σε χρόνο. Σε αυτά τα πρωταθλήµατα αγωνίζονται όλοι ανεξαιρέτως οι νέοι που 
δηλώνουν συµµετοχή, ανεξάρτητα από τα σωµατικά τους προσόντα και τις ατοµικές τους 
επιδόσεις. Η αξία εντοπίζεται στη συµµετοχή και όχι στην κατάκτηση της νίκης. Το αθλητικό 
ιδεώδες απαιτεί ψυχοσωµατική ανάλωση για συνεργασία και ενότητα και όχι για διάκριση. 
 
Αποδεικνύεται πως όταν η Εκκλησία τολµά προκύπτουν οφέλη για το λαό. Χρειάζονται, 
όµως, ευρύτερες, εντονότερες και πιο συντονισµένες προσπάθειες ώστε και να υπάρξουν 
ακόµη θετικότερα απότελέσµατα από τις εκκλησιαστικές πρωτοβουλίες, αλλά και να 
αφυπνιστούν από αυτές όσο το δυνατόν περισσότεροι από τους αρµόδιους κοινωνικούς 
παράγοντες. 
 
Σχέση αθλητισµού - θρησκείας 
 
Υπάρχει ένας τόπος πάνω στον οποίο συναντώνται η θρησκεία και ο αθλητισµός. Αυτός ο 
τόπος είναι ο άνθρωπος, ο νοούµενος ως αξία στην ουσιώδη του αξιοπρέπεια, που προκύπτει 
από την αδιάσπαστη σύνθεσή του από σώµα και ψυχή, από ύλη και πνεύµα. Η σύνθεση αυτή 
απαιτεί µίαν αρµονία, η οποία δεν µπορεί να προκύψει παρά από την υγιή θεώρηση του 
σώµατος σε συνάρτηση µε τις ιδιότητες της ψυχής. «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί» 
διακηρύσσει το περίφηµο αρχαίο Ελληνικό ρητό που επαναλαµβάνει τον ορισµό του 
Πλάτωνα: «είναι πρέπον να περιποιήσαι το σώµα σου προς όφελος της αρµονίας της ψυχής».  
Έτσι, όταν η σωµατική άσκηση εκτελείται για τον σκοπό αυτό ενεργεί επί: α) των 
πνευµατικών δυνάµεων των οποίων γίνεται όργανο για να ευνοήσει τη ζωντανή και γόνιµη 
επέκταση και β) της µυστηριώδους ζώνης, όπου η ύλη και το πνεύµα συναντώνται, 
αλληλοεπιδρούν και αλληλοεξαρτώνται µε τρόπο που ποτέ δεν θα µπορέσουµε να 
καταλάβουµε πλήρως.  
 
Επίλογος 
 
Η θρησκεία µας, αφού υπενθυµίσει ότι το σώµα προορίζεται να ξαναγίνει χώµα στους 
κόλπους της γης, διδάσκει επίσης ότι πρέπει να είναι σεβαστό, να τιµάται και να 
καλλιεργείται ως ναός της αθάνατης ψυχής, η οποία θα το οδηγήσει στην ανάσταση κατά το 
τέλος της ιστορίας. Η άσκηση που επιβάλλουν στον εαυτό τους οι αθλητές είναι χρήσιµη 
αλλά δεν αρκεί. Τα αγωνίσµατα χρησιµεύουν στη διάπλαση του σώµατος, την ευρωστία του 
και την επιδεξιότητά του για την κατάκτηση της νίκης. Αλλά το σώµα είναι κάτι πρόσκαιρο, 
έχει περιορισµένη χρησιµότητα για όλα και υπάρχει για την παρούσα ζωή. Η γραµµή αυτή 
που σέβεται την ιεραρχία των αξιών είναι η θέση της Εκκλησίας που ποτέ δεν έπαψε να 
ενδιαφέρεται για την αρµονική ανάπτυξη του σώµατος και της ψυχής του ανθρώπου. Η 
θρησκεία και ο αθλητισµός συναντώνται στην απαίτηση και την αναγκαιότητα των κανόνων 
της ζωής και της υποταγής σε αυτούς.  
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Η οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων στις Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις 

και τα Σώµατα Ασφαλείας 

 

Πλοίαρχος (Ο) Ε. Νικολαϊδης Π.Ν., ∆ιευθυντής Áνώτατου Συµβουλίου Αθλητισµού 
                                                              Ενόπλων ∆υνάµεων. 
 

Εισαγωγή 
 
Η ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων στις Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις είναι 
συνυφασµένη µε την ιστορία των στρατών των µεγάλων Ελληνικών κρατών / πόλεων της 
αρχαιότητας και ιδιαίτερα της Αθήνας, της Σπάρτης και της Μακεδονίας. Τουλάχιστον αυτό 
προκύπτει από τα γραπτά κείµενα και τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις, που µαρτυρούν ότι το 
σύνολο σχεδόν των αθλητών που συµµετείχαν στις µεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις της 
αρχαιότητας (Ολυµπιακούς, Νέµεα, Ίσθµια) ήταν στρατιωτικοί. 
 
Αλλά και από την νεότερη ιστορία του Ελληνικού Έθνους προκύπτει ότι η συστηµατική 
καλλιέργεια και η ανάπτυξη της φυσικής αγωγής και του αθλητισµού στις Ένοπλες ∆υνάµεις 
και στα Σώµατα Ασφαλείας αποτελεί πρωταρχικό µέληµα της Ελληνικής Πολιτείας. Αυτό 
είναι φυσικό, διότι βασική προϋπόθεση ανάπτυξης και διατήρησης ετοιµοπόλεµου Στρατού 
και υψηλού επιπέδου Σωµάτων Ασφαλείας είναι η εξασφάλιση της άριστης φυσικής 
κατάστασης των υπηρετούντων και του υψηλού ηθικού αυτών. 
 
Για το σκοπό αυτό, από τις αρχές σχεδόν του αιώνα, τα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων 
∆υνάµεων και τα Αρχηγεία των Σωµάτων Ασφαλείας προσπαθούν συστηµατικά να 
οργανώσουν και να αναπτύξουν τη φυσική αγωγή και τον αθλητισµό στο χώρο τους, µε την 
αµέριστη συµπαράσταση της πολιτείας. 
 
Στρατιωτική Σχολή Σωµατικής Αγωγής (Σ.Σ.Σ.Α.) 
 
Η πρώτη Στρατιωτική Σχολή Σωµατικής Αγωγής (Σ.Σ.Σ.Α.) ιδρύθηκε το 1931. Αφού 
λειτούργησε επιτυχώς για µια δεκαετία συµβάλλοντας στην προετοιµασία των επιλέκτων 
Ελλήνων αθλητών που υπηρετούσαν στις Ένοπλες ∆υνάµεις, ανέστειλε τη λειτουργία της το 
1941, λόγω της κηρύξεως του Ελληνοϊταλικού Πολέµου. Μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσµίου 
Πολέµου (1947) η σχολή επαναλειτούργησε στη Χαλκίδα. Το 1959 µεταφέρθηκε στην 
Αθήνα, πρώτα στο χώρο των εγκαταστάσεων της Υ.ΕΝ.Ε.∆., στη συνέχεια στις στρατιωτικές 
αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσµά και από το 1977 έως το 1986 στο ∆ιόνυσο. 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι στη Σ.Σ.Σ.Α., εκτός από τους επίλεκτους αθλητές που υπηρετούσαν, 
φοιτούσαν και νέοι Αξιωµατικοί και Υπαξιωµατικοί των παραγωγικών σχολών του Στρατού, 
εκπαιδευόµενοι σε θέµατα φυσικής αγωγής και αθλητισµού. Στόχος της σχολής ήταν να 
µπορούν τα νέα στελέχη να κάνουν πράξεις τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη φοίτησή τους 
και να συµβάλλουν στην καλύτερη φυσική αγωγή των στρατευµένων στις µονάδες που θα 
υπηρετούσαν. 
 
Σήµερα, η Σ.Σ.Σ.Α. µε τη µορφή που λειτουργούσε δεν υφίσταται. Τη θέση της πήρε το 
Αθλητικό Κέντρο του Α.Σ.Α.Ε.∆. που εδρεύει στην πρώην Αµερικάνικη Βάση στο Ελληνικό.  
Σε αυτό υπηρετούν οι στρατευµένοι επίλεκτοι αθλητές Ολυµπιακών αθληµάτων των Γενικών 
Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. 
 
Ανώτατο Συµβούλιο Αθλητισµού Ενόπλων ∆υνάµεων (Α.Σ.Α.Ε.∆.) 
 

Το Α.Σ.Α.Ε.∆. ιδρύθηκε το έτος 1947, µε σκοπό την οργάνωση και ανάπτυξη της Φυσικής 
Αγωγής και του Αθλητισµού στις Ένοπλες ∆υνάµεις και στα Σώµατα Ασφαλείας της χώρας.  
Το 1950 ανατέθηκε η ∆ιεύθυνσή του στον Αντισυνταγµατάρχη των Ειδικών ∆υνάµεων Χ. 
Τσεπαπαδάκη, το 1951 στον Αντιπλοίαρχο Ε. Τσουκαλά και το 1953 στον Αρχίατρο του 
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Στρατού Ν. Παπαρέσκο µε συνεργάτη τον Αντισµήναρχο Αχ. Παππά, η προσφορά των 
οποίων στο Στρατιωτικό Αθλητισµό ήταν πολύ µεγάλη και γνωστή στο πανελλήνιο. Ο 
πρώτος διετέλεσε και πρόεδρος του CISM από το 1954 µέχρι το 1957.  
 
Το Α.Σ.Α.Ε.∆., λειτουργεί σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 771 / 75 «Περί κυρώσεως 
κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας και ∆ιαχειρίσεως του Ανωτάτου Συµβουλίου 
Αθλητισµού Ενόπλων ∆υνάµεων», έχει ως αποστολή την οργάνωση και ανάπτυξη της 
φυσικής αγωγής και του αθλητισµού στις Ένοπλες ∆υνάµεις της χώρας και συγκροτείται από 
τους: 
� Υπουργό Εθνικής Αµύνης  ως Πρόεδρο 
� Αρχηγό Ενόπλων ∆υνάµεων  ως Αντιπρόεδρο 
� Αρχηγό Στρατού   ως µέλος 
� Αρχηγό Ναυτικού           « 
� Αρχηγό Αεροπορίας          « 
� Αρχηγό Αστυνοµίας           « 
� Αρχηγό Λιµενικού Σώµατος   «  
� Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώµατος   «   
� Υπαρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α.   ως εισηγητή χωρίς ψήφο 
� ∆ιευθυντή του Α.Σ.Α.Ε.∆.  ως Γραµµατέα και εισηγητή χωρίς ψήφο. 
 
Για την εκπλήρωση της αποστολής του αναπτύσσει δραστηριότητες επί των κατωτέρω: 
� Αποφασίζει για την χάραξη των γενικών κατευθύνσεων, όσον αφορά τον αθλητισµό στις 

Ένοπλες ∆υνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας. 
� Αποφασίζει για τη λήψη των ενδεικνυόµενων µέτρων για την προαγωγή του Στρατιωτικού 

Αθλητισµού επί υγιών βάσεων. 
� Προωθεί την έρευνα επί θεµάτων Σωµατικής Αγωγής και Αθλητισµού. 
� Ενθαρρύνει την ανάπτυξη της φιλίας και της συναδελφικότητας µεταξύ των Κλάδων των 

Ενόπλων ∆υνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας. 
� Πραγµατοποιεί εκπαιδευτικά προγράµµατα, διαλέξεις, αναλύσεις τεχνικής και 

αθλητιατρικής θεµατολογίας.  
� Χειρίζεται θέµατα προκήρυξης, οργάνωσης, προετοιµασίας και διεξαγωγής αγώνων. 
� Εγκρίνει τον ετήσιο προυπολογισµό.  
 
Στις αρµοδιότητες του Α.Σ.Α.Ε.∆. ανήκει και η συντήρηση των υπαρχουσών αθλητικών 
εγκαταστάσεων καθώς και η κατασκευή και οργάνωση αθλητικών κέντρων, σταδίων, 
γηπέδων κλπ., στις Ένοπλες ∆υνάµεις και στα Σώµατα Ασφαλείας. Οι εγκαταστάσεις αυτές 
είναι διεσπαρµένες σε όλο τον Ελλαδικό χώρο και παραχωρούνται για αγώνες και 
προπονήσεις στους κατά τόπους συλλόγους, κατόπιν αιτήσεώς τους προς τις αρµόδιες αρχές 
των Ενόπλων ∆υνάµεων ή των Σωµάτων Ασφαλείας. 
 
Ακόµη, το Α.Σ.Α.Ε.∆. σχεδιάζει την παροχή γενικών κατευθύνσεων για την καθολική 
άθληση στις Ένοπλες ∆υνάµεις και στα Σώµατα Ασφαλείας. Οι αθλητικοί αγώνες που 
διοργανώνει προγραµµατίζονται το µήνα ∆εκέµβριο για το επόµενο έτος, λαµβάνοντας 
υπόψη τα προγράµµατα της Γ.Γ.Α. και των Αθλητικών Οµοσπονδιών της χώρας, ώστε να µη 
συµπίπτουν µε τη διεξαγωγή των εθνικών πρωταθληµάτων. 
 
Επίλεκτοι αθλητές 
 
Στο Α.Σ.Α.Ε.∆. υπηρετούν αθλητές Ολυµπιακών αθληµάτων υψηλού επιπέδου που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως επίλεκτοι. Σύµφωνα µε τη διαδικασία, που καθορίζεται από την πάγια 
διαταγή 9-3/1995 του Γ.Ε.ΕΘ.Α./Α.Σ.Α.Ε.∆., ως τέτοιοι χαρακτηρίζονται οι αθλητές 
Ολυµπιακών οµάδων και συλλόγων Α και Α1 Εθνικής Κατηγορίας, καθώς και οι αθλητές 
Εθνικών ή Ολυµπιακών οµάδων ατοµικών αθληµάτων. Αρµόδια για την υλοποίηση της 
διαδικασίας αυτής είναι η Τεχνική Επιτροπή Αθλητισµού του Συµβουλίου, η οποία 
αποφασίζει µε βάση τα στοιχεία των αθλητών που αφορούν στην προσωπικότητά του, το 
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ήθος του, τις επιδόσεις του κλπ. Αυτά διαβιβάζονται στην Επιτροπή από την αρµόδια 
αθλητική Οµοσπονδία, µέσω της Γ.Γ.Α., η εισήγηση / γνωµάτευση της οποίας λαµβάνεται 
ιδιαιτέρως υπόψη για την έγκριση ή απόρριψη αιτηµάτων των αθλητικών οµοσπονδιών.  
Μετά την ολοκλήρωση του Β΄ κύκλου εκπαίδευσης, ο επίλεκτος µετατίθεται στο Α.Σ.Α.Ε.∆. 
ή τοποθετείται σε µονάδα ή υπηρεσία της περιοχής όπου εδρεύει ο σύλλογός του. Επειδή σε 
περιοχές µε στρατιωτική παρουσία δραστηριοποιείται ικανός αριθµός αθλητών, τα αιτήµατα 
των Οµοσπονδιών ικανοποιούνται σε µεγάλο βαθµό. 
 
Στους στρατευµένους αθλητές, εκτός από την προβλεπόµενη στρατιωτική αγωγή και 
εκπαίδευση, παρέχονται και τα απαραίτητα µέσα και οι διευκολύνσεις ώστε να διατηρούν και 
να βελτιώνουν τις αθλητικές τους επιδόσεις. 
 
Αγώνες - Πρωταθλήµατα Ενόπλων ∆υνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας 
 
Το Α.Σ.Α.Ε.∆. κάθε χρόνο προγραµµατίζει και πραγµατοποιεί αγώνες για τα Ανώτατα 
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και τις Παραγωγικές Σχολές Υπαξιωµατικών των 
Ενόπλων ∆υνάµεων και πρωταθλήµατα για τα Γενικά Επιτελεία και τα Αρχηγεία των 
Σωµάτων Ασφαλείας. Στόχοι των αγώνων αυτών είναι: α) η παροχή της δυνατότητας σε 
όλους τους αθλητές που υπηρετούν στις Ένοπλες ∆υνάµεις και στα Σώµατα Ασφαλείας να 
συµµετάσχουν σε αυτούς, β) η προώθηση της άµιλλας και του αθλητικού πνεύµατος στα 
µόνιµα στελέχη και τους στρατευµένους αθλητές και γ) η ανάπτυξη του µαζικού αθλητισµού 
στις Ένοπλες ∆υνάµεις και στα Σώµατα Ασφαλείας. 
 
Αξίζει να αναφερθεί ότι µε την είσοδο των γυναικών στις Ένοπλες ∆υνάµεις και στα Σώµατα 
Ασφαλείας, το Α.Σ.Α.Ε.∆. συµπεριέλαβε αγωνίσµατα γυναικών σε πολλά αθλήµατα και 
προγραµµατίζει τη διεξαγωγή ειδικών πρωταθληµάτων σε οµαδικά αθλήµατα, όπως την 
καλαθοσφαίριση και την πετοσφαίριση. 
 
Επιπλέον, θεωρεί ότι είναι υποχρέωσή του να ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις που 
λαµβάνει από ∆ήµους και Κοινότητες για τη διεξαγωγή φιλικών συναντήσεων για 
φιλανθρωπικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Αυτός είναι και ο λόγος που το 1995 οι 
αντιπροσωπευτικές οµάδες του έδωσαν 17 φιλικές συναντήσεις εκτός Αθηνών.  
 
Πριν από µερικά χρόνια, διοργανώνονταν αγώνες σε 6 αθλήµατα για τα Ανώτατα 
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και σε 11 για τις Ένοπλες ∆υνάµεις και τα Σώµατα 
Ασφαλείας. Για το 1996, το Α.Σ.Α.Ε.∆. έχει ήδη προγραµµατίσει τη διεξαγωγή 33 
πρωταθληµάτων, καλύπτοντας όλα σχεδόν τα Ολυµπιακά αθλήµατα. Συγκεκριµένα, 8 
αθλήµατα για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, 5 για τις Παραγωγικές 
Σχολές Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων και 20 για τις Ένοπλες ∆υνάµεις και τα 
Σώµατα Ασφαλείας. 
 
Για την  καλύτερη προετοιµασία των αντιπροσωπευτικών οµάδων του, επιλέγει κάθε χρόνο 
τους καλύτερους ένστολους προπονητές και συγκροτεί τεχνικές επιτροπές για κάθε άθληµα.  
 
Εκτός από τα πρωταθλήµατα που διοργανώνονται µε µέριµνα του Α.Σ.Α.Ε.∆., τα Γενικά 
Επιτελεία και τα Αρχηγεία των Σωµάτων Ασφαλείας, διοργανώνουν κάθε χρόνο εσωτερικά 
πρωταθλήµατα µεταξύ των µονάδων, δίνοντας τη χαρά της άθλησης σε πολλούς νέους 
αθλητές. 
 
Πέραν των ανωτέρω, πρέπει να σηµειωθεί ότι στις Ένοπλες ∆υνάµεις καλλιεργούνται και 
ειδικά Στρατιωτικά Αθλήµατα όπως η Σκοποβολή, Κωπηλασία, Ιστιοπλοϊα, Αλεξιπτωτισµός, 
Χιονοδροµία, Προσανατολισµός και Στρατιωτικό Πένταθλο. 
 
Οι προσπάθειες του Στρατιωτικού Αθλητισµού δεν στρέφονται µόνο στους αγώνες και τα 
πρωταθλήµατα που πραγµατοποιεί, αλλά και στη διάδοση του µαζικού αθλητισµού. Πριν από 
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ένα χρόνο κατατέθηκε από το Α.Σ.Α.Ε.∆. µελέτη στήριξης µαζικών αθλητικών 
προγραµµάτων στις Ένοπλες ∆υνάµεις και στις ακριτικές περιοχές της χώρας µας. Σήµερα, η 
εφαρµογή Πιλοτικών Προγραµµάτων Μαζικού Αθλητισµού στις παραµεθόριες περιοχές 
γίνεται από τους εκάστοτε υπηρετούντες σε αυτές στρατευµένους καθηγητές φυσικής 
αγωγής. Επίσης, καθηγητές Φυσικής Αγωγής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του ∆ηµοκριτείου 
Πανεπιστηµίου Θράκης συνέβαλλαν στην αναµόρφωση των εγχειριδίων φυσικής αγωγής και 
αθλητισµού των Ενόπλων ∆υνάµεων.  
 
Σώµατα Ασφαλείας 
 
Η συµβολή των Σωµάτων Ασφαλείας στον αθλητισµό της χώρας είναι πολύ µεγάλη. Με 
µέριµνα της πολιτείας, τις τελευταίες δεκαετίες αρκετοί αθλητές µε ιδιαίτερες διακρίσεις 
προσλήφθηκαν σε αυτά, εξασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό τόσο την επαγγελµατική τους 
αποκατάσταση όσο και τη δυνατότητα να αφοσιωθούν απερίσπαστοι στον αθλητισµό.  
Σήµερα διατηρούν αθλητικές οµάδες, οι οποίες συµµετέχουν µε ιδιαίτερη επιτυχία στα 
πρωταθλήµατα των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας. Επίσης, 
πραγµατοποιούν φιλικές συναντήσεις στην περιφέρεια για την τόνωση του αθλητισµού. 
 
Αξιοσηµείωτο είναι ότι, η Ελληνική Αστυνοµία και το Πυροσβεστικό Σώµα, συµµετέχουν 
και διοργανώνουν Παγκόσµια, Πανευρωπαϊκά και Βαλκανικά Πρωταθλήµατα οµοίων 
σωµάτων. 
 
Επιτροπή ∆ιεθνούς Στρατιωτικού Αθλητισµού (C.I.S.M.) 
 
Το 1946, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεµβούργο συγκρότησαν την Επιτροπή 
∆ιεθνούς Στρατιωτικού Αθλητισµού και δηµιούργησαν το πρώτο Συµβούλιο C.I.S.M. 
(Conseille Internationale des Sports Militaire) µε πρόεδρο Γάλλο Αξιωµατικό. Σήµερα, οι 
χώρες - µέλη του ανέρχονται σε 115.   
 
Η πρώτη Ελληνική συµµετοχή στο C.I.S.M. ήταν το 1951 µε τις Εθνικές Οµάδες των 
Ενόπλων ∆υνάµεων στα αθλήµατα του ποδοσφαίρου, του στίβου, της σκοποβολής και του 
στρατιωτικού πένταθλου. Έκτοτε, το Α.Σ.Α.Ε.∆. συµµετέχει στα Παγκόσµια και 
Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα µε τους καλύτερους αθλητές του, σηµειώνοντας επιτυχίες και 
διακρίσεις, οι οποίες προβάλλουν τη χώρα µας διεθνώς.  
 
Συµβολή του στρατιωτικού αθλητισµού στην ανάπτυξη του αθλητισµού της χώρας 
 
Με βάση τα προαναφερθέντα, γίνεται φανερό ότι στο χώρο των Ενόπλων ∆υνάµεων και των 
Σωµάτων Ασφαλείας καταβάλλεται διαρκής προσπάθεια για την ανάπτυξη και διάδοση του 
αθλητισµού σε όλους τους τοµείς. Επίσης, γίνεται φανερό ότι η συµβολή των Ενόπλων 
∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας στην ανάπτυξη του αθλητισµού της χώρας δεν είναι 
απλά σηµαντική, αλλά τεράστια. Αυτό, άλλωστε, αποδεικνύεται σε κάθε φάση και µορφή 
αθλητικής δραστηριότητας, όπου η συµβολή του στρατιωτικού αθλητισµού είτε µε τη 
συµµετοχή µόνιµων στελεχών του (αθλητών - προπονητών) σε Εθνικές, ∆ιεθνείς και 
Παγκόσµιες αθλητικές διοργανώσεις µε σηµαντικότατες διακρίσεις και επιτυχίες, είτε µε τις 
παρεχόµενες µεγάλες διευκολύνσεις στους επίλεκτους στρατευµένους αθλητές όλων των 
αθληµάτων για προπονήσεις και συµµετοχή σε αγώνες πρέπει να θεωρείται από την πολιτεία 
ως ανεκτίµητη.  
 
Στους τελευταίους Ολυµπιακούς Αγώνες της Ατλάντα αποδείχθηκε περίτρανα η αλήθεια και 
η ακρίβεια των προαναφεροµένων µε τη συµµετοχή και τις µεγάλες επιτυχίες µόνιµων 
στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας, καθώς και στρατευµένων 
αθλητών, όπως ο Πύρρος ∆ήµας, η Βούλα Πατουλίδου, η Νίκη Ξανθού, η Όλγα Βασδέκη, ο 
Παναγιώτης Ποικιλίδης, ο Παύλος Σαλτσίδης, ο Κώστας Λούδης κ.α. 
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Επισηµάνσεις - Επίλογος  
 
Κλείνοντας την παρουσίαση αυτή, ως σηµερινός Γραµµατέας / ∆ιευθυντής του Α.Σ.Α.Ε.∆., 
εκφράζοντας και τις απόψεις της ηγεσίας των Ενόπλων ∆υνάµεων, θέλω να επισηµάνω τα 
παρακάτω: 
 
α. Η επιχορήγηση του Α.Σ.Α.Ε.∆. από τη Γ.Γ.Α µέσω του ΟΠΑΠ, η οποία γίνεται σύµφωνα 
µε το Π.∆ 771/75 και αποτελεί σχεδόν την αποκλειστική πηγή των εσόδων που απαιτούνται 
για τη λειτουργία του και για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που προαναφέρθηκαν, έχει 
περιορισθεί σηµαντικά κατά τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να γίνεται 
δύσκολη η διεκπεραίωση της αποστολής του, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη χρηµατοδότηση των 
Παραγωγικών Σχολών και των µονάδων Ενόπλων ∆υνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας για 
την κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων και για τη συντήρηση των υπαρχουσών. Για 
το σκοπό αυτό υποβάλλεται η παράκληση προς τη Γ.Γ.Α. να επανεξετάσει το θέµα µε βάση 
τον ετήσιο προϋπολογισµό του επόµενου έτους και τον απολογισµό του προηγούµενου που 
της διαβιβάζεται από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας στο τέλος κάθε χρόνου. 
 
β. Από τα ΜΜΕ και ιδιαίτερα από τα κρατικά και ιδιωτικά κανάλια ραδιοφωνίας και 
τηλεόρασης, οι µεγάλες αθλητικές επιτυχίες των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων 
Ασφαλείας τόσο στον Εθνικό όσο και στο διεθνή χώρο προβάλλονται ελάχιστα. Πέραν 
αυτού, ουδόλως προβάλλεται το έργο που επιτελείται στις Ένοπλες ∆υνάµεις και τα Σώµατα 
Ασφαλείας της χώρας µας στον τοµέα του αθλητισµού. Το αποτέλεσµα είναι µεγάλο µέρος 
του ευαίσθητου µε τις Ένοπλες ∆υνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας λαού µας, ιδιαίτερα 
µάλιστα των ακριτικών περιοχών, να θεωρεί ότι ο αθλητισµός στους συγκεκριµένους αυτούς 
χώρους έχει σταµατήσει προ πολλού να καλλιεργείται και να αναπτύσσεται. Για το λόγο 
αυτό, διατυπώνεται η παράκληση προς τους αρµόδιους φορείς όπως ευαισθητοποιηθούν, 
ούτως ώστε σε συνεργασία µε το Α.Σ.Α.Ε.∆. να προβάλλουν πλέον συστηµατικά, όπως 
πρέπει, το µεγάλο έργο που επιτελεί ο στρατιωτικός αθλητισµός της χώρας µας. 
 
Σας ευχαριστώ όλους και ιδιαίτερα το προεδρείο και τα µέλη της οργανωτικής επιτροπής της 
Ελλ.Ε.∆.Α., που θεώρησε επιβεβληµένη την παρουσία του Α.Σ.Α.Ε.∆. στο 1ο Πανελλήνιο 
Συνέδριό της. 
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Οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων στα σωφρονιστικά καταστήµατα 

 
Βίνα Τσιλιµιγκάκη,  Κοινωνική Λειτουργός,  

         Πολιτικός Επιστήµονας,  
                                   Προϊσταµένη Επιθεώρησης Κοινωνικού Έργου Υπουργείου ∆ικαιοσύνης. 
 
Ως θεσµός, η φυλακή προσπαθεί να συνδυάσει τους πιο αντιφατικούς στόχους: την 
προστασία της κοινωνίας, την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας, την αλλαγή της 
συµπεριφοράς των κρατουµένων µε απώτερο σκοπό την κοινωνική τους επανένταξη, την 
προσπάθεια ανάπτυξης της προσωπικής τους ευθύνης, τη βελτίωση και την αποκατάστασή 
τους, ενώ η ετικέτα και το στίγµα τους ακολουθεί και το κοινωνικό σύνολο τους απορρίπτει. 
 
Με τη φυλάκιση, η αποκοπή και η αποµόνωση του ατόµου από το κοινωνικό περιβάλλον που 
ανήκει έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική και σωµατική του υγεία, ενώ έµµεσα θίγονται 
ή/και περιορίζονται πολλά από τα ανθρώπινα δικαιώµατά του. Για να προσαρµοστεί στην 
κοινωνία της φυλακής ο έγκλειστος πρέπει να υποταγεί και να προσαρµοστεί στους νόµους 
που επιβάλλει, αφενός η θεσµοθετηµένη εξουσία και αφετέρου η ιδιότυπη κοινωνία των 
εγκλείστων. Αυτή η διαδικασία προσαρµογής οδηγεί σε πλήρη αποδιοργάνωση και 
αυτοκαταστροφή. Αφού δεν µπορεί να καταργήσει τη φυλακή, το άτοµο – κρατούµενος 
πνίγει τις προσωπικές του δυνατότητες και καταλήγει σε πλήρη παραίτηση και 
αυτοκαταστροφικές συµπεριφορές. Με δεδοµένη την πλήρη εξάρτησή του από τους τυπικούς 
και άτυπους κανόνες του συστήµατος, η συναισθηµατική απόσυρση καταλήγει να είναι µία 
µορφή άµυνας. Οι σχέσεις του µε το οικογενειακό περιβάλλον κλονίζονται και πολλές φορές 
διαλύονται µεγαλώνοντας το άγχος του, καθώς και τα συναισθήµατα ενοχής και απόρριψης. 
 
Η επαγγελµατική και οικονοµική κατάρρευση είναι σχεδόν αναπόφευκτη και αυτό 
δηµιουργεί προβλήµατα όχι µόνο στον κρατούµενο αλλά και στην οικογένειά του (σύζυγο - 
παιδιά). Η σεξουαλική καταπίεση είναι έντονη, εξαιτίας της έλλειψης φυσιολογικής ζωής, µε 
αποτέλεσµα διάφορες παρεκλίσεις και ψυχικές διαταραχές. 
 
Η καθηµερινή ρουτίνα, η έλλειψη δράσης, ερεθισµάτων και ενδιαφερόντων οδηγεί σε 
συναισθηµατική αδιαφορία, απάθεια και µείωση της διανοητικής απόδοσης. Παρά τις 
απαγορεύσεις της τυπικής και άτυπης δοµής της φυλακής, η ανάγκη για επιβίωση δηµιουργεί 
καθεστώς καχυποψίας και φόβου, επιφέρει απόκρυψη σκέψεων και αποφυγή έκφρασης 
συναισθηµάτων, που τελικά εµποδίζουν οποιαδήποτε πραγµατική επικοινωνία.  
 
Όµως, παρόλο που η φυλακή κριτικάρεται από την πρώτη στιγµή που δηµιουργήθηκε και 
παρόλες τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει στα άτοµα, καταφέρνει να παραµένει αναλλοίωτη 
ως θεσµός, διαιωνίζοντας το µύθο της µοναδικής λύσης. Μέχρι να υπάρξει κάποια άλλη 
εναλλακτική λύση, δεν µπορεί να γίνεται λόγος παρά µόνο για βελτιώσεις που θα 
καλυτερεύσουν τις συνθήκες κράτησης και για εναλλακτικές προτάσεις του τρόπου έκτισης 
ορισµένων ποινών (π.χ., ηµιελεύθερη διαβίωση, σταδιακή έκτιση ποινής, κλπ.). 
 
Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια για εκσυγχρονισµό και αναµόρφωση του 
σωφρονιστικού µας συστήµατος, καθώς οι ελλείψεις σε οργάνωση, κτίρια, προσωπικό και 
ειδικούς επιστήµονες είναι σοβαρές. Ο νέος Κώδικας Βασικών Κανόνων Μεταχείρισης 
Κρατουµένων (Ν. 1851/1989), που ισχύει από τον Ιανουάριο του 1990, καθιερώνει τις 
βασικές θέσεις της σύγχρονης σωφρονιστικής επιστήµης και αντιεγκληµατικής πολιτικής, 
µέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων και των ιδιαίτερων συνθηκών της Ελληνικής 
πραγµατικότητας, χωρίς πάντως η τελευταία να θέτει τροχοπέδη στη θέσπιση ορισµένων 
καινοτοµιών, επιστηµονικά θεµελιωµένων και ήδη εφαρµοζόµενων. Τα βασικά δικαιώµατα 
και υποχρεώσεις των κρατουµένων, καθώς και τα αντίστοιχα καθήκοντα της Πολιτείας 
θεσπίζονται ρητά και η όλη µεταχείριση των κρατουµένων είναι προσανατολισµένη στο να 
τους αναπτύξει τη θέληση αλλά και τις ικανότητες να επανενταχθούν κοινωνικά.   
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Είναι σήµερα γενικά διαπιστωµένο, από τη θεωρία και την πράξη, ότι η επιβολή στερητικών 
της ελευθερίας ποινών δεν έχει σχεδόν καµία ευεργετική επίδραση, ενώ, αντίθετα, ο 
εγκλεισµός στη φυλακή διαφθείρει πολλαπλά τον κρατούµενο και καθιστά ακόµα πιο 
προβληµατική την επανένταξή του. Ο Κώδικας καθιερώνει ορισµένους σύγχρονους θεσµούς 
ολοένα πιο αποδεκτούς στις εξελιγµένες κοινωνίες. Πρόκειται για τις γνωστές «εναλλακτικές 
λύσεις» στην επιβολή των ποινών ή, µε άλλες λέξεις, για το «άνοιγµα της φυλακής». Οι 
θεσµοί αυτοί είναι: οι άδειες απουσίας, η τµηµατική έκτιση της ποινής, το ειδικό δικαστήριο 
εκτέλεσης ποινών, το κέντρο προσανατολισµού και παρατήρησης, η απόλυση υπό όρους, το 
κέντρο µεταϊδρυµατικής αρωγής, η ηµιελεύθερη διαβίωση και οι διευρυµένες δυνατότητες 
επικοινωνίας µε το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.  
 
Ωστόσο, η εκρηκτική αύξηση της βαριάς εγκληµατικότητας κατά τα τελευταία χρόνια 
δηµιούργησε το αδιαχώρητο στις φυλακές. Ο πληθυσµός των κρατουµένων διπλασιάστηκε, 
µε αποτέλεσµα να γίνεται δύσκολη η οποιαδήποτε εφαρµογή επιµορφωτικού, σωφρονιστικού 
ή άλλου προγράµµατος, που θα µπορούσε να ασκήσει βελτιωτική επίδραση στην περαιτέρω 
εξέλιξη των κρατουµένων µετά την αποφυλάκισή τους. Για να αντιµετωπίσει το δραµατικό 
φαινόµενο του υπερπληθυσµού το Υπουργείο προχώρησε σε µια σειρά νοµοθετικών 
ρυθµίσεων, µε αποτέλεσµα να µειώσει τον αριθµό των κρατουµένων, που εξακολουθεί όµως 
να είναι πιεστικά µεγαλύτερος από τη χωρητικότητα των φυλακών.  Σήµερα η δυναµικότητά 
τους ανέρχεται σε 4.302 θέσεις. Το 1993, ο συνολικός αριθµός των κρατουµένων είχε φτάσει 
τους 7.135 και µετά τις τελευταίες νοµοθετικές ρυθµίσεις έφθασε τις 5.250 περίπου. 
 
Το Υπουργείο προσπαθεί να προσφέρει στους ανήλικους παραβάτες και κρατούµενους 
δυνατότητες απασχόλησης, επαγγελµατικής κατάρτισης ψυχαγωγίας και άθλησης. Σχεδόν 
2.200 κρατούµενοι εργάζονται στις αγροτικές φυλακές ή, σε βοηθητικές εργασίες (µαγειρεία, 
πλυντήρια, οικοδοµικές εργασίες, καθαριότητα, κλπ.) σε όλες τις φυλακές της χώρας µε 
ευεργετικό υπολογισµό ηµερών εργασίας. 
 
Παράλληλα, σε συνεργασία µε άλλους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς (Ο.Α.Ε.∆., ΕΟΠ, 
Πανεπιστήµια Αθήνας και Θεσσαλονίκης, Αρσίς, ΓΓΛΕ, ΓΓΝΓ, κ.λπ.) έχουν αναπτυχθεί 
προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και απασχόλησης για ανήλικους παραβάτες, 
φυλακισµένους και αποφυλακισµένους. Τα προγράµµατα αυτά αφορούν τη χρήση Η/Υ και 
συστηµάτων πληροφορικής, ηλεκτρονική τυπογραφία, βιβλιοδεσία, ηλεκτρολογία αυτοκινή-
των, ψευδοκόσµηµα, ταπητουργία, κεραµική και ξυλογλυπτική. 
 
Οι αθλητικές δραστηριότητες εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια αποφυγής των 
αρνητικών επιπτώσεων της φυλάκισης και της διατήρησης της ψυχικής και σωµατικής υγείας 
των ανηλίκων παραβατών και των κρατουµένων. Οι ανήλικοι παραβάτες των ιδρυµάτων 
αγωγής και των σωφρονιστικών καταστηµάτων που βρίσκονται στη διαδικασία της 
ανάπτυξης έχουν ανάγκη τη σωµατική αγωγή και τις αθλητικές δραστηριότητες, στις οποίες 
µπορούν να διοχετεύσουν την ενέργειά τους. Επίσης, οι κρατούµενοι, ιδιαίτερα όσοι εκτίουν 
µεγάλες ποινές, επειδή παύουν να έχουν φυσιολογικές δραστηριότητες κίνησης, έχουν 
ανάγκη την άθληση, η οποία αποδεδειγµένα: α) διατηρεί σε καλή κατάσταση τη σωµατική 
και την ψυχική τους υγεία, β) µειώνει την εκδήλωση ασθενειών και γ) καταπολεµά τις 
αυτοκαταστροφικές τάσεις που ευνοούν η παθητικότητα και η αδράνεια. 
 
Ο ισχύων Κώδικας Βασικών Κανόνων Μεταχείρισης (Ν. 1851/89), στο κεφάλαιο που αφορά 
την αγωγή των κρατούµενων δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη φυσική αγωγή. Το άρθρο 42 
αναφέρει ότι:  
1. Σε κάθε κατάστηµα προβλέπεται ο απαραίτητος χώρος, εσωτερικός και εξωτερικός, 

καθώς και τα µέσα για τη σωµατική άσκηση των κρατουµένων.  
2. Το πρόγραµµα της σωµατικής αγωγής εφαρµόζεται από γυµναστές και περιλαµβάνει 

σωµατικές ασκήσεις, ενόργανη γυµναστική, οµαδικά παιχνίδια και αγώνες. 
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Επίσης, στο σχέδιο του νέου Κώδικα που ολοκληρώθηκε το Σεπτέµβριο του 1996, το άρθρο 
που αφορά τη σωµατική άσκηση και άθληση έχει ως εξής: 
1. Για τη διατήρηση της φυσικής και ψυχικής υγείας των κρατουµένων διατίθεται χρόνος 

µίας τουλάχιστον ώρας καθηµερινά για να περπατούν ή να ασκούνται στο προαύλιο του 
καταστήµατος ή σε χώρο προστατευόµενο από τις καιρικές µεταβολές. 

2. Για τη σωµατική άσκηση των κρατουµένων δηµιουργούνται χώροι εσωτερικοί 
(γυµναστήριο) ή εξωτερικοί (γήπεδα), κατάλληλα διαµορφωµένοι και εξοπλισµένοι για 
ατοµική ή οµαδική άσκηση. 

3. Τα προγράµµατα άσκησης και άθλησης οργανώνουν και επιβλέπουν γυµναστές, ενώ ο 
ιατρός του καταστήµατος ελέγχει την ικανότητα κάθε κρατούµενου να συµµετάσχει στα 
εν λόγω προγράµµατα. 

4. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από εισήγηση του ΚΕΣΦ, καθορίζονται οι όροι και 
η διαδικασία για τη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων παιδαγωγικού, ψυχαγωγικού, 
αθλητικού ή άλλου παρόµοιου χαρακτήρα από κρατούµενους διαφόρων καταστηµάτων 
κράτησης ή τµηµάτων αυτών ή και για την πραγµατοποίηση ετήσιων αθλητικών 
εκδηλώσεων µε φορείς εκτός καταστήµατος. 

 
Οι δραστηριότητες και οι συνθήκες άθλησης στα διάφορα ιδρύµατα αγωγής ανηλίκων, τα 
σωφρονιστικά καταστήµατα και τις φυλακές είναι σχετικές µε: α) τις κτιριολογικές 
δυνατότητες, β) το είδος της φυλακής (αγροτικές ή κλειστές), γ) την ηλικία, δ) τα 
ενδιαφέροντα των ανηλίκων παραβατών και των κρατουµένων και ε) τις δυνατότητες 
συνεργασίας µε άλλους τοπικούς φορείς. 
 
Μόνιµος καθηγητής σωµατικής αγωγής υπάρχει µόνο στο Ίδρυµα Αγωγής Ανηλίκων Θηλέων 
στην Αθήνα, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα Ιδρύµατα Αγωγής, Σωφρονιστικά Καταστήµατα και 
Φυλακές οι καθηγητές σωµατικής αγωγής ανήκουν στις κατά τόπους Νοµαρχίες και τα 
γραφεία Φυσικής Αγωγής των Επιθεωρήσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
 
Στις περισσότερες φυλακές, ακόµη και στις πιο µικρές, έχει εξασφαλισθεί κάποιος 
εσωτερικός χώρος µε όργανα γυµναστικής, όπου οι κρατούµενοι για κάποιες ώρες της ηµέρας 
γυµνάζονται µόνοι τους. Στα προαύλια των φυλακών, εκτός των Ιδρυµάτων Αγωγής 
Ανηλίκων όπου τα παιδιά µπορούν να γυµναστούν και σε χώρους εκτός Ιδρύµατος ή τις 
Αγροτικές Φυλακές που διαθέτουν τεράστιους εξωτερικούς χώρους και οργανωµένα γήπεδα, 
ο εξωτερικός χώρος χρησιµοποιείται πολλαπλά για περίπατο, άθληση, ποδόσφαιρο, βόλεϊ και 
µπάσκετ. Σε πολλές φυλακές υπάρχει επίσης αίθουσα πινγκ-πονγκ. Στα οµαδικά αθλήµατα 
δίνονται φιλικοί αγώνες είτε µε οµάδες από το ίδιο σωφρονιστικό πλαίσιο ή, όπου είναι 
δυνατόν, µε οµάδες από άλλα πλαίσια εκτός καταστηµάτων κράτησης (φοιτητές, µαθητές, 
αθλητικά σωµατεία, κλπ.). 
 
Το προσωπικό των φυλακών πολλές φορές µετέχει στις οµαδικές αθλητικές συναντήσεις ή 
στηρίζει πολλαπλά τις αθλητικές δραστηριότητες. Η παρουσία του καθηγητή φυσικής αγωγής 
θεωρείται απαραίτητη στο σωφρονιστικό χώρο, µε πλήρη για ορισµένες µεγάλες φυλακές ή 
µερική απασχόληση. 
 
Πρόθεση και επιθυµία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης είναι η συνεργασία µε όλους τους 
κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς που θα βοηθήσουν στην οργανωµένη άθληση και την 
ανάπτυξη αθλητικών προγραµµάτων. Παράλληλα, γίνονται προσπάθειες στα πλαίσια της 
υπάρχουσας κτιριολογικής κατάστασης να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι για την άθληση 
χώροι και να ενθαρρυνθούν οι κρατούµενοι για τη συµµετοχή τους σε αθλητικές 
δραστηριότητες. Στις κτιριολογικές µελέτες για τις νέες φυλακές που πρόκειται να 
ανεγερθούν υπάρχει πρόβλεψη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους άθλησης, που θα 
προσφέρουν τη δυνατότητα σε όλους τους κρατούµενους να επιλέξουν την αθλητική 
δραστηριότητα που επιθυµούν µε στόχο την διατήρηση της σωµατικής και της ψυχικής τους 
υγείας.       
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Ο ρόλος της E.E.∆.Ε. στην οργάνωση & διοίκηση του Ελληνικού αθλητισµού 

 
Κωνσταντίνος Λαµπρινόπουλος, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Ε.Ε.∆.Ε. 
                                 ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΕΜΦΑΣΙΣ ΑΕ 
 
Κατ΄αρχήν επιτρέψτε µου να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση 
που µου απεύθυνε να είµαι οµιλητής στο Συνέδριό σας και να σας συγχαρώ για τη σηµαντική 
σας πρωτοβουλία να ασχοληθείτε µε το πολύ καυτό θέµα του µάνατζµεντ του αθλητισµού, 
που, πέραν της οικονοµικής του, έχει κοινωνικές και πολιτιστικές διαστάσεις. 
 
Το πώς µπορεί η Ελληνική Εταιρεία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.∆.Ε.) να εµπλακεί ή να 
βοηθήσει τη διάδοση του αθλητικού µάνατζµεντ νοµίζω ότι είναι ένα θέµα που µπορεί να 
καλυφθεί γρήγορα µε κάποιες προτάσεις που και εσείς ως γνώστες του θέµατος είναι σίγουρο 
ότι τις ξέρετε και γι’ αυτό θα το αφήσω για τον επίλογο της παρουσίασής µου.  
 
Επιτρέψτε µου, όµως, πριν φτάσουµε εκεί, να ενηµερώσω τους συνέδρους για το ποια είναι η 
Ε.Ε.∆.Ε. και να σας δώσω κάποιες προσωπικές µου θέσεις και απόψεις για το που βρίσκεται 
σήµερα η οργάνωση του αθλητισµού, ποιες είναι οι εξελίξεις στο µάνατζµεντ τα τελευταία 
χρόνια και πως παντρεύονται αυτά µεταξύ τους. 
 
Η Ε.Ε.∆.Ε. ιδρύθηκε πριν από 35 χρόνια από ορισµένους πεφωτισµένους επιχειρηµατίες και 
«µάνατζερ» της εποχής εκείνης, οι οποίοι πραγµατικά είδαν την ανάγκη: α) της ανάπτυξης 
και των λειτουργειών του µάνατζµεντ στην Ελλάδα και β) της δηµιουργίας και ανάπτυξης 
µιας υποδοµής, η οποία θα βοηθούσε σηµαντικά τη σωστή οργάνωση επιχειρήσεων και θα 
συνέβαλε ουσιαστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων 
και Οργανισµών. Σήµερα απαριθµεί 4000 φυσικά µέλη και γύρω στα 500 νοµικά µέλη, που 
συµµετέχουν στις δραστηριότητές της. Η Ε.Ε.∆.Ε. διατηρεί 6 Ινστιτούτα: 
   ���� το Ελληνικό Ινστιτούτο Marketing  
   ���� το Ινστιτούτο Οικονοµικής ∆ιοίκησης  
   ���� το Ινστιτούτο ∆ιοίκησης Παραγωγής 
   ���� το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής  
   ���� το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ Ελλάδος. 
 
Παράλληλα λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα µε Περιφερειακά τµήµατα: 
   ���� στην Μακεδονία µε έδρα τη Θεσσαλονίκη,  
   ���� στην Πελοπόννησο µε έδρα την Πάτρα, 
   ���� στην Κρήτη µε έδρα το Ηράκλειο, 
   ���� στη Θεσσαλία µε γραφεία στη Λάρισα και στο Βόλο. 
 
Η Ε.Ε.∆.Ε. είναι µέλος πολλών οργανισµών µε τους οποίους συνεργάζεται στενά στους 
τοµείς της εκπαίδευσης, της ολικής ποιότητας, του µάνατζµεντ ποιότητας, των οικονοµικών, 
της διοίκησης του µάρκετινγκ, της πληροφορικής κλπ. Είναι συνεργάτης της Ευρωπαϊκης 
Ένωσης σε θέµατα εκπαίδευσης και έχει αναλάβει την ανάπτυξη αρκετών καινοτοµικών 
προγραµµάτων σε συνεργασία µε άλλους φορείς. 
 
Η συµβολή της στην ανάπτυξη του µάνατζµεντ και των λειτουργιών του στην Ελλάδα είναι 
ευρύτατα γνωστή. Αρκετές χιλιάδες στελεχών της χώρας έχουν παρακολουθήσει τα 
εκπαιδευτικά της προγράµµατα, όπως επίσης και τα Συνέδρια που έχουν γίνει και αφορούν 
ευρύτερα ή ειδικά θέµατα µάνατζµεντ. 
 
Όσον αφορά στον αθλητισµό, επιτρέψτε µου να καταθέσω κάποιες προσωπικές απόψεις που 
είναι απόψεις πολίτη, φιλάθλου, αλλά και αθλητή, µιας και ήµουν αθλητής στο παρελθόν. 
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Ο αθλητισµός είναι Ιδέα, είναι Πολιτισµός, είναι Κοινωνική Προσφορά, είναι Πολιτιστική 
Υποδοµή, αλλά είναι και Business. Όλα αυτά πρέπει να είναι σωστά δοµηµένα και τα οφέλη 
που προκύπτουν εξ΄αυτών πρέπει να είναι αρµονικά συνδεδεµένα µεταξύ τους. Όµως, στην 
πραγµατικότητα αυτό δε συµβαίνει σήµερα στη χώρα µας, όπως τουλάχιστον εγώ το 
αντιλαµβάνοµαι. 
 
Ας πάρουµε την ηθική πλευρά του αθλητισµού. Το βασικό σηµείο που πρέπει να γίνει 
κατανοητό είναι ότι η ανάπτυξή του δεν πρέπει να είναι χρηµατοδοτούµενη µόνο από το 
κράτος, αλλά πρέπει να είναι αυτοχρηµατοδοτούµενη. Για να συµβεί αυτο πρέπει να υπάρξει 
ένας συνδυασµός των «παραγόντων» που προσφέρουν το µεράκι, την αγάπη, τη γνώση, το 
κέφι, µε τους εξειδικευµένους µάνατζερ του χώρου, που προσφέρουν την τεχνογνωσία, την 
καινοτοµία, κλπ. Μόνο µε αυτό τον τρόπο µπορεί κάποιος να ελπίζει ότι τα χρήµατα που θα 
προέλθουν από την κρατική επιχορήγηση θα είναι η βάση ανάπτυξης των παραπάνω αρχών 
και από εκεί και πέρα, η χορηγία και άλλοι τρόποι χρηµατοδότησης θα παίξουν το δικό τους 
ρόλο. Το µεγαλύτερο µέρος των χρηµάτων της πολιτείας πρέπει να διατίθεται για έργα 
υποδοµής και για τη διάδοση της Ιδέας, της Κοινωνικής Προσφοράς και της Πολιτιστικής 
Υποδοµής (π.χ. µέγαρο µουσικής, κλπ.). 
 
Αν δούµε τον αθλητισµό από την επιχειρηµατική του πλευρά πρέπει να σηµειώσουµε ότι 
πρέπει να υπάρξουν αρχές και νόµοι που θα ξεκαθαρίζουν απόλυτα το πλαίσιο λειτουργίας, 
πάνω και έξω από ονόµατα, από δύναµη φωνής, κλπ. 
 
Προσωπικά έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν κενά στις αρχές και στους νόµους, ή 
τουλάχιστον κενά πληροφόρησης. Ο επενδυτής (επιχειρηµατίας - παράγοντας) πρέπει να 
λειτουργήσει µε πραγµατικά επιχειρηµατικά κριτήρια και όσον αφορά τις υποχρεώσεις του, 
αλλά και όσον αφορά τα δικαιώµατά του. Το ίδιο και ο εργαζόµενος και όλοι όσοι 
ασχολούνται µε το συγκεκριµένο χώρο. Όπως οι επιχειρήσεις έχουν, πέραν του 
επιχειρηµατικού τους έργου, υποχρέωση να προσφέρουν και κοινωνικό έργο, το ίδιο πρέπει 
να κάνει και η οποιαδήποτε αθλητική επιχείρηση. 
 
Το περιβάλλον θα πρέπει να είναι καθαρό από παρεµβάσεις, ο χώρος των θεατών ξεκάθαρος 
από στοιχεία που απαγορεύουν σε οικογένειες να χαίρονται το θέαµα λόγω ύβρεων και 
φασαριών. Η κοινωνική διάσταση της συνάντησης να έχει ουσία. Οι φίλαθλοι και οι οπαδοί 
(πελάτες) ενός σωµατείου πρέπει να προσεγγίζονται όπως οι πελάτες οποιουδήποτε άλλου 
προϊόντος. 
 
Όλα αυτά δεν υπάρχουν, ούτε µπορούν να γίνουν από την µία µέρα στη άλλη. Αυτό είναι 
δεδοµένο. Χρειάζεται όµως µία αρχή. Όχι να αντιγράφουµε πιστά προϊόντα και υπηρεσίες, 
όπως κάναµε και πιθανώς να συνεχίζουµε να κάνουµε στις επιχειρήσεις µας, αλλά να 
εισάγουµε τεχνογνωσία από το εξωτερικό και να την προσαρµόσουµε σταδιακά στα 
Ελληνικά πρότυπα, αφού όµως παράλληλα δηµιουργήσουµε την κατάλληλη υποδοµή και 
διαδικασίες για την εκπαίδευση παραγόντων, αθλητών, φιλάθλων, κλπ. 
 
Αν µπορέσουµε βήµα - βήµα να οργανώσουµε αυτές τις διαδικασίες, είναι σίγουρο ότι όλοι 
µας (αθλητές, προπονητές, φίλαθλοι, παράγοντες, πολιτεία) θα απολαύσουµε µελλοντικά όλα 
τα θετικά του αθλητισµού. Αναµφισβήτητα και η αθλητική εικόνα της χώρας µας στο 
εξωτερικό θα αναβαθµιστεί σηµαντικά. 
 
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας δώσω κάποιες απόψεις, το πώς η Ε.Ε.∆.Ε. µπορεί να βοηθήσει 
στην ανάπτυξη του αθλητικού µάνατζµεντ στη χώρα µας. Όπως σας είπα και στην αρχή της 
παρουσίασής µου, ο σκοπός της ίδρυσής της ήταν η διάδοση και η ανάπτυξη των αρχών του 
µάνατζµεντ στην Ελλάδα (στις επιχειρήσεις και στα στελέχη). Για µας, ο όρος καλύπτει τα 
πάντα: 
� µάνατζµεντ κερδοσκοπικών επιχειρήσεων και οργανισµών,  
� µάνατζµεντ µη κερδοσκοπικών οργανισµών,  
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� κοινωνικό µάνατζµεντ,  
� πολιτιστικό µάνατζµεντ, 
� αθλητικό µάνατζµεντ, κ.α 
 
∆εν υπάρχει διαφορά στον τελικό σκοπό. Επειδή, δε, στις µέρες µας υπάρχουν σηµαντικές 
και πολύ γρήγορες αλλαγές στον ευρύτερο χώρο του µάνατζµεντ και των λειτουργιών του 
είναι αναγκαίο, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να γίνουν επενδύσεις ενηµέρωσης και 
ανάπτυξης και στο χώρο του αθλητικού µάνατζµεντ.   
 
Οι νέες φιλοσοφίες για την επιβίωση των επιχειρήσεων βασίζονται στην ανάπτυξη νέων 
πελατών και στην αύξηση της ποιότητάς τους. Το customer relationship έχει µπεί βαθειά 
στην νοοτροπία των µοντέρνων επιχειρήσεων. Το ίδιο πρέπει να συµβεί και στο αθλητικό 
µάνατζµεντ. Η ανάπτυξη αθληµάτων και αθλητικών οργανισµών πρέπει να γίνει µε µια 
αµφίδροµη σχέση δούναι και λαβείν µε τους «πελάτες» τους. Στην περίπτωση των µη 
κερδοσκοπικών οργανισµών (Οµοσπονδίες, ερασιτεχνικά σωµατεία, κλπ.) τα οποιαδήποτε 
κέρδη πρέπει να επανεπενδύονται για ανάπτυξη, ενώ στην περίπτωση των κερδοσκοπικών 
οργανισµών (ΠΑΕ, κλπ.) µέρος τους να πηγαίνει σε επανεπενδύσεις ανάπτυξης και µέρος 
τους σε διανοµή κερδών στους µετόχους τους. 
 
Η Ε.Ε.∆.Ε. έχει την πεποίθηση ότι µπορεί να βοηθήσει στην προσπάθεια αυτή είτε µε 
συνδιοργανώσεις ηµερίδων και συνεδρίων µε συναφή θέµατα, είτε µε ενηµέρωση των µελών 
της για τις εξελίξεις του αθλητικού µάνατζµεντ. Θα ήθελα εδώ να σηµειώσω ότι πριν από 4 
χρόνια είµαστε ίσως οι πρωτοπόροι που µιλήσαµε για αθλητικό µάρκετινγκ και αθλητική 
χορηγία στην Ελλάδα µε παρουσία 200 περίπου ατόµων. 
 
Μας ενδιαφέρει να συνδράµουµε στην προσπάθεια αυτή γιατί πιστεύουµε ότι η ανάπτυξη που 
θα προκύψει θα δηµιουργήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα για τον Ελληνικό αθλητισµό 
που σιγά σιγά πρέπει να πάρει τη θέση που του αρµόζει στο παγκόσµιο στερέωµα και θα 
βοηθήσει σηµαντικά στην αναβάθµιση της εικόνας της Ελλάδας παγκοσµίως. Και το 
τελευταίο είναι κάτι που το χρειαζόµαστε, ιδιαίτερα στις δύσκολες εποχές που διανύουµε. 
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Σύγχρονες αρχές αθλητικού µάνατζµεντ 

 
Γιάννης Αυθίνος PhD, Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθήνας 
 
Η µέσω της εφαρµογής των σύγχρονων αρχών οργάνωσης και διοίκησης βελτίωση των 
υπηρεσιών που παρέχουν οι Ελληνικοί αθλητικοί οργανισµοί, είναι αναπόφευκτη εξέλιξη των 
πραγµάτων. Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι η παράθεση και η σχετική επεξήγηση των 
αρχών αυτών.   
 
Η έννοια οργάνωση προσδιορίζει τη διάταξη των µερών ενός συνόλου για την εύρυθµη 
λειτουργία του (∆ηµητράκου, 1969). Στην περίπτωση των αθλητικών οργανισµών, το 
«σύνολο» αποτελείται από: α) άτοµα, β) µέσα και γ) οικονοµικούς πόρους, στοιχεία τα οποία 
αξιοποιούνται µε τρόπο ώστε να υλοποιούν τους επιδιωκόµενους στόχους τους. Η εύρυθµη 
λειτουργία επιτυγχάνεται µέσα από ένα σύστηµα κανόνων που εναρµονίζουν τα 
προαναφερθέντα στοιχεία.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι αρχές αυτές δεν λειτουργούν αυτόνοµα 
και αποσπασµατικά, αλλά είναι εσωτερικά αλληλένδετες, σχηµατίζοντας µια ολότητα. 
 
1. Σε κάθε µορφή οργάνωσης, η θέση του ανθρώπου είναι κυριαρχική. Στην εποχή της 
πληροφορικής και του αυτοµατισµού, ο ανθρώπινος παράγοντας συνεχίζει να διαδραµατίζει 
πρωτεύοντα ρόλο. Αναµφισβήτητα, αποτελεί το σηµαντικότερο δοµικό στοιχείο κάθε 
αθλητικού οργανισµού και πρέπει να αξιοποιείται ανάλογα.  
 
2. Κάθε οµαδική δραστηριότητα χρειάζεται οργάνωση, χωρίς την οποία δεν υπάρχει συνοχή, 
προσδιορισµός στόχων, προγραµµατισµός ενεργειών, ορθολογική κατανοµή έργου, 
καθορισµός αρµοδιοτήτων, συντονισµός εργασιών και αξιολόγηση του εργασιακού 
αποτελέσµατος.  Η έλλειψη των στοιχείων αυτών οδηγεί σε χαµηλή παραγωγικότητα, υψηλό 
κόστος παραγωγής και προσφορά έργου / υπηρεσιών αµφίβολης ποιότητας. 
 
3. Όλες οι ενέργειες εξυπηρετούν τους σκοπούς για τους οποίους έχουν τεθεί. Οι σαφώς 
προσδιορισµένοι γενικοί σκοποί συντελούν στην επιτυχία κάθε προσπάθειας. Με τη σειρά 
τους, αυτοί αναλύονται σε επιµέρους σκοπούς που καλύπτουν όλους τους ανθρώπους σε όλα 
τα ιεραρχικά επίπεδα και υπαγορεύουν τις ενέργειες που πρέπει αυτοί να κάνουν. 
 
4. Θέσπιση γενικών ρυθµίσεων στις οποίες προσαρµόζονται οι επιµέρους ενέργειες. Για κάθε 
θέµα που προκύπτει πρέπει να υπάρχει ένα στέλεχος µε ανάλογη αρµοδιότητα να το 
αναλάβει. Σε όσο χαµηλότερη διοικητική βαθµίδα αντιµετωπίζεται, τόσο πιο άµεση είναι η 
διευθέτησή του. 
 
5. Καταµερισµός της συνολικής εργασίας και σαφής καθορισµός των λειτουργιών κάθε 
τοµέα - θέσης. Το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση κάποιου έργου 
πρέπει να κατανέµεται σε δραστηριότητες, οι οποίες µπορούν να εκτελεστούν µε επάρκεια 
από ένα άτοµο ή µια οµάδα εργασίας. Στην περίπτωση της οµάδας, η κατανοµή πρέπει να 
είναι κατά ειδικότητα και ισοµερής µεταξύ των µελών της. 
 
6. Περιγραφή του αναµενόµενου έργου κάθε θέσης εργασίας. Είναι ευνόητο ότι για να 
αποδώσει ένας υπάλληλος πρέπει να γνωρίζει το έργο που αναµένεται από αυτόν. Όµως, 
στην πράξη, πολλοί προϊστάµενοι δεν αφιερώνουν τον πρέποντα χρόνο για να ενηµερώσουν 
επαρκώς τους υφισταµένους τους για το περιεχόµενο των εργασιακών τους καθηκόντων.  
Αυτή η αµέλεια: α) δηµιουργεί αισθήµατα ανασφάλειας στους ευσυνείδητους υφισταµένους 
και κάνει εύκολη τη ζωή σε όσους δεν έχουν µεγάλη διάθεση για εργασία, οι οποίοι, δικαίως 
µετέρχονται δικαιολογίες του τύπου: «δεν ξέρω», «δεν µου το είπε κανείς», κλπ. και β) 
καθιστά δύσκολη έως αδύνατη την αξιολόγηση των εργαζοµένων, πράγµα το οποίο αποτελεί 
αντικίνητρο για εργασία. Το πρόβληµα αντιµετωπίζεται µε τη δηµιουργία εσωτερικού 
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κανονισµού, στον οποίο περιλαµβάνεται η περιγραφή όλων των θέσεων εργασίας και του 
αναµενόµενου έργου. 
 
7. Σαφής διατύπωση των επιδιωκόµενων σκοπών (γενικών και επιµέρους) της οµαδικής 
προσπάθειας. Η επικοινωνία διαδραµατίζει πολύ σπουδαίο ρόλο στη διοίκηση. Οι 
παρανοήσεις από ανεπαρκή ή κακή διατύπωση εντολών έχουν ως συνέπεια τη δηµιουργία 
αρνητικού εργασιακού κλίµατος, αποτέλεσµα του οποίου είναι η απώλεια οικονοµικών 
πόρων. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να υπάρχουν ευκόλως εννοούµενες εργασιακές εντολές.  
Αν κάτι είναι σηµαντικό, πρέπει να είναι γραπτό. Αλλοιώς είναι σαν να µην υπάρχει. Ο 
εσωτερικός κανονισµός διευκολύνει προς αυτή την κατεύθυνση. 
 
8. Καθορισµός των καναλιών επικοινωνίας (ποιός αναφέρεται σε ποιόν). Κάθε µέλος ενός 
αθλητικού οργανισµού πρέπει να αναφέρεται και να δέχεται εντολές από ένα και µόνο 
προϊστάµενο. Αυτό αποτελεί βασική αρχή της διοίκησης προσωπικού, προκειµένου: α) να 
τίθενται εργασιακοί στόχοι, από την υλοποίηση των οποίων εξαρτάται η αξιολόγηση των 
υπαλλήλων, β) να αποφεύγονται οι αντικρουόµενες οδηγίες και γ) να ιεραρχούνται οι 
εργασίες που πρέπει να διεκπεραιωθούν.  
 
9. Ιεραρχική διάρθρωση των οµάδων εργασίας µε καθορισµό βαθµίδων σε οριζόντια και 
κάθετη διάταξη. Ο συντονισµός ενός οργανισµού προς την επίτευξη του γενικού στόχου είναι 
ανάλογος µε τη σαφήνεια µε την οποία προσδιορίζεται η ιεραρχία του και οι βαθµίδες της.  
 
10. Περιορισµένη έκταση του πεδίου διοικητικού ελέγχου. Συγγραφείς του µάνατζµεντ 
υποστηρίζουν ότι ο αριθµός των υφισταµένων ανά προϊστάµενο δεν πρέπει να ξεπερνά τους 
έξι. Όµως, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι η έκταση διοικητικού ελέγχου 
εξαρτάται από παράγοντες όπως το είδος της εργασίας, το επίπεδο επαγγελµατικής 
συνείδησης, οι γνώσεις και η κατάρτιση, κλπ., γι’ αυτό πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση. 
 
11. Καθορισµός των επιτελικών, διοικητικών και εκτελεστικών θέσεων. Ο ρόλος των µελών 
των εργασιακών οµάδων πρέπει να καθορίζεται ανάλογα µε τα ουσιαστικά προσόντα και τις 
ιδιαίτερες ικανότητές τους. Οι ε π ι τ ε λ ι κ έ ς  θέσεις πρέπει να καταλαµβάνονται από 
στελέχη που έχουν αθλητική παιδεία και διορατικές ικανότητες και είναι ικανά να 
αντιλαµβάνονται τη λειτουργία του οργανισµού στο σύνολό του, καθώς και την 
αλληλεπίδρασή του µε το εξωτερικό περιβάλλον. Στις δ ι ο ι κ η τ ι κ έ ς  θέσεις πρέπει να 
τοποθετούνται άτοµα που έχουν τεχνοκρατικές γνώσεις και ικανότητα να οργανώνουν και να 
διευθύνουν τις διαδικασίες υλοποίησης ενός σχεδιασµού. Τέλος, οι ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ έ ς  θέσεις 
πρέπει να καταλαµβάνονται από υπαλλήλους άρτια καταρτισµένους για την υλοποίηση 
εξειδικευµένων εργασιακών αντικειµένων. 
 
12. ∆ιαχωρισµός του προπαρασκευαστικού και του εκτελεστικού σταδίου των ενεργειών. Ο 
διαχωρισµός αυτός αποκτά ιδιαίτερη σηµασία για να τονιστούν περισσότερο οι φάσεις του 
σχεδιασµού και του προγραµµατισµού, από τις οποίες εξαρτάται  σε µεγάλο βαθµό η επιτυχία 
υλοποίησης των εργασιών του οργανισµού. 
 
13. Εξειδίκευση προσώπων, ενεργειών, µέσων και προγραµµάτων. Τα θετικά αποτελέσµατα 
της εξειδίκευσης είναι η καλύτερη ποιότητα και η αυξηµένη παραγωγικότητα. Υπάρχουν, 
όµως, και αρνητικά στοιχεία (π.χ., υπερ-εξειδίκευση), τα οποία µπορούν να οδηγήσουν τον 
αθλητικό οργανισµό σε δυσλειτουργία. Αν, δηλαδή, υπάρχουν εργασίες που µπορούν να 
εκτελεστούν µόνο από συγκεκριµένους υπαλλήλους τότε δηµιουργούνται «αναντικατάστα-
τοι» υπάλληλοι και συντεχνίες.   
 
14. Ορθολογική επιλογή του προσωπικού, ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος άνθρωπος στην 
κατάλληλη θέση. Λόγω της νοµικής υπόστασης των αθλητικών οργανισµών της χώρας µας 
(νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα), είναι δύσκολο να τηρηθεί επαρκώς η 
ορθολογική επιλογή του προσωπικού τους. Πολλές φορές τα κριτήρια πρόσληψης διαφέρουν 
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από αυτά που αντικειµενικά απαιτούνται σε κάθε θέση εργασίας, δεδοµένου ότι η συµβολή 
των προϊσταµένων των οργανισµών αυτών στη διαδικασία επιλογής του προσωπικού είναι 
περιορισµένη. Έτσι, η ορθολογική κατανοµή των εργασιακών καθηκόντων σε υπαλλήλους, 
των οποίων τόσο τα τυπικά όσο και τα ουσιαστικά προσόντα δεν ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες του οργανισµού, αποτελεί γι΄ αυτούς πρόκληση. 
 
Το πρόβληµα γίνεται ακόµη µεγαλύτερο, τη στιγµή που στο δηµόσιο τοµέα δεν υπάρχουν 
µεγάλα περιθώρια για ουσιαστική ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση, για καθιέρωση ορθολογικής 
αµοιβής, για καθιέρωση κινήτρων παραγωγικότητας, κλπ. Έτσι, επαφίεται στο «ταλέντο», 
στην ευσυνειδησία και στις ιδιαίτερες γνώσεις σε θέµατα διοίκησης προσωπικού αυτών που 
διοικούν τους αθλητικούς οργανισµούς να αναζητήσουν τον καταλληλότερο τρόπο 
υλοποίησης της σηµαντικότατης αυτής αρχής. Στον ιδιωτικό τοµέα, η επιλογή των 
υπαλλήλων βασίζεται τόσο στα τυπικά όσο και στα ουσιαστικά προσόντα (προϋπηρεσία, 
πτυχία, κλπ.) των υποψηφίων. Οι συνηθέστεροι τρόποι εξέτασης των ουσιαστικών 
προσόντων είναι η συνέντευξη και η αντιµετώπιση υποθετικών περιπτώσεων (π.χ., τι θα 
έκανες αν ……). 
 
15. Ορθολογική αξιοποίηση των στελεχών σε όλες της βαθµίδες της ιεραρχίας. Οι 
διευθύνοντες τους αθλητικούς οργανισµούς πρέπει να χρησιµοποιούν τεχνικές διοίκησης 
προσωπικού (όπως ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση, επιµόρφωση, εργασιακά κίνητρα, κλπ.), 
προκειµένου να αξιοποιήσουν αποτελεσµατικά το ανθρώπινο δυναµικό που υπάρχει σε όλες 
τις βαθµίδες της ιεραρχίας. 
 
16. Παραδοχή της δυναµικής των οµάδων και της άτυπης οργάνωσης. Τα διοικητικά στελέχη 
πρέπει να γνωρίζουν ότι εκτός από το επίσηµο (τυπικό) οργανόγραµµα υπάρχει και το 
«άτυπο», το οποίο δεν έχει σταθερή µορφή αλλά διαµορφώνεται ανάλογα µε τις σχέσεις που 
αναπτύσσονται µεταξύ των ανθρώπων του οργανισµού. Είναι απαραίτητο να λαµβάνεται 
υπόψη, γιατί πολλές φορές στην πράξη αποδεικνύεται πιο ισχυρό από το τυπικό.  
 
17. Παραδοχή των αναπόφευκτων συγκρούσεων µεταξύ των ανθρώπων του οργανισµού.  
Αντικειµενικά, είναι αδύνατο για οποιοδήποτε διοικητικό στέλεχος να ικανοποιεί συνεχώς 
όλες τις επιδιώξεις και τα προσωπικά ενδιαφέροντα όλων των υπαλλήλων. Η πρόκληση 
έγκειται: α) στην πρόληψη των διενέξεων και β) στη διευθέτησή τους εφόσον 
παρουσιαστούν, πριν αυτές καταλήξουν σε συγκρούσεις. 
 
18. Θέσπιση κινήτρων για την αύξηση της απόδοσης των εργαζοµένων. Είναι αυτονόητο ότι 
τα εργασιακά κίνητρα συντελούν στην αύξηση της απόδοσης των εργαζοµένων. Όµως, στην 
περίπτωση των Ελληνικών αθλητικών οργανισµών ο δηµοσιοϋπαλληλικός κώδικας δεν 
προβλέπει ανάλογες ρυθµίσεις, στερώντας τους µάνατζερ από ένα σηµαντικό «εργαλείο» για 
την αποτελεσµατικότερη εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί ότι 
η αναφορά γίνεται στα υλικά κίνητρα. Υπάρχουν, όµως, και ηθικά κίνητρα (όπως είναι η 
δηµόσια αναγνώριση, ο έπαινος, κλπ.), τα οποία µπορούν και πρέπει να αξιοποιούνται 
κατάλληλα. 
 
19. Προγραµµατισµός, µεθόδευση, συστηµατοποίηση και έλεγχος των ενεργειών των 
στελεχών των αθλητικών οργανισµών. Χωρίς τα στοιχεία αυτά, η οµαδική εργασία δεν 
µπορεί να έχει συνοχή, παραγωγικότητα και βελτίωση. Χρησιµοποιούνται µε σκοπό τη 
ταχύτερη και ποιοτικότερη εκτέλεση των εργασιών. Το σηµαντικότερο αποτέλεσµά τους 
είναι ότι διατηρούν σταθερό το αποτέλεσµα της ίδιας εργασίας ή της παρεχόµενης υπηρεσίας, 
ανεξάρτητα από το αν αυτή παρέχεται από διαφορετικούς υπαλλήλους, σε διαφορετικό τόπο 
και χρόνο. 
 
20. Αξιοποίηση των προσφορότερων υλικών και τεχνικών µέσων σε σχέση µε τον 
επιδιωκόµενο σκοπό. Οι περισσότεροι αθλητικοί οργανισµοί λειτουργούν ως ΝΠ∆∆.  Αυτό 
τους «υποχρεώνει» να προσφέρουν στους πολίτες υπηρεσίες ποιότητας. Κατά συνέπεια, 
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πρέπει διαρκώς να αναζητούν τρόπους βελτίωσης των προγραµµάτων τους, πράγµα που, 
λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης, γίνεται τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα δύσκολο.  
Έτσι, οι αθλητικοί οργανισµοί πρέπει να βρουν και να αξιοποιήσουν εναλλακτικούς τρόπους 
επικουρικής χρηµατοδότησης των υπηρεσιών τους (π.χ., χορηγίες). 
 
21. Απλοποίηση, προτυποποίηση και τυποποίηση της εργασίας, των µεθόδων, των 
πρακτικών, του απαιτούµενου χρόνου για την πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων, της 
απόδοσης των υλικών µέσων, του είδους των οργάνων, των υπηρεσιών, των εντύπων και της 
απαιτούµενης επίπλωσης. Αυτοί οι τρεις παράγοντες πρέπει να βρίσκονται στο ηµερήσιο 
πρόγραµµα κάθε προϊσταµένου αθλητικού οργανισµού. 
 
22. Επιδίωξη της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας σε κάθε προγραµµατιζόµενη ενέργεια.  
Η οικονοµική αυτάρκεια είναι ένας ζωτικός παράγοντας στην επιτυχία κάθε αθλητικού 
οργανισµού. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να γίνεται συνειδητή προσπάθεια από τα στελέχη του 
για οικονοµική επάρκεια των προγραµµάτων και των υπηρεσιών που προσφέρουν. Όµως, µε 
δεδοµένο ότι ο κοινωνικός χαρακτήρας των αθλητικών οργανισµών επιβάλλει να παρέχονται 
δωρεάν οι υπηρεσίες που προσφέρουν στο κοινό, αναπτύσσεται ο εξής προβληµατισµός: «Τι 
γίνεται όταν οι σχετικές κρατικές οικονοµικές πιστώσεις είναι περιορισµένες;», «Θα είναι 
ανάλογα περιορισµένο και το πρόγραµµα δραστηριοτήτων του οργανισµού;»  Η πρόταση εδώ 
είναι να καταρτιστεί ολοκληρωµένο πρόγραµµα που θα καθορίζει συγκεκριµένες ενέργειες 
για την οικονοµική ενίσχυση ενός αριθµού δραστηριοτήτων του οργανισµού. Για 
παράδειγµα, ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆.Σ. µπορούν να αναλάβουν την υποχρέωση να 
αξιοποιούν προσωπικές γνωριµίες για την εξασφάλιση δωρεών, κληροδοτηµάτων, κλπ.      
 
23. Ορθολογικός συνδυασµός ανθρώπινου δυναµικού - κεφαλαίων - µέσων.   
 
24. Τήρηση ακρίβειας και τάξης σε πράξεις και πράγµατα. Η ακρίβεια επιτυγχάνεται µε τον 
καθορισµό συγκεκριµένων στόχων, το συντονισµό και τον έλεγχο της υλοποίησής τους, σε 
συνδυασµό µε την ανάλογη αξιολόγηση και τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Η τάξη 
επιτυγχάνεται µε σωστή οργάνωση. 
 
25. Συντονισµός λειτουργιών των συντελεστών εργασίας για την επίτευξη ενότητας στην 
πορεία υλοποίησης των στόχων. Η αρχή του συντονισµού είναι θεµελιώδης για το 
µάνατζµεντ. ∆ε νοείται διοικητική διαδικασία και οµαδική εργασιακή προσπάθεια χωρίς τον 
κατάλληλο συντονισµό. Άλλωστε, αυτό είναι το νόηµα της κάθετης οργανωτικής διάρθρωσης 
κάθε συλλογικού έργου. Με το συντονισµό, η οµαδική εργασία αποκτά συνοχή, η οποία 
κάνει αισθητή την παρουσία της µε την αποφυγή υπερκαλύψεων ή κενών.  
 
26. Ελαστικότητα στην οργάνωση και αναδιοργάνωση όταν αυτή είναι αναγκαία. Πολλές 
φορές, η οργάνωση της εργασίας επηρρεάζεται από απρόβλεπτους ή ευµετάβλητους 
παράγοντες. Για το λόγο αυτό, στις αρχές λειτουργίας και τον προγραµµατισµό του 
οργανισµού είναι απαραίτητο να υπάρχει το στοιχείο της ελαστικότητας. Οι προϊστάµενοι 
πρέπει να µπορούν να προσαρµόσουν άµεσα οτιδήποτε οργανώνουν στις συνθήκες που 
επικρατούν, έτσι ώστε να υπάρχει ταχύτατη, επαρκής και αποτελεσµατική εκπλήρωση του 
έργου που έχουν την υποχρέωση να φέρουν σε πέρας. Αν το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα αργεί 
να επιτευχθεί, ή αν αλλάξουν οι συνθήκες, τότε πρέπει να επαναξιολογηθούν τα δεδοµένα και 
να πραγµατοποιηθούν άµεσα οι αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες. Παράγοντες που 
επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσµατικότητα είναι η ολιγωρία, η αναποφασιστικότητα και 
η µη σωστή εκτίµηση των διαστάσεων του υπό αντιµετώπιση προβλήµατος. 
 
27. Συνεχής βελτίωση: α) των εγκαταστάσεων, β) της οργανωτικής δοµής, γ) του µεγέθους 
και της ποιότητας του προγράµµατος, δ) των χρησιµοποιούµενων µέσων, ε) των συνθηκών 
εργασίας των στελεχών και στ) του κόστους λειτουργίας του οργανισµού. Προσαρµογή σε 
νέα δεδοµένα. Η αρχή αυτή δηλώνει ότι η προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλουν τα 
διοικητικά στελέχη του αθλητικού οργανισµού για βελτίωση κάθε παράγοντα λειτουργίας του 
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οργανισµού δεν πρέπει να σταµατάει ποτέ. Τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται τόσο µικρής 
σηµασίας που να µη δικαιολογεί την αναζήτηση της ιδανικότερης αντιµετώπισής του. 
 
28. Αποκέντρωση αρµοδιοτήτων - Μεταβίβαση εξουσίας και ευθύνης. Είναι βέβαιο ότι 
κανείς δεν είναι σε θέση να κάνει µόνος του όλες τις ενέργειες που χρειάζονται για τη 
λειτουργία ενός αθλητικού οργανισµού. Ένα λειτουργικό οργανόγραµµα και ένας 
αποτελεσµατικός εσωτερικός κανονισµός δίνουν τη δυνατότητα να καθοριστούν οι 
αρµοδιότητες και να υπάρχει σαφής µεταβίβαση εξουσίας αποφάσεων, συνοδευόµενη από 
την αντίστοιχη ευθύνη για τις αποφάσεις αυτές. 
 
Επίλογος 
 
Οι αρχές οργάνωσης που παρουσιάστηκαν αποτελούν τα θεµέλια κάθε οµαδικής δραστηριό-
τητας, µε οικουµενική εφαρµογή σε όλους τους οργανισµούς. Τα στελέχη που διοικούν 
σήµερα τους Ελληνικούς αθλητικούς οργανισµούς, µη έχοντας την κατάλληλη εκπαίδευση, 
καθηµερινά χρησιµοποιούν κάποιες από αυτές από ένστικτο για να φέρουν σε πέρας το έργο 
που τους έχει ανατεθεί. Όµως, χρειάζεται αλληλουχία, συνέχεια, συνέπεια και ολοκληρωµένη 
εφαρµογή τους για να υπάρξει βελτίωση στις παρεχόµενες υπηρεσίες.   
 
Τα µέλη της Ελλ.Ε.∆.Α. έχουν την επαγγελµατική κατάρτιση που απαιτείται για να τις 
εφαρµόσουν ως εργαλεία δουλειάς, προκειµένου να υλοποιήσουν µε το πλέον αποδοτικό 
τρόπο τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οποιουδήποτε αθλητικού οργανισµού.  
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Το προφίλ των στελεχών αθλητικής διοίκησης των Ελληνικών αθλητικών Οµοσπονδιών 

 
∆ηµήτριος Γαργαλιάνος (Ph.D), Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α. ∆.Π.Θ. 
Αθανάσιος Λάϊος (Ph.D), Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. ∆.Π.Θ.  
 
Εισαγωγή 
 
Τα στελέχη αθλητικής διοίκησης (ΣΑ∆) των Ελληνικών Οµοσπονδιών, µε τις εκάστοτε 
αποφάσεις τους και τον τρόπο που ασκούν τη διοίκηση, επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τον 
αθλητισµό της χώρας. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε σκόπιµο να γίνει µία προσπάθεια 
σκιαγράφησης του προφίλ των στελεχών αυτών. 
 
Χαρακτηριστικά των ΣΑ∆ 
 
1. Φύλο: Στην έρευνα συµµετείχαν 216 (90,8%) Άνδρες και 22 (9,2%) Γυναίκες (Ν = 238).      
 
2. Ηλικία: Από τα 238 ΣΑ∆ απάντησαν τα 221 (92,8%), των οποίων οι ηλικίες κυµαίνονταν 
από είκοσι (20) έως εβδοµήντα εννέα (79) χρονών (µέσος όρος = 50.26). Κυριάρχησαν οι 
µέσες ηλικίες (40 - 59 χρονών). Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται αυτή η διακύµανση ανά 
δεκαετία:  
 
Πίνακας 1: Ηλικίες των ΣΑ∆ ανά δεκαετία       
 

Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό %

 20 - 29 χρονών 5 2,3 
 30 - 39      " 37 16,7 
 40 - 49      " 70 31,7 
 50 - 59      " 73 33,0 
 60 - 69      " 31 14,0 
 70 - 79      " 5 2,3 

     Σύνολο 221 100,0 
 
3. Μορφωτικό επίπεδο: Σε ό,τι αφορά το επίπεδο µόρφωσης, το µεγαλύτερο ποσοστό (65,5% - 
περίπου 2 στους 3) δήλωσε ότι είχε ανώτατη εκπαίδευση, ενώ 6 (2,5%) ΣΑ∆ δεν απάντησαν.   
 
Πίνακας 2: Μορφωτικό επίπεδο των ΣΑ∆       
 

Εκπαίδευση Συχνότητα Ποσοστό %

∆ηµοτικό 2 0,9 
Γυµνάσιο 3 1,3 
Λύκειο 46 19,8 
Τεχνική Σχολή 16 6,9 
Ανώτερη Σχολή 13 5,6 
Ανώτατη Σχολή 99 42,7 
Μετεκπαίδευση 22 9,5 
Μάστερ 17 7,3 
∆ιδακτορικό 14 6,0 

     Σύνολο 232 100,0 

4. Επάγγελµα: Τα επαγγέλµατα των 219 συµµετεχόντων στην έρευνα που απάντησαν αυτή την 
ερώτηση (19 ΣΑ∆ [8,0%] δεν απάντησαν) χωρίστηκαν σε έχοντα σχέση µε τον αθλητισµό 
(Καθηγητής Φ.Α., ∆ιευθυντής Γ.Γ.Α., ∆ιευθυντής Οµοσπονδίας, Προπονητής και Ιδιοκτήτης 
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Γυµναστηρίου) και σε µη έχοντα σχέση µε τον αθλητισµό (∆ικηγόρος, Γιατρός, Έµπορος, 
Βιοτέχνης, κλπ.). Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει το διαχωρισµό αυτό: 
 
Πίνακας 3: Επαγγέλµατα των ΣΑ∆ έχοντα και µη έχοντα σχέση µε τον αθλητισµό       
 

Επαγγέλµατα Συχνότητα Ποσοστό % 

Έχοντα σχέση  52 23,7 
Μη έχοντα σχέση  167 76,3 
            Σύνολο 219 100,0 

 

5. Γνώση ξένων γλωσσών: Από τους 238 συµµετέχοντες, οι 186 (78.2%) δήλωσαν ότι 
µιλούσαν µία ή περισσότερες ξένες γλώσσες, ενώ 52 (21.8%) δε συµπλήρωσαν την ανάλογη 
ένδειξη, πράγµα που οδήγησε στο συµπέρασµα ότι δεν µιλούσαν κάποια ξένη γλώσσα.   
 
Πίνακας 4: Ξένες γλώσσες που δήλωσαν ότι µιλούν τα ΣΑ∆      
 

Ξένη γλώσσα 1
η
  2

η
 3

η
 

Αγγλικά    140 (75,3 %) 25 (13,5 %) 3 ( 1,6 %) 
Γαλλικά    27 (14,6 %) 48 (25,8 %) 2 ( 1,1 %) 
Γερµανικά   12 ( 6,5 %) 2 ( 1,1 %) 7 ( 3,7 %) 
Ιταλικά        2 ( 1,1 %) 11 ( 5,9 %) 18 ( 9,7 %) 
Σερβικά -      - 2 ( 1,1 %) -     - 
Ισπανικά      1 ( 0,5 %) 2 ( 1,1 %) 1 ( 0,5 %) 
Τουρκικά      1 ( 0,5 %) -     - 1 ( 0,5 %) 
Βουλγαρικά  1 ( 0,5 %) 2 ( 1,1 %) -     - 
Ρωσικά        1 ( 0,5 %) -     - -     - 
Ρουµανικά   1 ( 0,5 %) 1 ( 0,5 %) -     - 
Κορεατικά -     - 1 ( 0,5 %) -     - 
Σουηδικά -     - 1 ( 0,5 %) -     - 
Ιαπωνικά -     - -     - 1 ( 0,5 %) 
Αραβικά -     - 1 ( 0,5 %) 1 ( 0,5 %) 
          Σύνολο 186 (100,0 %) 96 (51,6 %) 34 (18,3 %) 

 
Εξαίρεση αποτέλεσαν 6 ΣΑ∆, τα οποία δήλωσαν ότι µιλούσαν 4 ξένες γλώσσες, ενώ 1  ΣΑ∆ 
δήλωσε ότι µιλούσε 6 ξένες γλώσσες. Ως προς το βαθµό γνώσης της πρώτης ξένης γλώσσας, 
λίγα ΣΑ∆ (5,0%) σηµείωσαν ότι γνώριζαν την πρώτη ξένη γλώσσα «άριστα», αρκετά ΣΑ∆ 
(35,3%) σηµείωσαν την ένδειξη «πολύ καλά», ενώ τα περισσότερα  (59,7%) σηµείωσαν την 
ένδειξη «µέτρια».   
 
6. Προηγούµενη αθλητική εµπειρία των ΣΑ∆:  Ένα ποσοστό 83,8% (198) των ΣΑ∆ δήλωσαν 
ότι στο παρελθόν είχαν ασχοληθεί ενεργά µε τον αθλητισµό, 36 (15,4%) δήλωσαν ότι δεν είχαν 
προηγούµενη αθλητική εµπειρία, ενώ 4 (0,8%) δε συµπλήρωσαν τη σχετική ένδειξη.  
 
7. Eπίπεδο αυτής της εµπειρίας:  Από τα 198 ΣΑ∆ που είχαν προηγούµενη αθλητική εµπειρία, 
τα 113 (57,1%) αθλούνταν στα πλαίσια του σωµατείου τους, τα 46 από αυτά (23,2%) 
αγωνίστηκαν σε διοργανώσεις πανελλήνιου επιπέδου, ενώ 39 (19,7%) συµµετείχαν µε την 
εθνική οµάδα σε διεθνείς συναντήσεις. 
 
8. Χρόνια ενασχόλησης µε τη διοίκηση:  Στην ερώτηση αυτή απάντησαν 218 ΣΑ∆ (91,6%) και 
δήλωσαν τιµές που κυµάνθηκαν από 1 έως 60 χρόνια (µέσος όρος = 16,8 χρόνια), ενώ 20 
(8,4%) δεν απάντησαν.   
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Πίνακας 5: Χρόνια ενασχόλησης των ΣΑ∆ µε τη διοίκηση των ΕΑΦ 
 

Χρόνια ενασχόλησης µε τη διοίκηση Συχνότητα Ποσοστό % 

      1 - 10 χρόνια 67 30,7 
11 - 20     " 98 45,0 
21 - 30     " 27 12,4 
31 - 40     " 19 8,7 
41 - 50     " 5 2,3 
51 - 60     " 2 0,9 

                          Σύνολο 218 100,0 
 
Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, τα περισσότερα ΣΑ∆ δήλωσαν ότι ασχολούνταν µε τα 
διοικητικά από 1 έως 20 χρόνια, πολύ λίγα από 21 έως 40 χρόνια, ενώ ελάχιστα υπερέβαιναν 
τα 40 χρόνια ενασχόλησης. 
 
9. Ενασχόληση των ΣΑ∆ µε τις διεθνείς σχέσεις του φορέα τους: Στην ερώτηση αυτή 134 ΣΑ∆ 
(56,3%) δήλωσαν ότι δεν ασχολούνταν µε τις διεθνείς σχέσεις του φορέα τους ή δεν 
απάντησαν, ενώ 104 (43,7%) δήλωσαν ότι ασχολούνταν.   
 
10. Χρόνια ενασχόλησης των ΣΑ∆ µε τις διεθνείς σχέσεις του φορέα τους: Από τα 104 ΣΑ∆ 
που δήλωσαν ότι ασχολούνταν µε τις διεθνείς σχέσεις του φορέα τους τα 15 (14,3%) δε 
συµπλήρωσαν την ένδειξη αυτή, ενώ τα 89 (85,6%) που την συµπλήρωσαν δήλωσαν τιµές που 
κυµαίνονταν από 1 έως 34 χρόνια (µέσος όρος = 10,1 χρόνια). Στον πίνακα 6 φαίνεται η 
συχνότητα και το ποσοστό ενασχόλησης των ΣΑ∆ µε τις διεθνείς σχέσεις του φορέα τους ανά 
πενταετία. 
 
11. Εκπροσώπηση των ΣΑ∆ σε ∆ιεθνή Μη Αγωνιστικά Γεγονότα (∆ΜΑΓ): Από τους 
συµµετέχοντες στην έρευνα, τα 114 ΣΑ∆ (47,9 %) δήλωσαν ότι δεν εκπροσώπησαν ποτέ το 
φορέα τους σε ∆ΜΑΓ, ενώ 124 (52,1 %) δήλωσαν ότι τον εκπροσώπησαν από 1 έως 20 + 
φορές.   
 
Πίνακας 6: Χρόνια ενασχόλησης των ΣΑ∆ µε τις διεθνείς σχέσεις των ΕΑΦ 
 

       Χρόνια ενασχόλησης  

      µε τις διεθνείς σχέσεις  

Συχνότητα Ποσοστό % 

          1  -  5 χρόνια 26 29,2 
          6 - 10     " 33 37,1 
         11 - 15     " 13 14,6 
         16 - 20    " 14 15,7 
         21 -  +    " 3 3,4 

                 Σύνολο   89 100,0 
 
12. Φορές εκπροσώπησης των ΣΑ∆ σε ∆ΜΑΓ: Από τα 124 ΣΑ∆ που εκπροσώπησαν το φορέα 
τους σε ∆ΜΑΓ, τα 68 (54,8%) δήλωσαν ότι τον εκπροσώπησαν 1 - 5 φορές, τα  20 (16,1%) 6 - 
10 φορές, τα 12 (9,7%) 11 - 20 φορές, ενώ 24 (19,4%) ότι τον εκπροσώπησαν πάνω από 20 
φορές.  
 

13. Εκπροσώπηση των ΕΑΦ σε ∆ΑΦ στο παρελθόν: Από τα 238 ΣΑ∆, µόνο τα 40 (16,8%) 
δήλωσαν ότι εκπροσώπησαν ΕΑΦ σε ∆ΑΦ στο παρελθόν. 
 
14. Χρόνια συµµετοχής των ΣΑ∆ σε ∆ΑΦ στο παρελθόν:  Τα χρόνια εκπροσώ-πησης των 40 
ΣΑ∆ που δήλωσαν ότι εκπροσώπησαν ΕΑΦ σε ∆ΑΦ στο παρελθόν (1 - 24 χρόνια) 
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προστέθηκαν και διαιρέθηκαν µε τον αριθµό των ΣΑ∆. Βρέθηκε ότι ο µέσος όρος των χρόνων 
εκπροσώπησης των ΣΑ∆ σε ∆ΑΦ στο παρελθόν ήταν 7 χρόνια. 
 
15. Εκπροσώπηση των ΕΑΦ σε ∆ΑΦ σήµερα: Από τα 40 ΣΑ∆ που εκπροσωπούσαν ΕΑΦ σε 
∆ΑΦ στο παρελθόν µόνο 30 (75,0%) δήλωσαν ότι είναι και σήµερα εκπρόσωποι σε ∆ΑΦ. 
 
16. Χρόνια συµµετοχής των ΣΑ∆ σε ∆ΑΦ σήµερα: Τα χρόνια εκπροσώπησης των 30 ΣΑ∆ που 
δήλωσαν ότι εκπροσωπούν την Ελλάδα σε ∆ΑΦ σήµερα (κυµαίνονταν από 1 έως 23) 
προστέθηκαν και διαιρέθηκαν µε τον αριθµό των ΣΑ∆. Βρέθηκε ότι ο µέσος όρος 
εκπροσώπησης είναι σήµερα 5,6 χρόνια. 
 
17. Ιδιότητα: Στην έρευνα συµµετείχαν ΣΑ∆ που είχαν µία από τις παρακάτω ιδιότητες: α) 
Πρόεδρος ∆.Σ. Οµοσπονδίας, β) Μέλος ∆.Σ. Οµοσπονδίας, γ) Τεχνικός Σύµβουλος, δ) 
Κοµµατικό Στέλεχος και ε) Υπάλληλος. Επειδή αρκετοί από τους συµµετέχοντες στην έρευνα 
είχαν περισσότερες από µία των παραπάνω ιδιοτήτων, υπολογίστηκε η σηµαντικότερη.  
∆ώδεκα από τα ΣΑ∆ (5,0%) έσβησαν τον κωδικό του ερωτηµατολογίου τους, πράγµα που δεν 
επέτρεψε την αναγνώριση της ιδιότητάς τους. Στον πίνακα 7 φαίνονται οι συχνότητες και τα 
ποσοστά των ιδιοτήτων των συµµετεχόντων στην έρευνα: 
 

Πίνακας 7: Ιδιότητες των ΣΑ∆ 
 

Ιδιότητα Συχνότητα Ποσοστό % 

1.  Μέλoς ∆Σ Οµοσπονδίας 169 74,8 

2. Τεχνικός Σύµβουλος 21 9,3 

3. Υπάλληλος 19 8,4 

4. Πρόεδρος Οµοσπονδίας 9 4,0 

5. Κοµµατικό Στέλεχος 8 3,5 

                     Σύνολο 226 100,0 

 
 
18.  Kίνητρα που ώθησαν ΣΑ∆ να ασχοληθούν µε τη διοίκηση του αθλητισµού: Η «αγάπη για 
τον αθλητισµό» βρίσκεται στις πρώτες προτιµήσεις (75,0%). Το δεύτερο κίνητρο ήταν η 
«αγάπη για κάποιο συγκεκριµένο άθληµα» (59,5%). Η «συνέχεια στον ίδιο χώρο» ακολουθεί 
µε ποσοστό 33,1%, η «διοχέτευση ενεργητικότητας» µε 18,9%, ενώ οι «άλλες αιτίες» 
βρίσκονται σε χαµηλά ποσοστά (κάτω του 1%). 
 
19.  Το 49.0% των ΣΑ∆ δήλωσε ότι ασχολείται µε την Οµοσπονδία ανάλογα µε τον ελεύθερο 
χρόνο του. Αποκλειστική απασχόληση δήλωσε το 28,6%, ενώ µερική το 22,4%. 
 
20.  Στην ερώτηση για τους λόγους που τα στελέχη θα ήθελαν να παρακολουθήσουν µία σχολή 
διοίκησης αθλητισµού, οι απαντήσεις έδειξαν ότι η «πρόσθετη γνώση» που επιζητούν οι 
ερωτηθέντες βρίσκεται στην πρώτη θέση µε 57,1%. Ακολουθεί η «εξειδίκευση» (32,0%) και 
«οι γνώσεις οργάνωσης» (22,4%). Οι «επαγγελµατικές οµάδες», η «περιέργεια» ή «κάτι 
άλλο», βρίσκονται σε χαµηλά ποσοστά. 
 
21.  Τα κέρδη - οφέλη των ΣΑ∆ µε την ενασχόλησή τους στην Οµοσπονδία έφεραν στην 
πρώτη θέση την «ηθική ικανοποίηση» µε ποσοστό 43,8%, ακολούθησε η «κοινωνική 
καταξίωση» (19,2%), η απάντηση «τίποτα» (17,7%) και η εµπειρία (13,1%). 
 
22.  Στην ερώτηση τι χάνει ένα ΣΑ∆ µε την ενασχόλησή του µε την Οµοσπονδία, στην πρώτη 
θέση ήταν το «χρήµα – χρόνος» µε ποσοστό 52,1%, ακολούθησε ο «κοινωνικός περιορισµός» 
(28,9%) και η απάντηση «τίποτα» (11,6%). 
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Συµπεράσµατα 
 
� Οι ηλικίες των ΣΑ∆ παρουσιάζουν µία αξιοπρόσεκτα κανονική κατανοµή, µε τις ηλικίες 40 

- 49 και 50 - 59 ετών να κυριαρχούν. 
� Περίπου 2 στα 3 ΣΑ∆ έχουν ανώτερο µορφωτικό επίπεδο. 
� Περίπου 3 στα 4 ΣΑ∆ ασκούν επάγγελµα που δεν έχει σχέση µε τον αθλητισµό. 
� Τα περισσότερα ΣΑ∆ (69,5%) δήλωσαν ότι ασχολούνται µε τη διοίκηση από 1 έως 20 

χρόνια. Λίγοι (19,3%) ασχολούνται από 21 - 40 χρόνια και ελάχιστοι (2,8%) πάνω από 40 
χρόνια. 

� Η αγάπη για τον αθλητισµό γενικά και για συγκεκριµένο άθληµα ήταν τα κύρια κίνητρα 
που ώθησαν τα ΣΑ∆ στην ενασχόλησή τους µε τη διοίκηση του αθλητισµού. 

� Η ενασχόληση των ΣΑ∆ µε τις Οµοσπονδίες είναι ανάλογη µε τον ελεύθερο χρόνο τους.  
� Οι λόγοι για τους οποίους τα ΣΑ∆ θα ήθελαν να παρακολουθήσουν µία σχολή διοίκησης 

ήταν κυρίως η πρόσθετη γνώση και η εξειδίκευση σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης του 
αθλητισµού. 

� Με την ενασχόλησή τους µε την Οµοσπονδία τα ΣΑ∆ κερδίζουν ηθική ικανοποίηση και 
κοινωνική καταξίωση, ενώ χάνουν χρόνο και χρήµα και περιορίζονται κοινωνικά.  

 
Προτάσεις   
 
Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν οδηγούν στις παρακάτω προτάσεις: 
1. ∆ιατήρηση του µορφωτικού επιπέδου των ΣΑ∆ σε υψηλά επίπεδα. 
2. Προσέλκυση στις διοικήσεις των ΕΑΦ περισσοτέρων στελεχών που εξασκούν επάγγελµα 

σχετικό µε τον αθλητισµό. 
3. Επαναπροσανατολισµό του προγράµµατος σπουδών των ΤΕΦΑΑ προς την κατεύθυνση 

της εκπαίδευσης στελεχών που θα προσφέρουν υπηρεσίες στη διοίκηση των ΕΑΦ. 
4. Προσέλκυση στις διοικήσεις των ΕΑΦ στελεχών και υπαλλήλων µε συγκεκριµένα 

προσόντα. 
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Επιστηµονική διοίκηση του προσωπικού των αθλητικών φορέων 

 
Αθανάσιος Κουστέλιος (Ph.D.) Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
 
Εισαγωγή 
 
Κατά την περίοδο 1960-70, η έρευνα, η εκπαίδευση και η πρακτική στο τοµέα της διοίκησης 
των επιχειρήσεων είχαν επικεντρωθεί κυρίως στα τεχνικά στοιχεία του µάνατζµεντ, όπως: α) 
ανάπτυξη οργανωτικών δοµών, β) διαµόρφωση επιχειρηµατικής στρατηγικής, γ) εφαρµογή 
τεχνικών ελέγχου και δ) ανάπτυξη συστηµάτων και διαδικασιών (Κανελλόπουλος, 1990). 
Όµως, τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον ανθρώπινο 
παράγοντα, η διοίκηση γίνεται περισσότερο ανθρωποκεντρική. Η µετατόπιση αυτή ήταν  
αποτέλεσµα αλλαγών στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, 
καθώς και στις πολιτικές και πολιτισµικές συνθήκες. Είχε, δε, ως συνέπεια να αναγνωριστεί η 
σπουδαιότητα του ρόλου της διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού (human resources 
management), όρος ο οποίος άρχισε να χρησιµοποιείται πρώτα στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 
1980 και αντικατέστησε τον όρο «διοίκηση προσωπικού» (personnel management). Σε ό,τι 
αφορά στις γενικές αρχές στις οποίες στηρίζεται δεν διαφέρει από τη διοίκηση άλλων πόρων.  
Όµως, το ανθρώπινο στοιχείο, που αποτελεί το βασικό αντικείµενο αυτού του τοµέα, του 
προσδίδει µια ιδιαιτερότητα.   
 
Η ουσία της εξέλιξης από διοίκηση προσωπικού σε διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού 
βασίζεται κύρια στην αντίληψη ότι οι εργαζόµενοι αποτελούν σηµαντικό κεφάλαιο, το οποίο 
πρέπει να διαχειρίζεται αποτελεσµατικά και να αποτελεί για τον οργανισµό µια πηγή 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος (Beaumont, 1992). Η αντίληψη αυτή περιλαµβάνει ένα 
σηµαντικό αριθµό εξελίξεων από την προηγούµενη πρακτική. Σύµφωνα µε τους Mahoney & 
Deckop (1986), οι πιο σηµαντικές από αυτές είναι: 
1) Ο σχεδιασµός της εργασίας ξέφυγε από το στενό πλαίσιο των τεχνικών στοιχείων της και 

προσπαθεί να συνδέσει την ευρύτερη επιχειρησιακή στρατηγική µε το σχεδιασµό του 
ανθρώπινου δυναµικού. 

2) ∆ιευρύνθηκε η παραδοσιακή αντίληψη των συλλογικών διαπραγµατεύσεων για την 
επίτευξη συµφωνιών. Η νέα αντίληψη επικεντρώνεται σε µη συλλογικούς µηχανισµούς 
διαπραγµάτευσης, οι οποίοι είναι σηµαντικοί γιατί επιτρέπουν την ανάµιξη και τη 
συµµετοχή των εργαζόµενων στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην εργασία τους. 

3) Το αρχικό ενδιαφέρον της διοίκησης προσωπικού για την ατοµική επαγγελµατική 
ικανοποίηση των εργαζόµενων επεκτάθηκε στο γενικότερο οργανωσιακό κλίµα και στη 
συνέχεια επικεντρώθηκε στην έννοια της κουλτούρας της οργάνωσης. 

4) Άλλαξε η αντίληψη ότι η επιλογή, η εκπαίδευση, η αξιολόγηση της απόδοσης και οι 
αµοιβές του προσωπικού πρέπει να βασίζονται στον ατοµικό ρόλο του κάθε 
εργαζόµενου. Η νέα αντίληψη υποστηρίζει ότι όλα αυτά πρέπει να βασίζονται στην 
απόδοση της οµάδας που ανήκει ο εργαζόµενος. 

5) Η αρχική αντίληψη της διοίκησης προσωπικού για µείωση του κόστους µε τη µείωση του 
αριθµού των εργαζόµενων και των απουσιών του προσωπικού αντικαταστάθηκε από την 
αντίληψη ότι η ορθολογική διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού µπορεί να συνεισφέρει 
θετικά στην αποτελεσµατικότητα του οργανισµού. 

6) Η επικέντρωση της εκπαίδευσης του προσωπικού στη διδασκαλία και εκµάθηση ατοµικών 
δεξιοτήτων στην εργασία διευρύνθηκε µε την αντίληψη ότι πρέπει να αναπτύσσονται 
όλες οι δεξιότητες και δυνατότητες των εργαζόµενων. 

 
Γίνεται φανερό, ότι η πιο σηµαντική διαφορά ανάµεσα στη διοίκηση προσωπικού και στη 
διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού βρίσκεται στη διεύρυνση των εννοιών. Όπως τόνισε ο Shein 
(1987), οι υποστηρικτές της διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού θεωρούν ότι πρόκειται για µια 
«φιλοσοφία» που αγκαλιάζει όλο τον οργανισµό, κάτι που είναι πιο ευρύ, πιο µακροπρόθε-
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σµα προσανατολισµένο και λιγότερο επικεντρωµένο στη λύση προβληµάτων από ότι η 
διοίκηση προσωπικού.  
 
Σύµφωνα µε τον Beaumont (1992), κύριες αιτίες για την εξέλιξη αυτή ήταν οι θεµελιώδεις 
αλλαγές στο περιβάλλον του οργανισµού, οι οποίες δεν µπορούσαν πλέον να ικανοποιηθούν 
από τις παραδοσιακές αντιλήψεις και πρακτικές της διοίκησης προσωπικού. 
 

Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού 
 
Στη διεθνή πρακτική δεν υπάρχει πλήρης συµφωνία για τις λειτουργίες της διοίκησης 
ανθρώπινου δυναµικού, πράγµα που οφείλεται κύρια στο διαφορετικό βαθµό σηµασίας που 
της προσδίδουν οι οργανισµοί και οι επιχειρήσεις, ανάλογα µε τις ανάγκες τους. Σύµφωνα µε 
τους Κανελλόπουλο (1990) και Κουστέλιο (1996), οι κυριότερες λειτουργίες της, που 
εκφράζουν και το περιεχόµενό της, είναι: 
� Ο προγραµµατισµός ανθρώπινων πόρων. 
� Ο σχεδιασµός και η ανάλυση εργασίας. 
� Η  επιλογή, η αξιολόγηση, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη του προσωπικού. 
� Τα συστήµατα αµοιβών. 
� Οι συνθήκες εργασίας και η ασφάλεια. 
� Οι εργασιακές σχέσεις. 
� Ο σχεδιασµός και η ανάλυση εργασίας. 
� Η οργανωσιακή αλλαγή και η ανάπτυξη. 
� Η δυναµική των οµάδων στο χώρο εργασίας. 
� Οι συγκρούσεις στο χώρο εργασίας. 
� Η επικοινωνία. 
� Τα συστήµατα πληροφόρησης του προσωπικού. 
 
Στάδια του οργανισµού 
  
Κατά τη διάρκεια της ζωής του κάθε οργανισµός περνά από συγκεκριµένα  στάδια, τα 
σηµαντικότερα των οποίων είναι: α) το αρχικό, το ξεκίνηµα, η είσοδος στον κόσµο των 
επιχειρήσεων, β) της ανάπτυξης, γ) της ωρίµανσης και δ) της παρακµής (Beaumont, 1992).  
Όπως είναι φυσιολογικό, οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού επιτελούν 
διαφορετικό στόχο σε κάθε ένα από αυτά (πίνακας 1). 
 
Πίνακας 1:  ∆ραστηριότητες της διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού στα διαφορετικά 
                    óôÜäéá ôïõ ïñãáíéóìïý 
 
Λειτουργίες                                                                       Στάδια 
ανθρώπινου  
δυναµικού        Αρχικό           Ανάπτυξης         Ωρίµανσης               Παρακµής 
 
Επιλογή             Προσέλκυση     Στρατολόγηση       Μείωση απο-  Μείωση του 
προσωπικού      των καλύτερων  κατάλληλου       λύσεων, δη-              προσωπικού. 
                          επαγγελµατικών  αριθµού και µε       µιουργία νέων Αναδιανοµή 
                          ταλέντων   προσόντα       θέσεων.      των θέσεων 
     εργαζοµένων.       Ενθάρρυνση της εργασίας. 
     Σχέδιο διαδοχής.       κινητικότητας 
     ∆ιαχείριση των       µε επανασχεδιασµό 
     εσωτερικών         

αλλαγών.  
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Αµοιβές και Προσφορά του  Ικανοποίηση των     Έλεγχος  Αυστηρός 
επιδόµατα αντίστοιχου ή  εξωτερικών απαι-    αµοιβών.  έλεγχος 
  υψηλότερου  τήσεων της αγο-    αµοιβών. 
  µισθού για την  ράς χωρίς τη δια- 
  προσέλκυση  τάραξη των εσω- 
  ταλέντων.  ρικών ισορροπιών. 
     Θεσµοθέτηση 
     κανονισµού αµοιβών. 
 
Εκπαίδευση Καθορισµός των  ∆ηµιουργία       ∆ιατήρηση               Επανεκπαίδευση 
των εργαζο- µελλοντικών  αποτελεσµατικών     της ευκινησίας         Νέος σχεδιασµός 
µένων  δεξιοτήτων που  διοικητικών              και των δεξιοτήτων        καριέρας 
  θα χρειαστούν.  στελεχών.     ενός γηρασµένου             . 
  Θεσµοθέτηση        εργατικού 
  σχεδίου εξέλιξης.                     δυναµικού. 
            
Εργασιακές Ορισµός της  ∆ιατήρηση της     ∆ιατήρηση της       Βελτίωση της 
σχέσεις    βασικής φιλο-  εργασιακής      εργασιακής             παραγωγικότητας 
  σοφίας που   ειρήνης.                    ειρήνης.  Νέοι, ελαστικοί 
  διέπει τις  Παρακίνηση     Έλεγχος του  κανόνες εργασίας. 

εργασιακές  των εργαζο-     κόστους  ∆ιαπραγµάτευση 
σχέσεις στον  µένων.      εργασίας.  εργασιακής 
οργανισµό.        Βελτίωση της         ασφάλειας. 

                       παραγωγικότητας.      Νέες πολιτικές 
                       απασχόλησης. 

  
Πηγή: Kochan, T. & Barocci, T. (1985). Human Resource Management and Industrial  
           Relations: Text, Readings and Cases, Boston: Little Brown. 
 
Η διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού στην Ελλάδα 
  
Το επίπεδο ανάπτυξης της διοίκησης στην Ελλάδα είναι χαµηλότερο από αυτό των χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Β. Αµερικής και της Ιαπωνίας. Ως αυτόνοµη λειτουργία, η 
διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού βρίσκεται σε ακόµα χαµηλότερο επίπεδο. Μόνο ένα µικρό 
ποσοστό επιχειρήσεων της χώρας έχει ανεπτυγµένες όλες τις λειτουργίες της (Papalexandris, 
1986). Σύµφωνα µε έρευνα της ΕΕ∆Ε (1986), η οποία έγινε σε επιχειρήσεις που 
απασχολούσαν τουλάχιστον 100 εργαζόµενους, η λειτουργία της διοίκησης προσωπικού 
θεωρήθηκε επαρκώς ανεπτυγµένη µόνο στο 9% από αυτές. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις 
ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ήταν 41% (πίνακας 2).   
 
Πίνακας 2: Η διοίκηση προσωπικού στην Ελλάδα 
 

Λειτουργίες διοίκησης προσωπικού Ελληνικές Ξένες 

Αξιολόγηση προσωπικού 35% 52% 
Εκπαίδευση, επιµόρφωση, αµοιβές 22% 44% 
Μετακινήσεις, αποσπάσεις, προαγωγές 14% 48% 
Προγραµµατισµός ανθρώπινου δυναµικού 11% 52% 
Προσλήψεις, ενηµέρωση, τοποθέτηση 7% 48% 
Προσέλκυση στελεχών 5% 44% 
Επιλογή στελεχών 5% 48% 

 
Πηγή: Κανελλόπουλος, Χ. (1990). ∆ιοίκηση Προσωπικού και ∆ιευθυντικά Στελέχη  
           ∆ιοίκησης Προσωπικού στην Ελλάδα, ΕΛΚΕΠΑ, Αθήνα. 
 
Όπως γίνεται κατανοητό, σε ό,τι αφορά στη διοίκηση προσωπικού στην Ελλάδα υπάρχει 
µεγάλη υστέρηση. Σε αυτό συµβάλλει η έλλειψη στελεχών διοίκησης προσωπικού, καθώς και 
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η χαµηλή προτεραιότητα που δίνεται από τις επιχειρήσεις για το τµήµα αυτό.  
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, ακόµα και σήµερα, πολλές από αυτές χρησιµοποιούν 
για τη στελέχωσή τους απόστρατους από τις ένοπλες δυνάµεις και τα σώµατα ασφαλείας. 
  
Σηµαντικά στοιχεία είναι επίσης και οι λειτουργίες µε τις οποίες ασχολούνται τα τµήµατα 
προσωπικού στην Ελλάδα και ο βαθµός σπουδαιότητας της κάθε µίας. Όπως φαίνεται από 
τον πίνακα 3, οι πιο σηµαντικές είναι η επιλογή και η πρόσληψη στελεχών, η πολιτική 
αµοιβών, οι εργασιακές σχέσεις, η αξιολόγηση της απόδοσης, η εκπαίδευση, ο εσωτερικός 
κανονισµός και η υγεία και η ασφάλεια των εργαζόµενων. 
 
Πίνακας 3: Λειτουργίες και σειρά σπουδαιότητας µε τις οποίες ασχολείται το Τµήµα  
                    προσωπικού.  
 

Σειρά Λειτουργίες Τµήµατος Προσωπικού 

1 Επιλογή προσωπικού 
2 Προσλήψεις 
3 Πολιτική µισθώνκαι ηµεροµισθίων 
4 Εργασιακές σχέσεις / ∆ιαπραγµατεύσεις 
5 Αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού 
6 Εκπαίδευση προσωπικού 
7 Πολιτική προσωπικού ? Εσωτερικός κανονισµός 
8 Υγεία και ασφάλεια προσωπικού 
9 Αξιολόγηση θέσεων εργασίας 

10 Εκπαίδευση και ανάπτυξη στελεχών 
11 Προγραµµατισµός ανθρώπινου δυναµικού 
12 Προαγωγές 
13 Προσέλκυση / Στρατολόγηση 
14 Συµπληρωµατικές παροχές 
15 Περιγραφή θέσεων εργασίας 
16 Σύστηµα επικοινωνίας µε το προσωπικό 
17 ∆ιακοπές εργασίας / Αναλύσεις 
18 Συστήµατα χρηµατικών κινήτρων 
19 Μεταθέσεις 
20 Πολιτική ωραρίου 
21 Πειθαρχικές ενέργειες 
22 Έρευνες απόψεων και παραπόνων 
23 Σύστηµα προτάσεων και παραπόνων 

 
Πηγή: Κανελλόπουλος, Χ. (1990). ∆ιοίκηση Προσωπικού και ∆ιευθυντικά Στελέχη  
           ∆ιοίκησης Προσωπικού στην Ελλάδα. ΕΛΚΕΠΑ: Αθήνα. 
 
Το προφίλ του υπεύθυνου προσωπικού των επιχειρήσεων στην Ελλάδα 
  
Σύµφωνα µε τον Κανελλόπουλο (1990), ο διευθυντής προσωπικού στην Ελλάδα έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά: 1) στη συντριπτική πλειοψηφία είναι άνδρας, 2) παντρεµένος, 3) ηλικίας 45 
ετών, 4) έχει 21 χρόνια προϋπηρεσίας από τα οποία 11 σε τµήµα προσωπικού, 5) έχει 
εργασθεί σε δύο διαφορετικά τµήµατα και σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις, 6) έχει σπουδές 
σε ΑΕΙ, 7) έχει επιµόρφωση σε θέµατα διοίκησης προσωπικού, 8) οµιλεί την αγγλική 
γλώσσα, 9) είναι πολύ ικανοποιηµένος από την καριέρα του, ενώ από τις οικονοµικές του 
απολαβές είναι απλά ικανοποιηµένος, 10) ασχολείται µε θέµατα προσωπικού κατά το 70% 
του εργάσιµου χρόνου του, ενώ κατά το υπόλοιπο 30% ασχολείται µε οικονοµικά και 
διοικητικά θέµατα και 11) από τις λειτουργίες της διοίκησης προσωπικού περισσότερο 
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ασχολείται µε τις προσλήψεις και την επιλογή προσωπικού, τις εργασιακές σχέσεις, την 
πολιτική αµοιβών, την αξιολόγηση και την εκπαίδευση προσωπικού.   
 
Η διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού στον αθλητισµό  
 
Ο ρόλος των σπορ στην οικονοµική, πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας έχει αυξηθεί 
σηµαντικά. ∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις που γίνεται αναφορά για συµβόλαια αθλητών σε 
οικονοµικά τµήµατα εφηµερίδων, ενώ τα σηµαντικά αθλητικά γεγονότα καλύπτονται πλήρως 
από τα ΜΜΕ, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθησή τους από εκατοµµύρια ανθρώπων 
όλου του πλανήτη. Όπως πολύ εύστοχα τόνισαν για τον αθλητισµό οι Parkhouse et al. (1982), 
«η διασκέδαση έγινε επιχείρηση». 
  
Η αλµατώδης ανάπτυξη του αθλητισµού δηµιούργησε την ανάγκη των αθλητικών µάνατζερ, 
η οποία έγινε αντιληπτή πρώτα στις ΗΠΑ. Σύµφωνα µε τον Chelladurai (1994), αυτή τη 
στιγµή 200 πανεπιστήµια στην Β. Αµερική προσφέρουν σπουδές στο αθλητικό µάνατζµεντ.  
Τα τελευταία χρόνια γίνεται και στην Ελλάδα µια προσπάθεια να καλυφθεί το κενό αυτό, 
αρχικά µε την εισαγωγή σχετικών µαθηµάτων στα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα της χώρας και 
στη συνέχεια µε τη δηµιουργία ειδικοτήτων. Πρωταρχικό ρόλο σε αυτή τη προσπάθεια παίζει 
η Ελληνκή Εταιρεία ∆ιοίκησης Αθλητισµού (Ελλ.Ε.∆.Α.), που συστήθηκε µε στόχο την 
ανάπτυξη του αθλητικού µάνατζµεντ στη χώρα µας. 
  
Η διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού αποτελεί ένα από τους σηµαντικούς τοµείς του 
αθλητικού µάνατζµεντ. Τα αθλητικά κέντρα και τα σωµατεία - ιδιαίτερα τα επαγγελµατικά - 
δεν έχουν µεγάλες διαφορές στη λειτουργία του από έναν οποιοδήποτε οργανισµό. Κατά 
συνέπεια, όλες οι λειτουργίες που παρουσιάστηκαν προηγουµένως µπορούν να εφαρµοστούν 
και στον αθλητισµό. Παρακάτω δίνονται επιλεκτικά κάποια παραδείγµατα. 
 

Επιλογή προσωπικού / προσλήψεις. Η επιλογή προσωπικού είναι πιο εύκολη όταν πρόκειται 
για ιδιωτικά αθλητικά κέντρα και επαγγελµατικά σωµατεία. Η γνώση ενός αθλήµατος 
αποτελεί µεν ουσιαστικό προσόν, αλλά από µόνη της δεν εγγυάται ότι η διοίκηση του 
αθλητικού κέντρου ή του σωµατείου θα είναι επιτυχηµένη. Αυτό που εξασφαλίσει την 
επιτυχία είναι οι γνώσεις πάνω σε θέµατα οικονοµίας του αθλητισµού, νοµοθεσίας, 
αθλητικού µάρκετινγκ και διοίκησης προσωπικού.  
 

Παρακίνηση. Η παρακίνηση των εργαζόµενων αποτελεί ένα θέµα µεγάλης σπουδαιότητας. 
Για παράδειγµα, αν ο µάνατζερ ενός σωµατείου γνωρίζει τι «εκτιµά» περισσότερο ο αθλητής 
µπορεί να το προσαρµόσει καλύτερα στο σύστηµα αµοιβών του. 
 

Συστήµατα αµοιβών. Τα συµβόλαια των αθλητών - ιδιαίτερα των επαγγελµατιών - δεν είναι 
πλέον απλή υπόθεση, αφού οι αντιπρόσωποι των αθλητών πέτυχαν πιο λεπτοµερή και 
πολύπλοκα συµβόλαια. Η πρακτική έχει δείξει ότι όσο πιο σαφές είναι ένα τέτοιο συµβόλαιο 
τόσο πιο καλή είναι η σχέση του αθλητή µε το σωµατείο. 
 

Επίλυση συγκρούσεων. Οι συγκρούσεις είναι ένα φαινόµενο που παρατηρείται πολύ συχνά 
στον αθλητισµό και ιδιαίτερα µέσα στις οµάδες. Η µη έγκαιρη κατανόηση και αντιµετώπισή 
τους έχει καταστρεπτικές συνέπειες για τους ίδιους τους αθλητές και τις οµάδες τους. Στόχος 
του µάνατζερ είναι η έγκαιρη διάγνωση των αιτιών της σύγκρουσης και η εφαρµογή 
κατάλληλων στρατηγικών αντιµετώπισης.  
 
Συµπέρασµα 
  
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η συµβολή της διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού στο 
αθλητικό µάνατζµεντ είναι πολύ σηµαντική και πρέπει να δοθεί σε αυτή ιδιαίτερη σηµασία.     
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Ανάπτυξη εσόδων (Fund raising): 

Μια άλλη προσέγγιση στην ανεύρεση χρηµάτων για τον αθλητισµό 
 
Ροδούλα Τσιότσου (Ph.D) 
 
Εισαγωγή 
 
Η δωρεά είναι µια πράξη που πραγµατοποιείται από τους αρχαίους χρόνους. Το 347 π.Χ., ο 
Πλάτων δώρισε την περιουσία του στην Ακαδηµία Αθηνών, στηρίζοντάς την οικονοµικά για 
9 ολόκληρα χρόνια. Η αγάπη του Μ. Αλεξάνδρου για τα γράµµατα τον οδήγησε στην ίδρυση 
της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας και στην πραγµατοποίηση µιας από τις µεγαλύτερες 
δωρεές της αρχαιότητας. Ο Ηρώδης ο Αττικός διέθεσε πολλά χρήµατα για να πάει 
περισσότερο και καλύτερο νερό στην Ολυµπία, αφού η περιοχή είχε πάντοτε πρόβληµα 
πόσιµου νερού. ∆ωρεές συνεχίστηκαν να γίνονται και στην εποχή του Μεσαίωνα και η 
ανάπτυξη εσόδων ήταν µια διαδικασία που χρησιµοποιούνταν για την ανεύρεσή τους, κυρίως 
Πάπες, παπάδες, επιχειρηµατίες, ποιητές και πολιτικοί (Dahl, 1949). 
 
Ορισµός 
 
Ανάπτυξη εσόδων είναι η ενέργεια αναζήτησης και εξασφάλισης µιας δωρεάς από ένα άτοµο, 
µια επιχείρηση / οργανισµό, ένα κοινωφελές ίδρυµα ή από άλλη πηγή. Περιλαµβάνει τη 
διαδικασία ανεύρεσης πιθανών δωρητών και εξασφάλισης χρηµάτων µέσω εκστρατειών 
(φιλανθρωπικών και µη), πωλήσεων και επιχορηγήσεων. Στηρίζεται σε δωρεές που γίνονται 
για λόγους θρησκευτικούς / εκκλησιαστικούς, εκπαιδευτικούς, υγείας και κοινωνικούς.   
 
Πληροφορίες για τη διαδικασία ανάπτυξης εσόδων 
 
Αρχικά αυτή βασίζονταν σε ερασιτεχνικές ή / και εθελοντικές προσπάθειες. Όµως, µετά τον 
Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο πήρε επαγγελµατική µορφή και δηµιουργήθηκαν εταιρείες που 
αναλάµβαναν να βρουν δωρητές για µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς. Λόγω της αύξησης 
των εξόδων λειτουργίας και της µείωσης της οικονοµικής ενίσχυσης από το κράτος τα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα των ΗΠΑ ήταν από τα πρώτα που έκαναν την ανάπτυξη εσόδων ένα 
αναπόσπαστο κοµµάτι του οικονοµικού σχεδιασµού και της λειτουργίας τους µε σκοπό να 
καλυτερεύσουν την ποιότητα των προσφεροµένων µαθηµάτων.    
 
Τα αθλητικά τµήµατα των πανεπιστηµίων επηρεάστηκαν επίσης από τις οικονοµικές 
δυσκολίες που αντιµετώπισαν και δηµιούργησαν τα δικά τους προγράµµατα ανάπτυξης 
εσόδων. Παραδοσιακές πηγές εσόδων τους, όπως οι πωλήσεις εισιτηρίων, οι συνεισφορές 
αποφοίτων και η κρατική οικονοµική ενίσχυση δεν ήταν αρκετές για να συντηρήσουν τις 
αυξηµένες ανάγκες τους. Έτσι, άρχισαν προσπάθειες ανεύρεσης δωρεών είτε µέσω των 
γραφείων τους, είτε µέσω των συνδέσµων φίλων / οπαδών, είτε µέσω της ένωσης αποφοίτων.  
Σήµερα οι νεο-προσλαµβανόµενοι διευθυντές των πανεπιστηµιακών αθλητικών προγραµµά-
των, παράλληλα µε τις γνώσεις τους στη διοίκηση και οικονοµική διαχείριση των τµηµάτων, 
πρέπει να διαθέτουν γνώσεις και εµπειρία στην ανάπτυξη εσόδων. Ο Marciani (1991), 
αναφέρει ότι: α) το 36% των διευθυντών αθλητικών προγραµµάτων της Β΄ κατηγορίας των 
κολλεγίων και πανεπιστηµίων είναι συγχρόνως υπεύθυνοι ανάπτυξης εσόδων και β) το 90% 
αυτών των διευθυντών πιστεύει ότι η ανάπτυξη εσόδων είναι η πιο πιθανή πηγή χρηµάτων 
των αθλητικών προγραµµάτων την επόµενη δεκαετία.  
 
Θεωρίες δωρεάς   
 
Η ανάπτυξη εσόδων στηρίζεται σε συγκεκριµένα άτοµα ή οµάδες ατόµων, τους δωρητές, οι 
οποίοι, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, προσφέρουν χρήµατα, χρόνο ή άλλα αγαθά 
(υλικά και µη) για την ενίσχυση ενός µη κερδοσκοπικού οργανισµού, µε σκοπό την επίτευξη 
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ενός κοινού στόχου. ∆ωρητές µπορεί να είναι άτοµα, επιχειρήσεις, κοινωφελή ιδρύµατα και 
άλλοι οργανισµοί. Η επιτυχηµένη ανάπτυξη εσόδων προϋποθέτει µια βαθιά γνώση των λόγων 
και αιτιών που παρακινούν τους δωρητές, οι οποίες δεν είναι πάντοτε οι ίδιες. Η 
βιβλιογραφία παρουσιάζει δύο γενικές απόψεις που εξηγούν τη συµπεριφορά των δωρητών: 
 
Η πρώτη άποψη βλέπει τους δωρητές ως φιλάνθρωπους (Brakeley, 1980) και εξηγεί τη δωρεά 
ως µία πράξη εκδήλωσης της ανάγκης και της επιθυµίας τους να βοηθούν τους 
συνανθρώπους τους, χωρίς να κερδίζουν κάτι σε αντάλλαγµα. Η άποψη αυτή εξηγεί για ποιο 
λόγο κάποια άτοµα κάνουν δωρεές µόνο σε µερικές περιπτώσεις και δεν µπορεί να 
γενικευθεί.  
 
Η δεύτερη καλύπτει ένα ευρύτερο φάσµα συµπεριφοράς και υποστηρίζει ότι οι δωρητές δεν 
παρακινούνται µόνο από φιλανθρωπικά και ανθρωπιστικά αισθήµατα, αλλά και από λόγους 
προσωπικού ενδιαφέροντος. Η άποψη αυτή είναι πιο υλιστική και βασίζεται στο µάρκετινγκ.  
Κατά τους Griffin, Babin, Attaway & Darden (1993), οι δωρεές σε µη κερδοσκοπικούς 
οργανισµούς είναι ένας ειδικός τοµέας της συµπεριφοράς του καταναλωτή, ο οποίος είναι 
ανάγκη να ερευνηθεί. Αυτή η άποψη αντιµετωπίζει το δωρητή ως καταναλωτή, ο οποίος 
µπαίνει σε µία σχέση ανταλλαγής. Ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός «πουλάει» τα 
προϊόντα του στους δωρητές και οι δωρητές «αγοράζουν» άλλα «προϊόντα» ως αντάλλαγµα 
για τη δωρεά. Η ανάπτυξη εσόδων είναι µια πλευρά του µάρκετινγκ που βασίζεται σε κοινές, 
ή (και σε πολλές περιπτώσεις) ίδιες αρχές, στρατηγικές και διαδικασίες, η οποία, όµως, πριν 
υιοθετήσει συγκεκριµένες τεχνικές του, πρέπει να έχει µία βασική αντίληψη των 
παρακινήσεων και της συµπεριφοράς των δωρητών (Guy & Paton, 1989). 
 
∆ιοίκηση - Λειτουργία 
 
Παρότι οι µεγάλες εκστρατείες ανεύρεσης χρηµάτων στηρίζονται στους εθελοντές, η 
ανάπτυξη εσόδων στις ΗΠΑ έχει επαγγελµατοποιηθεί. Συνήθως, οι εταιρείες ή οι µη 
κερδοσκοπικοί οργανισµοί που ειδικεύονται στην ανάπτυξη εσόδων αποτελούνται από έξι 
τµήµατα: 1) λογιστικό, 2) ανεύρεσης εθελοντών, 3) εκπαίδευσης εθελοντών, 4) έρευνας και 
αξιολόγησης δωρητών, 5) εγκαταστάσεων και 6) επικοινωνίας και τύπου. Όλα αυτά τα 
τµήµατα διοικούνται από τους διευθυντές τους, οι οποίοι αποτελούν µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου. Η διάρθρωση των εταιρειών διαφέρει ανάλογα µε το είδος του µη 
κερδοσκοπικού οργανισµού, τους σκοπούς και τις ιδιαιτερότητες του.  
 
Ο Bayley (1988), έχει προτείνει έξι βασικά στοιχεία από τα οποία θα πρέπει να αποτελείται 
µία εκστρατεία ανάπτυξης εσόδων: 1) ένα χρονοδιάγραµµα, 2) τον καθορισµό ενός 
συγκεκριµένου ποσού που πρέπει να συγκεντρωθεί, 3) τους εθελοντές, 4) τις 
προγραµµατισµένες συγκεντρώσεις ενηµέρωσης, 5) µια δηµόσια γιορτή έναρξης και 6) µια 
γιορτή νίκης. Η προσωπική επικοινωνία, η τηλεφωνική επικοινωνία, η αλληλογραφία και η 
οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων αποτελούν τρόπους ανάπτυξης εσόδων, που 
χρησιµοποιούνται ανάλογα µε το ποσό που επιδιώκεται και το σκοπό που έχει ένας µη 
κερδοσκοπικός οργανισµός. Η ανάπτυξη εσόδων µπορεί να χρησιµοποιηθεί από αθλητικά 
σωµατεία, ενώσεις και άλλους οργανισµούς που έχουν φιλανθρωπικό και µη χαρακτήρα.  
 
Η κατάσταση στην Ελλάδα 
 
Στη χώρα µας η ανάπτυξη εσόδων δεν έχει ακόµη τις διαστάσεις που έχει σε άλλες χώρες και 
η σπουδαιότητά της δεν έχει αναγνωρισθεί ακόµα ούτε από τον Ελληνικό επαγγελµατικό 
κόσµο, αλλά ούτε και από την Ελληνική κοινωνία γενικότερα.   
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Ποιοτικό µάρκετινγκ αθλητικών οργανισµών  

 
Νίκος Θεοδωράκης, Υποψήφιος ∆ιδάκτορας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. ∆ΠΘ 
 
Εισαγωγή 
 
Η παρουσίαση αυτή αναφέρεται σε θέµατα που έχουν σχέση µε το σύγχρονο αθλητικό 
µάρκετινγκ. Οι ανάγκες για: α) ένα καινούργιο επιστηµονικό παράδειγµα, β) νέες αντιλήψεις 
και γ) πρακτικές εφαρµογές για τους αθλητικούς οργανισµούς, είναι θέµατα τα οποία 
συνοπτικά παρουσιάζονται παρακάτω.   
 
Στις µέρες µας, η έννοια «µάρκετινγκ» χρησιµοποιείται συχνά από όλους όσους ασχολούνται 
µε τον αθλητισµό (παράγοντες, φιλάθλους, δηµοσιογράφους, κλπ.). Επίσης, πολλοί αθλητικοί 
φορείς οργανώνουν τµήµατα µάρκετινγκ ή/και προσλαµβάνουν σύµβουλους µάρκετινγκ, ενώ 
οι αθλητές και οι φίλαθλοι θαυµάζουν τις ξένες µεγάλες οµάδες για την οργάνωσή τους και 
το µάρκετινγκ. Στην πραγµατικότητα, όµως, ελάχιστοι κατανοούν τη σηµασία της.   
 
Το αθλητικό µάρκετινγκ συχνά ταυτίζεται µε τη διαφήµιση, µε τεχνικές πωλήσεων - 
προώθησης (shows) και, σχεδόν πάντα, µε τις χορηγίες. Σε αυτό αποδίδονται πολλά από τα 
αρνητικά του σύγχρονου αθλητισµού (π.χ., εµπορευµατοποίηση), αλλά και θετικά που έχουν 
να κάνουν µε την εύρεση οικονοµικών πόρων µε τη µορφή χορηγιών και τηλεοπτικών 
δικαιωµάτων. 
 
Αθλητικό µάρκετινκ: Μία ιδιαίτερη περιοχή του µάρκετινγκ 
 
Ο όρος αθλητικό µάρκετινγκ εµφανίστηκε για πρώτη φορά στις σελίδες µιας εφηµερίδας 
σχετικής µε τη διαφήµιση, την Advertising Age, το 1978. Τότε χρησιµοποιήθηκε για να 
περιγράψει τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, που χρησιµοποιούσαν τον αθλητισµό ως 
µέσο προώθησης των προϊόντων τους. Όµως, µε την αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού 
για τα σπορ, την  τεράστια προβολή του αθλητισµού από τα Μ.Μ.Ε., τον ανταγωνισµό σε 
επαγγελµατικό επίπεδο µεταξύ οµάδων σε πολλά αθλήµατα και την έκρηξη του fitness, ο 
παραπάνω ορισµός φαίνεται περιορισµένος και αποτυγχάνει να καλύψει τις δραστηριότητες 
που έχουν σχέση µε το µάρκετινγκ του αθλητισµού και των προϊόντων του (π.χ., ενός αγώνα 
ποδοσφαίρου, το πρόγραµµα ενός γυµναστηρίου, κλπ.).  
 
Ορισµός του αθλητικού µάρκετινγκ 
 
Στη σύγχρονη βιβλιογραφία, το αθλητικό µάρκετινγκ, βασιζόµενο στα µοναδικά 
χαρακτηριστικά της αθλητικής αγοράς και των προϊόντων της, διεκδικεί την ιδιαιτερότητά 
του και προσπαθεί να στηρίξει  την ύπαρξή του ως ξεχωριστή περιοχή του κλασικού 
µάρκετινγκ. Ένας σύγχρονος και γενικά παραδεκτός ορισµός παρουσιάστηκε από τους 
Mullin et al (1993), σύµφωνα µε τους οποίους η έννοια του αθλητικού µάρκετινγκ 
περιλαµβάνει: «….όλες τις δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν τις 
ανάγκες και τις επιθυµίες των αθλητικών καταναλωτών, µέσα από µία διαδικασία 
ανταλλαγής».  
 
Ο ορισµός αυτός, που ουσιαστικά βασίζεται σε άλλους που αναφέρονται στο κλασικό 
µάρκετινγκ καταναλωτικών προϊόντων, περιλαµβάνει και τις δύο κατευθύνσεις του 
αθλητικού µάρκετινγκ: α) το µάρκετινγκ των αθλητικών προϊόντων (marketing of sport) και 
β) το µάρκετινγκ µέσω του αθλητισµού (marketing through sports). Για την ευκολότερη 
παρακολούθηση των επιχειρηµάτων που θα αναπτυχθούν στη συνέχεια, όπου γίνεται 
αναφορά στο αθλητικό µάρκετινγκ θα εννοείται το µάρκετινγκ των αθλητικών προϊόντων.  
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Στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια δηµιουργήθηκαν αρκετές εταιρείες, που αξιοποίησαν την 
επιθυµία επιχειρήσεων να προβληθούν µέσα από τον αθλητισµό, αλλά και την ανάγκη 
οµάδων και αθλητικών γεγονότων για οικονοµική στήριξη. Αντίθετα, οι αθλητικές οµάδες - 
επιχειρήσεις δεν παρουσίασαν (ακόµα;) οργανωµένα προγράµµατα µάρκετινγκ. 
 
Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι όλα τα αθλητικά προϊόντα δεν έχουν τα ίδια 
χαρακτηριστικά, αλλά έχουν ετερογενή µορφή και χρειάζονται ιδιαίτερη αντιµετώπιση και 
διαφορετικές πρακτικές µάρκετινγκ (π.χ., αθλήµατα µε θεατές και αθλήµατα συµµετοχής).  
Όµως, η συνεχής διαφοροποίηση για κάθε κοµµάτι του αθλητισµού, αλλά και η έλλειψη 
διαφορετικών θεωριών, µοντέλων και παραδειγµάτων που αφορούν το αθλητικό µάρκετινγκ 
δεν βοηθά στη δηµιουργία ενός ξεχωριστού επιστηµονικού χώρου, όπως αυτός 
παρουσιάζεται σήµερα. 
 
Ανάγκη για νέο εννοιολογικό προσδιορισµό του αθλητικού µάρκετινγκ 
 
Για να προσδιοριστεί το αθλητικό πρέπει πρώτα να εξεταστεί και να γίνει κατανοητό το απλό 
µάρκετινγκ, το οποίο, ως φαινόµενο, µπορεί να περιγραφεί από πολλές πλευρές, αφού, 
ακολουθώντας την εξέλιξη της κοινωνίας, διαφοροποιείται το περιεχόµενό του. Έτσι, µέσα 
από διαφορετικές προσεγγίσεις παρουσιάζονται κατά καιρούς ανάλογοι ορισµοί και 
πρακτικές. Οι Seth at al (1988), σε µια µελέτη τους για την εξέλιξη της θεωρίας του 
µάρκετινγκ, το προσεγγίζουν από δώδεκα διαφορετικές κατευθύνσεις (π.χ. έµφαση στην 
παραγωγή, έµφαση στις πωλήσεις, κλπ.).  
 
Το σύγχρονο µάρκετινγκ κινείται γύρω από τον καταναλωτή, ενδιαφέρεται για την 
αναγνώριση των αναγκών και επιθυµιών του, σχεδιάζει και προσφέρει ανάλογα προϊόντα και 
υπηρεσίες. Αυτός ο στόχος πετυχαίνεται µέσα από τις παρακάτω βασικές δραστηριότητες:  
� Ανάλυση της αγοράς (έρευνα αγοράς, συλλογή πληροφοριών). 
� Επιλογή οµάδων-στόχων (target-groups), για τους οποίους σχεδιάζονται εκτελούνται και 

αξιολογούνται προγράµµατα µάρκετινγκ. 
� Προετοιµασία του οργανισµού για την επιτυχηµένη εκτέλεση των παραπάνω.  
 
Αυτή η προσέγγιση αναφέρεται συχνά ως µάρκετινγκ concept ή µάρκετινγκ 
προσανατολισµένο στην αγορά. Ο ορισµός του αθλητικού µάρκετινγκ που αναφέρθηκε 
παραπάνω (Mullin et al, 1993), ουσιαστικά εκφράζει αυτή την αντίληψη. 
 
∆ιαδικασία µάρκετινγκ - µάνατζµεντ. Το µίγµα µάρκετινγκ 
 
Αυτή η προσέγγιση στο µάρκετινγκ και, κατ’ επέκταση, στο αθλητικό µάρκετινγκ 
µεταφέρεται στη πράξη µέσα από τη διαδικασία µάρκετινγκ - µάνατζµεντ, ο πυρήνας της 
οποίας είναι το µίγµα µάρκετινγκ. Αυτό αποτελείται από τέσσερις ελεγχόµενες µεταβλητές, ο 
κατάλληλος χειρισµός (blending) των οποίων επιφέρει τα προσδοκούµενα για την επιχείρηση 
αποτελέσµατα. Οι µεταβλητές αυτές είναι: α) το προϊόν (product), β) η τιµή-κόστος (price), γ) 
η προώθηση (promotion) και γ) ο τόπος (παραγωγής – διανοµής) (place), που στη περίπτωση 
του αθλητισµού ταυτίζεται µε τον τόπο που παράγεται το αθλητικό προϊόν. Αργότερα 
προστέθηκαν οι δηµόσιες σχέσεις (P.R.).  
 
Η διαδικασία του µάρκετινγκ-µάνατζµεντ και η ειδικότερα το µίγµα µάρκετινγκ εµφανίζονται 
στη σχετική βιβλιογραφία ως η βάση κάθε προγράµµατος αθλητικού µάρκετινγκ. Στην 
πράξη, όµως, τo δεύτερο, που στηρίζεται σε έρευνες µε καταναλωτικά προϊόντα της 
δεκαετίας του ‘60 στις Η.Π.Α., φαίνεται ότι από µόνο του δεν εξασφαλίζει την επιτυχία των 
προγραµµάτων του αθλητικού µάρκετινγκ. 
  
Στους αθλητικούς χώρους το µίγµα µάρκετινγκ αποτυγχάνει να καλύψει όλες τις 
δραστηριότητες, µε κύρια τις επαφές / σχέσεις µεταξύ των θεατών µε την οµάδα. Ιδιαίτερα 
κατά τη διάρκεια της φάσης κατανάλωσης του προϊόντος (παρακολούθηση του αγώνα), 
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υπάρχει ένα σύνολο σηµείων επαφής του οργανισµού µε τον θεατή-καταναλωτή, οι οποίες 
είναι σηµαντικές για το µάρκετινγκ και δεν περιλαµβάνονται στο κλασικό µίγµα µάρκετινγκ 
(η επαφή µε το προσωπικό του γηπέδου, τις εγκαταστάσεις, τους άλλους θεατές, κλπ.) 
(interactive marketing).  
 
Ο σχεδιασµός, η οργάνωση και η διαχείριση τέτοιων επαφών-σχέσεων (relationships) είναι 
σηµαντικές δραστηριότητες του µάρκετινγκ, που στην πράξη δεν εκτελούνται µόνο από 
ειδικευµένο προσωπικό, αλλά από όλα τα στελέχη του αθλητικού οργανισµού (παράγοντες, 
υπαλλήλους, προπονητές και παίκτες). Όλο το προσωπικό της οµάδας ενός πρέπει να 
κατανοήσει ότι οι ενέργειες, οι δραστηριότητες και η συµπεριφορά τους έχουν επιπτώσεις 
στο µάρκετινγκ, και γενικότερα στις «σχέσεις» των φιλάθλων µε την οµάδα. Όλοι  είναι 
υπεύθυνοι για  τη δηµιουργία, τη διατήρηση και την ενίσχυση των σχέσεων µε τους αθλητικούς 
καταναλωτές.  
 
Μία τέτοια αντιµετώπιση του µάρκετινγκ από τον αθλητικό οργανισµό είναι πραγµατικά 
προσανατολισµένη προς την αγορά και έχει: α) ως κέντρο της τους  φιλάθλους και β) ως 
στόχο την πλήρη ικανοποίησή τους (total customer satisfaction). Αυτό επιτυγχάνεται µε τη 
συνεχή παρακολούθηση των υπηρεσιών που προσφέρονται, την παροχή ποιοτικών και 
υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας (added value) και το χτίσιµο εµπιστοσύνης ανάµεσα στις δύο 
πλευρές. Το εσωτερικό (internal) µάρκετινγκ είναι έννοια αναπόσπαστη από την παραπάνω 
αντίληψη. 
 
Μάρκετινγκ και αθλητικοί οργανισµοί 
 
Η σηµασία του µάρκετινγκ για τις αθλητικές οµάδες, αλλά και για τους θεατές, είναι σήµερα 
µεγαλύτερη από ποτέ. Για τις οµάδες - επιχειρήσεις ο θεατής - καταναλωτής πρέπει να είναι 
το κέντρο κάθε στρατηγικής. Το θέαµα και υπηρεσίες που του προσφέρονται πρέπει να 
αποσκοπούν στην ολική ικανοποίησή του µέσα από µια διαδικασία ανταλλαγής (Mullin et al, 
1993). Η αντίληψη αυτή είναι σωστή αλλά, ταυτόχρονα, και χρονικά περιορισµένη. Ο κύριος 
σκοπός των προγραµµάτων αθλητικού µάρκετινγκ πρέπει να είναι η δηµιουργία και 
διατήρηση µακροχρόνιων (αµοιβαία κερδοφόρων) «σχέσεων» µεταξύ επιχείρησης και 
καταναλωτή, που υπερβαίνουν τη χρονική διάρκεια ενός αγώνα.  
 
Το µάρκετινγκ σε έναν αθλητικό οργανισµό δεν είναι δουλειά ενός ειδικού, ούτε καν ενός 
τµήµατος, η δραστηριότητα του οποίου συνήθως εκφράζεται (µεταξύ άλλων) µε τη 
δηµιουργία καινούργιου σήµατος, τη διαφήµιση των εισιτηρίων διαρκείας, το βάψιµο του 
γηπέδου και την τοποθέτηση διαφηµίσεων ακόµη και στην οροφή του σταδίου. Η συνολική 
έννοια της λειτουργίας του µάρκετινγκ είναι πολύ ευρύτερη (Cowel, 1984). Πρώτα είναι 
φιλοσοφία, η οποία πρέπει να κατευθύνει όλα τα στελέχη του οργανισµού κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, σχεδιασµού και εκτέλεσης προγραµµάτων. Έτσι, το 
µάρκετινγκ γίνεται αναπόσπαστο κοµµάτι του αθλητικού µάνατζµεντ, άρα και της διοίκησης 
ενός αθλητικού οργανισµού.  
 
Μάρκετινγκ, επίσης σηµαίνει και οργάνωση της αθλητικής επιχείρησης µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να εξασφαλίζεται η επιτυχία των δραστηριοτήτων της. Η συνεργασία των ειδικών µε το 
υπόλοιπο προσωπικό, το οποίο πρέπει να γνωρίζει ότι δρα ως part-time marketer, είναι 
επιβεβληµένη. Η ποιότητα και η απόδοσή του παίζει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της 
συνολικής εικόνας της επιχείρησης. 
 
Τέλος, το µάρκετινγκ είναι και «σύνολο εργαλείων και τεχνικών» που αναφέρονται στο 
µίγµα και στην έρευνα του µάρκετινγκ. Αυτές οι δραστηριότητες εκτελούνται µόνο από 
ειδικούς και έχουν σηµαντικό ρόλο κυρίως στη δηµιουργία ενδιαφέροντος για τα 
προγράµµατα του οργανισµού. 
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H συνεχής παρουσία του µάρκετινγκ σε όλα τα επίπεδα του αθλητικού οργανισµού και η 
συµβολή του στην επίτευξη των στόχων του αποτυπώνεται στην απάντηση του R. McKenna 
(ενός από τους πιο πετυχηµένους σύµβουλους επιχειρήσεων στις Η.Π.Α) για τη σηµασία του 
µάρκετινγκ για ένα οργανισµό:  
 
«Τι σηµαίνει µάρκετινγκ για τους αθλητικούς οργανισµούς; Τα πάντα.»      
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Προβλέψεις διεθνών Οργανισµών για το αθλητικό µάνατζµεντ 

 
Γιώργος Μπεµπέτσος, Μ.Sc., ΑΘΛΟΣ Sports & Science 
∆ηµήτρης Γαργαλιάνος, PhD, Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κοµοτηνής 
 
«Η επιτυχία είναι θέµα τύχης! Όλοι οι αποτυχηµένοι µπορούν να σας διαβεβαιώσουν γι’ 
αυτό» (Earl Wilson). 
 
Τώρα, που οι ιαχές και οι πανηγυρισµοί για τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών, στους 
πρόσφατους Ολυµπιακούς Αγώνες κόπασαν ξεκινά µία άλλη - µέγιστη - προσπάθεια για τον 
Ελληνικό αθλητισµό: η - εκ νέου - διεκδίκηση της διοργάνωσης των θερινών (28ων) 
Ολυµπιακών Αγώνων στη χώρα µας, αυτή τη φορά για το έτος 2004. Οι συνειρµοί στο µυαλό 
του ακροατή δεν είναι προφανείς. Τι είδους σύνδεση θα µπορούσε να υπάρξει µεταξύ της 
καταβολής κάθε αποθέµατος σωµατικής και ψυχικής δύναµης, που απαιτεί η αθλητική 
επίδοση από τη µία πλευρά και της τεχνοκρατικής οργάνωσης και των διεθνών σχέσεων, που 
απαιτούνται για την επιτυχή έκβαση της άλλης; 
 
Η απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα θα µπορούσε να είναι πολύ απλή: καµία, αν επιθυµούµε 
οι αθλητικές µας επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο να έχουν συχνότητα εµφάνισης αντίστοιχη µε 
εκείνη ενός κοµήτη και αν έχουν αποµείνει στο οπλοστάσιο των δικαιολογιών µας αρκετά 
«επιχειρήµατα» του τύπου «Cola Cola» και «CNN», για να δικαιολογήσουµε µία - νέα - 
ενδεχόµενη αποτυχία µας στη διεκδίκηση του µεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος του 
πλανήτη. 
 
Ο οµιλών, όπως και πιστεύω όλοι οι αθλητικοί µάνατζερ που µίλησαν ή θα µιλήσουν από 
αυτό το βήµα, αρνείται το ρόλο του Τειρεσία. Πώς όµως, θα µπορούσαν να ακουσθούν πιο 
ευχάριστοι, όταν ο Ελληνικός αθλητισµός, στο σύνολό του, περίπου - σε κρατικό, 
Οµοσπονδιακό ή σωµατειακό επίπεδο - επιµένει να αγνοεί τα δεδοµένα εκείνα και τις 
παραµέτρους, που κάνουν επιτακτική την οργάνωσή του σε επιστηµονικό επίπεδο µε βάση 
τις αρχές της σύγχρονης αθλητικής οργάνωσης και διοίκησης; 
 
Η επιστηµονικά σχεδιασµένη προπόνηση και η κατάλληλη ιατρική και ψυχολογική 
υποστήριξη δεν αρκούν για να φέρουν τα µετάλλια και την αθλητική καταξίωση. Ούτε η 
επίκληση του ένδοξου ιστορικού και πολιτιστικού παρελθόντος αποτελεί την πανάκεια της 
οπισθοδρόµησής µας, ώστε να µας «απονεµηθεί» η διοργάνωση ενός τέτοιου κολοσσιαίου 
αθλητικού γεγονότος. Απαιτείται µάνατζµεντ ανθρώπινου δυναµικού και υλικών, εξεύρεση 
οικονοµικών πόρων, προσέλκυση χορηγών, διαφήµιση, µάρκετινγκ του γεγονότος και των 
αθλητών, δηµόσιες σχέσεις και διεθνής εκπροσώπηση, συνεργασία τεχνοκρατών από 
διαφορετικούς χώρους και αντικείµενα, εκπόνηση χρονοδιαγραµµάτων και οικονοµικών 
πλάνων, νοµική κάλυψη, τεχνογνωσία. 
 
Ίσως οι πρόσφατες επιτυχίες της Εθνικής Οµάδας της άρσης βαρών ή οι παλαιότερες εκείνες 
του µπάσκετ να υποδηλώνουν την ικανοποιητική εργασία, που γίνεται, σε οργανωτικό 
επίπεδο, από τις αντίστοιχες Οµοσπονδίες. ∆υστυχώς, όµως, δεν θα µπορούσε να ισχυριστεί 
κανείς το ίδιο για το υπόλοιπο φάσµα του Ελληνικού αθλητισµού - ερασιτεχνικού ή 
επαγγελµατικού. Ξεκινώντας από τον κεντρικό κρατικό αθλητικό φορέα, τη Γ.Γ.Α. και τη 
σκέπη όλων των αθλητικών Οµοσπονδιών, την Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων και 
συνεχίζοντας προς τη βάση της πυραµίδας µε τις Ενώσεις και τα σωµατεία των 
επαγγελµατικών - ως προς τον τίτλο, τουλάχιστον - αθληµάτων (ποδοσφαίρου, µπάσκετ και 
βόλεϊ), µε τις υπόλοιπες Οµοσπονδίες και τα σωµατεία των ερασιτεχνικών - τουλάχιστον ως 
προς τη νοοτροπία - αθληµάτων και φθάνοντας ως το σχολικό αθλητισµό και την άσκηση του 
ελεύθερου χρόνου δεν θα συναντήσει κανείς, πουθενά, επαγγελµατικά στελέχη της 
οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισµού, όσο φιλότιµα ή προσεκτικά και αν τα αναζητήσει. 
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Οι ∆ιευθύνσεις της Γ.Γ.Α. στελεχώνονται από διοικητικούς δηµοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι 
σχεδιάζουν και εφαρµόζουν την πολιτική του Ελληνικού κράτους στον αθλητισµό (βάσης, 
υψηλού αγωνιστικού επιπέδου και αθλητικών εγκαταστάσεων). Όλα τα Εθνικά Αθλητικά 
Κέντρα (από το Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο ως τα µικρότερα γυµναστήρια), που τόσα 
χρήµατα κόστισαν και συνεχίζουν να κοστίζουν στον Ελληνικό λαό, διοικούνται από 
ανειδίκευτους - στην οργάνωση & διοίκηση - υπαλλήλους ή κοµµατικά επιλεγµένους 
καθηγητές Φυσικής Αγωγής και αθλητισµού. Ο σχεδιασµός της Αθλητικής Παιδείας και της 
Φυσικής Αγωγής των ελληνοπαίδων έχει ανατεθεί, από το Υπουργείο Παιδείας, σε άλλη 
κατηγορία δηµοσίων υπαλλήλων ή κοµµατικά αποσπασµένων Κ.Φ.Α. Το ίδιο και η 
∆ιεύθυνση των Γραφείων Φυσικής Αγωγής των Νοµαρχιών. Οι επαγγελµατικές οµάδες της 
χώρας έχουν εµπιστευθεί την οργάνωσή τους και τη διακίνηση τεραστίων χρηµατικών ποσών 
και παικτών διεθνούς βεληνεκούς σε µία κατηγορία τέως (παικτών, διαφηµιστών ή 
δικηγόρων), των οποίων τα προσόντα αναλώνονται στις «καλές τους σχέσεις» µε τις 
υπερκείµενες αθλητικές αρχές ή τους διαιτητές του αθλήµατος. Ας µην γίνεται, βέβαια, λόγος 
για τα ερασιτεχνικά σωµατεία, όπου άνθρωποι (παράγοντες) από τους πλέον ετερόκλητους 
επαγγελµατικούς χώρους διαχειρίζονται τεράστια (στο σύνολό τους) ποσά επιχορηγήσεων 
(βγαλµένα από τον ιδρώτα του Έλληνα φορολογούµενου και µέσα από τον ελλειµµατικό 
προϋπολογισµό του κράτους) και κατευθύνουν τις αγωνιστικές τύχες των αθλητών τους και 
των επαγγελµατιών (προπονητών κλπ.), που καταθέτουν την κατάρτιση και την εργατικότητά 
τους για τη δόξα και την πρόοδο του Ελληνικού αθλητισµού. Τέλος, η Επιτροπή για τη 
∆ιεκδίκηση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, προκειµένου να σχεδιάσει και να εκτελέσει 
την πορεία προς την ανάθεση στη χώρα µας της µεγαλύτερης παγκόσµιας αθλητικής 
διοργάνωσης, στελεχώθηκε από «προσωπικότητες» του κοινωνικού ή πολιτικού χώρου, από 
κανέναν, όµως, επαγγελµατία - επιστήµονα αθλητικό µάνατζερ. Εκατό και πλέον χρόνια µετά 
την οργάνωση των Α΄ Ολυµπιακών Αγώνων στην Αθήνα, η νοοτροπία των ιθυνόντων δεν 
έχει αλλάξει στο ελάχιστο.    
 
Όλα αυτά συµβαίνουν στην Ελλάδα του σήµερα, όταν, εδώ και - τουλάχιστον - είκοσι χρόνια, 
οι πολιτικοί ηγέτες έχουν αποδεχθεί τη σπουδαιότητα του αθλητισµού και τον έχουν 
αξιοποιήσει ενεργητικά, προκειµένου να επιτύχουν στόχους της εξωτερικής πολιτικής των 
χωρών τους. Στις χώρες αυτές, θεωρητικά, συγκαταλέγεται και η Ελλάδα. Στη Συνδιάσκεψη 
του Ελσίνκι για την «Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη», το 1975, εκπρόσωποι 35 
χωρών συµφώνησαν ότι: «….για την επέκταση των υπαρχόντων δεσµών και της συνεργασίας 
στον τοµέα του αθλητισµού, οι συµµετέχουσες χώρες, θα ενθαρρύνουν τις επαφές και τις 
ανταλλαγές αυτού του είδους, συµπεριλαµβανοµένων αθλητικών συναντήσεων και αγώνων 
όλων των ειδών, στη βάση των καθιερωµένων διεθνών κανονισµών και πρακτικής». 
 
Επίσης, οι µεγαλύτεροι πολιτικοί και αθλητικοί φορείς του κόσµου αναγνωρίζουν την 
αναγκαιότητα και επιβάλλουν την οργάνωση του αθλητισµού σε επιστηµονική βάση. Πρώτη 
η UNESCO, η οποία στο Άρθρο 4 (Η διοίκηση της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισµού, 
πρέπει να ασκείται από ειδικευµένο προσωπικό) του ∆ιεθνή Χάρτη Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισµού, του 1978, επιτάσσει:  
 

4.1: Όλο το προσωπικό, που αναλαµβάνει επαγγελµατική ευθύνη για την Φ.Α. και τον 
Αθλητισµό, πρέπει να έχει κατάλληλα προσόντα και εξάσκηση. Πρέπει να επιλέγεται 
προσεκτικά, σε επαρκείς αριθµούς και να του παρέχεται προκαταρκτική εξάσκηση, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι φθάνει σε επαρκές επίπεδο ειδίκευσης. 
 

4.2: Πρέπει να καθιερωθούν κατάλληλες δοµές για την άσκηση του προσωπικού, που 
ασχολείται µε τη Φ.Α. και τον Αθλητισµό. Το προσωπικό, που κάνει τέτοια άσκηση, πρέπει 
να καταλαµβάνει ανάλογη θέση. 
 
Οι χώρες-µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης, στο Άρθρο 9, του «Ευρωπαϊκού Αθλητικού 
Χάρτη», του 1992, προέβλεψαν ότι:  
 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας ∆ιοίκησης Αθλητισµού 

Θεσσαλονίκη, 26 – 28 Οκτωβρίου 1996 71 

9.1: Θα ενθαρρύνεται η ανάπτυξη µαθηµάτων, από αρµόδιους φορείς, που θα καλύπτουν όλο 
το φάσµα του αθλητισµού και τα οποία θα οδηγούν σε διπλώµατα αναγνώρισης των 
προσόντων (που θα αποκτήσουν). Αυτά τα µαθήµατα θα είναι ανάλογα µε τις ανάγκες των 
συµµετεχόντων στα διάφορα είδη και επίπεδα του αθλητισµού και της αναψυχής και 
σχεδιασµένα για όσους εργάζονται επαγγελµατικά και εθελοντικά ηγέτες, προπονητές, 
διοικητικούς, κλπ. 
  

9.2: Όσοι ασχολούνται µε την ηγεσία, την οργάνωση ή την επίβλεψη αθλητικών 
δραστηριοτήτων θα πρέπει να έχουν τα κατάλληλα προσόντα και να ενδιαφέρονται για την 
προστασία, την ασφάλεια και την ηγεσία των ανθρώπων, για τους οποίους είναι υπεύθυνοι. 
 
Τέλος, ο µεγαλύτερος αθλητικός φορέας του Κόσµου, η ∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή, στον 
«Ολυµπιακό Χάρτη» κάνει ειδική αναφορά στην αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των 
διοικητικών στελεχών του αθλητισµού από τους εξειδικευµένους, για αυτό το σκοπό, 
µάνατζερ. Θεωρεί ότι:  
 
«….ο σπουδαιότερος στόχος της είναι η προβολή του Ολυµπιακού Κινήµατος σε ολόκληρο 
τον κόσµο. Προκειµένου να επιτευχθεί είναι απαραίτητη η επιµόρφωση και η προετοιµασία 
των αθλητικών ηγετών». 
 
Για το λογο αυτό ανέπτυξε ένα πρόγραµµα που ονοµάζεται «Εκπαίδευση Αθλητικής 
Ηγεσίας», απευθύνεται στα διοικητικά στελέχη της αθλητικής κοινότητας κάθε χώρας και 
παρέχει πληροφόρηση σχετικά µε τα σηµαντικότερα αντικείµενα του αθλητικού µάνατζµεντ 
(αξίες και φιλοσοφία του αθλητισµού, θεωρία της αθλητικής οργάνωσης και διοίκησης, 
προσόντα του µάνατζερ, επίλυση προβληµάτων στον αθλητικό χώρο, επικοινωνία, 
διαπροσωπικές σχέσεις, κλπ.).  
 
Αφού, λοιπόν, αυτά επιτάσσουν οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί γιατί η Ελλάδα δεν υλοποιεί τις 
Αποφάσεις, τις Συµφνίες και τα Ψηφίσµατα που οι εκπρόσωποί της στα διάφορα φόρα έχουν 
υπογράψει και, συνεπώς, αποδεχτεί και δεσµευτεί για την εφαρµογή τους; Γιατί η Πολιτεία 
δεν ενηµέρωσε ποτέ την αθλητική κοινότητα της χώρας για την κατεύθυνση προς την οποία 
πρέπει να κινηθελι η οργάνωσή της; Τα ερωτήµατα εγείρονται αµείλικτα. Είναι οι ίδιοι λόγοι 
που οδήγησαν αρκετούς από τους Ολυµπιονίκες µας να καταγγείλουν τις Οµοσπονδίες τους, 
ή και την ίδια την Πολιτεία για έλλειψη οργάνωσης και προγραµµατισµού που δυσχέρανε την 
προσπάθειά τους. Οι λόγοι για τους οποίους θα περιµένουµε κάθε φορά τις «ηρωικές» 
προσπάθειες κάποιων προκειµένου να διακριθούµε στους διεθνείς αγωνιστικούς χώρους. Οι 
λόγοι που σε κάθε αποτυχία θα µας φέρουν να επικαλούµαστε τον «ξένο δάκτυλο», τις 
«συµπαιγνίες όλων εναντίον µας», ή τη «διαιτησία». 
 
Οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί µας έχουν δείξει το δρόµο που πρέπει να ακολουθήσουµε προ 
πολλού. Η αθλητική πρόοδος είναι αδύνατη χωρίς την υποδοµή, τις οργανωτικές βάσεις και 
την επιστηµονική διοικητική στελέχωση του χώρου. 
 
Η κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική πρόοδος της Ελλάδας των τελευταίων χρόνων 
διαµορφώνει νέες συνθήκες και στον αθλητισµό και αναγάγει την αποτελεσµατική 
οργλανωση αι διοίκησή του σε επιτακτική ανάγκη.  
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Η σχέση του αθλητικού µάνατζµεντ µε την αθλητική αναψυχή, τον αθλητικό τουρισµό, 

τις υπαίθριες δραστηριότητες και τα γυµναστήρια. 
 
Γιώργος Κώστα PhD 
 
Εισαγωγή 
 
O χώρος και ο ορισµός του αθλητικού µάνατζµεντ µοιάζει µε την ιστορία των τυφλών που 
τους ζητήθηκε να ψηλαφίσουν έναν ελέφαντα και να τον περιγράψουν. Ο πρώτος έπιασε την 
προβοσκίδα του και είπε ότι µοιάζει µε ένα µεγάλο λάστιχο ή σωλήνα, ο δεύτερος τον 
ακούµπησε στην πλάτη και είπε ότι µοιάζει µε έναν µεγάλο τοίχο, ο τρίτος έπιασε την ουρά 
και είπε ότι µοιάζει µε βούρτσα και ο τέταρτος τον ακούµπησε στο ένα πόδι και είπε ότι 
µοιάζει µε κορµό δένδρου. 
 
Στην προσπάθειά µου να περιγράψω και να ορίσω το αθλητικό µάνατζµεντ νοιώθω σαν ένας 
τυφλός που προσπαθεί να ψηλαφίσει ένα µικρό µέρος του αθλητικού µάνατζµεντ και να το 
περιγράψει, έτσι ώστε να προσφέρει στη δηµιουργία της ολοκληρωµένης εικόνας και του 
ορισµού του τεράστιου αυτού χώρου, µέσα στον οποίο, εκτός από τον επαγγελµατικό 
αθλητισµό, τις οµάδες, τις χορηγίες, το µάρκετινγκ, τις Οµοσπονδίες, κλπ., υπάρχει και ο 
χώρος της οργάνωσης και διοίκησης της αθλητικής αναψυχής. 
 
Για να ορίσουµε το χώρο αυτό πρέπει πρώτα να ορίσουµε τι είναι αθλητική αναψυχή. Μία 
απλοποιηµένη περιγραφή είναι ότι αποτελείται από ποικίλες δραστηριότητες, στις οποίες 
κάποιος συµµετέχει στον ελεύθερο χρόνο του µε σκοπό τη διασκέδασή του, την ψυχαγωγία 
του, τη βελτίωση της υγείας του, την κοινωνικότητά του, την εκτόνωσή του, κλπ. Άρα, 
αθλητική αναψυχή είναι οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις που δεν έχουν σκοπό τον 
πρωταθλητισµό ή τη βελτίωση µιας επίδοσης αλλά την αναψυχή µέσα από το παιχνίδι, την 
περιπέτεια, την αύξηση της αδρεναλίνης και την κίνηση. 
 
Η ιστορία της υπάρχει όσο υπάρχει και η ιστορία της ανθρωπότητας. Τα πρώτα γραπτά 
κείµενα (αποδείξεις) αποδίδονται στον Αριστοτέλη, που θεωρείται ο «πατέρας» πολλών 
επιστηµών, µεταξύ των οποίων είναι και η αθλητική αναψυχή, ο οποίος πίστευε πως 
απώτερος σκοπός του ανθρώπου είναι να ευτυχήσει, πράγµα το οποίο µπορεί να το πετύχει 
στη «σχόλη» του. Ο Πλάτωνας µιλούσε για «σχόλη» και ελεύθερο χρόνο σαν µια ελευθερία 
από άλλες δραστηριότητες, ενώ µια άλλη έννοια που έδινε στον ελεύθερο χρόνο ήταν ανία 
και τεµπελιά, η οποία παρουσιάζει ένα εκφυλισµό και δεν έχει καµία σχέση µε την αναψυχή.   
 
Ο Αριστοτέλης έκανε πλήρη διαχωρισµό µεταξύ δουλειάς (α-σχολία) και αναψυχής (σχόλη).  
Όµως, δεν πίστευε ότι η αναψυχή είναι το ίδιο πράγµα µε τον ελεύθερο χρόνο. Ο ελεύθερος 
χρόνος, που είναι και ο τελικός σκοπός (προορισµός) του ανθρώπου, µπορεί να γίνει 
αναψυχή (στην οποία µπορεί να φτάσει κανείς µέσω της εργασίας) µόνο αν χρησιµοποιηθεί 
σωστά και µε σύνεση. Συµπέρανε ότι η ευτυχία και η ποιότητα της ζωής εξαρτώναι από τη 
«σχόλη» και την αναψυχή και όχι από την «ασχολία» και την εργασία του.  
 
Η οργάνωση & διοίκηση αθλητικής αναψυχής είναι ένας χώρος µε µεγάλο φάσµα 
εφαρµογών. Σε αυτή την παρουσίαση θα ασχοληθούµε µε τρείς χώρους, ίσως τους πιο 
δηµοφιλής σήµερα στην Ελλάδα. Αυτοί είναι: 
 
1. Το µάνατζµεντ αθλητικών δραστηριοτήτων σε ξενοδοχεία (sport animation) 
 
Στην Ελληνική αγορά υπάρχει ζήτηση για επαγγελµατίες που να οργανώνουν την ψυχαγωγία 
και την άθληση πελατών σε ξενοδοχεία, αλλά δεν υπάρχουν ειδικευµένα στελέχη, µε 
αποτελέσµατα οι επιχειρήσεις να αναγκάζονται να προσλαµβάνουν αλλοδαπούς. Στην ξένη 
βιβλιογραφία αναφέρεται ότι ένα από τα επαγγέλµατα µε µέλλον είναι του γυµναστή - 
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ψυχαγωγού ξενοδοχείων (sport animation). Μερικά παραδείγµατα είναι τα βιβλία των Susan 
Waston (1966) «Επιχειρήσεις αθλητικής αναψυχής και τουρισµού» (Commercial Recreation 
& Tourism), Gene & Burrus Bammel (1996), «Σχόλη και η συµπεριφορά του ανθρώπου» 
(Leisure & Human Behavior), McIntosh & Goeldner (1990), «Τουρισµός, αρχές, πρακτικές, 
φιλοσοφία» (Tourism principles, practices, philoshophies), κ.α. Αλλά και στην Ελληνική 
βιβλιογραφία εµφανίζονται δειλά δειλά παρόµοιες προτάσεις και συµπεράσµατα, όπως τα 
βιβλία των: Λαλούµη (1992), «Ψυχαγωγία και άθληση πελατών», Λύτρα (1991), «Η 
κοινωνία της αναψυχής», οι σηµειώσεις του Κώστα (1995), «Αθλητική ψυχαγωγία και 
αναψυχή», κ.α. 
 
Ο τουρισµός, ή αλλιώς η «βιοµηχανία χωρίς καµινάδες», είναι πολύ σηµαντική για την 
Ελλάδα. Είναι η µεγαλύτερη βιοµηχανία της χώρας, αφού απασχολεί άµεσα το 11% του 
εργαζόµενου δυναµικού της χώρας, ενώ έµµεσα ο αριθµός είναι πολύ µεγαλύτερος (Ε.Ο.Τ., 
1994). Το 1995 εισέρευσαν στη χώρα $ 4.123.000.000 µόνο από συνάλλαγµα των τουριστών 
(Τράπεζα Ελλάδος, Οικονοµικό ∆ελτίο, Τεύχος 7, Μάρτιος 1996). 
 
Το πάντρεµα των γνώσεων αθλητισµού, τουρισµού, οργάνωσης & διοίκησης µπορεί να 
βοηθήσει το επάγγελµα του µάνατζερ αθλητικών εκδηλώσεων σε ξενοδοχεία. Με τη βοήθεια 
της Ελλ.Ε.∆.Α., αυτή η ειδικότητα µπορεί να διδάσκεται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.  
 
2.  Το µάνατζµεντ αθλητικών υπαίθριων δραστηριοτήτων και σπορ περιπέτειας, όπως καγιάκ, 
ορειβασία, κλπ. (management of outdoor recreation) 
 
Λόγω των οικολογικών οργανώσεων, αλλά και της ευαισθησίας που αρχίζουν να δείχνουν οι 
άνθρωποι προς το περιβάλλον, ο χώρος των υπαίθριων δραστηριοτήτων γνωρίζει τα 
τελευταία χρόνια µια άνθιση. Υπάρχει µεγάλη ζήτηση για οργανωµένα ταξίδια περιπέτειας 
στη φύση και για καλοκαιρινές αθλητικές κατασκηνώσεις παιδιών. Οι άνθρωποι των πόλεων 
ζητάνε όλο και πιο τακτικά διαφυγή στο φυσικό περιβάλλον από τις «απάνθρωπες» πόλεις 
τους και αναζητούν κατασκηνώσεις ποιότητας για να στείλουν τα παιδιά τους το καλοκαίρι. 
 
Η ξένη βιβλιογραφία επισηµαίνει τη ζήτηση και προτείνει την καλύτερη οργάνωση του 
χώρου. Από το 1980, ο Iso - Ahola στο βιβλίο του «Η κοινωνική ψυχολογία της αθλητικής 
αναψυχής και της σχόλης» (The social psychology of leisure and recreation) προβλέπει ότι 
από τα πιo ενδιαφέροντα επαγγέλµατα του 2000 θα είναι συνοδός σπορ περιπέτειας και 
οικολογίας. Επίσης, οι Goodale & Godbey (1988) στο βιβλίο τους «Η εξέλιξη της αναψυχής» 
(The evolution of leisure) αναφέρονται στις γνώσεις που πρέπει να έχει ένα οργανωµένο 
γραφείο αθλητικής αναψυχής για εκδροµές στη φύση. Προτείνουν ότι, εκτός από γνώσεις 
πρώτων βοηθειών και υπαίθριων δραστηριοτήτων, οι ειδικοί της αναψυχής θα πρέπει να 
γνωρίζουν από οργάνωση και διοίκηση για να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες, αλλά και 
για να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισµό.   
 
Οι κατασκηνώσεις είναι ένας χώρος που κερδίζει συνέχεια έδαφος και στην Ελλάδα. Οι 
Edginton & Edginton (1994), στο βιβλίο τους «Προγραµµατισµός για παιδιά, προώθηση 
ποιοτικών υπηρεσιών» (Youth programs, promoting quality services), υπογραµµίζουν ότι το 
µυστικό της επιτυχίας µιας κατασκήνωσης είναι η οργάνωση και η διοίκηση. Αλλά και οι 
Meier & Mitchell (1993), στο βιβλίο τους «Συµβουλές σε κατασκηνώσεις» (Camp & 
counceling) αναφέρονται στη σπουδαιότητα του µάνατζµεντ. Τα τελευταία χρόνια 
λειτουργούν αρκετές κατασκηνώσεις που οι ανάγκες τους για εκπαιδευµένα στελέχη είναι 
µεγάλες. Επίσης, στο χώρο της περιπέτειας υπάρχουν εταιρείες (Τρέκινγκ Ελλάς από το 
1986) που ψάχνουν για µάνατζερ αθλητικής αναψυχής. Άρα, εκτός από τη βιβλιογραφία, 
υπάρχει και η πρακτική απόδειξη στη αγορά που δείχνει την αναγκαιότητα της οργάνωσης & 
διοίκησης στους χώρους της αθλητικής αναψυχής. 
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3.  Το µάνατζµεντ δηµοτικών και ιδιωτικών γυµναστηρίων (fitness management) 
 
Τα γυµναστήρια (δηµοτικά ή ιδιωτικά) έχουν µπεί στο ηµερήσιο ή εβδοµαδιαίο πρόγραµµα 
του µέσου Έλληνα εργαζόµενου στις µεγάλες πόλεις. Απόδειξη είναι ο αυξανόµενος αριθµός 
τους στα τελευταία χρόνια. Αναµφίβολα, η επιτυχία ή η αποτυχία τους εξαρτάται κατά πολύ 
από την οργάνωση και τη διοίκησή τους. 
 
Η ξένη βιβλιογραφία είναι πολύ πλούσια και ίσως χρειάζεται µια ολόκληρη  παρουσίαση για 
το µάνατζεντ των γυµναστηρίων. Το International Association of Fitness Professionals 
(I.D.E.A.) έχει εκδόσει σειρά από βιβλία για το θέµα. Επίσης, τα βιβλία των Camaione (1993) 
«Μάνατζµεντ του χώρου της φυσικής κατάστασης» (Fitness management) και Ferson (1989) 
«Μάρκετινγκ των υπηρεσιών των γυµναστηρίων» (Marketing health & fitness services), 
αναφέρονται στη σπουδαιότητα των γνώσεων µάνατζµεντ για την καλύτερη λειτουργία ενός 
γυµναστηρίου. 
 
Αλλά και στη Ελλάδα έχουν αρχίσει να γίνονται σχετικές έρευνες που αποδεικνύουν τη 
σπουδαιότητα του µάνατζµεντ. Οι Κώστα & Τζέτζης στα άρθρα τους «Εργασιακά κίνητρα 
γυµναστών στο αερόµπικ» (1996) και «Συµπεριφορά καταναλωτών στα γυµναστήρια» (1996) 
αναφέρουν πως, κατά τη γνώµη των γυµναστών αλλά και των πελατών, η σωστή οργάνωση 
και διοίκηση των γυµναστηρίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας.  
 
Συµπέρασµα 
 
Στον αθλητισµό δηµιουργήθηκαν καινούργιοι χώροι, οι οποίοι προσφέρουν νέες θέσεις 
εργασίας: αθλητικές δραστηριότητες σε ξενοδοχεία, υπαίθριες δραστηριότητες, σπορ 
περιπέτειας και γυµναστήρια. Για να ασκηθούν σωστά τα παραπάνω επαγγέλµατα είναι 
απαραίτητες οι γνώσεις αθλητικού µάνατζµεντ, οι οποίες µπορούν να δοθούν από τα 
Τ.Ε.Φ.Α.Α.   
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Ο Ελληνικός αθλητικός οργανισµός εν όψει του 2.000: 

Προσπερνώντας οργανωτικά προβλήµατα - Αντιδρώντας στις προκλήσεις 
 
∆ήµητρα Παπαδηµητρίου Ph.D. 
 
Εισαγωγή 
 
Πολλοί από µας περιµένουµε θεσµικές αλλαγές στην αθλητική νοµοθεσία και, µέσω αυτών, 
προσδοκούµε λύσεις σε χρονίζοντα αθλητικά προβλήµατα, που σχετίζονται µε το ρόλο του 
αθλητή και του προπονητή, την ανεπάρκεια πόρων, τη σχέση πολιτείας - αθλητικών 
οργανισµών, τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου, τη διαιτησία και πολλά άλλα. 
Αναγνωρίζοντας πόσο σύνθετο είναι το καθένα από τα θέµατα αυτά, στη παρούσα οµιλία µου 
θα επιχειρήσω να καταγράψω και να ερµηνεύσω τα οργανωτικά προβλήµατα που 
δυσχεραίνουν την απόδοση των αθλητικών Οµοσπονδιών. Για την αρτιότερη καταγραφή των 
προβληµάτων αυτών, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ανάλυση τριών από τα κυριότερα 
µικρο - οργανωτικά ζητήµατα απόδοσης. Παράλληλα, επιχειρείται η διαµόρφωση 
ρεαλιστικών προτάσεων που θα συµβάλουν στην καλύτερη οργάνωση και διοίκηση των 
συγκεκριµένων οργανισµών. Τα εξεταζόµενα ζητήµατα είναι: 
1. Αθλητισµός υψηλών επιδόσεων - αθλητισµός ανάπτυξης: Συγκρουόµενοι ή  
    αλληλοσυσχετιζόµενοι οργανωτικοί στόχοι; 
2. Ενίσχυση της οργανωτικής απόδοσης µε σύγχρονες οργανωτικές δοµές. 
3. Αυτόνοµη διεκδίκηση οργανωτικών εισροών. 
 
Είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί ότι οι όροι «αποτελεσµατικότητα» ή «οργανωτική 
απόδοση» επιδέχονται πολλαπλούς ορισµούς και ερµηνείες, που πολλές φορές είναι µεταξύ 
τους ασυµβίβαστες. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η ερµηνεία των όρων καθοδηγείται από 
τις ανάγκες, τις ελλείψεις και τις προσδοκίες των οµάδων που συγκροτούν σήµερα τις 
Οµοσπονδίες, δηλαδή τους αθλητές, το τεχνικό και το διοικητικό προσωπικό. 
 
ΖΗΤΗΜΑ 1. Αθλητισµός υψηλών επιδόσεων - αθλητισµός ανάπτυξης: Συγκρουόµενοι ή                 
                      αλληλοσυσχετιζόµενοι οργανωτικοί στόχοι; 
 
Τα ερωτήµατα που θέτει ο Bryson σε πρόσφατη µελέτη του (1988, σ. 5): «....που οδηγείται ο 
οργανισµός;» και «µε τι υπηρεσίες ασχολείται και γιατί;» δεν βρίσκουν ικανοποιητικές 
απαντήσεις στο εσωτερικό περιβάλλον αρκετών Οµοσπονδιών. Μια από τις βασικότερες 
πηγές οργανωτικής αναποτελεσµατικότητάς τους συνδέεται µε τη µακροχρόνια αδυναµία 
τους να ξεκαθαρίσουν στη διατύπωση των στόχων τους και στην ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων τους αν είναι ο αθλητισµός υψηλών επιδόσεων ή ο αθλητισµός ανάπτυξης 
που αποτελεί τη στρατηγική τους προτεραιότητα. Συχνά, είτε παλλιδροµούν µεταξύ των δύο 
τοµέων, είτε εµπλέκονται και στους δύο ταυτόχρονα, µειώνοντας κατά πολύ την πιθανότητα 
να παρουσιάσουν αποτελέσµατα στον έναν από αυτούς. 
 
Μια ερευνητική διαπίστωση είναι ότι το παραπάνω ζήτηµα διχάζει την αθλητική κοινότητα. 
Η επικρατέστερη άποψη µεταξύ των διοικητικών στελεχών είναι ότι οι δύο τοµείς συνδέονται 
άρρηκτα µεταξύ τους και συνεπώς απαιτείται ισόποση κατανοµή πόρων. Το τεχνικό 
προσωπικό και οι αθλητές πιστεύουν ότι είναι αλληλοσυγκρουόµενοι και υπογραµµίζουν, 
µέσω του χαρακτηρισµού αυτού, την αδυναµία των Οµοσπονδιών να ικανοποιήσουν 
επαρκώς τις ανάγκες σε τεχνολογία, προγράµµατα και προσωπικό των δύο εν λόγω τοµέων. 
 
Είναι γνωστή η αυξηµένη συνθετότητα του παραπάνω διλήµµατος, λόγω των τεχνικών, 
πολιτικών και κοικωνικο - οικονοµικών προεκτάσεων που περιπλέκονται στην αντιµετώπισή 
του. Ωστόσο, συχνά παρατηρείται το εξής ενδο-οργανωτικό παράδοξο: ενώ όλες οι 
οργανωτικές οµάδες συµφωνούν ότι τα µετάλλια και οι καλές διεθνείς κατατάξεις της εθνικής 
οµάδας είναι από τους σηµαντικότατους δείκτες οργανωτικής αποτελεσµατικότητας, τα 
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προγράµµατα υψηλού αθλητισµού και οι ανάγκες των ταλαντούχων αθλητών δεν αποτελούν 
πρώτη προτεραιότητα των Οµοσπονδιών. Με δεδοµένη την ανεπάρκεια πόρων, η αδυναµία 
των διοικήσεων να αντιµετωπίσουν το παραπάνω δίληµµα έχει σοβαρές συνέπειες στην 
απόδοσή τους. Μερικές από αυτές είναι: 
� έλλειψη µακροπρόθεσµων στόχων, 
� αβεβαιότητα στις βασικές δραστηριότητες και υπηρεσίες των Οµοσπονδιών, 
� αδυναµία να ικανοποιηθούν επαρκώς οι ανάγκες, 
� ένταση στις σχέσεις των διοικήσεων µε το τεχνικό προσωπικό και τους αθλητές, 
� µειωµένη οργανωτική αποτελεσµατικότητα, 
� αδυναµία αξιολόγησης του παραγόµενου έργου. 
 
Κατά τις ερευνητικές παρατηρήσεις του Porter (1980), ένας οργανισµός µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα που δεν διαθέτει την επιθυµητή επάρκεια πόρων είναι πιο αποτελεσµατικός όταν 
είναι προσανατολισµένος σε µια και µοναδική στρατηγική κατεύθυνση. Για το ίδιο θέµα, ο 
Bryson (1988), υποστηρίζει ότι ένας οργανισµός µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συνδράµει 
στην ευηµερία της κοινωνίας µόνο όταν σκέφτεται και δρα στρατηγικά. 
 
Συνεπώς, η πρόκληση για τους συγκεκριµένους οργανισµούς είναι να εξετάσουν 
συστηµατικά: α) τις εσωτερικές τους διοικητικές αδυναµίες και προτερήµατα, β) τις τεχνικές 
και διοικητικές ανάγκες του αθλήµατος που υπηρετούν, γ) τις ευκαιρίες και τις απειλές που 
αναπτύσσονται στο περιβάλλον που λειτουργούν και δ) τις προσδοκίες των οµάδων που 
συνδιαλέγονται, ώστε να οδηγηθούν σε ρεαλιστικές στρατηγικές επιλογές όσον αφορά την 
κατεύθυνσή τους.  
 
Τα σηµερινά χαµηλά επίπεδα αποτελεσµατικότητας µπορούν να βελτιωθούν σηµαντικά, αν οι 
Οµοσπονδίες προσανατολιστούν σε απτά αποτελέσµατα και ικανοποίηση συγκεκριµένων 
αναγκών. Αυτό σηµαίνει ξεκάθαρους ετήσιους και µακροπρόθεσµους στόχους που 
συνδέονται µε συγκεκριµένα προγράµµατα και πολιτικές και βασίζονται σε υπαρκτούς και 
όχι επιθυµητούς πόρους. 
 
ΖΗΤΗΜΑ 2. Ενίσχυση της οργανωτικής απόδοσης µε σύγχρονες οργανωτικές δοµές 
 
Η οργανωτική αποτελεσµατικότητα είναι συνυφασµένη µε τις εσωτερικές διαδικασίες και 
µηχανισµούς λήψεως αποφάσεων ενός οργανισµού. Η αποδοτική οργανωτική συµπεριφορά 
εξαρτάται από: α) τον τρόπο που διαρθρώνεται η εξουσία, β) το βαθµό εξειδίκευσης του 
ανθρώπινου δυναµικού, γ) τη θέσπιση κανόνων συµπεριφοράς, δ) την ένδο-οργανωτική 
επικοινωνία, ε) την τεχνολογία, στ) το συντονισµό και ζ) τον έλεγχο. Οι παράγοντες αυτοί 
σχηµατίζουν τη µορφή της οργανωτικής δοµής ενός οργανισµού. 
 
Μια σηµαντική ερευνητική διαπίστωση είναι ότι οι Οµοσπονδίες αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα που συνδέονται µε την εσωτερική τους δοµή. Η διάρθρωση των λειτουργιών 
τους ακολουθεί τις αρχές ενός ερασιτεχνικού τύπου δοµής που αντιστέκεται σε 
εκσυγχρονιστικές πιέσεις, κατά το δοµικό µοντέλο του γραφειοκρατικού ρασιοναλισµού ή 
ορθολογισµού. Η υπερβολική και µακροχρόνια συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια των 
ερασιτεχνικών διοικήσεων έχει δηµιουργήσει αρκετά προβλήµατα στην αποδοτική 
λειτουργία τους. Μερικά από αυτά είναι: 
� έλλειψη θεσµοποιηµένων κωδίκων ηγετικής συµπεριφοράς, 
� παθολογική γραφειοκρατία σε θέµατα ρουτίνας (διοικητικά και τεχνικά), µε συνέπειες 

στην αµεσότητα και ορθότητα µε την οποία αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα, 
� χαµηλή εξειδίκευση στο διοικητικό τοµέα και έκδηλη αδυναµία προσαρµογής στη 

σύγχρονη τεχνολογία, 
� µη επαρκής αξιοποίηση της διαθέσιµης τεχνικής εξειδίκευσης, 
� έλλειψη ευελιξίας για δράση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των υψηλών και χαµηλών 

ιεραρχικών επιπέδων, 
� ένταση στις σχέσεις του ανθρώπινου δυναµικού, 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας ∆ιοίκησης Αθλητισµού 

Θεσσαλονίκη, 26 – 28 Οκτωβρίου 1996 78 

� µειωµένο ενδιαφέρον του έµµισθου προσωπικού για µεγαλύτερη απόδοση, 
� ασάφεια στην κατανοµή αρµοδιοτήτων και έλλειψη στοιχειώδους εργασιακής αυτονοµίας, 
� έλλειψη διοικητικής εποπτείας του προσωπικού σε µόνιµη βάση (είτε δεν διαθέτουν 

Γενικό ∆ιευθυντή, είτε διαθέτουν χωρίς επίσηµες αρµοδιότητες), 
� έλλειψη συνέχειας, συνέπειας και ελέγχου στα προγράµµατα και τις πολιτικές 

αντιµετώπισης των οργανωτικών προβληµάτων. 
 
Η αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων προϋποθέτει την εσωτερική αναδιάρθρωση 
των Οµοσπονδιών. Τη µετάβαση από το σηµερινό ερασιτεχνικό µοντέλο δοµής σε ένα πιο 
ορθολογικό / τεχνοκρατικό µοντέλο, όπου τα επαγγελµατικά στελέχη θα είναι υπεύθυνα για 
την οργάνωση και υλοποίηση των δραστηριοτήτων και η ερασιτεχνική διοίκηση θα εποπτεύει 
την απόδοσή τους και την πορεία του οργανισµού. 
 
Οι Οµοσπονδίες έχουν µεγάλη ανάγκη από διοικητικά στελέχη µε ευχέρεια χρήσης της 
τεχνολογίας, επαρκή εκπαίδευση και εµπειρία σε νέες εξειδικεύσεις του µάνατζµεντ. Για να 
συµβάλουν ουσιαστικά στην συνολική οργανωτική απόδοση, τα στελέχη αυτά πρέπει να 
έχουν ξεκάθαρες αρµοδιότητες, ουσιαστική συµµετοχή σε µηχανισµούς λήψης αποφάσεων 
ρουτίνας και ελευθερία ανάληψης πρωτοβουλίας στο χώρο που ενεργούν. Επιπλέον, η 
θέσπιση κανόνων που ρυθµίζει τη συµπεριφορά τους καθιστά δυνατό τον έλεγχό τους από 
την εκλεγµένη διοίκηση.   
 
Η σύγχρονη πρόκληση για τα διοικητικά συµβούλια είναι να αποστασιοποιηθούν από την 
καθηµερινή λειτουργία των Οµοσπονδιών και να επικεντρωθούν: α) στη χάραξη 

οργανωτικών στόχων και πολιτικών, β) στην εποπτεία της υλοποίησης και αξιολόγησης 

προγραµµάτων, γ) στον τοµέα δηµοσίων σχέσεων και δ) στον τοµέα ανεύρεσης πόρων.  
 
ΖΗΤΗΜΑ 3. Αυτόνοµη διεκδίκηση οργανωτικών εισροών 
 

Η ύπαρξη πόρων σε µια Οµοσπονδία συνεπάγεται τη διοργάνωση αθλητικών γεγονότων, την 
προώθηση του αθλήµατος, την υλοποίηση αθλητικών προγραµµάτων και την παροχή 
τεχνικών και διοικητικών υπηρεσιών που αφορούν το άθληµα. Τα τελευταία χρόνια 
βασίζονται ή εξαρτώνται αποκλειστικά από το κράτος για την εξεύρευση των πόρων που 
απαιτούν οι δραστηριότητές τους. Ωστόσο, η µορφή που έχει πάρει η σχέση εξάρτησής τους 
από τη πολιτεία δηµιουργεί αρκετά προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία τους, όπως:  
1. αυξηµένη ανεπάρκεια πόρων εν όψει των σύγχρονων απαιτήσεων των αθλητικών 

υπηρεσιών, 
2. αυξηµένη οργανωτική ευπάθεια σε ανεπιθύµητες έξω-οργανωτικές επιδράσεις ή 

παρεµβάσεις, 
3. εστίες οργανωτικής δυσλειτουργίας (π.χ., έλλειψη εκσυγχρονισµού και ανανέωσης, 

οργανωτική νωθρότητα, παθολογική γραφειοκρατία, νεποτισµός) που παραδοσιακά 
ενδηµούν σε δηµόσιους οργανισµούς. 

 
Με δεδοµένο ότι ο σωστά οργανωµένος αθλητισµός απαιτεί όλο και περισσότερους πόρους 
και ότι το σύγχρονο δυτικό κράτος κατευθύνεται σταθερά σε δραστική µείωση των δηµόσιων 
δαπανών, µια πιεστική πρόκληση για τους αθλητικούς οργανισµούς είναι η εξεύρεση και 
αξιοποίηση, προς όφελος του αθλήµατος, εναλλακτικών πηγών άντλησης πόρων. Εναλλακτι-
κοί πόροι σηµαίνουν πολλαπλά οργανωτικά οφέλη για τις Οµοσπονδίες:  
� χαλάρωση της σχέσης εξάρτησης από το κράτος, 
� καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών του έξω-οργανωτικού περιβάλλοντος, 
� καλύτερη αξιοποίηση των οργανωτικών πόρων, 
� περισσότερη οργανωτική ανεξαρτησία και αυτοδιάθεση, 
� ταχύτεροι ρυθµοί εκσυγχρονισµού της εσωτερικής λειτουργίας,  
� ταχύτεροι ρυθµοί ανάπτυξης και εξάπλωσης του αθλήµατος. 
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Επίλογος 
 
Το εξωτερικό περιβάλλον των Οµοσπονδιών µπορεί να συµβάλλει προς αυτή την 
κατεύθυνση αν η πολιτεία συνδέσει τις δηµόσιες χρηµατοδοτήσεις προς τα αθλήµατα µε 
συγκεκριµένους, αµοιβαία αποδεκτούς, δείκτες οργανωτικής αποτελεσµατικότητας και 
υλοποίησης ποιοτικών αθλητικών προγραµµάτων. Στην ίδια κατεύθυνση, η πολιτεία πρέπει 
να ενθαρρύνει θεσµικά και να υποστηρίξει συστηµατικά τους συγκεκριµένους οργανισµούς 
να εργαστούν για να προσεγγίσουν εναλλακτικούς πόρους. 
 
Σε µικρο-οργανωτικό επίπεδο η προσέλκυση µη κρατικών πόρων δεν είναι αποτέλεσµα 
µόνον των υψηλών αθλητικών διακρίσεων, αλλά απαιτεί ανάπτυξη καλά µελετηµένων 
στρατηγικών εκ µέρους των οργανισµών. Απαιτεί επίσης εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό 
και σύσταση µηχανισµών και συστηµάτων στο εσωτερικό του οργανισµού που εστιάζονται 
σε αυτή τη δραστηριότητα. 
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Το σύγχρονο µάνατζµεντ στον αθλητισµό: Μονόδροµος και αναγκαιότητα 

 
Χάρης Παπαγεωργίου, πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής 
 
Ο αθλητισµός στην Ελλάδα έχει ήδη περάσει σε µια νέα φάση, όπου ερασιτεχνισµοί και 
αυτοσχεδιασµοί, όσο πετυχηµένοι και αν αποδεικνύονται, είναι ανεπίτρεπτοι. Όλοι οι 
παλαιότεροι αθλητές κουβαλάµε τραυµατικές εµπειρίες. Είµαστε θύµατα και εµείς του 
άναρχου ερασιτεχνισµού και αποδέκτες αποφάσεων και επιλογών ανθρώπων που 
«ετσιθελικά» ή συµπτωµατικά βρέθηκαν να ηγούνται σωµατείων, ενώσεων, ακόµη και 
Οµοσπονδιών. Το γεγονός ότι ο Ελληνικός αθλητισµός βρίσκεται σήµερα σε περίοπτη θέση, 
χάρη στον υπερβάλλοντα ζήλο κάποιων, την αφοσίωση άλλων και την αυταπάρνηση κάποιων 
τρίτων, που µετέτρεψαν τεράστια προβλήµατα και ανυπέρβλητα εµπόδια σε βατά µονοπάτια, 
ουδόλως έχει να κάνει µε τους ανθρώπους που προαναφέρθηκαν. Παλαιότερα, µε οδηγό την 
αγάπη, την επιθυµία και τη θέληση, κατορθώσαµε να παραµερίσουµε ή να παραβλέψουµε τις 
αξεπέραστες δυσκολίες. Ήταν η ηρωική εποχή που ο Ελληνικός αθλητισµός στηρίχτηκε 
καθαρά και αποκλειστικά στον πατριωτισµό και το φιλότιµο των αθλητών του.   
 
Όµως, η εποχή των ηρώων πέρασε ανεπιστρεπτί. Λίγο πριν το 2000, έτος ορόσηµο στην 
απαρχή µιας νέας χιλιετίας, πρέπει να αποφασίσουµε και να συµφωνήσουµε σε κάποιες 
σταθερές που θα διέπουν τους κανόνες της νέας εποχής. Τι είδους αθλητισµό θέλουµε; Τι 
πρότυπο ανάπτυξης προτείνουµε; Κατά τη γνώµη µου δεν υπάρχουν περιθώρια επιλογής.  
Υπάρχει µονόδροµος. Στην έντονα ανταγωνιστική εποχή που ζούµε δεν έχουµε την 
πολυτέλεια της περισυλλογής και της αυτοαποµόνωσης. Είναι επιταγή των καιρών η 
αδιαµφισβήτητη πρόοδος του αθλητισµού να σηµαδευτεί από µια παράλληλη ποιοτική 
αναβάθµιση των υπηρεσιών των αθλητικών φορέων της χώρας. Πρέπει κάποια στιγµή τα 
αθλητικά διοικητικά στελέχη να πάψουν να λειτουργούν µε βάση το τυχαίο, αλλά µε 
καλοµελετηµένο σχεδιασµό, µακρόπνοο προγραµµατισµό και στρατηγικούς στόχους. 
 
Τι είναι, όµως, το µάνατζµεντ; Αν θέλουµε να προσδιορίσουµε τον εισαγώµενο όρο πρέπει να 
πούµε πως το µάνατζµεντ αποσκοπεί στο να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις που θα 
οδηγήσουν στην άριστη χρήση όλων των διαθέσιµων πόρων, είτε αυτοί λέγονται ανθρώπινο 
δυναµικό, είτε µέθοδοι, είτε υλικά. Μέσα από τη διαδικασία των λειτουργιών του 
σχεδιασµού, της οργάνωσης, της στελέχωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου προσπαθεί να 
κινητοποιήσει το ανθρώπινο και το υλικό δυναµικό µιας οµάδας, µε απώτερο σκοπό την 
επίτευξη των στόχων της.   
 
Το σύγχρονο µάνατζµεντ πρέπει να αποτελέσει το θεµέλιο λίθο του νέου οικοδοµήµατος.  
Ένα επιστηµονικό εργαλείο για την ποιοτική αναβάθµιση του αθλητισµού. Οι τεκµηριωµένες 
επιλογές και οι µακρόπνοες στρατηγικές είναι το εφαλτήριο για τη µετεξέλιξη του χώρου που 
θα µας οδηγήσει εκ του ασφαλούς στη λεωφόρο των επιτυχιών. Για να ξεπεράσει τις νοσηρές 
παρενέργειες ενός ερµαφρόδιτου µοντέλου που επιβιώνει παρασιτικά εδώ και δεκαετίες, η 
σύγχρονη αθλητική πραγµατικότητα έχει ανάγκη από αποτελεσµατικό µάνατζµεντ. 
 
Πρέπει να γίνει αποδεκτό πως η επιστηµονική γνώση, η µαθηµατική ακρίβεια και ο 
ορθολογισµός, σε αρµονική συνύπαρξη µε τις εµπειρίες, την εξειδίκευση και τη γνώση του 
αντικειµένου είναι στοιχεία απαραίτητα για έναν ολοκληρωµένο µάνατζερ. Είναι χρέος των 
επιστηµόνων αυτών να µετατρέψουν ζηµιογόνα σωµατεία σε κερδοφόρες επιχειρήσεις που 
θα παράγουν θέαµα και δελεαστικές υπηρεσίες. 
 
Είναι βέβαιο ότι οι περισσότεροι δεν είναι έτοιµοι να δεχτούν τη νέα πραγµατικότητα, η 
οποία, όµως νοµοτελειακά είναι αναγκαία και αναπότρεπτη. 
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Η συµβολή του αθλητικού τύπου 

στην αναβάθµιση της οργάνωσης & διοίκησης του αθλητισµού 
 
Τάκης Χαραλαµπίδης, ∆ηµοσιογράφος. 
 
Υποδεχτήκαµε τους Ολυµπιονίκες της Ατλάντα µε τιµές που ταιριάζουν σε ήρωες. Τα φώτα 
της µεγάλης γιορτής πρόβαλαν τις επιτυχίες και ίσως δόθηκε η εντύπωση ότι ζούµε την 
αναγέννηση του Ελληνικού αθλητισµού. Μακάρι να ήταν έτσι τα πράγµατα. Γιατί τα χρυσά 
και αργυρά µετάλλια και οι άλλες διακρίσεις αθλητών µας δεν είναι τίποτα άλλο παρά 
προβολή δυνατοτήτων και όχι προϊόν οργανωµένης δουλειάς. Άλλωστε, η αναφορά σε 
πλήθος προβληµάτων στις σχέσεις ΣΕΓΑΣ και αθλητών και Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής 
Οµοσπονδίας - Νίκου Κακλαµανάκη φανέρωσαν µία βαθιά διοικητική και οργανωτική κρίση.   
 
Αυτή είναι η αλήθεια και κάθε προσπάθεια ωραιοποίησης φορτώνει δυστυχώς τις µπαταρίες 
ενός οργανισµού που έχει συνηθίσει να δυσλειτουργεί και αρνείται πεισµατικά να περάσει 
στη λογική της επιστηµονικής οργάνωσης. Ας µην ξεχνάµε ότι ο Ελληνικός αθλητισµός 
στηρίζεται οικονοµικά στο τζόγο και χρηµατοδοτείται κατά µέγιστο ποσοστό από τον ΟΠΑΠ 
µέσω του ΠΡΟ-ΠΟ και του ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ. Το κακό είναι ότι οι παράγοντες του 
αθλητισµού ελάχιστα έχουν κάνει για την άντληση εσόδων από νέες πηγές, µε στόχο την 
οικονοµική αυτοδυναµία των αθλητικών οργανισµών που διοικούν. 
 
Πώς, όµως, µπορεί να συµβεί κάτι τέτοιο όταν απουσιάζουν τόσο από τα ερασιτεχνικά, όσο 
και τα επαγγελµατικά σωµατεία ειδικοί επιστήµονες οργάνωσης & διοίκησης; Ο κόσµος 
άλλαξε και η έκρηξη της τεχνολογίας δηµιούργησε νέα τάξη πραγµάτων. Το αθλητικό κίνηµα 
σε ολόκληρο τον πλανήτη έχει κάνει άλµατα και ο επαγγελµατισµός αποτελεί όχι απλώς 
πραγµατικότητα, αλλά αναγκαιότητα. Στη χώρα µας, ο εκσυγχρονισµός των αθλητικών 
οργανισµών απασχολεί τους διοικούντες επιδερµικά και η οργάνωση παραµένει βουνό, 
εξαντλώντας τον Ελληνικό αθλητισµό σε βήµα σηµειωτόν. 
 
Τα ΜΜΕ έχουν χρέος να αναδείξουν τη σηµασία της οργάνωσης & διοίκησης του 
αθλητισµού, να κινητοποιήσουν όλους όσοι αντιλαµβάνονται την αξία της απαγκίστρωσης 
από την προχειρότητα και να συνδράµουν αποφασιστικά στην αξιοποίηση των αθλητικών 
επιστηµόνων. Ο ρόλος του Τύπου σε αυτή τη φάση είναι ιδιαίτερα σοβαρός, αφού πρέπει να 
πληροφορηθουν αναλυτικά και να πεισθούν οι παράγοντες για την αναγκαιότητα επιστηµό-
νων οργάνωσης & διοίκησης αθλητισµού. Συµβαίνει οι προεδρικές εταιρείες και τα σωµατεία 
µε νεόπλουτους ηγέτες να αγνοούν τη χρησιµότητα των επιστηµόνων αυτών και να 
πορεύονται µε νοοτροπία του παρελθόντος. Έτσι, όµως, είναι µαθηµατικά βέβαιο ότι θα 
χαθεί το στοίχηµα του µέλλοντος. 
 
Μέσα από την ειδησεογραφία και την αρθρογραφία επιβάλλεται να αναδεικνύεται η 
πραγµατική αιτία των προβληµάτων και να εντοπίζονται οι ρίζες του κακού του αθλητισµού 
µας. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει σιγά-σιγά, αλλά σταθερά, κατανοητό ότι οι σηµερινές 
απαιτήσεις στον αθλητικό χώρο δεν επιτρέπουν τη δραστηριοποίηση εµπειρικών, αλλά 
επιστηµόνων εξειδικευµένων και ικανών να σχεδιάσουν τα επόµενα βήµατα, να µειώσουν τα 
λάθη και να προωθήσουν εφικτές λύσεις. 
 
Από δω και πέρα είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση για τον αθλητισµό να κλείσει ακριβές 
ραντεβού µε την πρόοδο αν δεν στελεχωθεί σωστά και δεν εγκαταλείψει την πολιτική των 
πυροτεχνηµάτων και της υποκρισίας. Ο Τύπος καλείται να παρακολουθήσει τις εξελίξεις από 
κοντά, να επισηµάνει τους κινδύνους και να φωτίσει τη χρησιµότητα του προγραµµατισµού 
από ειδικούς επιστήµονες. Το θέµα δεν είναι εύκολο, αφού τα ΜΜΕ λειτουργούν µε 
οικονοµικά κριτήρια και η προβολή του ρόλου των επιστηµόνων οργάνωσης & διοίκησης 
αθλητισµού δεν προσφέρει θεαµατικότητα, ακροαµατικότητα και αναγνωσιµότητα.  
Επιβάλλεται, συνεπώς, και η δραστηριοποίηση της Ελληνικής Εταιρείας ∆ιοίκησης 
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Αθλητισµού µε στόχο την ενηµέρωση όλου του αθλητικού χώρου για τις δυνατότητες 
προσφοράς των µελών της. 
 
Είναι απαραίτητο να κατανοηθεί ότι οι πετυχηµένοι επιχειρηµατίες έξω από το χώρο του 
αθλητισµού κατ’ ανάγκη δεν θα έχουν την ίδια αποτελεσµατικότητα παριστάνοντας τους 
ειδικούς ή στηριζόµενοι σε απαίδευτους περί την οργάνωση συνεργάτες. Η εποχή της 
προχειρότητας και των αποσπασµατικών προγραµµάτων έχει περάσει. Ο αθλητισµός έχει 
πλέον αυξηµένες απαιτήσεις και η επιτυχία δεν πέφτει από τον ουρανό. Συνεπώς, µία λύση 
έχουν οι νεοπαράγοντες: να συλλάβουν τα µηνύµατα από το µέλλον και να οργανώσουν το 
παρόν, προσλαµβάνοντας στελέχη οργάνωσης & διοίκησης.  
 
Είναι καλό τα φώτα να µην πέφτουν µόνο στα αποτελέσµατα, αλλά στις δοµές, τις συνθήκες, 
την αιτία των διαφωνιών ή συγκρούσεων στη γέννηση και τη διαδροµή τους. Αν, για 
παράδειγµα, είχε αποσαφηνίσει η Οµοσπονδία ιστιοπλοϊας στο σωστό χρόνο τα θέµατα 
χορηγίας και τα δικαιώµατα των αθλητών και τα δικά της, ίσως να µην ξεκινούσε η κόντρα 
µε το χρυσό Ολυµπιονίκη Νίκο Κακλαµανάκη. Αν, µε άλλα λόγια, η συγκεκριµένη 
Οµοσπονδία συνεργαζόταν µε ειδικό επιστήµονα τα γεγονότα θα περνούσαν µέσα από την 
ενηµέρωση και δεν θα γεννούσαν πρόβληµα σχέσεων ανάµεσα στις δύο πλευρές. Η άγνοια ή 
η ηµιµάθεια των παραγόντων συντελούν στη δηµιουργία αποπροσανατολιστικών 
µηχανισµών και αποµακρύνουν τις λύσεις από τα προβλήµατα. 
 
Η έλλειψη ειδικού επιστήµονα στην οργάνωση των αθλητικών µονάδων, που συγκροτούν τον 
αθλητικό οργανισµό, περιορίζει σηµαντικά και µερικές φορές ακυρώνει τη µεγιστοποίηση 
των αποτελεσµάτων. Και αυτό δεν είναι υπόθεση, αλλά θλιβερή πραγµατικότητα. Από την 
άλλη πλευρά, δεν αρκεί να υπάρχουν καλές µονάδες, αλλά πρέπει να λειτουργούν ως µέλη 
οργανισµού, ώστε η ανάπτυξη να είναι ισόρροπη. Οι σταθερές επιτυχίες και όχι οι 
περιστασιακές, περνάνε αναπόδραστα µέσα από την επιστηµονική οργάνωση, που όµως 
πρέπει να έχει συγγενή χαρακτηριστικά, στοχεύοντας στη σύνθεση ενός ενιαίου και 
οµοιόµορφου αθλητικού πεδίου. Μόνοι τους οι παράγοντες ή οι αθλητικοί επιστήµονες δεν 
µπορούν να πετύχουν. Οφείλουν να συνεργαστούν και η ευθύνη της πρωτοβουλίας ανήκει 
στους παράγοντες. Τη γέφυρα µπορούν να φτιάξουν οι αθλητικοί συντάκτες, ξεφεύγοντας 
από τα τετριµένα και διεισδύοντας στον πυρήνα του µέλλοντος. Το αθλητικό τοπίο του 21ου 
αιώνα απαγορεύει ευκαιριακές δραστηριότητες και απαιτεί επιστηµονική οργάνωση µακριά 
από µεγάλα λόγια και αποκλειστικά µε πράξεις. Ο Ελληνικός αθλητισµός πρέπει να 
οργανωθεί και να διοικηθεί σωστά, µακριά από τερτίπια, τεχνάσµατα, αποφάσεις στο γόνατο 
και εξυπηρέτηση πολυποίκιλων σκοπιµοτήτων. Το βλέµµα προς το αύριο δεν πρέπει να είναι 
απλανές, αλλά διεισδυτικό.   
 
Η κατάρτιση του προϋπολογισµού στις αθλητικές µονάδες πρέπει να γίνεται από ειδικευµένα 
στελέχη, µε µελέτη και ανάλυση στοιχείων. Όλες οι παράµετροι του αθλητισµού επιβάλλεται 
να αναλύονται, ώστε οι ανάγκες και οι στόχοι να παίρνουν αριθµό προτεραιότητας. Αυτό το 
σπουδαίο έργο δεν επιτρέπεται να αφήνεται στα χέρια εµπειρικών, αλλά να παραδίδεται µε 
εµπιστοσύνη στους επιστήµονες της οργάνωσης & διοίκησης. 
 
Η οργάνωση υπαγορεύει την κατανοµή ρόλων. Για παράδειγµα, µία ΠΑΕ πρέπει να έχει 
προσωπάρχη, τµήµατα οικονοµικών, µάρκετινγκ, δηµοσίων σχέσεων, πώλησης εισιτηρίων, 
µετακινήσεων, εµπορίας ειδών της εταιρείας, εκµετάλλευσης δικαιωµάτων και, τέλος, 
µάνατζερ. Το προσωπικό µιας αθλητικής εταιρείας είναι και περιουσιακό της στοιχείο. Πριν 
κάποιο στέλεχος αλλάξει εργοδότη πρέπει να έχει διασφαλιστεί η οµαλή συνέχεια από τους 
άλλους εργαζόµενους στο τµήµα. Η αποχώρηση στελεχών (περίπτωση Μπάγεβιτς στην 
ΑΕΚ) είναι δυνατόν να δηµιουργήσει πρόβληµα λειτουργίας και αποδοτικότητας για µικρό, 
έστω, χρονικό διάστηµα. Αν, όµως η εταιρεία είναι σωστά οργανωµένη, εξασφαλίζει 
σταθερότητα και διατήρηση της τεχνογνωσίας. 
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Ο Τύπος καλείται να αναδείξει το ρόλο του ειδικού τεχνοκράτη στην οργάνωση & διοίκηση 
του αθλητικού οικοδοµήµατος στο σύνολο και τα µέρη του. Είναι µονόδροµος για τα ΜΜΕ, 
που ως τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το θέµα, βρίσκονται σε χειµέρια νάρκη. Ο χρόνος κυλάει, οι 
εξελίξεις τρέχουν και η πρόοδος δεν περιµένει. Όταν η παρούσα κατάσταση ξεφύγει από την 
τροχιά της αδιαφορίας, οι επιστήµονες της οργάνωσης & διοίκησης του αθλητισµού θα 
γίνουν ανάρπαστοι. Τότε θα χρειαστεί να δίνουν σχετικά διπλώµατα και τα δικά µας 
Πανεπιστήµια. Γιατί ο αθλητισµός πρέπει να περάσει αποκλειστικά στα χέρια των ειδικών 
επιστηµόνων.  
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Αναγκαιότητα µηχανογράφησης των Ελληνικών αθλητικών φορέων και γεγονότων 

 
Φάννης Μπέλλος, ∆ιευθυντής Παραγωγής  
                               SiTEC SA Integrated Software Solutions 
 
Εισαγωγή 
 
Με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια, η πληροφορική έχει µπεί για τα 
καλά τόσο στην επαγγελµατική, όσο και την καθηµερινή ζωή µας. Από την «επανάσταση» 
αυτή δεν θα µπορούσε να µείνει έξω και ο χώρος του αθλητισµού, όπου η ανάγκη για άµεση 
πληροφόρηση, για ταχύτατη επεξεργασία των κάθε µορφής δεδοµένων και έκδοση πολύτιµων 
στατιστικών στοιχείων είναι στις µέρες µας επιτακτική.  
 
Εξελίξεις στον τοµέα της µηχανογραφικής κάλυψης  
 
Στον τοµέα της µηχανογραφικής κάλυψης των µεγάλων αθλητικών διοργανώσεων την 
τελευταία δεκαετία έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος µε εντυπωσιακά αποτελέσµατα. ∆εν 
µπορεί πλέον κανείς σήµερα να φανταστεί πώς θα µπορούσε να είναι επιτυχηµένη η 
διοργάνωση ενός αγώνα, ή οποιουδήποτε αθλήµατος χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Στο Παγκόσµιο Κύπελο Ποδοσφαίρου του 1994 οι φίλαθλοι µπορούσαν να 
αγοράζουν εισιτήρια για τους αγώνες επιλέγοντας θέσεις που ήταν διαθέσιµες, τις οποίες 
έβλεπαν στην οθόνη ενός υπολογιστή. Για τη µηχανογραφική κάλυψη των Ολυµπιακών 
Αγώνων της Ατλάντα χρησιµοποιήθηκαν 3 κεντρικοί υπερυπολογιστές, 250 περιφερειακά 
συστήµατα, πάνω από 3.000 τερµατικά και 37 διαφορετικές εφαρµογές που διαχειρίστηκαν ένα 
τεράστιο όγκο δεδοµένων (περίπου 60 δισεκατοµµύρια χαρακτήρες) και ενηµέρωναν άµεσα 
τους δηµοσιογράφους, τους φιλάθλους, τους αθλητές, τους προπονητές, τα ΜΜΕ και το 
διαδυκτίου. 
 
Το διαδύκτιο έχει δηµιουργήσει µία πραγµατική επανάσταση και στο χώρο του αθλητισµού.  
Οποιοσδήποτε διαθέτει έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένα modem µπορεί να συνδεθεί µε 
αυτό και να πάρει απίστευτα λεπτοµερείς πληροφορίες, όπως π.χ., βιογραφικά αθλητών, 
επιδόσεις τους ακόµη και κατά τη διάρκεια των αγώνων, πλήθος στατιστικών στοιχείων, 
τελευταία νέα από εκατοντάδες αθλητικούς φορείς σε εθνικό ή συλλογικό επίπεδο, κλπ. 
  
Εκτός, όµως, από τη δυνατότητα της άµεσης πληροφόρησης, οι τεχνολογίες της πληροφορικής 
προσφέρουν και ένα άλλο, εξ ίσου σηµαντικό, πλεονέκτηµα. Αυτό της ταχύτατης επεξεργασίας 
και έκδοσης στατιστικών στοιχείων. Για να αξιοποιηθούν πλήρως διαχρονικά, στα αποτελέσµα-
τα των αγώνων πρέπει να γίνεται κατάλληλη στατιστική επεξεργασία, ώστε να µπορούν να 
δώσουν πολυδιάστατες ενδιαφέρουσες πληροφορίες σε όλα τα µέλη της αθλητικής οικογένειας. 
 
Γενικά, ο «επιστηµονικός» αθλητισµός που έχει καθιερωθεί παγκόσµια εδώ και χρόνια δεν θα 
µπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς τη βοήθεια της πληροφορικής, διότι οι επιτυχίες των αθλητών, 
εκτός από τη σκληρή δουλειά, προϋποθέτουν και τη σωστή στρατηγική. Ο ρόλος που έχει να 
επιτελέσει ένας προπονητής είναι διπλός: αφενός να φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση των 
επιδόσεων του αθλητή και αφετέρου να οργανώνει το πρόγραµµά του µε τέτοιο τρόπο, ώστε η 
µέγιστη ενέργειά του να διοχετευθεί την κατάλληλη στιγµή, µε στόχο την καλύτερη δυνατή 
επίδοση. Έτσι, η τακτική των αθλητών και των προπονητών σε κάθε είδους αγώνες, βασίζεται 
όλο και περισσότερο στα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία και το υψηλό επίπεδο των αθλητικών 
επιδόσεων οφείλεται κατά ένα µέρος σε αυτά.  
 
Στη χώρα µας έχουν γίνει µέχρι σήµερα αρκετές αξιόλογες προσπάθειες για την εισαγωγή της 
πληροφορικής στον αθλητισµό, οι οποίες, όµως, είναι αποσπασµατικές και χωρίς ενιαία 
αντιµετώπιση από όλες τις Οµοσπονδίες και τους αθλητικούς φορείς γενικότερα. Πολλοί από 
αυτούς, κυρίως οι µικρότεροι, δεν έχουν κάν µηχανογραφήσει το µητρώο των αθλητών τους, µε 
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αποτέλεσµα να ψάχνουν ώρες σε χειρόγραφα βιβλία για να βρουν τα στοιχεία ενός αθλητή ή 
µιας αθλήτριας. 
 
Ένα άλλο ζήτηµα που εγείρεται είναι αυτό της µηχανογραφικής υποστήριξης των διεθνών 
διοργανώσεων. Συνήθως, όταν η χώρα µας φιλοξενεί µια τέτοια διοργάνωση καλείται κάποια 
ιδιωτική (Ελληνική ή ξένη) εταιρεία, που αναλαµβάνει τη µηχανογραφική κάλυψή της και την 
έκδοση των αποτελεσµάτων. Τις περισσότερες φορές, αυτό που τελικά µένει µετά το κλείσιµο 
της αυλαίας είναι µόνο µερικά τεύχη µε αποτελέσµατα, τα οποία πολύ δύσκολα µπορούν να 
αξιοποιηθούν στη συνέχεια. Αλήθεια, πώς µπορεί η εκάστοτε διοργανώτρια Οµοσπονδία να 
συγκεντρώσει όλες αυτές τις πληροφορίες από τις διάφορες διοργανώσεις, να τις ταξινοµήσει 
κατάλληλα και να τις αξιοποιήσει στη συνέχεια στατιστικά;   
 
Η εταιρεία µας έχει ξεκινήσει µια προσπάθεια στο χώρο του αθλητισµού από το 1987, µε 
αρχικό στόχο την πλήρη µηχανογράφηση κάθε Οµοσπονδίας, ώστε να µπορεί αυτή να 
λειτουργήσει αυτόνοµα και µε το λιγότερο δυνατό κόστος, τόσο για τη µηχανογραφική κάλυψη 
αγώνων, όσο και (το σπουδαιότερο) για τη δηµιουργία µιας «Βάσης ∆εδοµένων» για κάθε 
άθληµα, που θα µπορεί να πληροφορήσει τον οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο, για οτιδήποτε 
αφορά στο άθληµα αυτό. 
 
Τελικός στόχος, που, αν θέλουµε να αποτελούµε και στον τοµέα αυτό µέλη της σύγχρονης 
Ευρώπης, θα πρέπει να υλοποιηθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα, είναι η δηµιουργία και 
συνεχής συντήρηση και επέκταση µιας Πανελλήνιας Βάσης ∆εδοµένων (ίσως µε έδρα τη 
Γ.Γ.Α.) και η σύνδεσή της µε αντίστοιχες των άλλων χωρών και των ∆ιεθνών Οµοσπονδιών 
(IAAF, FIFA, FINA, κλπ.). 
 
Βέβαια, προβλήµατα υπάρχουν, αλλά δεν είναι αξεπέραστα. Ήδη η Ε.Π.Α.Ε. έχει εγκαταστήσει 
(και λειτουργεί από το 1992) ένα ολοκληρωµένο µηχανογραφικό σύστηµα, το οποίο 
υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες της, τόσο στο διοικητικό, όσο και στον αγωνιστικό τοµέα. Με 
το σύστηµα αυτό είναι συνδεδεµένες όλες οι ΠΑΕ Α' και Β' Εθνικής, µε δυνατότητα άµεσης 
αποστολής και λήψης στοιχείων που τις αφορούν. Στον τοµέα αυτό, η Ένωση του 
Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου βρίσκεται ήδη αρκετά µπροστά σε σχέση µε άλλες Ευρωπαϊκές 
αντίστοιχες.  Παρόµοια προσπάθεια για ολοκλήρωση του πληροφοριακού της συστήµατος έχει 
ξεκινήσει και η Ε.Π.Ο. 
 
Στο χώρο της Καλαθοσφαίρισης, η Ε.Ο.Κ. έχει εγκαταστήσει από το 1989 ολοκληρωµένο 
πληροφοριακό σύστηµα για την τήρηση του Μητρώου των αθλητών, την παρακολούθηση των 
µεταγραφών, την αγωνιστική παρακολούθηση σε επίπεδο Ελληνικών πρωταθληµάτων και 
Εθνικών οµάδων και την έκδοση στατιστικών στοιχείων. 
 
Στο χώρο του Υγρού Στίβου, η Ε.Κ.Ο.Φ. διαθέτει αυτή τη στιγµή µία πολύτιµη βάση 
δεδοµένων µε όλες τις επιδόσεις, όλων των Ελλήνων αθλητών, από το 1988 µέχρι σήµερα. 
Πέραν αυτού, µπορεί να καλύψει µε πλήρη αυτοµατισµό (σύνδεση των υπολογιστών µε 
ηλεκτρονικά χρονόµετρα και φωτεινούς πίνακες) και µε δικό της εξοπλισµό και προσωπικό, 
οποιαδήποτε Ελληνική ή διεθνή διοργάνωση και να δώσει άµεσα συγκεντρωτικά στατιστικά 
στοιχεία στον Τύπο, τους Οµοσπονδιακούς Προπονητές, κλπ. Παρόµοιο σύστηµα έχει 
εγκατασταθεί και στην Ε.Ο.Υ.∆.Α.Α.Τ.Κ. 
 
Στο χώρο του Στίβου, ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα έχει εγκατασταθεί στο 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και χρησιµοποιείται τόσο για τη µηχανογραφική κάλυψη αγώνων, όσο και για την 
έκδοση στατιστικών στοιχείων, που συγκεντρώνονται στο ετήσιο εγχειρίδιο αγωνιστικού 
απολογισµού που εκδίδει. 
 
Στον εξ’ ίσου σηµαντικό χώρο του Σχολικού Αθλητισµού, που αποτελεί τη βάση για την 
επιλογή και διαµόρφωση ικανών αθλητών, έχουν επίσης γίνει σηµαντικά βήµατα, κυρίως από 
το Κολλέγιο Αθηνών, όπου έχει ξεκινήσει η δηµιουργία µίας εσωτερικής βάσης δεδοµένων µε 
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τις αθλητικές επιδόσεις των µαθητών και την παρακολούθηση της φυσικής τους κατάστασης.  
Τέλος, η Γ.Γ.Α., µε το Εθνικό Σύστηµα Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισµού, έχει 
ξεκινήσει ένα πρόγραµµα εργοµετρικής αξιολόγησης µαθητών σε Πανελλήνια κλίµακα. 
 
Θα πρέπει να τονισθεί εδώ ότι για τη δηµιουργία και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση ενός 
πληροφοριακού συστήµατος από έναν αθλητικό φορέα, σηµαντικό ρόλο παίζουν: α) η ύπαρξη 
ειδικευµένων ατόµων, τα οποία συµµετέχουν τόσο στην αρχική σχεδίαση του συστήµατος, όσο 
και στη συνεχή επέκτασή του και β) η ολοκληρωµένη επιµόρφωση των στελεχών του φορέα σε 
θέµατα πληροφορικής. Στον τοµέα της οργάνωσης: α) των πληροφοριών µε σκοπό την 
αποδοτικότερη αξιοποίησή τους και β) του διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού, σηµαντικός 
είναι ο ρόλος που έχει να επιτελέσει ο αθλητικός µάνατζερ. 
 
Επειδή τα ρεκόρ και οι νίκες στα στάδια, τις πισίνες και τα γυµναστήρια δεν αρκούν για να 
θεωρούµαστε «προηγµένοι» στον αθλητισµό, θα πρέπει σύντοµα να γίνει µια συντονισµένη 
προσπάθεια, µε τη Γ.Γ.Α. σε ρόλο οργανωτή και µε τη συµµετοχή όλων των αθλητικών 
φορέων (Αθλητικών Οµοσπονδιών, Ενώσεων Προπονητών, Τµηµάτων Φυσικής Αγωγής, 
Ελλ.Ε.∆.Α. και άλλων), ώστε να επιτευχθεί ο τελικός στόχος: µία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ. Χρειάζεται αρκετή προσπάθεια, αλλά το έδαφος έχει ήδη 
προετοιµασθεί. 
 
Επίλογος 
 
Ο αιώνας µας έχει ήδη σηµαδευτεί από την πληροφορική επανάσταση. ∆εν πρέπει, όµως, να 
ξεχνάµε ότι δηµιουργός και πρωταγωνιστής της παραµένει ο άνθρωπος. Οι τεχνολογίες της 
πληροφορικής, που βελτιώνονται ραγδαία, είναι απλά ένα εργαλείο στα χέρια του, µε το οποίο 
µπορεί να δηµιουργήσει θαύµατα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας ∆ιοίκησης Αθλητισµού 

Θεσσαλονίκη, 26 – 28 Οκτωβρίου 1996 87 

 
Η οργάνωση της προετοιµασίας της Ολυµπιακής Οµάδας 

 
Μανώλης Κοτσολάκης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής,  
                                        Τεχνικός Σύµβουλος της Ε.Ο.Α.  
 
Είναι νωπή ακόµα στη µνήµη µας η υποδοχή που επιφύλαξε ο λαός στην Ολυµπιακή Οµάδα 
που εκπροσώπησε τη χώρα στην Ατλάντα. Μια Οµάδα που δεν περιόρισε την άψογη 
εµφάνισή της στην παρέλαση της τελετής έναρξης, αλλά έκανε γνωστό τον αθλητισµό της 
Ελλάδας σε όλο τον κόσµο και έδειξε ότι η χώρα που γέννησε τον αθλητισµό µπορεί να 
πρωταγωνιστεί στους αγωνιστικούς στίβους και στο διεθνές αθλητικό κίνηµα. 
 
Οι αθλητές µας σε αυτούς τους Αγώνες απέσπασαν την προσοχή της παγκόσµιας αθλητικής 
κοινότητας τόσο για το ήθος, όσο και για τις επιδόσεις τους. Αξίζει να αναφερθεί εδώ ένας 
σύντοµος απολογισµός: οκτώ (8) µετάλλια σε τέσσερα (4) αθλήµατα, τέσσερα (4) χρυσά (2 
στην Άρση Βαρών, 1 στη Γυµναστική και 1 στην Ιστιοπλοΐα), τέσσερα (4) αργυρά (3 στην 
Άρση Βαρών και 1 στο Στίβο). Συνολικά 45 Ολυµπιονίκες (το 37,2% των αθλητών της 
οµάδας) κατετάγησαν στις 8 πρώτες θέσεις, από εννέα (9) αθλήµατα (7 ατοµικά και 2 
οµαδικά), µε 4 Παγκόσµιες και 6 Πανελλήνιες επιδόσεις. Είναι, λοιπόν, σηµαντικό να 
καταγραφεί ο τρόπος προετοιµασίας της Οµάδας αυτής, ώστε να αποτελέσει βάση για 
θεσµοθέτηση και περαιτέρω βελτίωσή της. 
 
Σύµφωνα µε το ∆ιεθνή Ολυµπιακό Καταστατικό Χάρτη, την ευθύνη της προετοιµασίας, της 
τελικής επιλογής και της δήλωσης αθλητών στους Ολυµπιακούς Αγώνες έχουν οι Εθνικές 
Ολυµπιακές Επιτροπές, µετά από πρόταση των Εθνικών Αθλητικών Οµοσπονδιών. Έτσι, 
σύµφωνα και µε την Ελληνική νοµοθεσία η Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α.) έχει 
την αρµοδιότητα για την Ολυµπιακή  Προετοιµασία και την τελική επιλογή της Ολυµπιακής 
Οµάδας. 
 
Ο όρος «Ολυµπιακή Προετοιµασία» σηµαίνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες 
που αφορούν στην οργάνωση και την τελική συγκρότηση της Ολυµπιακής Οµάδας, µέχρι την 
αναχώρησή της για τους Αγώνες. Μπορούµε να πούµε ότι ουσιαστικά ξεκινά αµέσως µετά τη 
λήξη τους και διαρκεί 4 χρόνια. Την παρακολούθηση της προετοιµασίας έχει η Επιτροπή 
Ολυµπιακής Προετοιµασίας (ΕΠ.Ο.Π.), που ορίζεται απο την Ε.Ο.Α., µε τη βοήθεια σήµερα 
τεσσάρων Τεχνικών Συµβούλων. 
 
Για πρώτη φορά η ΕΠ.Ο.Π. συγκροτήθηκε το 1974 µε πρόταση του σηµερινού προέδρου της 
Ε.Ο.Α κ. Αντώνη Τζίκα που ήταν και ο πρώτος πρόεδρός της. Σε κάθε τεχνικό σύµβουλο έχει 
ανατεθεί η παρακολούθηση οµάδας αθληµάτων και έχει οριστεί ως συνδετικός κρίκος µεταξύ 
της ΕΠ.Ο.Π. και των αντίστοιχων Οµοσπονδιών. Για την καλύτερη επαφή, οι Οµοσπονδίες 
ορίζουν από ένα τεχνικό και ένα διοικητικό εκπρόσωπο για θέµατα Ολυµπιακής 
Προετοιµασίας. 
 
Τα βασικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζονται µέχρι την αναχώρηση της Οµάδας για 
τους Αγώνες είναι: 
  
Α. Καθορισµός κριτηρίων επιλογής αθληµάτων και αθλητών 
 
Βασικός άξονας και προβληµατισµός για τον ορισµό των κριτηρίων αυτών είναι η 
αντικειµενικότητα και η ίση µεταχείριση των αθληµάτων, πράγµα αρκετά δύσκολο, αφού 
υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι: α) συµµετοχής σε αγώνες, β) διεξαγωγής αγώνων, γ) 
καταγραφής αποτελεσµάτων, δ) κατάταξης σε αυτούς, αλλά και ε) διαφορετική  αίσθηση του 
κόσµου για το τι είναι επιτυχία σε κάθε άθληµα. Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στην ενηµέρωση, 
συζήτηση και αποδοχή των κριτηρίων απο τις Οµοσπονδίες, πράγµα που έγινε µε 
αλλεπάλληλες συσκέψεις εκπροσώπων τους µε την ΕΠ.Ο.Π. και τους τεχνικούς συµβούλους. 
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Για πρώτη φορά, κριτήρια επιλογής για την Ολυµπιακή Οµάδα ορίστηκαν το 1988, τα οποία 
περιορίζονταν στο Ολυµπιακό έτος. Το 1991 ανακοινώθηκαν κριτήρια επιλογής για την 
Ολυµπιάδα της Βαρκελώνης που αφορούσαν στο Ολυµπιακό και το Προολυµπιακό έτος.  
Από το 1993, τα κριτήρια επιλογής αφορούν 4ετή κύκλο προετοιµασίας. Με βάση τα 
κριτήρια αυτά, το σύστηµα επιλογής έχει ως εξής: 
� Το χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο Ολυµπιακών Αγώνων χωρίζεται σε δύο περιόδους: την 

πρώτη περίοδο (µεταολυµπιακή) για το 1ο και 2ο έτος µετά τους τελευταίους Αγώνες και 
τη δεύτερη περίοδο (Ολυµπιακή) που αφορά στο προολυµπιακό και Ολυµπιακό έτος της 
επόµενης. 

� Την πρώτη περίοδο τα κριτήρια επιλογής της προολυµπιακής οµάδας είναι ελαστικότερα 
και περιλαµβάνουν και αθλητές της αµέσως προηγούµενης κατηγορίας ηλικίας από αυτή 
των Ανδρών - Γυναικών. 

� Τη δεύτερη περίοδο τα κριτήρια γίνονται αυστηρότερα και αφορούν µόνο κατηγορίες 
που το άθληµα, το αγώνισµα, η κατηγορία, ή η κλάση τους περιλαµβάνεται στο 
πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων. 

� Οι ζητούµενες επιδόσεις - διακρίσεις επιλογής καταρτίζονται µε βάση την κατεύθυνση 
που δίνει η Ολοµέλεια της Ε.Ο.Α. για την επιθυµητή διάκριση των αθλητών που θα 
επιλεγούν. 

� Στην αρχή κάθε χρονιάς γίνεται έλεγχος των αποτελεσµάτων που πέτυχαν οι αθλητές της 
προολυµπιακής οµάδας κατά τον προηγούµενο χρόνο και εντάσσονται στην νέα οµάδα 
µόνο οι αθλητές που πέτυχαν τις ζητούµενες επιδόσεις - διακρίσεις. 

� Η ένταξη νέων αθλητών στην οµάδα είναι ανοικτή από τη στιγµή που θα πετύχουν 
επιδόσεις που περιλαµβάνονται στα κριτήρια για τη συγκεκριµένη περίοδο και τυγχάνουν 
αναδροµικά των πάσης φύσεως προνοµίων και ενισχύσεων που έχουν και οι αρχικά 
ενταχθέντες αθλητές. 

� Προκειµένου να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί η προετοιµασία των «αδύνατων» 
αθληµάτων, όσων δηλαδή έχουν εντάξει λιγότερους από 4 αθλητές στην οµάδα, δίνεται η 
δυνατότητα να συµπεριληφθεί κατ' εξαίρεση στην προολυµπιακή οµάδα ένας µόνο 
αθλητής, αθλήτρια ή οµάδα, µετά από πρόταση της οικείας Οµοσπονδίας. Η κατ' 
εξαίρεση ένταξη ισχύει µέχρι το Ολυµπιακό έτος. Αλλά για να επιλεγεί ο αθλητής στην 
Οµάδα που θα πάει στους Αγώνες πρέπει να έχει πετύχει επίδοση - διάκριση ανάλογη µε 
αυτή που προβλέπεται για τους κανονικά εντασσόµενους αθλητές. 

� Οι ζητούµενες διακρίσεις που περιλαµβάνονται στους αναλυτικούς κατά έτος και κατά 
άθληµα πίνακες κριτηρίων αφορούν κατάταξη στις εξής διοργανώσεις: 
o Στην προηγούµενη Ολυµπιάδα. 
o Σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα - Κύπελα κατηγορίας Α-Γ ή Ε-Ν. 
o Σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα κατηγορίας Α-Γ ή Ε-Ν. 
o Σε Μεσογειακούς αγώνες Α-Γ. 
o Σε επιλεγµένους ανά άθληµα και προσυµφωνηµένους µεγάλους διεθνείς αγώνες 

κατηγορίας Α-Γ. 
o Επίτευξη νέας ή ισοφάριση Παγκόσµιας ή Ευρωπαϊκής επίδοσης Α-Γ ή Ε-Ν. 

� Για τα οµαδικά αθλήµατα, η ένταξη ακολουθεί τις διαδικασίες που ορίζονται από τις 
∆ιεθνείς Οµοσπονδίες και ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση των συµµετοχών στα 
προολυµπιακά τουρνουά πρόκρισης. 

 
Με την καθιέρωση κριτηρίων επιλογής 4ετούς διάρκειας και την ανακοίνωσή τους µε τους 
αναλυτικούς πίνακες ζητούµενων επιδόσεων - διακρίσεων για κάθε άθληµα: 
α) Μπορεί να γίνει έγκαιρα η προσαρµογή των προγραµµάτων και ο προπονητικός 

σχεδιασµός από τους αρµόδιους τεχνικούς των Οµοσπονδιών για την προετοιµασία των 
αθλητών και των οµάδων τους και τη συµµετοχή τους σε συγκεκριµένους αγώνες, µέσα 
από τους οποίους θα εξασφαλίσουν - εφ' όσον πετύχουν τα κριτήρια - τη συµµετοχή τους 
στην προολυµπιακή οµάδα. 

β) Υπάρχει συνεχής παρακολούθηση από την Ε.Ο.Α. και την ΕΠ.Ο.Π., σε συνεργασία µε τις 
Οµοσπονδίες, της προετοιµασίας των αθλητών υψηλών επιδόσεων, της φυσικής και 
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αγωνιστικής τους κατάστασης, ώστε να αντιµετωπίζονται έγκαιρα πιθανά προβλήµατα 
και να παρέχεται στους συγκεκριµένους αθλητές κάθε δυνατή οικονοµική, επιστηµονική, 
τεχνική και ηθική υποστήριξη. 

γ) Υπάρχει συνεχής διατήρηση του ενδιαφέροντος των εντασσόµενων αθλητών για υψηλές 
επιδόσεις και διακρίσεις.  

δ) Είναι δυνατή η έγκαιρη και µε πλήρη στοιχεία 4 ετών τελική - οριστική επιλογή των 
αθλητών και των οµάδων που θα εκπροσωπήσουν επάξια τη χώρα µας στους Αγώνες. 

 
Η Ε.Ο.Α. πρωτοπόρησε στον τοµέα των κριτηρίων. Ιδίως µετά την καθιέρωσή τους για τους 
Αγώνες της Ατλάντα από όλες σχεδόν τις ∆ιεθνείς Οµοσπονδίες. Συνεπώς, δεν είναι 
συµπτωµατική η αγωνιστική επιτυχία που παρουσιάζουν οι Ολυµπιακές µας Οµάδες, αλλά 
µάλλον προϊόν προγραµµατισµού και οργάνωσης. 
 
Β. ∆ιαδικασίες οικονοµικής ενίσχυσης της Ολυµπιακής προετοιµασίας 
 
Για πρώτη φορά από το 1993 οι επιχορηγήσεις των Οµοσπονδιών από την Ε.Ο.Α. για 
Ολυµπιακή προετοιµασία συνδέθηκαν µε τα κριτήρια επιλογής και την ένταξη οµάδων και 
αθλητών  στην Προολυµπιακή Οµάδα. Οι αθλητές και οι οµάδες που εντάσσονται σε αυτή 
διακρίνονται, ανάλογα µε τις επιδόσεις - διακρίσεις τους, σε δύο κατηγορίες: α) τους 
επίλεκτους και β) τους λοιπούς αθλητές και οµάδες.  
 
Για την περίοδο 1993 - 1996, οι επιχορηγήσεις προς τις Οµοσπονδίες ήταν ανάλογες του 
αριθµού των αθλητών και των οµάδων που είχαν εντάξει στην Προολυµπιακή Οµάδα και 
ανάλογες µε την κατηγορία που υπάγονταν οι ενταχθέντες. Η αναλογία ήταν, για τους 
λοιπούς αθλητές και οµάδες, τα 2/3 του ποσού των επίλεκτων. Ειδικά για τα ατοµικά 
αθλήµατα οι επιχορηγήσεις δίνονταν στην Οµοσπονδία για να καλύψει µέρος των εξόδων της 
που αφορούσαν στην προετοιµασία συγκεκριµένου αθλητή - µέλους της Οµάδας. Γενικά, η 
οικονοµική ενίσχυση αφορούσε : 
1) Στην υποστήριξη των αγωνιστικών και προπονητικών προγραµµάτων (έξοδα συµµετοχής 

σε αγώνες, προπονητικά κάµπς, κλπ.) αθλητών και οµάδων. 
2) Στην επιστηµονική παρακολούθηση και ιατρική, νοσοκοµειακή και φαρµακευτική 

κάλυψη των αθλητών. 
3) Στην εξασφάλιση αθλητικού υλικού, προπονητικών µέσων και επιστηµονικών οργάνων. 
 
Πέρα από την ίσως αυτονόητη ανάγκη αύξησης του ποσού που διατίθεται για την Ολυµπιακή 
Προετοιµασία δύο σηµεία της χρειάζονται βελτίωση : 
1) Η Ε.Ο.Α. πρέπει να ανακοινώνει και να διαθέτει έγκαιρα τις επιχορηγήσεις, ώστε να 

γνωρίζει η Οµοσπονδία, ο προπονητής και ο αθλητής το ποσό που του αναλογεί, για να 
προγραµµατίσουν κάµπ, προπονήσεις και αγώνες.Αυτό εξαρτάται και από την 
οικονοµική κατάσταση της Ε.Ο.Α. που δεν ήταν καλή τα τελευταία χρόνια, λόγω: α) της 
σηµαντικής κάµψης που παρουσιάζουν τα κέρδη του ΠΡΟ-ΠΟ, ποσοστό από τα οποία 
παίρνει και β) της κατασκευής των νέων γραφείων της. 

2) Πρέπει να θεσµοθετηθεί διαδικασία που θα εξασφαλίζει ότι οι Οµοσπονδίες θα διαθέτουν 
την επιχορήγηση που παίρνουν για Ολυµπιακή Προετοιµασία για τους αθλητές που αυτή 
προορίζεται.   

 
Γ. Εξεύρεση πρόσθετων πόρων για την κάλυψη των αναγκών της Ολυµπιακής Οµάδας 
 
Για πρώτη φορά το 1995-96, η Ε.Ο.Α. εξασφάλισε για την προετοιµασία της Ολυµπιακή 
Οµάδας από χορηγούς ποσό 300 εκ. δραχµών περίπου, τα οποία διατέθηκαν µέσω των 
Οµοσπονδιών στους αθλητές που εξασφάλισαν τη συµµετοχή τους στους Αγώνες, ανάλογα 
µε την κατάταξή τους σε επίλεκτους και λοιπούς αθλητές. Αυτό ήταν αποτέλεσµα της 
δηµιουργίας γραφείου Μάρκετινγκ και ∆ηµοσίων Σχέσεων που άρχισε να οργανώνεται στην 
Ε.Ο.Α. Επίσης, βρέθηκαν χορηγοί για την αθλητική και πολιτική ενδυµασία της οµάδας, 
καθώς και για τη µετακίνησή της προς και από την Ατλάντα. 
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Στον τοµέα αυτό πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη σηµασία. Πρέπει να καταρτιστεί σχέδιο 
προσέλκυσης χορηγών και να οργανωθούν κατάλληλα οι υπηρεσίες της Ε.Ο.Α., ώστε να 
βοηθήσουν στην καταγραφή των αναγκών σε ενδυµασία και άλλο εξοπλισµό της αποστολής 
και στην αξιοποίηση των χορηγιών. 
 
∆. Τελικές ενέργειες και διαδικασίες συγκρότησης της Ολυµπιακής αποστολής 
 
Τους τελευταίους 10 µήνες πριν την έναρξη των Αγώνων αρχίζει ένας µαραθώνιος για την 
τελική προετοιµασία της αποστολής. Επιγραµµατικά αναφέρονται παρακάτω οι πιο 
σηµαντικές ενέργειες και διαδικασίες: 
� Μελέτη του καταλληλότερου τρόπου και χρόνου αναχώρησης της αποστολής. 
� Προκαταρτικές δηλώσεις συµµετοχής στους οργανωτές των Αγώνων. 
� Συγκέντρωση στοιχείων των αθλητών, προπονητών και συνοδών για: 

o  έκδοση Ολυµπιακού ∆ιαβατηρίου, 
o  κατασκευή αθλητικής ενδυµασίας, 
o  κατασκευή πολιτικής ενδυµασίας, 
o  βιογραφικά προς τους διοργανωτές. 

� Επιλογή αθλητικής και πολιτικής ενδυµασίας. 
� Έλεγχος αντιντόπινγκ όλων των υποψήφιων για συµµετοχή στην Ολυµπιάδα αθλητών. 
� Επισκέψεις αντιπροσωπείας στους χώρους διεξαγωγής των Αγώνων και το Ολυµπιακό 

χωριό για την επιλογή χώρου διαµονής και εντοπισµό πιθανών πρόσθετων αναγκών. 
� Προετοιµασία και εκτύπωση φυλλαδίου παρουσίασης της αποστολής. 
� Οριστική επιλογή των αθλητών και τελικές δηλώσεις συµµετοχής στους οργανωτές. 
� Επιλογή της ιατρικής οµάδας, της διοικητικής υποστήριξης, των προπονητών και των 

συνοδών για τη συµπλήρωση της αποστολής. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ο ασφυκτικά 
περιορισµένος αριθµός των συνοδών που, µε βάση τον Ολυµπιακό Καταστατικό Χάρτη, 
δεν µπορεί να ξεπερνά το 55% του αριθµού των συµµετεχόντων αθλητών. 

� Φροντίδα για µεταφορά µηχανηµάτων φυσικοθεραπείας, αθλητικού εξοπλισµού, 
φαρµακευτικού υλικού, µηχανών και υλικού γραµµατείας αποστολής, πιθανή ενοικίαση 
τηλεφωνικών συσκευών - φαξ, αυτοκινήτων, κλπ. 

� Παραλαβή και διάθεση αθλητικής και πολιτικής ενδυµασίας. 
� Κατάρτιση προγράµµατος αναχωρήσεων και επιστροφών της αποστολής. 
� Κατάρτιση οδηγιών για όλα τα µέλη της αποστολής, σχετικά µε την ενδυµασία, την 

εµφάνιση, την αναχώρηση, τη διαµονή, τις κλιµατολογικές συνθήκες, κ.ά. 
 

Ταυτόχρονα µε αυτές τις διαδικασίες και καθ' όλη τη διάρκεια της Ολυµπιακής 
Προετοιµασίας, γίνονται από την Ε.Ο.Α. συνεχείς επαφές µε το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών 
Ερευνών για την υποστήριξη των αθλητών, καθώς και µε Υπουργεία, Υπηρεσίες, ∆ιεθνείς 
Οµοσπονδίες, την Ένωση των Ευρωπαϊκών Ολυµπιακών Επιτροπών, την Οργανωτική 
Επιτροπή των Αγώνων, αλλά και µε τα ΜΜΕ για τη λύση προβληµάτων που προκύπτουν και 
την ενηµέρωση της κοινής γνώµης για την όλη προσπάθεια. 
 
Μετά την τελευταία ιστορική παρουσία της Ολυµπιακής µας Οµάδας στην Ατλάντα, η 
καλύτερη οργάνωση της ΕΠ.Ο.Π. προβάλλει ως αναγκαιότητα. Πρέπει να υπάρξει: α) µόνιµη 
διοικητική υποστήριξη από εξειδικευµένο προσωπικό, πέραν των τεχνικών συµβούλων και β) 
να µηχανογραφηθούν οι δραστηριότητές της, ώστε να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος στην 
παρακολούθηση της προετοιµασίας των αθλητών και την επίλυση των προβληµάτων τους. 
 
Κλείνοντας την παρουσίαση αυτή, είναι αναγκαίο να κατατεθεί η άποψη ότι η εµπειρία που 
συγκεντρώνεται από τη δραστηριότητα της Ε.Ο.Α. και της ΕΠ.Ο.Π. γύρω από τα θέµατα του 
υψηλού αθλητισµού, πρέπει, µέσα από συγκεκριµένες διαδικασίες, να µετουσιώνεται σε 
προτάσεις θεσµικών παρεµβάσεων. 
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Κριτική στον ισχύοντα αθλητικό Νόµο:  

∆υσλειτουργίες που προκαλεί το Άρθρο 5 του 75 / 1975 

 

Ανδρέας Χατζηανδρέου   - Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής  
                                              Οµοσπονδίας TAE KWON - DO (ΕΛ.Ο.Τ.). 
                                           - Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΛ.Ο.Τ. 
 
Εισαγωγή 
 
Θεωρώ ότι η ανοργανωσιά που επικρατεί στον Ελληνικό αθλητισµό οφείλεται κατά πολύ στο 
Άρθρο 5, παρ. 2, του Νόµου 75 / 1975. Για το λόγο αυτό, στο πρώτο, ουσιαστικά, Συνέδριο 
που ασχολείται µε θέµατα οργάνωσης & διοίκησης του αθλητισµού της χώρας, έκρινα 
σκόπιµο να θέσω υπόψη των κρατούντων, αλλά και των µελλοντικών διοικητικών στελεχών, 
τις απόψεις µου επί αυτού. 
 
 Νόµος 75 / 1975, Άρθρον 5, παρ. 2, «Προέλευσις Μελών ∆ιοικήσεως»  
 
«... Εις τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των µη ποδοσφαιρικών αθλητικών ενώσεων, συνδέσµων ή 
Οµοσπονδιών δύναται να εκλέγονται µέχρι του ηµίσεος του όλου αριθµού των µελών αυτών 
κάτοικοι επαρχιακών πόλεων, εις ους καταβάλλονται δια την συµµετοχή των εις τας 
συνεδριάσεις µόνον τα έξοδα µετακινήσεώς των. Πρόεδρος, Γενικός Γραµµατεύς και Ταµίας 
δέον απαραιτήτως να τυγχάνωσι µόνιµοι κάτοικοι περιοχής τέως ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης.  
Ωσαύτως, κάτοικοι τέως ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης δέον να τυγχάνωσιν, οι εκλεγόµενοι ως 
αναπληρωµατικοί, ων ο αριθµός δέον να µην υπερβαίνη το 1/3 του όλου αριθµού των µελών 
των ∆ιοικητικών Συµβουλίων...». 
 
Αδικίες και προβλήµατα από την πρακτική εφαρµογή του Άρθρου  
 
� Αποκλειστικότητα στην έδρα: Εµµέσως πλήν σαφώς, το Άρθρο 5 ορίζει ως έδρα των 

Αθλητικών Οµοσπονδιών την Αθήνα και αποκλείει κάθε άλλη πόλη. Πριν από 20 χρόνια 
ίσως αυτό να ήταν αναγκαίο. Σήµερα, όµως, οι συνθήκες επικοινωνίας έχουν αλλάξει.  
Γιατί η έδρα της κάθε Οµοσπονδίας να µην επιτρέπεται να βρίσκεται σε οποιοδήποτε 
άλλο µέρος της Ελλάδας; 

� Καταβολή εξόδων µετακίνησης: Καταβάλλονται µεν, αλλά δεν είναι µόνο αυτά. Εκτός 
από την ταλαιπωρία των µετακινήσεων, τα µέλη από την επαρχία, ιδιαίτερα όσοι 
κατάγονται από παραµεθόριες περιοχές ή νησιά επιβαρύνονται µε σηµαντική απώλεια 
εσόδων από την εργασία τους. Με αυτόν τον τρόπο αποθαρρύνονται και οδηγούνται σε 
παραιτήσεις. 

� Μη τακτική προσέλευση των Συµβούλων από την επαρχία (που, ούτως ή άλλως, είναι 

µειοψηφία): Με τον τρόπο αυτό λαµβάνονται αποφάσεις που δεν είναι πάντοτε οι 
δικαιότερες, αλλά σύµφωνα µε τις διαθέσεις και, κυρίως, µε τα όποια συµφέροντα των 
Συµβούλων από την Αθήνα. Οι ανάγκες της επαρχίας συνήθως υποβαθµίζονται, ενώ 
πολύ δύσκολα λαµβάνονται αποφάσεις που ευνοούν την ανάπτυξη και την πρόοδο του 
αθλήµατος εκτός Αθηνών. Συχνά, δε, υποσκάπτονται ακόµα και ευγενείς και ανιδιοτελείς 
πρωτοβουλίες των Συµβούλων της επαρχίας, ιδίως αν αυτές δεν εξυπηρετούν τα 
συµφέροντα κάποιων µελών του ∆Σ που κατοικούν στην Αθήνα.    

� Ανύπαρκτη προσφορά έργου από την επαρχία: Κάθε θέµα που αφορά στη λειτουργία της 
Οµοσπονδίας (π.χ., προσλήψεις υπαλλήλων, ενοικίαση γραφείων, κάθε είδους 
συνεργασία µε συµβούλους, αγορές, προµήθειες παντός τύπου, συναλλαγές µε 
ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχεία, κλπ.) αρχίζει και τελειώνει στην Αθήνα.   

� Προώθηση τυχαίων ανθρώπων: Είναι γεγονός ότι αρκετά αθλήµατα αναπτύχθηκαν και 
αναπτύσσονται στην επαρχία. Λόγω σχετικής έλλειψης ή πλήρους ανυπαρξίας ικανών 
στελεχών στην Αθήνα, προωθούνται στις καίριες θέσεις των Οµοσπονδιών «τυχαίοι» 
άνθρωποι (συγγενείς, φίλοι, ανίδεοι, κλπ.), οι οποίοι συχνά δεν έχουν καµία σχέση µε το 
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συγκεκριµένο άθληµα ή ακόµη και µε τον αθλητισµό γενικότερα. Είναι, δε, ανεπαρκείς 
σε εµπειρία, σε διοικητικά προσόντα, σε τεχνογνωσία και, κυρίως, σε αγάπη για τον 
αθλητισµό. Το αποτέλεσµα είναι να αποθρασύνονται και να διεκδικούν συνεχώς τα όποια 
προσωπικά συµφέροντα και µωροφιλοδοξίες τους, ακόµη και όταν ξέρουν ότι αυτά 
αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη του αθλήµατος. Συχνά είναι και δέσµιοι 
«υποχρεώσεων» σε αυτούς που τους προωθούν. Επίσης, λόγω της προσωπικής τους 
ανεπάρκειας, είναι εξαρτηµένοι από το τι θα αποφασίσουν οι «αφανώς διοικούντες».  
Έτσι, η παρουσία τους στο ∆.Σ., εκτός απο εικονική, συχνά αποδεικνύεται επιζήµια για 
την πορεία της Οµοσπονδίας και οδηγεί τους αθλητές/τριες και τις Εθνικές Οµάδες στα 
γνωστά παράπονα, στην απογοήτευση και κατά κανόνα τελικά στην εγκατάλειψη.  

� Προεδρείο (Πρόεδρος, Γενικός Γραµµατέας, Ταµίας): Όπως προαναφέρθηκε, στις καίριες 
θέσεις του Προεδρείου µε τις σηµαντικές ευθύνες για την υλοποίηση των αποφάσεων, 
επιλέγονται άτοµα εξ΄ανάγκης, ακόµη και όταν είναι από όλους παραδεκτό ότι υπάρχουν 
πιο ικανοί, πιο έµπειροι και πιο δραστήριοι Σύµβουλοι. Όµως, βάσει του Άρθρου 5, 
κανείς ικανός δεν έχει δικαίωµα να θέσει υποψηφιότητα, αν έχει το σοβαρό µειονέκτηµα 
να µην είναι κάτοικος της Αττικής!!! Ακόµη και όταν είναι ο πλειοψηφών Σύµβουλος των 

εκλογών. Αντίθετα, κάθε κάτοικος της Αττικής θεωρείται µε βάση αυτό και µόνον το 
«προσόν», οπωσδήποτε ικανότερος όλων των επαρχιωτών. Αποκλείονται, δηλαδή, 
6.000.000 και πλέον Έλληνες από το αυτονόητο - από το Σύνταγµα και τη ∆ηµοκρατία - 
δικαίωµα να θέσουν την υποψηφιότητά τους, ανεξάρτητα από το αν θα εκλεγούν.  

� Αριθµός Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Γεννάται η εύλογη απορία: µε ποια λογική 
απαγορεύει το Άρθρο 5 να µην υπερβαίνουν το 50% των µελών του ∆.Σ. οι Σύµβουλοι 
που προέρχονται από την επαρχία, ακόµη και όταν έχουν πλειοψηφίσει;  Με ποιό 
δικαίωµα τους αποκλείει από την πλήρωση της 10ης, 12ης, ή και 15ης θέσης; Ταυτόχρονα, 
όµως, δεν απαγορεύει να απαρτίζεται από Συµβούλους που διαµένουν στην Αττική το 
100% των µελών του ∆.Σ. Και αν, µε βάση τις ψήφους, συµβεί αυτό, δεν προβλέπει µε 
καµιά ρύθµιση τη ύπαρξη έστω και ενός µέλους από την επαρχία. 

� Επιπλέον: Τα Αναπληρωµατικά µέλη εκλέγονται έως του ποσοστού του 1/3 των µελών 
του ∆.Σ. (5), µόνον από την Αθήνα. Ουσιαστικά δεν εκλέγονται, αλλά ορίζονται. Στις 
περιπτώσεις παραίτησης, έκπτωσης, ή θανάτου Συµβούλου, είτε αυτός προέρχεται από 
την Αττική, είτε από την επαρχία που συµβαίνει πολύ συχνότερα, αναπληρώνεται πάντα 
από κάτοικο της Αθήνας. Κατά την τριετή θητεία ενός ∆.Σ. συµβαίνουν συχνά για τους 
παραπάνω λόγους πολλές αναπληρώσεις. Με αυτόν τον τρόπο αλλοιώνεται η αρχική 
σύνθεση του σώµατος, εποµένως και οι αποφάσεις του και τελικά το ∆.Σ. καταλήγει να 
µην εκπροσωπεί τη βούληση του εκλογικού σώµατος (δηλ. τα Αθλητικά Σωµατεία).  

  
 Συνέβη σε εκλογές Οµοσπονδίας: «επαρχιώτης» υποψήφιος συγκέντρωσε 40 ψήφους και 

ήταν 8ος στην κατάταξη των εκλεγµένων. Με βάση το υπό συζήτηση άρθρο δεν εξελέγη ούτε 

ως τακτικό µέλος του ∆.Σ. (οι τελευταίοι «Αθηναίοι» υποψήφιοι – 12
ος

 έως 15
ος

 -, έλαβαν 

λιγότερες από 5 ψήφους). ∆εν εξελέγη ούτε και ως αναπληρωµατικός. Οι τρείς πρώτοι 
Σύµβουλοι που πλειοψήφισαν ήταν από την «επαρχία»  και έµειναν «φυσικά» όλοι εκτός του 
Προεδρείου, ενώ οι τρείς κάτοικοι των Αθηνών, που στη συνέχεια εκλέχθησαν ως 
Προεδρείο, δεν ξεπερνούσαν στην καλύτερη περίπτωση τις 10 ψήφους!!!  Η λίστα των 
αναπληρωµατικών συµπληρώθηκε από πέντε κατοίκους των Αθηνών, οποίοι δεν έλαβαν 
καµία ψήφο, αλλά «εξελέγησαν» (!) απλά και µόνον επειδή συµµετείχαν.  

  
Σηµαντικά ερωτήµατα που προκύπτουν είναι:  
 
� Βάσει ποιου Νόµου, ή ποιας λογικής (εκτός του Άρθρου 5), ένας ή περισσότεροι 

Σύµβουλοι από την επαρχία που έχουν συγκεντρώσει στις εκλογές περισσότερους 
ψήφους από πολλούς υποψηφίους των Αθηνών, µένουν τελικά εκτός του ∆.Σ. εξαιτίας 
του 50%;  

� Βάσει ποιου Νόµου, ή ποιας λογικής (εκτός του Άρθρου 5), ένας ή περισσότεροι 
Σύµβουλοι από την Αθήνα που έχουν συγκεντρώσει στις εκλογές ελάχιστους ψήφους 
(ακόµη και 1 - 2) σε σχέση µε πολλούς υποψηφίους από την επαρχία, ορίζονται τελικά 
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τακτικά µέλη του ∆.Σ. εξαιτίας του 50%; Αν και δεν θα έπρεπε να  βρίσκονται στο ∆.Σ. 
ούτε ως µέλη, βάσει των ψήφων που συγκέντρωσαν, γίνονται ακόµη και Πρόεδροι µε 
µόνον µια ψήφο, τη δική τους!!!  Τα ίδια ισχύουν και για τα αναπληρωµατικά µέλη. 

 
Συµπεράσµατα 
 
� Συγκεντρωτισµός της εξουσίας στα χέρια της µειοψηφίας που το Άρθρο 5 µετατρέπει σε 

πλειοψηφία.        
� Προσβολή των από το Σύνταγµα της χώρας κατοχυρωµένων αρχών της δηµοκρατίας, της 

ισότητας των πολιτών, της ισονοµίας, της ισοπολιτείας, των ίσων δικαιωµάτων και των 
υποχρεώσεων κάθε φορολογούµενου Έλληνα. Οι Έλληνες πολίτες διαχωρίζονται σε 
«προνοµιούχους και µη», σε «Α’ και Β’ κατηγορίας», σε «Αθηναίους και Επαρχιώτες», 
στους «λίγους» που, χωρίς ιδιαίτερη αιτία, τους παρέχονται δυνατότητες και ευκαιρίες 
και στους «πολλούς» που εξαναγκάζονται στον αποκλεισµό. 

� Κακή λειτουργία και διαχείριση των Οµοσπονδιών. Έτσι ευνοούνται οι µετριότητες και 
οι καιροσκόποι και αποκλείεται η αξιοποίηση όλου του ικανού έµψυχου δυναµικού της 
αθλητικής κοινότητας. 

� Πολύπλευρα αρνητικές επιπτώσεις τόσο στον αθλητισµό υψηλού επιπέδου (Εθνικές 
Οµάδες), όσο και στη βάση. Αποστροφή των παιδιών και των γονιών τους από τον 
αθλητισµό λόγω των γνωστών σε όλους διοικητικών προβληµάτων.  

 

Προτάσεις 
 
Να ψηφιστεί και να λειτουργήσει το νέο αθλητικό νοµοσχέδιο. Περισσότερα από πέντε 
χρόνια βρίσκεται «υπό µελέτη» από επιτροπές, εξαγγέλεται η ψήφισή του από όλους τους 
κατά καιρούς Υφυπουργούς, βουλευτές καταθέτουν επερωτήσεις στην Βουλή, ασχολούνται 
οι δηµοσιογράφοι, αλλά, περιέργως και υπόπτως, στην πράξη δεν προχωράει.  
 
Να τροποποιηθεί ριζικά το Άρθρο 5 και ειδικότερα: 

- Να αρθεί ο περιορισµός της έδρας των Οµοσπονδιών. Η επιλογή της να γίνεται µε 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Σωµατείων. 

- Όλα τα τακτικά και τα έκτακτα µέλη να εκλέγονται µε βάση τον αριθµό των ψήφων 
που λαµβάνουν την ηµέρα των εκλογών, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους ή 
άλλους περιορισµούς. 

- Κατά την εκλογή του Προεδρείου (Πρόεδρος, Γραµµατέας, Ταµίας) να έχει δικαίωµα 
να θέσει ισότιµα την υποψηφιότητά του κάθε εκλεγµένο τακτικό µέλος του ∆Σ χωρίς 
κανέναν απολύτως περιορισµό. 

 
Επίλογος 
 
Στην πλειοψηφία των Οµοσπονδιών ο πυρήνας των καλύτερων αθλητών, καθώς και οι 
περισσότερες και σηµαντικότερες διεθνείς διακρίσεις δεν προέρχονται από την Αθήνα, αλλά 
από την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι γνωστές οι αδικίες, τα παρασκήνια και η άνιση µεταχείριση 
των αθλητών των προπονητών, των διαιτητών, κλπ., από την «επαρχία» τόσο στα ατοµικά, 
όσο και στα οµαδικά αθλήµατα. Η κατάσταση αυτή καλύπτεται ή/και προωθείται 
συστηµατικά από αυτούς που έχουν την εξουσία και τη χειρίζονται σύµφωνα µε τα 
συµφέροντά τους, µέσω του Άρθρου 5.  
 
Ο αθλητισµός ως πολιτισµός, ως παιδεία αλλά και ως τρόπος ζωής παίζει τεράστιο 
κοινωνικό, πολιτιστικό, διαπαιδαγωγικό και ηθικό ρόλο. Η απογοητευτική κατάσταση που 
επικρατεί έχει σαφώς τα αίτιά της στην κορυφή, εκεί που λαµβάνονται και υλοποιούνται οι 
αποφάσεις. Η εξυγίανση της διοίκησης του αθλητισµού ειναι επιτακτική ανάγκη να συµβεί 
άµµεσα και αποφασιστικά. Να αποτελεί µάλιστα ενέργεια προτεραιότητας, εφόσον σχετίζεται 
κυρίως µε τη νεολαία, δηλαδή µε το µέλλον της χώρας µας. 
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Η οργάνωση του αθλητισµού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 
Βασίλης Κάκκος, Συνεργάτης Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού 

 
Εισαγωγή 
 
∆ιανύουµε µια περίοδο που συντελούνται στη χώρα µας (στο παρόν και στο άµεσο µέλλον) 
σηµαντικές αλλαγές σε νοµοθετικό, κοινωνικό και διοικητικό επίπεδο, στην κατεύθυνση της 
ανάπτυξης, του εκσυγχρονισµού, της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης. Όπως είναι 
φυσικό, ο αθλητισµός επηρεάζεται άµεσα και έµµεσα. Σε αυτή τη δυναµική φάση µετάβασης 
και προσαρµογής θα πρέπει να δοκιµάζουµε, να κρίνουµε, να αξιολογούµε, να βελτιώνουµε 
και να αναπροσαρµόζουµε ό,τι είναι απαραίτητο 
 
Το βασικό θέµα αυτής της εισήγησης είναι η οργάνωση και η λειτουργία των Προγραµµάτων 
Άσκησης για Όλους ή Προγραµµάτων Μαζικού Αθλητισµού (ΠΜΑ), χωρίς να 
παραγνωρίζεται η σηµασία των άλλων τοµέων που οι ΟΤΑ ασκούν αθλητική πολιτική. 
Επίσης, κυρίως γίνεται αναφορά από µια «πανελλαδική» και «κεντρική» οπτική γωνία, παρά 
από την εστίαση σε επιµέρους πρωτοβουλίες και προγραµµατισµούς συγκεγκριµένων ΟΤΑ. 
 
Α.  Προϋποθέσεις για την ανάλυση της σηµερινής κατάστασης 
 
Για να αναλυθεί αποτελεσµατικά η σηµερινή κατάσταση θα πρέπει: 
� Να ληφθούν υπόψη: α) η υπάρχουσα δοµή και λειτουργία βασικών αθλητικών 

προγραµµάτων, β) η λειτουργία της Γ.Γ.Α., των ΟΤΑ και, γενικά, όλων των φορέων που 
σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τον αθλητισµό. 

� Να εξεταστεί η δυνατότητα αλλαγής ή τροποποίησης των αθλητικών προγραµµάτων και 
των τοµέων ευθύνης και οι συνέπειες που πιθανά προκύπτουν (ανάλυση των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων). 

� Η προσέγγιση της µελέτης να είναι «λειτουργική» και «κανονιστική», δηλαδή να µη 
γίνεται στενή αναφορά στο υπάρχον ή/και στο υπό διαµόρφωση νοµικό πλαίσιο, αλλά, 
µέσω της χρήσης συγκεγκριµένων «παραδειγµάτων», να γίνεται ανάλυση της λειτουργίας 
των προγραµµάτων και των αποτελεσµάτων που έχει η εφαρµογή τους. 

� Οι άξονες αναφοράς να αφορούν στο διοικητικό, επιστηµονικό, οικονοµικό και τεχνικό 
τοµέα. 

� Τα πεδία αναφοράς να είναι ο σωµατειακός αγωνιστικός αθλητισµός, η µαζική άθληση, η 
επιστηµονική υποστήριξη, η υποδοµή και η σύνδεση - σχέση µε άλλους φορείς (σε 
κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο), όπως και η συµβολή - σύνδεση του αθλητισµού 
µε την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. 

 
Οι αλλαγές που θα προκύψουν από την παραπάνω ανάλυση πρέπει να κατοχυρωθούν 
νοµοθετικά. Τα νέα στοιχεία αναµένεται να αποκεντρώσουν τις λειτουργίες σε κεντρικό 
επίπεδο και στη σχέση κέντρου – περιφέρειας και να χρησιµοποιηθούν ως ενδεικτικά 
παραδείγµατα για µια άλλη αντίληψη δοµής και λειτουργίας στην κατεύθυνση του 
εκσυγχρονισµού, της ανάπτυξης  και της αποκέντρωσης της αθλητικής πολιτικής σε όλα τα 
επίπεδα. 
 
Β. Μαζικός αθλητισµός 
 
Η ΓΓΑ, σε συνεργασία µε τους ΟΤΑ στα πλαίσια του κινήµατος «Μαζικός Αθλητισµός», 
οργανώνει προγράµµατα «Άθλησης για Όλους». Οι στόχοι του οργανωτικού πλαισίου των 
προγραµµάτων αυτών (1996-1997) είναι οι παρακάτω: 
α) βελτίωση του βιολογικού επιπέδου των αθλουµένων,  
β) καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης,  
γ) αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και  
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δ) ψυχαγωγία των αθλουµένων. 
 
Από το 1983 ως σήµερα, στην εξέλιξη των προγραµµάτων έχει παρατηρηθεί µια προσπάθεια 
αποκεντρωµένης λειτουργίας, αλλά µε σηµαντικά «διαλείµµατα». Την προηγούµενη περίοδο 
η Νοµαρχιακή Επιτροπή και ο Νοµαρχιακός Υπεύθυνος έπαιρναν σηµαντικές αποφάσεις. Για 
παράδειγµα, οι προσλήψεις των Κ.Φ.Α. και οι εγκρίσεις των προγραµµάτων των ∆ήµων και 
των άλλων φορέων γίνονταν στην περιφέρεια. Το κέντρο (κεντρική οργανωτική επιτροπή, 
διεύθυνση ανάπτυξης, πολιτική ηγεσία) καθόριζε το ύψος του προϋπολογισµού, τα κριτήρια 
πρόσληψης και χειριζόταν τη διαδικασία πληρωµής των γυµναστών. Με το νέο οργανωτικό 
πλαίσιο, η πρόσληψη των Κ.Φ.Α. γίνεται από τους ΟΤΑ, µε απευθείας χρηµατοδότηση του 
φορέα από τη Γ.Γ.Α. 
 
Στο τελευταίο Σχέδιο Νόµου για τον αθλητισµό προβλέπεται η ίδρυση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ο ρόλος του οποίου θα είναι η παρακολούθηση, η επεξεργασία, η 
ανάλυση, ο σχεδιασµός και η χρηµατοδότηση προγραµµάτων και δραστηριοτήτων «Άσκησης 
για Όλους». 
 
Γίνεται αντιληπτό, ότι εκτός από τη θεσµική αλλαγή που θα κατοχυρώσει για πρώτη φορά τη 
λειτουργία των ΠΜΑ, προκύπτουν µια σειρά από οργανωτικές, λειτουργικές και 
οικονοµοτεχνικές αλλαγές. Επίσης, είναι αναγκαίος ο συγκερασµός τόσο της Ελληνικής 
εµπειρίας των τελευταίων 14 ετών, όσο και της διεθνούς εµπειρίας και πρακτικής σε θέµατα 
«Sport for All». Ειδικά πρέπει να ληφθεί υπόψη η αλµατώδης αύξηση της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας και των επιµέρους αυτόνοµων πρωτοβουλιών και δράσεων των ΟΤΑ.   
 
Σήµερα είναι σαφές, ότι, εκτός από τα χρήµατα που διαθέτει η ΓΓΑ για ΠΜΑ (περίπου 1,3 
δισ. δρχ για το 1995), πολλαπλάσια ποσά επενδύονται από ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς 
σε όλο το φάσµα των ΠΜΑ. Ειδικά, η ΓΓΑ διέθεσε µε τη µορφή επιχορήγησης πάνω από 200 
εκατ. δρχ. σε ∆ήµους και Κοινότητες για αθλητικό υλικό και εκδηλώσεις.   
 
Η αδυναµία καταγραφής, ελέγχου και παρακολούθησης οφείλεται σε δοµικές και 
οργανωτικές αδυναµίες (αντικειµενικές και υποκειµενικές), οι οποίες, όµως, πρέπει να 
αντιµετωπιστούν. Αυτό καθιστά αδύνατο τον υπολογισµό του «κέρδους» ή του 
πολλαπλασιαστικού αποτελέσµατος της κρατικής επιδότησης των ΠΜΑ στην κατεύθυνση 
της περαιτέρω ανάπτυξης ή/και της µείωσης των ανισοτήτων (κοινωνικών, γεωγραφικών, 
κινητικών, ηλικιακών, φύλων, κλπ.). Άλλωστε, το 95% των χρηµατοδοτήσεων των ΠΜΑ 
αφορούσαν αποκλειστικά αµοιβές, χωρίς καµία µέριµνα για επιστηµονική υποστήριξη,  
προβολή, µελέτες, κλπ. 
 
Θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιµο το διάστηµα µέχρι τη ψήφιση του Νόµου και στη συνέχεια έως 
την έναρξη της λειτουργίας του Οργανισµού. Σε αυτή τη χρονική περίοδο πρέπει: α) να 
προετοιµαστεί η οργάνωση και λειτουργία του Οργανισµού και β) να µη διακοπεί η 
λειτουργία των ΠΜΑ, αλλά να προσαρµοστεί οµαλά το σύστηµα στις νέες κατευθύνσεις.  
Αναλυτικά απαιτείται: 
1. Η επεξεργασία του σχετικού Π.∆. για την οργάνωση και λειτουργία του Οργανισµού και 

οι αντίστοιχες οικονοµοτεχνικές µελέτες, 
2. Η ολοκλήρωση του διαλόγου σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο µε όλους 

τους ενδιαφερόµενους και σχετιζόµενους µε τα ΠΜΑ φορείς (ουσιαστική συµβολή στην 
πορεία του διαλόγου αποτέλεσε η συνδιάσκεψη των ΟΤΑ για τον αθλητισµό που έγινε 
στο Βόλο τον περασµένο Μάιο), 

3. Η αποσαφήνιση των οργανωτικών και οικονοµικών σχέσεων µε την Τ.Α. και τη Ν.Α. 
(π.χ., προγραµµατικές συµφωνίες), 

4. Η εκπόνηση µελετών µε θέµατα: α) το περιεχόµενο και τις κατευθύνσεις ΠΜΑ, όπου θα 
γίνει µια πανελλαδική συστηµατική καταγραφή και αξιολόγηση δραστηριοτήτων ΜΑ 
που έχουν αναπτυχθεί ή/και µπορούν να αναπτυχθούν και β) σύστηµα κριτηρίων 
ελέγχου, παρακολούθησης, αξιολόγησης και χρηµατοδότησης ΠΜΑ. 
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Το νέο σύστηµα θα πρέπει να διέπουν τρεις βασικές κατευθύνσεις: 
1. Η ευαισθητοποίηση και η ενηµέρωση όλων των φορέων, ώστε στο µέλλον να 

δηµιουργηθούν φορείς ΜΑ σε τοπικό επίπεδο, µε ευέλικτη οργανωτική και οικονοµική 
δοµή (π.χ., ∆ηµοτικές Αθλητικές Επιχειρήσεις, σωµατεία «Άσκησης για Όλους», κλπ). 

2. Καταβολή των επιδοτήσεων µε βάση προτεινόµενο ολοκληρωµένο πρόγραµµα, όπου θα 
αναφέρονται αναλυτικά και θα αξιολογούνται οργανωτικά, οικονοµικά και λειτουργικά 
θέµατα. 

3. Αξιοποίηση όλων των δυνατών πόρων για την υλοποίηση των ΠΜΑ (συµµετοχή φορέα / 
αθλουµένων, επιδότηση ΓΓΑ, πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χορηγοί, κλπ). 

 
Η πρόταση του φορέα θα πρέπει να περιλαµβάνει στοιχεία όπως: α) απασχόληση Κ.Φ.Α. 
(προσόντα, αριθµός, κλπ.), β) διοικητική υποστήριξη, γ) υλικοτεχνική υποδοµή, δ) ιατρική 
και επιστηµονική υποστήριξη, ε) προβολή προγράµµατος, στ) σκοποί - περιεχόµενο - άτοµα - 
διάρκεια και ζ) αναλυτικό προϋπολογισµό.  
 
Η αξιολόγηση της πρότασης του φορέα θα αφορά στοιχεία όπως: 
1. Τον προτείνοντα φορέα (προηγούµενη εµπειρία, υποδοµή, ετοιµότητα εκτέλεσης του 

προγράµµατος, κλπ.). 
2. Το πρόγραµµα (εκπαιδευτές, αθλούµενοι, µέσα, κατευθύνσεις, περιεχόµενο, εφικτότητα 

στόχων, χώροι, κλπ.). 
3. Την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος (αξιοπιστία εφαρµογής, ανταπόκριση των 

αθλουµένων, κλπ.). 
4. Τον προϋπολογισµό (είδη δαπανών, ίδια συµµετοχή φορέα, αξιοποίηση άλλων πόρων, 

κλπ.). 
 
Στους πίνακες 1α, β, γ, δ απεικονίζονται ενδεικτικά στοιχεία που αφορούν σε τοµείς του 
ολοκληρωµένου προγράµµατος, όπως: α) µορφές απασχόλησης, β) ειδικεύσεις 
επιστηµονικού - εκπαιδευτικού προσωπικού, γ) είδη προγραµµάτων και δ) επιµερισµός 
οικονοµικής συµµετοχής για την κάλυψη του προϋπολογισµού. 
 
Γ.  Αγωνιστικός Αθλητισµός 
 
Ο αγωνιστικός αθλητισµός αποτελεί ένα δοµηµένο και ιεραρχικά οργανωµένο σύστηµα, όπου 
το αθλητικό σωµατείο αποτελεί τη βάση του οικοδοµήµατος. Ένα νέο θεσµικό πλαίσιο θα 
εκσυγχρονίσει και σε πολλές περιπτώσεις θα διασαφηνίσει τους ρόλους του κάθε φορέα. Θα 
πρέπει οι ΟΤΑ να επιλέξουν το δικό τους ρόλο (υποστηρικτικό, διευκολυντικό, 
συναγωνιστικό, ανταγωνιστικό, εταιρικό, παθητικό, ενεργητικό, θετικό, αρνητικό) και την 
άµεση ή έµµεση συµµετοχή τους σε κάθε επίπεδο (αναπτυξιακός αθλητισµός, αγωνιστικός 
αθλητισµός, πρωταθλητισµός, επαγγελµατικός αθλητισµός). Αυτό, φυσικά, είναι σε άµεση 
συνάρτηση µε τις προτεραιότητες, τα οικονοµικά δεδοµένα και τις τοπικές ιδιαιτερότητες. 
 

Πίνακας 1α 
 

Μορφές εργασίας 

Πλήρης απασχόληση (αορίστου - ορισµένου χρόνου, ωροµίσθια εργασία, ανάθεση έργου,  
                            κλπ.) 

Μερική απασχόληση 
Εθελοντική απασχόληση 
Άλλες µορφές απασχόλησης 
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Πίνακας 1β 

 
Αναγκαίες Ειδικεύσεις Επαγγελµάτων Αθλητισµού (παραδείγµατα) 

Γυµναστής       Προπονητής  Οργανωτής  ∆άσκαλος εκµάθησης 
Καθοδηγητής       Εµψυχωτής  Σύµβουλος 
 

Πίνακας 1γ 
 

Είδη Προγραµµάτων 

Α1. Γενικά Προγράµµατα   (µεγάλος βαθµός τυποποίησης, µεγάλη συµµετοχή, 
                                                     µικρή διαφοροποίηση, κλπ.) 
Α2 Ειδικά Προγράµµατα  (εστίαση σε ειδικές οµάδες και σε ειδικούς στόχους, 
                                                      µεγάλη διαφοροποίηση, κλπ.) 
Α3 Πρότυπα Προγράµµατα  (δοκιµαστική εφαρµογή, πειραµατική διαδικασία, 
                                                      εισαγωγή «καινοτοµίας», µέγιστη διαφοροποίηση, κλπ.) 
Β1 «Οριζόντια» Προγράµµατα    (σε τοπικό επίπεδο συνεργασία οµοειδών ή µη 
                                                             φορέων για από κοινού υλοποίηση µιας δράσης, κλπ.) 
Β2 «Ιεραρχικά» Προγράµµατα    (κέντρο, περιφέρεια, ΟΤΑ α΄ και β’ βαθµού) 
Β3 «Κάθετα» Προγράµµατα        (απευθείας συνεργασία κεντρικού και τοπικού φορέα 
                                                             για την υλοποίηση µιας ειδικής δράσης) 
Γ1 Προγράµµατα που βασίζονται σε τοπική πρωτοβουλία ή µορφή  αυτοοργάνωσης 
Γ2 Προγράµµατα που βασίζονται σε εθνικές ή περιφερειακές κατευθύνσεις 
Γ3 Υλοποίηση κεντρικών προγραµµατικών συµφωνιών. 
 

Πίνακας 1δ 
 

Επιµερισµός Οικονοµικής Συµµετοχής 

Κεντρικές Αρχές 

 Άµεση χρηµατοδότηση (π.χ., τακτικός προϋπολογισµός)  
Χρηµατοδότηση µε προϋποθέσεις (π.χ., έγκριση προγράµµατος) 

Περιφερειακές Αρχές 

 Άµεση χρηµατοδότηση  (π.χ., τακτικός προϋπολογισµός) 
 Χρηµατοδότηση µε προϋποθέσεις  (π.χ., έγκριση προγράµµατος) 
Τοπικές Αρχές (φορείς υλοποίησης) 

 Πραγµατική άµεση συµµετοχή (π.χ., µέρος προϋπολογισµού) 
 Πραγµατική έµµεση συµµετοχή (π.χ., προσωπικό, λειτουργία εγκαταστάσεων) 
 Συµβατική συµµετοχή (π.χ., δηµιουργία προϋποθέσεων υλοποίησης προγραµµάτων) 
Ίδια συµµετοχή αθλουµένων 

 Ποσοστιαία κάλυψη δαπάνης 
 Συµβολική - πραγµατική συµµετοχή 
Χορηγοί 

 Πραγµατική άµεση συµµετοχή  (ποσοστιαία κάλυψη δαπανών) 
 Πραγµατική έµµεση συµµετοχή (π.χ., κάλυψη υλικοτεχνικής υποδοµής) 
 Συµβολική συµµετοχή 
Εθελοντική Εργασία 

Κοινοτικοί Πόροι 

 ΚΠΣ-2 εθνικό σκέλος (π.χ., κατάρτιση προσωπικού) 
 ΚΠΣ-2  Π.Ε.Π. (π.χ., υποδοµές) 
 Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (π.χ. ανάπτυξη συστήµατος υποστηρικτικών ενεργειών) 
Άλλοι Πόροι 

 ΟΑΕ∆ (π.χ., επιδότηση στην απασχόληση προσωπικού) 
 ΕΟΑ (επιχορήγηση εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους) 
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Στους πίνακες 2α και 2β παρουσιάζονται περιληπτικά ένα παράδειγµα δοµής προγράµµατος 
και το αντίστοιχο σχέδιο προϋπολογισµού. 
 

Πίνακας 2α 
 

∆οµή του Προγράµµατος 

 
ΚΥΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ∆ΙΑΡΚΕΙΑ   ΚΟΣΤΟΣ 
(παραδείγµατα) 
Προπόνηση Φυσικής Κατάστασης 
«∆ρόµος υγείας» 
Πρόγραµµα Αεροβίωσης 
Πρωτάθληµα ανεξαρτήτων οµάδων 
 

ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΕΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ∆ΙΑΡΚΕΙΑ   ΚΟΣΤΟΣ 
(παραδείγµατα) 
Έρευνα για τις προτιµήσεις των αθλουµένων 
Ενηµερωτική ηµερίδα 
Πολιτιστική εκδήλωση 
Γραφείο αθλητικής πληροφόρησης 
 

Πίνακας 2β 
 

Προϋπολογισµός Λειτουργικού Προγράµµατος 

 
ΕΣΟ∆Α (πηγές)    ΠΟΣΟ   ΠΟΣΟΣΤΟ 

Φορέας Υλοποίησης (Α.Ο.Τ.Α.) 
ΟΤΑ 
ΓΓΑ (Ο.Α.Ο.) 
ΓΓΑ (Εξοπλισµός, υποδοµή) 
Αθλούµενοι (συνδροµές) 
Χορηγοί 
Άλλες πηγές 

ΕΞΟ∆Α (πηγές)    ΠΟΣΟ   ΠΟΣΟΣΤΟ 

Αµοιβές:  Προσωπικό 
       Οργανωτές 
       Εκπαιδευτές-Προπονητές 
       Ειδικοί Επιστήµονες 
       ∆ιοικητική Υποστήριξη 
       Βοηθητικό Προσωπικό 
       Τεχνικό Προσωπικό 
Άλλες δαπάνες για προσωπικό 
Αναλώσιµα 
Αθλητικός εξοπλισµός 
Αθλητικές υποδοµές 
Λοιπές δαπάνες 
Έµµεσες δαπάνες 
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∆.  Αθλητικές Εγκαταστάσεις 
 
Η θεσµική παρέµβαση της ΓΓΑ συνίσταται στην πρόταση για ένταξη σε νοµοσχέδιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης ρύθµισης που προβλέπει 
τη µεταβίβαση της κυριότητας ή της χρήσης των Εθνικών Γυµναστηρίων στους ΟΤΑ α’ και 
β’ βαθµού. Επίσης, ρυθµίζονται τα θέµατα µεταβίβασης οικονοµικών πόρων, η δυνατότητα 
επιβολής ανταποδοτικών τελών, θέµατα προσωπικού, κλπ. 
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το θέµα της υποδοµής είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για την 
αθλητική ανάπτυξη και αποκέντρωση. Το κρίσιµο θέµα των πόρων και της οικονοµικής 
υποστήριξης από την πολιτεία ειναι ιεραρχικά τοποθετηµένο υψηλά. Άλλωστε, µέσα στο 
1995 έχουν εγκριθεί επιχορηγήσεις για αθλητικά έργα σε ∆ήµους / Κοινότητες ύψους πάνω 
από 2,5 δισ. δρχ. Απαιτείται, ωστόσο, καλύτερος προγραµµατισµός και συστηµατικότερη 
αξιολόγηση των αιτηµάτων, ώστε να αποφεύγεται ο κατακερµατισµός και η αποσπασµατικό-
τητα και να επιτυγχάνεται η συµπληρωµατικότητα και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα. 
 
Ε.  Ο ρόλος του αθλητισµού στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας 
 
Ως δυναµικός κοινωνικός χώρος, ο αθλητισµός µπορεί να δώσει απαντήσεις σε κρίσιµα 
σύγχρονα προβλήµατα. Ειδικά πρέπει να αναφερθεί το θέµα της απασχόλησης, όπου η 
ανεργία και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων ανάγεται σε µείζον πολιτικό και κοινωνικό 
πρόβληµα όχι µόνο στη χώρα µας, αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Σήµερα δεν 
γίνεται συστηµατική καταγραφή των επαγγελµάτων και των θέσεων εργασίας στον 
αθλητισµό. Από την άλλη πλευρά επισηµαίνεται η ύπαρξη φοροδιαφυγής, πολυαπασχόλησης, 
όπως και η µη κατοχύρωση  των επαγγελµατιών στον αθλητισµό ή η άσκηση επαγγέλµατος 
από µη κατόχους σχετικής άδειας. Οι επίσηµες µελέτες (π.χ., Οικονοµία και Αθλητισµός, 
ΚΕΠΕ 1993) επισηµαίνουν την υπό ορισµένες προϋποθέσεις δυνατότητα αύξησης των 
θέσεων εργασίας και του συνολικού ποσού που καταναλώνεται στον αθλητισµό. Επίσης, 
επισηµαίνεται η ανάγκη ο αθλητισµός να «εισέλθει» στους χώρους του τουρισµού, της 
προστασίας του περιβάλλοντος, της προληπτικής ιατρικής, κλπ.  Ήδη, στην Ελλάδα µιλάµε 
για εναλλακτικές µορφές τουρισµού, έχουµε τη δηµιουργία µεικτών επιχειρήσεων, όπου 
αθλητισµός, πολιτισµός, τουρισµός και περιβάλλον συνυπάρχουν αρµονικά ως τοµείς 
άσκησης πολιτικής και παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη της 
τοπικής κοινωνίας.  
 
ΣΤ.  Χρηµατοδότηση του αθλητισµού από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Αν και η αθλητική υποδοµή δεν προβλέπεται ως αποδέκτης χρηµάτων των ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων (∆Τ), µπορεί ορισµένες φορές, άµεσα ή έµµεσα, να επωφεληθεί από τη 
χρηµατοδότηση της.ΕΕ. Στο βαθµό που οι δραστηριότητες ή η υποδοµή σχετικά µε τον 
αθλητισµό συνεισφέρουν στους στόχους της οικονοµικής ανάπτυξης (δηλαδή προώθηση 
τοπικών οικονοµικών δραστηριοτήτων και δηµιουργία θέσεων εργασίας), µπορούν να 
λάβουν χρηµατοδότηση από τα ∆Τ. Συγκεκριµένα, τα προγράµµατα που αφορούν στον 
αθλητισµό πρέπει να διερευνήσουν τις ευκαιρίες προγραµµάτων («σχέδια ανάπτυξης») που 
προωθούν τον «τουρισµό µε δραστηριότητες» και την «αναγέννηση επαρχιακών περιοχών». 
Σε αρκετές περιπτώσεις, η απόφαση διάθεσης ορισµένων ποσών ανήκει περισσότερο στα 
κράτη - µέλη και λιγότερο στην ΕΕ. ∆εδοµένων των διαφορετικών εθνικών και 
περιφερειακών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και πολιτικών, η έγκριση των προγραµµάτων 
ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή. Για να εξασφαλίσουν τη χρηµατοδότηση της ΕΕ, τα 
προγράµµατα πρέπει να συγχρηµατοδοτούνται είτε από τα κράτη µέλη, είτε από τις αθλητικές 
οργανώσεις που θα επωφεληθούν. Παραδείγµατα άµεσης παρέµβασης των ∆Τ και ειδικά του 
ΕΤΠΑ είναι: ανελκυστήρες σκί (Ιταλία, Γαλλία), αθλητικά κέντρα, γήπεδα αντισφαίρισης, 
κλειστά κολυµβητήρια, κέντρα πολλαπλών χρήσεων για τον τουρισµό, τον αθλητισµό και την 
ψυχαγωγία, ιππικές εγκαταστάσεις, φυσικά πάρκα µε αθλητικές εγκαταστάσεις, βελτίωση 
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λιµενικών εγκαταστάσεων (ιστιοπλοϊκά σκάφη), µονοπάτια βαδίσµατος, σχολές κατάρτισης 
στην ιστιοπλοϊα και τα αθλήµατα του νερού ως τµήµα της ανάπτυξης των λιµένων, κλπ. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη και το Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Εργασίας που ανακοινώθηκε 
πρόσφατα σχετικά µε τη δυνατότητα µετατροπής - χρήσης του επιδόµατος ανεργίας ως 
επιδόµατος κατάρτισης και απασχόλησης, αλλά και άλλες ευεργετικές διατάξεις και 
προγράµµατα του ΟΑΕ∆ (επιδοτήσεις στη δηµιουργία θέσεων εργασίας), αξίζει να τύχει 
ιδιαίτερης προσοχής, αλλά ίσως και θεσµικής παρέµβασης, η δυνατότητα ουσιαστικής 
αξιοποίησης από µέρους των ΟΤΑ του συστήµατος «κατάρτιση – απασχόληση», στις 
κατευθύνσεις της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού, της έµµεσης αύξησης πόρων και 
της καταπολέµησης της ανεργίας. 
 
Επίλογος 
 
Κρίνεται απαραίτητο να επισηµανθεί ότι στη λογική της ανάπτυξης του αθλητισµού από τους 
ΟΤΑ θα πρέπει µεταξύ άλλων: α) να επιτευχθεί ο συντονισµός και η συνεργασία των φορέων 
σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, β) να εκσυγχρονισθεί το θεσµικό 
πλαίσιο, γ) να αλλάξει η νοοτροπία για το ρόλο της κεντρικής διοίκησης, δ) να προωθηθεί η 
επαγγελµατική νοοτροπία, η εξειδίκευση και η αξιοποίηση της επιστήµης και των ειδικών 
επιστηµόνων και ε) να προωθηθούν καινοτόµα προγράµµατα και σύγχρονες µορφές 
οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων. 
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Οι δυνατότητες προγραµµατισµού αθλητικών εκδηλώσεων του Οργανισµού  

«Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1997»    
 
Θανάσης Παπαγεωργίου, Πρόεδρος Ένωσης Γυµναστών Βορείου Ελλάδος 
 
Εισαγωγή 
 
Το θέµα του Οργανισµού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και των πρωτοβουλιών του για τα 
αθλητικά ζητήµατα είναι σύνθετο. Επιχειρώντας να µιλήσει κανείς για αυτό, µπαίνει σε ένα 
σοβαρό δίλληµα, για το αν θα πρέπει να ασκήσει κριτική για ό,τι έγινε ή για ό,τι δεν έγινε 
µέχρι τώρα, ή για αν θα πρέπει απλά να καταθέσει εποικοδοµητικές προτάσεις για την 
περαιτέρω πορεία του θεσµού. Για την παρουσίαση αυτή επέλεξα τη δεύτερη οδό, περιορί-
ζοντας στο ελάχιστο δυνατό την κριτική. 
 
Οργανωτική δοµή 
 
Η οργανωτική δοµή του Οργανισµού πέρασε από πολλά στάδια και, µετά από πολλές 
παλλινωδίες, έχει καταλήξει σήµερα σε ένα πλάνο καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και έργων 
υποδοµής για την πόλη. Οι οργανωτικές αδυναµίες που παρουσιάστηκαν στην πορεία, 
επηρέασαν οπωσδήποτε και τον προγραµµατισµό των σχετικών µε τον αθλητισµό 
πρωτοβουλιών. Αν και πριν από ενάµιση χρόνο είχε συσταθεί και είχε λειτουργήσει για 
πρώτη φορά στα πλαίσια του συντονιστικού συµβουλίου το τµήµα νεολαίας και άθλησης, 
έγιναν µόνο 2 ή 3 συνεδριάσεις, στις οποίες κατατέθηκαν κάποιες προτάσεις από τους 
εκπροσώπους των φορέων που συµµετείχαν. Εν τω µεταξύ κατέφθαναν και συνεχίζουν να 
καταφθάνουν προτάσεις και άλλων φορέων και οργανώσεων, που αριθµούν συνολικά 
αρκετές εκατοντάδες, µε τις οποίες δυστυχώς κανένας δεν ασχολήθηκε. Επιπλέον, 
εγκαταλείφθηκε και η προσπάθεια  προγραµµατισµού µέσω του τµήµατος του συντονιστικού 
συµβουλίου, αφού εδώ και 15 µήνες περίπου δεν έχει ξανασυνεδριάσει. Και όλα αυτά 
συµβαίνουν παρότι έχει ασκηθεί δρυµεία κριτική και έχουν υπάρξει επανειλληµένες οχλήσεις 
των φορέων της πόλης γι’ αυτό το θέµα. 
 
Έτσι, κάπου µέσα στο καλοκαίρι και ενώ τα χρονικά περιθώρια είχαν στενέψει επικίνδυνα, 
υπήρξε η σκέψη για τη σύσταση ενός ολιγοµελούς οργάνου που θα επεξεργαζόταν και θα 
επέλεγε τις καταλληλότερες προτάσεις από αυτές που ήδη είχαν κατατεθεί. Όµως, ούτε αυτή 
η σκέψη προχώρησε και φτάσαµε σήµερα να έχει συσταθεί κάποια επιτροπή, η οποία όµως 
δεν ασχολήθηκε καθόλου µε τις υπάρχουσες προτάσεις αλλά σχεδίασε και κατέθεσε τρεις 
νέες (προτάσεις), οι οποίες δυστυχώς απορρίφθηκαν και αυτές από την καλλιτεχνική 
διεύθυνση. 
 
Πρόταση της ΕΓΒΕ 
 
Με τη σηµερινή εισήγηση, επαναφέρεται στο προσκήνιο η πρόταση που είχε καταθέσει η 
Ένωση Γυµναστών Βορείου Ελλάδος στο συντονιστικό συµβούλιο. Το κείµενό της έχει ως 
εξής: 
 
«Ο Οργανισµός Πολιτιστική Πρωτεύουσα Θεσσαλονίκη 1997, στα πλαίσια της προσπάθειάς 
του για ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα δράσης και την πραγµατοποίηση των απαραίτητων 
έργων υποδοµής σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων, αποφάσισε να συµπεριλάβει στους 
τοµείς του ενδιαφέροντός του και τον αθλητισµό. Γνωρίζοντας πως: 
� η αθλητική ιδέα, τα Ολυµπιακά Ιδεώδη και ο αθλητισµός στην οργανωµένη του µορφή 

γεννήθηκαν στην Ελλάδα,  
� οι σύγχρονες µελέτες έχουν οδηγήσει στο συµπέρασµα πως ο αθλητισµός βοηθά στη 

βιολογική, κοινωνική και πολιτιστική εξέλιξη του ανθρώπου, και πως 
� ο αθλητισµός είναι παιδεία, υγεία, πολιτισµός και, σε τελική ανάλυση, τρόπος ζωής,  
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επεξεργαστήκαµε ένα πρόγραµµα αντιπροσωπευτικό των αξιών και των ωφεληµάτων που 
πρεσβεύει, έχοντας υπόψη τη διακήρυξη του Συµβουλίου της Ευρώπης και το σχετικό Χάρτη 
για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου της UNESCO. Πιστεύοντας ότι ένα κατάλληλα 
διαµορφωµένο πρόγραµµα δράσης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας στον αθλητικό τοµέα, θα 
αποτελέσει και κοινωνική επένδυση, οριοθετήσαµε τους στόχους ενός τέτοιου 
προγράµµατος, οι οποίοι είναι: 
� η µετάδοση του γνήσιου αθλητικού πνεύµατος, 
� η καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, 
� η βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη της Θεσσαλονίκης, 
� η υλικοτεχνική υποδοµή µε τη δηµιουργία νέων εγκαταστάσεων και τη βελτίωση των 

παλιών (ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη όλων των στόχων που 
αναφέρονται), 

� η ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων, 
� η βελτίωση της σχέσης ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος, 
� η κάλυψη της ανάγκης του ανθρώπου για ψυχαγωγία και την καλύτερη αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου, 
� η βελτίωση του βιολογικού επιπέδου των πολιτών (µε τη διατήρηση και τη βελτίωση της 

υγείας τους), 
� η παράλληλη κοινωνική και πολιτιστική τους εξέλιξη, 
� η σωστή ενηµέρωση, 
� η ανάπτυξη σε µόνιµη βάση αθλητικών σχέσεων µε τον απόδηµο Ελληνισµό,  
� η αθλητική αποκέντρωση, 
� η επιστηµονική υποστήριξη του αθλητισµού και, τέλος,  
� η καθιέρωση του αθλητισµού και της άσκησης ως ζήτηµα υψηλής προτεραιότητας, 

δηλαδή ως µέσο επίτευξης πολλών από τα προαναφερόµενα. 
 
Με βάση το παραπάνω σκεπτικό το πρόγραµµα δράσης για τον αθλητισµό πρέπει να 
περιλαµβάνει: 
� εκδηλώσεις αγωνιστικού χαρακτήρα υψηλού επιπέδου, 
� εκδηλώσεις αγωνιστικού χαρακτήρα µεσαίου επιπέδου (π.χ. σε κατηγορίες παίδων - 

κορασίδων, εφήβων - νεανίδων, σχολικούς αγώνες, αγώνες µε συµµετοχή ερασιτεχνών, 
εργαζοµένων, φοιτητών, κλπ.) 

� εκδηλώσεις µε ελεύθερη συµµετοχή του κοινού (π.χ. ποδηλατοδροµίες, ανώµαλος δρόµος, 
δρόµοι υγείας, διοργανώσεις για το σκάκι, κλπ.) 

� ανάπτυξη υποδοµών µε µεγάλα και µικρά έργα, 
� εκδηλώσεις µη αγωνιστικού χαρακτήρα, όπως συνέδρια-συµπόσια, αθλητικές εκθέσεις, 

εκπαιδευτικά προγράµµατα, εκδόσεις, κλπ., που θα απευθύνονται σε όλους τους πολίτες 
της Θεσσαλονίκης και σε όλους τους επισκέπτες της. 

 
Ο χρονικός ορίζοντας του προγράµµατος δράσης πρέπει να έχει αρχή το φθινόπωρο του 1995 
και προσδοκία µας είναι να έχουν συνέχεια οι εκδηλώσεις  και πέρα από το 1997 (να µείνουν 
δηλαδή ως παρακαταθήκη για την πόλη και ως κληρονοµιά για πολλά ακόµα χρόνια). Όσον 
αφορά βέβαια τις υποδοµές, είναι αυτονόητο ότι αυτές θα αποτελέσουν την καλύτερη 
επένδυση για τη νεολαία και την κοινωνία αυτής της πόλης γενικότερα». 
 
Αυτό είναι το κείµενο που θα µπορούσε να περιληφθεί µε κάποιες τροποποιήσεις και στα 
έντυπα της Πολιτιστικής, προσδιορίζοντας τις θέσεις της για τον αθλητισµό. 
 
Η αθλητική υποδοµή της Θεσσαλονίκης  
 
Είναι γεγονός, ότι τις τελευταίες δεκαετίες κανένα µεγάλο αθλητικό έργο δεν έχει γίνει στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης και στην ευρύτερη περιοχή. Οι αθλητικοί παράγοντες της πόλης, 
έχουν επισηµάνει πάρα πολλές φορές τις ελλείψεις και έχουν προτείνει έργα (µικρά και 
µεγάλα) που απαιτούνται για να αποκτήσει η πόλη τη στοιχειώδη αθλητική υποδοµή. Πλην 
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όµως, πολύ λίγα πράγµατα µέχρι σήµερα έχουν γίνει και τα περισσότερα είτε δεν έχουν 
προγραµµατιστεί καθόλου, είτε ο προγραµµατισµός τους έχει παραµείνει στο επίπεδο των 
εξαγγελιών. 
 
Όπως επανειλληµένα έχει ακουστεί από χείλη των αρµοδίων, θα γίνει κάθε προσπάθεια και 
από πλευράς εκδηλώσεων και από πλευράς υποδοµών για την επιτυχηµένη διοργάνωση του 
θεσµού. Ήδη στον τοµέα των υποδοµών έχουν προγραµµατισθεί και έχουν εξαγγελθεί έργα 
ύψους 60 και πλέον δις δραχµών, στα οποία όµως δεν περιλαµβάνεται ούτε ένα αθλητικό 
έργο (εκτός από την αδιευκρίνιστη ως τώρα, από την πλευρά του σχεδιασµού, 
χρηµατοδότηση, για την ανάπλαση του αθλητικού κέντρου των σφαγείων). 
 
Πέρα από την αναµφισβήτητη χρησιµότητα του αθλητισµού, θα πρέπει να επισηµανθεί και η 
αρµονική συνύπαρξη αθλητισµού - αθλητικών χώρων µε τις υπόλοιπες µορφές πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, αφού αθλητικοί χώροι φιλοξενούν πάρα πολλές φορές συναυλίες, παραστάσεις, 
φεστιβάλ, κλπ. 
 
Τα έργα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από στοιχεία σκοπιµότητας (όπως π.χ., 
αθλήµατα και περιοχές που θα εξυπηρετούν, χρονικό διάστηµα χρήσης τους, πόσους αθλητές 
προβλέπεται να εξυπηρετούν σε µία χρονική µονάδα, π.χ., το µήνα ή το χρόνο, 
προσδιορισµός άλλων χρήσεων, κλπ.). 
 
Τέλος, για να είναι ακόµα περισσότερο ολοκληρωµένη η διαδικασία, πρέπει να δηµιουργηθεί 
ένα πλαίσιο για την καλύτερη δυνατή εκτίµηση και αξιολόγηση των προτάσεων που θα 
κατατεθούν.  
 
Επίλογος 
 
Κάπως έτσι πρέπει να κινηθεί η Πολιτιστική Πρωτεύουσα αφού υπάρχει ακόµη χρόνος.  
Αυτό που πρέπει να κάνει όµως, οπωσδήποτε, είναι να µην πετάξει στον κάλαθο των 
αχρήστων τις ήδη υποβληθείσες προτάσεις, τις οποίες οφείλει να µελετήσει προσεκτικά. 
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O «πελάτης» των γηπέδων έχει τα δικαιώµατά του 

 
Ινστιτούτο Καταναλωτών Μακεδονίας, Παµµακεδονική Ένωση Φιλάθλων 
          Μητροπόλεως 76, 546 22, Θεσσαλονίκη.   
 
Με τη µεταφορική και την πραγµατική έννοια του όρου τα γήπεδα αποτελούν τις σύγχρονες 
αρένες. Ως πότε; Για την αντιµετώπιση των κρουσµάτων βίας χρειάζεται ρεαλιστική διάθεση.  
Αυτό ακριβώς επιδιώκουµε µε την ίδρυση της Παµµακεδονικής Ένωσης Φιλάθλων. Πηγή της 
πρότασής µας είναι ο αναγκαίος διαχωρισµός των πελατών της εξέδρας από τους 
προκαλούντες τη βία. Εκτός από τους φανατικούς οπαδούς, υπάρχουν και οι φανατικοί 
πελάτες των αγωνιστικών χώρων που έχουν δικαιώµατα και απαιτήσεις. Ο στόχος πρέπει να 
είναι η προστασία των ανυποψίαστων φιλάθλων - καταναλωτών από τις αθλιότητες που 
προκαλούν οι θερµόαιµοι - φανατικοί, τους οποίους χρησιµοποιούν για δικούς τους λόγους 
κάποιοι παράγοντες του αθλητικού και κοινωνικού κατεστηµένου. 
 
Ο οπαδός µιας οµάδας αγοράζει αθλητικό θέαµα, άρα είναι πελάτης. Πρέπει να λέµε τα 
πράγµατα µε το όνοµά τους χωρίς να φοβόµαστε τις λέξεις που χρησιµοποιούµε.  
Πηγαίνουµε στο γήπεδο, είµαστε καταναλωτές, άρα, µε βάση το νόµο 2251/94 και άλλες 
διεθνείς διακηρύξεις έχουµε δικαίωµα στην προστασία: α) της ασφάλειάς µας, β) της υγείας 
µας και γ) των οικονοµικών µας συµφερόντων. Τα δικαιώµατα αυτά καταπατούνται στους 
αθλητικούς χώρους, η κακή κατασκευή των οποίων έχει στοιχίσει ακόµη και τη ζωή 
ανθρώπων. Η έλλειψη ασφάλειας δηµιουργεί ακατάλληλες συνθήκες διεξαγωγής αγώνων 
(όχι µόνο λόγω επεισοδίων). Οι χώροι υγιεινής είναι από άθλιοι έως ανύπαρκτοι. Τα 
οικονοµικά µας συµφέροντα πλήτονται πολλαπλώς είτε ως προς το προσφερόµενο θέαµα 
(τέως Υπουργός αθλητισµού κατήγγειλε σικέ αγώνες ποδοσφαίρου; ηθεληµένα ή όχι λάθη 
της διαιτησίας αλλοιώνουν αποτελέσµατα και πλήτουν το κύρος του ΟΠΑΠ, κλπ.), είτε ως 
προς την πώληση των τροφίµων που διατίθενται σε χαµηλή ποιότητα και υψηλές τιµές από 
τις καντίνες και τους πλανόδιους. 
 
Για όλη αυτή την, επιεικώς απαράδεκτη, κατάσταση υπάρχουν ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί, 
οι οποίοι πρέπει κάποια στιγµή να αρχίσουν να ελέγχονται και να τους αποδίδονται οι 
ευθύνες που τους ανήκουν. Εµείς προσπαθούµε να αντιδράσουµε συλλογικά για να έχουµε 
καλύτερα αποτελέσµατα και στέλνουµε το µήνυµα ότι η κατάσταση που επικρατεί σήµερα 
πρέπει να σταµατήσει.  
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Η οργάνωση του Ελληνικού Μπάσκετ: Προβλήµατα - Εξελίξεις - Προοπτικές 

 
Γιώργος Χαλβατζάκης, Μέλος ∆.Σ. Ε.Σ.Α.Κ. 
 
Εισαγωγή 
 
∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι ο αθλητισµός έχει επηρεαστεί από τις ραγδαίες εξελίξεις 
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον πολιτικό, τον οικονοµικό και τον κοινωνικό χώρο που 
συντελούνται σε παγκόσµιο, αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Οι εξελίξεις αυτές µας οδηγούν σε 
γενικές ανακατατάξεις, σε σκεπτικισµό προς τις επιλογές του παρελθόντος και σε 
επαναπροσδιορισµό των αναγκών, των στόχων και των προτεραιοτήτων της ζωής εµπρός στο 
2.000. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της κοινωνικής πραγµατικότητας είναι κοινή πλέον 
διαπίστωση ότι, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, η οργάνωση και η διοίκηση του σύγχρονου 
Ελληνικού αθλητισµού ως σύνολο νοσεί. Κατά συνέπεια, στόχος του συνεδρίου πρέπει να 
είναι η καταγραφή των συµπτωµάτων της νόσου, η ανεύρεση των αιτιών της και η πρόταση 
των απαραίτητων λύσεων για την αντιµετώπισή της. 
 
Κατά την ενασχόλησή µου µε τον αθλητισµό τα τελευταία χρόνια τόσο ως µέλος του ∆.Σ. του 
Γ.Σ. Ηρακλής, δηλαδή ενός αθλητικού σωµατείου, όσο και ως µέλος του ∆.Σ. της Ε.Σ.Α.Κ., 
δηλαδή µιας εκ των κορυφαίων επαγγελµατικών ενώσεων της χώρας, διαπίστωσα ότι τα 
προβλήµατα του Ελληνικού αθλητισµού προέρχονται από συγκεκριµένες πηγές: 
� Από την κοµµατικοποίηση, δηλαδή την προσπάθεια χειραγώγησης του αθλητισµού προς 

ίδιον όφελος από «ηµέτερους» που τοποθετούνται σε στρατηγικές θέσεις - κλειδιά χωρίς, 
συνήθως, να έχουν καµία σχέση µε το σύγχρονο αθλητισµό και τη µεθοδολογία του.  
Απλώς ασκούν µια πελατειακή πολιτική και διαχειρίζονται ανεξέλεγκτα τεράστια 
κρατικά κονδύλια κάτω από την αιγίδα του κόµµατος. Πολλές φορές, µάλιστα, 
ξεφεύγουν από τον παραπάνω κανόνα και εφαρµόζουν µια καθαρά προσωπική πολιτική 
για την ικανοποίηση ατοµικών φιλοδοξιών. 

� Από τον παλαιοπαραγοντισµό, δηλαδή από τους ανθρώπους εκείνους που: α) δεν έχουν 
επαρκή κατάρτιση σχετική µε το αντικείµενο της οργάνωσης και διοίκησης του 
αθλητισµού, β) θέλουν πάντα να επιβάλλουν την άποψή τους, όποια και αν είναι αυτή, γ) 
στερούν τη δυνατότητα ανέλιξης οποιουδήπτε άλλου και δ) έχουν γνώση και άποψη επί 
παντός επιστητού. 

� Από την παντελή αδιαφορία δηµιουργίας γενικών αρχών - κανόνων, οι οποίοι θα 
προκείψουν από ερευνητική διαδικασία και θα αποτελέσουν τη βάση για τη συγκρότηση 
και εφαρµογή µιας µακροχρόνιας εθνικής αθλητικής πολιτικής σε όλους τους τοµείς:  
o Αθλητικό σωµατείο (καταγραφή των υπαρχόντων σε όλη την επικράτεια, διαγραφή 

των σωµατείων - σφραγίδων, λειτουργία τους, πηγές χρηµατοδότησής τους, 
έλεγχος, σχέσεις µε υπερκείµενες αρχές, κλπ.). 

o Σχέση επαγγελµατικού - ερασιτεχνικού αθλητισµού. 
o Σχέση αθλητισµού υψηλού επιπέδου - αθλητισµού για όλους. 
o Σχέσεις επαγγελµατικών Ενώσεων - αθλητικών Οµοσπονδιών.   
o Στρατηγική κατασκευής αθλητικών εγκαταστάσεων. 
o Σχέση µε τα ΜΜΕ. 
o Στρατηγική διεθνών αθλητικών σχέσεων. 
o Σχέση µε εταιρείες προβολής, κλπ. 

� Από την έλλειψη αυτοδιοίκησης και αποκέντρωσης του αθλητισµού της χώρας.  Η Γ.Γ.Α. 
αποτελεί το πλέον συγκεντρωτικό µοντέλο διοικητικής λειτουργίας κρατικής υπηρεσίας. 

� Από την έλλειψη εξειδικευµένων διοικητικών στελεχών και τη µη επιστηµονική 
οργάνωση των αθλητικών µονάδων. 
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Ένωση Σωµατείων Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών (Ε.Σ.Α.Κ.) 
 
Ιδρύθηκε µε το Νόµο 1958/1991. Η ίδρυσή της δεν ήταν επιλογή της Πολιτείας, ούτε 
Ελληνική επινόηση, αλλά απαίτηση των σωµατείων της ανώτατης βαθµίδας του µπάκετ. Η 
οργάνωση και η λειτουργία της διέπονται από τις διατάξεις του Π.∆. 61/1992, το οποίο, παρά 
τα κενά και τις ατέλειές του, παρέχει το πλαίσιο λειτουργίας της. 
 
Από τα πρώτα της βήµατα η Ε.Σ.Α.Κ. άρθρωσε έναν ανεξάρτητο και πρωτόγνωρο για τα 
Ελληνικά δεδοµένα λόγο, προσανατολιζόµενη αποκλειστικά και µόνο στην εξυπηρέτηση και 
προάσπιση των συµφερόντων όλων των σωµατείων - µελών της και του αθλήµατος του 
µπάσκετ. Απαλλαγµένη από τις δυσλειτουργίες του ∆ηµόσιου τοµέα, η οργάνωσή της είναι 
απόλυτα προσαρµοσµένη στη λογική των σύγχρονων και ευέλικτων ιδιωτικών επιχειρήσεων.  
Είναι προσηλωµένη στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και στην επίλυση 
διοικητικών, ενηµερωτικών, επιµορφωτικών, ακόµη και διεκπεραιωτικών θεµάτων, ώστε τα 
στελέχη των σωµατείων να αφοσιώνονται απερίσπαστοι στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των 
οµάδων τους. 
 
Λαµβανοµένης υπόψη της µικρής διάρκειας ζωής της, η οποία είναι αντιστρόφως ανάλογη µε 
τις διοικητικές και οικονοµικές επιτυχίες της, η Ε.Σ.Α.Κ. αποδείχτηκε η πιο πετυχηµένη 
µορφή Ένωσης στα αθλητικά πράγµατα της χώρας. Είναι ο µόνος οικονοµικά ανεξάρτητος 
και κερδοφόρος φορέας που στηρίζεται στις δικές του δυνάµεις, χωρίς να επιβαρύνει 
καθόλου τον κρατικό προϋπολογισµό. Ο κύκλος εργασιών του δηµιουργεί καινούργιες θέσεις 
εργασίας και αποδίδει οφέλη τόσο προς ιδιώτες όσο και προς το κράτος.  
 
Το πρωτάθληµα 
 
Η εµµονή της στην είσοδο του δεύτερου ξένου παίκτη την δικαίωσε απόλυτα, διότι: α) 
τονώθηκε το πρωτάθληµα, β) µειώθηκε η ψαλίδα αγωνιστικής απόδοσης µεταξύ των 
σωµατείων, γ) αξιοποιήθηκε το εγχώριο έµψυχο δυναµικό και δ) βελτιώθηκαν οι συνθήκες 
ανταγωνισµού των οµάδων. Βέβαια, η απόφαση της υπόθεσης Bosmann βρήκε κατά κόρον 
εφαρµογή στις οµάδες της Α1, όπου προσέλευσαν πάρα πολλοί παίκτες από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Το φαινόµενο αυτό παρακολουθείται στενά από την Ε.Σ.Α.Κ., η οποία είναι έτοιµη 
να αντιδράσει σε περίπτωση που θα διαπιστώσει ότι δηµιουργείται πρόβληµα στο 
πρωτάθληµα. 
 
Η Ένωση επέβαλε σταθερούς όρους στο πρωτάθληµα µέσα από κανονισµούς που 
βελτιώνονται συνεχώς και ισχύουν αυτόµατα και απόλυτα, χωρίς να αφήνουν το παραµικρό 
περιθώριο για επιλεκτική εφαρµογή τους. Προκειµένου να εξασφαλίσει την ισότιµη 
µεταχείριση των σωµατείων που µετέχουν στο πρωτάθληµα κάθε καλοκαίρι διορθώνει και 
συµπληρώνει τους κανονισµούς βασιζόµενη σε παρατηρήσεις από την προηγούµενη 
αγωνιστική περίοδο. Μεταξύ άλλων, καθιέρωσε: α) σύστηµα πρωταθλήµατος, β) θεσµό 
τεχνικού παρατηρητή και γ) στατιστική υπηρεσία. 
 
Τα οικονοµικά 
 
Πρωταρχικός στόχος ζωτικής σηµασίας για την Ένωση ήταν η εξασφάλιση σταθερών και 
αυξανόµενων οικονοµικών πόρων για τα σωµατεία.  Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, 
οι αριθµοί είναι συντριπτικοί. 
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Πίνακας 1: Τηλεοπτικά δικαιώµατα που έλαβε η Ε.Σ.Α.Κ. 
 

Αγωνιστική περίοδος  Τηλεοπτικά δικαιώµατα 

1990 - 1991               70.000.000 δρχ. 
1991 - 1992             210.000.000 
1992 - 1993             700.000.000 
1993 - 1994           1.450.000.000 
1994 - 1996           3.900.000.000 
1996 - 1998           5.000.000.000 

 
Εκτός από την άµεση, η Ε.Σ.Α.Κ. εξασφάλισε και έµµεση παροχή για τα µέλη της. Αυτή 
είναι η, κατά τη διάρκεια του χρόνου τηλεοπτικής µετάδοσης, δυνατότητα προβολής των 
χορηγών τους, η οποία δηµιούργησε µεγάλο ενδιαφέρον σε επιχειρήσεις για τη συµµετοχή 
τους σε σωµατεία, εξασφαλίζοντας σε αυτά επιπλέον οικονοµικούς πόρους. 
 
Αγωνιστική εξέλιξη 
 
Η διοργάνωση του πρωταθλήµατος από την Ε.Σ.Α.Κ. έδωσε νέα ώθηση στο άθληµα, 
δηµιουργώντας προϋποθέσεις µεγαλύτερης ανάπτυξης και συνεχώς αυξανόµενου 
ενδιαφέροντος, όπως αποδεικνύεται από: α) τη ζήτηση των αγώνων του από την τηλεόραση, 
β) τη διαφήµιση την οποία προσελκύει, γ) τη σύνδεση σωµατείων µε χορηγούς και δ) τον ανά 
έτος αυξανόµενο αριθµό των εισιτηρίων. Τα σωµατεία της Α1, µέσω των τµηµάτων 
υποδοµής, καλλιεργούν σε βάθος το άθληµα, καταρρίπτοντας κάθε κακόβουλο ισχυρισµό για 
προσήλωση του ενδιαφέροντός τους µόνον στις οµάδες των ανδρών. Η ώθηση που έδωσε η 
Ε.Σ.Α.Κ. στο πρωτάθληµα αντικατοπτρίζεται στις σηµαντικές επιτυχίες των σωµατείων στις 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τις αντίστοιχες της Εθνικής οµάδας. 
 
Παροχή υπηρεσιών 
 
Είναι ένας από τους τοµείς για τους οποίους η Ένωση µπορεί να υπερηφανεύεται ότι 
εγκαινίασε µια νέα εποχή. Η καθηµερινή 14ωρη λειτουργία των υπηρεσιών της (σε µέρες 
αιχµής αγγίζει το 18ωρο) τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη και η πλήρης 
εγρήγορση των στελεχών της δηµιούργησαν για πρώτη φορά την αίσθηση στα σωµατεία ότι 
κάθε στιγµή µπορούν να έχουν βοήθεια στην αντιµετώπιση οποιουδήποτε προβλήµατός τους.  
Η ενηµέρωση και η παροχή υπηρεσιών για οικονοµικά, νοµικά και λειτουργικά θέµατα είναι 
καθηµερινή και, σύµφωνα µε την εκτίµηση των σωµατείων, υποδειγµατική. Εγκύκλιοι, 
ενηµερωτικά σηµειώµατα, ανακοινώσεις και δελτία τύπου αποστέλλονται έγκαιρα για να 
διευκολύνουν το έργο των στελεχών τους και να τα προφυλάξουν από λάθη και παραλήψεις. 
 
Στα γραφεία της Ένωσης οργανώθηκε και λειτουργεί πλήρες αρχείο αθλητικών - 
νοµοθετικών κειµένων και αποφάσεων δικαιοδοτικών οργάνων, στα οποία έχουν πρόσβαση 
όλα τα σωµατεία. 
 
Η Ένωση καλύπτει τα 2/3 ασφαλιστικού συµβολαίου για τους καλαθοσφαιριστές αξίας 
60.000.000 το χρόνο, το οποίο προβλέπει υψηλές αποζηµιώσεις σε περίπτωση ατυχήµατος ή 
ασθενείας των αθλητών. 
 
Προσφέρει σηµαντική βοήθεια προς τους προπονητές µέσα από σεµινάρια που διοργανώνει, 
από πλήρες αρχείο βίντεο των αγώνων του πρωταθλήµατος και την πλήρη στατιστική τους 
κάλυψη. 
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∆ιοργανώσεις - εκδηλώσεις 
 
Η Ε.Σ.Α.Κ. οργάνωσε τις παρακάτω εκδηλώσεις: 
� Πρωτάθληµα για τους εργαζόµενους και τους δηµοσιογράφους των ΜΜΕ, ώστε να 

βιώσουν τις δυσκολίες του αθλήµατος και να µπορούν να ασκούν εποικοδοµητική 
κριτική. 

� ALL STAR GAMES. 
� Πρόσκληση στελεχών από το NBA για την ανάπτυξη θεµάτων οργάνωσης και 

µάρκετινγκ των οµάδων. 
� Σεµινάρια και ηµερίδες για την παρουσίαση και επεξήγηση των κανονισµών. 
� ∆ηµιουργία τηλεοπτικού σποτ για την καταπολέµηση της βίας. 
 
Επίλογος 
 
Το Ελληνικό µπάσκετ βλέπει µε σιγουριά το µέλλον του. Χρειάζονται, όµως, προσπάθειες 
από όλες τις κατευθύνσεις και από όλους του φορείς, ώστε αυτό που εµείς µε υπερηφάνεια 
αποκαλούµε «το καλύτερο πρωτάθληµα της Ευρώπης» να παραµείνει στην κορυφή.  
Αναγκαίες προϋποθέσεις είναι η νοµοθετική ρύθµιση της ίδρυσης Ανώνυµων 
Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών και ο διαχωρισµός τους από τον ερασιτεχνικό χώρο, η 
αυτοδιοίκηση της Ε.Σ.Α.Κ., σε συνεργασία µε τις υπερκείµενες αρχές, η κατασκευή γηπέδων 
που να µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του πρωταθλήµατος, η βελτίωση της διοικητικής 
υποστήριξης των σωµατείων και εφαρµογή των σύγχρονων αρχών µάνατζµεντ και η 
δηµιουργία νοοτροπίας φιλάθλων - θεατών. 
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Προβλήµατα οργάνωσης και διοίκησης του Ελληνικού Βόλεϊ  

στο κατώφλι του 21ου αιώνα 
 
Αχιλλέας Μαυροµάτης, Μέλος ∆.Σ. Ε.Ο.ΠΕ. 
 
Εισαγωγή 
 
Το άθληµα της πετοσφαίρισης στη χώρα µας χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως το άθληµα 
των χαµένων ευκαιριών. Πράγµατι, τουλάχιστον δύο φορές µέχρι σήµερα, µία το 1987 όταν η 
Εθνική οµάδα των ανδρών κατέκτησε το χάλκινο µετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό της Γάνδης 
και µία το 1994 όταν διοργανώθηκε στη χώρα µας το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Ανδρών 
(Cosmovolley) και η εθνική κατέλαβε την έκτη θέση, το άθληµα είχε τη δυνατότητα να 
κερδίσει πολλούς νέους φίλους, να καταξιωθεί στο Ελληνικό φίλαθλο της χώρας και, ως εκ 
τούτου, να αναπτυχθεί περισσότερο. ∆υστυχώς και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις οι 
επιτυχίες δεν είχαν την αναµενόµενη συνέχεια. Οι αιτίες γι΄αυτό πρέπει να αναζητηθούν τόσο 
σε εξωτερικούς (π.χ., σχεδόν ταυτόχρονη έκρηξη άλλων αθληµάτων), όσο και σε 
εσωτερικούς παράγοντες (π.χ., οργάνωση και δοµή του αθλήµατος). Αντικείµενο της 
εισήγησης αυτής δεν είναι βέβαια να αναζητήσει ευθύνες. Σκοπός της είναι να κάνει µια 
αναφορά: α) στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το άθληµα στην προσπάθειά του να 
αναπτυχθεί ανάλογα µε τις δυνατότητές του και β) στους τρόπους µε τους οποίους αυτά 
µπορούν να επιλυθούν. 
 
Η σηµερινή κατάσταση του αθλήµατος 
 
Για να εντοπιστούν τα προβλήµατα πρέπει πρώτα να εξεταστούν πολύ συνοπτικά τα 
χαρακτηριστικά του. Τα θετικά από αυτά είναι: 
� συνεχώς αυξανόµενη προβολή του αθλήµατος, 
� επαγγελµατικό πρωτάθληµα υψηλού αγωνιστικού επιπέδου, 
� επιτυχίες των οµάδων στα Κύπελλα Ευρώπης, 
� εθνικές οµάδες µε πολλές δυνατότητες,  
� ερασιτεχνικά πρωταθλήµατα ανδρών και γυνακών µε συµµετοχή οµάδων από όλες τις 

περιφέρειες και τους νοµούς,  
� δουλειά σε βάθος στα σωµατεία και στα κλιµάκια,  
� αποκεντρωµένη περιφερειακή ανάπτυξη µε τις Ενώσεις και τις Τοπικές Επιτροπές, 
� επιτυχίες της χώρας µε την ανάληψη και διοργάνωση διεθνών αγώνων, 
� συµµετοχή εκπροσώπων της Οµοσπονδίας σε όργανα της Ευρωπαϊκής και ∆ιεθνούς 

αντίστοιχης, 
� προσπάθειες για την ανάπτυξη του αθλήµατος από τα συνδικαλιστικά όργανα των 

παικτών (ΠΑ.Σ.Α.Π.) και των προπονητών (Σ.Ε.Π.ΠΕ.), 
� προσπάθεια συνεργασίας των Τ.Ε.Φ.Α.Α. µε την Ε.Ο.ΠΕ.  
 
Τα αρνητικά χαρακτηριστικά του είναι: 
� η συµµετοχή στο πρωτάθληµα αµφίβολης οικονοµικής βιωσιµότητας ΤΑΠ (Τµηµάτων 

Αµοιβοµένων Πετοσφαιριστών), 
� η κακή οικονοµική κατάσταση των σωµατείων γενικότερα, 
� οι διακυµάνσεις στις εµφανίσεις των εθνικών οµάδων, 
� η µη συµπαράσταση του φίλαθλου κοινού κυρίως της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης στις 

προσπάθεις των τοπικών ερασιτεχνικών οµάδων, 
� η στήριξη της ανάπτυξης του αθλήµατος στην αγάπη των ανθρώπων του αθλήµατος και 

όχι σε επιστηµονικά καταρτισµένα προγράµµατα, 
� ο µικρός αριθµός στελεχών µε ιδιαίτερες γνώσεις (τεχνοκράτες).  
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Τα προβλήµατα του Ελληνικού Βόλεϊ 
 
Σε µια σύνθετη κοινωνία υπάρχουν πάρα πολλά προβλήµατα, τα οποία µεταφέρονται σε όλα 
τα υποσυστήµατά της. ∆ιαβάζοντας, όµως, κανείς τα παραπάνω, µπορεί εύκολα να 
διαπιστώσει ότι σήµερα δύο είναι τα σηµαντικότερα προβλήµατα της Οµοσπονδίας. Το 
πρώτο είναι η οργάνωση, η οποία, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί, 
δεν έχει φτάσει στο επίπεδο που απαιτούν οι συνθήκες του σύγχρονου αθλητισµού, το 
επιστηµονικό δυναµικό της χώρας δεν έχει αξιοποιηθεί στο βαθµό που θα έπρεπε και η 
συνεργασία µε τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι ευκαιριακή. Θετικό σηµείο είναι η πρόσφατη ανάθεση 
των θεµάτων των εθνικών οµάδων, των κλιµακίων και των µεγάλων διοργανώσεων σε 
τεχνοκράτες, µη διοικητικούς παράγοντες, η οποία άρχισε ήδη να αποδίδει καρπούς. Πρέπει 
να επικροτηθεί ως σηµαντικότατο βήµα προόδου η κατάρτιση και υλοποίηση από τη Γ.Γ.Α., 
σε συνεργασία µε την Ε.Ο.ΠΕ. και άλλες Οµοσπονδίες, του Εθνικού Συστήµατος 
Υποστήριξης του Αναπτυξιακού Αθλητισµού.   
 
Το δεύτερο σηµαντικό πρόβληµα είναι το οικονοµικό. Σήµερα η Ε.Ο.ΠΕ., εκτός από την 
ετήσια επιχορήγηση που παίρνει από τη Γ.Γ.Α., έχει µόνο κάποια έσοδα από χορηγίες προς 
τις εθνικές της οµάδες, ενώ συνεργάζεται µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων, τοπικού κυρίως ενδιαφέροντος. Όµως, οι πηγές αυτές εσόδων δεν καλύπτουν 
όλες τις απαραίτητες για την ανάπτυξη του αθλήµατος δαπάνες, πράγµα που έχει τα 
ακόλουθα αποτελέσµατα: α) οι περικοπές καθίστανται απαραίτητες και αρχίζουν πάντα από 
τα κονδύλια της ανάπτυξης, αφού οι περισσότερες άλλες υποχρεώσεις που είναι 
καταχωρηµένες στον ετήσιο προϋπολογισµό είναι ανελαστικές (διαιτησίες, οργάνωση 
πρωταθληµάτων, αµοιβές προσωπικού, κλπ.), β) η Οµοσπονδία δεν είναι πάντα συνεπής στις 
υποχρεώσεις της, αφού ο ρυθµός καταβολής των οφειλών της εξαρτάται από το ρυθµό 
είσπραξης της επιχορήγησης από τη Γ.Γ.Α. και γ) οι αποφάσεις που λαµβάνονται για δαπάνες 
σε προγράµµατα ανάπτυξης συνοδεύονται συνήθως από αρνητικά σχόλια.  
 
Η Ε.Ο.ΠΕ. δεν είναι άµοιρη ευθυνών για την παραπάνω κατάσταση. Όµως, δεν είναι και 
δίκαιο να της χρεωθεί όλη η ευθύνη. ∆εν είναι λίγες οι φορές που το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας 
δεν µπορούσε να πάρει ουσιαστικές αποφάσεις, αλλά έπαιζε απλά το ρόλο του διαχειριστή.  
Αντίστοιχη και µάλιστα περισσότερο δραµατική είναι η κατάσταση στα σωµατεία, ακόµη και 
στα ΤΑΠ, όπου οι χορηγοί είναι δυσεύρετοι και, εκτός από την προσωπική συµβολή των 
παραγόντων, η µόνη οικονοµική ενίσχυση είναι αυτή της Γ.Γ.Α. 
 
Τρόποι επίλυσης των προβληµάτων 
 
Είναι ευνόητο πως το οργανωτικό πρόβληµα δεν µπορεί να λυθεί δια µαγείας και το 
οικονοµικό δεν µπορεί να λυθεί µόνο µε αύξηση της επιχορήγησης από την πολιτεία. Αφενός 
µεν διότι η οικονοµική κατάσταση της Ελλάδας δεν επιτρέπει περισσότερες δαπάνες για τον 
αθλητισµό, αφετέρου διότι τα µηνύµατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνουν τη 
συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα σε όλα τα επίπεδα. Οι λύσεις στα προβλήµατα πρέπει να 
αναζητηθούν αλλού. Μερικές προτάσεις προς την πολιτεία, τις Οµοσπονδίες και τους άλλους 
αθλητικούς φορείς που θα συνέβαλλαν προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι ακόλουθες: 
����  ∆ιευκρίνηση από την πολιτεία των «κανόνων» του παιχνιδιού: ποιος είναι υπεύθυνος για 

τον ερασιτεχνικό αθλητισµό, ποιος για τον πρωταθλητισµό, ποιος για τον επαγγελµατικό 
αθλητισµό, κλπ. 

���� Καθιέρωση θεσµικού πλαισίου συνεργασίας των αθλητικών φορέων µε την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. 

����  Αλλαγή στη δοµή και την οργάνωση του σχολικού αθλητισµού, µε έµφαση στα δηµοτικά 
και νοµαρχιακά πρωταθλήµατα, τα οποία θα διεξάγονται όλο το χρόνο «όλοι εναντίον 
όλων» και όχι µόνο την άνοιξη µε αγώνες νοκ-άουτ. 
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����  ∆ηµιουργία σχολής διοικητικών στελεχών, η οποία θα εκπαιδεύει τους ανθρώπους που 
ασχολούνται µε την οργάνωση και διοίκηση του αθλητισµού, ώστε να µπορούν να 
προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στους αθλητές και το κοινωνικό σύνολο. 

����  Βελτίωση της δοµής της οργάνωσης και της διοίκησης όλων των αθλητικών φορέων, µε 
τη δηµιουργία οργανογραµµάτων και εσωτερικών κανονισµών. Αυτά τα εργαλεία του 
µάνατζµεντ θα κάνουν τους φορείς σύγχρονους, ευέλικτους και αποτελεσµατικούς. 

���� Στενή συνεργασία µε τεχνοκράτες σε όλους τους τοµείς (προπονητική, διοίκηση, 
προγραµµατισµό, κλπ.). 

����  Εκπόνηση µακροχρόνιων προγραµµάτων περιφερειακής ανάπτυξης. 
����  Αξιοποίηση της θεαµατικότητας του αθλήµατος µε τη συστηµατική προβολή του από τα 

ΜΜΕ. 
 
Επίλογος 
 
Οι τρέχουσες εξελίξεις καθιστούν απολύτως αναγκαία τη µελέτη των προβληµάτων και των 
προτάσεων που προαναφέρθηκαν. Η αξιέπαινη πρωτοβουλία της Ελλ.Ε.∆.Α. να οργανώσει 
ένα συνέδριο αποκλειστικά για τη συζήτηση οργανωτικών ζητηµάτων του Ελληνικού 
αθλητισµού δείχνει ένα σωστό δρόµο. Κατά την άποψη του οµιλούντος είναι απαραίτητο να 
στρέψουµε την προσοχή µας στην αναβάθµιση των διοικητικών διαδικασιών. Η βασισµένη 
στις σύγχρονες αρχές µάνατζµεντ οργάνωση του αθλητισµού και η εκπαίδευση των στελεχών 
του είναι µάλλον ο µόνος τρόπος για να δηµιουργηθεί µια νέα κατάσταση στο χώρο αυτό, 
ώστε να µη δικαιούται ποτέ κανείς στο µέλλον να µιλήσει για χαµένες ευκαιρίες. 
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Ο ρόλος της έρευνας στο αθλητικό µάνατζµεντ 

 
Χρήστος Καµπίτσης,  Αναπληρωτής Καθηγητής Αθλητικής Έρευνας 
                                      Τ.Ε.Φ.Α.Α. ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης 

 
Εισαγωγή 
 
Ως γνωστικό αντικείµενο, η αθλητική διοίκηση έχει συγκεντρώσει τα τελευταία χρόνια την 
προσοχή των επιστηµόνων. Ενώ, όµως, είναι γενικά παραδεκτό ότι µια υψηλή επαγγελµατική 
κατάρτιση των στελεχών της είναι απαραίτητη, µέχρι στιγµής δεν έχουν γίνει σοβαρά βήµατα 
προς την κατεύθυνση αυτή. Το γεγονός αυτό αποδίδεται: α) στην έλλειψη αξιόπιστων 
ερευνητικών πορισµάτων που είναι απαραίτητα για τη δηµιουργία ενός θεωρητικού 
υπόβαθρου στο αντικείµενο και β) στα ελλειπή προγράµµατα σπουδών των εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων. Συνέπεια αυτού, είναι οι φοιτητές να µην είναι επαρκώς προετοιµασµένοι για να 
ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις θέσεων στην οργανωτική δοµή του αθλητισµού.  
 
Οι στόχοι για τις επιχειρήσεις, τη βιοµηχανία, τους κυβερνητικούς φορείς, ακόµη και τους µη 
κερδοσκοπικούς οργανισµούς είναι σήµερα η ποιότητα, η αποτελεσµατικότητα και το υψηλό 
επίπεδο παρεχόµενων υπηρεσιών. Καµία πλευρά της οικονοµίας και κανένα επίπεδο 
λειτουργίας ενός οργανισµού δεν µπορεί να ξεφύγει από αυτή την πραγµατικότητα. Για το 
λόγο αυτό, η έρευνα έχει καταστεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τη σωστή λειτουργία των 
παραπάνω φορέων. 
 
Εφαρµοσµένη έρευνα  
 
Είναι αυτή που διεξάγεται µε σκοπό την εφαρµογή των πορισµάτων της για την επίλυση ενός 
συγκεκριµένου προβλήµατος. Πολλοί αθλητικοί οργανισµοί ενδιαφέρονται για αυτό το είδος 
της έρευνας και προσλαµβάνουν ερευνητές για να µελετήσουν ένα συγκεκριµένο πρόβληµα 
και να προτείνουν λύσεις. Για παράδειγµα, όταν σε ένα καµπ µπάσκετ για µικρά παιδιά 
παρατηρείται µια ασυνήθιστα µεγάλη αποχώρηση παιδιών, ο ιδιοκτήτης µπορεί να προσλάβει 
έναν ερευνητή, ο οποίος ενδεχόµενα να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι το 85% των 
αποχωρήσεων αφορά παιδιά µε πολύ χαµηλό επίπεδο τεχνικής, τα οποία ήταν απογοητευµένα 
γιατί εύρισκαν µόνο πολύ καλύτερους αντίπαλους για να παίξουν. Το πρόβληµα αυτό µπορεί 
να λυθεί µε την καθιέρωση µαθηµάτων για αρχάριους και το πέρασµα όλων των παιδιών σε 
υπολογιστή µε την πληροφορία για το επίπεδο του καθενός, έτσι ώστε να δίνεται τη 
δυνατότητα σε κάθε ένα από αυτά να παίζει µε αντίπαλους παρόµοιου επιπέδου. 
 
Η εφαρµοσµένη έρευνα για τη λειτουργία ενός οργανισµού µπορεί να περιλαµβάνει 3 είδη:  
 
1) Έρευνα που αφορά στο ανθρώπινο δυναµικό 
 
Οι περισσότερες από αυτές προσπαθούν να απαντήσουν σε απλά ερωτήµατα που συχνά 
αντιµετωπίζουν οι µάνατζερ, π.χ., ποιες είναι οι σχολές που παράγουν τα καλύτερα στελέχη; 
η µέθοδος που ακολουθείται εντοπίζει τις αιτήσεις των καλύτερων υποψηφίων; γιατί 
αποχωρούν τα καλύτερα στελέχη; είναι το πρόγραµµα προσανατολισµού των νέων στελεχών 
καλύτερο από το εκείνο των παλαιότερων; 
 
Με την ανάλυση αυτών των πληροφοριών οι µάνατζερ µπορούν να διαγνώσουν προβλήµατα 
π.χ., στην αποτελεσµατικότητα της πολιτικής προσλήψεων, στην αξιοπιστία της 
ακολουθούµενης διαδικασίας, στην αξία των πριµ παραγωγικότητας, ή στην αιτία των 
παραπόνων. Για τη διενέργεια µιας έρευνας που αφορά στο προσωπικό,  οι ενδεχόµενες 
πηγές πληροφοριών είναι: α) οι πληροφορίες αρχείων, β) οι παρατηρήσεις, γ) οι  
συνεντεύξεις και δ) τα ερωτηµατολόγια. 
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Η επιλογή της ερευνητικής µεθόδου υπαγορεύεται από τους περιορισµούς που υπάρχουν σε µια 
δεδοµένη κατάσταση. Παρ΄ όλα αυτά, κάποιες µέθοδοι είναι πιο πρόσφορες από κάποιες άλλες 
και θα πρέπει να προτιµούνται εάν το επιτρέπουν οι περιστάσεις. Οι πιο δηµοφιλείς µέθοδοι 
είναι: α) η περιπτωσιολογική µελέτη (case study), β) η δηµοσκόπηση στο χώρο δουλειάς (field 
survey), γ) το πείραµα στο χώρο δουλειάς (field experiment) και δ) το πείραµα στο εργαστήριο 
(laboratory experiment). 
 
2) Έρευνα που αφορά στην εξωτερική αξιολόγηση 
 
Εξωτερική αξιολόγηση είναι η εκτίµηση της επίδρασης της εκπαίδευσης στους εργαζόµενους 
που εκπαιδεύτηκαν και στον οργανισµό στον οποίο εργάζονται. Ένα παράδειγµα θα 
µπορούσε να αποτελεί η εκπαίδευση των διευθυντών των δηµοσίων και των ιδιωτικών 
αθλητικών κέντρων της χώρας, οι οποίοι τα τελευταία 50 χρόνια είναι απόστρατοι 
αξιωµατικοί, προσωπικοί φίλοι αρµοδίων υπουργών, ή αποτυχηµένοι πολιτευτές, οι δε λίγες 
εξαιρέσεις που υπάρχουν επιβεβαιώνουν αυτόν τον κανόνα. Είναι, λοιπόν, αυτονόητο, ότι 
τουλάχιστον οι διευθυντές, αν όχι όλοι οι εργαζόµενοι σε ένα αθλητικό κέντρο, πρέπει να 
µετεκπαιδευτούν σε ένα κατάλληλο φορέα επιµόρφωσης, όπως είναι, για παράδειγµα, τα 
Τ.Ε.Φ.Α.Α.. 
 
Η εξωτερική αξιολόγηση ασχολείται µε το τελικό αποτέλεσµα, το κόστος της εκπαίδευσης 
και την αποδοχή του από τον εκπαιδευόµενο. Υπάρχουν 4 στάδια αξιολόγησης: 
1. Σε ποιο βαθµό οι εκπαιδευόµενοι άρεσαν το πρόγραµµα  εκπαίδευσης, 
2. Τι αρχές, κανόνες και τεχνικές διδάχτηκαν, 
3. Ποιες αλλαγές επήλθαν στην εργασιακή  συµπεριφορά ως αποτέλεσµα της εκπαίδευσης; 
4. Ποια είναι τα χειροπιαστά αποτελέσµατα του προγράµµατος εκπαίδευσης, σε σχέση µε 

τη µείωση του κόστους παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας, και την αύξηση της  
παραγωγικότητας. 

 
Η πρόκληση για τον ερευνητή είναι να παρουσιάσει τα πορίσµατα µε τρόπο που, χωρίς να 
πλήττεται η αξιοπιστία τους, να γίνουν κατανοητά και αποδεκτά από τον πελάτη. Η επιτυχία 
µιας αξιολόγησης δεν είναι θέµα του όγκου πληροφοριών που αποκτήθηκε, αλλά του βαθµού 
επίδρασής τους στη λήψη αποφάσεων. 
 

3) Έρευνα που αφορά στην αύξηση της παραγωγικότητας 
 
Παραγωγικότητα είναι η σχέση ανάµεσα στο κόστος παραγωγής και στην ποιότητα και 
ποσότητα του τελικού προϊόντος. Επηρεάζεται από την ικανότητα και τα κίνητρα των 
εργαζοµένων, την τεχνολογία, τις επενδύσεις κεφαλαίων, την ικανότητα αξιοποίησής τους, 
την κλίµακα παραγωγής και πολλούς άλλους παράγοντες.  Στην περίπτωση των επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών (π.χ., ένα ιδιωτικό γυµναστήριο), υψηλή παραγωγικότητα σηµαίνει µία 
υψηλή ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών (άρα ευχαριστηµένοι πελάτες), µε ένα µικρό 
αριθµό εργαζοµένων (άρα χαµηλό κόστος  λειτουργίας της επιχείρησης). 
 
Η έρευνα για παράδειγµα, θα µπορούσε να λύσει το πρόβληµα της µείωσης του αριθµού 
προσέλευσης θεατών σε έναν αγώνα µπάσκετ, γεγονός που βλάπτει την οµάδα τόσο 
οικονοµικά, όσο και αγωνιστικά. Ακόµη, η µειωµένη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, που 
αποτελεί οικονοµικό πλήγµα για µια οµάδα, θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί µε τη 
διερεύνηση των αιτίων που την προκαλούν.   
 
Στάδια της ερευνητικής διαδικασίας 
 
Η διαδικασία µιας έρευνας περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια: 
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1) Αναγνώριση του προβλήµατος. Ένα από τα πιο δύσκολα σηµεία στην ερευνητική 
διαδικασία είναι ο προσδιορισµός ενός προβλήµατος. Για παράδειγµα, από ποιο σηµείο και 
µετά η αποχώρηση των πελατών ενός ιδιωτικού γυµναστηρίου είναι υπερβολική και χρήζει 
αντιµετώπισης  
 
2) ∆ιατύπωση του προβλήµατος. Ο κύριος στόχος είναι να εντοπισθεί το πρόβληµα, όχι τα 
συµπτώµατά του, πράγµα που µερικές φορές αποδεικνύεται δύσκολο. Για παράδειγµα, ο 
διευθυντής παραγωγής µιας επιχείρησης µπορεί να νοµίζει ότι η αιτία της πτώσης της 
παραγωγικότητας είναι οι χαµηλοί µισθοί των εργαζοµένων, ενώ, στην πραγµατικότητα, η 
αιτία είναι η ανεπαρκής επίβλεψη, ή η ελλειπής εκπαίδευση του προσωπικού. Εάν ο 
διευθυντής προσπαθήσει να λύσει το πρόβληµα δίνοντας πριµ παραγωγικότητας, δεν 
πρόκειται να βελτιώσει την κατάσταση. 
 
3) Μέθοδος συλλογής δεδοµένων. Εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη φύση της έρευνας. 
Όλες οι µέθοδοι που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι κατάλληλες, αλλά η έρευνα που αφορά 
στο ανθρώπινο δυναµικό συνήθως περιλαµβάνει ή την περιπτωσιολογική µελέτη ή τη 
δηµοσκόπηση. 
 
4) Ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Σε αυτή πρέπει να συµµετέχει και το πλησιέστερο στο 
πρόβληµα πρόσωπο, συνήθως ο επικεφαλής του τοµέα που αυτό εµφανίσθηκε, γιατί ένας 
εξωτερικός ερευνητής είναι µεν πιο αντικειµενικός, αλλά δεν γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του 
τοµέα και είναι πιθανόν να αποπροσανατολιστεί. 
 
5) Λήψη µέτρων. Η πιο δύσκολη φάση σε µια ερευνητική διαδικασία είναι η λήψη µέτρων 
που βασίζονται στα πορίσµατα της έρευνας. Αυτό φέρνει συχνά σε δύσκολη θέση το 
διευθυντή της επιχείρησης, διότι, εξακριβώνοντας ότι η επίβλεψη των εργαζοµένων είναι 
ανεπαρκής, τίθεται σε αµφισβήτηση η δική του ικανότητα. Όπως και να έχει όµως, τα οφέλη 
της έρευνας γίνονται αντιληπτά µόνο όταν λαµβάνονται µέτρα για την επίλυση του 
προβλήµατος που έχει εντοπισθεί. 
 
6) Αξιολόγηση των ληφθέντων µέτρων.  
 
Καµιά έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί εάν δεν γίνει η αξιολόγηση των µέτρων που λήφθηκαν.  
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Η συµβολή της επιστήµης της κοινωνιολογίας στo αθλητικό µάνατζµεντ 

 
Κωνσταντίνος Κουκουρής, Ph.D. Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Α.Π.Θ. 
 
Εισαγωγή 
 
Απαντώντας στο ερώτηµα «τι είναι αθλητισµός;» ο Σουηδός κοινωνιολόγος του αθλητισµού 
Patriksson (1988) έδωσε τον ακόλουθο ορισµό: «….αθλητισµός είναι µια θεσµοποιηµένη 
φυσική δραστηριότητα µε στοιχεία συναγωνισµού, όπου η σωµατική - ψυχολογική απόδοση 
είναι σηµαντική για το αποτέλεσµα και η συµµετοχή καθορίζεται από κανόνες που 
διαµορφώνονται από τις επίσηµες αθλητικές Ενώσεις». Ο Αµερικανός Singer έδωσε τον 
ακόλουθο ορισµό: «….αθλητισµός είναι µια ανθρώπινη δραστηριότητα που περιλαµβάνει: α) 
µια ειδική διοικητική οργάνωση, β) ένα ιστορικό υπόβαθρο, γ) κανόνες που καθορίζουν το 
στόχο και περιορίζουν τη µορφή της ανθρώπινης συµπεριφοράς, δ) συναγωνισµό ή/και 
πρόκληση και ε) µια απόλυτη έκβαση, η οποία καθορίζεται πρωταρχικά από τη σωµατική 
δεξιότητα.» 
 
Ρόλοι του κοινωνιολόγου στον αθλητισµό 
 
Σύµφωνα µε το Γιαννάκη (1989), ο κοινωνιολόγος του αθλητισµού ενεργεί: α) ως 
εφαρµοσµένος ερευνητής και διαδίδει τα αποτελέσµατα σε διάφορες οµάδες πελατών, β) ως 
σύµβουλος που βοηθάει τους καθηγητές Φ.Α., τους διοικούντες και τους πολιτικούς, γ) ως 
µεσίτης γνώσης µεταφράζοντας και διαδίδοντας τη γνώση µέσω σεµιναρίων, βιβλίων, 
περιοδικών κ.ά και δ) ως φορέας αλλαγής που εφαρµόζει τα ερευνητικά δεδοµένα. 
 
Το κοινωνιολογικό ενδιαφέρον για την οργάνωση & διοίκηση εστιάζεται σε 3 ζητήµατα: 1) 
στο ενδιαφέρον για τους µάνατζερ ως µία ελίτ κοινωνική οµάδα, 2) στο χαρακτήρα των 
εσωτερικών κοινωνικών σχέσεων των διοικητικών ιεραρχιών στις επιχειρήσεις και 3) στην 
οργάνωση & διοίκηση ως λειτουργικές διαδικασίες τεχνικού και κοινωνικού ελέγχου.  
∆υστυχώς, ο περιορισµένος χρόνος δεν επιτρέπει την εκτενέστερη αναφορά σε αυτά τα 
ζητήµατα.  
 
Ευθύνη των διοικούντων στον τερµατισµό της σταδιοδροµίας αθλητών 
 
Προκειµένου να επισηµανθεί η συµβολή της επιστήµης της κοινωνιολογίας στην οργάνωση 
& διοίκηση του αθλητισµού θα γίνει αναφορά σε µία µελέτη της υπευθυνότητας των 
διοικούντων για τον τερµατισµό της σταδιοδροµίας αθλητών. Το θέµα αυτό συζητείται πολύ 
µεταξύ αθλητών, προπονητών, διοικούντων, κ.ά., αλλά υπάρχει έλλειψη επαρκών στοιχείων.  
Πραγµατικά, µε εξαίρεση τους Mihovilovic (1968) και Rosenberg (1980), η υπευθυνότητα 
των διοικούντων έχει αγνοηθεί από προηγούµενους συγγραφείς. Για το δεύτερο, µία πιθανή 
πηγή «προσωπικής αποδιοργάνωσης του αθλητή» αποτελεί το γεγονός ότι η διοίκηση τον 
αντιλαµβάνεται ως µηχανή, η οποία υποτιµάται µε το πέρασµα του χρόνου.   
 
Σε µία µελέτη (Koukouris, 1989), το 27% των ερωτηθέντων αξιολόγησε τα «προβλήµατα / 
λογοµαχίες µε τη διοίκηση» ως πολύ ή πάρα πολύ σηµαντική αιτία για την αποσύνδεσή τους 
από την αγωνιστική δραστηριότητα. Ένα από τα σηµαντικά ευρήµατα αυτής της µελέτης 
ήταν ότι οι αθλητές συχνά στηρίζουν την απόφασή τους να σταµατήσουν τον αγωνιστικό 
αθλητισµό στην απάθεια, την απρόσωπη µεταχείριση και την έλλειψη ηθικής συµπαράστα-
σης από τους διοικούντες των σωµατείων και των Οµοσπονδιών. Εκτός από άλλα, οι αθλητές 
περιµένουν από τους διοικούντες να δείξουν κάποιο ενδιαφέρον γι’ αυτούς ως άτοµα και όχι 
να τους µεταχειρίζονται ως µηχανές που θα κερδίσουν βαθµούς ή µετάλλια για το σύλλογο ή 
τη χώρα. Οι διοικούντες γίνονται αναξιόπιστοι όταν µοιράζουν υποσχέσεις για οικονοµική 
βοήθεια, όργανα, κλπ., παρόλο που γνωρίζουν ότι δεν µπορούν να τις εκπληρώσουν λόγω 
οικονοµικών προβληµάτων. Επίσης, πολλοί από αυτούς δεν έχουν προσωπική εµπειρία και 
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γνώση του αθλήµατος που διοικούν. Η αδυναµία τους πολλές φορές να κατανοήσουν τεχνικά 
θέµατα δίνει την ευκαιρία σε προπονητές να καταστούν κυρίαρχοι στο σωµατείο, µε 
αποτέλεσµα να χάνεται η ισορροπία εξουσίας.   
 
Συνήθως οι αθλητές είναι οι τελευταίοι που ερωτώνται για την πρόσληψη νέων προπονητών 
σε ένα σωµατείο, ενώ πολλοί τιµωρούνται µε αποκλεισµό από αγώνες επειδή αρνούνται να 
δεχθούν αλλαγές προπονητών.    
 
Ένας αριθµός παραγόντων ασχολείται µε τα διοικητικά για λόγους αυτοπροβολής και οι 
στόχοι τους δεν συµπίπτουν απαραίτητα µε αυτούς των αθλητών. Εδώ πρέπει να αναφερθεί 
ότι, παρόλο που πολλά αθλήµατα έχουν διαδοθεί µεταξύ ατόµων από εργαζόµενες 
οικογένειες, η διοίκησή τους εξακολουθεί να ασκείται από άτοµα αστικής καταγωγής 
(Riordan, 1980), τα οποία είναι σε θέση να επιβάλλουν τις αξίες και τη θέλησή τους πάνω 
στους αθλητές.  Συνήθως υποστηρίζουν επιτυχηµένους αθλητές ώστε να ωφεληθούν από τις 
νίκες τους.  
 
Πολλές φορές οι διοικούντες δε διστάζουν να ασκήσουν κριτική µε ανάρµοστο τρόπο προς 
κάποιους αθλητές για κακή απόδοση, ταπεινώνοντάς τους και δηµιουργώντας τους 
ψυχολογικό τραύµα. Αντίθετα, προς άλλους αθλητές δείχνουν κάποια εύνοια (π.χ., τους 
δίνουν πιο συχνά ή καλύτερο αθλητικό ιµατισµό). 
 
Ένα µεγάλο πρόβληµα φαίνεται να είναι ο αθέµιτος αποκλεισµός από οµάδες και 
πληρώµατα, µετά από επεµβάσεις παραγόντων των σωµατείων και Οµοσπονδιών. Αντί για 
την απόδοση και την επίδοση, η διπλωµατία και οι δηµόσιες σχέσεις φαίνεται να είναι οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις για να προωθηθεί ένας αθλητής. Ένας λόγος για το φαινόµενο 
αυτό είναι η ψηφοθηρία κάποιων διοικούντων για την επανεκλογή τους στα ∆ιοικητικά 
Συµβούλια. Ένας άλλος λόγος είναι η εισαγωγή πρωταθλητών στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αυτή η 
παρέµβαση διευκολύνεται από την έλλειψη γραπτών κανονισµών για το σύστηµα επιλογής 
αθλητών. Το αποτέλεσµα της απογοήτευσης των αθλητών µπορεί να είναι η αποσύνδεσή 
τους από τον αγωνιστικό αθλητισµό. Στα οµαδικά αθλήµατα παρουσιάζονται πολλά 
προβλήµατα εξ αιτίας της απροθυµίας διοικούντων να επιτρέψουν µεταγραφές αθλητών σε 
άλλες οµάδες µε καλύτερες προοπτικές. 
 
Προτάσεις 
 
Για τη βελτίωση των σχέσεων αθλητών - διοικητικών στελεχών πρέπει οι διοικούντες να: α) 
είναι πρώην αθλητές, β) είναι ολοκληρωµένες προσωπικότητες και γ) έχουν σχετικές µε την 
οργάνωση και τη διοίκηση γνώσεις. Γι΄ αυτούς, καλή διοίκηση δεν πρέπει να σηµαίνει µόνο 
σωστή διαχείριση του ταµείου, αλλά να περιλαµβάνει και άλλα στοιχεία, τα οποία είναι 
σηµαντικά για τη δηµιουργία καλών σχέσων, όπως π.χ., ισότιµη αντιµετώπιση όλων των 
αθλητών. 
 
Συµπέρασµα 
 
Ο κοινωνικός έλεγχος αποτελεί κεντρικό ζήτηµα της µοντέρνας κοινωνιολογίας. Ξεκινώντας 
από τη θέση ότι οι υφιστάµενοι (εδώ οι αθλητές) δεν µοιράζονται τα ίδια συµφέροντα µε τους 
διοικούντες, πράγµα που µπορεί να εξηγηθεί ως συνέπεια της εκµετάλλευσης και µιας 
αναπόφευκτης σύγκρουσης µεταξύ αυτών που έχουν και αυτών που δεν έχουν την εξουσία, η 
προσοχή και στο χώρο του αθλητισµού πρέπει να εστιασθεί στον τρόπο µε τον οποίο οι 
διοικούντες πείθουν ή υποχρεώνουν τους αθλητές να συµµορφωθούν µε τις εντολές τους. Η 
κοινωνιολογία του αθλητισµού µπορεί να συνεισφέρει αποφασιστικά προς την κατεύθυνση 
αυτή. 
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Η συµβολή της επιστήµης της ψυχολογίας στo αθλητικό µάνατζµεντ 

 
Γιάννης Θεοδωράκης, Ph.D.  Λέκτορας Τ.E.Φ.A.A. ∆.Π.Θ.  
 
Εισαγωγή 
 
Από πρόσφατη έρευνα στην πιο γνωστή βάση δεδοµένων αθλητικής βιβλιογραφίας, 
δηµοσιεύσεων και ερευνών (SPORTDISCUS, 30.6.1996) στα θέµατα που σχετίζονται 
ταυτόχρονα µε τη διοίκηση και την αθλητική ψυχολογία προέκυψε ένας αριθµός 511 
σχετικών δηµοσιεύσεων, βιβλίων, διατριβών, κλπ. Ειδικότερα, τα θέµατα που αναπτύσσονται 
καλύπτουν ένα µεγάλο φάσµα των σχέσεων ψυχολογίας και αθλητικής διοίκησης: άγχος, 
αξίες, στάσεις, παρακίνηση, στόχοι, αυτοσυναίσθηµα, ανάλυση συµπεριφοράς, βία, επιθετική 
συµπεριφορά, ηγεσία, προσωπικότητα, εστία ελέγχου, κλπ. Ανάλογος ήταν ο αριθµός των 
εργασιών που σχετίζονταν µε την αθλητική ψυχολογία και το µάνατζµεντ.  
 
Η εισήγηση αυτή θα εστιασθεί σε δύο ξεχωριστά θέµατα της ψυχολογίας: α) την 
αποτελεσµατικότητα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του µάνατζερ και β) τους 
παράγοντες που βοηθούν στην προβολή και διαφήµιση αθλητικών προγραµµάτων, 
θεωρώντας ότι τα δύο αυτά θέµατα είναι ιδιαίτερα χρήσιµα για τον αθλητικό µάνατζερ. 
 
Αποτελεσµατικότητα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του µάνατζερ 
 
Στο πρώτο θέµα η προσέγγιση γίνεται µε βάση τη θεωρία της κοινωνικής µάθησης (Bandura, 
1986) και της θεωρίας των στόχων (Locke & Latham, 1990), η οποία πρεσβεύει ότι οι 
πράξεις των ατόµων κατευθύνονται κυρίως από τους στόχους και τις προθέσεις τους (Locke 
& Latham, 1990).  Οι στόχοι ρυθµίζουν άµεσα την προσπάθεια, την ενέργεια ή/και τη δράση 
του ίδιου του ατόµου. Ο καθορισµός τους το επηρεάζει θετικά να αποδίδει καλύτερα, γιατί 
κατευθύνει και επαυξάνει την προσοχή και την αυτοσυγκέντρωσή του σε αυτό που κάνει. 
Ακόµα, το ενεργοποιεί, το κινητοποιεί, το κάνει να εντείνει την προσπάθειά του, να αυξάνει 
την επιµονή του και του δίνει ένα ουσιαστικό κίνητρο για προσπάθεια (Locke, Shaw, Saari, 
& Latham, 1981).  Υπάρχουν αρκετές εργασίες στο χώρο του αθλητισµού και της άσκησης 
που υποστηρίζουν τη σηµασία της θεωρίας των στόχων για την αθλητική απόδοση 
(Theodorakis  et al. 1993; Τheodorakis, 1995; Weinberg, Stitcher, & Richardson, 1994), και 
σε πολλούς τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως µάνατζµεντ, εκπαίδευση, εργασία, 
κλπ. (Locke & Latham, 1990). 
 
 
    γενική                                      δέσµευση 
    αυτοπεποίθηση   
 
 
          ικανότητα                           στόχοι                                    προσωπικοί               απόδοση                                           
  αποτελεσµατικότητα                       
 
 
 
                                                     ικανοποίηση 
 
 
 
Στο παραπάνω σχεδιάγραµµα παρουσιάζεται ένα πιθανό θεωρητικό µοντέλο όπου φαίνεται η 
αλληλεπίδραση όλων των παραγόντων που βοηθάνε στην απόδοση (Τheodorakis, 1996).  Το 
µοντέλο δείχνει ότι αποδίδει κανείς καλύτερα όταν εργάζεται µε προσωπικούς στόχους, οι 
οποίοι επηρεάζονται από το βαθµό δέσµευσης, αυτοπεποίθησης και ικανοποίησης των 
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ατόµων. Ταυτόχρονα, οι προσωπικοί στόχοι αυξάνουν την ικανοποίησή τους και τη 
δέσµευσή τους στην προσπάθεια που καταβάλλουν. ∆ύο σχετικές εργασίες (Theodorakis, 
1995; 1996) έδειξαν ότι η αθλητική απόδοση εξαρτάται από το βαθµό αυτοπεποίθησης, 
ικανοποίησης, δέσµευσης και το επίπεδο των προσωπικών στόχων που τα άτοµα θέτουν.  
 
Η αυτοαποτελεσµατικότητα εκφράζεται ως η προσδοκία του ατόµου ότι µπορεί να τα 
καταφέρει σε µια συγκεκριµένη δραστηριότητα (Bandura, 1977). ΟΙ Locke και Latham 
(1990) αναφέρουν αρκετές εργασίες, στις οποίες φαίνεται ότι η αυτοαποτελεσµατικότητα 
επηρεάζει το επίπεδο των προσωπικών στόχων των ατόµων και την απόδοση. Άτοµα µε 
υψηλό επίπεδο αυτοπεποίθησης θέτουν πιο προκλητικούς στόχους, ενώ άτοµα µε χαµηλό 
επίπεδο θέτουν λιγότερο προκλητικούς στόχους. 
 
Επίσης, σύµφωνα µε την κοινωνική γνωστική θεωρία, η διαφορά αυτού που τα άτοµα 
επιτυγχάνουν σε σχέση µε αυτό που επιθυµούν να πετύχουν δηµιουργεί την απογοήτευση 
(Bandura & Jourden, 1991).  Αντίθετα, η ικανοποίηση από την επιτυχία των στόχων δίνει στα 
άτοµα την αυτοπαρακίνηση να προσπαθήσουν περισσότερο. Σχετικές εργασίες (Bandura & 
Cervone, 1983; Bandura & Jourden, 1991) έδειξαν τη σηµασία της παραπάνω µεταβλητής, 
ενώ οι Locke & Latham (1990) καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η επίδραση της 
ικανοποίησης στην απόδοση είναι έµµεση και την επηρεάζει σε συνδυασµό µε άλλους 
παράγοντες.  
 
∆ιαδικασία λήψης αποφάσεων από τους µάνατζερ 
 
Με βάση την κοινωνική γνωστική θεωρία, σε σχετική εργασία (Bandura & Jourden, 1991) 
εξετάσθηκε η διαδικασία λήψης αποφάσεων από τους µάνατζερ σε υποθετικό περιβάλλον.  
Ειδικότερα, τα γνωστικά στοιχεία που εξετάσθηκαν στην πρόβλεψη των επιλογών τους, ήταν 
η αυτοαποτελεσµατικότητα, οι προσωπικοί στόχοι, η ικανοποίηση και η ποιότητα αναλυτικής 
σκέψης. Σε κανονικές συνθήκες οι αποφάσεις παίρνονται µε βάση ένα µεγάλο αριθµό 
πληροφοριών, µε διαρκή ενεργοποίηση και ένταση, κάτω από πίεση χρόνου και κοινωνικών 
καταστάσεων. Μέσα από τις εµπειρίες τους τα άτοµα διδάσκονται τους κανόνες αποφάσεων, 
ενώ οι διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, οι συναισθηµατικές καταστάσεις και οι διαδικασίες 
παρακίνησης επηρεάζουν την ποιότητα των αποφάσεών τους. Επιπλέον, η λήψη αποφάσεων 
απαιτεί και συλλογική προσπάθεια. Επειδή, δε, σχετίζονται µε µελλοντικά γεγονότα έχουν το 
ρίσκο και την αβεβαιότητα, καθώς πολλοί παράγοντες αλλάζουν από στιγµή σε στιγµή. Με 
βάση τη θεωρία που λέει ότι όσοι έχουν µεγαλύτερη πίστη στην ικανότητά τους να λύνουν 
προβλήµατα και θεωρούν ότι η ικανότητα είναι κάτι που αποκτάται έχουν µεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση, δεν απογοητεύονται, θέτουν ψηλότερες προσωπικές προκλήσεις και είναι πιο 
αποτελεσµατικοί στην αναλυτική σκέψη.  
 
Στη συγκεκριµένη έρευνα οι µάνατζερ έπρεπε να µάθουν και στη συνέχεια να µπορούν να 
θέτουν ρόλους και να χρησιµοποιούν διαδικασίες παρακίνησης σε κάθε µέλος της οµάδας 
τους. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο βαθµός της αυτοαποτελεσµατικότητας επηρέασε την 
απόδοση των µάνατζερ άµεσα και έµµεσα µέσω της επίδρασης των προσωπικών στόχων, του 
βαθµού ικανοποίησης από την επιτυχία του στόχου και τη χρήση των αναλυτικών 
στρατηγικών. Ταυτόχρονα, οι προσωπικοί στόχοι και οι προηγούµενες επιδόσεις επηρέασαν 
άµεσα την απόδοση.  
 
Συνοπτικά, η αυτοπεποίθηση και ο καθορισµός προσωπικών στόχων είναι δύο ψυχολογικοί 
παράγοντες που επηρεάζουν ουσιαστικά τόσο τις στρατηγικές λήψης αποφάσεων που πρέπει 
να χρησιµοποιεί ο µάνατζερ, όσο και την απόδοσή του στη δουλειά του.  
 

Στρατηγικές και µηνύµατα προβολής προγραµµάτων άσκησης 
 
Σύµφωνα µε τη θεωρία της «Σχεδιασµένης συµπεριφοράς» (Ajzen & Madden, 1986), η 
εκδήλωση µιας  συµπεριφοράς έχει σχέση µε: α) τις στάσεις του ατόµου προς την πιθανή 
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συµπεριφορά, β) την κοινωνική πίεση που δέχεται το άτοµο, γ) την πρόθεσή του να εκτελέσει 
ή όχι τη συµπεριφορά αυτή και γ) τον έλεγχο που το άτοµο ασκεί πάνω στη συµπεριφορά 
αυτή. Αν επιθυµεί κανείς την αλλαγή των στάσεων ενός πληθυσµού, ή την προσέλκυσή του 
σε ένα πρόγραµµα άσκησης πρέπει να τονίσει τα παρακάτω σηµεία: 
1. Eυαισθητοποίηση των ατόµων προς την άσκηση. Η δηµιουργία συναισθηµατικών 

πιστεύω συνδέει τη συµπεριφορά µε εσωτερικά συναισθήµατα (Ajzen & Driver, 1991). 
Τα µηνύµατα προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να τονίζουν την ευχαρίστηση από τη 
συµµετοχή στη φυσική δραστηριότητα.  

2. Η γνώση και η κατανόηση των µηχανισµών της άσκησης δυναµώνει τις στάσεις των 
ατόµων προς τη φυσική δραστηριότητα και τα παρακινεί. Η γνώση στοιχείων της 
φυσικής κατάστασης και των οφελών της άσκησης στην υγεία επηρεάζουν το γνωστικό 
στοιχείο των στάσεων. Ιδέες για πιθανές συµπεριφορές στην υιοθέτηση ενός αθλητικού 
τρόπου ζωής σχετίζονται µε το σηµείο αυτό.  

3. Οι στάσεις προς τη φυσική δραστηριότητα διαµορφώνονται από τους σηµαντικούς 
άλλους (Theodorakis, 1992). Το περιβάλλον αυτό των σηµαντικών άλλων πρέπει να 
χρησιµοποιείται κατάλληλα από τους καθηγητές φυσικής αγωγής.  

4. Ο βαθµός ελέγχου των ατόµων επηρεάζει τις στάσεις τους. Μπορεί να έχουν την πρόθεση 
να συµπεριφερθούν µε κάποιο τρόπο, αλλά να θεωρούν ότι υπάρχουν πράγµατα που τους 
εµποδίζουν. Όταν τα άτοµα θεωρούν ότι έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τα πιθανά 
εµπόδια τότε συµµετέχουν πιο τακτικά σε φυσικές δραστηριότητες (Theodorakis, 1994).  

 
Σχετική εργασία (Θεοδωράκης, 1992) έδειξε ότι τα παρακάτω «πιστεύω» διαµορφώνουν 
θετικά ή αρνητικά τις στάσεις ενηλίκων γυναικών προς την άσκηση: 1) βελτίωση υγείας,  2) 
καινούργιες παρέες, 3) χρόνος για δουλειές του σπιτιού, 4) θαυµασµός των άλλων (για το 
συγκεκριµένο δείγµα αυτοί ήταν η οικογένεια, οι φίλοι, οι γυµναστές, οι συγγενείς, ο/η 
σύζυγος - φίλος), 5) χάσιµο βάρους, 6) γυµνασµένο σώµα, 7) χαλάρωση από άγχος, 
προβλήµατα, 8) διακοπή άλλων ασχολιών, 9) συνάντηση µε τις φίλες, 10) θα κουράζοµαι, 11) 
πιο νέα, 12) παραµέληση εργασίας - µαθηµάτων, 13) προστασία από ασθένειες.  
 
Οι παράγοντες που επηρρέαζα την πιθανή συµµετοχή γυναικών σε προγράµµατα άσκησης 
ήταν: 1) µεταφορικό µέσο, 2) απόσταση από το σπίτι, 3) ασθένεια, 4) κούραση, 5) 
οικογενειακές υποχρεώσεις, 6) δουλειά, 7) οργάνωση του γυµναστηρίου, 8) καιρικές 
συνθήκες, 9) ωράριο γυµναστηρίου και 10) µαθήµατα (φοιτήτριες). 
   
Λόγοι που προέβαλλαν τα άτοµα για διακοπή ή µη τακτική συµµετοχή σε προγράµµατα 
άσκησης ήταν: 1) πρόβληµα υγείας, 2) πρόβληµα εργασίας, 3) πρόβληµα οικογενειακό, 4) 
πρόβληµα µαθηµάτων (φοιτήτριες).  
 
Οποιαδήποτε παρέµβαση και διαδικασία ενθάρρυνσης από την πλευρά του µάνατζερ πρέπει 
να σχετίζεται µε την ανάλυση των παραπάνω σχετικών «πιστεύω». Μία πιθανή διαδικασία 
πειθούς πρέπει να περιέχει τα παρακάτω σηµεία (Fishbein, Ajzen & McArdle, 1980):  
 
α)  «Θέλω να σας τονίσω ότι η πιο σωστή επιλογή είναι να έρχεστε στο γυµναστήριο τρεις 
φορές την εβδοµάδα, γιατί µόνο έτσι θα έχετε πραγµατικά οφέλη. Έτσι θα βελτιώσετε την 
υγεία  σας, θα κάνετε καινούργιες παρέες, θα σας θαυµάζουν οι άλλοι, θα χάσετε  βάρος, θα  
αποκτήσετε γυµνασµένο σώµα, θα χαλαρώνετε από το άγχος και τα προβλήµατα, θα 
συναντιέστε µε τις φίλες σας, θα νοιώθετε πιο νέα και θα προστατεύσετε τον εαυτό  σας  από  
ασθένειες. Να είστε σίγουρες ότι χρόνο για τις δουλειές του σπιτιού σας, τα παιδιά σας, την 
εργασία σας και όποιο άλλο ενδιαφέρον πάντα θα βρίσκετε, αν πραγµατικά το θέλετε».  
 
β) Οι σηµαντικοί «άλλο»: «Το να έρχεστε τακτικά στο γυµναστήριο είναι κάτι που κατά 
βάθος το εκτιµούν οι δικοί σας, ο σύζυγός σας, ο φίλος σας, τα παιδιά σας και ο γυµναστής 
σας ιδιαίτερα. Πραγµατικά, θα εκτιµούσαν ιδιαίτερα την προσπάθειά σας αυτή».  
 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας ∆ιοίκησης Αθλητισµού 

Θεσσαλονίκη, 26 – 28 Οκτωβρίου 1996 121 

γ) «Έλεγχος συµπεριφοράς»: «Να είστε σίγουρες ότι από σας εξαρτάται η συµµετοχή σας 
και, αν πραγµατικά το θέλετε, µπορείτε και να το ελέγξετε. Το µεταφορικό µέσο, η κούραση, 
οι οικογενειακές υποχρεώσεις, η εργασία, ο καιρός, το ωράριο, τα µαθήµατα, κλπ., είναι στην 
ουσία µικροπροβλήµατα που µπορείτε να τα ξεπεράσετε. Έχετε εµπιστοσύνη στον εαυτό σας 
και όλα µπορείτε να τα κάνετε. Ο αθλητισµός είναι µια πολύ καλή συνήθεια, είναι στο 
χαρακτήρα σας και µέρος του εαυτού σας».   
 

Συστάσεις για προβολή και διαφήµιση της συµµετοχής σε προγράµµατα άσκησης και υγείας 
µε βάση την παραπάνω θεωρητική προσέγγιση  
 
1. Προβάλλετε συγκεκριµένες δραστηριότητες (τρέξιµο, γυµναστική, κολύµπι).  
2. Τονίστε τα προσωπικά θετικά οφέλη από τη συµµετοχή αυτή.  
3. Εξηγείστε πώς να αποφύγει κανείς τα πιθανά αρνητικά σηµεία. 

4. Τονίστε τα αρνητικά της ακινησίας, αλλά δώστε και πληροφορίες πως να γυµναστεί 
κανείς. 

5. ∆ηµιουργείστε την αίσθηση της κοινωνικής πίεσης για άσκηση (οι σηµαντικοί «άλλοι» 
που επιθυµούν να γυµναζόµαστε.  

6. Βάλτε γνώµες ειδικών στην καµπάνια. 
7. ∆είξτε ότι η συµµετοχή σε προγράµµατα άσκησης είναι ελεγχόµενη από το άτοµο, ότι 

είναι συµβατή µε οποιοδήποτε στυλ ζωής και ότι ο καθένας µπορεί να  συµµετέχει. 
8. ∆ώστε σαφείς πληροφορίες, ή ενηµερώστε που µπορούν να δοθούν τέτοιες πληροφορίες 

(προσαρµογή από Olson & Zanna, 1987). 
 
Συµπέρασµα 
 

Το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο των σχέσεων στάσεων και συµπεριφοράς είναι ιδιαίτερα 
χρήσιµο για τον αθλητικό µάνατζερ στην ανάπτυξη τεχνικών αλλαγής των στάσεων του 
πληθυσµού, την παρακίνηση για συµµετοχή, τη διαφήµιση και την προβολή αθλητικών 
προγραµµάτων κάθε κατηγορίας. 
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Η συµβολή της νοµικής επιστήµης στο αθλητικό µάνατζµεντ 

 
Σταύρος Καλαφάτης (Μ.Α.) ∆ιευθυντής ΠΑΕ ΠΑΟΚ 
 
Εισαγωγή 
 
Η ανάπτυξη του θέµατος που περιγράφεται στον τίτλο αποτελεί γενικά ένα λεπτό και 
δύσκολο εγχείρηµα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη χώρα µας, όπου, αφενός η επιστήµη και η 
πρακτική του αθλητικού µάνατζµεντ βρίσκεται ακόµη σε νηπιακό στάδιο, αφετέρου το 
αθλητικό δίκαιο δεν έχει αποκρυσταλλωθεί ως θεσµικός όρος. Αν ο επιθυµητός στόχος είναι 
η αθλητική ανάπτυξη το πάντρεµα των δύο αυτών επιστηµών (στο εξής θα αναφέρονται ως 
Αθλητική Οργάνωση) είτε στη θεωρητική, είτε στην πρακτική τους εφαρµογή δεν αποτελεί 
επιλογή, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση. Η συνδυαστική τους εφαρµογή ενυπάρχει σε κάθε 
είδους οργανωµένη αθλητική δραστηριότητα (π.χ., οργάνωση και λειτουργία Οµοσπονδιών / 
Επαγγελµατικών Ενώσεων / Ολυµπιακών Επιτροπών, λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, 
µεταγραφές επαγγελµατιών αθλητών, µάρκετινγκ αθλητικών διοργανώσεων και οργανισµών, 
κλπ.). Για να περισσότερο κατανοητός ο τρόπος και ο βαθµός σύνδεσης της νοµικής 
επιστήµης µε την αθλητική οργάνωση θα αναλυθούν ξεχωριστά: Α) η σύσταση και η 
λειτουργία των αθλητικών οργανισµών, Β) το αθλητικό µάρκετινγκ και Γ) η οργάνωση και 
διοίκησης του ανθρώπινου δυναµικού.  
 
Α.  Σύσταση και λειτουργία αθλητικών οργανισµών  
 
Στους αθλητικούς οργανισµούς περιλαµβάνονται: α) τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωµατεία, β) 
οι ερασιτεχνικές αθλητικές ενώσεις, γ) οι επαγγελµατικές αθλητικές οµάδες, δ) οι 
επαγγελµατικές αθλητικές ενώσεις, ε) οι αθλητικές Οµοσπονδίες και στ) η Εθνική 
Ολυµπιακή Επιτροπή, οι οποίοι είναι τα κύτταρα της παραγωγής του αθλητικού προϊόντο. Οι 
τοµείς στους οποίους η νοµική επιστήµη µπορεί να συνεισφέρει καταλυτικά είναι οι εξής: 
 
1. Καταστατικά αθλητικών οργανισµών 
 
Η έλλειψη εκσυγχρονισµού των αθλητικών οργανισµών οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο 
απαρχαιωµένο νοµικό καθεστώς που προσδιορίζει τον τρόπο λειτουργίας τους. Τα 
καταστατικά των περισσότερων Οµοσπονδιών αποτελούν επανάληψη αυτών που 
διαµορφώθηκαν µε βάση το Ν. 281/1914. Αυτό σηµαίνει ότι για 80 και πλέον χρόνια, παρόλο 
που έχουν αλλάξει σηµαντικά οι κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές αθλητικές 
συνθήκες, ισχύουν οι ίδιες οργανωτικές αρχές και διατάξεις. Από µόνο του αυτό το γεγονός 
µπορεί να καταδείξει τον, αρνητικό σε αυτή τη περίπτωση, ρόλο που διαδραµατίζει ένα 
απαρχαιωµένο νοµοθετικό σύστηµα. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητος ο συγχρονισµός 
των καταστατικών των αθλητικών οργανισµών. µε τις κρατούσες συνθήκες  
 
2.  Σχεδιασµός - εφαρµογή συγκεκριµένης εθνικής αθλητικής πολιτικής 
 
Μία σηµαντική πτυχή της εθνικής αθλητικής πολιτικής πρέπει να είναι ο διαχωρισµός του 
επαγγελµατικού - υψηλού επιπέδου από τον ερασιτεχνικό - αθλητισµό για όλους, αφού 
διαφέρουν δραµατικά µεταξύ τους. Οι νοµικές φόρµουλες για κάθε έναν από τους δύο τοµείς 
θα είναι διαφορετικές και θα προσιδιάζουν στη φύση τους. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει ένα 
βήµα για την αποφυγή πολλών τραγελαφικών φαινοµένων της σηµερινής εποχής. Για 
παράδειγµα, ο χαρακτηρισµός επαρχιακών οµάδων που ουδεµία προϋπόθεση πληρούν ως 
επαγγελµατικές. Τις περισσότερες φορές, οµάδες Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, κυρίως στο 
ποδόσφαιρο, κινούνται σε µια τοπική περιορισµένη αγορά, µε ελάχιστους πόρους από 
εισιτήρια, µισθούς «επαγγελµατιών» ποδοσφαιριστών της τάξης των 50 και 60.000 δρχ., που 
πολλές φορές δεν µπορούν να συγκεντρώσουν ούτε το απαραίτητο από τον νόµο µετοχικό 
κεφάλαιο των 40 ή 50 εκ. δρχ. 
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3.  Αθλητικές εγκαταστάσεις 
 
Ξεπερνώντας την κριτική για το αν ο σχεδιασµός και η κατασκευή των υφιστάµενων 
αθλητικών εγκαταστάσεων είναι ο ενδεδειγµένος, η νοµική επιστήµη εξετάζει θέµατα όπως 
αυτά της ιδιοκτησιακής σχέσης, της λειτουργίας και της συντήρησης των γηπέδων. Η 
αποδοτικότητα ενός συγκεκριµένου αθλητικού έργου σχετίζεται άµεσα µε το χρόνο, το ρυθµό 
και τη συχνότητα χρήσης του, ανάλογα πάντα αν προορίζεται για τον επαγγελµατικό ή τον 
ερασιτεχνικό αθλητισµό. Τα τελευταία σχετίζονται άµεσα µε τη σωστή χρήση, λειτουργία, 
συντήρηση και το χαρακτηρισµό του ιδιοκτησιακού του καθεστώτος. Αυτό το τελευταίο είναι 
ιδιαίτερα περίπλοκο όταν ο αθλητικός χώρος είναι ιδιοκτησία ενός φορέα, αλλά η χρήση του 
γίνεται από έναν άλλο. Η προσπάθεια που έγινε µέσα από τον πρόσφατο αθλητικό νόµο 1958 
είναι καταρχήν αξιέπαινη. Ωστόσο, καταδεικνύει την ανάγκη για πιο ευκίνητη νοµοθετική 
προσαρµογή στην εξέλιξη των αθλητικών δρώµενων. ∆ιότι ενώ ο νόµος που άρχισε να 
εφαρµόζεται πριν λίγα χρόνια (ο οποίος προσδιόριζε το ποσοστό που δικαιούται ο ιδιοκτήτης 
του γηπέδου από το φορέα που το χρησιµοποιεί σε 15% από τα ακαθάριστα έσοδα) ήταν τότε 
λογικός (τα βασικά έσοδα του χρήστη απέρρεαν από τα εισιτήρια), σήµερα δεν είναι. Αυτό 
συµβαίνει διότι πλέον οι βασικοί οικονοµικοί πόροι προέρχονται από τα τηλεοπτικά 
δικαιώµατα και όχι από τα εισιτήρια. Η κατάσταση αυτή οδηγεί πολλές φορές τις 
εγκαταστάσιεις ουσιαστικά να ζηµιώνουν από ένα συγκεκριµένο αθλητικό αγώνα. Μια 
νοµοθετική ρύθµιση που θα αφορά στις σχέσεις µεταξύ του ιδιοκτήτη των αθλητικών 
εγκαταστάσεων και αυτού που τις χρησιµοποιεί φαίνεται πως είναι απαραίτητη και θα 
βοηθήσει την περαιτέρω οικονοµική και οργανωτική ανάπτυξη των αθλητικών οργανισµών. 
 
4.  Αθλητική ∆ικαιοσύνη 
 
Η αθλητική νοµική επιστήµη κινείται σήµερα στην Ελλάδα σε ένα πολυδαίδαλο και 
πολύµορφο δικαιϊκό σύστηµα, όπου αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων συγκρούονται µε 
άλλες αθλητικών δικαιοδοτικών οργάνων και όπου ακόµα και η φύση της εργασίας του 
επαγγελµατία αθλητή είναι αµφιλεγόµενη. Η εξέλιξη της υπόθεσης Bosmann ουσιαστικά 
αποτελεί έναν οδηγό, πάνω στον οποίο πρέπει να προσανατολίζεται η νοµοθετική και 
δικαστική αθλητική εξουσία. Πρέπει, πάντως, να υπογραµµιστεί, πως τα προβλήµατα της 
αθλητικής δικαιοσύνης δεν οφείλονται τόσο στην έλλειψη κατάλληλων νοµοθετηµάτων, όσο: 
α) στη µη πρόσφορη κωδικοποίησή τους, β) στον µη έγκαιρο συντονισµό των εθνικών 
Οµοσπονδιών µε τα Ευρωπαϊκώς και διεθνώς κρατούντα και γ) στη νοοτροπία των Ελλήνων 
παραγόντων. Οι τελευταίοι θα έπρεπε να έχουν ως κύριο µέληµα την προάσπιση και προβολή 
του «προϊόντος» τους, που ουσιαστικά δεν είναι η οµάδα τους όπως λαθασµένα νοµίζουν, 
αλλά το άθληµα το οποίο υπηρετούν. Χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα µιας τέτοιας υγιούς 
νοοτροπίας αποτελούν το επαγγελµατικό αγγλικό ποδοσφαιρικό πρωτάθληµα και το 
αµερικάνικο επαγγελµατικό πρωτάθληµα καλαθοσφαίρισης. 
 
Η νοµική επιστήµη µπορεί επίσης να συνεισφέρει τα µέγιστα σε ένα βασικό τµήµα της 
αθλητικής οργάνωσης, κυρίως των επαγγελµατικών ενώσεων, που αφορά στην επιβολή 
ελέγχου και κυρώσεων από τις διοργανώτριες αρχές. 
 
Β.  Αθλητικό µάρκετινγκ 
 
Το µάρκετινγκ αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της αθλητικής οργάνωσης, για την προώθηση 
της οποίας είναι απαραίτητη η εφαρµογή του σε όλο το φάσµα της. Στον επαγγελµατικό, 
κυρίως, αθλητισµό το µάρκετινγκ παρουσιάζεται µε τις ακόλουθες µορφές: 
 
1.  Εκµετάλλευση τηλεοπτικών δικαιωµάτων αθλητικών συναντήσεων 
 
Στην Ελλάδα είναι πρόσφατες οι συµφωνίες µεταξύ των αρχών του ποδοσφαίρου και της 
καλαθόσφαιρας µε ένα συνδροµητικό και ένα ιδιωτικό κανάλι αντίστοιχα. Η εξέλιξη της 
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τεχνολογίας (συνδροµητικά, δορυφορικά, pay per view προγράµµατα) και η ποιοτική 
αναβάθµιση του επαγγελµατικού αθλητισµού έχουν ως αποτέλεσµα την ολοένα και πιο στενή 
σχέση του αθλητισµού µε τα ΜΜΕ. Για τα δύο µέρη η συνεργασία τους σηµαίνει αµοιβαία 
προβολή και οικονοµικά κέρδη. 
 
Πολυσέλιδα ιδιωτικά συµφωνητικά, λεπτοµερείς όροι, προθεσµίες και ποινικές ρήτρες 
αποτελούν σήµερα ουσιαστικό αντικείµενο εργασίας για τους νοµικούς που είναι 
ειδικευµένοι κυρίως στο δίκαιο πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η σωστή νοµική κάλυψη σε 
τέτοιου είδους συµφωνίες δεν διασφαλίζει µόνο ένα σεβαστό χρηµατικό ποσό για το φορέα 
που διοργανώνει το αθλητικό γεγονός. Πολύ περισσότερο διευκολύνει την τηλεοπτική 
αναµετάδοση, η οποία προβάλλει το ίδιο το γεγονός. 
 
Η γόνιµη συνεργασία µεταξύ νοµικών και κατόχων των τηλεοπτικών δικαιωµάτων 
αθλητικών γεγονότων µπορεί να αξιοποιήσει σε µέγιστο βαθµό το αποτελεσµατικότερο 
εργαλείο µάρκετινγκ των αθλητικών οργανισµών: τη δηµοσιότητα. Οι αθλητικοί οργανισµοί 
είναι από τους λίγους προνοµιούχους επαγγελµατικούς φορείς που πληρώνονται και 
παράλληλα διαφηµίζονται δωρεάν. Ενδεχόµενες συµφωνίες που προβλέπουν και 
διασφαλίζουν από τεχνική άποψη τηλεοπτικές καλύψεις υψηλού επιπέδου, συνεισφέρουν στο 
να προβάλλεται ακόµη καλύτερα το «προϊόν», ώστε το υπό διαπραγµάτευση τίµηµα να είναι 
ακόµη υψηλότερο. Ένα σωστά οργανωµένο και εξειδικευµένο νοµικό επιτελείο µπορεί να 
συνεισφέρει τα µέγιστα στον τοµέα αυτό. 
 
2.  Άδεια εκµετάλλευσης δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 
 
Η εκµετάλλευση του σήµατος και άλλων δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας αθλητικών 
οµάδων και ενώσεων αποτελεί το βασικότερο οικονοµικό πόρο των αθλητικών οργανισµών, 
κυρίως στον Ευρωπαϊκό και Αµερικανικό χώρο. Είδη δώρων, καπέλλα, αξεσουάρ, 
εµφανίσεις οµάδων και οτιδήποτε εµπορεύσιµο αξιοποιείται από αθλητικούς οργανισµούς 
που είναι δηµοφιλείς και ιδιαίτερα αναγνωρίσιµοι. Με σωστό προγραµµατισµό, ικανούς 
συνεργάτες και αποδοτικό σύστηµα διανοµής η εµπορική αξιοποίηση του σήµατος και του 
ονόµατός τους αποφέρει ιδιαίτερα µεγάλα οικονοµικά οφέλη, συνήθως µε τη µορφή 
καταβολής δικαιωµάτων. 
 
Έργο νοµικών επιστηµόνων που είναι καλοί γνώστες του δικαίου της βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας αποτελούν: α) η κατοχύρωση του σήµατος των αθλητικών οργανισµών, β) η 
συµφωνία µε τρίτους για αποτελεµατικότερη αξιοποίησή του, γ) η παρακολούθηση της 
αγοράς και δ) η τυχόν αξίωση για αποζηµίωση από τρίτους που, χωρίς να νοµιµοποιούνται, 
κατασκευάζουν και πωλούν είδη µε το σήµα των αθλητικών οργανισµών. 
 
Η νοµική επιστήµη είναι απαραίτητη και στις 3 βασικές εφαρµογές του αθλητικού 
µάρκετινγκ. Οι Ελληνικοί αθλητικοί οργανισµοί µόλις τα τελευταία χρόνια δείχνουν να 
αντιλαµβάνονται έµπρακτα τη σπουδαιότητα µιας τέτοιας εµπορικής δραστηριότητας. Στο 
εγγύς µέλλον θα εκτιµηθεί ακόµη περισσότερο τόσο η ανάγκη για µεγαλύτερη οργάνωση 
στον τοµέα αυτό, όσο και η ανάγκη για συνεργασία µε ειδικούς νοµικούς επιστήµονες. 
 
3.  Χορηγίες – ∆ιαφήµιση 
 
Παρά την αρχαιοελληνική του καταγωγή ο θεσµός των χορηγών θεωρείται νεοφερµένος στο 
χώρο µας. Οι αδυναµίες του είναι τόσες πολλές, που στην τελική πρακτική τους µορφή 
ταυτίζονται µε τη διαφήµιση. Η βασική συµφωνία µεταξύ της χορηγού - εταιρίας και του 
αθλητικού οργανισµού περιλαµβάνει σχεδόν πάντα την αναγραφή του ονόµατος και του 
σήµατος της πρώτης στις εµφανίσεις των αθλητών του δεύτερου. Πολλές φορές επεκτείνεται 
στην υποχρέωση του αθλητικού οργανισµού να αναγράφεται το όνοµα και το σήµα του 
χορηγού και στη συνέντευξη τύπου µετά τη λήξη του αθλητικού γεγονότος. 
 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας ∆ιοίκησης Αθλητισµού 

Θεσσαλονίκη, 26 – 28 Οκτωβρίου 1996 126 

Όµως, υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγµατα που µπορούν να συζητηθούν ώστε µια 
πρόταση χορηγίας να γίνει πιο ελκυστική και σίγουρα πιο αποτελεσµατική για τον 
ενδεχόµενο χορηγό.  Ενδεικτικά αναφέρονται: α) παραχώρηση ορισµένου αριθµού διαρκών 
εισιτηρίων για τα στελέχη ή τους κύριους πελάτες της χορηγού εταιρίας, β) αναγραφή του 
ονόµατος ή σήµατος της τελευταίας στα εισιτήρια, στα ρούχα των φυλάκων και ταξιθετών, 
σε διαφηµιστική πινακίδα µέσα στο γήπεδο, στους σάκους των αθλητών του τεχνικού και 
ιατρικού team, κλπ., γ) οργάνωση συνέντευξης τύπου για ανακοίνωση συνεργασίας µεταξύ 
χορηγού και χορηγούµενου, δ) εν µέρει καταβολή της χορηγίας µε παραχώρηση ειδών που 
εµπορεύεται η χορηγός εταιρία, ε) εκδηλώσεις δηµοσίων σχέσεων µε έξοδα της χορηγού 
εταιρίας που µέσω της οµάδας θα προβάλλεται και η  ίδια, κλπ. 
 
Σε ένα τόσο πρωτοπόρο και προσοδοφόρο για τους αθλητικούς οργανισµούς τοµέα, χορηγός 
και χορηγούµενος µετουσιώνονται σε συνεργάτες µε κοινό συµφέρον. Επειδή η επιτυχία µιας 
τέτοιας συνεργασίας συνίσταται στο κατά πόσο ικανοποιούνται αµφότερα τα µέρη, οι νοµικοί 
θεσµοί πρέπει να είναι αντικειµενικοί, ώστε να προστατεύονται και να διασφαλίζονται στον 
ίδιο βαθµό και οι δύο πλευρές.  
 
Ο συνδυασµός των παραπάνω αποτελεί πλέον και τη βασική πηγή χρηµατοδότησης των 
αθλητικών οργανισµών. 
 
Γ.  Οργάνωση και διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού 
 
Η οργάνωση και η διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού είναι το τρίτο θεµελιώδες τµήµα του 
αθλητικού µάνατζµεντ, όπου η νοµική επιστήµη έχει µια ουσιαστική συµβολή. Ο 
διαχωρισµός που ακολουθεί διασαφηνίζει τον τρόπο και τις µεθόδους µε τις οποίες αυτή 
επιτυγχάνεται. 
 
1.  ∆ιοικητικό προσωπικό 
 
Η στελέχωση, η εκπαίδευση και ο έλεγχος ενός σύγχρονου αθλητικού οργανισµού αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του. Η κατανοµή 
αρµοδιοτήτων, η συνεργασία των τµηµάτων του, η εξειδίκευση, η εισαγωγή νέων επιστηµών 
και τεχνολογίας, κλπ., απαιτούν µια προσεκτική και επιµελή στρατηγική στο χώρο του 
ανθρώπινου δυναµικού ενός αθλητικού οργανισµού. 
 
Η σχέση εργασίας και η νοµική κατοχύρωσή της διαφυλάσσουν τόσο τη διοίκηση, όσο και 
τους εργαζόµενους. Ιδιαίτερα σήµερα που, λόγω της φύσης του σύγχρονου επαγγελµατικού 
αθλητισµού, αυτές πρέπει να είναι ευέλικτες, η νοµική κατοχύρωση της συνεργασίας τους 
είναι πλέον απαραίτητη. Σηµαντικό αντικείµενο συνεργασίας του νοµικού επιστήµονα µε το 
τµήµα λογιστηρίου κάθε αθλητικού οργανισµού αποτελούν: α) οι εργαζόµενοι µερικής 
απασχόλησης, που είναι απαραίτητοι κυρίως την ηµέρα διεξαγωγής ενός αγώνα, β) τα πριµ 
παραγωγικότητας που παίρνουν τα υψηλόβαθµα στελέχη, γ) οι κρατήσεις εισιτηρίων και 
προσκλήσεων, δ) τα ταµεία και ε) οι ελεύθεροι συνεργάτες του οργανισµού. 
 
Στην Ελλάδα, οι περισσότεροι εργαζόµενοι έχουν καθαρά υπαλληλική σχέση, γεγονός που 
κάνει ευκολότερο το έργο τόσο της διοίκησης, όσο και του νοµικού συµβούλου. Ωστόσο, όσο 
ο αθλητισµός εξελίσσεται, τόσο οι διοικήσεις των αθλητικών οργανισµών έχουν ανάγκη από 
µικρής ή µεγαλύτερης χρονικής διάρκειας εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είναι οικονοµικοί 
σύµβουλοι, διαφηµιστικές εταιρίες, κλπ. 
 
2.  Αθλητές - Προπονητές 
 
Οι αθλητές κατά πρώτο λόγο και οι προπονητές κατά δεύτερο είναι οι παραγωγοί της πρώτης 
ύλης, του αθλητικού θεάµατος, που στη σύγχρονη αθλητική αγορά υπέχει θέση προϊόντος. Η 
νοµική φύση του επαγγελµατία αθλητή έχει καθοριστεί πιο ευκρινώς τελευταία από τις 
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εξελίξεις της υπόθεσης Bosman, η οποία την προσδιορίζει στην παροχή υπηρεσιών 
ελεύθερου επαγγελµατία. Το γεγονός αυτό πρέπει να προσανατολίζει τις διοικήσεις σε 
ριζοσπαστικές οργανωτικές αλλαγές που θα αφορούν ενδεχόµενη συνεργασία τους µε 
αθλητές. Πριν αρχίσει µια συνεργασία, ικανοί νοµικοί εκπρόσωποι τόσο του εργοδότη όσο 
και του εργαζόµενου πρέπει να συµφωνήσουν κυρίως στα ακόλουθα θέµατα: 
� Καθορισµός µηνιαίας αποζηµίωσης. 
� Χρόνος πληρωµής της. 
� Καθορισµός πριµ υπογραφής. 
� Καθορισµός κινήτρων πριµ (π.χ., πριµ παραγωγικότητας). 
� Εγγύηση πληρωµών. 
� Επιπρόσθετες παροχές (π.χ., σπίτι, αυτοκίνητο, κλπ.). 
� Πρόβλεψη µετακίνησης του αθλητή χωρίς τη θέλησή του. 
� Πρόβλεψη για περίπτωση τραυµατισµού. 
� Πρόβλεψη για ανανέωση συµβολαίου. 
� Πρόβλεψη για εµπορική εκµετάλλευση του ονόµατος του αθλητή. 
 
Όλα τα παραπάνω αποτελούν αντικείµενο ελεύθερης διαπραγµάτευσης, η οποία κινείται πέρα 
από τους όρους και τις επιταγές που έχουν υπογράψει εργαζόµενοι και εργοδότες µε τις 
συλλογικές συµβάσεις εργασίας. 
 
Στην Ελλάδα σήµερα, ιδιαίτερα στο χώρο της καλαθόσφαιρας, παρατηρείται µια ολοένα και 
πιο έντονη δραστηριοποίηση, κυρίως από την πλευρά των παικτών ως προς το να 
συνεργαστούν µε συµβούλους διαφόρων ειδικοτήτων, περιλαµβανοµένων και των νοµικών. 
Κυρίως στον τοµέα των διαπραγµατεύσεων τα σωµατεία δεν είναι τις περισσότερες φορές 
τόσο έτοιµα όσο απαιτούν οι περιστάσεις. Τους λείπουν απαραίτητες πληροφορίες (π.χ., 
αγωνιστικά χαρακτηριστικά, οικονοµικές απαιτήσεις, κλπ.) σχετικά µε αθλητές που 
αγωνίζονται στην ίδια θέση µε αυτήν που αγωνίζεται ο υπό µεταγραφή αθλητής. Από την 
άλλη πλευρά, οι σύµβουλοι του αθλητή, έχοντας να διασφαλίσουν µόνο τα συµφέροντα του 
πελάτη τους, είναι πιο έτοιµοι, έχουν κάνει τις απαραίτητες έρευνες και γι΄αυτό είναι 
συνήθως πιο απαιτητικοί, αποφασιστικοί και, στο τέλος - τέλος, αποτελεσµατικοί.  
 
Είναι, λοιπόν, καιρός για τους αθλητικούς οργανισµούς να στελεχώσουν και να 
λειτουργήσουν νοµικά τµήµατα, τα οποία σε καθηµερινή βάση θα παρακολουθούν τόσο τη 
νοµική όσο και την αθλητική πραγµατικότητα που εξελίσσεται. Με αυτόν τον τρόπο θα 
επιτευχθεί µια ισορροπηµένη οικονοµική και επαγγελµατική σχέση αθλητών - διοικήσεων 
που και την οµαλή ανάπτυξη των επαγγελµατικών εθληµάτων θα ευνοεί, αλλά και δεν θα 
δηµιουργούνται κοινωνικές προκλήσεις σε µια εποχή όπου το οικονοµικό µέλλον δεν είναι 
ευοίωνο. 
 
Επίλογος 
 
Συνοψίζοντας, πρέπει να τονισθεί πως η ραγδαία εξέλιξη του αθλητισµού τα τελευταία 
χρόνια και κυρίως η ανάπτυξη του επαγγελµατικού αθλητισµού έδωσε πρόσφορο έδαφος να 
παρουσιαστούν φαινόµενα (όπως η φαρµακοδιέγερση, η βία στους αθλητικούς χώρους, η 
έντονη εµπορευµατοποίηση, κ.α.), η ύπαρξη των οποίων ελάχιστα απασχολούσε τις 
αθλητικές αρχές στο παρελθόν. Η σωστή αντιµετώπισή τους από τους αθλητικούς 
οργανισµούς - οµάδες, απαιτεί τη σωστή χρήση του νόµου και του δικαίου ώστε η οργάνωση 
και λειτουργία τους να αποβλέπει στην ορθολογική ανάπτυξη του αθλητισµού. Ο στόχος 
αυτός µπορεί να επιτευχθεί µε τη συνεργασία εργοδοτών, εργαζοµένων, φιλάθλων, νοµικών 
επιστηµόνων και αθλητικών µάνατζερ. 
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Η συµβολή της οικονοµικής επιστήµης στo αθλητικό µάνατζµεντ 

 
Γρηγόρης Παπανίκος Ph.D.  Πανεπιστήµιο Κρήτης  
          Athens Institute for Education and Research 
 
Εισαγωγή 
  
Η οργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 1996 από την πόλη της Ατλάντα κατέδειξε για 
άλλη µια φορά τη µεγάλη σηµασία του οικονοµικού παράγοντα στη διαχείριση της 
κορυφαίας αθλητικής εκδήλωσης στον κόσµο. Μετά την οικονοµική αποτυχία των Αγώνων 
του 1976 στο Μόντρεαλ του Καναδά, οι παράγοντες της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής 
(∆ΟΕ) αντιµετώπισαν ένα µεγάλο δίληµµα: αν η οργάνωση των Αγώνων οδηγούσε στην 
οικονοµική εξασθένηση ή ακόµα και στην οικονοµική καταστροφή της πόλης - χώρας που 
τους αναλάµβανε, όπως στην περίπτωση του Μόντρεαλ, τότε όλο και λιγότερες θα ήταν 
αυτές που θα επιθυµούσαν να οργανώσουν τέτοιους Αγώνες. Σαν επιβεβαίωση αυτής της 
διαπίστωσης ήρθε η ανάθεση των Αγώνων του 1984, τους πρώτους που θα αποφάσιζε η ∆ΟΕ 
µετά την οικονοµική αποτυχία του Μόντρεαλ.29 Αρχικά µόνο µία πόλη εκδήλωσε ενδιαφέρον 
για την οργάνωσή τους, η Τεχεράνη. 
  
Λύση στο δίληµµα της ∆ΟΕ έδωσαν οι Aµερικανοί, οι οποίοι, αφού την έπεισαν να κάνει τις 
αναγκαίες καταστατικές αλλαγές, πρότειναν τη διεξαγωγή των Αγώνων του 1984 στο Λος 
Άντζελες µε τη στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Οι Αγώνες είχαν µεγάλη οικονοµική 
επιτυχία και για πρώτη φορά όχι µόνο δεν δηµιούργησαν ελλείµµατα, αλλά άφησαν και 
κέρδη. Το οικονοµικό πρόβληµα που απασχόλησε τότε τη ∆ΟΕ, απασχολεί καθηµερινά 
πολλά στελέχη διοίκησης αθλητικών οργανισµών και οργανωτών αθλητικών γεγονότων.  
Τρία είναι τα βασικά ερωτήµατα που τους απασχολούν: 
1. Πώς θα µπορούσε να οργανωθεί και να διοικηθεί ένα αθλητικό γεγονός µε το λιγότερο 

δυνατό κόστος, εξυπηρετώντας, όµως, ένα ελάχιστο και κοινά αποδεκτό αριθµό 
συγκεκριµένων και προκαθορισµένων στόχων; 

2. Πώς θα µπορούσαν να αυξηθούν οι διάφορες πηγές εσόδων χωρίς να υπονοµεύονται οι 
στόχοι του αθλητικού γεγονότος; 

3. Πώς θα µπορούσαν να µεγιστοποιηθούν τα έσοδα από κάθε πηγή; 
 
Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα αποτελούν το αντικείµενο της οικονοµικής 
επιστήµης, η οποία καλύπτει και άλλα ερωτήµατα που έχουν άµεση σχέση µε την επιστήµη 
της αθλητικής οργάνωσης και διοίκησης. Σκοπός της παρούσας εργασίας, η οποία χωρίζεται 
σε πέντε µέρη, είναι να εξετάσει τη συµβολή της οικονοµικής επιστήµης στη θεωρία και στην 
πρακτική του αθλητικού µάνατζµεντ. Στο επόµενο (δεύτερο) µέρος ορίζεται το αντικείµενο 
της οικονοµικής επιστήµης. Επίσης, επειδή επικρατεί σύγχυση σε ό,τι αφορά στα όρια 
συγγενών επιστηµών, προσδιορίζονται και τα αντικείµενα δύο άλλων επιστηµών: της 
οργάνωσης & διοίκησης (µάνατζµεντ) και του µάρκετινγκ. Στο τρίτο µέρος εξηγείται η 
έννοια της αθλητικής αγοράς, στα πλαίσια της οποίας τα οικονοµικά, το µάνατζµεντ και το 
µάρκετινγκ αποκτούν την εξειδικευµένη σηµασία τους. Στο τέταρτο µέρος εξετάζεται η 
συµβολή της οικονοµικής επιστήµης στη θεωρία και στην πρακτική του αθλητικού 
µάνατζµεντ. Τέλος, στο πέµπτο µέρος δίνονται τα συµπεράσµατα της µελέτης. 
 
Οικονοµική επιστήµη, µάνατζµεντ, µάρκετινγκ και αθλητισµός 
  
Οι τρεις επιστήµες έχουν άµεση σχέση µεταξύ τους µε γνωστικά αντικείµενα που πολλές 
φορές υπερκαλύπτονται. Από ιστορικής πλευράς, αλλά και µε κριτήρια της µεθοδολογίας των 
επιστηµών, η οικονοµική επιστήµη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και έχει προσφέρει πολλά στις 

                                            
29 Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 1980 είχαν δοθεί στη Μόσχα πριν από τους Αγώνες του Μόντρεαλ. 
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άλλες δύο. Οι επιστήµες του µάνατζµεντ και του µάρκετινγκ γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν 
τον 20ό αιώνα, ενώ η ιστορία της οικονοµικής επιστήµης ξεκινάει το 18ο αιώνα. ∆εν είναι 
λίγοι εκείνοι που θεωρούν τις δύο πρώτες κλάδους της δεύτερης. Ανεξάρτητα από τα 
προβλήµατα οριοθέτησης του γνωστικού αντικειµένου της κάθε µιας από αυτές, εκείνο που 
έχει µεγαλύτερη σηµασία είναι το γεγονός ότι η καλή γνώση της επιστήµης του µάνατζµεντ 
και του µάρκετινγκ απαιτεί  σηµαντικές γνώσεις της οικονοµικής επιστήµης. Αυτό γίνεται πιο 
επιτακτικό όταν κάποιος εξειδικεύεται σε ένα συγκεκριµένο κλάδο οικονοµικής 
δραστηριότητας, όπως είναι ο κλάδος της αθλητικής αγοράς. 
 
Ορισµός της οικονοµικής επιστήµης 
  
Πολλοί είναι οι ορισµοί που έχουν προταθεί για να οριοθετήσουν εννοιολογικά το γνωστικό 
αντικείµενο της οικονοµικής επιστήµης.30 Η πλειοψηφία των οικονοµολόγων αποδέχονται 
τον εξής :31 η οικονοµική επιστήµη ασχολείται µε το πως τα άτοµα και η κοινωνία επιλέγουν 
να χρησιµοποιήσουν τους σπάνιους παραγωγικούς πόρους που έχουν εναλλακτικές χρήσεις 
(εργασία, κεφάλαιο, έδαφος, κλπ.) για να παράγουν διάφορα εµπορεύµατα, τα οποία 
διανέµονται για τρέχουσα ή µελλοντική κατανάλωση σε άτοµα ή κοινωνικές οµάδες. 
 
Ο παραπάνω ορισµός δίνει µια σαφή οριοθέτηση του γνωστικού αντικειµένου της 
οικονοµικής επιστήµης και µπορεί να γίνει πιο κατανοητός µε τις ακόλουθες παρατηρήσεις.  
Πρώτον, η οικονοµική επιστήµη είναι ανθρωπιστική και κοινωνική επιστήµη διότι 
ασχολείται µε τον άνθρωπο µέσα σε µία συγκεκριµένη κοινωνία. ∆εύτερον, αντικείµενο της 
οικονοµικής επιστήµης είναι η σπανιότητα των πλουτοπαραγωγικών πόρων. Αν αυτοί ήταν 
απεριόριστοι δεν θα υπήρχε κανένα οικονοµικό πρόβληµα και, συνεπώς, δεν θα υπήρχε λόγος 
ύπαρξης της οικονοµικής επιστήµης. Για παράδειγµα, αν οι γηπεδικές εγκαταστάσεις και το 
αθλητικό ταλέντο ήταν ελεύθερα διαθέσιµα, όπως και ο αέρας που αναπνέουµε, τότε δεν θα 
υπήρχε λόγος για µια οικονοµική ανάλυση των αθλητικών δραστηριοτήτων. Τρίτον, οι 
σπάνιοι πόροι έχουν ανταγωνιστικές εναλλακτικές χρήσεις. Για παράδειγµα, ένα στάδιο 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πολλές αθλητικές δραστηριότητες που ανταγωνίζονται η µία 
την άλλη στο χρόνο χρήσης. Επίσης, το στάδιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για καλλιτεχνικές, 
πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, εµπορικές εκθέσεις και άλλες δραστηριότητες. Τέλος, όλα τα 
οικονοµικά αγαθά µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε για τρέχουσα κατανάλωση, είτε για 
επενδύσεις (µελλοντική κατανάλωση). Για παράδειγµα, για να κτισθεί ένα εργοστάσιο θα 
πρέπει κάποιοι να διαθέσουν πόρους σήµερα µε την προοπτική να αυξήσουν τη δυνατότητα 
περισσότερης άµεσης κατανάλωσης στο µέλλον. Για να κτισθεί ένα γήπεδο, χρειάζονται 
οικονοµικές «θυσίες» σήµερα, για να το «απολαύσουµε» στο µέλλον. 
 
Η οικονοµική επιστήµη χωρίζεται σε επιµέρους κλάδους που αντικειµενικό σκοπό έχουν την 
καλύτερη κατανόηση του γνωστικού αντικειµένου της. Μια βασική διάκριση γίνεται µεταξύ 
µικροοικονοµικής και µακροοικονοµικής ανάλυσης.32 Η πρώτη ασχολείται µε την ατοµική 
προσφορά και ζήτηση αγαθών, ενώ η δεύτερη µε προβλήµατα που αφορούν το σύνολο της 
οικονοµίας, όπως η ανεργία, ο πληθωρισµός και η οικονοµική µεγέθυνση. Μία άλλη 
διάκριση αφορά τις αγορές των διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών. Για παράδειγµα, η 
τουριστική αγορά, η χρηµατοπιστωτική αγορά, η αγορά των τροφίµων κ.ο.κ.  Η οικονοµική 
ανάλυση του αθλητισµού αφορά την οικονοµική ανάλυση της αθλητικής αγοράς, η έννοια 

                                            
30 Ο ορισµός µιας επιστήµης όπως και η µεθοδολογία έρευνας που χρησιµοποιεί είναι πολύ σηµαντικά 

θέµατα διότι καταδεικνύουν την επιστηµονικότητα του κάθε γνωστικού αντικειµένου και οριοθετούν 
το αντικείµενό του για να το ξεχωρίζουν από τις άλλες επιστήµες. Για το θέµα αυτό και σε σχέση µε 
την επιστήµη του µάρκετινγκ βλέπε το βιβλίο του Παπανίκου (1996α).  

31 Για περισσότερους ορισµούς βλέπε το εισαγωγικό εγχειρίδιο του Νοµπελίστα Paul Samuelson. 
32 Η διάκριση αυτή έχει γίνει και στην ανάλυση της αθλητικής δραστηριότητας (βλέπε τη µελέτη του 

Papanikos, 1993). 
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της οποίας δίνεται στο επόµενο µέρος αυτής της εργασίας. Εδώ θα δοθεί ένας ορισµός της 
οικονοµικής ανάλυσης των αθλητικών δραστηριοτήτων:33 
 
Η οικονοµική ανάλυση των αθλητικών δραστηριοτήτων περιλαµβάνει το πώς σπάνιοι πόροι, 
κύρια κεφάλαιο και εργασία, συνδυάζονται για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, τα 
οποία µεγιστοποιούν την ικανοποίηση που απολαµβάνουν οι άνθρωποι, καταναλώνοντας 
αυτά τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Με δεδοµένο ότι οι αθλητικές δραστηριότητες λαµβάνουν 
χώρα µέσα στην κοινωνία, µια οικονοµική ανάλυση αυτών θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί µε 
τις κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσονται στη διαδικασία της παραγωγής, διανοµής και 
κατανάλωσης των αθλητικών και µη αθλητικών δραστηριοτήτων. 
 
Είναι αλήθεια πως η οικονοµική ανάλυση του αθλητισµού δεν έχει περίοπτη θέση στη 
θεωρητική και στην εµπειρική οικονοµική έρευνα. Σε σύγκριση, όµως, µε την επιστήµη του 
µάνατζµεντ και του µάρκετινγκ, η οικονοµική ανάλυση του αθλητισµού έχει αναπτυχθεί 
σηµαντικά σε σηµείο µάλιστα που να δηµοσιεύονται ειδικές ανασκοπήσεις αυτής της 
έρευνας,34 το ενδιαφέρον της οποίας έγκειται στο ότι γίνεται από οικονοµολόγους µε 
σηµαντική υποδοµή στη βασική οικονοµική θεωρία και στη µεθοδολογία της εµπειρικής 
έρευνας. 
 
Ορισµός της επιστήµης του µάνατζµεντ 
 
Η επιστήµη αυτή αναπτύχθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα, κύρια ως ένας εφαρµοσµένος 
κλάδος της µικροοικονοµίας και πιο συγκεκριµένα της οικονοµικής των επιχειρήσεων. Πολύ 
γρήγορα όµως ανεξαρτοποιήθηκε και απέκτησε τη δική της επιστηµονική οντότητα, 
ενσωµατώνοντας τις βασικές οικονοµικές θεωρίες και τη µεθοδολογία έρευνας της 
οικονοµικής επιστήµης. Ο πιο καθιερωµένος ορισµός του µάνατζµεντ είναι ο εξής: το 
µάνατζµεντ ασχολείται µε τη διαδικασία του σχεδιασµού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και 
του ελέγχου των περιορισµένων χρηµατικών, φυσικών, ανθρωπίνων και πληροφοριακών 
πόρων ενός οργανισµού για την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων. 
 
Η επιστήµη του µάνατζµεντ ασχολείται µε οργανισµούς, οι οποίοι είναι ενώσεις δύο ή 
περισσοτέρων ατόµων για τη συστηµατοποίηση των δραστηριοτήτων τους και για την 
αποτελεσµατικότερη επίτευξη των αντικειµενικών τους σκοπών.35 Οι οργανισµοί αυτοί 
µπορεί να είναι κερδοσκοπικοί (ιδιωτικές επιχειρήσεις), µη κερδοσκοπικοί (εθελοντικοί) και 
δηµόσιοι (κρατικοί) οργανισµοί και έχουν µεγάλη σηµασία για το µάνατζµεντ των αθλητικών 
δραστηριοτήτων. Το αθλητικό µάνατζµεντ απλά θα µπορούσε να ορισθεί ως το µάνατζµεντ 
αθλητικών οργανισµών.  
 
Ένας άλλος ορισµός δόθηκε από τον Chelladurai (1994, σ. 15) και έχει ως εξής: το αθλητικό 
µάνατζµεντ ασχολείται µε το συντονισµό των παραγωγικών πόρων, των τεχνολογιών, των 
διαδικασιών, του προσωπικού και των καταστάσεων για την αποδοτική (efficient) παραγωγή 
και ανταλλαγή αθλητικών υπηρεσιών. Ο ορισµός αυτός δεν διαφέρει ουσιαστικά από τον 
γενικό ορισµό που δόθηκε για το µάνατζµεντ. Αν αντί της λέξης συντονισµό, βάζαµε τις 
τέσσερις λειτουργίες του µάνατζµεντ: σχεδιασµό, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχο, έχουµε 
τον προηγούµενο ορισµό. Πιο απλά, το αθλητικό µάνατζµεντ ασχολείται µε τη διαδικασία 
σχεδιασµού, οργάνωσης, διεύθυνσης και ελέγχου των περιορισµένων χρηµατικών, φυσικών, 
ανθρωπίνων και πληροφοριακών πόρων ενός αθλητικού οργανισµού, για την επίτευξη 
συγκεκριµένων στόχων.  
 
 

                                            
33 Ο ορισµός αυτός αναλύεται εκτενέστερα στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου του Παπανίκου (1996γ). 
34 Όλη η σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται στο άρθρο του Papanikos (1993). 
35 Η ιστορική εξέλιξη και οι αρχές της οργάνωσης και διοίκησης (µάνατζµεντ) αναφέρονται στο βιβλίο 

των Παπανίκου και Ποζιού (1993).  
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Ορισµός της επιστήµης του µάρκετινγκ 
 
Ως επιστήµη, το µάρκετινγκ αναπτύχθηκε τον 20ό αιώνα, γνώρισε, όµως, ιδιαίτερη άνθηση 
στις τελευταίες δεκαετίες. Ο πιο διαδεδοµένος ορισµός του µάρκετινγκ είναι ο εξής: το 
µάρκετινγκ είναι η επιστήµη που ασχολείται µε τη διαδικασία η οποία διευκολύνει τη 
δηµιουργία, την προσφορά και την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών µεταξύ ατόµων ή 
κοινωνικών οµάδων. 
 
Για πρακτικούς σκοπούς, η έννοια του µάρκετινγκ ταυτίζεται µε το µίγµα µάρκετινγκ, το 
οποίο αποτελείται από την τιµολόγηση, το σχεδιασµό (χαρακτηριστικά γνωρίσµατα), την 
προβολή και τη διανοµή του προϊόντος. Πιο απλά, το αθλητικό µάρκετινγκ θα µπορούσε να 
ορισθεί ως µία σειρά διαδικασιών που αφορούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του 
αθλητικού προϊόντος, την τιµολόγηση, την προβολή και την τοποθέτησή του (διανοµή) στην 
αγορά. Ένας πιο σύνθετος ορισµός δόθηκε από τους Mullin, Hardy and Sutton (1993, σ. 6): 
αθλητικό µάρκετινγκ αποτελούν όλες οι δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί για την 
ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών του αθλητικού προϊόντος µέσω της διαδικασίας 
της ανταλλαγής. Το αθλητικό µάρκετινγκ έχει αναπτυχθεί σε δύο τοµείς: α) στο µάρκετινγκ 
των αθλητικών προϊόντων και υπηρεσιών, που απευθύνονται άµεσα στους καταναλωτές 
αυτών των αγαθών και β) στο µάρκετινγκ, µέσω του αθλητισµού, άλλων καταναλωτικών και 
ενδιάµεσων προϊόντων και υπηρεσιών.  
 
Η ανάπτυξη της επιστήµης του αθλητικού µάρκετινγκ οφείλεται κύρια στην ανάπτυξη των 
επαγγελµατικών αθληµάτων, ιδιαίτερα των οµαδικών που υπάρχει ενδιαφέρον για τηλεοπτική 
κάλυψη. Μια επιχειρηµατική ανάλυση αυτών των αθληµάτων για την Αµερική δίνεται στο 
σηµαντικό βιβλίο των Quirk & Fort (1992) και στο πιο πρόσφατο άρθρο τους (1995). 
 
Η έννοια της αθλητικής αγοράς 
 
Η ανάλυση της αθλητικής δραστηριότητας από τη σκοπιά της επιστήµης του µάνατζµεντ, 
µάρκετινγκ και οικονοµικών έχει δύο διαστάσεις. Η πρώτη αφορά: α) στην αθλητική 
δραστηριότητα ως παρακολούθηση ενός αθλητικού θεάµατος, οµαδικού ή ατοµικού, που έχει 
όµως συγκεκριµένο χρηµατικό κόστος γι’ αυτόν που το παρακολουθεί και β) στη συµµετοχή 
σε αθλητικές δραστηριότητες που έχουν σκοπό µη χρηµατικά προσωπικά οφέλη όπως, για 
παράδειγµα, η διατήρηση του σώµατος σε καλή φυσική κατάσταση.   
 
Σε οικονοµικούς όρους, η πρώτη διάσταση αφορά στη ζήτηση του αθλητικού προϊόντος, ενώ 
η δεύτερη αφορά στην προσφορά του. Μαζί συνθέτουν την έννοια της αθλητικής αγοράς. Σε 
αυτήν παρεµβαίνει το κράτος είτε έµµεσα (ως ρυθµιστής των κανόνων που διέπουν τη 
λειτουργία της, µε την παροχή κατάλληλης υποδοµής, µε την παροχή αστυνοµικής 
προστασίας, κλπ.), είτε µε άµεση οικονοµική παρέµβαση (επιδοτώντας την οργάνωση 
αθλητικών δραστηριοτήτων), διότι αντλεί έσοδα από τη λειτουργία της (φόροι στα εισιτήρια 
αγώνων, τυχερά παιγνίδια που στηρίζονται στους ποδοσφαιρικούς αγώνες, κλπ.). 
  
Όµως, η αθλητική αγορά δεν είναι ανεξάρτητη από τις άλλες αγορές µιας χώρας. Μάλιστα, η 
ταξινόµηση σε αθλητικό και µη αθλητικό προϊόν δεν µπορεί να γίνει πάντοτε µε ευκολία. 
Μία οικονοµία παράγει αγαθά και υπηρεσίες για την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών 
της. Η χρηµατική αξία του συνόλου των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε 
µία οικονοµία σε µία δεδοµένη χρονική περίοδο (συνήθως ενός έτους) ονοµάζεται 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ).  Η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που µπορούν να 
θεωρηθούν ως αθλητικό προϊόν και προορίζεται για τελική χρήση (όχι για άλλη παραγωγική 
διαδικασία), αποτελεί µέρος του ΑΕΠ µιας οικονοµίας, αποτελεί δηλαδή οικονοµική 
(παραγωγική) δραστηριότητα. 
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Για την καλύτερη οικονοµική ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων του ΑΕΠ τα αγαθά 
ταξινοµούνται σε διάφορες κατηγορίες αγαθών, όπως αγροτικά, βιοµηχανικά και υπηρεσίες. 
Η σηµασία κάθε παραγωγικού κλάδου µετράται ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, δηλαδή το µερίδιο 
του κάθε κλάδου στο σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται στη χώρα. Η 
οικονοµική σηµασία της κάθε αγοράς εξαρτάται από το πόσο σηµαντική είναι η συνεισφορά 
της συγκεκριµένης αγοράς στο σύνολο του ΑΕΠ. Η αθλητική αγορά ανήκει κύρια στον τοµέα 
των υπηρεσιών (π.χ., ποδοσφαιρικό θέαµα), αλλά και στη µεταποίηση (π.χ., παραγωγή 
αθλητικών παπουτσιών). Είναι πραγµατικά πάρα πολύ δύσκολο να µετρήσει κανείς µε 
ακρίβεια τη συµµετοχή ενός κλάδου στο ΑΕΠ, διότι είναι πολύ φυσικό κάποιοι από αυτούς 
να µην ανήκουν µόνο σε µία κατηγορία. Σε µια πρόσφατη µελέτη του ΚΕΠΕ (1994), το 
ποσοστό της Ελληνικής αθλητικής αγοράς στο ΑΕΠ εκτιµήθηκε το 1992-1993 στο 0,75% ή 
100 δισ. δραχµές, που µάλλον αποτελεί υποεκτίµηση της πραγµατικής οικονοµικής σηµασίας 
του αθλητισµού.  
 
Εκείνο που είναι επίσης σηµαντικό είναι η διαχρονική εξέλιξη της σηµασίας ενός κλάδου. Η 
αθλητική αγορά είναι µία δυναµική αγορά, µε την έννοια ότι συνεχώς αυξάνει τη σηµασία 
της, όπως αυτή µετράται ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. 
  
Αναφέρθηκε προηγούµενα ότι η αθλητική αγορά δεν είναι ξεκοµµένη από τις άλλες αγορές 
και ότι οι διάφορες οικονοµικές δραστηριότητες µπορούν να ταξινοµηθούν σε κατηγορίες. Η 
πιο σηµαντική κατηγορία είναι η αγορά των υπηρεσιών του ελεύθερου χρόνου (leisure 
market) που γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Μέρος αυτής 
είναι οι δραστηριότητες αναψυχής (recreation). Στην τελευταία κατηγορία ανήκει και η 
αθλητική αγορά. Το βιβλίο των Gratton & Taylor (1988) προσφέρει µια εισαγωγική 
παρουσίαση της αγοράς των υπηρεσιών αναψυχής.  
 
Η αθλητική αγορά όπως ορίστηκε στο παρών µέρος αποτελεί αντικείµενο µελέτης και των 
τριών επιστηµών που εξετάσθηκαν στο προηγούµενο. Η αλληλεξάρτηση των επιστηµών στην 
ανάλυση της αθλητικής αγοράς είναι πάρα πολύ στενή.  
 
Αθλητικό µάνατζµεντ και οικονοµική επιστήµη 
 
Η επιστήµη του αθλητικού µάνατζµεντ δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι έχει καταφέρει να 
αναπτύξει τις δικές της θεωρητικές δοµές, στηριζόµενη αναγκαστικά σε άλλες επιστήµες.  
Εδώ θα ασχοληθούµε µε τρία σηµαντικά ερωτήµατα: 
� Ποιες είναι οι επιστήµες που έχουν άµεση σχέση µε το αθλητικό µάνατζµεντ; 
� Ποια είναι η συµβολή της οικονοµικής επιστήµης στην θεωρητική ανάπτυξη του 

γνωστικού αντικειµένου του αθλητικού µάνατζµεντ; 
� Ποια είναι η συµβολή της οικονοµικής επιστήµης στην καλύτερη οργάνωση και διοίκηση 

αθλητικών οργανι-σµών, κερδοσκοπικών και µη κερδοσκοπικών; 
  
Το πρώτο ερώτηµα θέτει τη βάση για την ανάλυση της συµβολής της οικονοµικής επιστήµης 
στη θεωρία και στην πρακτική του αθλητικού µάνατζµεντ.  Σε ένα πρόσφατο, σχετικά, βιβλίο 
(Parkhouse, 1991), σηµαντικοί επιστήµονες παρουσίασαν τις επιστήµες που αποτελούν τις 
βάσεις του αθλητικού µάνατζµεντ, οι οποίες είναι η οικονοµική, η επιστήµη του µάνατζµεντ, 
η επιστήµη του µάρκετινγκ, η λογιστική, η νοµική και η επιστήµη της επικοινωνίας. Όλοι 
όσοι ασχολούνται είτε µε τη θεωρία, είτε µε την πρακτική του πρέπει να έχουν ουσιαστικές 
γνώσεις των θεµελιωδών αυτών επιστηµών. 
 
Το δεύτερο ερώτηµα αφορά τη θεωρητική υποδοµή του αθλητικού µάνατζµεντ. Όπως πολύ 
σωστά επισηµαίνει ο Lambrecht (1991, σ. 29), η έρευνά του χαρακτηρίζεται από την απουσία 
θεωρητικής υποδοµής. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι το γεγονός ότι η ανάπτυξή του 
έγινε µέσα στα τµήµατα των αθλητικών επιστηµών (φυσικής αγωγής), αντί να γίνει µέσα στα 
τµήµατα µάνατζµεντ των πανεπιστηµίων και των ερευνητικών κέντρων.  
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Μέχρι τώρα, η έρευνα χαρακτηρίζεται περισσότερο ως περιγραφική παρά ως επιστηµονική.  
Αναµφισβήτητα, η περιγραφή είναι χρήσιµη, αλλά εκείνο που χαρακτηρίζει µια επιστήµη 
είναι η αναλυτική της επάρκεια στην ανάπτυξη ερευνητικών υποθέσεων που µπορούν να 
ελεγχθούν εµπειρικά. Η «επιστηµονικότητα» ενός κλάδου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη 
δυνατότητα που έχει να αναπτύσσει θεωρίες που αναλύουν, εξηγούν και προβλέπουν 
συγκεκριµένα γεγονότα και συµπεριφορές. Ένα γνωστικό αντικείµενο µπορεί να ονοµαστεί 
επιστήµη όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:36 
� Έχει συγκεκριµένο θέµα προς ανάλυση. 
� Οι θεωρητικές του δοµές είναι λογικές, δηλαδή οι υποθέσεις του δεν παραβιάζονται από 

τα ίδια του τα συµπεράσµατα. 
� Στοχεύει στην εξήγηση και στην αλλαγή µιας τοπικά και χρονικά προσδιοριζόµενης 

πραγµατικότητας. 
� Έχει τη δυνατότητα να ανανεώνεται και να προσαρµόζεται στις νέες κοινωνικο-

οικονοµικές εξελίξεις, αν πρόκειται για κοινωνική επιστήµη. 
� Έχει την αναγνώριση της επιστηµονικής κοινότητας. 
 
Με τα παραπάνω κριτήρια το αθλητικό µάνατζµεντ έχει την ανάγκη και της οικονοµικής 
επιστήµης, η συµβολή της οποίας µπορεί να είναι τεράστια, διότι έχει την αναγνώριση της 
επιστηµονικής κοινότητας, ακόµα και από εκείνους που ασχολούνται µε τις λεγόµενες hard 
sciences, όπως η φυσική. ∆εν είναι τυχαίο που στη µόνη επιστήµη από τις ανθρωπιστικές και 
τις κοινωνικές που απονέµεται Nobel είναι στην οικονοµική επιστήµη. 
 
Η µεθοδολογία της οικονοµικής έρευνας θα µπορούσε να φανεί πολύ χρήσιµη σε εκείνους 
που ασχολούνται µε την ανάπτυξη της θεωρητικής υποδοµής του αθλητικού µάνατζµεντ.37  
Μέχρι τώρα οι σχετικές µελέτες είναι ελάχιστες και ο βασικός λόγος είναι η ανεπάρκεια των 
γνώσεων των ερευνητών που ασχολούνται µε την αθλητική επιστήµη. Η επιστήµη του 
αθλητικού µάνατζµεντ πρέπει να ξεφύγει από το «δηµοσιογραφικό» χαρακτήρα της έρευνάς 
του. Η µεθοδολογία έρευνας της οικονοµικής επιστήµης, που έχει επηρεαστεί σηµαντικά από 
τις θετικές επιστήµες και έχει προσαρµοστεί στα δεδοµένα των ανθρωπιστικών και 
κοινωνικών επιστηµών, µπορεί να συνεισφέρει τα µέγιστα.  
 
Το τρίτο ερώτηµα αφορά στη συµβολή της οικονοµικής επιστήµης στην εφαρµογή της 
επιστήµης του αθλητικού µάνατζµεντ. Το βασικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν όλα τα 
διοικητικά στελέχη των αθλητικών οργανισµών είναι το οικονοµικό. Η µείωση του κόστους 
και η αύξηση των εσόδων αποτελεί το συχνό πονοκέφαλο όλων όσων ασχολούνται µε την 
καθηµερινότητα του µάνατζµεντ των οργανισµών αυτών. Είναι σύνηθες φαινόµενο αθλητικές 
δραστηριότητες να µην πραγµατοποιούνται, επειδή τα έσοδα (στα οποία περιλαµβάνονται και 
οι διάφορες κρατικές επιδοτήσεις) δεν µπορούν να καλύψουν το συνολικό κόστος. Συνεπώς, 
η συµβολή της οικονοµικής επιστήµης στην επίλυση καθηµερινών προβληµάτων που 
αντιµετωπίζουν τα στελέχη των αθλητικών οργανισµών µπορεί να είναι καθοριστική, ακόµα 
και για την ύπαρξη αυτών των οργανισµών.  
 
Η οικονοµική επιστήµη έχει αναπτύξει έναν ολόκληρο κλάδο, αυτό της οικονοµικής 
πολιτικής, που σκοπό έχει να επιλύσει πρακτικά προβλήµατα που έχουν σχέση µε τις 
αλληλεπιδράσεις των οικονοµικών µονάδων και των κοινωνικών (κρατικών) φορέων. Το 
δεοντολογικό µέρος της οικονοµικής ανάλυσης µπορεί να αποτελέσει χρήσιµο οδηγό για όλα 

                                            

 
36 Το θέµα αυτό αναλύεται εκτενέστερα στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου του Παπανίκου (1996α) µε 

έµφαση στο µάρκετινγκ. 
37 Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι η οικονοµική ανάλυση του αθλητισµού έχει γίνει από οικονοµολόγους 

µε αποτέλεσµα η έρευνα, θεωρητική και εµπειρική, των οικονοµικών του αθλητισµού να στέκει, από 
επιστηµονικής πλευράς, σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μια γενική ανασκόπηση αυτής της έρευνας δίνεται 
στη µελέτη του Papanikos (1993). 
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τα στελέχη των αθλητικών οργανισµών που έχουν άµεση οικονοµική εξάρτηση από το 
κράτος. Επίσης, έχει συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη οικονοµικών κανόνων που θα 
πρέπει να διέπουν τις κρατικές επιδοτήσεις και τη φορολογία των αθλητικών γεγονότων και 
οργανισµών.  
 
Το εµπειρικό µέρος της οικονοµικής ανάλυσης της αθλητικής αγοράς µπορεί να φανεί πολύ 
χρήσιµο στην επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα τµήµατα ενός αθλητικού 
οργανισµού. Θα αναφέρουµε 4 χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων ερευνών που έχουν 
άµεση σχέση µε την πρακτική διάσταση του αθλητικού µάνατζµεντ:  
1. Έχουν γίνει σηµαντικές µελέτες από οικονοµολόγους για τη ζήτηση αθληµάτων όπως το 

ποδόσφαιρο, η καλαθοσφαίριση, το τένις, κλπ., οι οποίες µπορούν να αξιοποιηθούν από 
τα στελέχη κερδοσκοπικών και µη κερδοσκοπικών αθλητικών οργανισµών για τη 
µεγιστοποίηση: α) της προσέλευσης των θεατών (πελατών) και β) των εσόδων και των 
κερδών.  

2. Έχουν γίνει σηµαντικές θεωρητικές και εµπειρικές µελέτες για την καλύτερη οργάνωση 
αθλητικών επαγγελµατικών ενώσεων για τη διεξαγωγή πρωταθληµάτων, οι οποίες 
µπορούν να φανούν χρήσιµες στα στελέχη που είναι υπεύθυνα για την οργάνωση 
πρωταθληµάτων, όπως της Ε.Π.Α.Ε. και της Ε.Σ.Α.Κ. Μια αλλαγή στη δοµή αλλά και 
στους κανόνες οργάνωσης των πρωταθληµάτων µπορεί να αποφέρει σηµαντικά οφέλη, 
όχι µόνο οικονοµικά. 

3. Σηµαντικές µελέτες έχουν γίνει για τον καθορισµό της αµοιβής των αθλητών των 
σωµατείων των ΠΑΕ, των ΤΑΚ και των ΤΑΠ, σύµφωνα µε την αποδοτικότητα του κάθε 
αθλητή. Οι πρόεδροι και τα διοικητικά στελέχη των αθλητικών επιχειρήσεων µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν τα αποτελέσµατα αυτών των ερευνών για την ανάπτυξη ενός 
αποτελεσµατικού συστήµατος αµοιβής των αθλητών.  

4. Οικονοµολόγοι έχουν ασχοληθεί και µε την «παραγωγή» του αθλητικού θεάµατος.  
Πολλές µελέτες έχουν γίνει για την ποσοτική εκτίµηση της οικονοµικής συνεισφοράς του 
κάθε συντελεστή της αθλητικής παραγωγής, όπως τα γήπεδα και οι άλλες αθλητικές 
εγκαταστάσεις.  Οι µελέτες αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τα στελέχη που είναι 
υπεύθυνα για το µάνατζµεντ αυτών των εγκαταστάσεων για τη µεγιστοποίηση της 
αποδοτικότερης χρήσης τους. 

 
Συµπεράσµατα 
 
Ένα γενικό συµπέρασµα που προκύπτει από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και της 
αρθρογραφίας των επιστηµόνων του αθλητικού µάνατζµεντ είναι η αναγκαιότητα 
κατανόησης της σηµαντικής συνεισφοράς που µπορεί να έχει η οικονοµική επιστήµη στην 
ανάλυση της αθλητικής αγοράς. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό, αφού η επιστήµη του 
αθλητικού µάνατζµεντ είναι ένας πολύ νέος κλάδος, που δεν έχει αναπτύξει ακόµα τις δικές 
του θεωρητικές δοµές και την κατάλληλη µεθοδολογία εµπειρικής ανάλυσης.   
 
Η συµβολή της οικονοµικής επιστήµης δεν µπορεί παρά να είναι θετική, αν αναλογισθεί 
κανείς την αναγνώρισή της από την επιστηµονική κοινότητα αλλά και το εύρος των σοβαρών 
επιστηµονικών οικονοµικών µελετών για την αθλητική αγορά. Απαραίτητη προϋπόθεση για 
τη µεγιστοποίηση της συµβολής της στην επιστήµη του αθλητικού µάνατζµεντ είναι η 
απόκτηση οικονοµικών γνώσεων από όλους όσους ασχολούνται µε αυτό. 
 
Η ανάπτυξη της επιστήµης του αθλητικού µάνατζµεντ στην Ελλάδα πρέπει να βασισθεί στις 
θεµελιώδεις επιστήµες όπως τα οικονοµικά, το µάνατζµεντ, το µάρκετινγκ, τα νοµικά, η 
λογιστική και η επιστήµη της επικοινωνίας. Οι σπουδαστές πρέπει να καταρτίζονται στις 
βασικές αρχές αυτών των επιστηµών πριν αρχίσουν την εξειδίκευσή τους στο αθλητικό 
µάνατζµεντ.  
 
Τέλος, επειδή η επιστήµη του αθλητικού µάνατζµεντ είναι µια εφηρµοσµένη επιστήµη, 
πρέπει όλοι όσοι τη σπουδάζουν και την υπηρετούν να γνωρίζουν πολύ καλά τη χρήση των 
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εργαλείων της ποσοτικής ανάλυσης, ιδιαίτερα των στατιστικών τεχνικών και της ανάπτυξης 
στατιστικών υποδειγµάτων. Το τελευταίο όµως απαιτεί την πολύ καλή γνώση και τη 
δυνατότητα ανάπτυξης θεωρητικών υποδειγµάτων. 
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Εκπαίδευση - κατάρτιση αθλητικών διοικητικών στελεχών 

 
Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Στέλεχος Coopers & Lybrand  

 
Εισαγωγή 
 
Ο αθλητικός παράγοντας που παράγει έργο σε σχέση µε τη διεύθυνση / διοικητική υποστήριξη 
αθλητικών δραστηριοτήτων ως: µέλος ∆.Σ. σωµατείων, Oµοσπονδιών, Eνώσεων, κλπ., στέλεχος 
των παραπάνω αθλητικών οργανισµών, αλλά και φορέων που εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα µε 
τον αθλητισµό (κυβερνητικών φορέων, τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδικών επιτρο-πών, κλπ.) και 
ως εµπειρικός µάνατζερ (συνήθως πρώην αθλητής), χρειάζεται να αποκτήσει τις κατάλληλες 
θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές µεθόδους που θα του επιτρέψουν να ασκήσει αποτελεσµατικά 
το σύνθετο ρόλο του. 
 
Οι φορείς που µπορούν να προσφέρουν την απαραίτητη επιµόρφωση στα διοικητικά στελέχη 
του αθλητισµού είναι: 
� Σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (δηµόσιες & ιδιωτικές) στις οποίες διδάσκονται µαθήµατα 

οργάνωσης & διοίκησης αθλητισµού  �  διαθέτουν υποδοµή - στερούνται ευελιξίας. 
� Επιστηµονικές Ενώσεις / σύλλογοι που ασχολούνται µε το αντικείµενο (π.χ., Ελλ.Ε.∆.Α.) � 

είναι οι πλέον ειδικοί - βρίσκονται σε φάση αυτοοργάνωσης. 
� Επαγγελµατικοί / εκπαιδευτικοί φορείς σε ευρύτερα θέµατα µάνατζµεντ (π.χ., Ε.Ε.∆.Ε., 

ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., Ε.Ε.Ε.Ε., κλπ.) � παρακολουθούν τις επιστηµονικές εξελίξεις - χρειάζονται 
ειδίκευση. 

 
Η προσέγγιση του αθλητικού κόσµου και η ενηµέρωσή του σε σχέση µε την ανάγκη διοικητικής 
κατάρτισης µπορεί να γίνει µε: 
� Καταγραφή της υφιστάµενης δοµής και σύνθεσης της διοίκησης των διαφορετικών 

αθλητικών οργανισµών. 
� Ανάλυση του προφίλ του «αντιπροσωπευτικού» διοικητικού παράγοντα σε κάθε οργανισµό, 
� Εντοπισµό των πλέον καταλλήλων οµάδων – στόχων. 
� Κατανόηση των υφιστάµενων ουσιαστικών ζητηµάτων και επιδιώξεων. 
� Προβολή των αρχών και των µεθόδων της διοικητικής επιστήµης που µπορούν να 

συµβάλουν στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των θεµάτων. 
 
Τα χαρακτηριστικά ενός επιτυχηµένου προγράµµατος διοικητικής κατάρτισης αθλητικών 
παραγόντων είναι τα ακόλουθα: 
� Προετοιµάζεται σύµφωνα µε τη φιλοσοφία του οργανισµού στον οποίο απευθύνεται. 
� Σχεδιάζεται σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες ανάγκες των συµµετεχόντων, δίνοντας έµφαση 

σε θέµατα στρατηγικού / λειτουργικού επιπέδου. 
� Συνδέεται µε πρακτικά προγράµµατα δράσης. 
� ∆ιεξάγεται µέσα στο «φυσικό» αθλητικό περιβάλλον. 
� Οδηγεί σε λήψη διπλώµατος / πιστοποιητικού. 
� Αξιολογείται ως προς την αποτελεσµατικότητα – ενηµερώνεται. 

 
Το µεθοδολογικό πλαίσιο ανάπτυξης ενός προγράµµατος κατάρτισης / επιµόρφωσης δοµείται ως 
εξής: 
� Ανάλυση εκπαιδευτικών απαιτήσεων (µελέτη σε επίπεδο ηγεσίας - συνολικού προσωπικού 

– ειδικοτήτων / οµάδων εργαζοµένων). 
� Καθορισµός εκπαιδευτικών στόχων (είδος και βαθµός γνώσεων - δεξιοτήτων - προτύπων 

συµπεριφοράς). 
� Σχεδιασµός προγράµµατος (εύρος και τύπος µαθηµάτων - εκπαιδευτικές τεχνικές - διάρκεια 

και τόπος διεξαγωγής - εκπαιδευτικό προσωπικό - εποπτικό υλικό). 
� Υλοποίηση προγράµµατος  (εισαγωγή - θεωρητική διδασκαλία - πρακτική διδασκαλία - 

εξέταση - πιστοποίηση). 
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� Αξιολόγηση προγράµµατος (περιεχόµενο - τεχνικές - διδάσκοντες - συνολική ικανοποίηση 
στόχων). 

 
Στα περιεχόµενα προγραµµάτων διοικητικής κατάρτισης αθλητικών παραγόντων θα µπορούσαν 
να περιληφθούν τα ακόλουθα αντικείµενα: 
� Προσωπική διοικητική ανάπτυξη. 
� Στρατηγικός σχεδιασµός. 
� Οικονοµικός προγραµµατισµός και έλεγχος. 
� Μάρκετινγκ. 
� ∆ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων. 
� ∆ιοίκηση ποιότητας. 
� Οργανωτική διοίκηση. 
� ∆ιοίκηση έργων. 
� ∆ιοίκηση ανθρώπινου δυναµικού. 
� Πληροφορική. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Τα συµπεράσµατα που ακολουθούν έχουν εξαχθεί από τις οµιλίες των εισηγητών του 
Συνεδρίου. Οι εξειδικευµένες και τεκµηριωµένες απόψεις που διατυπώθηκαν αποτελούν 
πλέον καταγραµµένη εµπειρία σε διοικητικά ζητήµα-τα του αθλητισµού, η οποία 
προσφέρεται για ουσιαστική µελέτη και συζήτηση. 
 

Γενικά 

 
����  Ο αθλητισµός είναι ένα σηµαντικό κοινωνικό φαινόµενο, επίκεντρο του οποίου είναι οι 
αθλητές και οι προπονητές τους. Από τους αρχαίους χρόνους αποτελούσε στην Ελλάδα 
αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινής ζωής και υπήρχαν δοµές που εξασφάλιζαν την 
ανάπτυξή του. Επαγγέλµατα σχετικά µε τον αθλητισµό άνθιζαν και η οργάνωση των 
Ολυµπιακών Αγώνων απασχολούσε ανθρώπους καθόλη τη διάρκεια του χρόνου µεταξύ δύο 
διοργανώσεων.   
 
����  Κατά την προσπάθεια αναβίωσης των Αγώνων στη σύγχρονη εποχή, η συµµετοχή των 
αθλητικών στελεχών ήταν πολύ σηµαντική, αλλά µέχρι σήµερα δεν έχει αναγνωριστεί 
ανάλογα. 
 
����  Στη σηµερινή κοινωνία, για να είναι ο αθλητισµός περισσότερο αποδοτικός προς την 
κοινωνία, χρειάζεται ορθολογικό σχεδιασµό και οργάνωση. Η εφαρµογή των σύγχρονων 
αρχών οργάνωσης & διοίκησης θα βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρέχουν οι αθλητικοί 
οργανισµοί.   
 
����  ∆ιεθνείς φορείς, όπως η UNESCO και το Συµβούλιο της Ευρώπης, έχουν ενδιαφερθεί για 
τη δηµιουργία πολιτικής στον αθλητισµό, την οποία έχουν καταγράψει σε επίσηµα κείµενα.  
Η Ελλάδα έχει συνυπογράψει τα κείµενα αυτά, αλλά δεν έχει προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες µετάφρασης και διάδοσής τους στον αθλητικό κόσµο. Προτάθηκε η µετάφραση στα 
Ελληνικά των Χαρτών και των Μανιφέστων των διεθνών οργανισµών που αφορούν στον 
αθλητισµό και ενηµέρωση των αρµόδιων καθηγητών των Τ.Ε.Φ.Α.Α., της ∆ευτεροβάθµιας 
και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, των προπονητών, των διοικητικών στελεχών του 
αθλητισµού, κλπ.  
 
Οργανωτική δοµή του Ελληνικού Αθλητισµού 

 
Το αθλητικό σύστηµα της χώρας αναπτύσσεται δια της Γ.Γ.Α. κυρίως προς δύο 
κατευθύνσεις: α) την οικονοµική και επιστηµονική υποστήριξη του αθλητισµού υψηλού 
επιπέδου, σε συνεργασία µε τις αθλητικές Οµοσπονδίες και τα επιστηµονικά αθλητικά 
κέντρα και β) την οργανωτική και οικονοµική υποστήριξη του µαζικού αθλητισµού, τόσο σε 
κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο σε συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σωµατεία 
και άλλους κοινωνικούς - αθλητικούς φορείς. 
 
Γενικές προτάσεις για την οργάνωση του αθλητισµού της χώρας 

 

� Αντιµετώπιση του κοµµατισµού και του παλαιοπαραγοντισµού. 
� ∆ηµιουργία τµηµάτων νοµικής υποστήριξης, δηµοσίων σχέσεων και µάρκετινγκ σε κάθε 

αθλητικό οργανισµό. 
� Καταγραφή και κατοχύρωση των επαγγελµάτων και των θέσεων εργασίας στην 

οργάνωση & διοίκηση του αθλητισµού 
� Ψήφιση και λειτουργία του νέου αθλητικού νοµοσχεδίου.   
� Ριζική τροποποίηση του Άρθρου 5 και ειδικότερα: 

o Άρση του περιορισµού της έδρας των αθλητικών Οµοσπονδιών. Η επιλογή της να 
αποφασίζεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση των Σωµατείων. 
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o Όλα τα τακτικά µέλη να εκλέγονται µε βάση τον αριθµό των ψήφων που έχουν λάβει 
την ηµέρα της εκλογής τους, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή άλλους 
περιορισµούς. 

o Όλα τα αναπληρωµατικά µέλη να εκλέγονται µε βάση τον αριθµό των ψήφων που 
έχουν λάβει και όχι να ορίζονται υποχρεωτικά τη στιγµή των εκλογών, ώστε να είναι 
από την Αθήνα. 

o Κατά την εκλογή του Προεδρείου (Πρόεδρος, Γραµµατέας, Ταµίας) να έχει δικαίωµα 
να θέσει ισότιµα την υποψηφιότητά του κάθε εκλεγµένο τακτικό µέλος του ∆.Σ., 
χωρίς απολύτως κανέναν περιορισµό.  

� Μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας (µηχανοργάνωση αθλητικών φορέων και 
γεγονότων).   

� ∆ηµιουργία Εθνικής Βάσης Αθλητικών ∆εδοµένων. 
� Συνεργασία - επικοινωνία µε τους αθλητικούς συντάκτες σε θέµατα οργάνωσης και 

διοίκησης του Ελληνικού αθλητισµού. 
� ∆ιευκρίνηση από την πολιτεία των «κανόνων» του παιχνιδιού: ποιoς είναι υπεύθυνος για 

τον ερασιτεχνικό αθλητισµό, ποιoς για τον πρωταθλητισµό, ποιoς για τον επαγγελµατικό 
αθλητισµό, κλπ. 

� ∆ηµιουργία σχολής διοικητικών στελεχών, η οποία θα εκπαιδεύει τους ανθρώπους που 
ασχολούνται µε την οργάνωση και διοίκηση του αθλητισµού, ώστε να µπορούν να 
προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στους αθλητές και το κοινωνικό σύνολο. 

� Βελτίωση της δοµής της οργάνωσης και της διοίκησης όλων των αθλητικών φορέων, µε 
τη δηµιουργία οργανογραµµάτων και εσωτερικών κανονισµών. Αυτά τα εργαλεία του 
µάνατζµεντ θα κάνουν τους φορείς σύγχρονους, ευέλικτους και αποτελεσµατικούς. 

� Στενή συνεργασία µε τεχνοκράτες σε όλους τους τοµείς (προπονητική, διοίκηση, 
προγραµµατισµό, κλπ.). 

� Εκπόνηση µακροχρόνιων προγραµµάτων περιφερειακής ανάπτυξης. 
� Αξιοποίηση της θεαµατικότητας των αθληµάτων µε τη συστηµατική προβολή του από τα 

ΜΜΕ. 
 
Για την καλύτερη οργάνωση του αθλητικού υποσυστήµατος της χώρας είναι απαραίτητη η 
ανάπτυξη µιας εθνικής αθλητικής πολιτικής, παράµετροι της οποίας είναι: 
 
� Ο σχεδιασµός, η οργάνωση και ο προγραµµατισµός συγκεκριµένων και εφικτών στόχων. 
� Η διαµόρφωση συγκεκριµένης στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων αυτών. 
� Ηγεσία που να ενδιαφέρεται ειλικρινά για τον άνθρωπο. 
� Συνεχής αξιολόγηση για έλεγχο της πορείας που ακολουθήθηκε, µε στόχο την παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών. 
� Μετάβαση από το σηµερινό ερασιτεχνικό µοντέλο δοµής σε ένα πιο ορθολογικό / 

τεχνοκρατικό µοντέλο οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισµού. 
� Εξεύρεση και αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών άντλησης πόρων, προς όφελος των 

αθλητών και των αθληµάτων. 
� Σχηµατισµός ενός σώµατος επιστηµονικής γνώσης στο αθλητικό µάνατζµεντ. Αυτό 

µπορεί να επιτευχθεί µε τη δηµιουργία ειδικοτήτων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και σε άλλες 
συναφείς µε το αντικείµενο σχολές (διοίκησης επιχειρήσεων, κλπ), µε τη εκπόνηση 
επιστηµονικών µελετών, µε τη συγγραφή σχετικών βιβλίων, κλπ. 

� Ίδρυση ανωνύµων αθλητικών εταιρειών και διαχωρισµός τους από τον ερασιτεχνικό 
χώρο. 

� Αυτοδιοίκηση των Οµοσπονδιών και Ενώσεων, σε συνεργασία µε τις υπερκείµενες 
αρχές. 

� Κατασκευή αθλητικών χώρων που να καλύπτουν τις ανάγκες των αθληµάτων.  
� ∆ηµιουργία νοοτροπίας φιλάθλων - θεατών. 
 

 

 

 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας ∆ιοίκησης Αθλητισµού 

Θεσσαλονίκη, 26 – 28 Οκτωβρίου 1996 140 

 

Προτάσεις για τα διοικητικά στελέχη 

 
� Προσέλκυση στις διοικήσεις των ΕΑΦ περισσότερων στελεχών που εξασκούν επάγγελµα 

σχετικό µε τον αθλητισµό. 
� Επαναπροσανατολισµό του προγράµµατος σπουδών των ΤΕΦΑΑ προςς την κατεύθυνση 

της εκπαίδευσης στελεχών που θα προσφέρουν υπηρεσίες στις διοικλησεις των ΕΑΦ 
� Προσέλκυση στις διοικήσεις των ΕΑΦ στελεχών και υπαλλήλων µε συγκεκριµένες 

γνώσεις σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης. 
 
Αρχές του µάνατζµεντ που πρέπει να υιοθετήσουν οι Ελληνικοί αθλητικοί φορείς: 
 
� Σε κάθε µορφή οργάνωσης η θέση του ανθρώπου είναι κυριαρχική. 
� Κάθε οµαδική δραστηριότητα χρειάζεται οργάνωση. 
� Όλες οι ενέργειες πρέπει να εξυπηρετούν τους σκοπούς για τους οποίους έχουν τεθεί. 
� Θέσπιση γενικών ρυθµίσεων στις οποίες προσαρµόζονται οι επιµέρους ενέργειες. 
� Καταµερισµός της συνολικής εργασίας και σαφής καθορισµός των λειτουργιών κάθε 

τοµέα - θέσης. 
� Περιγραφή του αναµενόµενου έργου κάθε θέσης. 
� Σαφής διατύπωση των επιδιωκοµένων σκοπών (γενικών και επιµέρους) της οµαδικής 

προσπάθειας. 
� Καθορισµός των καναλιών επικοινωνίας (ποιος αναφέρεται σε ποιον). 
� Ιεραρχική διάρθρωση των οµάδων εργασίας µε καθορισµό βαθµίδων σε οριζόντια και 

κάθετη διάταξη. 
� Περιορισµένη έκταση του πεδίου διοικητικού ελέγχου. 
� Καθορισµός των επιτελικών, διοικητικών και εκτελεστικών θέσεων. 
� ∆ιαχωρισµός του προπαρασκευαστικού και εκτελεστικού σταδίου των ενεργειών. 
� Εξειδίκευση προσώπων, ενεργειών, µέσων και προγραµµάτων. 
� Ορθολογική αξιοποίηση των στελεχών σε όλες τις βαθµίδες της ιεραρχίας. 
� Ορθολογική επιλογή του προσωπικού, ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος άνθρωπος στην 

κατάλληλη θέση. 
� Παραδοχή της δυναµικής των οµάδων και της άτυπης οργάνωσης. 
� Παραδοχή των αναπόφευκτων συγκρούσεων µεταξύ των ανθρώπων του οργανισµού. 
� Θέσπιση κινήτρων για την αύξηση της απόδοσης των εργαζοµένων. 
� Προγραµµατισµός, µεθόδευση, συστηµατοποίηση και έλεγχος των ενεργειών των 

στελεχών των αθλητικών οργανισµών. 
� Αξιοποίηση των προσφορότερων υλικών και τεχνικών µέσων σε σχέση µε τον 

επιδιωκόµενο σκοπό. 
� Απλοποίηση, προτυποποίηση και τυποποίηση της εργασίας. 
� Επιδίωξη της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας σε κάθε προγραµµατιζόµενη ενέργεια. 
� Ορθολογικός συνδυασµός ανθρώπινου δυναµικού - κεφαλαίων - µέσων. 
� Τήρηση ακρίβειας και τάξης σε πράξεις και πράγµατα. 
� Συντονισµός λειτουργιών των συντελεστών εργασίας για την επίτευξη ενότητας στην 

πορεία υλοποίησης των στόχων. 
� Ελαστικότητα στην οργάνωση και αναδιοργάνωση όταν αυτή είναι αναγκαία. 
� Συνεχής βελτίωση : α) των εγκαταστάσεων, β) της οργανωτικής δοµής, γ) του µεγέθους 

και της ποιότητας του προγράµµατος, δ) των χρησιµοποιούµενων µέσων, ε) των 
συνθηκών εργασίας και στ) του κόστους λειτουργίας του οργανισµού.  Προσαρµογή σε 
νέα δεδοµένα. 

� Αποκέντρωση αρµοδιοτήτων. 
 
Για τη βελτίωση της οργάνωσης της Ολυµπιακής Προετοιµασίας πρέπει: 
 
� Η ΕΟΑ να ανακοινώνει και να διαθέτει έγκαιρα τις επιχορηγήσεις, ώστε να γνωρίζει η 

Οµοσπονδία, ο προπονητής και ο αθλητής το ποσό που του αναλογεί, για να 
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προγραµµατίσουν κάµπ, προπονήσεις και αγώνες. Αυτό εξαρτάται και από την 
οικονοµική κατάσταση της ΕΟΑ που δεν ήταν καλή τα τελευταία χρόνια, λόγω: α) της 
σηµαντικής κάµψης που παρουσιάζουν τα κέρδη του ΠΡΟ-ΠΟ, ποσοστό απο τα οποία 
παίρνει και β) της κατασκευής των νέων γραφείων της. 

� Να θεσµοθετηθεί διαδικασία που θα εξασφαλίζει ότι οι Οµοσπονδίες θα διαθέτουν την 
επιχορήγηση που παίρνουν για Ολυµπιακή Προετοιµασία για τους αθλητές που αυτή 
προορίζεται.   

 
Σχολικός Αθλητισµός 

 
� Αλλαγή στη δοµή και την οργάνωση του σχολικού αθλητισµού, µε έµφαση στα δηµοτικά 

και νοµαρχιακά πρωταθλήµατα, τα οποία θα διεξάγονται όλο το χρόνο «όλοι εναντίον 
όλων» και όχι µόνο την άνοιξη µε αγώνες νοκ-άουτ. 

� ∆ιορισµός Καθηγητών Φυσικής Αγωγής σε όλα τα δηµοτικά σχολεία της χώρας. 
� Αύξηση των ωρών διδασκαλίας του µαθήµατος της φυσικής αγωγής. 
� Μεγαλύτερο ενδιαφέρον της πολιτείας για την ανάπτυξη του σχολικού αθλητισµού. 
� Επανεξέταση και αναµόρφωση του θεσµού των Αθλητικών Σχολείων. 
 
Πανεπιστηµιακός Αθλητισµός 

 
���� ∆ηµιουργία και θεσµοθέτηση ενός ενιαίου προγράµµατος Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισµού για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ. 
���� Αλλαγή του ρόλου της Ε.Α.Τ.Ε. Από όργανο προγραµµατισµού και υλοποίησης 

αθλητικών συναντήσεων να γίνει η επιστηµονική οµάδα καθοδήγησης του Αθλητισµού 
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Αυτό θα γίνει µόνο αν υιοθετηθούν οι σύγχρονες αρχές 
οργάνωσης και διοίκησης. 

���� Άµεση αναπροσαρµογή των διατάξεων των ∆ιαταγµάτων που αφορούν στη Φυσική 
Αγωγή στην Εκπαίδευση. 

���� ∆ηµιουργία ∆ιεύθυνσης Αθλητισµού Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο 
Παιδείας.  

���� Ενθάρρυνση της επιστηµονικής έρευνας για θέµατα Πανεπιστηµιακού αθλητισµού. 
���� Επιµόρφωση των υπαρχόντων στελεχών.  
���� Συµµετοχή εκπροσώπων της Ε.Α.Τ.Ε. στα αθλητικά δρώµενα της χώρας. 
���� Άµµεσες προσλήψεις νέων καθηγητών µε γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης και 

τοποθέτησή τους στις κενές θέσεις που υπάρχουν. 
���� ∆ηµιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλα ανεξαρτήτως τα Ιδρύµατα. 
���� Συνεργασία µε την ευρύτερη κοινότητα κάθε Ιδρύµατος και αξιοποίηση των υπαρχόντων 

αθλητικών χώρων µέχρι να βρεθεί µόνιµη λύση στην αθλητική υποδοµή  των Α.Ε.Ι. και 
Τ.Ε.Ι. 

���� ∆ιοργάνωση Συνεδρίου µε θέµα την οργάνωση και διοίκηση του αθλητισµού στην 
Τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

���� Ένταξη του αθλητισµού στο πρόγραµµα σπουδών των ιδρυµάτων ως µάθηµα επιλογής. 
���� Συµµετοχή των αθλητικών οµάδων των πανεπιστηµίων στα πρωταθλήµατα των 

Οµοσπονδιών σε ισότιµη βάση µε τα άλλα σωµατεία. 
 

Σωφρονιστικά καταστήµατα 

 
� Κρίθηκε απαραίτητη η έρευνα για την οργάνωση του αθλητισµού στα σωφρονιστικά 

καταστήµατα και η εκεί απασχόληση καθηγητών φυσικής αγωγής.  
 
Στρατιωτικός αθλητισµός 

 
� Αύξηση της επιχορήγησης του ΑΣΑΕ∆ από τη ΓΓΑ. 
� Κατασκευή νέων στρατιωτικών αθλητιών εγκαταστάσεων και ορθολογική συντήρης των 

υπαρχουσών.   
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� Προβολή του στρατιωτικού αθλητισµού από τα ΜΜΕ.  
 
Εκκλησία και Αθλητισµός 
 
Συνεργασία των αθλητικών φορέων µε την Εκκλησία για την οργάνωση αθλητικών 
δραστηριοτήτων.  
 
Οργάνωση & διοίκηση δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής 
 
Αυτή είναι απαραίτητη σε ξενοδοχεία, σε αθλητικές υπαίθριες δραστηριότητες και σπορ 
περιπέτειας και στα δηµοτικά και ιδιωτικά γυµναστήρια. 
 

Οργάνωση του αθλητισµού στους Ο.Τ.Α. 

 

� Καθιέρωση θεσµικού πλαισίου συνεργασίας των αθλητικών φορέων µε την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. 

� Επεξεργασία του σχετικού Π.∆. για την οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών και 
αντίστοιχες οικονοµοτεχνικές µελέτες. 

� Oλοκλήρωση του διαλόγου σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο µε όλους τους 
ενδιαφερόµενους και σχετιζόµενους µε φορείς. 

� Εκπόνηση µελετών µε θέµατα: α) το περιεχόµενο και τις κατευθύνσεις Προγραµµάτων 
Μαζικής Άθλησης (ΠΜΑ), όπου θα γίνει µια πανελλαδική συστηµατική καταγραφή και 
αξιολόγηση δραστηριοτήτων µαζικής άθλησης που έχουν αναπτυχθεί ή/και µπορούν να 
αναπτυχθούν και β) σύστηµα κριτηρίων ελέγχου, παρακολούθησης, αξιολόγησης και 
χρηµατοδότησης ΠΜΑ. 

 
Ελληνική Εταιρεία ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
 
Η Ε.Ε.∆.Ε. ενδιαφέρεται για το αθλητισµό µάνατζµεντ και θα συµπαρασταθεί σε κάθε 
προσπάθεια που αποβλέπει στην οργάνωση και διοίκηση του αθλητισµού, διοργανώνοντας 
σεµινάρια, διαλέξεις, µεταπτυχιακά προγράµµα-τα, κλπ.  
 
Επιστήµες υποστήριξης του αθλητικού µάνατζµεντ 
 
Το αθλητικό µάνατζµεντ συναποτελείται από την οικονοµική και τη νοµική επιστήµη, την 
κοινωνιολογία, την ψυχολογία, το µάρκετινγκ, τη λογιστική, τις δηµόσιες σχέσεις, κ.α., οι 
οποίες συνεισφέρουν στην ανάπτυξή του. 
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Επίλογος 
 
Η ισχύουσα νοοτροπία στην Ελλάδα δεν ευνοεί τις συντονισµένες ενέργειες για την 
εφαρµογή των σύγχρονων αρχών του µάνατζµεντ. Όµως, η βάση ανάπτυξης της επιστήµης 
του αθλητικού µάνατζµεντ, η Ελλ.Ε.∆.Α. έχει δηµιουργηθεί και δραστηριοποιείται στο χώρο.  
Κύριος στόχος της είναι τα επόµενα χρόνια να δηµιουργήσει στελέχη µε ειδικές επί του 
θέµατος γνώσεις, για να βοηθήσουν τον Ελληνικό αθλητισµό να προοδεύσει ακόµη 
περισσότερο. 
 
Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας ∆ιοίκησης Αθλητισµού ανήκει πλέον 
στην ιστορία του αθλητισµού της χώρας. Τα πρακτικά αυτά, µερικές φωτογραφίες, 
δηµοσιεύµατα σηµαντικών εφηµερίδων, εµπειρίες από την προσπάθεια επίτευξης ενός 
σκοπού και πολλές αναµνήσεις είναι ό,τι απέµεινε στους ανθρώπους που, µε τον έναν ή τον 
άλλο τρόπο, συµµετείχαν σε αυτό.   
 
Τα µέλη της Ελλ.Ε.∆.Α. δεν οργάνωσαν το Συνέδριο αυτό επειδή πίστευαν ότι µπορούσαν 
µέσω αυτού να αλλάξουν µια νοοτροπία που χρειάστηκε χρόνια για να δηµιουργηθεί, αλλά 
για να σχηµατίσουν ένα µήνυµα, ανάλογο εκείνου της Ελληνικής Εταιρείας ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων: η οργάνωση και η διοίκηση των δραστηριοτήτων των κοινωνικών οµάδων της 
χώρας πρέπει να αντιµετωπίζονται ως θέµατα µείζονος σηµασίας.   
 
Οφείλουµε να ευχαριστήσουµε για άλλη µια φορά τους φορείς που πίστεψαν στο σκοπό µας 
και στάθηκαν στο πλευρό µας: το Υπουργείο Αθλητισµού, τον Οργανισµό «Θεσσαλονίκη - 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1997», την ΕΡΤ - 3, την Ε.Γ.Β.Ε., την Π.Ε.Π.Φ.Α., 
την Ε.Σ.Α.Κ., την εφηµερίδα SPORTIME, το ∆ήµο Θεσσαλονίκης, το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του 
∆.Π.Θ., την Οµοσπονδία Άρσης Βαρών, τον Π.Σ.Α.Τ., την Ε.Ε.∆.Ε., την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το 
SUPER SPORT, την ΦΛΩΡΙΝΑ, την ADIDAS και το ξενοδοχείο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ.  
Χωρίς τη συµπαράστασή τους η διοργάνωση του Συνεδρίου θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. 
 
Επίσης, ευχαριστούµε: α) τους εισηγητές για την κατάθεση της εµπειρίας και των γνώσεών 
τους στα χέρια όσων ασχολούνται σήµερα ή θα ασχοληθούν στο µέλλον επιστηµονικά µε την 
οργάνωση και διοίκηση του Ελληνικού αθλητισµού και β) τους συνέδρους που µε την 
παρουσία τους µας έδωσαν δύναµη να συνεχίσουµε την προσπάθειά µας. 
  
 
Από την Ελλ.Ε.∆.Α. 


