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Όπως συμβαίνει συνήθως, ο κλάδος του αθλητισμού έχει γνωρίσει πολλές μετα-
βολές από τη δημοσίευση της προηγούμενης έκδοσης. Από τα σκάνδαλα ντό-
πινγκ που συγκλόνισαν τους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες έως τη μετακί-

νηση όχι μίας αλλά δύο ομάδων του πρωταθλήματος αμερικανικού ποδοσφαίρου των 
ΗΠΑ (NFL) στο Λος Άντζελες και τον διακανονισμό 200 εκατ. δολαρίων με το κολεγιακό 
πρωτάθλημα (NCAA) έναντι της χαμηλής προσέλευσης, το οικονομικό τοπίο των επαγ-
γελματικών και ερασιτεχνικών αθλημάτων αλλάζει συνεχώς. Ως αποτύπωση της δυνα-
μικής φύσης του τομέα, η έκτη έκδοση του παρόντος έργου περιλαμβάνει πολλές σημα-
ντικές αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη.

Ίσως η πιο αξιοσημείωτη μεταβολή να έγκειται στην προσθήκη στην ομάδα των συγ-
γραφέων του Victor A. Matheson από το Holy Cross College. Ο Victor είναι ένας διε-
θνώς αναγνωρισμένος εμπειρογνώμονας στον τομέα των οικονομικών του αθλητισμού 
και ιδιαιτέρως όσον αφορά τον οικονομικό αντίκτυπο των επαγγελματικών ομάδων και 
των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Μία δεύτερη σημαντική αλλαγή σε αυτή την 
έκδοση αποτελεί ένα άμεσο αποτέλεσμα της επιρροής του Victor στο παρόν: η προσθή-
κη ενός νέου κεφαλαίου αφιερωμένου στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις όπως το 
Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ο διαχωρισμός των με-
γάλων αθλητικών οργανώσεων από την ανάλυση σχετικά με την έδρα των επαγγελμα-
τικών ομάδων και τα κόστη και τα οφέλη της χρηματοδότησης γηπέδων μάς επιτρέπει 
άλλωστε να αναλύσουμε τη δημόσια χρηματοδότηση του αθλητισμού με μεγαλύτερη 
διαύγεια και ευκρίνεια.

Πέρα από την προσθήκη ενός νέου συγγραφέα, συνεργαστήκαμε με έναν νέο εκδο-
τικό οίκο. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τη συνεργασία μας με την Taylor & Francis. Από 
την πρώτη μας συνάντηση, εντυπωσιαστήκαμε με την ικανότητά τους να αντιληφθούν το 
όραμά μας για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εκμάθηση των οικονομικών του αθλη-
τισμού, που περιλαμβάνει όχι μόνο το κείμενο, αλλά και ένα πλήρες συμπλήρωμα διαδι-
κτυακού υλικού που εμπεριέχει ένα ιστολόγιο των συγγραφέων, σύντομες διαλέξεις από 
τους συγγραφείς και ενισχυμένο υποστηρικτικό υλικό διαλέξεων και εκπαιδευτικές πηγές.

Από το ταπεινό ξεκίνημά τους ως κάτι καινοτόμο, τα οικονομικά του αθλητισμού έχουν 
εξελιχθεί σε ένα δυναμικό πεδίο του ευρύτερου τομέα της εφαρμοσμένης μικροοικονομι-
κής, πλήρως αναγνωρισμένο από την Αμερικανική Οικονομική Ένωση ως ένα αυτόνομο 
πεδίο με δικό του κωδικό ταξινόμησης JEL. Οι ερευνητές τείνουν να έλκονται από αυτό το 
πεδίο για δύο λόγους: τη μεγάλη ποικιλία από ενδιαφέροντα οικονομικά ερωτήματα που 
μπορεί κάποιος να υποβάλλει για τον ίδιο τον κλάδο και την εξαιρετική διαθεσιμότητα 
δεδομένων που επιτρέπουν στους οικονομολόγους να χρησιμοποιούν τον αθλητισμό για 
να απαντήσουν ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με τις οικονομικές σχέσεις.
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Καθώς το εν λόγω ερευνητικό πεδίο έχει αναπτυχθεί, το πλήθος των μαθημάτων 
με αντικείμενο τα οικονομικά του αθλητισμού έχει επίσης αυξηθεί. Καθ’ όλη αυτή την 
ανάπτυξη και αλλαγή, τα οικονομικά του αθλητισμού συνεχίζουν να λειτουργούν τό-
σο ως καθρέφτης όσο και ως φακός: ανασκευάζουμε την ευρύτερη κουλτούρα και τις 
αξίες μας, ενώ παράλληλα εστιάζουμε σε θεμελιώδη ζητήματα, όπως η δικαιοσύνη και 
η νομιμότητα των ελεύθερων αγορών. Με το πέρασμα άλλωστε κάθε περιόδου, εμφα-
νίζονται νέες αθλητικές διοργανώσεις σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό επίπεδο οι 
οποίες απαιτούν την ανάλυσή μας. Τέλος, επισημαίνεται ότι τα οικονομικά του αθλητι-
σμού παραμένουν ένας ζωτικός και ενδιαφέρων τομέας μελέτης για φοιτητές οικονομι-
κών. Ο αθλητισμός παρέχει μια αστείρευτη πηγή παραδειγμάτων από κάθε τομέα της 
μικροοικονομικής, παρέχοντας στους φοιτητές την ευκαιρία να μελετήσουν τη δημόσια 
χρηματοδότηση, τη βιομηχανική οργάνωση και τις αγορές εργασίας σε ένα πλαίσιο που 
διατηρεί το ενδιαφέρον τους όπως κανένα άλλο. 

Στη διάρκεια των πολλών ετών που ασχολούμαστε με αυτό το έργο, έχουμε λάβει 
συνεχή βοήθεια και υποστήριξη από μαθητές και συναδέλφους σε κολέγια και πανεπι-
στήμια των ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο. Οι συνάδελφοί μας εξακολουθούν να παρέχουν 
ενθάρρυνση, να μοιράζονται την εμπειρία τους από την τάξη και να προτείνουν νέα και 
διαφορετική θεματολογία, καθώς ο κλάδος εξελίσσεται. Είμαστε ευγνώμονες για όλη 
αυτή τη στήριξη και βοήθεια. Ελπίζουμε ότι τόσο ο δικός μας όσο και ο ενθουσιασμός 
που οι άλλοι έχουν μοιραστεί μαζί μας αποτυπώνεται στο κείμενο.

Προσθήκες σε αυτή την έκδοση

Η έκτη έκδοση περιλαμβάνει αρκετές σημαντικές αλλαγές οι οποίες αποτυπώνονται σε όλο 
το βιβλίο επεκτείνοντας τις δυνατότητες των προηγούμενων εκδόσεων που έχουν δώσει 
νόημα στην εκμάθηση των οικονομικών του αθλητισμού και την έχουν κάνει ευχάριστη:

• Έχουμε καλύψει σε μεγάλο βαθμό αθλήματα εκτός των ορίων της Βόρειας Αμερικής, 
προεξέχοντος του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ενώ σε όλο το βιβλίο γίνεται συζήτη-
ση για πρωταθλήματα και διοργανώσεις εκτός της Βόρειας Αμερικής, το νέο υλικό 
γίνεται περισσότερο εμφανές στα Κεφάλαια 3, 4 και 8.

• Όπως προαναφέρθηκε, το Κεφάλαιο 8 αποτελεί μία νέα προσθήκη στο βιβλίο. Αυτό 
το κεφάλαιο καλύπτει τα οικονομικά των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, όπως 
οι Ολυμπιακοί αγώνες, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και το Super Bowl.1

• Εξαιτίας της εστίασης που δίνεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο κεφάλαιο που 
αφορά τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, το Κεφάλαιο 12 ασχολείται με τoν κολε-
γιακό αθλητισμό στις ΗΠΑ.

• Το υλικό σχετικά με τον κολεγιακό αθλητισμό στο Κεφάλαιο 12 έχει τροποποιηθεί 
σημαντικά ώστε να αποτυπώνει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αυτό 
διδάσκεται. Όσοι επιθυμούν να προσεγγίσουν τον κολεγιακό αθλητισμό ξεχωριστά 

1. ΣτΕ: ο τελικός του πρωταθλήματος του αμερικανικού ποδοσφαίρου (NFL). 
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από τον επαγγελματικό, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σχετικό κεφάλαιο αυτόνο-
μα. Ωστόσο το υλικό του παρουσιάζει πλέον ομοιότητες με τα προηγούμενα κεφά-
λαια. Αυτό επιτρέπει στους διδάσκοντες να χρησιμοποιήσουν τον κολεγιακό αθλητι-
σμό προκειμένου να εξηγήσουν έννοιες που εντοπίζονται σε προηγούμενες ενότητες.

• Έχουμε προσθέσει μία σημαντική ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων οικονομο-
λόγων σε όλο το κείμενο.

• Το σύνολο των πινάκων και των γραφημάτων έχουν ανανεωθεί προκειμένου να απο-
τυπώνουν όλα τα πρόσφατα σχετικά δεδομένα.

• Έχουμε αυξήσει σημαντικά τον όγκο και τους τύπους του ψηφιακού υποστηρικτικού 
υλικού προκειμένου να συμπεριλάβουμε ένα ιστολόγιο των συγγραφέων, σύντομες 
διαλέξεις από τους συγγραφείς, περιοδικές ανανεώσεις πινάκων και επιπλέον υλι-
κό το οποίο δεν ήταν δυνατό να ενταχθεί στο κυρίως κείμενο του παρόντος έργου.

Σε αντιστοιχία με τις προηγούμενες εκδόσεις, ο στόχος μας εδράζεται στη διατήρηση 
ενός περιεκτικού και προσβάσιμου κειμένου. Το παρόν πόνημα έχει άλλωστε σχεδιαστεί 
ώστε να καταστεί βάση για προπτυχιακά μαθήματα στα οικονομικά του αθλητισμού. Η 
φύση του αντικειμένου το καθιστά μία μοναδική πρόκληση. Σε αντίθεση με μαθήματα 
που αφορούν τομείς όπως η βιομηχανική οργάνωση ή τα οικονομικά της εργασίας, τα 
οποία απαρτίζουν αυτοδύναμα πεδία του ευρύτερου τομέα των οικονομικών, τα οικο-
νομικά του αθλητισμού καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα οικονομικών κλάδων. Προκειμένου 
λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα, έχουμε διαιρέσει το βιβλίο σε πέντε μέρη, 
τρία εκ των οποίων αφορούν σημαντικούς τομείς των οικονομικών: τη βιομηχανική 
οργάνωση, τη δημόσια χρηματοδότηση και τα οικονομικά της εργασίας. Ελπίζουμε ότι 
αυτός ο διαχωρισμός παρέχει στους φοιτητές μία γενική εικόνα των οικονομικών εμπνέ-
οντάς τους να μελετήσουν περαιτέρω κάθε μεμονωμένο πεδίο.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η εξισορρόπηση μεταξύ της προσβασιμότητας και της επιθυμίας του οικονομολόγου 
για θεωρητική αυστηρότητα παραμένει μία πρόκληση. Τα οικονομικά του αθλητισμού 
διδάσκονται σε διάφορα επίπεδα, από προπτυχιακά μαθήματα, όπου οι βασικές οικο-
νομικές αρχές είναι το μόνο προαπαιτούμενο, έως μεταπτυχιακά. Αυτό το βιβλίο έχει 
σχεδιαστεί με γνώμονα την παροχή ευελιξίας στον εκάστοτε διδάσκοντα. Το σύνολο 
εξάλλου του βασικού σώματος του κειμένου θεωρείται προσιτό προς φοιτητές που 
έχουν διδαχθεί για ένα μόνο εξάμηνο τις αρχές της μικροοικονομικής. Από την άλλη, 
προκειμένου να εμπλουτίσουμε μαθήματα που διδάσκονται σε υψηλότερο επίπεδο, 
στο τέλος αρκετών κεφαλαίων έχουμε συμπεριλάβει παραρτήματα ενδιαμέσου επιπέ-
δου. Οι διαδικτυακοί πόροι παρέχουν επιπλέον ευκαιρίες για εμβάθυνση στο εξετα-
ζόμενο αντικείμενο.

Επιχειρώντας να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι φοιτητές ξεκινούν το μάθημα με ένα κοι-
νό υπόβαθρο, παρέχουμε μία ουσιώδη επισκόπηση των βασικών αρχών του πεδίου στο 
Κεφάλαιο 2. Αυτό το υλικό μπορεί να καλυφθεί εκτενώς στην τάξη ή να δοθεί στους φοι-
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τητές προς μελέτη, όταν αυτό απαιτείται. Για τους διδάσκοντες οι οποίοι ενδιαφέρονται 
να παρουσιάσουν μια οικονομετρική έρευνα, περιλαμβάνει ένα παράρτημα με τις θεμε-
λιώδεις έννοιες της παλινδρόμησης. Σε πιο προχωρημένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 
μαθήματα, το κείμενο μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για μελέτη από πρωτεύον υλικό.

Δομή κειμένου

Όπως προαναφέρθηκε, το κείμενο χωρίζεται σε πέντε μέρη. Τα πρώτα δύο κεφάλαια 
εισάγουν τους φοιτητές στα οικονομικά του αθλητισμού, πραγματοποιούν μία επισκό-
πηση των βασικών εργαλείων και εξηγούν πώς οι οικονομικές αρχές εφαρμόζονται στην 
αθλητική βιομηχανία. Τα Κεφάλαια 3, 4, και 5 αναφέρονται στη βιομηχανική οργάνωση 
του αθλητισμού. Εδώ, πραγματευόμαστε τον ανταγωνισμό, τις συνέπειες της μονοπωλι-
ακής δύναμης, τη μεγιστοποίηση κερδών και την αγωνιστική ισορροπία. Το Κεφάλαιο 
4 εστιάζει στις αντιμονοπωλιακές ρυθμίσεις και πώς αυτές επηρέασαν τη δημιουργία, 
την επιτυχία και ενίοτε την αποτυχία των λιγκών. Το Κεφάλαιο 5 εξηγεί γιατί οι λίγκες 
ανησυχούν για την αγωνιστική ισορροπία, πώς τη μετρούν και πώς προσπαθούν να τη 
μεταβάλουν. Τα Κεφάλαια 6, 7 και 8 επικεντρώνονται στη δημόσια χρηματοδότηση. Στα 
Κεφάλαια 6 και 7, οι φοιτητές διδάσκονται τα οφέλη και το κόστος της παροχής δημόσι-
ας υποστήριξης προς γήπεδα και διοργανώσεις, γιατί οι ομάδες φαίνεται να έχουν τόσο 
μεγάλη επιρροή στις κοινότητες και γιατί οι τελευταίες αγωνίζονται να κρατήσουν τις 
ομάδες που έχουν ή να φέρουν καινούριες. Το Κεφάλαιο 8 παρουσιάζει τα οικονομι-
κά των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, γιατί τα κράτη προσπαθούν να κερδίσουν 
το δικαίωμα φιλοξενίας τους και γιατί τα οφέλη σπανίως υπερτερούν του κόστους. Τα 
Κεφάλαια 9-11 εστιάζουν στα εργασιακά ζητήματα στο πεδίο του αθλητισμού. Το Κεφά-
λαιο 9 εισάγει τις θεμελιώδεις θεωρίες των αγορών εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
θεωρίας ανθρώπινου κεφαλαίου και τη θεωρία των πρωταθλημάτων. Το Κεφάλαιο 10 
καλύπτει τις μονοπωλιακές ενώσεις και τις μονοψωνικές λίγκες, δύο ατέλειες της αγοράς 
εργασίας που επηρεάζουν βαθιά τη λειτουργία των περισσότερων αθλητικών αγορών 
εργασίας. Το Κεφάλαιο 11 αναφέρεται στις διακρίσεις στον αθλητισμό. Τέλος, το Κεφά-
λαιο 12 εστιάζει στα οικονομικά του κολεγιακού αθλητισμού. Καθώς τα μεγάλα κολε-
γιακά αθλήματα αποτελούν καθαυτά μία βιομηχανία, το εν λόγω κεφάλαιο χρησιμεύει 
ως ακρογωνιαίος λίθος του κειμένου, ενσωματώνοντας τις θεωρίες και τις έννοιες από 
πολλά από τα προηγούμενα κεφάλαια.

Ευχαριστίες

Σε ένα έργο όπως αυτό, ο κατάλογος των ανθρώπων που συνέβαλαν στην ολοκλήρω-
σή του εκτείνεται πέρα από τα ονόματα που εμφανίζονται στο εξώφυλλο. Οφείλουμε 
ειλικρινή ευγνωμοσύνη σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο σε πολλούς ανθρώ-
πους. Αρχικά, ευχαριστούμε τη συντακτική ομάδα μας στο Routledge: Emily Kindley-
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sides, Natalie Tomlinson και Laura Johnson. Επίσης, είμαστε ευγνώμονες για τις συμ-
βουλές, την ενθάρρυνση και τις προτάσεις της συνεχώς αυξανόμενης κοινότητας των 
οικονομολόγων του αθλητισμού οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτό το βιβλίο. Η συμβολή 
και υποστήριξή τους χρησιμεύει ως μία συνεχής πηγή κινήτρων και βοήθειας. Θα θέλα-
με ακόμα να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως όσους διάβασαν και εξέτασαν το χειρόγραφο, 
όσο ετοιμάζαμε την έκτη έκδοση. Οι προτάσεις τους για βελτιώσεις ήταν εξαιρετικές και 
προσπαθήσαμε να τις ενσωματώσουμε όπου αυτό ήταν εφικτό. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ 
απευθύνεται στην Eva Marikova Leeds για την επιμελή αναθεώρηση του χειρόγραφου 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναθεώρησης. Τέλος, όπως πάντα, ευχαριστούμε τις 
οικογένειές μας: Eva, Daniel, Melanie, Heather, Daniel, Thomas, Eric, Jolie, Lara και Aly 
για την ακλόνητη υποστήριξή τους.

Michael A. Leeds
Peter Von Allmen

Victor A. Matheson
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1 | Οικονομικά και αθλητισμός

«Το μόνο που θυμάμαι από την ημέρα του γάμου μου  
το 1967 είναι ότι οι Cubs έχασαν δύο αγώνες».

George Will1

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Στις 3 Μαΐου του 2016, συνέβη κάτι φαινομενικά αδύνατο: η Leicester City F.C. κέρδισε 
το πρωτάθλημα της Premier League στην Αγγλία, ενώ είχε ξεκινήσει τη σεζόν ως αουτσάι-
ντερ με πιθανότητες 1 στις 5.000. Επρόκειτο για το πρώτο πρωτάθλημα που κατέκτησε από 
την ίδρυσή της το 1884. Σημειώνεται ότι η πορεία της και ο ξέφρενος εορτασμός για την 
κατάκτηση του τίτλου στο Λέστερ παρακολουθήθηκαν από φιλάθλους σε όλο τον κόσμο.

Σχεδόν έξι μήνες αργότερα, οι Chicago Cubs νίκησαν τους Cleveland Indians, κα-
τακτώντας τo πρώτο τους πρωτάθλημα εδώ και περισσότερα από 100 χρόνια. Παρόλο 
που η κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Chicago Cubs ήταν λιγότερο απίθανη 
σε σχέση με τη Leicester City, εορτάστηκε με την ίδια ένταση. Οι οπαδοί τους μπορού-
σαν επιτέλους να διακηρύξουν ότι «η Κατάρα του Billy Goat» ξεπεράστηκε. Το 1945, 
δεν είχε επιτραπεί στον William «Billy Goat» Sianis και την κατσίκα του η είσοδος στο 
γήπεδο Wringley προκειμένου να παρακολουθήσει τους Cubs στον τέταρτο αγώνα στη 
σειρά των τελικών του πρωταθλήματος, οπότε, σύμφωνα με μαρτυρίες, αναφώνησε το 
εξής: «Θα χάσετε αυτό το πρωτάθλημα και δεν θα κερδίσετε ποτέ ξανά άλλο».2

Ο αθλητισμός κατέχει μία μοναδική θέση στην ανθρώπινη ψυχή. Οι αθλητικοί αγώ-
νες, που λαμβάνουν χώρα παγκοσμίως, έχουν καταστεί ένας τρόπος προσδιορισμού της 
ύπαρξης για άτομα, οργανισμούς, πόλεις και έθνη. Ο αθλητισμός μπορεί να εξωτερικεύ-
σει το καλύτερο και το χειρότερο στους ανθρώπους. Από τον 19ο αιώνα, τα πανεπιστή-
μια χρησιμοποιούσαν το αμερικανικό ποδόσφαιρο για να δώσουν στους φοιτητές μία 
αίσθηση ταυτότητας. Οι πόλεις θεωρούν ότι βρίσκονται σε περίοπτη θέση όταν καταφέρ-
νουν να προσελκύσουν μία μεγάλη ομάδα. Σε εθνικό επίπεδο, η απόδοση της Ιαπωνίας 
στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2011 παρείχε την ιδιαιτέρως αναγκαία αισιοδο-
ξία σε μία χώρα κατεστραμμένη από τον σεισμό και το τσουνάμι, καθώς και τρομοκρα-

1. George F. Will. 1998. Bunts (New York: Scribner): 22.
2. A.J. Perez. 2016. “The Chicago Cubs’ Billy Goat Curse, Explained", USA Today Sports, October 25, 

at http://www.usatoday.com/story/sports/mlb/2016/10/25/chicago-cubs-billy-goat-curse-explained 
/92715898/. Accessed March 15, 2017.
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τημένη από μία παραλίγο πυρηνική καταστροφή. Την ίδια εποχή, η αστυνομία των ΗΠΑ 
έπρεπε να καταστείλει ταραχές σε πανεπιστημιουπόλεις στον απόηχο μεγάλων αθλητικών 
ηττών ή νικών. Οι αναφορές για ξεσπάσματα βίας σε πόλεις όταν η ομάδα «τους» δεν 
πήγαινε καλά στο Super Bowl αυξήθηκαν. Στην επιδίωξή τους για εθνική υπερηφάνεια, 
τα κράτη ενίοτε θυσίαζαν τη σωματική ευεξία των νέων αθλητών τους, χορηγώντας τους 
ουσίες που βελτίωναν την απόδοση αλλά προκαλούσαν τρομερές παρενέργειες.3

Ο αθλητισμός χρησιμεύει επίσης ως εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής από 
μέρους των κρατών καταφέρνοντας ενίοτε να φέρει τους ανθρώπους κοντά, όπως το 
1971, όταν μια ομάδα Αμερικανών παικτών επιτραπέζιας αντισφαίρισης και η «ping-
pong διπλωματία» τους αποτέλεσαν το πρώτο βήμα για την επανέναρξη των σχέσεων 
μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Από την άλλη, ενδέχεται να προκαλέσει διαιρέ-
σεις, όπως αποδεικνύεται από τα μποϊκοτάζ που αναστάτωσαν τους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες του 1976, του 1980 και του 1984.

Ο θόρυβος γύρω από τον αθλητισμό μπορεί να οδηγήσει κάποιον να σκεφτεί ότι η 
αθλητική βιομηχανία κυριαρχεί στην παγκόσμια οικονομία. Στην πραγματικότητα, σε 
σύγκριση με πολλές επιχειρήσεις, πόσο μάλλον βιομηχανικούς κλάδους, είναι σχετικά 
περιορισμένης εμβέλειας. Σύμφωνα με το Forbes.com, τα συνολικά έσοδα που παράγο-
νται από τα τέσσερα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Βόρειας Αμερικής (μπάσκετ, μπέ-
ιζμπολ, αμερικανικό ποδόσφαιρο και χόκεϊ) ανέρχονταν περίπου σε 32,15 δις δολάρια 
το 2017, κατέχοντας την 89η θέση της λίστας Fortune 500 με τις μεγαλύτερες εταιρείες 
ως προς τα παραγόμενα έσοδα (ως ειρωνεία, μία θέση κάτω από τη Nike). Τα έσοδα συ-
νολικά και για τα τέσσερα πρωταθλήματα συνιστούν περίπου το ένα δέκατο έκτο αυτών 
της Walmart και το μισό αυτών της PepsiCo, αλλά, παρ’ όλα αυτά, σε αντίθεση με τα 
αθλήματα, η Walmart δεν έχει δική της ενότητα σε καμία εφημερίδα και η PepsiCo δεν 
εμφανίζεται καθημερινά στα συνδρομητικά κανάλια.4

Το ανά χείρας βιβλίο αξιοποιεί τον ενθουσιασμό μας για τον αθλητισμό χρησιμοποι-
ώντας τον για να παρουσιάσει διάφορες οικονομικές έννοιες. Αυτές οι έννοιες συχνά 
έχουν εφαρμογές πέραν της βιομηχανίας του αθλητισμού. Για παράδειγμα, η κατανόη-
ση του τρόπου με τον οποίο οι λίγκες ασκούν μονοπωλιακή δύναμη παρέχει μία βαθύ-
τερη γνώση ως προς τις πολιτικές που ακολουθούνται από τον Οργανισμό Εξαγωγών 
Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (OPEC) ή την Google. Επίσης, η εξέταση του αντίκτυπου 
των ελεύθερων μετεγγραφών στη μισθοδοσία των ομάδων υποδεικνύει πώς οι ελεύ-
θερες αγορές επηρεάζουν τη διανομή εισοδήματος σε μία οικονομία. Η μελέτη των οι-
κονομικών του αθλητισμού παρέχει λοιπόν κάτι παραπάνω από μία απλή εκτίμηση για 

3. Βλ. Katie Kindelain. 2012. “Kentucky Students Riot after NCAA Championship Win", abcnews.
com, April 3, at http://abcnews.go.com/blogs/headlines/2012/04/kentucky-students-riot-after-
ncaa-championship-win· David Card and Gordon B. Dahl. 2011. “Family Violence and Football: The 
Effect of Unexpected Emotional Cues on Violent Behavior", Quarterly Journal of Economics, 126(1), 
February: 103-143· Steven Ungerleider. 2001. Faust’s Gold: Inside the East German Doping Machine 
(New York: Thomas Dunne Books).

4. “Fortune 500", στο http://beta.fortune.com/fortune500/list/. Πρόσβαση στις 15 Μαρτίου 2017. 
Τα δεδομένα από το Forbes προέρχονται από το Forbes.com, Business of Hockey, Basketball, Football, 
and Bas ketball lists. Τα δεδομένα περιλαμβάνονται στις λίστες του 2017 εκτός από το NHL, που ανήκει 
σε εκείνη του 2016. Πρόσβαση στις 21 Οκτωβρίου 2017.
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την αθλητική βιομηχανία. Ακόμα, γίνεται φανερό ότι η οικονομική λογική μας βοηθάει 
να αντιληφθούμε τον κόσμο γύρω μας. Αυτό το βιβλίο δίνει περισσότερο έμφαση στις 
οικονομικές έννοιες, παρά στην εγκυκλοπαιδική κάλυψη των επαγγελματικών και ερα-
σιτεχνικών αθλημάτων και αθλητών. Συνεπώς, δεν επεξηγούμε τις ιδιαιτερότητες του 
κάθε αθλήματος σε κάθε κεφάλαιο, ενώ σε ορισμένα αθλήματα δίνεται μεγαλύτερη 
προσοχή από άλλα. Τέλος, σημειώνεται ότι το βιβλίο περιλαμβάνει σημαντική κάλυψη 
των τεσσάρων μεγάλων αθλημάτων στη Βόρεια Αμερική, καθώς και του ευρωπαϊκού 
ποδοσφαίρου. Ως μέρος του μαθήματος, ο διδάσκων μπορεί να ζητήσει την εφαρμογή 
των όσων μάθαμε εδώ σε άλλα πρωταθλήματα, διοργανώσεις ή αθλητές, παρέχοντας 
έτσι την ευκαιρία εφαρμογής των αρχών που εμπεριέχονται στο παρόν.

1.1 Ή οργάνωση του βιβλίου

Το βιβλίο χωρίζεται σε πέντε τμήματα. Το υπόλοιπο του τρέχοντος μέρους παρέχει μία 
εκτενή επισκόπηση των βασικών οικονομικών εργαλείων και ιδιαιτέρως της προσφοράς 
και ζήτησης, των βασικών αρχών της θεωρίας παραγωγής, καθώς και των μοντέλων του 
τέλειου ανταγωνισμού και του μονοπωλίου. Συμπληρωματικά επισημαίνεται ότι τα ερ-
γαλεία που εισάγονται στο Κεφάλαιο 2, χρησιμοποιούνται καθ’ όλη την έκταση του κει-
μένου προκειμένου να απαντήσουν διάφορα ερωτήματα στον ευρύτερο αθλητικό τομέα.

Τα επόμενα τρία μέρη εστιάζουν στην προσέγγιση του τρόπου μέσω του οποίου τρεις 
τομείς των οικονομικών παρέχουν πληροφορίες για τις οργανωτικές δομές του αθλη-
τισμού. Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει τη βιομηχανική οργάνωση του αθλητισμού, η 
οποία αποτελεί μια μελέτη της εταιρικής στρατηγικής, όπως, για παράδειγμα, πώς οι επι-
χειρήσεις τιμολογούν προκειμένου να μεγιστοποιούν τα κέρδη τους, καθώς επίσης και 
τη θεσμική αντίδραση της κυβέρνησης, όταν τα συμφέροντα των εταιρειών συγκρούο-
νται με ευρύτερους κοινωνικούς στόχους. Στο Κεφάλαιο 3, εξετάζουμε τον σκοπό και τη 
δομή των επαγγελματικών πρωταθλημάτων, μελετώντας τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα 
στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Επιπροσθέτως, προχωρούμε σε μία ανασκόπηση 
των ανταγωνιστικών και των μονοπωλιακών αγορών εξετάζοντας τις επιπτώσεις της κά-
θε περίπτωσης στη μεγιστοποίηση κερδών. Στο Κεφάλαιο 4, επεκτείνουμε τη συζήτηση 
σχετικά με το μονοπώλιο αναλύοντας τις προκλήσεις που δημιουργούν για τους κατα-
ναλωτές και τους πιθανούς ανταγωνιστές οι συγκεντρωμένες αγορές. Στο Κεφάλαιο 5, 
διερευνούμε την επιθυμία επίτευξης αγωνιστικής ισορροπίας, πώς μπορεί να μετρηθεί, 
πώς έχει μεταβληθεί στον χρόνο και πώς οι λίγκες έχουν χειριστεί την έλλειψή της.

Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τρία κεφάλαια που αφορούν τη δημόσια χρηματοδότηση 
του αθλητισμού. Η δημόσια χρηματοδότηση απαντάει στο πώς και γιατί οι κυβερνήσεις 
παρέχουν υλικά και υπηρεσίες και πώς συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα κεφάλαια. Στο 
Κεφάλαιο 6, πραγματευόμαστε τα πιθανά οφέλη των νέων γηπέδων για τις ομάδες και τις 
πόλεις στις οποίες παίζουν, ενώ παράλληλα περιγράφουμε την εξέλιξη του μεγέθους και της 
μορφής των αθλητικών εγκαταστάσεων. Στο Κεφάλαιο 7, αναφερόμαστε στο κόστος αυτών 
των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβάνοντας μία ανάλυση σχετικά με τον λόγο για τον οποίο 
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οι τοπικές αρχές μπορεί να θεωρούν ένα μέρος ή ολόκληρο το κόστος ως επένδυση και 
πώς τη χρηματοδοτούν. Στο Κεφάλαιο 8, εξετάζουμε τα οικονομικά των μεγάλων αθλητικών 
διοργανώσεων, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. 

Το τέταρτο μέρος καλύπτει τα οικονομικά της εργασίας στον επαγγελματικό αθλητι-
σμό. Τα οικονομικά της εργασίας αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο οι αγορές προσδιο-
ρίζουν το επίπεδο και τις αμοιβές της απασχόλησης. Σε αυτό το πλαίσιο, στο Κεφάλαιο 9, 
χρησιμοποιούμε τις αγορές εργασίας προκειμένου να εξηγήσουμε γιατί οι επαγγελματίες 
αθλητές λαμβάνουν τόσο υψηλούς μισθούς. Προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος, 
εισάγουμε έννοιες της αγοράς εργασίας όπως το ανθρώπινο κεφάλαιο και τα διαβαθμι-
σμένα τουρνουά. Το Κεφάλαιο 10 διερευνά τη μονοψωνική δύναμη των ομάδων και των 
λιγκών, καθώς και την αντισταθμιστική δύναμη των ενώσεων παικτών. Επιπλέον, παρου-
σιάζουμε πώς οι δύο οργανισμοί ορίζουν τις συνθήκες εργασίας και πληρωμών. Ακόμα, 
προσεγγίζουμε τις αιτίες και τις επιπτώσεις της διακοπής εργασίας όταν οι λίγκες και οι 
παίκτες αποτυγχάνουν να συμφωνήσουν. Στο Κεφάλαιο 11, συζητάμε την ιστορία και τις 
επιπτώσεις των διακρίσεων στον επαγγελματικό αθλητισμό. Από τις άτυπες αλλά αυστηρά 
επιβληθείσες «color lines» που σημάδεψαν τα επαγγελματικά πρωταθλήματα αμερικανι-
κού ποδοσφαίρου (National Football League, NFL) και μπέιζμπολ (Major League Baseball, 
MLB) έως το 1946 και 1947 αντίστοιχα, φτάνοντας στα όρια που θέτουν ακόμη πρωταθλή-
ματα, όπως του μπέιζμπολ στην Ιαπωνία, στον αριθμό των ξένων παικτών που απασχολεί 
μία ομάδα, ο αθλητισμός γνωρίζει πολλά παραδείγματα μεροληπτικής συμπεριφοράς.

Τέλος, στο πέμπτο μέρος (Κεφάλαιο 12), διευρύνουμε τη μελέτη μας πάνω στον αθλη-
τισμό προκειμένου να συμπεριλάβουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό με τη μορφή των 
μεγαλύτερων κολεγιακών πρωταθλημάτων. Αρχικά, εξετάζουμε την ιστορία της κολεγι-
ακής αθλητικής ένωσης στις Η.Π.Α. (National Collegiate Athletic Association, NCAA). 
Στη συνέχεια, αναφερόμαστε στον τρόπο με τον οποίο οι αρχές που αναλύθηκαν στα 
προηγούμενα μέρη του βιβλίου –βιομηχανική οργάνωση, δημόσια χρηματοδότηση και 
οικονομικά της εργασίας– εφαρμόζονται στο πλαίσιο των κολεγιακών πρωταθλημάτων.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και επιπλέον πηγές

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου, θα βρείτε ορισμένα βιογραφικά σκιαγραφήματα. Η προσθήκη 
τους θεωρήθηκε σκόπιμη, καθώς ο κόσμος του αθλητισμού είναι γεμάτος με ιδιαίτερες 
προσωπικότητες που συνεισφέρουν στο αγωνιστικό πνεύμα. Κάποιοι από αυτούς τους 
ανθρώπους είναι γνωστοί ακόμη και στους πιο περιστασιακούς φιλάθλους των αθλημά-
των. Άλλοι είναι λιγότερο διάσημοι, όμως όλοι έχουν διαδραματίσει σημαντικούς ρόλους 
στην εξέλιξη των οικονομικών του αθλητισμού. Οι εν λόγω σύντομες βιογραφίες, με την 
πρώτη εξ αυτών να εμφανίζεται στο παρόν κεφάλαιο, αναφέρονται τόσο στα επιτεύγμα-
τά τους στο πλαίσιο της εκάστοτε θεματικής όσο και στους χαρακτήρες τους ως ατόμων.

Καθώς συνεχίζετε τη μελέτη του γνωστικού αντικειμένου του βιβλίου, σας ενθαρρύ-
νουμε να κάνετε πλήρη χρήση του διαδικτύου, καθώς αποτελεί μία εύχρηστη και ισχυρή 
πηγή πληροφόρησης. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο εκδοτικός οίκος που εξέδωσε το 
παρόν έργο διατηρεί έναν ιστότοπο ειδικά σχεδιασμένο προκειμένου να το υποστηρίξει. 
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Συνδεθείτε λοιπόν στο www.routledge.com/cw/Leeds όπου θα βρείτε πληροφορίες, εν-
διαφέροντες συνδέσμους και συμπληρωματικό υλικό σχεδιασμένο για να ενισχύσει την 
αφομοίωση του διδασκόμενου γνωστικού πεδίου· ο ιστότοπος ανανεώνεται συχνά ώστε 
να περιλαμβάνει συνδέσμους και ιστορίες που κινητοποιούν το ενδιαφέρον.

Πέραν των ιστότοπων που παρέχουμε, κάθε μεγάλη (και σχεδόν κάθε μικρή) ομάδα, 
πρωτάθλημα και αθλητική ένωση διαθέτει τη δική της ιστοσελίδα. Αυτοί οι ιστότοποι πε-
ριλαμβάνουν ενημερώσεις (συμπεριλαμβανομένων οικονομικών γεγονότων) από όλο το 
πρωτάθλημα. Ωστόσο πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη διάκριση των «ψευδών 
νέων» ή στα ανακριβή, κακώς συντηρημένα σετ δεδομένων που εμφανίζονται ανεξέλε-
γκτα σε μη εμπορικά, μεμονωμένα ιστολόγια και ιδιωτικές ιστοσελίδες. Οι πληροφορίες 
που αναφέρουν βασίζονται συχνά σε προσωπικές απόψεις παρά σε γεγονότα έχοντας 
περιορισμένη ή καθόλου αξία.

1.2 Babe Ruth και συγκριτικό πλεονέκτημα

Τα οικονομικά μπορούν συχνά να βοηθήσουν στην ανάλυση αυτού που με μια πρώτη μα-
τιά φαίνεται αινιγματική συμπεριφορά. Όπως θα διαπιστώσουμε καθ’ όλη την έκταση του 
βιβλίου, αυτό συμβαίνει και στα οικονομικά του αθλητισμού. Ενδεικτικά, σκεφτείτε πώς 
το συγκριτικό πλεονέκτημα, ένα μοντέλο που κατά κανόνα χρησιμοποιείται για να εξη-
γήσει το διεθνές εμπόριο, μπορεί να καταστήσει σαφές γιατί το 1918 οι Boston Red Sox 
έπαψαν να χρησιμοποιούν τον καλύτερο αριστερόχειρα ρίπτη (pitcher) στο μπέιζμπολ.

Κόστος ευκαιρίας
Το 1915, ένας νεαρός αριστερόχειρας των Boston Red Sox αναδείχθηκε σε έναν από 
τους ισχυρότερους ρίπτες στο μπέιζμπολ, βοηθώντας τους Red Sox να φτάσουν στον τε-
λικό του πρωταθλήματος το 1916 και το 1918. Στο πρωτάθλημα του 1918, κέρδισε δύο 
αγώνες πραγματοποιώντας ρεκόρ διαδοχικών περιόδων χωρίς σκορ που κράτησε έως 
το 1961. Από το 1915 έως το 1918, κέρδισε 78 αγώνες και έχασε μόλις 40, ενώ δέχθηκε 
λίγο περισσότερο από δύο πόντους ανά αγώνα. Το 1919, έπαιξε μόνο σε 17 αγώνες, ενώ 
στην υπόλοιπη καριέρα του κέρδισε μόλις 16 ακόμη αγώνες, όμως κανένας οπαδός δεν 
παραπονέθηκε. Ο λόγος ήταν ότι ο συγκεκριμένος νεαρός ρίπτης ήταν ο George Her-
man «Babe» Ruth ο οποίος έμελλε να επαναπροσδιορίσει το μπέιζμπολ ως ένας δυνατός 
ροπαλοφόρος για τους Red Sox και αργότερα για τους New York Yankees.

Ο Babe Ruth έφερε αντιμέτωπους τους Red Sox με το κλασικό οικονομικό πρόβλημα 
του κόστους ευκαιρίας. Το κόστος ευκαιρίας ορίζεται ως η αξία της καλύτερης εναλλακτι-
κής που θυσιάζεται. Όλοι αντιμετωπίζουμε το κόστος ευκαιρίας στην καθημερινότητά μας. 
Ο περιορισμένος χρόνος, εισόδημα και ενέργεια συνεχώς μας αναγκάζει να επιλέγουμε 
μεταξύ εναλλακτικών ενεργειών. Όταν πηγαίνουμε στον κινηματογράφο το βράδυ του 
Σαββάτου, δεν έχουμε πια τον χρόνο ή τα χρήματα για να πάμε σε μία συναυλία την ίδια 
μέρα. Όταν οι Red Sox χρησιμοποιούσαν τον Babe Ruth ως ροπαλοφόρο, θυσίαζαν την 
ευκαιρία να τον χρησιμοποιήσουν ως ρίπτη. Εάν ο στόχος μιας ομάδας είναι να κερδίσει 
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πημένος ανεξάρτητα από το πόσο άνισα είναι τα ποσοστά νικών των ομάδων. Αυτό το 
κριτήριο είναι όμοιο με το κριτήριο μεταβολής της βαθμολογικής θέσης που συζητήθηκε 
παραπάνω, ωστόσο σχετίζεται με τα πρωταθλήματα παρά με τη βαθμολογική κατάταξη 
στο τέλος της κανονικής περιόδου.

Τα δεδομένα στον Πίνακα 5.4 παρουσιάζουν μια ενδιαφέρουσα αντίθεση σε σχέση με 
τα δεδομένα εντός περιόδου του Πίνακα 5.3. Ενώ το NHL φαίνεται να είναι η πιο ανταγω-
νιστική λίγκα σε μία δεδομένη αγωνιστική περίοδο, είναι η λιγότερο ισορροπημένη λίγκα 
στη Βόρεια Αμερική σε επίπεδο πρωταθλημάτων. Μόλις τρεις από τις 30 ομάδες κέρδισαν 
το 70% των πρωταθλημάτων σε περίοδο δεκαετίας έως το 2016. Στο ΝΒΑ, η εντός αγω-
νιστικής περιόδου αγωνιστική ισορροπία ήταν κατά πολύ η χειρότερη από οποιαδήποτε 
άλλη λίγκα στον Πίνακα 5.3· ο Πίνακας 5.4, όμως, δείχνει ότι δεν υπάρχει ομάδα η οποία 
να κερδίζει πάνω από δύο πρωταθλήματα. Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενό-
τητα, η κατανομή των πρωταθλημάτων στις λίγκες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου κλίνει 
προς το μέρος λίγων κυρίαρχων ομάδων. Και στις τέσσερις λίγκες, μόλις μία ομάδα κέρ-
δισε τουλάχιστον τα μισά πρωταθλήματα στη διάρκεια μιας δεκαετίας. Σε πολλά από αυτά 
τα πρωταθλήματα, η δεύτερη ομάδα είναι επίσης μία από τις ομάδες που εμφανίζονται 
ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα. Χαρακτηριστικά, στη La Liga, εννέα από τα δέκα πρω-
ταθλήματα που φαίνονται στον πίνακα, αναδεικνύουν τη Barcelona ή την Real Madrid 
στη δεύτερη θέση. Ανεξάρτητα από το πόσο ισορροπημένος ήταν ο ανταγωνισμός κατά 
τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, είτε η Barcelona είτε η Real Madrid ήταν πιθανό 
να κερδίσουν το πρωτάθλημα της λίγκας. Στον βαθμό λοιπόν που οι ομάδες μπορούν να 
«αγοράσουν πρωταθλήματα» καθώς διαθέτουν περισσότερα έσοδα από τους ανταγω-
νιστές τους, οι διαφορές στο μέγεθος αγοράς και η δημοτικότητα της ομάδας μπορεί να 
διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο. Θυμηθείτε από το κεφάλαιο 3 ότι οι περισσότερες 
ευρωπαϊκές λίγκες μοιράζονται ένα πολύ χαμηλότερο ποσοστό εσόδων από ό,τι οι λίγκες 
της Βόρειας Αμερικής. Η επίδραση της αναδιανομής εσόδων στην αγωνιστική ισορροπία 
θα εξεταστεί εκ νέου σε μετέπειτα σημείο του παρόντος κεφαλαίου.

Πίνακας 5.4 Κατανομή των πρωταθλημάτων για τις αγωνιστικές περιόδους  
2006-2007 έως 2015-2016.

NBA NFL MLB NHL

Miami 2 NY Giants 2 San Francisco 3 Chicago 3
LA Lakers 2 New England 1 St. Louis 2 Pittsburgh 2
San Antonio 2 Denver 1 Chicago Cubs 1 LA Kings 2
Cleveland 1 Seattle 1 Kansas City 1 Boston 1
Golden State 1 Baltimore 1 Boston 1 Detroit 1
Dallas 1 Green Bay 1 NY Yankees 1 Anaheim 1

Boston 1
New Orleans 1 Pittsburgh 
1 Indianapolis 1

Phillies 1

HHI = 0,16 HHI = 0,13 HHI = 0,18 HHI = 0,20
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Bundesliga La Liga EPL Serie A

Bayern Munich 6 Barcelona 6 Man. United 5 Juventus FL 5
Borussia Dortmund 2 Real Madrid 3 Man. City 2 Internazionale 4
Vf Wolfsburg 1 Atletico Madrid 1 Chelsea 2 AC Milan 1
Vf Stuttgart 1 Leicester City 1
HHI = 0,42 HHI = 0,46 HHI = 0,34 HHI = 0,42

Ο δείκτης Herfindahl-Hirschman

Ο αριθμός των ομάδων που κερδίζουν το πρωτάθλημα σε μια δεδομένη περίοδο υποδη-
λώνει ότι το NHL είναι πιο ισορροπημένο από το NFL και η EPL πιο ισορροπημένη από τη 
Serie A. Δυστυχώς, το να μετρήσουμε απλά τον αριθμό των ομάδων που έχουν κερδίσει 
σε μια δεδομένη περίοδο, δεν παρέχει μια τιμή που να μετράει την εν λόγω διακύμανση. 
Ευτυχώς, υπάρχει ένα στατιστικό μέτρο που το κάνει. Ο δείκτης Herfindahl-Hirschman 
(ΗΗΙ) αναπτύχθηκε αρχικά προκειμένου να μετρήσει τη συγκέντρωση των επιχειρήσε-
ων σε έναν κλάδο, αλλά οι οικονομολόγοι του αθλητισμού τον χρησιμοποιούν για να 
μετρήσουν τη συγκέντρωση των πρωταθλημάτων σε μια λίγκα.

Υπολογίζουμε τον δείκτη HHI ως το άθροισμα του τετραγώνου του αριθμού των 
πρωταθλημάτων (ci) που κέρδισε η ομάδα i μέσα σε μια δεδομένη περίοδο, δια του 
αριθμού των ετών της περιόδου (Τ):

Η μέγιστη τιμή που παίρνει ο δείκτης ισούται με 1 υποδηλώνοντας την απόλυτη ανι-
σορροπία. Εάν ο αριθμός των ετών ξεπερνάει τον αριθμό των ομάδων στη λίγκα, τότε 
η ελάχιστη τιμή του ΗΗΙ είναι 1/Ν, όπου Ν ο αριθμός των ομάδων στη λίγκα. Για μι-
κρότερες χρονικές περιόδους, η ελάχιστη τιμή είναι 1/Τ. Συνεπώς, η τιμή του ΗΗΙ για το 
NHL (0,13) πλησιάζει στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο (0,10) σε περίοδο δεκαετίας. Το NHL 
δεν θα μπορούσε να είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό με αυτό το πρότυπο. Προκειμένου 
να διαπιστωθεί το παραπάνω, σκεφτείτε δύο λίγκες, όπου η καθεμία απαρτίζεται από 
πέντε ομάδες. Στη μία λίγκα, κάθε ομάδα έχει κερδίσει δύο πρωταθλήματα τα τελευταία 
δέκα χρόνια. Στην άλλη, μία ομάδα έχει κερδίσει όλα τα πρωταθλήματα. Ο δείκτης ΗΗΙ 
για κάθε λίγκα είναι:
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Ο δείκτης ΗΗΙ για τις οκτώ λίγκες εμφανίζεται στον Πίνακα 5.4, κάτω από κάθε 
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λίστα πρωταθλητών. Όπως αναμενόταν, οι τιμές του δείκτη ΗΗΙ για τις ευρωπαϊκές 
λίγκες είναι κατά πολύ υψηλότερες από αυτές των λιγκών της Βόρειας Αμερικής. 
Αυτή η έλλειψη αγωνιστικής ισορροπίας σε συνδυασμό με την εξαιρετική δημοτι-
κότητα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου αποτελεί μία επιπλέον απόδειξη ότι οι φί-
λαθλοι μπορεί να ενδιαφέρονται λιγότερο για την αγωνιστική ισορροπία από ό,τι 
ενδεχομένως θεωρείται.

Απεικονίζοντας την αγωνιστική ισορροπία

Έως τώρα, έχουμε μετρήσει την αγωνιστική ισορροπία με καθαρά στατιστικά μέτρα. Σε 
αυτή την ενότητα, δείχνουμε πώς να απεικονίσουμε την αγωνιστική ισορροπία γραφικά. 
Για να το κάνουμε αυτό, χρησιμοποιούμε ένα οικονομικό εργαλείο γνωστό ως καμπύλη 
Lorenz. Έχοντας δημιουργηθεί αρχικά για να δείξει την ανισότητα του εισοδήματος, η 
καμπύλη Lorenz απεικονίζει πόσο ομοιόμορφα κατανέμονται οι πόροι ή συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά σε έναν πληθυσμό.

Η καμπύλη Lorenz συχνά χρησιμοποιείται για να δείξει την εισοδηματική ανι-
σότητα, απεικονίζοντας το ποσοστό του εισοδήματος που αποκτάται από ένα δεδομένο 
ποσοστό του πληθυσμού. Εάν το φτωχότερο 10% του πληθυσμού κερδίζει μόνο το 
3% του συνολικού εισοδήματος, ενώ το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού κερδίζει 
το 25% του συνολικού εισοδήματος, διαπιστώνεται ότι το εισόδημα συγκεντρώνεται 
σε μεγάλο βαθμό στους ευπορότερους. Στην εφαρμογή της στο πεδίο των οικονομι-
κών του αθλητισμού, δείχνουμε το σωρευτικό ποσοστό των νικών των ομάδων σε 
μια λίγκα, διαιρεμένο σε δεκατημόρια. Σε μια λίγκα με απόλυτα ίσο ανταγωνισμό, το 
10% των ομάδων θα κατακτούσε το 10% των νικών (ή πόντων), το 20% των ομάδων 
θα κατακτούσε το 20% των νικών και ούτω καθεξής. Όσο λιγότερο ισορροπημένος 
είναι ο ανταγωνισμός, τόσο χαμηλότερα είναι τα ποσοστά των νικών ή πόντων που 
κερδίζουν οι πιο αδύναμες ομάδες. 

Σκεφτείτε την κανονική αγωνιστική περίοδο του 2015-2016 στο NHL και τη La 
Liga. Δεδομένου ότι είναι πιθανό να σημειωθούν ισοπαλίες, ενώ οι ομάδες του NHL 
κερδίζουν πόντους για ήττες στην παράταση, αντί να μετράμε νίκες, σε κάθε δεκα-
τημόριο αναλύουμε τους κερδισμένους πόντους ως κλάσμα των συνολικών σωρευ-
μένων πόντων σε κάθε λίγκα. Γνωρίζουμε από τον Πίνακα 5.3 ότι την αγωνιστική 
περίοδο 2015-2016, το NHL ήταν η πιο ισορροπημένη λίγκα, ενώ αντίθετα η La Liga 
αποτελούσε μία από τις λιγότερο ισορροπημένες λίγκες από τις οκτώ που εξετάσαμε. 
Οι τρεις πιο αδύναμες ομάδες (δηλαδή το χαμηλότερο 10%) στο NHL συνδυαστικά 
κέρδισαν περίπου το 7,8% του συνόλου των κερδισμένων πόντων στο NHL, ενώ το 
ασθενέστερο 20% κέρδισε ένα ποσοστό της τάξης του 16,3%. Στη La Liga, το ασθε-
νέστερο 10% κέρδισε περίπου μόλις το 6,5% των πόντων, ενώ το ασθενέστερο 20% 
μόλις το 13,8%, πολύ λιγότερο από το 20% που θα παρατηρούσαμε αν είχαμε τέλεια 
ισότητα. Σχεδιάζοντας αυτά τα σημεία για κάθε δεκατημόριο έως το 10ο (100% των 
νικών) προκύπτει η καμπύλη Lorenz. Στο Σχήμα 5.2 βλέπουμε τις καμπύλες Lorenz 
για το NHL και τη La Liga. Προσέξτε ότι η καμπύλη για τη La Liga βρίσκεται κάτω από 
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Στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι τόσο πιθανό  
να χαθούν χρήματα όσο ένας άντρας να γεννήσει.

Jean Drapeu, πρώην δήμαρχος του Μόντρεαλ1 

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Στις 2 Δεκεμβρίου του 2010, ο Πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας των ΗΠΑ,2 
Sunil Gulati, περίμενε με αγωνία από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA), 
τον παγκόσμιο οργανισμό διοίκησης του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, να ανακοινώσει τις 
χώρες που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου τις χρονιές 2018 και 
2022. Ο Gulati, ο οποίος επίσης διδάσκει οικονομικά στο Columbia University στη Νέα 
Υόρκη, είχε αρκετούς λόγους να είναι αισιόδοξος ως προς τις πιθανότητες των Ηνωμένων 
Πολιτειών. Όταν οι ΗΠΑ φιλοξένησαν το κύπελλο την τελευταία φορά το 1994, η διοργά-
νωση σημείωσε ένα ρεκόρ προσέλευσης το οποίο δεν έχει ακόμα ξεπεραστεί, με σχεδόν 
3,6 εκατομμύρια φιλάθλους να προσέρχονται στους αγώνες σε εννιά εγκαταστάσεις σε όλη 
τη χώρα. Επιπροσθέτως, οι ΗΠΑ μπορούσαν να υπολογίζουν στην εκθετική αύξηση του 
ενδιαφέροντος για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο από τότε που φιλοξένησαν το Παγκόσμιο 
Κύπελλο Ποδοσφαίρου το 1994. Το 2010, ο αριθμός των εγγεγραμμένων παικτών στο μη-
τρώο του US Youth Soccer έφτασε τα 3 εκατομμύρια, σχεδόν το διπλάσιο του αριθμού των 
παικτών 20 χρόνια νωρίτερα,3 ενώ φαινόταν ότι η χώρα θα μπορούσε τελικά να ισχυριστεί 
ότι διαθέτει μια σταθερή και αναπτυσσόμενη επαγγελματική λίγκα. Η Major League Soccer 
η οποία ιδρύθηκε το 1996 ως μια λίγκα δέκα ομάδων, είχε επεκταθεί στις 18 ομάδες, ενώ, 
όπως διαπιστώσαμε στο κεφάλαιο 6, η αύξηση της ζήτησης για το ποδόσφαιρο στις ΗΠΑ, 
έφερε ένα κύμα κατασκευών γηπέδων ποδοσφαίρου σε όλη τη χώρα. 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετώπιζαν βέβαια ανταγωνισμό από άλλες χώρες, οι οποίες 

1. Canadian Broadcasting Corporation, “Montreal Says No to ‘Big Owe’", http://www.cbc.ca/news/
canada/montreal-says-no-to-big-owe-1.569446, October 8, 2005.

2. ΣτΕ: σημειώνεται ότι όταν στο κείμενο χρησιμοποιείται η λέξη «ποδόσφαιρο», πρόκειται για το 
ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο που σε επαγγελματικό επίπεδο υπάγεται στη FIFA. Επίσης, κρίνεται απαραίτη-
το να αναφερθεί ότι διαφέρει από το αμερικάνικο ποδόσφαιρο (στις ΗΠΑ το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο 
αναφέρεται ως «soccer», ενώ το αμερικάνικο ποδόσφαιρο ως «football»), όρο με τον οποίο αποδίδε-
ται η αγγλική λέξη «football».

3. US Youth Soccer, “Key Statistics", http://www.usyouthsoccer.org/media_kit/keystatistics/, 
accessed March 31, 2017.
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δεν μπορούσαν όμως να προσφέρουν τους ίδιους πόρους. Ενδεχομένως κάποια ευρω-
παϊκή χώρα θα μπορούσε να αναλάβει τη διεξαγωγή του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδο-
σφαίρου του 2018, ωστόσο, δεν θα ήταν δυνατό να αναλάβει τη διεξαγωγή δύο διοργα-
νώσεων στη σειρά, οπότε οι δύο κυριότεροι και πιθανότεροι αντίπαλοι της Αμερικής, η 
Αγγλία και η Ρωσία, δεν θα ανταγωνίζονταν άμεσα με τις ΗΠΑ. Έτσι, έμενε η Αυστραλία 
και το Κατάρ. Η Αυστραλία, ως ένα πλούσιο κράτος με αναπτυγμένες τουριστικές και 
αθλητικές υποδομές αποτελούσε μια πραγματική απειλή. Τα προηγούμενα χρόνια, είχε 
μάλιστα κατοχυρώσει τη θέση της στην παγκόσμια αθλητική σκηνή, φιλοξενώντας τους 
Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στη Μελβούρνη το 1956 και στο Σύδνεϋ το 2000. Επι-
πλέον, η Αυστραλία αποτελεί μια χώρα με φανατικούς φιλάθλους, όντας έτσι βέβαιο ότι 
τα γήπεδα θα γέμιζαν. Παρά αυτά τα πλεονεκτήματα, η Αυστραλία είχε πολύ λιγότερες 
πιθανότητες να φιλοξενήσει τους αγώνες σε σχέση με της ΗΠΑ. Στην Αυστραλία, το πο-
δόσφαιρο συνιστούσε το τέταρτο ή πέμπτο δημοφιλέστερο άθλημα, μετά το ράγκμπι, το 
κρίκετ, το αυστραλιανό ποδόσφαιρο και ίσως ακόμη και το τένις, τις ιπποδρομίες και τη 
Formula 1. Ως αποκορύφωμα, η Αυστραλία διαθέτει μόνο πέντε μεγάλα πληθυσμιακά 
κέντρα για να φιλοξενήσει τις 32 ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση. Από την 
άλλη, οι ΗΠΑ παρείχαν μια αρχική λίστα 70 γηπέδων σε 50 πόλεις που είχαν κριθεί κα-
τάλληλες για τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ η τελική τους λίστα περιείχε 
18 πιθανές πόλεις υποδοχής όπου όλες προσέφεραν γήπεδα με δυνατότητα χωρητικό-
τητας που έφτανε τουλάχιστον τους 65.000 φιλάθλους.

Η ιδέα ότι το Κατάρ θα μπορούσε να αναλάβει τη διεξαγωγή της διοργάνωσης φαι-
νόταν σχετικά απίθανη. Το Κατάρ έχει το μέγεθος του Κονέκτικατ, με περίπου το ένα 
δέκατο της υποδομής του και συνολικό πληθυσμό περίπου μόνο 2 εκατομμυρίων. Δεν 
διέθετε μια σημαντική παράδοση στο ποδόσφαιρο, δεν είχε προκριθεί ποτέ στο Παγκό-
σμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, είχε μόνο ένα από τα οκτώ γήπεδα που ήταν ο ελάχιστος 
απαιτούμενος αριθμός για το πρωτάθλημα και θερμοκρασίες που συνήθως έφταναν 
τους 120 βαθμούς στην κλίμακα Φαρενάιτ στη διάρκεια του καθιερωμένου χρονικού 
πλαισίου διεξαγωγής των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σε αντιστοιχία με τα παραπάνω ζητήματα, η ανακοίνωση του Προέδρου της FIFA, Sepp 
Blatter ότι το Κατάρ θα είναι η διοργανώτρια χώρα για το 2022, σόκαρε τον κόσμο του πο-
δοσφαίρου. Κερδίζοντας το χρίσμα, το Κατάρ ήταν υποχρεωμένο να ξοδέψει δισεκατομμύ-
ρια δολάρια για να προετοιμαστεί για μια διοργάνωση διάρκειας ενός μήνα. Ποια είναι τα 
κίνητρα μιας χώρας σαν το Κατάρ ή των ΗΠΑ να υποβάλλουν προσφορές για τέτοιες διορ-
γανώσεις, τι αναμένουν να κερδίσουν και ποιο είναι το κόστος για την περιοχή φιλοξενίας;

ΜΑΘΉΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

• Να ορίσετε τι είναι μια «μεγάλη διοργάνωση» και να περιγράψετε την ιστορία αυτών 
των διοργανώσεων.

• Να περιγράψετε το βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο κόστος, καθώς και τα οφέλη από 
τη φιλοξενία μιας μεγάλης διοργάνωσης.
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• Να κατανοήσετε τους διαφορετικούς τρόπους μέτρησης του οικονομικού αντίκτυπου 
μιας μεγάλης διοργάνωσης.

• Να αξιολογήσετε τους ενδεχομένως υπερβολικούς ισχυρισμούς περί «μεγάλων κερ-
δών» από τις μεγάλες διοργανώσεις.

• Να εξηγήσετε γιατί οι πόλεις υποβάλλουν αιτήσεις ανάληψης της διεξαγωγής μεγά-
λων διοργανώσεων παρά τα αμφίβολα οφέλη τους.

8.1  Μια σύντομη ιστορία των μεγάλων 
διοργανώσεων

Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος ορισμός για μια μεγάλη διοργάνωση. Οι μεγάλες διορ-
γανώσεις χαρακτηρίζονται βέβαια από αρκετούς παράγοντες που τις διαφοροποιούν από 
τους υπόλοιπους αθλητικούς αγώνες. Πρώτον, δεν πραγματοποιούνται σε τακτική ή συ-
χνή βάση. Δεύτερον, απαιτούν υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης και εστί-
ασης των μέσων ενημέρωσης, ιδιαίτερα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Τέλος, προσελκύουν 
συμμετέχοντες ή θεατές εκτός μιας συγκεκριμένης περιοχής. Επειδή λοιπόν διαθέτουν 
αυτά τα χαρακτηριστικά, προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες και προκλήσεις στην τοπική 
οικονομία, οι οποίες αποτελούν ένα ενδιαφέρον θέμα μελέτης για τους οικονομολόγους. 

Παρά την κοινή χρήση του όρου «μεγάλη διοργάνωση», το μέγεθος δεν είναι ο μόνος 
παράγοντας που προσδιορίζει το κατά πόσο ένας αθλητικός αγώνας πληροί τις απαραίτη-
τες προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ως μια μεγάλη διοργάνωση. Ο ετήσιος μαραθώ-
νιος της Χονολουλού προσελκύει περίπου 30.000 δρομείς, με σχεδόν τους μισούς από 
αυτούς να ταξιδεύουν στη Χαβάη από την Ιαπωνία. Κατά μέσο όρο ένας αγώνας κανονι-
κής περιόδου του NFL προσελκύει 68.400 φιλάθλους, οι περισσότεροι από τους οποίους 
είναι ντόπιοι που διαθέτουν εισιτήρια διαρκείας. Καθώς ο μαραθώνιος της Χονολουλού 
πραγματοποιείται μόνο μία φορά τον χρόνο και προσελκύει πολλούς θεατές που φτάνουν 
στην πόλη για να τον παρακολουθήσουν, θεωρείται μια μεγάλη διοργάνωση, ενώ, αντίθε-
τα ένας συνηθισμένος αγώνας του NFL όχι, παρά το γεγονός ότι έχει περισσότερους θεατές.

Ορισμένες μεγάλες διοργανώσεις αλλάζουν τακτικά τοποθεσίες με βάση τις αποφά-
σεις της αρμόδιας επιτροπής επιλογής. Παραδείγματα αυτού αποτελούν διεθνείς διορ-
γανώσεις όπως οι Θερινοί και οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, τα Παγκόσμια Κύπελλα 
σε διάφορα αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο, το ράγκμπι, το κρίκετ και ο τελικός του 
Champions League, καθώς και αμερικανικές διοργανώσεις όπως το Super Bowl, οι αγώ-
νες All-Star στα μεγάλα αθλήματα, το πρωτάθλημα γκολφ των ΗΠΑ και τα πρωταθλή-
ματα NCAA στο μπάσκετ και το αμερικανικό ποδόσφαιρο. Κάποιες μεγάλες διοργανώ-
σεις, όπως το World Series, το Stanley Cup και οι τελικοί του ΝΒΑ, αλλάζουν τοποθεσία 
ανάλογα με τις ομάδες που συμμετέχουν. Άλλες πάλι λαμβάνουν πάντα χώρα στην ίδια 
τοποθεσία, αλλά μόνο σε ετήσια βάση. Τέτοιες διοργανώσεις είναι τα Grand Slam του 
τένις, οι αγώνες College Bowl, όπως το Rose Bowl στην Πασαντίνα, μεγάλοι μαραθώ-
νιοι όπως της Βοστώνης, της Νέας Υόρκης και του Σικάγο, αγώνες αυτοκινήτων όπως ο 
Daytona 500 ή το Monaco Grand Prix και ιπποδρομίες όπως το Kentucky Derby. Τέλος, 
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αξίζει να τονιστεί ότι η μελέτη των μεγάλων διοργανώσεων δεν περιορίζεται στον αθλη-
τισμό. Χαρακτηριστικά, πολιτικές διοργανώσεις, όπως οι εθνικές πολιτικές συνελεύσεις 
και οι προεδρικές ορκωμοσίες, πολιτιστικές διοργανώσεις όπως το New Orleans’ Mardi 
Gras ή το καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο, μεγάλες εκθέσεις τέχνης και μουσικές συναυ-
λίες, ακόμη και διοργανώσεις όπως το Burning Man στην έρημο της Νεβάδα ή το ράλι 
της Harley Davidson στην πόλη Στουρτζίς της Νότιας Ντακότα, θεωρούνται μεγάλες δι-
οργανώσεις έχοντας ενδεχομένως παρόμοιο αντίκτυπο με τις μεγάλες αθλητικές διορ-
γανώσεις στις τοπικές οικονομίες.

Η πρώτη μεγάλη διοργάνωση: οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην αρχαιότητα

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες συγκαταλέγονταν ανάμεσα στους τέσσερις ελληνικούς αθλη-
τικούς αγώνες, με τους υπόλοιπους τρείς να είναι τα Πύθια, τα Νέμεα και τα Ίσθμια. 
Οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες πραγματοποιήθηκαν το 776 π.Χ. (η παλαιότερη κα-
ταγεγραμμένη ακριβής ημερομηνία στην ιστορία), ενώ επαναλαμβάνονταν κάθε τέσ-
σερα χρόνια για πάνω από μία χιλιετία προς τιμήν του θεού Δία. Οι συγκεκριμένοι 
αθλητικοί αγώνες είχαν έναν πιο βαθύ και πνευματικό ρόλο στη ζωή των αρχαίων 
Ελλήνων από ό,τι οι αθλητικές διοργανώσεις σήμερα. Ήταν αναπόσπαστο μέρος των 
θρησκευτικών εορτών και όχι ένα παράπλευρο θέαμα, όπως οι σύγχρονοι αγώνες 
αμερικανικού ποδοσφαίρου την ημέρα των Ευχαριστιών. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της 
αρχαιότητας προέκυψαν «επειδή η Ολυμπία αποτελούσε ήδη έναν καθιερωμένο ιερό 
τόπο και όχι το αντίστροφο».4

Στην κοσμοθεωρία των αρχαίων Ελλήνων, οι άνθρωποι μπορούσαν να ξεπεράσουν 
τα όρια της θνητότητας, αψηφώντας τον θάνατο και πραγματοποιώντας ηρωικές πράξεις 
στον πόλεμο. Όταν δεν υπήρχε ανάγκη να πολεμήσουν, οι Έλληνες αντικατέστησαν το 
πεδίο μάχης με τον αθλητισμό. Η λέξη αθλητής προέρχεται από τη λέξη άθλος, η οποία 
σημαίνει «διαμάχη» ή «πάλη». Στον αγώνα του ενός έναντι του άλλου και κατά της αντι-
ξοότητας, οι συμμετέχοντες έφτασαν να μοιάζουν στους θεούς που λάτρευαν. Αρχικά, το 
βραβείο για τη νίκη στους Αγώνες ήταν στεφάνια από κλάδους ελιάς, τα οποία επανήλθαν, 
όταν αναβίωσαν οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Αυτή η πρακτική συμβόλιζε τα αγνά 
κίνητρα των διαγωνιζομένων, οι οποίοι επεδίωκαν μόνο τη χαρά και τη δόξα του αγώνα.

Η πρακτική απονομής ενός στέμματος από ελιά πηγάζει από τον μύθο που περικλεί-
ει τις ρίζες των Ολυμπιακών Αγώνων. Σύμφωνα με τον μύθο, προκειμένου ο Πέλοπας, 
ένας νεαρός Έλληνας ήρωας, να κερδίσει το χέρι της κόρης του Βασιλιά Οινόμαου και 

4. Παράθεση από: Moses Finley and H.W. Pleket. 1976. The Olympic Games: The First Thousand 
Years (New York: Viking Press): 15. Οι υπόλοιποι αγώνες τιμούσαν τον Απόλλωνα, τον Δία και τον Πο-
σειδώνα. Δείτε Finley and Pleket. 1976. The Olympic Games: 23-25· Lynn Poole and Gray Poole. 1963. 
History of Ancient Olympic Games (New York: Ivan Obolensky, Inc.)· Bruce Kidd. 1984.“The Myth of 
the Ancient Games", in Five Ring Circus: Money, Power and Politics at the Olympic Games, ed. Alan 
Tomlinson and Garry Whannel (London: Pluto Press): 73· Francis Dealy. 1990. Win at Any Cost: The 
Sell Out of College Athletics (New York: Birch Lane Press): 31-32, 60 και Lawrence Hatab. 1991. “The 
Greeks and the Meaning of Athletics", in Rethinking College Athletics, ed. Judith Andre and David 
James (Philadelphia, PA: Temple University Press): 32-35.
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συνεπώς να κληρονομήσει το βασίλειό του, έπρεπε πρώτα να τον νικήσει σε μια αρ-
ματοδρομία. Έχοντας κερδίσει τον αγώνα –και σκοτώνοντας στην πορεία τον βασιλιά 
σαμποτάροντας το άρμα του– ο Πέλοπας προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις 
ότι επεδίωκε προσωπικό όφελος. Απέρριψε τον χρυσό που συνιστούσε τμήμα του βρα-
βείου για τη νίκη του και αντί αυτού ζήτησε να επισφραγιστεί με ένα στέμμα φτιαγμένο 
από κλαδί αγριελιάς.

Ωστόσο, ακόμη και στην αρχαία Ελλάδα, ο ερασιτεχνισμός είχε ελάχιστη σχέση με 
την πραγματικότητα. Το στέμμα ελιάς, που δινόταν στους νικητές των Ολυμπιακών 
Αγώνων, κάλυπτε μια σειρά μεγαλύτερων ανταμοιβών. Αυτοί που επιλέγονταν για να 
συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς, θεωρούνταν ήρωες στις πόλεις τους. Εάν μάλιστα 
επέστρεφαν νικητές, τους υποδέχονταν με ιδιαίτερες τιμές, ενώ ανταμείβονταν με πλου-
σιοπάροχους γάμους και χρήματα. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, το 600 π.Χ. οι Αθηναί-
οι νικητές των Ολυμπιακών Αγώνων λάμβαναν από την πόλη τους 500 δραχμές. Μια 
αθηναϊκή επιγραφή του 5ου αιώνα π.Χ. αναφέρει ότι η Αθήνα αντάμειβε τους πολίτες 
που κέρδιζαν τους Ολυμπιακούς με ένα δωρεάν γεύμα κάθε μέρα για το υπόλοιπο 
της ζωής τους.5 Ως αποτέλεσμα των διαρκώς αυξανόμενων ανταμοιβών των νικητών 
των Αγώνων, οι αθλητές κέρδιζαν αρκετά ώστε η προπόνηση να αποτελεί τη μοναδική 
απασχόλησή τους. «Ένα ανερχόμενο αστέρι στον αθλητισμό (θα μπορούσε να) συντη-
ρεί πλήρως τον εαυτό του από τον αθλητισμό….Οι ανταμοιβές, για παράδειγμα, στην 
Αθήνα έφταναν περίπου τα 600.000$ σε σημερινές τιμές».6 Παράλληλα, οι αθλητές άρ-
χισαν να εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες διοργανώσεις, αποσυνδέοντας περαιτέρω 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες από την αρχική τους σύνδεση με τον πόλεμο.7 Αφότου οι 
Ρωμαίοι κατέκτησαν την Ελλάδα και υιοθέτησαν τις ελληνικές συνήθειες τον 2ο αιώνα 
π.Χ., οι Ολυμπιακοί έγιναν εντελώς επαγγελματικοί και σιγά σιγά εκφυλίστηκαν, μέχρι 
που ο χριστιανός αυτοκράτορας Θεοδόσιος τους κατάργησε το 393 μ.Χ., όταν απαγό-
ρευσε όλες τις παγανιστικές πρακτικές.8 

Τα βρετανικά ήθη και η άνοδος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων

Έως τον 19ο αιώνα οι Ολυμπιακοί Αγώνες της αρχαίας Ελλάδας είχαν ξεχαστεί από όλους 
εκτός από λίγους ιστορικούς και αρχαιολόγους. Ωστόσο, καθώς οι Βρετανοί έφτασαν να 
κυριαρχήσουν στην οικονομία, την πολιτική και τον πολιτισμό στην Ευρώπη, η έννοια 
του «αρρενωπού Χριστιανισμού» απέκτησε αυξανόμενη σημασία. Οι Βρετανοί, περισσό-
τερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, αναγνώρισαν σε βάθος το γνωμικό του Γιουβενάλη 

5. Finley and Pleket. 1976. The Olympic Games: 77-78 και University of Pennsylvania Museum of 
Anthropology and Archeology, “The Real Story of the Ancient Olympic Games", at https://www.penn.
museum/sites/olympics/olympicathletes.shtml.

6. Tony Perrotet. 2004. The Naked Olympics (New York: Random House, 2004): 53.
7. Finley and Pleket. 1976. The Olympic Games: 70-71· Dealy. 1990. Win at Any Cost: 60 και Hatab. 

1991. “The Greeks and the Meaning of Athletics”: 31-35.
8. Hatab. 1991. “The Greeks and the Meaning of Athletics”: 35· Richard Mandell. 1972. The Nazi 

Olympics (New York: Ballantine Books): 4-5· Poole and Poole. 1963. History of Ancient Olympic 
Games: 24-25, 33 και Kidd. 1984. “The Myth of the Ancient Games”: 72-80.


