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Η ανάπτυξη, που χαρακτηρίζει την εποχή μας, υπήρξε απόρροια της 
δυνατότητας που έχει ο άνθρωπος να καρπώνεται τα προϊόντα της 
δημιουργικότητάς του. Η διαφήμιση αποτέλεσε κυρίαρχη εμπορική τεχνική που 
στοχεύει όχι απλώς στην προβολή συγκεκριμένων εμπορευμάτων αλλά και 
στην υιοθέτησή τους από το αγοραστικό κοινό. Σε αυτό το πλαίσιο επεκτάθηκε 
και στον αθλητισμό, με αποτέλεσμα την σχεδόν ολοκληρωτική του 
εμπορευματοποίηση.   
 

 
     Ο αθλητισμός έχει αλλάξει ριζικά τις τελευταίες δεκαετίες κυρίως σε επαγγελματικό 
επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο πως σε αυτόν τον κλάδο η διαφήμιση και γενικότερα τα 
οικονομικά συμφέροντα τον μετέτρεψαν σε ένα εμπορικό προϊόν. Αυτή η αλλαγή 
οφείλεται τόσο στην ανάγκη επιβίωσης του όσο και στην διευρυμένη χρήση των 
ΜΜΕ. Από την μια πλευρά, η πρώτη διοργάνωση που φανέρωσε την επιτακτικότητα 
αναζήτησης οικονομικών πόρων υπήρξαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Μονάχου το 
1972. Τότε η ΔΟΕ αποκάλυψε πως είναι πιθανή η χρεοκοπία και επομένως η 
διακοπή των αγώνων. Από την άλλη πλευρά, πολλές ήταν οι περιπτώσεις που 
έδειξαν ότι ο αθλητισμός μπορούσε να εξυπηρετήσει πληθώρα οικονομικών 
συμφερόντων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η μεταγραφή του Γιόχαν 
Κρόιφ στην Μπαρτσελόνα το 1973 και το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου 
(Mundial) το 1974.Το μεγάλο, για τα δεδομένα της εποχής, ποσό που δαπανήθηκε 
(ένα εκατομμύριο δολάρια) αφενός, και τα υψηλά νούμερα τηλεθέασης αφετέρου, 
έδειξαν ότι ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εμπορικό πλεονέκτημα 
για πολλές εταιρίες και επιχειρήσεις. Αυτό το αθλητικό γεγονός το 1974 αποτέλεσε 
την αφορμή προβολής όλο και περισσότερων διοργανώσεων, κυρίως 
ποδοσφαιρικών. Έτσι σταδιακά άρχισαν να διαφημίζονται αγαθά και επιχειρήσεις 
από παίκτες, συλλόγους, ακόμα και από ολόκληρα στάδια (Emirates stadium). 
    Σήμερα, σαράντα περίπου χρόνια αργότερα, η διαφήμιση έχει εισχωρήσει βαθιά 
μέσα στον αθλητισμό. Δεν είναι υπερβολή να χαρακτηρίσουμε τους σπουδαιότερους 
αθλητές ως κινούμενες διαφημίσεις. Γιατί, εκτός από τις παραδοσιακές τηλεοπτικές 
διαφημίσεις που παρουσιάζουν τα διάφορα καταναλωτικά αγαθά, οι ίδιοι με την 
ενδυμασία τους κατά την διάρκεια αθλητικών γεγονότων αποτελούν κινητές 
διαφημίσεις. Δυστυχώς, πολλές φορές ξεχνιούνται οι πραγματικές αρχές κι αξίες του 
αθλητισμού καθώς δεν είναι λίγοι αυτοί που αγωνίζονται για να προβάλλονται οι 
χορηγοί τους και να εισπράττουν τα τεράστια οικονομικά οφέλη. Άλλωστε, τα 
συμβόλαια που υπογράφουν, τους επιβάλλουν «να μείνουν στην κορυφή», 
προκειμένου να υπερπροβάλλονται οι εταιρίες που εκπροσωπούν. Έτσι, δεν 
συμμετέχουν για την βελτίωση της σωματικής τους κατάστασης, την ευγενή άμιλλα, 
την πατρίδα τους, αλλά για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των χορηγών τους. 
Ακόμα, ένα άλλο δυσάρεστο γεγονός αποτελούν οι διαφημίσεις βλαβερών, για την 
ανθρώπινη υγεία, προϊόντων από αθλητές-ινδάλματα- πρότυπα πολλών θαυμαστών 
τους. Αναψυκτικά, είδη ταχυφαγίας και γλυκίσματα παρουσιάζονται ως 
ενδυναμωτικά, καθώς αν καταναλωθούν από το αγοραστικό κοινό, θα τους δώσουν 
τις ικανότητες των εικονιζόμενων προσώπων. Βέβαια, ένας ενημερωμένος πολίτης 
γνωρίζει ότι τέτοια αποτελέσματα προέρχονται μόνο μέσα από σκληρή δουλειά κι όχι 



από την κατανάλωση αυτών των «αγαθών». Παρόλα αυτά, δεν είναι λίγοι οι αφελείς 
που πιστεύουν σε όσα διαφημίζονται. 
    Μέσα σε περίπου μισό αιώνα ο αθλητισμός πήρε την μορφή εμπορικού προϊόντος. 
Από την μια πλευρά η διαφήμιση συνέβαλλε στην εξασφάλιση των απαραίτητων 
οικονομικών πόρων. Από την άλλη πλευρά, οι χορηγίες και τα οικονομικά οφέλη 
έχουν διεισδύσει βαθιά στην έννοια του αθλητισμού με αποτέλεσμα οι αθλητές να 
αγωνίζονται κατά κύριο λόγο για το χρήμα. Ποιοι είναι, όμως, οι λόγοι για τους 
οποίους η εμφάνιση της διαφήμισης σε αυτόν τον τομέα είναι τόσο ισχυρή; 
    Οι οικονομικές δραστηριότητες γύρω από τον χώρο του αθλητισμού υπήρξαν 
αποτέλεσμα της ραγδαίας ανάπτυξής του τα τελευταία χρόνια. Το παγκόσμιο 
κύπελλο του 1974 αποτέλεσε την αφορμή για μια σειρά επένδυσης τεράστιων 
χρηματικών ποσών στον τομέα. Παράλληλα, ο τεράστιος ανταγωνισμός μεταξύ των 
εταιριών δημιούργησε την ανάγκη προβολής των προϊόντων σε νέα καταναλωτικά 
πεδία. Η μεγάλη ανάπτυξη της τηλεόρασης έδωσε την δυνατότητα στον τηλεθεατή να 
μετακινείται μεταξύ των τηλεοπτικών προγραμμάτων κατά την διάρκεια των 
διαφημίσεων. Έτσι, η παρουσίαση των διάφορων αγαθών στον χώρο και τον χρόνο 
των διοργανώσεων, μέσω των χορηγιών, φάνταζε η ιδανική λύση στο πρόβλημα. 
Ωστόσο, απαιτούνταν και τα κατάλληλα πρόσωπα ή οι κατάλληλοι σύλλογοι 
προκειμένου η διαφήμιση να είχε επιτυχία. Όσο πιο δημοφιλή και αποδεκτά ήταν, 
τόσο περισσότερες ήταν και οι πωλήσεις. Αυτή είναι μια τακτική που εφαρμόζεται 
μέχρι και σήμερα. Επομένως, από την στιγμή που οι θεατές άρχισαν να θαυμάζουν 
τους αθλητές σε τέτοιο βαθμό, ώστε να τους ακολουθούν σε όλες τις σπουδαίες 
διοργανώσεις τους, οι διαφημίσεις επηρέασαν σημαντικά και τις αγορές των 
φιλάθλων. 
   Ταυτόχρονα, οι χορηγίες έδωσαν άλλο επίπεδο τον αθλητισμό. Από την μια 
πλευρά, οι αθλητές παγκοσμίου φήμης κατάφεραν να εξασφαλίσουν την οικονομική 
ευχέρεια ούτως ώστε να προπονούνται σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με 
εξαρτήματα και είδη ενδυμασίας τέτοια που να τους καθιστά ικανούς να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες του πρωταθλητισμού. Άλλωστε, όλα αυτά τα 
εξωπραγματικά επιτεύγματα δεν θα είχαν γίνει χωρίς και την συμβολή των χορηγών 
με την παροχή όλων των προαναφερθέντων ανέσεων. Από την άλλη πλευρά, η 
εισχώρηση όλων αυτών των οικονομικών συμφερόντων στον συγκεκριμένο τομέα 
ήταν καταστροφική για τους αθλητές που δεν είχαν τέτοια φήμη ή ακόμα δεν τους 
δόθηκαν οι απαραίτητες ευκαιρίες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να σταματήσουν την 
επαγγελματική τους πορεία και είτε να ασχοληθούν ερασιτεχνικά, ή να αναζητήσουν 
εντελώς διαφορετική επαγγελματική σταδιοδρομία στην ζωή τους. Όπως και να έχει, 
οι περιπτώσεις  καταστροφής και περιθωριοποίησης είναι πολλές. 
    Εν κατακλείδι, τα τελευταία σαράντα χρόνια υπήρξαν καταλυτικά για τον 
αθλητισμό. Τα αντικρουόμενα οικονομικά συμφέροντα των ανταγωνιζόμενων 
εταιρειών, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της τηλεόρασης, δημιούργησαν νέα 
συμβόλαια χορηγιών με παίκτες και ομάδες. Αυτή η αποφασιστική είσοδος των 
διαφημίσεων στα αθλητικά γεγονότα, είχε τόσο θετική όσο και αρνητική πλευρά. 
Αφενός, το επίπεδο του ανταγωνισμού και του πρωταθλητισμού ανέβηκε αισθητά και 
οι αθλητικές διοργανώσεις κατάφεραν να επιβιώσουν. Αφετέρου, πολλά ταλέντα 
χάθηκαν αφού δεν διέθεταν χορηγούς, ενώ το πρότυπο της καταναλωτικής κοινωνίας 
ενισχύθηκε με τη διαφήμιση αγαθών από μεγάλους αστέρες του αθλητισμού. 
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