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Αθλητισμός και οικονομία 
 

Ο ακλθτιςμόσ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνοσ με τθν 

κοινωνία.Αυτό ςθμαίνει ότι θ ανάπτυξθ και εξζλιξθ του 

ακλθτικοφ τομζα ςχετίηεται άμεςα και επιδρά αντίςτοιχα ςτουσ 

διάφορουσ τομείσ τθσ κοινωνίασ. 

Τα τελευταία χρόνια βλζπουμε επιχειριςεισ και εταιρείεσ με 

τοπικό ι και πανελλινιο χαρακτιρα να ενιςχφουν φιλόδοξεσ 

ακλθτικζσ προςπάκειεσ,μζςω υλιςτικϊν ι και χρθματικϊν 

χορθγιϊν καλφπτοντασ το κενό που δθμιουργείται λόγω τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ και των περιοριςμζνων δυνατοτιτων τθσ 

Ρολιτείασ. 

 

Αθλητιςμόσ και τουριςμόσ 

Γενικά:Το 1970 

άρχιςε να γίνεται 

χριςθ του όρου 

Ακλθτικόσ 

Τουριςµόσ, µε 

ςκοπό να 

περιγραφεί θ 

ειδικι µορφι 

τουριςµοφ που 

ςυνδφαηε και τθν 

ακλθτικι δραςτθριότθτα. Ο Ακλθτικόσ Τουριςµόσ κεωρείται 

ςφγχρονο φαινόµενο ςε αντίφαςθ µε τθ διαχρονικά ςτενι 

ςχζςθ µεταξφ ακλθτιςµοφ και τουριςµοφ. 



 

 

Στθν ραγδαία ανάπτυξθ του Ακλθτικοφ Τουριςµοφ 

ςυνεπικουροφν (κατά τουσ Gammon & Robinson, 1998) οι 

παρακάτω λόγοι :  

1. Η δθµοτικότθτα των εκνικϊν και διεκνϊν ακλθτικϊν 

γεγονότων (πρωτακλθµάτων) αυξικθκε κατακόρυφα.  

2.  Κατανοικθκε διεκνϊσ θ αξία εναςχόλθςθσ µε τθν 

ακλθτικι δραςτθριότθτα, ωσ µζςο προαγωγισ τθσ υγείασ.  

3.  Οι κρατικζσ αρχζσ κάκε χϊρασ αρχίηουν και 

αντιλαµβάνονται τθ ςπουδαιότθτα του ακλθτιςµοφ, ωσ µζςου 

ςφςφιξθσ των ςχζςεων των λαϊν και άςκθςθσ εξωτερικισ 

πολιτικισ.  

4. Υπάρχει µεγάλθ και καλά οργανωµζνθ προςφορά ακλθτικϊν 

εκδθλϊςεων παγκοςµίωσ. 

 

 

Ο Ακλθτιςµόσ ςαν επαγγελµατικι δραςτθριότθτα περιλαµβάνει 

ζνα ςεβαςτό αρικµό ταξιδιϊν που πραγµατοποιοφνται τόςο για 

προπονιςεισ όςο και για αγϊνεσ ςε διάφορουσ προοριςµοφσ. Η 

πλειονότθτα των ακλθτικϊν γεγονότων, όπωσ οι Ολυµπιακοί 

Αγϊνεσ, τα πρωτακλιµατα ποδοςφαίρου και οι αγϊνεσ 



 

 

αυτοκινιτων ζχουν γίνει από µόνα τουσ µεγάλα τουριςτικά 

εκκζµατα, µεγεκφνοντασ κατά αυτό το τρόπο το τουριςτικό 

προϊόν ενόσ προοριςµοφ. 

Τόςο ο Ακλθτιςµόσ όςο και ο Τουριςµόσ αποτελοφν και οι δφο 

µαηί ιςχυρζσ δυνάµεισ για τθν ανάπτυξθ και τθν επζνδυςθ ςτο 

χϊρο των υποδοµϊν µιασ χϊρασ, όπωσ αεροδρόµια, δρόµοι, 

ςτάδια, ξενοδοχεία και εςτιατόρια, που µποροφν να 

χρθςιµοποιθκοφν όχι µόνο από τουσ ντόπιουσ αλλά και από 

τουσ επιςκζπτεσ. Αυτζσ οι δφο ωφζλιµεσ βιοµθχανίεσ κα 

αποτελζςουν το ζναυςµα για οικονοµικι ανάπτυξθ, για 

δθµιουργία νζων κζςεων εργαςίασ και για τθ δθµιουργία νζων 

εςόδων. 

Επιπρόςκετα,  είναι και οι δφο δραςτθριότθτεσ µε τισ οποίεσ οι 

άνκρωποι ζρχονται κοντά και αναπτφςςουν ιςχυρζσ 

διαπροςωπικζσ ςχζςεισ. Με αυτό το τρόπο κάνουν τον κόςµο 

µικρότερο και οι άνκρωποι µακαίνουν ο ζνασ από τον άλλο 

ςτοιχεία που αφοροφν τόςο τον πολιτιςµό του ενόσ, όςο και τον 

τρόπο ηωισ του άλλου, προςπακϊντασ να επιτευχκεί ζτςι µια 

παγκόςµια ειρινθ! 

H διοργάνωςθ Διεκνϊν Ακλθτικϊν Διοργανϊςεων αποτελεί 

ςθμαντικι προοπτικι για περαιτζρω ανάπτυξθ ςτο τομζα του 

Ακλθτικοφ Τουριςμοφ . 

 Τι είναι όμωσ ο ακλθτικόσ τουριςμόσ; 

Ακλθτικόσ Τουριςµόσ ορίηεται, θ τουριςτικι δραςτθριότθτα 

ατόµων και γκρουπ µε βαςικά κίνθτρα τθν ςυµµετοχι ςε 

οργανωµζνεσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ και προπονθτικά 

προγράµµατα, τθν παρακολοφκθςθ ακλθτικϊν αγϊνων και τθν 

ακλθτικι αναψυχι.  

 



 

 

Ο αθλητικόσ τουριςμόσ διακρίνεται ςτισ εξήσ υποκατηγορίεσ: 

 

• Ρροπονθτικόσ Τουριςµόσ 

Ρεριλαµβάνει τθν επαγγελµατικι και εραςιτεχνικι οµάδα ι και 

ακλθτι που ταξιδεφειγια να ςυµµετζχει ςε ειδικά προγράµµατα 

προετοιµαςίασ και αποκεραπείασ ςε προπονθτικά κζντρα, 

διαµζνοντασ ςε καταλφµατα (ενςωµατωµζνα ι ανεξάρτθτα ςτα 

προπονθτικά κζντρα), εξοπλιςµζνα µε gym, spa, 

ιατρείο/φυςικοκεραπευτιριο, ειδικά γεφµατα και τεχνικό 

προςωπικό. 

Σφμφωνα με μαρτυρία ακλθτι τριάκλου από ζνα κακιερωμζνο 

πρωτάκλθμα τριάκλου ςτο Μονακό τα ζξοδα κυμαίνονται: 

1. Οι 1.200 ακλθτζσ κα πλθρϊςουμε από 300 Ευρϊ δικαίωμα 

ςυμμετοχισ, δθλαδι ςυνολικά 360.000 Ευρϊ. 

2. Η μζςθ αξία του ποδθλάτου μαηί με τισ ρόδεσ 

υπολογίηεται ςτα 4.000 ευρϊ, δθλαδι ςτο πάρκο 

ποδθλάτων  κα είναι «παρκαριςμζνα» ποδιλατα αξίασ 

4.800.000 ευρϊ. 

3. Ο κάκε ακλθτισ κα μείνει κατά μζςο όρο τρία βράδια ςτο 

Μονακό 3Χ120Χ 1.200 = 432.000 Ευρϊ.   

 

 

 



 

 

 

• Τουριςµόσ Ακλθτικϊν ∆ιοργανϊςεων 

Ρεριλαµβάνει: α) τον τουρίςτα που ταξιδεφει για να 

παρακολουκιςει ωσ κεατισ ακλθτικοφσ αγϊνεσ, µε τουλάχιςτον 

µία διανυκτζρευςθ ςτον προοριςµό διεξαγωγισ του αγϊνα, 

ςυνδυάηοντασ χρονικά τισ ακλθτικζσ διοργανϊςεισ µε τισ 

διακοπζσ του,  

β)τθν οµάδα ι τον ακλθτι που ταξιδεφει για να λάβει µζροσ ςε 

ακλθτικοφσ αγϊνεσ,µόνο ςτθν περίπτωςθ που παρατείνει τθν 

διαµονι του για τουλάχιςτονµία διανυκτζρευςθ - ςτον 

προοριςµό διεξαγωγισ του αγϊνα - πζρα από τισ κακαρά 

ακλθτικζσ υποχρεϊςεισ, καταναλϊνοντασ τουριςτικζσ 

υπθρεςίεσ. 

• Τουριςµόσ Ακλθτικϊν ∆ραςτθριοτιτων 

 Ρεριλαµβάνει τον τουρίςτα που ταξιδεφει για να βιϊςει τθν 

εµπειρία επαγγελµατικά παρεχόµενων ακλθτικϊν 

δραςτθριοτιτων (ανταγωνιςτικϊν και µθ), που λαµβάνουν 

χϊρα:  

α) ςε φυςικά τοπία (π.χ. διαδροµζσ ςε οικολογικά µονοπάτια, 

ποτάµια, βουνοκορφζσ), ςε ςυνδυαςµό µε ιπια 

διαµορφωµζνεσ εγκαταςτάςεισ (π.χ. βάςεισ εξοπλιςµοφ, 

παραδοςιακά καταλφµατα, χιονοδροµικά κζντρα), 

β) ςε αςτικά τοπία (π.χ. µαρακϊνιοι πόλεων, ποδθλατικοί 

γφροι). 

• Τουριςµόσ Ακλθτικισ Αναψυχισ 

 Ρεριλαµβάνει τον τουρίςτα που ταξιδεφει για να απολαφςει τισ 

διακοπζσ του, βελτιϊνοντασ παράλλθλα τθν φυςικι του 

κατάςταςθ και επιλζγει εκείνα τα ξενοδοχεία που :  



 

 

α) παρζχουν ειδικά ψυχαγωγικά ακλθτικά προγράµµατα / 

υπθρεςίεσ / εξοπλιςµό(animation, gym, spa, γιπεδα),  

β) είναι κοντά ςε κεµατικά πάρκα και οργανωµζνεσ παραλίεσ. Η 

διαφορά του ακλθτικοφ τουρίςτα µε τουσ υπόλοιπουσ 

τουρίςτεσπου διαµζνουν ςτα ίδιου τφπου ξενοδοχεία, είναι θ 

ςυςτθµατικι, κακθµερινι του (και όχι περιςταςιακι) 

εναςχόλθςθ µε τισ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, θ χριςθ του 

εξοπλιςµοφ και θ κατανάλωςθ των υπθρεςιϊν. 

 

 

Αθλητιςμόσ και ΜΜΕ 

Η οικονομικι ςχζςθ του 

ακλθτιςμοφ με τα Μ.Μ.Ε. 

είναι ιδιαίτερθ και 

αμφίδρομθ. Με τθν 

προβολι των ακλθμάτων, 

ςε οποιαδιποτε μορφι 

τθσ, τα Μ.Μ.Ε. 

δθμιουργοφν ενδιαφζρον 

για τον ακλθτιςμό, ενϊ 

ταυτόχρονα αυξάνουν και 

τθν αναγνωριςιμότθτα 

παικτϊν και ομάδων, 

επιτυγχάνοντασ ζτςι τθν ολοζνα μεγαλφτερθ παρακολοφκθςθ 

ακλθτικϊν γεγονότων.  Συνεπϊσ παρατθροφνται αυξιςεισ ςτισ 

πωλιςεισ ειςιτθρίων αγϊνων, προϊόντων που λανςάρονται από 

ακλθτζσ, τισ ςυνδρομζσ ςε ακλθτικά περιοδικά κ.ο.κ. Αλλά και 

τα ίδια τα μζςα μαηικισ ενθμζρω-ςθσ, π.χ. οι εφθμερίδεσ, 

επωφελοφνται από αυτό το ενδιαφζρον: 



 

 

“Η βρετανικι εφθμερίδα Bell’s Life in London, που ιδρφκθκε 

το 1822,κατάφερενα αυξιςει τθν κυκλοφορία τθσ 

εμπεριζχοντασ αναφορζσ από ακλθτικά γεγονότα. Η 

εφθμερίδα είχε το μονοπϊλιο μζχρι και το 1865 οπότε και 

εμφανίςτθκε θ εφθμερίδα The Sporting Life. H ιδιαίτερθ 

επιτυχία τθσ ςυγκεκριμζνθσ εφθμερίδασ, τόςο από πλευράσ 

κυκλοφορίασ όςο και από πλευράσ ειςροισ διαφθμιςτικϊν 

πόρων, προζτρεψε και άλλεσ εκδόςεισ να μπουν ςτθν 

διαδικαςία να αφιερϊνουν μζροσ τθσ φλθσ τουσ ςε 

«ακλθτικζσ ειδιςεισ». Αυτι θ ςχζςθ των εφθμερίδων και του 

ακλθτικοφ κόςμου ιταν κερδοφόρα και για τισ δφο πλευρζσ 

και αυτό διότι οι μεν εφθμερίδεσ, όπωσ ιδθ αναφζραμε, 

κατάφεραν να αυξάνουν τθν κυκλοφορία και οι ακλθτικοί 

φορείσ κατάφεραν να αυξάνουν τθν αναγνωριςιμότθτα των 

ακλθτϊν και των ακλθτικϊν γεγονότων. Ζτςι οι ακλθτζσ ςιγά 

ςιγά ζγιναν διαςθμότθτεσ και αναγνωρίηονταν ακόμα και 

από ανκρϊπουσ που δεν ζχουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τα 

ακλιματα. Οι εφθμερίδεσ βοθκοφςαν ςτθν αφξθςθ του 

ενδιαφζροντοσ για τα ακλθτικά γεγονότα και κατϋεπζκταςθ 

ςτθν αφξθςθ των ειςιτθρίων ςε αυτά. Ζτςι οι διοργανωτζσ 

δεν ηθτοφςαν από τουσ ιδιοκτιτεσ των εφθμερίδων χριματα 

για τθν κάλυψθ των ακλθτικϊν γεγονότων.’’ 

 Αντίςτοιχο όφελοσ είχε και το ραδιόφωνο: 

“Πμωσ αυτό δεν ςυνζβαινε με τουσ ραδιοφωνικοφσ 
ςτακμοφσ, όπου αρκετοί διοργανωτζσ πίςτευαν ότι τουσ 
«κόβει» ειςιτιρια. Ζτςι το 1935 για τθν ραδιοφωνικι 
κάλυψθ του πυγμαχικοφ αγϊνα που κα ζκρινε τον 
παγκόςμιο τίτλο ςτθν κατθγορία των βαρζων κιλϊν μεταξφ 
των ακλθτϊν Joe Luis και Max Baer δόκθκαν 27,500$ ςτουσ 
διοργανωτζσ. Η δθμοςιοποίθςθ του γεγονότοσ ότι ο αγϊνασ 
κα είχε ηωντανι ραδιοφωνικι κάλυψθ προκάλεςε πολφ 
ζντονεσ ανθςυχίεσ για τθν προςζλευςθ των κεατϊν, κάτι το 



 

 

οποίο δεν επιβεβαιϊκθκε κακϊσ 88.000 παρακολοφκθςαν 
τον αγϊνα.’’ 

 Το μεγαλφτερο όμωσ κζρδοσ είχε αδιαμφιςβήτητα η 

τηλεόραςη: 

Ο ακλθτιςμόσ κατζχει μεγάλθ κζςθ ςτα ΜΜΕ και πόςο μάλλον, 

ςτισ διαφθμίςεισ. 

Χρθςιμοποιείται ωσ μζςο διαφιμιςθσ για τθν προϊκθςθ 

προϊόντων από μεγάλεσ εταιρείεσ , αφοφ μπορεί να οδθγιςει ςε 

μεγάλα κζρδθ, (εφόςον ο ακλθτιςμόσ βρίςκει απιχθςθ ςε όλεσ 

τισ θλικιακζσ ομάδεσ).Ωσ φυςικό, μζςω τθσ ακλθτικισ 

διαφιμιςθσ ενιςχφεται και θ τοπικι οικονομία. 

Ρϊσ όμωσ ενιςχφει ο ακλθτιςμόσ τθν οικονομία μζςω τθσ 

διαφιμιςθσ; 

 

Τρανά παραδείγματα γνωςτϊν ακλθτϊν αποτελοφν τα εξισ: 

 

 Ο Roger 

Federer είναι 

ςφμφωνα με το 

Forbes o 

ακλθτισ που 

ζχει τθ 

μεγαλφτερθ 

εμπορικι αξία 

ςτον κόςμο, 

κακϊσ χάρθ ςτο όνομά του μπορεί να κερδίηει κατά μζςο 

όρο 37 εκατομμφρια δολάρια το χρόνο.O Ελβετόσ 

ξεπζραςε πολφ μεγάλα ονόματα, όπωσ αυτό του LeBron 

James, που ιταν ςτθ δεφτερθ κζςθ με 34 εκατομμφρια. Ο 



 

 

γκολφζρ Phil Mickelson τουσ ακολουκεί με 28 

εκατομμφρια, ενϊ πίςω τουσ βρίςκονται οι Usain Bolt (25 

εκατομμφρια), Tiger Woods (23 εκατομμφρια) και Cristiano 

Ronaldo (19 εκατομμφρια).Τον προθγοφμενο μινα, ο 

35χρονοσ Federer ιταν ςτθν 4θ κζςθ με τουσ πιο 

καλοπλθρωμζνουσ ακλθτζσ ςτον κόςμο, κακϊσ τα 

ςυνολικά του ζςοδα τον τελευταίο χρόνο ζφταςαν τα 67,8 

εκατομμφρια δολάρια. Ρροφανϊσ θ μεγάλθ πλειοψθφία 

αυτϊν, ιταν από διαφθμίςεισ.Ο Ελβετόσ, κάτοχοσ 17 

Grand Slam τίτλων, ζχει καταφζρει να γίνει ο πιο 

δθμοφιλισ τενίςτασ όλων των εποχϊν, με εκατομμφρια 

φιλάκλουσ ςε κάκε γωνιά του πλανιτθ. Αυτι τθ ςτιγμι 

ςυνεργάηεται με τθ Nike, τθ Wilson, τθ Rolex, τθ 

Mercedes-Benz, τθ Credit Suisse και τθ Moet & Chandon 

 

 

 Ο  Λεμπρόν 

Τηζιμσ ο οποίοσ 

ζχει λάβει μζροσ 

ςε εκατοντάδεσ 

διαφθμίςεισ με 

ςκοπό τθν 

προϊκθςθ 

διαφόρων 

προϊόντων, χωρίσ αυτά να ςχετίηονται άμεςα με το 

ακλθτικό του πεδίο. Ο αναφερόμενοσ, εκτόσ των εςόδων 

του που φτάνουν τα 13 εκατομμφρια δολάρια, κερδίηει και 

από τισ διαφθμίςεισ ςτισ οποίεσ πρωταγωνιςτεί, 20 

εκατομμφρια δολάρια επιπλζον. Ζχει επίςθσ υπογράψει 

ςυμφωνίεσ για διαφθμίςεισ με διάφορεσ αλυςίδεσ fast 

food,όπωσ τα McDonald’s. 

 



 

 

  Η Serena Williams μία 

από τισ κορυφαίεσ 

τεννίςτριεσ όλων των 

εποχϊν κζρδιςε εντόσ 

και εκτόσ γθπζδου 28.9 

εκατομμφρια 

 

 

Άρα ,μζςα από αυτά τα παραδείγματα, μποροφμε να δοφμε 

πόςο μεγάλθ επιρροι ζχει ζνα πρόςωπο που εξαρτάται 

επαγγελματικά από τον ακλθτιςμό ςτθν διαφιμιςθ και 

παράλλθλα ςτθν οικονομία μιασ χϊρασ,(Τα λεφτά από τα 

προϊόντα τθσ διαφιμιςθσ δεν μοιράηονται μόνο ςτον 

πρωταγωνιςτι τθσ διαφιμιςθσ, αλλά και ςτισ εταιρείεσ που 

προωκοφν τα προϊόντα ,με αποτζλεςμα τθν οικονομικι φφεςθ 

αυτϊν, άρα και τθσ χϊρασ ςτθν οποία ανικουν). 

 Μια άλλθ περίπτωςθ επιρροισ του ακλθτιςμοφ ςτθ 

διαφιμιςθ είναι τα ακλθτικά προϊόντα. 

Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ ζχουμε διάςθμουσ ακλθτζσ να 

προωκοφν ακλθτικά παποφτςια, ροφχα και διάφορα άλλα 

ακλθτικά αξεςουάρ προθγμζνθσ τεχνολογίασ 

 

“Το 1946 ςτισ ΗΡΑ μόνο 5.000 τθλεοπτικζσ ςυςκευζσ είχαν 
πωλθκεί ενϊ μζςα ςε 10 χρόνια το 75%  
των νοικοκυριϊν είχαν μία ςυςκευι. Ο John Goldlust ςτο β 
του Playing for keeps: sport, the media and the society ανα
φζρεται ςτθν ςχζςθ του ακλθτιςμοφ με τα ΜΜΕ και 
αναφορικά με τθν εντυπωςιακι αφξθςθ των πωλιςεων 
των ςυςκευϊν τθλεόραςθσ από το 1946 και μετά ςτισ ΗΡΑ 



 

 

αναφζρει: “Η ςθμαντικότθτα του ακλθτιςμοφ για αυτι τθν 
εντυπωςιακι διείςδυςθ τθσ τθλεόραςθσ δεν πρζπει να 
παραγνωριςκεί και να υποτιμθκεί» κακϊσ και το ότι θ 
τθλεοπτικι κάλυψθ ακλθτικϊν γεγονότων «ιταν 
κακοριςτικόσ παράγοντασ ςτθν πρϊτθ φάςθ του 
λανςαρίςματοσ τθσ τθλεοπτικισ αγοράσ». 

Οι εμπορικζσ εταιρείεσ, κυρίωσ αυτζσ που παριγαγαν 
ι/και εμπορεφονταν καταναλωτικά αγακά,  από το 
ξεκίνθμα τθσ τθλεοπτικισ κάλυψθσ τθλεοπτικϊν 
γεγονότων ενδιαφζρκθκαν να χορθγιςουν τισ τθλεοπτικζσ 
μεταδόςεισ αυτϊν. Η Gilette και θ Ford πλιρωςαν 65.000$ 
το 1947 για τθν τθλεοπτικι χορθγία του πρωτακλιματοσ 
Baseball των ΗΡΑ (World series όπωσ τθν ονόμαηαν/ -ουν 
οι Αμερικάνοι) παρότι μόνο το 12% των ςπιτιϊν κα 
μποροφςαν να δουν τουσ αγϊνεσ.”  

 

Αθλητιςμόσ και οικονομική κρίςη 

Τα ςυμφζροντα μιασ χϊρασ από τον ακλθτιςμό είναι ςαφϊσ 
μεγάλα, ςε όλουσ τουσ τομείσ που αυτόσ ζχει τθ      δυνατότθτα 
να προςφζρει.Ροια όμωσ θ κατάςταςθ του εκνικοφ 
ακλθτιςμοφ μιασ χϊρασ,όταν αυτι πλιττεται από οικονομικι     
κρίςθ; 

Ζχει καταναλωκεί ςωρόσ από μελάνι για να διατυπωκοφν οι 
ςυνζπειεσ αυτισ τθσ δφςκολθσ καμπισ τθσ χϊρασ. Ακοφμε και 
βλζπουμε οικονομικζσ αναλφςεισ, δυςάρεςτεσ κοινωνικζσ 
ζρευνεσ και διαφόρου τφπου αρνθτικζσ εκδοχζσ τθσ 
διαβολεμζνθσ φφεςθσ. Ωςτόςο, λίγοι εςτιάηουν ςε ζνα μεγάλο 
πρόβλθμα που είναι θ ςυρρίκωνςθ του ακλθτιςμοφ. 

Αναμφιςβιτθτα, κάκε μορφι ακλθτιςμοφ ζχει πλθγεί από    
αυτι τθ κατάςταςθ. Σε όλα τα ακλιματα οι προχπολογιςμοί 
ζχουν απίςτευτα μειωκεί με αποτζλεςμα να υπάρχουν 
οικονομικά προβλιματα ςτουσ ςυλλόγουσ και να μθν 



 

 

υπάρχουν καλζσ υποδομζσ. Οι εγκαταςτάςεισ είναι τραγικζσ 
και πολλοί ακλθτικοί χϊροι παραμζνουν εκτόσ λειτουργίασ, οι 
ικφνοντεσ δυςκολεφονται να αντεπεξζλκουν ωσ προσ τουσ 
ακλθτζσ ι το προςωπικό,ακλθτζσ και προπονθτζσ ζχουν φφγει 
εκτόσ επικράτειασ και γενικά θ χρονιά βγαίνει μετά δυςκολίασ 
και με τισ πικανότθτεσ να δθμιουργθκεί "μαφρθ τρφπα" να 
είναι αρκετά αυξθμζνεσ.Ωσ ςυνζπεια αυτϊν,ζρχεται και θ 
μείωςθ προςζλευςθσ κεατων(με βάςθ ςτοιχεία) που είναι 
μεγαλφτερθ από κάκε άλλθ χρόνια. 

 

Από τθν άλλθ, οι ακλθτζσ 
δυςκολεφονται να 
προςαρμοςτοφν ςτισ κακζσ 
εγκαταςτάςεισ και ςτθν 
κακι οργάνωςθ των 
ςυλλόγων λόγω τθσ 
ανεπαρκισ 
χρθματοδότθςθσ. Συν τοισ 
άλλοισ, το επίπεδο 

διαρκϊσ πζφτει και ο ανταγωνιςμόσ κατακεραυνϊνεται. Οι 
ακλθτζσ, εξαιρϊντασ τουσ μεγάλουσ ςταρ, βιϊνουν τον δικό 
τουσ Γολγοκά... 

Ωςτόςο ο ακλθτιςμόσ παραμζνει κομμάτι τθσ ηωισ μασ ςε 
αυτι τθ δφςκολθ οικονομικά περίοδο. 

Οι αξίεσ του ακλθτιςμοφ είναι αυτζσ που τον κράτθςαν και 
ςτιριξαν διαχρονικά, οι πυλϊνεσ που τον ςτθρίηουν ςίγουρα 
αντζχουν κλυδωνιςμοφσ και αναταράξεισ. 

Σε ςυνδυαςμό με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ αλλά και 
δυνατότθτεσ, μποροφμε να δϊςουμε το ζναυςμα για μια νζα 
και υγιι αρχι και να κακοδθγιςουμε τθ νεολαία ςωςτά. 
Μζριμνα όλων που ςυμμετζχουν ςτο ακλθτικό γίγνεςκαι ασ 
είναι να ξαναγεμίςουν τα γιπεδα με νζα παιδιά απεξαρτθμζνα 
από κάκε μορφισ οικονομικϊν κινιτρων, απελευκερωμζνα 



 

 

από το άγχοσ του πρωτακλθτιςμοφ(που δεν ευκφνεται ςίγουρα 
για όλα τα δεινά) με μοναδικό ςτόχο τθ ςωματικι άςκθςθ, τθ 
διατιρθςθ και βελτίωςθ τθσ υγείασ και τθν κοινωνικοποίθςθ. 
Ασ προςπακιςουν όλοι να αποδείξουν ςτθν πολιτεία με τθ 
μαηικότθτα ότι ο ακλθτιςμόσ αποτελεί φψιςτο κοινωνικό 
αγακό και δικαίωμα. Η προςπάκειά τθσ να είναι ςτθν 
κατεφκυνςθ τθσ ςυντιρθςθσ των ακλθτικϊν υποδομϊν χωρίσ 
κάκε φορά να πλθμμυρίηουμε με αρικμοφσ και κόςτθ, χωρίσ να 
περιμζνει ανταποδοτικά οφζλθ από τθ μεγάλθ παρουςία 
ακλουμζνων ςτισ εγκαταςτάςεισ. Ασ γεμίςουν πάλι τα 
εραςιτεχνικά ςωματεία με παιδιά και ασ ξεφφγουμε όλοι από 
τον αυτοςκοπό του οικονομικοφ κζρδουσ μζςα από τθν 
άκλθςθ. Ασ γίνει προςπάκεια να πείςουμε τθν Ελλθνικι 
οικογζνεια, ότι οι χϊροι άκλθςθσ αποτελοφν ςιμερα ίςωσ τθ 
μοναδικι πφλθ διαφυγισ από τα μεγάλα προβλιματα που 
ταλανίηουν τθν κοινωνίασ μασ. 

 

Ραράλλθλα με τθν ελπίδα για να επιβιϊςει ο ακλθτιςμόσ ςτθν 
οικονομικι κρίςθ,ςθμαντικό ρόλο ζχει και ο εκελοντιςμόσ,που 
κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί ωσ οικονομικι αλλθλεγγφθ και 
ενιςχφει ςθμαντικά πολλά ςωματεία,ςυλλόγουσ αλλά και 
διαφορά τουρνουά και πρωτακλιματα. 

 

Ο εκελοντιςμόσ και ο εκελοντισ γεννιοφνται μζςα από τθν 
ευρφτερθ παιδεία που ξεκινά εξ απαλϊν ονφχων μζςα από το 
ςτενό και ευρφτερο οικογενειακό περιβάλλον που βάηει τισ 
βάςεισ του αξιακοφ ςυςτιματοσ του κάκε ατόμου. Και 
αναπτφςςεται ςτθ γειτονιά, τθ ςυνοικία, τθν πόλθ, τθν 
πατρίδα, τθν οικουμζνθ που αποτελοφν το κοινωνικό 
περιβάλλον του ατόμου και τθσ ομάδασ. Εκείνο που είναι κοινό 
ςε όλουσ είναι το κίνθτρο ωσ όραμα. Πλοι οι εκελοντζσ του 
ακλθτιςμοφ πιςτεφουν ςτισ κυρίαρχεσ αξίεσ του ακλθτιςμοφ. 
Και τοφτο το κίνθτρο γιγαντϊνεται όταν νιϊςουν ι πιςτζψουν 



 

 

ι πειςκοφν ότι θ επιτυχία αυτοφ που υπθρετοφν ζχει αξία για 
τθν κοινωνία και τθν πατρίδα. 

Τα ίδια κίνθτρα και ανάγκεσ τουσ οδθγοφν να κρατοφν τα 
ςωματεία όρκια και να τα ςτθρίηουν ςτισ διακρίςεισ τουσ με 
δυςβάςτακτο προςωπικό κόςτοσ, χρόνου, οικονομικό και 
ψυχικισ οδφνθσ για τθν αμφιςβιτθςθ που αργά ι γριγορα 
δζχονται. 

 

Συνοψίηοντασ,ο ακλθτιςμόσ ςίγουρα δζχεται πολφπλευρα 
χτυπιματα από τθν οικονομικι κρίςθ.Οι κυρίαρχεσ αξίεσ του 
όμωσ παρζα με αυτζσ του πολιτιςμου των ανκρϊπων είναι 
εκείνεσ που τον κάνουν να ςυνεχίηει τθν πορεία του ζςτω και 
με μικρά βιματα ςε δφςκολεσ περιόδουσ. 

 

Αθλητισμός και στοίχημα 
 

Το πρόβλθμα του παράνομου ςτοιχιματοσ και του τηόγου ςτον 

ακλθτιςμό, είναι ζνα ζντονο φαινόμενο ςτθν ελλθνικι κοινωνία, 

αλλά και ςτισ περιςςότερεσ ακλθτικά ενεργζσ χϊρεσ. Ο 

παράνομοσ τηόγοσ και το ςτοίχθμα, τα ςτθμζνα παιχνίδια και θ 

απομυκοποίθςθ του πιο δθμοφιλοφσ ακλιματοσ, του 

ποδοςφαίρου ζχουν δθμιουργιςει με τθ ςειρά τουσ πολλζσ 

ςυηθτιςεισ και απαςχολοφν τθν Ευρϊπθ, τθν νομοκεςία, το 

κράτοσ αλλά και τουσ πολίτεσ ςυνάμα. Ζνα τόςο ογκϊδεσ 

κοινωνικό φαινόμενο, αφοφ πολλοί «εκιςμζνοι» με το ςτοίχθμα 

τείνουν να χάνουν περιουςίεσ, να αντιβαίνουν ςτο νόμο 

«ςτινοντασ» τισ αποδόςεισ των παιχνιδιϊν, και φυςικά χάνουν 

τθν αξιοπρζπειά τουσ. 

 



 

 

Σχεδόν ζνα δισ ευρϊ παίηονται ςτοιχθματικά ςε ολόκλθρθ τθν 

υφιλιο, ςε κάκε παιχνίδι τθσ Ρρζμιερ Λιγκ Αγγλίασ. Το 

ανθςυχθτικό είναι ότι θ πλειονότθτα αυτϊν των ςτοιχθμάτων 

είναι παράνομα, ςφμφωνα με τον επικεφαλισ του International 

Centre for Sport Security – ICSS, ο οποίοσ είναι οργανιςμόσ που 

παρακολουκεί και ελζγχει τθν ακεραιότθτα και κακαρότθτα των 

ακλθμάτων παγκοςμίωσ. Ο παραπάνω Οργανιςμόσ ζχει ζδρα το 

Κατάρ, από εκεί λοιπόν ο επικεφαλισ του ICSS αναφζρει πωσ 

τίποτα απολφτωσ δεν είναι απρόςβλθτο από το παράνομο 

ακλθτικό ςτοίχθμα. Ρρόςκεςε επίςθσ πωσ μποροφν και 

παίηονται (παράνομα) τεράςτια ποςά ςε αποτελζςματα 

αγϊνων, άςχετα με το ποιεσ ομάδεσ ι ακλθτζσ ςυμμετζχουν. 

Σφμφωνα με τον ICSS, ςχεδόν το 80% των ποςϊν που παίηονται 

ςε κάκε παιχνίδι τθσ Ρρζμιερ Λιγκ, είναι παράνομα 

ςτοιχθματιςμζνο. Τα μεγάλα ποςά, ςφμφωνα με τον ICSS, 

παίηονται και κερδίηονται ςυνικωσ ςτα ςκορ θμιχρόνου αλλά 

και ςτα τελικά ςκορ. Το μεγαλφτερο μζροσ των παράνομων 

ςτοιχθμάτων παίηεται ςε χϊρεσ ι ακόμα ςε περιοχζσ χωρϊν 

(όπωσ πχ ςε οριςμζνεσ πολιτείεσ των ΗΡΑ), όπου απαγορεφεται 

το ακλθτικό ςτοίχθμα. Ραρόλα αυτά δεν υπάρχουν αποδείξεισ 

ότι λόγω των παράνομων ςτοιχθμάτων, επθρεάηονται 

αποτελζςματα αγϊνων ςτθν Ρρζμιερ Λιγκ. Σε ςυνζδριο το 

οποίο διοργάνωςαν από κοινοφ ο ICSS και θ UNESCO ςτθν 

Ντόχα του Κατάρ, 

ο επικεφαλισ του 

Οργανιςμοφ 

ανζφερε, πωσ το 

παράνομο 

ακλθτικό ςτοίχθμα 

χρθματοδοτείται 

και λειτουργείται 

από εγκλθματικζσ 



 

 

οργανϊςεισ ςτθν Ανατολικι Ευρϊπθ και ςτοιχθματικά 

ςυνδικάτα ςτθν Αςία. Το ετιςιο φψοσ δε, του ποςοφ που 

διακινείται φτάνει -κρατθκείτε- το 1,5 τρισ δολάρια Αμερικισ. 

Συνζχιςε λζγοντασ, πωσ ο ακλθτιςμόσ εν γζνει δεν μπορεί να 

επιβιϊςει τα επόμενα 10 χρόνια αν ςυνεχιςτεί αυτό. Τόνιςε, ο 

επικεφαλισ τθσ ICSS, πωσ οι κυβερνιςεισ των χωρϊν πρζπει να 

δράςουν από κοινοφ, ςε παγκόςμιο επίπεδο και με τον ίδιο 

τρόπο. Ειδικά όςον αφορά τθν απάτθ που γίνεται με τα ςτθμζνα 

παιχνίδια, ςε ςυνδυαςμό πάντα με το παράνομο ςτοίχθμα. Εάν 

δεν ςταματιςει αυτό, ο ακλθτιςμόσ, οποιαςδιποτε μορφισ, κα 

ζχει ςθμαντικά ηθτιματα αξιοπιςτίασ. Γεγονόσ είναι πάντωσ, 

πωσ οι κυβερνιςεισ των χωρϊν ανά τον κόςμο, δεν κάνουν 

τίποτα για να αλλάξουν τθν κατάςταςθ. Ρεριμζνουν από τον 

ίδιο τον ακλθτιςμό, να προχωριςει ςε εκκακάριςθ, πράγμα 

δφςκολο αν όχι απίκανο όταν εμπλζκεται χρθματικό κζρδοσ και 

προςωπικό όφελοσ. 

 

Αποτελέςματα έρευνασ 

Στθν ζρευνα ζλαβαν μζροσ 1480 άτομα, άρρενεσ, θλικίασ 15-18 

χρονϊν από 52 διαφορετικά Δθμόςια Λφκεια τθσ Βορείου 

Ελλάδοσ, και ςυγκεκριμζνα τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ 

Μακεδονίασ και Θράκθσ. Η εξζταςθ του δείγματοσ ζγινε με 

προςωπικι ςυνζντευξθ και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ 

χρθςιμοποιικθκε και το διαδίκτυο.Στόχοσ τθσ ζρευνασ ιταν να 

παρουςιάςει αν οι ζφθβοι ζχουν ιδθ εκιςτεί ςτο τηόγο και να  

αναδείξει ζνα πικανό πρόβλθμα το οποίο αντιμετωπίηουν 

χιλιάδεσ οικογζνειεσ.Είναι αξιοςθμείωτο ότι από τθ 

ςυγκεκριμζνθ θλικιακι ομάδα, το 34 % δθλϊνει ότι «Ραίηει  

ςτοίχθμα» ςυςτθματικά, κακϊσ επίςθσ το 46% αςχολείται 

μερικζσ φορζσ. Ουςιαςτικά από τθν ζρευνα προκφπτει ότι το 



 

 

80% των παιδιϊν που 

ρωτικθκαν τηογάρουν ςτο 

ςυγκεκριμζνο παιχνίδι, αν και 

υπάρχει νόμοσ ςφμφωνα με 

τον οποίο οι ανιλικοι 

απαγορεφεται αυςτθρά να 

ςυμμετζχουν ςε τυχερά παιχνίδια. 

 

Στθν ερϊτθςθ «Ρόςα χριματα ξοδεφετε ανά εβδομάδα για 

τυχερά παιχνίδια» οι περιςςότεροι νζοι απάντθςαν ότι 

διακζτουν από 5 ευρϊ μζχρι 10 ευρϊ. Το ποςό δεν είναι μικρό, 

λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το μζςο εβδομαδιαίο χαρτηιλίκι λόγω 

τθσ οικονομικισ κρίςθσ ζχει μειωκεί αιςκθτά, οπότε θ αναλογία 

του ποςοφ που οι νζοι 

διακζτουν για τυχερά 

παιχνίδια είναι ιδιαίτερα 

μεγάλθ, ςυχνά μζχρι και 

παραπάνω από το μιςό. 

Μόνο το 8% ζχει τθ 

δυνατότθτα ι τθ κζλθςθ να 

ξοδεφει πάνω από 20 ευρϊ. 

 

Ιδιαίτερθ εντφπωςθ επίςθσ προκαλεί, ότι ζνα πραγματικά 

μεγάλο ποςοςτό, το 62% των ερωτθκζντων, διακζτουν μζχρι και 

2 ϊρεσ ϊςτε να μελετιςουν τα 

προγνωςτικά των παιχνιδιϊν 

κακϊσ κεωροφν ότι ζτςι ζχουν 

περιςςότερεσ πικανότθτεσ για 

γριγορα και ςίγουρα κζρδθ. 

  



 

 

 

Ιδιαίτερθ εντφπωςθ επίςθσ προκαλεί, ότι ζνα πραγματικά 

μεγάλο ποςοςτό, το 62% των ερωτθκζντων, διακζτουν μζχρι και 

2 ϊρεσ ϊςτε να μελετιςουν τα προγνωςτικά των παιχνιδιϊν 

κακϊσ κεωροφν ότι ζτςι ζχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ για 

γριγορα και ςίγουρα κζρδθ. 

 

Ο λόγοσ για τον οποίο οι ερωτθκζντεσ αςχολοφνται με τα 

τυχερά παιχνίδια αποδεικνφεται ότι είναι προφανϊσ τα κζρδθ. 

Μόνο το 20% των εφιβων αςχολείται για διαφορετικό λόγο (το 

12% γιατί μζςα από 

αυτιν τθ διαδικαςία 

διαςκεδάηει).Το 24% 

βλζπει το ςτοίχθμα 

ωσ μζςο για να ζχουν 

χαρτηιλίκι, και το 

22% ωσ ζναν τρόπο 

για να βοθκιςουν 

οικονομικά τθν 

οικογζνειά τουσ!     

 

 

Φυςικά είναι ςθμαντικό 

να τονιςτεί ότι ζχει 

αλλάξει και ο τρόποσ 

ενθμζρωςθσ των 

ερωτθκζντων για τα 

προγνωςτικά. 

Ραλιότερα (Ζρευνα 

Τομζα Ακλθτικισ 



 

 

Δθμοςιογραφίασ ΙΕΚ ΞΥΝΗ Μακεδονίασ- 2008) κφριο μζςο 

ενθμζρωςθσ αποτελοφςε θ ακλθτικι εφθμερίδα. Φζτοσ 

διλωςαν ότι θ κυριότερθ πθγι ενθμζρωςθσ για αυτοφσ είναι το 

Internet. Συγκεκριμζνα λιγότερο από 30% χρθςιμοποιεί 

ςυμβατικοφσ τρόπουσ ενθμζρωςθσ, όπωσ τθλεόραςθ 

ραδιόφωνο κλπ. 

 

Η οικογζνεια παίηει 

μεγάλο ρόλο ςτισ 

ςυνικειεσ των νζων. 

Είναι χαρακτθριςτικό 

ότι από τουσ νζουσ 

που αςχολοφνται με 

τυχερά παιχνίδια 

μόνο ζνασ ςτουσ 

τζςςερισ δεν ζχουν κάποιον ςτθν οικογζνεια τουσ που να 

δραςτθριοποιοφνται ςε αυτόν τον τομζα. 

 

Ακόμθ πιο μεγάλο ρόλο όμωσ παίηει  ο ςυγχρωτιςμόσ με 

ςυνομιλικουσ. Μόνο το 5% των ερωτθκζντων κάνουν παρζα με 

άτομα τα οποία δεν αςχολοφνται με τυχερά παιχνίδια. Μάλιςτα 

οι περιςςότεροι από 

αυτοφσ (52%) ζχουν 

πάνω από τρεισ 

φίλουσ , με τουσ 

οποίουσ και παίηουν 

ςτοίχθμα ομαδικά. 

 

 

 



 

 

Η εναςχόλθςθ με τον ακλθτιςμό δεν παίηει κανζνα ρόλο ςτθν 

εναςχόλθςθ των νζων με το «Ράμε ςτοίχθμα». Σχεδόν οι μιςοί 

αςχολοφνται περιςταςιακά ι ςυςτθματικά ενϊ οι υπόλοιποι 

δεν ζχουν καμία 

ςχζςθ με ακλιματα. 

Άρα μόνο θ 

ενθμζρωςθ και θ 

κζλθςθ για κζρδοσ 

τουσ οδθγοφν ςτο 

παιχνίδι. 

 

 

Μόνο το 12% από τα άτομα που πιραν μζροσ ςτθν ζρευνα κα 

χαρακτιριηαν τον 

εαυτό τουσ ωσ «πολφ 

καλό μακθτι», ενϊ θ 

πλειοψθφία είπε ότι 

ανικει ςε μια μζτρια 

κατάςταςθ. 

 

 

Λιγότερο από 10% των ερωτθκζντων κεωροφν ότι ζχουν εκιςτεί 

ςτθ διαδικαςία των τυχερϊν παιχνιδιϊν. Η μεγάλθ πλειοψθφία 

κεωρεί ότι το ελζγχει και δεν ζχει κανζνα πρόβλθμα να 

ςταματιςει οποιαδιποτε ςτιγμι. 

Ζνα από τα πιο ςθμαντικά και χαρακτθριςτικά αποτελζςματα 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ, είναι ότι το 78% των νζων 

κατακζτουν τα δελτία τουσ μόνοι. Αυτό ςθμαίνει ότι ςυνικωσ οι 

υπεφκυνοι των πρακτορείων είτε δεν ελζγχουν τθν θλικία 



 

 

αυτϊν που κατακζτουν δελτία βάςει του νόμου από αδιαφορία 

είτε εςκεμμζνα αδιαφοροφν. Βζβαια, ςε περιπτϊςεισ άρνθςθσ, 

οι νζοι ζχουν ξεπεράςει και αυτόν το ςκόπελο, κακϊσ το 12 % 

των ερωτθκζντων κατακζτει τα δελτία μζςω κάποιου 

μεγαλφτερου. Αυτό φυςικά αποτελεί μεγάλο κίνδυνο, κακϊσ ο 

ζφθβοσ κα μποροφςε να πζςει πολφ εφκολα κφμα 

εκμετάλλευςθσ ι να μπλεχτεί ςε κυκλϊματα. 
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