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ΣΚΟΠΟΣ 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η αναφορά στα στοιχεία του 

μάρκετινγκ και τις ηγετικές ικανότητες των αρμόδιων ατόμων στο χώρο του 

ποδοσφαίρου αλλά και η εκτενή αναφορά σε σημαντικά τεχνολογικά συστήματα 

όπως το Hawkeye, του Goalreef, του VAR, του Goalline.  Επιπροσθέτως, σκοπός 

είναι η αναφορά σε τεχνολογικά καινοτόμα γήπεδα όπως το MilanLab, το 

FootballLab. Τέλος απαραίτητη κρίνεται η αναφορά στους «νέους» όρους των 

ExpectedGoals και των Plus-MinusRatings. Δύο όρων που έχουν φέρει την 

επανάσταση στην εξέλιξη και στον τρόπο με τον οποίο αναλύεται το ποδόσφαιρο τα 

τελευταία χρόνια.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στη παρούσα εργασία , η εκκίνηση γίνεται με ένα εισαγωγικό σημείωμα, ενώ 

στο πρώτο κεφάλαιο της βιβλιογραφίας, αναφέρεται ο σκοπός του μάρκετινγκ, οι 

διάφοροι ορισμοί που έχουν δοθεί και τα στοιχεία που αποτελούν το μίγμα 

μάρκετινγκ. Σε επόμενη παράγραφο αναφέρονται οι ηγετικές ικανότητες των 

αρμοδίων στο χώρο του ποδοσφαίρου (των διοικητικών στελεχών δηλαδή των 

ποδοσφαιρικών ομάδων, των ηγετών σε μεγάλες διοργανώσεις όπως π.χ. η FIFA, το 

EUROPALEAGUE, τα εθνικά – ευρωπαϊκά – παγκόσμια πρωταθλήματα). Σημαντικά 

στοιχεία ηγετικών ικανοτήτων, όπως η αποφασιστικότητα για τη λήψη άμεσων 

αποφάσεων, το ομαδικό πνεύμα που κρίνεται απαραίτητο, μέθοδοι για τη βελτίωση 

συνθηκών των προπονήσεων αλλά και τη διεξαγωγή των αγώνων, σωστή 

καθοδήγηση των αθλητών για θέματα όπως η διατροφή και η παρακολούθηση της 

υγείας τους. Σε επόμενο υπό - κεφάλαιο, αναφέρονται ορισμένα πολύ βοηθητικά, για 

το έργο των  διαιτητών, τεχνολογικά συστήματα, που χρησιμοποιούνται κατά τη 

διάρκεια ποδοσφαιρικών αγώνων όπως το Hawkeye στο οποίο περιλαμβάνεται ένα 

σύνολο από επτά κάμερες που τοποθετούνται σε σημεία της αθλητικής δράσης που 

είναι δυσπρόσιτα για τους διαιτητές και δεν υπάρχει οπτική επαφή με τη μπάλα και 

με τη περιοχή. Το αποτέλεσμα στέλνεται στο πρώτο διαιτητή μέσα από ένα ειδικό 

ρολόι χειρός , ενώ το περιθώριο σφάλματος είναι πολύ μικρό, για την ακρίβεια 3 χιλ. 

Η συνέχεια δίνεται με το Goalreef, ένα καινοτόμο σύστημα που δημιουργήθηκε από 

μια Γερμανική επιχείρηση και ειδικεύεται στην ασύρματη επικοινωνία και 

παρακολούθηση. Στις μπάλες ποδοσφαίρου, ενσωματώνονται κρυφές αισθητήρες, 

ενώ το αποτέλεσμα μεταδίδεται μέσω μαγνητικών πεδίων. Σε ακόλουθο υπό - 

κεφάλαιο , αναφέρονται τεχνολογικά καινοτόμα ποδοσφαιρικά γήπεδα σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες όπως το διαδραστικό γήπεδο FootballLab της Ρεάλ Μαδρίτης 

(Ισπανία), όπου υφίσταται σύστημα φωτισμού Led, ηχεία και αισθητήρες, ώστε οι 

αθλητές  να στοχεύουν τη μπάλα όσο πιο γρήγορα γίνεται στο τέρμα που ανάβει το 

φωτάκι. Τα στοιχεία των αθλητών, αποθηκεύονται σε ένα υπολογιστικό σύστημα , με 

αποτέλεσμα να βελτιώνεται η απόδοση τους και να στοχεύουν σε υψηλότερα σκορ. 

Στο ίδιο υπό - κεφάλαιο, πραγματοποιείτε αναφορά στο τεχνολογικά καινοτόμο 

εργαστήριο, το MilanLab στην Ιταλία. Ένα σημαντικό αποτέλεσμα που σημειώνεται 

με τη λειτουργία του εργαστηρίου, είναι η μείωση των τραυματισμών των 

ποδοσφαιριστών σε υψηλό ποσοστό, 90-95%.  Οι εξετάσεις οι οποίες διενεργούνται 
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ανά χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων, στους ποδοσφαιριστές είναι αιματολογικές, 

κλινικές αλλά και ψυχογραφικές.  Επίσης τα Expected Goals αποτελούν έναν νέο όρο 

που εισήχθη στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια και έχουν αλλάξει τον τρόπο με 

τον οποίο αξιολογείται και αναπτύσσεται. Τέλος με την εισαγωγή της στατιστικής 

στον αθλητισμό και κατ’ επέκταση στο ποδόσφαιρο δεν θα μπορούσε να μην γίνει 

αναφορά στους δείχτες plus-minus ratings που έχουν φέρει μία διαφορετική σκοπιά 

στον τρόπο αξιολόγησης της εμφάνισης των αθλητών. Στο τελευταίο κεφάλαιο, 

αναφέρονται ο σκοπός, η μεθοδολογία και τα στατιστικά αποτελέσματα της έρευνας, 

η οποία διεξήχθη σε οπαδούς του ελληνικού αλλά και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η 

εργασία ολοκληρώνεται με την ανάπτυξη των συμπερασμάτων και της συζήτησης, 

μέσα από το οποίο φαίνεται η σύγκριση ανάμεσα στις βιβλιογραφικές πηγές και τα 

αποτελέσματα της έρευνας.     
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ABSTRACT 

In the present work, the start is made with an introductory note, while in the first 

chapter of the literature, the purpose of marketing, the various definitions given and 

the elements that make up the marketing mix are mentioned. The next paragraph 

mentions the leadership skills of those in charge in any football team, such as the 

determination to make immediate decisions, while reference is also made to the team 

spirit that is deemed necessary. In the next sub-chapter, some very helpful, refereeing 

technology systems are used during football matches such as the Hawk eye which 

includes a set of seven cameras placed in places of sporting activity that are 

inaccessible to the referees and there is no visual contact with the ball and the area. 

The result is sent to the first referee through a special wristwatch, while the margin of 

error is very small, to be exact 3 mm.The follow-up is provided by Goal reef, an 

innovative system created by a German company that specializes in wireless 

communication and monitoring. In soccer balls, hidden sensors are integrated, while 

the result is transmitted through magnetic fields. In the following sub-chapter, 

technologically innovative football fields in other European countries are mentioned, 

such as the interactive Football Lab stadium in Real Madrid (Spain), where there is a 

LED lighting system, speakers and sensors, so that athletes can aim the ball as fast as 

possible end when the light comes on.Athletes' data is stored in a computer system, 

resulting in improved performance and aiming for higher scores. In the same sub-

chapter, you refer to the technologically innovative laboratory, Milan Lab in Italy. An 

important result noted with the operation of the laboratory, is the reduction of 

footballers' injuries to a high percentage, 90-95%.The examinations, which are 

performed every two weeks, are hematological, clinical and psychological. In the last 

chapter, the purpose, methodology and statistical results of the research, which was 

conducted on football fans, are reported. The terms of Expected Goals and Plus minus 

ratings changed the way, the football is seen statistically and how it is developed 

through the recent years. The work concludes with the development of conclusions 

and discussion, through which the comparison between the bibliographic sources and 

the results of the research is shown. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας, διαφοροποιήθηκαν όλα τα δεδομένα και 

στο χώρο του αθλητισμού, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο άθλημα του 

ποδοσφαίρου.  Από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και μέχρι τη δεδομένη χρονική 

στιγμή,  δόθηκε το έναυσμα για τη βελτίωση των συνθηκών σε κάθε σημαντικό 

ποδοσφαιρικό αγώνα,  μέσω του Διεθνή Συμβουλίου Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών 

και με τη χρήση τεχνολογικών συστημάτων.  Τεχνολογικά συστήματα όπως το 

σύστημα goalline technology όπου με τη βοήθεια ενός ειδικού ρολογιού, δίνεται 

πλέον η δυνατότητα στους διαιτητές να βλέπουν αν η μπάλα πέρασε εξ ολοκλήρου 

από τη γραμμή του τέρματος ή όχι και να επαναλαμβάνεται η φάση με ακρίβεια , εάν 

από κάποιον εκφράζονται αντιρρήσεις (Μπράτσος, 2012) & 

(http://www.knvb.com/themes).         

Η τεχνολογική καινοτομία που ακολούθησε, αφορά τα συστήματα Hackeye και 

Goalreef, τα οποία δοκιμάστηκαν πρώτη φορά σε πρωτάθλημα της Δανίας, ενώ τα 

αποτελέσματα των δύο συστημάτων δόθηκαν προς εξέταση στη FIFA 

(Σταματόπουλος, 2017). Το σύστημα Hawkeye, χρησιμοποιείται από το 2010 και 

συγκεκριμένα το 2013 χρησιμοποιήθηκε σε εννέα αγώνες στην Ουτρέχτη και σε 

άλλους έξι σε αγώνες στο γήπεδο του Άμστερνταμ. Η συνέχεια δόθηκε με τη 

Βασιλική Ολλανδική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου όπου δόθηκαν άριστα αποτελέσματα 

από το συγκεκριμένο σύστημα, ενώ διευκολύνθηκε πολύ το έργο των διαιτητών αλλά 

και της διοίκησης. Εκτός όμως από αυτές τις τεχνολογικές καινοτομίες, υφίστανται τα 

τελευταία πέντε έτη, ακόμη και ολόκληρα γήπεδα όπου οι προπονήσεις 

πραγματοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους (Σταματόπουλος, 2017).  

Εφόσον λοιπόν αυτά τα συστήματα, περάσουν από τρία δοκιμαστικά στάδια 

προκειμένου να λάβει άδεια χρήσης από τη FIFA και μετά τις επιτυχημένες 

προσπάθειες σε γήπεδα της  Αγγλίας και τη Γερμανίας, οι ομάδες της PremierLeague 

το εγκατέστησαν σε όλα τα γήπεδα (Psjuketal, 2014). Ένα οποιοδήποτε τεχνολογικό 

σύστημα, δοκιμάζεται σε ειδικευμένο ινστιτούτο δοκιμών με συνθήκες που 

προσαρμόζονται σε έναν ανοιχτό χώρο διεξαγωγής αγώνα. Σε αυτά τα ειδικευμένα 

ινστιτούτα, πραγματοποιούνται δοκιμές για πολλά τεχνολογικά συστήματα με 

προσαρμογές αντίστοιχες με τις συνθήκες που επικρατούν σε έναν πραγματικό αγώνα 

που διεξάγεται σε ανοικτό γήπεδο ποδοσφαίρου (Psjuketal, 2014). Για την ακρίβεια, 

δοκιμάζεται η ανθεκτικότητα τους σε περιπτώσεις διεξαγωγής αγώνων με 
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βροχόπτωση ή ελαφριά χιονόπτωση ή ακόμη και με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και 

το κατά πόσο επηρεάζεται ο φωτισμός. Επίσης, ένα σύστημα που πρόκειται να 

τοποθετηθεί εντός του αγωνιστικού χώρου, δοκιμάζεται και με δεδομένο την υψηλή 

ταχύτητα που αναπτύσσουν οι αθλητές, τη πίεση που δέχεται το δάπεδο από τη 

κίνηση τους, αλλά και η συμπίεση που δέχεται η μπάλα. Ακόμη, γίνονται δοκιμές 

ανάλογα με τις πιθανές θέσεις και γωνίες που βρίσκονται οι διαιτητές και με τις 

αποστάσεις από σημεία που δεν υπάρχει 100% οπτική επαφή (Psjuketal, 2014). 

Σαφώς πριν τη διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων πραγματοποιούνται και 

ορισμένες δοκιμές από τους ίδιους τους διαιτητές, γεγονός που βοηθάει σε υψηλό 

βαθμό. Ενώ αυτές οι δοκιμές κρίνονται πολύ βοηθητικές για το έργο των διαιτητών 

(έχουν μειωθεί σε υψηλό ποσοστό τα διαιτητικά λάθη, εις βάρος της μίας ομάδας, 

κατά τη διεξαγωγή του αγώνα, σε παγκόσμιο επίπεδο), καθώς επίσης  για την 

αποφυγή συγκρούσεων ανάμεσα στους αθλητές. Με τις επιτυχή δοκιμές αυτών των 

συστημάτων και την επιτυχή χρήση τους σε κάθε σημαντικό αγώνα, σημειώνεται 

μεγάλη μείωση του αρχικού κόστους αγοράς τους και συγκεκριμένα από 250.000 

ευρώ στα 135.000 ευρώ (περίπου). Ενώ ταυτόχρονα με τη μείωση κόστους αγορών, 

παρατηρείτε μείωση δαπανών συντήρησης και επισκευών, ενώ δόθηκε η ευκαιρία σε 

πολλά νέα άτομα να απασχολούνται με ένα καινοτόμο επάγγελμα (Σταματόπουλος, 

2017). 

 

2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1 Βασικές αρχές του μάρκετινγκ που εφαρμόζονται από τις διοικητικές 

αρχές στο ποδόσφαιρο 

Το γεγονός ότι πρόκειται για διοίκηση ποδοσφαιρικής ομάδας και όχι μιας 

επιχείρησης, δεν αλλάζει τα δεδομένα που αφορούν το μάρκετινγκ, καθώς τα 

διοικητικά στελέχη μιας επιτυχημένης ποδοσφαιρικής ομάδας ή μιας ποδοσφαιρικής 

διοργάνωσης, πρέπει να έχουν γνώσεις μάρκετινγκ.  Οι ορισμοί για το μάρκετινγκ 

(ΜΚΤ) που έχουν δοθεί είναι αρκετοί, αλλά στη παρούσα παράγραφο παρουσιάζεται 

ο ορισμός που δόθηκε από τον Kotler (2000) σύμφωνα με τον οποίο μάρκετινγκ είναι 

το κλειδί για την επίτευξη επιχειρηματικών αποτελεσμάτων, για να καθορίζονται οι 

ανάγκες και οι στόχοι της αγοράς με μεγαλύτερη απόδοση από κάποιους 

ανταγωνιστές. Ένας άλλος ορισμός περιγράφει το μάρκετινγκ ως εξής: Το σύνολο 
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των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για να αναγνωριστούν οι τωρινές και 

μελλοντικές ανάγκες των σημερινών και μελλοντικών αγοραστών, με στόχο να 

γίνουν φανερές οι ανάγκες των ομάδων καταναλωτών ώστε να συμβάλουν όλοι στην 

επιχείρηση ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των πελατών (στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, να ικανοποιούνται οι ανάγκες των αθλητών και φιλάθλων) 

(Παπαδόπουλος 2005). Ο Jim Blythe υποστήριξε ότι μάρκετινγκ σημαίνει τη 

συναλλαγή προϊόντων σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.  

Ο σκοπός του μάρκετινγκ είναι η κατανόηση των καταναλωτικών αναγκών από 

τους υπευθύνους των επιχειρήσεων στο παρόν αλλά και ποιες θα είναι οι μελλοντικές, 

έτσι ώστε όλοι στην επιχείρηση, να συμβάλουν για να δημιουργηθεί το κατάλληλο 

αθλητικό προϊόν, από το οποίο θα  ικανοποιούνται αυτές οι ανάγκες. Κρίνεται πολύ 

σημαντικό το να προβλέπονται από έναν μάνατζμεντ οι καταναλωτικές ανάγκες που 

θα παρουσιαστούν βραχυπρόθεσμα. Η συνέχεια δίνεται με  την ανάπτυξη των 

στοιχείων μάρκετινγκ τα οποία είναι: α) ο προσανατολισμός στον καταναλωτή β) η 

τμηματοποίηση της αγοράς  γ) η παρακολούθηση του περιβάλλοντος της επιχείρησης 

(μικρο- περιβάλλον και μακρό – περιβάλλον) και δ) το κέρδος (Kotler, 2000).  

Στο πρώτο στοιχείο εξετάζεται η πρωταρχική δραστηριότητα της επιχείρησης από 

τη σκοπιά των πελατών ενώ στο δεύτερο διαχωρίζεται η εταιρία σε τμήματα με 

ξεχωριστή στρατηγική το καθένα και εξετάζεται η συμπεριφορά των καταναλωτών 

ατομικά και ομαδικά. Στο τρίτο στοιχείο η επιχείρηση πρέπει να εξελίσσεται γιατί το 

μάρκετινγκ δε μένει στάσιμο αλλά μεταβάλλεται όπως το περιβάλλον. Το τελευταίο 

στοιχείο έρχεται ως αποτέλεσμα όταν η επιχείρηση ακολουθεί τη στρατηγική του 

πόσο ικανοποιούνται οι ανάγκες του καταναλωτή (Kotler, 2000).  

Όταν πρόκειται λοιπόν για την αγορά αθλητικών προϊόντων για τους αθλητές της 

ομάδας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα διοικητικά στελέχη της ομάδας, τα 

στοιχεία που αποτελούν το μίγμα μάρκετινγκ (Blythe, 2003). Ιδιαίτερη προσοχή 

δίνεται από τους υπευθύνους των ομάδων, όταν πρόκειται για αγορές σε είδη που 

συνδέονται και με την υγεία των αθλητών όπως τα ειδικά κατασκευής αθλητικά 

υποδήματα  για το δάπεδο του γηπέδου, που πρέπει να είναι ανθεκτικά στην υγρασία, 

να μη γλιστράνε, να προστατεύουν το πόδι του αθλητή από τραυματισμούς, να μην 

έχουν βάρος και να δυσκολεύουν τους αθλητές και να είναι από πρώτης ποιότητας τα 

υλικά κατασκευής. Ακόμη, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη ποιότητα των 
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επικαλαμίδων και των ισοθερμικών ενδυμάτων για τις αντίξοες καιρικές συνθήκες 

(Blythe, 2003).  

Προϊόν (Product). Αν τα αθλητικά είδη που φοράνε οι αθλητές στη διεξαγωγή των 

αγώνων αλλά και στη καθημερινότητα τους, ικανοποιούν τις ανάγκες για το χώρο 

άθλησης, λειτουργούν όπως εκείνοι αναμένουν και ανταποκρίνονται στους στόχους 

που είναι η αποφυγή βάρους, η ύπαρξη ελαστικότητας ώστε οι αθλητές να μπορούν 

να κάνουν οποιαδήποτε κίνηση χωρίς να περιορίζεται το σώμα τους και να 

προστατεύουν τα κάτω άκρα τους από τραυματισμούς (επικαλαμίδες άριστης 

ποιότητας) (Blythe, 2003).   

Τόπος (Place). Ο τόπος σχετίζεται με τη τοποθεσία που βρίσκονται η επιχείρηση 

και κατά πόσο ευπρόσιτη είναι (Blythe, 2003). Είναι θετικό στοιχείο των 

επιχειρήσεων να διαθέτουν τα προϊόντα τους σε μέρος που να διευκολύνονται οι 

ομάδες και να μην απαιτείτε μετακίνηση σε μεγάλες αποστάσεις. Έτσι λοιπόν, 

απαιτείτε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή επιχείρησης, από την οποία μία ομάδα θα 

προμηθεύεται το κατάλληλο εξοπλισμό (Blythe, 2003).  

Προώθηση (Promotion). Οι καταναλωτικές ομάδες λαμβάνουν με ένα 

διαφορετικό τρόπο τα μηνύματα των οργανισμών. Όπως για παράδειγμα η 

παραγωγής ανθεκτικών αθλητικών ειδών για μια συγκεκριμένη καταναλωτική ομάδα  

είναι πολύ σημαντικό, ενώ για μία άλλη καταναλωτική ομάδα είναι μια απλή 

πληροφορία (Blythe, 2003). Όλα τα μέσα επικοινωνίας όπως η διαφήμιση, η 

προώθηση πωλήσεων, τα δίκτυα διανομής βοηθούν, ώστε να περάσει το μήνυμα από 

το πομπό-επιχείρηση στο δέκτη-καταναλωτή (Blythe, 2003).  

Τιμή (Price). Μέσα από τον ανταγωνισμό για τη τιμολόγηση των αθλητικών ειδών 

ποδοσφαίρου, διεξάγεται το συμπέρασμα ότι τα προϊόντα δεν πωλούνται στη τιμή 

που ανταποκρίνεται στη πραγματική τους αξία (Blythe, 2003). Μερικές φορές οι 

αθλητές ως μονάδα ή ως ομάδα είναι διατεθειμένοι, να διαθέσουν ένα μεγαλύτερο 

χρηματικό ποσό από την υπάρχουσα τιμή επειδή θεωρούν ότι η ποιότητα είναι άριστη 

(Blythe, 2003). 
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2.2 Οι ηγετικές ικανότητες των αρμόδιων σε μία ποδοσφαιρική ομάδα ή 

σε μία κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση 

Πολλοί επιστήμονες του μάρκετινγκ, της ψυχολογίας και των κοινωνικών 

επιστημών, εμπνεύστηκαν από τον Raymond Cattell για τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας και τα στοιχεία που πρέπει να φέρει ένα ηγέτης. Μεταξύ των 

χαρακτηριστικών στοιχείων ενός ηγέτη στον αθλητικό χώρο είναι η συναισθηματική 

ισορροπία (Gitshamand Wackrill , 2012). Το δεδομένο στην εργασία ενός τέτοιου 

ηγέτη, είναι το καθημερινό άγχος και το συναίσθημα της απογοήτευσης, που όμως 

είναι απαραίτητο να τα αντιμετωπίσει ακόμη και σε περιπτώσεις που από την 

απόφαση του κρίνεται κάτι πολύ σπουδαία για το μέλλον της ομάδας. Για το μέλλον 

μιας ομάδας, μπορεί να αποδεικνύεται σωστή απόφαση η πρόσληψη ενός αθλητή με 

υψηλές αποδόσεις, η εισαγωγή ενός τεχνολογικού συστήματος που να θεωρείτε 

απαραίτητο για τις προπονήσεις ή ακόμη οι αλλαγές στις θέσεις ορισμένων αθλητών. 

Αλλά το σημαντικό δεν είναι η κίνηση ενός ηγέτη για τη βελτίωση συνθηκών σε μία 

ομάδα, αλλά η επιλογή των σωστών κινήσεων (Gitshamand Wackrill , 2012).  

Το συναίσθημα της απογοήτευσης, εμφανίζεται όταν τα διοικητικά στελέχη, 

αποφασίσουν την απομάκρυνση ενός αθλητή, που πιθανόν να επιτύχει στο μέλλον. Η 

κυριαρχία, κρίνεται ως ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό για ένα ηγέτη, καθώς 

πρέπει να είναι αποφασιστικός απέναντι σε οποιαδήποτε δύσκολη απόφαση. Σαφώς η 

αποφασιστικότητα είναι σημαντικό στοιχείο για έναν ηγέτη του αθλητισμού, ωστόσο 

η λήψη άμεσων αποφάσεων , από πολλά άτομα σε αυτή τη θέση, συγχύζεται με την 

έννοια της ορμητικότητας, γεγονός που επιφέρει αρνητικές συνέπειες (Gitsmanand 

Wackrill, 2012). Σε πολλές περιπτώσεις, οι ηγέτες του αθλητισμού, καλούνται να 

λαβαίνουν άμεσα αποφάσεις (όπως π.χ. για την αντικατάσταση του προπονητή που 

θα αναλάβει τη προετοιμασία της ομάδας για μία σοβαρή διοργάνωση) αλλά η 

παρορμητικότητα, να τους οδηγεί σε μη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της 

υπόληψης τους. Τέλος, οι άνθρωποι που ηγούνται σε θέσεις της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από κοινωνική ανδρεία, που σημαίνει 

ότι είναι φρόνιμο να μαθαίνουν τις ανάγκες των αθλητών και όλων των μελών που 

απαρτίζεται η ομάδα και αν είναι κρίνετε απαραίτητο, να λαμβάνουν ρίσκα για να τις 

ικανοποιήσουν (Gitshamand Wackrill, 2012).  
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Προκειμένου όμως, ένας ηγέτης του αθλητισμού, να ικανοποιήσει τη πλειάδα 

των ατόμων ενός συνόλου (διότι θεωρείτε δύσκολο να επικροτούν όλοι τις αποφάσεις 

του για τους στόχους που τέθηκαν από την εκκίνηση της καριέρας του)  εκτός από τα 

χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν, απαραίτητα εφόδια χαρακτηρίζονται η 

χαρισματικότητα και η διατήρηση του ομαδικού πνεύματος 

(https://www.researchgate.net). Πολλοί από τους ανθρώπους που βρίσκονται σε 

θέσεις ηγεσίας, λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις προτάσεις των συνεργατών τους για 

νέες υποδομές, ενώ λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις ανάγκες των υπόλοιπων μελών και 

δίνουν βαρύτητα στις πιο βαρυσήμαντες, με αποτέλεσμα να εργάζονται με 

ομαδικότητα. Η γένεση ιδεών, όπως σε κάθε επιχείρηση, δε προέρχεται αποκλειστικά 

από κάποιο διοικητικό στέλεχος, αλλά ορισμένες φορές προέρχεται από ένα άτομο 

που εργάζεται στις πωλήσεις (όπως οι πωλητές στα είδη αθλητισμού που λόγω 

εμπειρίας προτείνουν στους αθλητές κάτι καλύτερο). Επίσης, μία νέα ιδέα μπορεί να 

προέλθει από κάποιους αθλητές που να έρχονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα και 

να προτείνουν τη λύση του στους υπεύθυνους. Τέλος, η γένεση ιδεών, υπάρχουν 

περιπτώσεις να προέρχεται από κάποιο συνεργάτη όπως ο φυσιοθεραπευτής ή ο 

γυμναστής μιας ομάδας  που γνωρίζουν πρωτοπόρες μεθόδους άθλησης 

(GitshamandWackrill, 2012) & (http://eur-lex.europa.eu).     

 

2.3 Η παροχή βοήθειας των τεχνολογικών μέσων στη διεξαγωγή 

ποδοσφαιρικών αγώνων 

2.3.1 Η εφαρμογή του Hawkeye 

Πρόκειται για ένα νέο τεχνολογικό επίτευγμα που δημιουργήθηκε με στόχο τον 

εντοπισμό των μη υπαρκτών γκολ σε αθλητικούς αγώνες όπως οι ποδοσφαιρικοί 

αγώνες, οι αγώνες κρίκετ και οι αγώνες αντισφαίρισης (Μπράτσος, 2012). Η χρήση 

του συστήματος Hawkeye, είναι ευρείας εμβέλειας και μάλιστα χρησιμοποιείτε σε 

υψηλού επιπέδου διοργανώσεις όπως στη διεξαγωγή Ευρωπαϊκών αλλά και 

Παγκόσμιων πρωταθλημάτων. Στο σύστημα περιλαμβάνεται ένα σύνολο από επτά 

κάμερες που τοποθετούνται σε σημεία που διαδραματίζεται ο αγώνας αλλά είναι 

πολύ δυσπρόσιτα για τους διαιτητές και δεν υπάρχει οπτική επαφή με τη μπάλα και 

με τη περιοχή (Μπράτσος, 2012). Το αποτέλεσμα είναι ότι η πορεία της μπάλας 
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καταγράφεται από τα σημεία που περνάει, καθώς επίσης καταγράφεται και το ακριβή 

σημείο που καταλήγει. Το σύστημα πριν χρησιμοποιηθεί στη πρώτη διοργάνωση, 

ελέγχθηκε με τον εξής τρόπο: μέσα από ένα μηχάνημα πραγματοποιήθηκαν ρίψεις 

προς το τέρμα, με 400 μπάλες, ενώ οι ρίψεις έγιναν από διαφορετικά σημεία. Ενώ στο 

δεύτερο στάδιο προστέθηκαν αμυντικοί οι οποίοι παρεμπόδιζαν τόσο το οπτικό πεδίο 

του κύριο διαιτητή όσο και των βοηθών του (Μπράτσος, 2012).   

Κάθε φορά που η μπάλα περνάει τη γραμμή του τέρματος, έχει περάσει από τις 

κάμερες, καταγράφεται το αν είναι γκολ ή όχι και οι διαιτητές ενημερώνονται με 

ράδιο-μετάδοση από το ειδικό τους ρολόι. Όσο αφορά το περιθώριο για σφάλμα, στο 

σύστημα του Hawkeye, μόλις που αγγίζει τα 3 χιλ.  ενώ πριν τη χρήση του, ορίζονταν 

από τη FIFA ένα αρκετά μεγαλύτερο περιθώριο, των 3 εκ. 

(https://thedailyprosper.com/en/a/technology-service-sport-hawk-eye-and-football).  

Με αυτό το σύστημα δεν εκμηδενίζονται οι πιθανότητες λάθους , αλλά 

μειώνονται σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό και οι περιπτώσεις διεξαγωγής μη ορθού 

πορίσματος είναι πολύ σπάνιες (https://thedailyprosper.com/en/a/technology-service-

sport-hawk-eye-and-football).        

 

2.3.2 Τα χαρακτηριστικά του τεχνολογικού συστήματος Hawkeye 

Σε προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιήθηκε αναφορά στο τεχνολογικό 

σύστημα του Hawkeye, ένα επίσης άκρως βοηθητικό τεχνολογικό επίτευγμα,  αλλά 

σε αυτό το σημείο θεωρείτε εξίσου αξιόλογη η αναφορά στα κύρια στοιχεία του. 

Στοιχεία όπως το πλεονέκτημα ότι μία δύσκολη απόφαση για τους διαιτητές, 

μετατρέπεται σε πιο εύκολη, διότι στηρίζονται στο αποτέλεσμα της οθόνης, ενώ 

δίνεται δυνατότητα επανελέγχου από το αποτέλεσμα που καταγράφεται στο ειδικό 

ρολόι και το παιχνίδι διακόπτεται. Σε περίπτωση που υφίσταται αμφισβήτηση μια 

φάσης από τη πλευρά της αντίπαλης ομάδας, δίνεται η δυνατότητα για επανέλεγχο 

της φάσης με τη παρουσία του αντιπάλου προπονητή. Με αυτό το τρόπο , επιτρέπεται 

στους ανταγωνιστές για αμφισβήτηση της κλήσης των διαιτητών σε περιπτώσεις που 

αισθάνονται ότι δεν είναι σωστή 

(https://sites.google.com/site/emergingtechnologiesist).  

Αυτή η τεχνολογική εξέλιξη , θεωρείτε άκρως βοηθητική, ειδικά για το έργο 

των διαιτητών, ενώ οι λόγοι αύξησης της συμμετοχής του κοινού σε μεγάλες 
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διοργανώσεις είναι διαφορετικοί 

(https://sites.google.com/site/emergingtechnologiesist). Πριν τη ενσωμάτωση όλων 

των τεχνολογικών συστημάτων , οι θεατές που παρακολουθούσαν τη διεξαγωγή των 

αγώνων εντός γηπέδου, αντιδρούσαν περισσότερο στις αποφάσεις του διαιτητή και 

δεν επικεντρώνονταν στον ουσία. Πλέον όμως, επικεντρώνονται αποκλειστικά στη 

διεξαγωγή του αγωνίσματος και οι επιθετικές τους τάσεις μειώνονται σε υψηλό 

βαθμό. Με αποτέλεσμα να βελτιώνεται το εκπαιδευτικό τους επίπεδο διότι μαθαίνουν 

για την εξέλιξη της τεχνολογίας, ενώ αναπτύσσεται η απόκτηση της αθλητικής 

παιδείας και ο σεβασμός προς τους υπόλοιπους θεατές. Ακόμη, οι αθλητικοί χώροι 

γίνονται πιο ασφαλή ώστε να δίνεται η δυνατότητα να παρευρίσκονται και θεατές 

μικρών ηλικιών δίχως να υφίσταται ο φόβος για την ασφάλεια τους. Έτσι λοιπόν, οι 

μελλοντικές γενιές, αρχίζουν να μαθαίνουν την αξία της άθλησης, αλλά και τη 

συμβολή των τεχνολογικών μέσων στον αθλητισμό 

(https://sites.google.com/site/emergingtechnologiesist).  

Μία άλλη δυνατότητα που δίνεται σε θεατές που επισκέπτονται γήπεδα 

μεγάλων διαστάσεων για να παρακολουθήσουν κάποιον αγώνα, είναι η 

παρακολούθηση του αγώνα  μέσα από μεγάλες οθόνες που τοποθετούνται 

περιφερειακά και σε ψηλά σημεία του γηπέδου. Μέσα από αυτές τις μεγάλες οθόνες 

πλέον στα γήπεδα, δίνεται η δυνατότητα σε οπαδούς που έχουν μεγάλη απόσταση 

από τον αγωνιστικό χώρο, να παρακολουθούνε τη διεξαγωγή του αγώνα δίχως να 

χάνεται η επαφή αλλά και να μην αναγκάζονται να δαπανούν υψηλό χρηματικό ποσό 

για την αγορά εισιτηρίων. Εκτός λοιπόν της διευκόλυνσης που παρέχεται σε όλους 

αυτούς τους φιλάθλους, αυξάνεται και η ζήτηση στα συγκεκριμένα γήπεδα, ώστε να 

διεξάγονται αγώνες (https://sites.google.com/site/emergingtechnologiesist).  

 

2.3.3 Η εφαρμογή του Goalreef 

Πρόκειται για ένα καινοτόμο σύστημα που δημιουργήθηκε από μια Γερμανική 

επιχείρηση και ειδικεύεται στην ασύρματη επικοινωνία και παρακολούθηση, ενώ 

όπως το Hawkeye, έχει Πιστοποιητικό από τη FIFA (Ζαϊμάκης, 2013). Το 

Πιστοποιητικό αυτό λήφθηκε μετά από πολλές δοκιμές, εκ των οποίων, η επίσημα 

πρώτη δοκιμή πραγματοποιήθηκε το 2012 στη διοργάνωση της Superliga στη Δανία 

και ένα χρόνο αργότερα, σε μία μεγάλη αθλητική διοργάνωση του ποδοσφαίρου, στο 
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Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA.  Σε αυτές τις μπάλες ποδοσφαίρου λοιπόν, 

ενσωματώνονται κρυφές αισθητήρες, ενώ το αποτέλεσμα μεταδίδεται μέσω των 

μαγνητικών πεδίων (Ζαϊμάκης, 2013). 

Σε περίπτωση που η μπάλα περάσει  τη γραμμή του τέρματος , στέλνονται τα 

μαγνητικά πεδία στο σύστημα των εξελιγμένων η/υ με αποτέλεσμα να καταγράφονται 

τα γκολ (Ζαϊμάκης, 2013). Ουσιαστικά είναι ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, παθητικό και 

όχι ενεργητικό , το οποίο ενσωματώνεται ανάμεσα στο εξωτερικό δερμάτινο στρώμα 

και στο φουσκωτό σημείο του κέντρου της μπάλας,  με αποτέλεσμα να δημιουργείτε 

ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο στα δοκάρια. Όσο αφορά το διαιτητή, ενημερώνεται για 

το αποτέλεσμα που διεξάγει ο η/υ μέσα από το ειδικό ρολόι του, το οποίο εκπέμπει 

ραδιοφωνικό σήμα (Ζαϊμάκης, 2013).  

 

2.3.4 Η εφαρμογή του VAR 

Όπως αναφέρεται προηγουμένως, το πρόβλημα του αποτελέσματος αν είναι 

γκολ ή όχι λύνεται πιο εύκολα με τη  χρήση των νέων τεχνολογικών συστημάτων, 

ωστόσο υφίσταται ακόμη το ερώτημα του αν υπάρχει πέναλτι ή όχι. Το VAR είναι 

μια πρόσφατη τροποποίηση και προσθήκη στους κανόνες του ποδοσφαίρου και 

αποτελεί μια μέθοδο από την οποία βοηθιέται ο πρώτος διαιτητής σε πολύ μεγάλο 

βαθμό,  κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ενός ποδοσφαιρικού αγώνα (Cuikerand 

Schonberger, 2013). Πρόκειται για ένα τεχνολογικό σύστημα, που παίζει καθοριστικό 

ρόλο στις αποφάσεις του πρώτου διαιτητή με την υποστήριξη των βίντεο , ενώ 

υπάρχει σύστημα  επικοινωνίας μαζί του μέσω ακουστικών. Όταν μία φάση δεν 

υποπέσει στην αντίληψη του διαιτητή ή ο διαιτητής δώσει λανθασμένη εντολή, τότε 

ειδοποιείτε από το σύστημα για να ελέγξει ξανά τη φάση και να μην υπάρχουν 

αντιδράσεις από τους φιλάθλους ή από τις ομάδες 

(https://www.thenational.ae/sport/football). Μέσα από τα πλάνα που προβάλλονται 

στο βίντεο του VAR,   ο διαιτητής αποφασίζει είτε να δει το βίντεο σε οθόνη που 

βρίσκεται παραπλεύρως της πλάγιας γραμμής του γηπέδου ώστε να σχηματίσει μία 

άποψη είτε εναλλακτικά να συμφωνήσει 100% με την πληροφορία που του παρέχει 

το VAR και να λάβει την ορθή απόφαση (https://www.football-italia.net). Ο έλεγχος 

των φάσεων μέσω του συστήματος  VAR, πραγματοποιείτε για τα εξής ζητήματα: (α) 

για το αν έχει σημειωθεί παραβίαση των κανονισμών σε κάποιο σημείο προτού 
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σημειωθεί τέρμα και το οποίο δε  θα πρέπει να ληφθεί υπόψη (β) για το εάν ένα 

πέναλτι έχει κατοχυρωθεί σωστά και όντως ισχύει ή φαινόταν έτσι και καταχωρήθηκε 

χωρίς να υφίσταται λόγος (γ) αν δόθηκε δικαίως μία κόκκινη ή κίτρινη κάρτα, διότι 

πολλές φορές συμβαίνει η φάση να μη φαίνεται καθαρά με αποτέλεσμα να 

σημειώνονται μη δίκαιες αποβολές (γεγονός που μία ομάδα, γίνεται πρακτικά πιο 

αδύναμη αλλά ταυτόχρονα διαλύεται και η ψυχολογική κατάσταση των αθλητών) (δ) 

για το αν αντίστοιχα, υπάρχουν περιπτώσεις που ο διαιτητής χωρίς να είναι 100% 

σίγουρος για μία κίτρινη κάρτα, με αποτέλεσμα να τη χρεώνονται και οι δύο αθλητές 

που συμμετείχαν στη φάση (https://www.football-italia.net) 

Ο τρόπος λειτουργία του συστήματος VAR, περιλαμβάνει ορισμένα στάδια 

όπως η εμφάνιση του περιστατικού και την αναθεώρηση που ζητείτε από το διαιτητή 

(Μπράτσος, 2018). Σε επόμενο στάδιο το βίντεο εξετάζεται από το σύστημα , ενώ ο 

διαιτητής συμβουλεύεται μέσα από τα ακουστικά, για το περιεχόμενο του βίντεο και 

τέλος αποφασίζει να ελέγξει ο ίδιος το βίντεο πριν ληφθεί η τελική απόφαση. Το 

δύσκολο φυσικά σημείο, είναι ο έλεγχος της εγκυρότητας της απόφασης που 

λαμβάνεται από το διαιτητή και αυτό πραγματοποιείτε με τις εξής μεθόδους: (α) με 

τη παρέμβαση των χειριστών του συστήματος , ενημερώνοντας το διαιτητή να 

ελέγξει ξανά τη φάση γιατί θεωρούν ότι δεν έλαβε τη σωστή απόφαση ή γιατί 

κάποιος από τους βοηθούς δε συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή (β) να 

αποτρέψουν το διαιτητή να ελέγξει ο ίδιος το βίντεο (Μπράτσος, 2018).  

 

2.3.5 Τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία των τεχνολογικών συστημάτων 

Goalline 

Με την εξέλιξη των τεχνολογικών μέσων διευκολύνεται η καθημερινότητα 

όλων των ανθρώπων. Πολλές φορές όμως, δημιουργούνται και προβλήματα, όπως 

συμβαίνει με τη χρήση τεχνολογικών μέσων στον αθλητισμό και συγκεκριμένα στο 

ποδόσφαιρο. Η χρήση αυτών των τεχνολογικών μέσων, θεωρείτε πολύ πιο σημαντική 

από το ίδιο το κόστος αγοράς αυτών των συστημάτων και τη δαπάνη των 

οικονομικών πόρων. Η ανθρώπινη όμως κρίση ενισχύεται και τα άτομα που 

λαμβάνουν τις τελικές αποφάσεις αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια για το ότι 

εκτελούν σωστά το διαιτητικό τους έργο. Επιπροσθέτως, με την εξέλιξη των 

τεχνολογικών μέσων, δε δημιουργείτε κάποια κωδικοποίηση ενώ έτσι, σαν άθλημα το 
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ποδόσφαιρο, δε λαμβάνει απειλές. Ακόμη, δίνεται το δικαίωμα στους διαιτητές να 

επανεξετάσουν μία φάση ώστε να μην αισθάνονται το 100% της ευθύνης , από 

αποκλειστικά δικής τους απόφαση και τέλος επιτυγχάνεται η μείωση διαφωνιών 

ανάμεσα στους διαιτητές για κλήσεις επανεξέτασης (ClarkandKelly, 2011) & 

(https://debatewise.org/debates/179-use-of-goal-line-technology-in-football-

isoverdue-and-can-only-lead).  

Σε μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε εν όψει του Πρωταθλήματος FIFA, τα 

έτη 2014 και 2016, οι πρώτοι διαιτητές, άτομα με εμπειρία στο χώρο του 

ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα σε υψηλού επιπέδου αθλητικές διοργανώσεις, 

τέθηκαν υπέρ της τεχνολογίας GTL ενώ αρχικά υπήρχαν ορισμένες ενστάσεις. Μετά 

όμως από τη πρώτη δοκιμή, όλες οι ενστάσεις κάμφθηκαν, καθώς οι διαιτητές 

πείστηκαν για την απόλυτα σωστή λειτουργία του συστήματος και για την αξιοπιστία 

των αποτελεσμάτων, καθώς και για το ότι οι πιθανότητες λάθους είναι 

απειροελάχιστες. Το τεχνολογικό σύστημα Goalline, χρησιμοποιείτε πλέον σε 

ποδοσφαιρικούς αγώνες, από τις χώρες των τεσσάρων Ηπείρων, λόγω των 

πολυάριθμων πλεονεκτημάτων του (Gagne, 2013). 

Σαφώς κάθε τεχνολογικό επίτευγμα, φέρει και μη θετικά στοιχεία όπως η χρήση 

του και σε άλλα αθλήματα όπως το κρίκετ , το χαρακτηριστικό της διαιρετότητας , το 

κόστος αγοράς και εγκατάστασης καθώς εκτιμάται άνω των 250 χιλ. δολ. Η διάρκεια 

του κάθε ημιχρόνου, είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με άλλα αθλήματα, ενώ κατά τη 

διάρκεια του δε γίνονται διακοπές ώστε οι αθλητές να συμβουλευτούν από τους 

προπονητές και ακριβώς αυτό το στοιχείο (της ροής), κάνει τους αγώνες του 

ποδοσφαίρου δελεαστικούς. Ενώ ο σκοπός που πραγματοποιείτε η διακοπή του 

αγώνα, για επανέλεγχο από το σύστημα goalline, είναι εύλογος, το συναίσθημα της 

αγωνίας από τη πλευρά των θεατών και η αδρεναλίνη (η ενέργεια) των αθλητών, 

διακόπτεται (Gagne, 2013).             

2.4 Η τεχνολογική εξέλιξη στο ποδόσφαιρο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

2.4.1 Το εξελιγμένο τεχνολογικό εργαστήριο στην Ιταλία Milan Lab 

Όλα τα τεχνολογικά μέσα που προαναφέρθηκαν, θεωρούνται άκρως χρήσιμα 

για τη διεξαγωγή των αγώνων, ωστόσο υπάρχουν και τεχνολογικές εξελίξεις στο 

τομέα του ποδοσφαίρου, που δε συνδέονται άμεσα με την εξέλιξη των αθλητικών 

https://debatewise.org/debates/179-use-of-goal-line-technology-in-football-is
https://debatewise.org/debates/179-use-of-goal-line-technology-in-football-is
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διοργανώσεων αλλά με τη παρακολούθηση της υγείας των αθλητών. Τέτοιου είδους 

συστήματα, είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται στο  ερευνητικό κέντρο υψηλής 

τεχνολογίας, όπως το Milan Lab. Θεωρείτε ένα από τα πιο επιτυχημένα τεχνολογικά 

εργαστήρια, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό  αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο 

(http//www.mbientlab.com). 

Πρόκειται για ένα επιστημονικό κέντρο, που λειτούργησε για πρώτη φορά το 

Μάρτιο του 2002 και εκτός από την πρόληψη τραυματισμών, δίνεται η δυνατότητα 

στο καθορισμό των προγραμμάτων προπόνησης με στόχο την διατήρηση 

ποδοσφαιριστών μεγαλύτερης ηλικίας και σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο 

(http//www.mbientlab.com). Η πρώτη φορά που διεξήχθησαν εξετάσεις σε 

αγωνιστική περίοδο σε μεγάλη ευρωπαϊκή αθλητική διοργάνωση, σημειώνεται το 

2007, όπου το βάρος του ελέγχου για τη κατάσταση της υγείας των ποδοσφαιριστών, 

δόθηκε  στους αθλητές των μεγαλύτερων ηλικιών. Όπως προαναφέρθηκε, μέσα από 

ειδικευμένες εξετάσεις, υπάρχει η δυνατότητα να εντοπιστούν οι πιθανότητες για τα 

σημεία που κάθε αθλητής είναι πιθανότερο να τραυματιστεί, σύμφωνα με το ιστορικό 

του και τη παρούσα  κατάσταση της υγείας του (http//www.mbientlab.com) . 

Οι εξετάσεις που διενεργούνται στο συγκεκριμένο εργαστήριο, 

πραγματοποιούνται με υψηλή τεχνολογική υποστήριξη, με σκοπό την καλύτερη 

δυνατή διαχείριση των οποιονδήποτε προβλήματος με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι 

οι αθλητές. Αυτά τα προβλήματα μπορεί να προέρχονται από τους τραυματισμούς, 

από τη μη φαρμακευτική αγωγή θεμάτων υγείας ή ακόμη και από κάποιο λάθος κατά 

τη διάρκεια της αποκατάστασης. Ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα που σημειώνεται 

με τη λειτουργία του MilanLab, είναι η μείωση των τραυματισμών των 

ποδοσφαιριστών σε υψηλό ποσοστό, 90-95% (http//www.mbientlab.com) .  

Οι εξετάσεις οι οποίες διενεργούνται ανά τακτό χρονικό διάστημα, των δύο 

εβδομάδων, στους ποδοσφαιριστές είναι αιματολογικές, κλινικές αλλά και 

ψυχογραφικές. Τα ψυχολογικά τεστ , διενεργούνται επίσης σε ένα τακτικό χρονικό 

διάστημα, ανά δύο εβδομάδες, διότι η ψυχολογική επιβάρυνση κατά τη διάρκεια των 

αγώνων είναι υψηλή και οι επιθετικές στάσεις πρέπει να διατηρούνται σε όσο 

δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα (http//www.mbientlab.com).  

Όσο αφορά τη διεξαγωγή αποτελεσμάτων για τη πρόβλεψη τραυματισμών, 

κακώσεων και οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στον αθλητή με βάση τα αποτελέσματα 

των εξετάσεων, τη θέση που έχει στην ομάδα, την αγωνιστικότητα του, τις ικανότητες 
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και τη προσωπικότητα του, γίνεται ως εξής: Στέλνονται όλα τα στοιχεία από τις 

εξετάσεις σε ένα κεντρικό σύστημα η/, πραγματοποιείτε μία ανάλυση μέσα από 

μαθηματικούς αλγορίθμους και με αυτό τον τρόπο μετατρέπονται σε προβλέψεις και 

ποσοστά (http//www.mbientlab.com)  . 

Ο χώρος του ποδοσφαίρου στη χώρα της Ιταλίας, στοχεύει στη τεχνολογική 

εξέλιξη Milan Lab και συγκεκριμένα από το 2010, συνεργάζονται και αθλητικές 

σχολές και ακαδημίες με το εξελιγμένο αυτό εργαστήριο και συγκεκριμένα η πρώτη 

γυμναστική ακαδημία ήταν Scuole Calcio Milan (http//www.mbientlab.com) .  

 

2.4.2 Το σύστημα αισθητήρων E39 

Μετά την απόφαση της Τότεναμ, που έχει ήδη ληφθεί από το 2010 για την 

εισαγωγή μιας τεχνολογικής καινοτομίας με στόχο τη τεχνολογική εξέλιξη της 

ομάδας και το δέλεαρ σε επιτυχημένους ποδοσφαιριστές ώστε να ενταχθούν στην 

ομάδα, τα δεδομένα για το χώρο του ποδοσφαίρου, βαίνουν προς το βέλτιστο. Αυτή 

λοιπόν η τεχνολογική καινοτομία, αφορά ειδικής τεχνολογίας αισθητήρων που 

βρίσκονται ενσωματωμένοι στις μπλούζες των ποδοσφαιριστών. Μέσα λοιπόν από 

αυτούς τους αισθητήρες, ανιχνεύεται το αν η κόπωση ενός αθλητή είναι σε μικρό 

επίπεδο ή αν δυσκολεύεται να συνεχίζει να αγωνίζεται (http://ww.uokufa.edu.iq) 

Μέχρι εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή, οι ποδοσφαιρικές ομάδες στη χώρα 

της Αγγλίας συνεργάζονταν με πολλές επιχειρήσεις αθλητικών ενδυμάτων και 

υποδημάτων , ενώ για αυτή τη τεχνολογική καινοτομία , η πρώτη εταιρεία αθλητικών 

ειδών που συνεργάστηκεήταν η UnderArmour. Το αποτέλεσμα για το αν ένας 

ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε θέση ή όχι για να συνεχίσει να αγωνίζεται,  εξαρτάται 

από τις μετρήσεις που δίνονται μέσω των αισθητήρων, από τη θερμοκρασία του 

σώματος, τους καρδιακούς παλμούς, καθώς επίσης από το ρυθμό εισπνοής – εκπνοής 

(http://ww.uokufa.edu.iq) .  

Πρόκειται για μια τεχνολογική καινοτομία, που ωστόσο δοκιμάστηκε για πρώτη 

φορά σε δυνάμεις  του στρατού με στόχο τον έλεγχο της φυσικής κατάστασης των 

στρατιωτών αλλά και της ψυχολογικής τους κατάστασης σε περιπτώσεις που γίνονται 

ασκήσεις προετοιμασίας  για πόλεμο ή σε σοβαρές στρατιωτικές επιχειρήσεις 

(http://ww.uokufa.edu.iq).  
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2.4.3 Το διαδραστικό γήπεδο FootballLab 

Η προετοιμασία των αθλητών της Ρεάλ Μαδρίτης τα τελευταία χρόνια, 

πραγματοποιείτε σε ένα διαδραστικό γήπεδο, με τη βοήθεια του τεχνολογικού 

συστήματος Minisports (http://ww.uokufa.edu.iq). Σε αυτό λοιπόν το σύστημα , 

συμπεριλαμβάνεται ένα σύνολο τεχνολογιών καινοτομιών, όπως το ειδικευμένο 

σύστημα φωτισμού Led, στο οποίο περιλαμβάνονται ηχεία και αισθητήρες, έτσι ώστε 

οι αθλητές  να στοχεύουν τη μπάλα όσο πιο γρήγορα γίνεται στο τέρμα που ανάβει το 

φωτάκι. Μέσα από αυτό το σύστημα δίνεται επίσης η δυνατότητα στους αθλητές , να 

περνάνε τα στοιχεία τους σε ένα υπολογιστικό σύστημα και με βάση τα 

αποτελέσματα να στοχεύουν σε ένα μεγαλύτερο σκορ. Το αποτέλεσμα είναι η 

βελτίωση των αποδόσεων των αθλητών αλλά και στο ότι δοκιμάζονται διάφοροι 

τρόποι εναλλαγών της μπάλας, όπως επίσης το γεγονός οτι δημιουργείτε μεγαλύτερη 

ευελιξία κινήσεων (http://ww.uokufa.edu.iq).   

 

2.4.4 Το σύστημα Exos- MiCoach 

Καθώς φαίνεται, η επίδοση πολλών ομάδων κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, έχει 

βελτιωθεί λόγω του ότι οι προπονήσεις διεξάγονται σε προηγμένα γήπεδα και με τη 

βοήθεια τεχνολογικών συστημάτων, όπως π.χ. η Εθνική ομάδα Γερμανίας όπου 

πραγματοποιούσε τις προπονήσεις σε γήπεδο με τα συστήματα 

ExosMicoach(http://ww.uokufa.edu.iq). 

Πρόκειται για ένα τεχνολογικό σύστημα που βοηθά, μέσα από την κατάρτιση 

ενός προγράμματος προπόνησης, τους αθλητές για μία καλύτερη διατροφή και  ένα 

τρόπο εκγύμνασης , ενώ θεωρείτε ένας πολύς βοηθητικός παράγοντας ώστε να 

δίνεται  το μέγιστο των δυνατοτήτων τους σε κάθε αγώνα. Πρόκειται για ένα 

σύστημα ολοκληρωμένης διαδικασίας προπόνησης δημιουργείται μέσα από την 

μελέτη των ικανοτήτων των ποδοσφαιριστών, καθώς και των δεδομένων που 

παρέχονται από την ομάδα και αφορούν τόσο τη κατάσταση της υγείας των αθλητών 

όσο και τον αγωνιστικό κομμάτι. Το σύστημα ExosMicoach θεωρείτε ένα άκρως 

βοηθητικό σύστημα για να ελέγχεται η φυσική κατάσταση των αθλητών, μέσα από 

μια μικρή συσκευή την οποία φορούν οι παίκτες κατά τη διάρκεια της προπόνησης 

και έχει ειδικούς αισθητήρες που μετρά την επιτάχυνση, την απόσταση που 
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καλύπτουν, τους παλμούς της καρδιάς και τη δύναμη των αθλητών 

(http://ww.uokufa.edu.iq).  

 

2.5 Τα Έξυπνα Στάδια 

 Οι επενδυτές του αθλητικών σταδίων βρίσκονται συχνά ανάμεσα σε 

διλήμματα που αφορούν τα οικονομικά συμφέροντα τους και την ικανοποίηση των 

οπαδών όπως π.χ. το δίλημμα για την ικανοποίηση των φιλάθλων  που περιμένουν 

μια πιο συναρπαστική εμπειρία που να περιλαμβάνει τεχνολογικά μέσα στη 

διεξαγωγή του παιχνιδιού και να αποδίδει έμπιστα αποτελέσματα για το σκορ της 

ομάδας τους ή επενδύσεις σύμφωνα με τη βούληση των τοπικών κυβερνητικών 

αρχών της περιοχής (Vermesan, 2016) . Λύσεις σε αυτά τα προβλήματα δίνονται με 

τη βοήθεια των νέων τεχνολογικών συστημάτων οικιακής ψυχαγωγίας , τα στατιστικά 

στοιχεία και τις ενημερώσεις που διατίθενται σε κινητές συσκευές, ώστε να 

εισέρχεται στα γήπεδα το 100% των οπαδών και σε μεγάλες διοργανώσεις με 

αυξημένη τιμολόγηση εισιτηρίου (Vermesan, 2016) .  

 Με τα έξυπνα γήπεδα λοιπόν, αυξάνεται η ζήτηση για παρακολούθηση των 

ποδοσφαιρικών αγώνων , εντός του γηπέδου και όχι υπό μορφή οικιακής ψυχαγωγίας. 

Είναι πολυάριθμες οι διευκολύνσεις που δίνονται στους θεατές των ποδοσφαιρικών 

αγώνων, ώστε να σημειώνεται και υψηλή πώληση εισιτηρίων (Vermesan, 2016). 

Όπως στα έξυπνα κτίρια, αντίστοιχα στα έξυπνα γήπεδα, δίνεται η δυνατότητα για τη 

στάθμευση οχημάτων μέσα από αυτόματο σύστημα πλοήγησης. Έτσι δίνεται η  

δυνατότητα για στάθμευση των οχημάτων στους οδηγούς, σε πολύ λιγότερο χρόνο , 

από ότι αναμένοντας τον υπεύθυνο για την ενημέρωση τους για διαθέσιμη θέση 

(Vermesan, 2016) . 

 Επιπροσθέτως, στα έξυπνα γήπεδα τα καθίσματα είναι ενσωματωμένα με 

σύστημα τεχνολογίας για να κλείνουν να ανοίγουν και να παίρνουν τη κατάλληλη 

κλίση που επιθυμεί ο θεατής. Σαφώς, για όλες αυτές τις καινοτομίες, υπάρχουν άτομα 

εντός ολόκληρης της έκτασης του γηπέδου, που ενημερώνονται μέσα από τη 

δικτύωση αισθητήρων και  τεχνολογικών συστημάτων στο γήπεδο ,Internet of Things 

(IoT), για τη θέση του θεατή που χρειάζεται βοήθεια (BayaniandQuesada, 2017).  
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 Ο στόχος λοιπόν της δημιουργίας αυτών των γηπέδων, είναι η απομάκρυνση 

των φιλάθλων από τον οικιακό τους χώρο και η προσέλευση τους στα γήπεδα για 

παρακολούθηση των αγώνων (BayaniandQuesada, 2017) . Λόγω του ότι πολλοί 

φίλαθλοι , δείχνουν προτίμηση στον οικιακό τους χώρο, ως καλύτερη λύση για να 

παρακολουθήσουν τη διεξαγωγή των αγώνων, τα έξυπνα γήπεδα σχεδιάζονται για να 

βελτιώσουν, σε υψηλό βαθμό, την εμπειρία αυτών των φιλάθλων. Με τη σημαντική 

αύξηση της διαδραστικότητα των φιλάθλων, λόγω της τεχνολογίας του IoT, δίνονται 

πολλές νέες δυνατότητες όπως η επαυξημένη πραγματικότητα, τα διαδραστικά 

καθίσματα και οι μεγάλες οθόνες ξεπερνούν ότι είναι δυνατό στο σπίτι (Bayaniand 

Quesada, 2017).   

 Οι μεγάλων διαστάσεων υπερσύγχρονες οθόνες που εγκαθίστανται σε 

ολόκληρο τον χώρο του γηπέδου, δίνεται η δυνατότητα στους οπαδούς να μη χάνουν 

καμία στιγμή της εξέλιξης του αγώνα , ακόμη και σε περιπτώσεις που δε βρίσκονται 

στις θέσεις τους αλλά έχουν μετακινηθεί σε κάποιο άλλο σημείο (Bayani and 

Quesada, 2017).Οι οπαδοί μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στο προφίλ ενός 

παίκτη και να μελετήσουν στα έξυπνα κινητά τηλέφωνά τους τα στατιστικά δεδομένα 

και των δύο ομάδων , καθώς επίσης τα στοιχεία για το κάθε αθλητή ξεχωριστά. Όλα 

αυτά οι φίλαθλοι, μπορούν να τα απολαμβάνουν δίχως άγχος για τις καιρικές 

συνθήκες, καθώς τα έξυπνα γήπεδα, φέρουν ειδικά συστήματα στην οροφή που σε 

περίπτωση βροχόπτωσης ή ακόμη χιονόπτωσης, να κλείνουν ώστε να διεξάγεται ο 

αγώνας ομαλά και να μη διακόπτεται. Ενώ δίχως οι φίλαθλοι να μετακινούνται , τους 

δίνεται η δυνατότητα για παραγγελία τροφίμων ή αναψυκτικών και όταν η 

παραγγελία είναι έτοιμη, ειδοποιούνται μέσω του κινητού τους, να παρευρεθούν σε 

γραμμή εξυπηρέτησης και σε συγκεκριμένο σημείο του χώρου (Bayani and Quesada, 

2017).   

 Σε ένα έξυπνο στάδιο ενσωματώνεται ένας μεγάλος αριθμός αισθητήρων, 

φωτογραφικών μηχανών και ψηφιακών σημάτων που συνδέονται σε ενσύρματα και 

ασύρματα δίκτυα , καθώς επίσης σε διακομιστές (Bayani and Quesada, 2017). Από 

αυτούς τους αισθητήρες λοιπόν, παρέχονται ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με 

τα κενά σημεία στάθμευσης, τις γραμμές αναμονής, τον αριθμό των σκύλων που 

διατίθενται σε περίπτερα παραχώρησης, το τρόπο χρήσης των καθισμάτων και άλλα 

δεδομένα του σταδίου. Οι κάμερες χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση όλων 
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των γωνιών του χώρου και για την ασφαλή φύλαξη των ανθρώπων, ενώ ανιχνεύονται 

και τυχόν επικίνδυνα υλικά (Bayani and Quesada, 2017) .  

 Αξιοσημείωτη λοιπόν η αναφορά στα πλεονεκτήματα των έξυπνων γηπέδων 

όπως:  

Στη κερδοφορία. Τα έξυπνα γήπεδα είναι χώροι που για τη δημιουργία και τη 

συντήρηση τους, δαπανώνται υπέρογκα χρηματικά ποσά , δις. εκατομμύρια ευρώ. 

Αυτά τα υπέρογκα όμως χρηματικά ποσά πληρώνονται συχνότερα από τους 

φορολογούμενους με την προσδοκία ότι θα αποφέρουν μεγάλα οικονομικά οφέλη για 

την πόλη υποδοχής (Loaizaetal, 2018). Αυτό ασκεί πίεση στους επενδυτές του 

σταδίου ώστε να επικεντρωθούν στην κερδοφορία, η οποία γίνεται εν μέρει με τη 

μεγιστοποίηση των εσόδων από οπαδούς και τις χορηγίες από μεγάλες επιχειρήσεις, 

καθώς επίσης από την ελαχιστοποίηση των λειτουργικών δαπανών. Στον τομέα της 

δημιουργίας εσόδων, τα έξυπνα στάδια μπορούν να βοηθήσουν τους φορείς 

εκμετάλλευσης να κάνουν την αγορά εισιτηρίων, τροφίμων και εμπορευμάτων πιο 

εύκολη, ταχύτερη και πιο εξατομικευμένη. Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 

ενισχύσουν τις παραχωρήσεις και τις πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών 

(Loaizaetal, 2018). Όπως οι ιστοσελίδες ηλεκτρονικών αγορών σήμερα, ομοίως και 

τα έξυπνα γήπεδα μπορούν να προσωποποιήσουν την εμπειρία του οπαδού μέσω 

προγραμμάτων ανταμοιβής για προηγούμενες αγορές ή μέσω προτάσεων για νέες 

αγορές, ανάλογες με τις προηγούμενες, οι οποίες παρεμπιπτόντως καταγράφονται στο 

σύστημα (Vermesan, 2016).  Όταν κάποιος οπαδός, επισκέπτεται ένα σημείο 

πώλησης στον αγωνιστικό χώρο , για αγορά κάποιου αθλητικού είδους, εκτός από τα 

οφέλη που έχει ο ίδιος, ωφελούνται και όλοι όσοι εμπλέκονται στο χώρο αυτού του 

γηπέδου, διότι έτσι δελεάζονται και άλλοι φίλαθλοι και οι πωλήσεις αυξάνονται.  Για 

αυτόν ακριβώς το λόγο, θεωρείτε πολύ βοηθητικό το λογισμικό ανάλυσης δεδομένων 

που επιτρέπει στους χειριστές του σταδίου να μάθουν περισσότερα για τους 

φιλάθλους, καθώς επίσης μπορεί να προβλεφθεί η συμπεριφορά τους (Loaiza et al, 

2018). Όπως για παράδειγμα, μπορούν να προβλεφθούν οι πιθανότητες, για ένα 

φίλαθλο που έχει προβεί σε αγορές αθλητικών ειδών από συγκεκριμένο κατάστημα 

του γηπέδου, για το είδος της παρούσας αγοράς (με κριτήρια τη τιμολόγηση των 

προηγούμενων αγορών, τη τιμολόγηση των εισιτηρίων όταν πραγματοποιήθηκαν οι 

παλαιότερες επιλογές και τη τιμή του παρόντος εισιτηρίου). Επίσης, με βάση τη 
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συχνότητα αγοράς εισιτηρίου με συγκεκριμένη θέση, από συγκεκριμένο άτομο, 

προβλέπονται οι πιθανότητες  αλλαγής του σε περίπτωση βροχόπτωσης. Λόγω των 

τεχνολογικών καινοτομιών, στα έξυπνα στάδια, δίνεται η δυνατότητα, σε όλα τα 

άτομα που εργάζονται στο χώρο, να γνωρίζουν για τις μεταβαλλόμενες συνθήκες, 

όπως η κυκλοφορία, η στάθμευση, καιρός, έλλειψη παραχώρησης) (Loaiza et al, 

2018).  

Στην εμπειρία των φιλάθλων. Οι απαιτήσεις των φιλάθλων έχουν αυξηθεί και 

αναμένουν υψηλά επίπεδα ψηφιακής συνδεσιμότητας, ευκολίας και εξυπηρέτησης , 

όπως οι πελάτες σε μία υπηρεσία ή σε μια επιχείρηση. Η σύνδεση στο διαδίκτυο με 

γρήγορες ταχύτητες ,συντομότερες γραμμές και λιγότερες παρενοχλήσεις (συνολικά 

κατά την είσοδο και την έξοδο από το στάδιο) είναι ένα από τα δεδομένα για να 

επισκεφτεί κανείς ένα έξυπνο γήπεδο να παρακολουθήσει τη διεξαγωγή ενός 

σημαντικού αγώνα (Vermesan, 2016). Η ανάγκη για σύνδεση στο διαδίκτυο ακόμη 

και κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, δε γεννάται για λόγους απλής 

ψυχαγωγίας των φιλάθλων στα social media π.χ. Αλλά για επαγγελματικούς λόγους, 

για την ενημέρωση τους για ορισμένα στοιχεία των ομάδων και για την ενημέρωση 

οικείων ατόμων, που δε τους δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εξέλιξη 

του αγώνα από το γήπεδο (Vermesan, 2016). Οι εταιρείες τεχνολογίας 

αναδιαμορφώνουν την αθλητική και ψυχαγωγική εμπειρία για τους οπαδούς και τους 

χορηγούς, εισάγοντας νέα εργαλεία και κινητές πλατφόρμες. Τα δίκτυα Wi-Fi και 

LTE στο εσωτερικό του γηπέδου παρέχουν πρόσβαση στους οπαδούς, στις 

πληροφορίες που επιθυμούν. Επίσης, σε περιπτώσεις που κάποιοι οπαδοί είναι 

δυσαρεστημένοι από την οικιακή σύνδεση τους στο διαδίκτυο και απολύτως 

ικανοποιημένοι από το δίκτυο που χρησιμοποιείτε στο χώρο του γηπέδου, τότε 

γίνονται πελάτες στην εταιρεία αυτή που εξυπηρετεί τις ανάγκες του γηπέδου.  Τα 

δίκτυα και οι εφαρμογές του σταδίου επιτρέπουν στο προσωπικό του Μάρκετινγκ να 

συνδέεται με τους οπαδούς σε ένα εντελώς νέο επίπεδο, δημιουργώντας σημαντικές 

γέφυρες με νέες πελατειακές σχέσεις (Vermesan, 2016). Μόλις οι οπαδοί επιλέξουν 

μια εφαρμογή που εκτελείται στις κινητές συσκευές τους, το προσωπικό μπορεί να 

αλληλεπιδράσει μαζί τους μεμονωμένα και έξυπνα. Μια εφαρμογή που 

χρησιμοποιείτε σε ένα αθλητικό χώρο, μπορεί να κατευθύνει τους οπαδούς στο 

καλύτερο μέρος, ακόμη και για να σταθμεύσουν το όχημα τους, πριν ακόμη φτάσουν 
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, αλλά καθώς πλησιάζουν στο γήπεδο. Μόλις φτάσουν στο εσωτερικό του γηπέδου, 

υπάρχουν εργαζόμενοι που μπορούν να τους οδηγήσουν στα καθίσματα τους και να 

προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες, δίχως οι φίλαθλοι να υφίστανται την 

οποιαδήποτε δυσκολία. Η ψυχολογική τους κατάσταση λοιπόν, βρίσκεται σε πολύ 

καλό επίπεδο, ενώ το θετικό κλίμα , παρατηρείτε τόσο από τη πλευρά των φιλάθλων, 

όσο και από τη πλευρά των εργαζομένων που συμβάλλον στη καλύτερη εξυπηρέτηση 

(Vermesan, 2016).  

 

2.6 Η σημαντικότητα του ποδοσφαίρου για το κοινωνικό σύνολο 

 Σαφώς θεωρούνται άκρως σημαντικές οι τεχνολογικές υπηρεσίες που 

προσφέρονται στο χώρο του ποδοσφαίρου όπως το σύστημα αισθητήρων E39, το 

Goalline system, το σύστημα VAR (Best, 2013). Ωστόσο, μέσα από όλα τα ομαδικά 

αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο, αναπτύσσονται πολλές αξίες. Παρ' όλη την 

αναπόφευκτη μεταβολή που έχουν επιφέρει η ραγδαία εμπορευματοποίηση και η 

φιλελευθεροποίηση  στο ποδόσφαιρο, όπως βιώνεται από τους οπαδούς, κυριαρχούν 

περισσότερο τα συναισθήματα του πάθους, της έντασης αλλά και της χαράς. Κατά 

μία έννοια, ομαδικά αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο, η καλαθοσφαίριση, αποτελούν 

έντονα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού. Η γόνιμη αυτή αντίφαση οδηγεί σε μια 

ανάμιξη πιο παραδοσιακών και λαϊκών πρακτικών με όσα περιβάλουν το άθλημα ως 

ένα αξιοσημείωτο εμπόρευμα. συζητήσεις,  αναλύσεις για τις επίμαχες φάσεις σε 

διάφορους χώρους κοινωνικής συναναστροφής– αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 

του αθλήματος (Best, 2013).  

 Με την εισαγωγή των τεχνολογικών συστημάτων, η παραδοσιακή  μορφή 

αντίδρασης των οπαδών, έχει αρχίσει να χάνεται, καθώς τα αποτελέσματα πλέον είναι 

αδιαμφισβήτητα. Τα άτομα που παρακολουθούν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και 

ιδιαιτέρως τους αγώνες στις μεγάλες διοργανώσεις,  αναπτύσσουν πιο αντικειμενικές 

απόψεις , ενώ κυριαρχεί ένα πνεύμα πιο φιλελεύθερο , όχι μόνο σε εθνικό αλλά και 

σε παγκόσμιο επίπεδο (Best, 2013).  

 Φυσικά, το VAR αποτελεί μία από τις πολλές αλλαγές που συντελούνται τις 

τελευταίες δεκαετίες και οδηγούν σε μετασχηματισμό και της ταυτότητας των 

οπαδών και κοινοτήτων, ενώ έχει διατυπωθεί με αρκετά πειστικό τρόπο η άποψη ότι 
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η σύγχρονη κουλτούρα των φιλάθλων έχει απολέσει τα παραδοσιακά της 

χαρακτηριστικά της μεγάλης εμπλοκής με τον οικείο ποδοσφαιρικό σύλλογο και της 

σύνδεσης με ένα συγκεκριμένο τόπο (Best, 2013).  Η ταυτότητα των φιλάθλων είναι 

μια σχετικά σκληρή ταυτότητα κι ακόμη και στο πλαίσιο του πλέον 

εμπορευματοποιημένου και τηλεοπτικοποιημένου αγγλικού εθνικού πρωταθλήματος, 

της Premier League, το κοινό διατηρεί στοιχεία δέσμευσης, ανθεκτικότητας στον 

χρόνο και πιο παραδοσιακών λόγων και πρακτικών (Best, 2013).  

 Οι οπαδοί λοιπόν, λειτουργούν με διαφορετικούς τρόπος, ενώ θεωρούνται  οι 

φορείς της υλικής διάστασης του ποδοσφαίρου διευκολύνοντας τη ροή των 

εμπορευμάτων , ενώ οι ίδιοι αποτελούν ένα σημαντικό μέρος αυτού του αθλητικού 

προϊόντος (Best, 2013).  

 Επίσης, με τη δυνατότητα παρακολούθησης σημαντικών ποδοσφαιρικών 

αγώνων σε διαδραστικά – έξυπνα γήπεδα,  με τεχνολογικά συστήματα που δεν 

αμφισβητείτε το αποτέλεσμα σε καμία φάση και με προηγμένες υπηρεσίες που 

προσφέρονται στους οπαδούς, βελτιώνεται και η αθλητική παιδεία (Best, 2013). Στη 

πραγματικότητα, πολλά περιστατικά με επιθετικές και βίαιες συμπεριφορές 

φιλάθλων, οφείλονταν στο γεγονός οτι το αποτέλεσμα σε πολλές φάσεις, ήταν 

αμφισβητούμενο, με αποτέλεσμα την αυξημένη επιθετικότητα προς τους διαιτητές,  

προς τους αθλητές, προς τους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας, αλλά και καταστροφές 

των υλικοτεχνικών υποδομών. Αυτά λοιπόν τα φαινόμενα, έχουν αρχίσει να 

εκλείπουν, με αποτέλεσμα να εισέρχονται παιδιά μικρών ηλικιών στο χώρο των 

γηπέδων, να διδάσκονται από μικρές ηλικίες την έννοια της ομαδικότητας και να 

γεννάται η επιθυμία να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο άθλημα (Best, 2013).      

 

2.6.1 Οι πολιτισμικές διαφοροποιήσεις και ο κοινωνικός έλεγχος 

 Το ποδόσφαιρο, δε διατηρεί πλέον το παραδοσιακό χαρακτήρα του 

αθλήματος, αλλά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, παρατηρείτε ένα είδος 

εμπορευματοποίησης και συγκεκριμένα, όχι μόνο από το ελληνικό κράτος αλλά από 

πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη, με στόχο τη καταπολέμηση του φαινομένου του 

χουλιγκανισμού (Nash, 2000). Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν αρχικά στην Αγγλία και 

στη συνέχεια σε άλλες χώρες αφορούσαν τον κοινωνικό έλεγχο και την ηλεκτρονική 

επιτήρηση των φιλάθλων, τον περιορισμό των μετακινήσεων τους μετά τη διεξαγωγή 
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αγώνων, για λόγους ασφαλείας, την αφαίρεση πρόχειρων  καθισμάτων και τη 

τοποθέτηση ποιοτικών καθισμάτων στα γήπεδα. Επιπροσθέτως, ένα από τα μέτρα που 

ελήφθησαν, ήταν η αφαίρεση καθισμάτων από ορισμένα σημεία των γηπέδων και η 

διαμόρφωση τους σε χώρους για προσέλκυση οικογενειών της ανώτερης κοινωνικής 

τάξης. Όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις οδήγησαν στον έμμεσο αποκλεισμό των 

παραδοσιακών οπαδών (από τα χαμηλότερα δηλαδή κοινωνικά στρώματα ή νεότερων 

ηλικιών), οι οποίοι καταλάμβαναν τις πιο οικονομικές θέσεις των στα πέταλα των 

γηπέδων. Τα μέτρα αυτά αντιμετωπίστηκαν με πολλές επιφυλάξεις από μία μεγάλη 

μερίδα των οπαδών, δημιουργώντας ποικίλες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες του 

κινηματικού χαρακτήρα σε όλη την Ευρώπη (Nash, 2000). 

 Την ίδια ώρα, ένα μέρος των παραδοσιακών οπαδών, στράφηκαν προς το 

παρελθόν  διεκδικώντας τον ρόλο του θεματοφύλακα , με στόχο τη διαφύλαξη των 

παλαιότερων αξιών  και των παραδοσιακών δεσμών (Stones, 2007).  

 Η χώρα με τη μεγαλύτερη ιστορία στο χώρο του ποδοσφαίρου, είναι η 

Βραζιλία, ωστόσο δεν υφίσταται , ακόμη και μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή, 

ενσωμάτωση των τεχνολογικών συστημάτων στα γήπεδα. Αυτός είναι και ο λόγος, 

που η διεξαγωγή πρωταθλημάτων στη Βραζιλία, δε χαρακτηρίζεται ελκυστική ούτε 

ανταγωνιστική , ενώ παρουσιάζονται διαρκώς προβλήματα όπως οι μη 

ικανοποιητικοί οικονομικοί πόροι και η χαμηλή ζήτηση των οπαδών. Συγκεκριμένα, 

υπήρχαν φορές, τη προηγούμενη δεκαετία , όπου η μείωση αγοράς εισιτηρίων, 

σημειώνονταν σε ποσοστά (50 εώς 60%) (Alvito, 2007).       

 Οι μεταβολές που παρατηρούνται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο από το 

τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα έχουν αλλάξει και τις μορφές ιδιοκτησίας των 

σωματείων. Στο παρελθόν τα σωματεία που υποστηρίζονταν από τις τοπικές 

κοινωνίες και τις επιχειρηματικές ή εμπορικές τους κοινότητες, που αποτελούσαν 

συστατικό στοιχείο της τυπικότητας.  Σήμερα νέες μορφές ιδιοκτησίας τείνουν να 

αντικαταστήσουν προϋπάρχουσες δομές. Ο νέος τύπος του παράγοντα-επενδυτή 

μπορεί να προέρχεται από κάθε γωνιά της χώρας ή από το εξωτερικό, δεν είναι 

απαραίτητο να έχει συναισθηματικό δεσμό με την ομάδα στην οποία επενδύει και 

μπορεί να μεταφέρει τα κεφάλαια του από σύλλογο σε σύλλογο αναζητώντας την πιο 

επικερδή επένδυση (Alvito, 2007).  

 Στη δική μας χώρα, οι επενδυτές που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, 

χαρακτηρίζονται πιο ευέλικτοι , ενώ της παλαιότερης γενιάς θεωρούνταν 
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περισσότερο, καιροσκόποι (Αλεξόπουλος και Αναγνωστόπουλος, 2010) & (Γαβαλάς, 

2012). Η εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, επέτρεψε την 

ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα στις διαφορετικές κοινωνικές τάξεις. Προβλήματα 

όμοια με τα κοινωνικά, εμφανίζονταν και στη διάρκεια κάθε αγώνα. Προβλήματα 

όπως η βία και η χρήση ναρκωτικών από τη πλευρά ορισμένων φιλάθλων, η 

φοροδιαφυγή από τη πλευρά πετυχημένων αθλητών και διοικητικών στελεχών, με 

αποτέλεσμα ένα διαρκή ανταγωνιστικό περιβάλλον, αύξηση παραβατικότητας και μη 

καλής διαφήμισης του ελληνικού ποδοσφαίρου (Αλεξόπουλος και 

Αναγνωστόπουλος, 2010) & (Γαβαλάς, 2012). Η μη καλή διαφήμιση αυτών των 

παραβατικών γεγονότων, δεν αφορούσαν αποκλειστικά το ελληνικό ποδόσφαιρο, 

αλλά πολλές φορές η παρουσίαση στα ΜΜΕ , έφερνε ως αποτέλεσμα την 

υποβάθμιση ολόκληρου του κράτους προς άλλα κράτη. Πολλές φορές 

δημιουργούνταν σύγχυση γύρω από το όνομα του Δημοκρατικού Πολιτεύματος 

(Αλεξόπουλος και Αναγνωστόπουλος, 2010) & (Γαβαλάς, 2012).  

 

2.7 Expected Goals 

2.7.1 Η εφαρμογή και η ανάπτυξη των Expected Goals ιστορικά. 

Σε σύγκριση με πολλά άλλα αθλήματα, το σκορ στο ποδόσφαιρο είναι ένα 

σπάνιο φαινόμενο. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος διάφορα στατιστικά στοιχεία 

χρησιμοποιούνται ως εκτίμηση για την απόδοση μιας ομάδας καθ 'όλη τη διάρκεια 

του αγώνα. Μέχρι πρόσφατα η απλή καταμέτρηση στατιστικών όπως ο αριθμός των 

πασών, ο αριθμός των σεντρών ή ο αριθμός των διεισδύσεων στην περιοχή του 

αντιπάλου χρησιμοποιούνταν για να κρίνουν την απόδοση της ομάδας (Spearman, 

2017). 

Στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο μόνο περίπου το 10% όλων των σουτ που 

έγινα καταλήγουν σε ένα γκολ. Ωστόσο, μόνο τα γκολ αποφασίζουν το αποτέλεσμα 

ενός παιχνιδιού και είναι η πιο συνηθισμένη μέτρηση για την αξιολόγηση της 

απόδοσης της ομάδας ή/ και ενός παίκτη μεμονωμένα. Για παράδειγμα, τόσο οι 

καλύτεροι σκόρερ όσο και οι παίκτες με τις περισσότερες ασίστ λαμβάνουν πολλή 

προσοχή από τους ειδικούς και τα μέσα ενημέρωσης. Παρ 'όλα αυτά, η αξιολόγηση 

των επιδόσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτήν τη δυαδική μέτρηση (η 
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επίτευξη του γκολ ή όχι) στην πραγματικότητα δε λαμβάνει υπόψη πολλές 

πληροφορίες. Για παράδειγμα, η απόδοση από έναν εξαιρετικό δημιουργικό παίκτη 

δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη κάτω από τέτοιου είδους μετρήσεις (Anzer & Bauer, 

2021). Για αυτόν τον λόγο, στο ποδόσφαιρο καθώς και σε άλλα αθλήματα, έχει γίνει 

τυπικό να εξετάζουμε πιο λεπτομερείς μετρήσεις. 

Η πρώτη προέλευση της ανάλυσης ποδοσφαίρου χρονολογείται από τη 

δεκαετία του 1930 όταν ο Charles Reep άρχισε να αναλύει αγώνες ποδοσφαίρου. 

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, σχολίασε περίπου 2200 αγώνες, οι οποίοι τελικά 

οδήγησαν στο άρθρο του «Skilland Chancein Association Football» που 

δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της Βασιλικής Εταιρείας Στατιστικής το 1968. Ο Ρεπ 

ήταν ο πρώτος που συγκέντρωσε αυτό το ποσό δεδομένων στο ποδόσφαιρο. Ωστόσο, 

τα ευρήματά του ήταν περιορισμένης ποιότητας (Eggels, 2016). 

Επί του παρόντος, ωστόσο, πραγματοποιείται μια επανάσταση στον 

αθλητισμό. Σε αυτήν την επανάσταση, τα δεδομένα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στη λήψη σημαντικών αποφάσεων, π.χ. αγορά παικτών. Ένας από τους πιο 

σημαντικούς ανθρώπους σε αυτήν την επανάσταση των αποφάσεων που βασίζονται 

σε δεδομένα στον αθλητισμό είναι ο Bill James. Ο Μπιλ Τζέιμς είναι στατιστικός που 

μελέτησε το Μπέιζμπολ από τη δεκαετία του 1970, μέσω της χρήσης δεδομένων. 

Μεταξύ των συνεισφορών του στο μπέιζμπολ είναι μια στατιστική για τον ποσοτικό 

προσδιορισμό της συμβολής του παίκτη στις βαθμολογίες (Eggels, 2016). 

Η επιτυχία αυτού του στατιστικού μέτρου προέρχεται από την ιστορία 

επιτυχίας του Billy Beane. Ο Beane, γενικός διευθυντής μιας ομάδας χαμηλού 

προϋπολογισμού, άρχισε να εφαρμόζει τις αρχές του James. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα η Oakland Athletics να είναι ανταγωνιστική με ομάδες με πολύ 

υψηλότερους προϋπολογισμούς. Σε απάντηση στις επιτυχίες του Oakland Athletics, 

οι μεγάλες ομάδες του NFL άρχισαν επίσης να προσλαμβάνουν στατιστικολόγους. 

Παρατηρήθηκε επίσης η επανάσταση των στατιστικών στο μπέιζμπολ και σε άλλα 

αθλήματα, ένα από τα οποία είναι το μπάσκετ. Τα τελευταία χρόνια, οι ομάδες 

μπάσκετ χρησιμοποιούν τεχνολογίες "Παρακολούθηση παικτών" για να 

αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα μιας ομάδας αναλύοντας τις κινήσεις των 

παικτών κατά τη διάρκεια ενός αγώνα  (Eggels, 2016). 
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2.7.2 Τα Expected Goals και η εισαγωγή τους στο ποδόσφαιρο. 

Με το αυξανόμενο ενδιαφέρον των αναλυτικών στοιχείων σε άλλα αθλήματα, 

το ποδόσφαιρο πλησιάζει αυτήν τη στιγμή στη χρήση λήψης αποφάσεων βάσει 

δεδομένων. Εκτός από τις δραματικές εξελίξεις στις μεθόδους συλλογής δεδομένων, 

τα δεδομένα χρησιμοποιούνται επίσης για μια ευρύτερη ποικιλία εφαρμογών. Ίσως 

μια από τις παλαιότερες εφαρμογές της ανάλυσης δεδομένων στο ποδόσφαιρο είναι 

στη βιομηχανία στοιχημάτων όπου τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να 

προσδιορίσουν τις πιθανότητες νίκης, ήττας και ισοπαλία. Τα στοιχήματα είναι 

δυνατόν να αφορούν σχεδόν σε όλα, από το κόρνερ για κάθε πλευρά έως τον αριθμό 

των σφαλμάτων και των κίτρινων καρτών. Επιπλέον, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται 

εκτενώς από τους ίδιους τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους. Οι ποδοσφαιρικοί 

σύλλογοι όχι μόνο χρησιμοποιούν δεδομένα για την ανάλυση αγώνων αλλά και για 

την ανάλυση μεμονωμένων παικτών. Αναλύοντας μεμονωμένους παίκτες τόσο από 

τη δική τους ομάδα όσο και από άλλες ομάδες, οι ποδοσφαιρικές ομάδες μπορούν να 

καθορίσουν ποιοι παίκτες θα πρέπει να ανταλλάσσονται. Επιπλέον, είναι σε θέση να 

βρουν τον καλύτερο παίκτη από άλλες ομάδες για να συμπληρώσουν μια θέση στη 

δική τους ομάδα (Eggels, 2016). 

Το 2012 μια νέα μέτρηση, αναπτύχθηκε από τον Sam Green προκειμένου να 

ποσοτικοποιήσει την πιθανότητα ενός σουτ που είχε ως αποτέλεσμα ένα σκορ 

(Spearman, 2017). Μέχρι εκείνη τη στιγμή στις διάφορες αναλύσει οι κυριότεροι 

παράμετροι που έχουν χρησιμοποιηθεί για να εκτιμήσουν τη πραγματικά οδηγεί μία 

ομάδα να έχει καλύτερη απόδοση είναι: η θέση της μπάλας πριν το σουτ, η ταχύτητα 

του σουτ και η ακρίβεια του σουτ στο στόχο. Επίσης έχουν μελετηθεί παράμετροι 

όπως η απόσταση του γκολ, η χρήση και των δύο ποδιών από τον ποδοσφαιριστή, η 

ποιότητα της θέσης κ.α. (Spearman, 2017). Δεδομένου ότι αυτοί οι παράγοντες έχουν 

αναλυθεί χωριστά σε διάφορες μελέτες δεν έχουν αναλυθεί μαζί ως προς το τι ή ποιοι 

παράγοντες δίνουν την καλύτερη ένδειξη της επίτευξης των περισσότερων γκολ από 

έναν παίκτη. Αυτό προσπαθεί να υπολογίσει η Μέθοδος Αναμενόμενων Στόχων (xG). 
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2.7.3 Επεξήγηση του μοντέλου Expected Goals και η εφαρμογή του. 

Ο υπολογισμός της πιθανότητας ένα σουτ να οδηγήσει σε γκολ γίνεται με τον 

συνυπολογισμό των χαρακτηριστικών του σουτ και των γεγονότων που οδήγησαν σε 

αυτό. Μερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι: 

Τοποθεσία του παίχτη: πόσο μακριά ήταν από το τέρμα και σε ποια γωνία στο 

γήπεδο. 

Μέρος του σώματος: με  ποιο μέρος του σώματος σούταρε (πόδι ή κεφάλι). 

Είδος πάσας: το γκολ επιτεύχθηκε μετά από πάσα, σέντρα, συνεργασία παιχτών κλπ 

Είδος επίθεσης: δηλαδή μελετώνται περιπτώσεις όπως εάν η ομάδα είχε κατοχή της 

μπάλας, αν η ομάδα επανέκτησε την μπάλα, εάν η άμυνα είχε χρόνο να πάρει θέση 

κλπ. (FBREF,n.d.). 

Κάθε σουτ συγκρίνεται με χιλιάδες σουτ με παρόμοια χαρακτηριστικά για να 

προσδιοριστεί η πιθανότητα του συγκεκριμένου σουτ να οδηγήσει σε γκολ. Αυτή η 

πιθανότητα είναι η αναμενόμενη πιθανότητα επιτυχίας του σουτ. Ένα xG 0,5 θα 

έδειχνε ότι εάν επιχειρηθούν παρόμοια σουτ 10 φορές κάτω από τις ίδιες συνθήκες, 

τα 5 από αυτά θα αναμενόταν να οδηγήσουν σε γκολ(FBREF,n.d.). 

Ο ορισμός για τον υπολογισμό του xG έχει ερμηνευτεί με παρόμοιο τρόπο 

μεταξύ διαφόρων ιστολογίων και ιστότοπων (Rathke, 2017).Στην απλούστερη μορφή 

της, αυτή η μέθοδος είναι ο υπολογισμός των πιθανοτήτων μιας ομάδας να σκοράρει 

(Rathke, 2017). 

Άλλα αθλήματα όπως το Ice Hockey έχουν χρησιμοποιήσει το xG για να 

αξιολογήσουν τους παίκτες, ενώ αρκετοί στατιστικολόγοι ή λάτρεις του ποδοσφαίρου 

έχουν πραγματοποιήσει μελέτες σχετικά με το xG μέσω προσωπικών ιστολογίων και 

ιστοτόπων (Rathke, 2017). 

Ωστόσο, το μοντέλο δέχτηκε επίσης κριτική σε διάφορα επίπεδα. Λόγω του 

αριθμού των παραγόντων που πρέπει να συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του xG, 

δεν υπάρχει κανένα μοντέλο που να μετρά με ακρίβεια τους πιο σημαντικούς 

παράγοντες του xG. Ο Bertin, 2015, (όπως αναφέρεται στον Rathke, 2017) αναφέρει 

ότι οι μελέτες που έγιναν που εξέτασαν μόνο την απόσταση της βολής από το γκολ 

οδήγησαν σε βαθμολογία πιθανότητας (0,997) η οποία είναι πάρα πολύ υψηλή ενώ 
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είναι απίθανο να είναι σωστή. Αυτό οδήγησε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει 

απαραίτητα μόνο ένας παράγοντας που δίνει μια ακριβή αξιολόγηση του xG μιας 

ομάδας / ατόμου (Rathke, 2017). 

Η αμυντική πίεση έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας άλλος τομέας που έχει λάβει 

κριτική προσοχή στη μελέτη σχετικά με το xG και σε ποιο βαθμό μειώνει την τιμή 

xG. Η έλλειψη αμυντικής τοποθέτησης των παικτών σύμφωνα με συγκεκριμένες 

ενέργειες του παιχνιδιού μειώνει την αποτελεσματικότητα του xG (Rathke, 2017). 

Επίσης το μοντέλο έχει δεχθεί κριτική ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις καλύτερες 

παρουσίες των φημισμένων συλλόγων κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών. Σίγουρα αν 

και αυτό θα μπορούσε εύκολα να εξηγηθεί με την έννοια ότι έχουν καλύτερους 

παίκτες (ενώ δεν είναι πάντα αποτελεσματικοί) και μεγαλύτερους πόρους για να 

ξοδέψουν στο πρωτάθλημα. Επίσης το μοντέλο σύμφωνα με τον Caley, 2015, (όπως 

αναφέρεται στον Rathke, 2017) δεν δείχνει ποιος παίκτης εκτελεί τα σουτ, κάτι που 

μπορεί να θεωρηθεί ως αρνητικός παράγοντας.  

Επίσης κριτικές για τα xG εμφανίζονται συχνά σε σενάρια όπου η μέτρηση 

δεν εφαρμόζεται σωστά. Η ομάδα που έχει το υψηλότερο xG σε έναν αγώνα δεν 

σημαίνει απαραίτητα ότι θα έπρεπε να έχει κερδίσει το παιχνίδι. Το xG μετρά μόνο 

την πιθανότητας και όχι το αναμενόμενο αποτέλεσμα του παιχνιδιού. Εάν μια ομάδα 

παίρνει νωρίς το προβάδισμα, δεν χρειάζεται απαραίτητα να δημιουργήσει 

περισσότερες πιθανότητες και συχνά περιμένουμε να δούμε ότι η αντίπαλη ομάδα 

δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για σκορ για το υπόλοιπο του παιχνιδιού καθώς 

επιδιώκει να ανακάμψει στον αγώνα (Whitmore. 2021). 

Μια άλλη εσφαλμένη αντίληψη είναι η κυριολεκτική ερμηνεία του μέτρου. 

Δεν περιμένουμε να επιτευχθούν τα γκολ ακριβώς όπως προβλέπει η πιθανότητα. 

Επίσης είναι κατανοητό ότι δεν μπορούν να σημειωθούν κλασματικά γκολ. Το όνομα 

"αναμενόμενα γκολ" προέρχεται από τη μαθηματική έννοια της "αναμενόμενης 

τιμής" και είναι ένα μέτρο της πιθανότητας εμφάνισης ενός αποτελέσματος 

(Whitmore. 2021). Δηλαδή αν το xGείναι 0,6 και γίνουν 10 σουτ αυτό δε σημαίνει 

υποχρεωτικά ότι θα έχουμε και 6 γκολ. Η αναμενόμενη πιθανότητα ουσιαστικά είναι 

ότι όσο αυξάνει ο αριθμός των σουτ τόσο πιο κοντά στην τιμή 0,6 θα έλθει το 

αποτέλεσμα. 
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Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος FC Midtjylland κέρδισε τον πρώτο του δανικό 

τίτλο πρωταθλήματος χρησιμοποιώντας αυτήν τη μέθοδο για την πρόσληψη παικτών. 

Για προφανείς λόγους έχουν κρατήσει το μοντέλο και τους υπολογισμούς τους 

μυστικό (Rathke, 2017). 

Ο Rathke, 2017, πραγματοποίησε μία μελέτη με σκοπό να εξετάσει τα γκολ 

στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα ποιοι παράγοντες 

σχετίζονται με την πρόβλεψη των xG. Για τη διεξαγωγή αυτής της μελέτης, 

αναλύθηκαν όλα τα παιχνίδια πρωταθλήματος από την Αγγλική Πρέμιερ Λιγκ (380 

στο σύνολο) και τη Γερμανική Μπουντεσλίγκα (306 στο σύνολο) για τη σεζόν 2012-

2013. Από το σύνολο των δεδομένων αφαιρέθηκαν τα πέναλτι και δεν 

συμπεριλήφθηκαν τα αυτογκόλ. Το μέγεθος του δείγματος περιελάμβανε 18.218 

σουτ, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν τόσο τα εύστοχα όσο και τα άστοχα ή αυτά 

που μπλόκαρε ο τερματοφύλακας ή κάποιος αμυντικός και στις δύο κατηγορίες. 

Μελέτησαν την επίδραση της απόστασης και της γωνίας του σουτ. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η απόσταση σε συνδυασμό με την γωνία του σουτ έχουν σημαντική 

επίδραση στον  υπολογισμό του xG, ενώ η απόσταση από μόνη της δεν έχει 

στατιστικά σημαντική επίδραση στον υπολογισμό του xG. Επομένως, αυτή η μέθοδος 

θα μπορούσε να βοηθήσει τους συλλόγους να εντοπίσουν πιθανούς στόχους και να 

τους αξιολογήσουν στατιστικά. 

Ο Rolfe, 2021, λέγοντας ότι «τα xGoalsαπό μόνα τους δεν λένε και πολλά» 

συγκρίνει τα γκολ που πέτυχαν οι ομάδες μετά από 16 αγώνες της budeslinga με τα 

xGoals. Επισημαίνει ότι όταν μια ομάδα έχει σημειώσει πολύ περισσότερα γκολ από 

τα xGoals της, αυτό σημαίνει ότι ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική με τις πιθανότητές 

της, ενώ όταν μια ομάδα έχει σημειώσει λιγότερα γκολ από την τιμή xG, πρέπει 

σαφώς να δουλέψει περισσότερο το πλεονέκτημά της σε σχέση με τον στόχο, δηλαδή 

την επίτευξη του γκολ. Σύμφωνα με τον Rolfe πιο αποτελεσματική ομάδα στην 

Μπουντεσλίγκα (μετά από 16 αγώνες της σεζόν) είναι η FC BayernMünchen. Τα xG 

της ομάδες είναι 31,87 γκολ αλλά η  ομάδα έχει ήδη συνολικά 48 γκολ. Με την 

απόδοση αυτή έχουν δημιουργήσει ένα θετικό ισοζύγιο το οποίο κανένας άλλος 

σύλλογος στην Μπουντεσλίγκα δεν πλησιάζει μέχρι στιγμής. Η Bayer Leverkusen 

είναι δεύτερη στη συγκεκριμένη κατάταξη με 29 γκολ που σημειώθηκαν με xG της 

21,18, και η Union Berlin ακριβώς πίσω τους με 6,6 γκολ διαφορά από το xG. Ο 
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Rolfeισχυρίζεται ότι αυτό εξηγεί γιατί απολαμβάνουν μια τόσο καλή σεζόν, με υψηλό 

επίπεδο απόδοσης αναφορικά με την επίτευξη του γκολ.  

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα δεν είναι ο μόνος παράγοντας πίσω από την 

επιτυχία. Εάν μία ομάδα δημιουργεί μόνο έναν μικρό αριθμό ευκαιριών, η μετατροπή 

των  ευκαιριών στην επίτευξη του γκολ σε ποσοστό άνω του μέσου όρου μπορεί να  

βοηθήσει μόνο σε ένα ορισμένο βαθμό. Για τον Rolfe είναι πάντα σημαντικό να 

δίνουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξία xGoals, καθώς αυτό σημαίνει ότι η ομάδα 

δημιουργεί τουλάχιστον πολλές ευκαιρίες για να σκοράρει. 

Σε σχέση με τις ομάδες με τις χαμηλότερες τιμές xGoals, όπως DSC 

ArminiaBielefeld, FC Schalke 04 και 1. FC Köln, δεδομένου ότι ταxG τους 

συνδυάζεται με χαμηλό επίπεδο απόδοσης η θέση τους στην κατάταξη φαίνεται πολύ 

λογική. Η ομάδα FSV Mainz 05 δεδομένου ότι έχει τη xG 21,78, έχει πετύχει το 

χειρότερο αρνητικό ισοζύγιο με 15 γκολ. Αν η ομάδα μελετούσε περισσότερο τις 

πιθανότητές του μπροστά από το γκολ κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού της 

σεζόν, αυτή τη στιγμή διαθέτει τις καλύτερες πιθανότητες να παραμείνει, μεταξύ των 

υποψηφίων υποβιβασμού (Rolfe, 2021). 

Το xG είναι μια μέτρηση που υπερβαίνει τις παραδοσιακές μετρήσεις λήψης. 

Είναι όμως σημαντικό να γνωρίζουμε ότι εξακολουθεί να είναι μόνο μια μέτρηση. 

Μπορείχρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των υποκείμενων επιδόσεων, αλλά τα 

πραγματικά γκολ είναι αυτά που θα κερδίσουν τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Το 

ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο και τα γκολ μπορούν να προέλθουν από οποιονδήποτε 

αριθμό απροσδόκητων αποτελεσμάτων, αλλά με τα xG μπορούμε να εξηγήσουμε 

πόσο πιθανό είναι αυτά (Whitmore. 2021). 

Με τη χρήση τέτοιων στατιστικών μεθόδων δίνετε η δυνατότητα να ενισχυθούν οι 

μελλοντικές προοπτικές ενός συλλόγου και να στεφθούν με μεγαλύτερη επιτυχία οι 

προσπάθειες των προπονητών και των συλλόγων 

2.8 Plus – Minus Rating 

2.8.1 Η ανάγκη αξιολόγησης της απόδοσης στον αθλητισμό 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στον αθλητισμό, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για 

την αξιολόγηση και τη μέτρηση της απόδοσης των παικτών. Στα ομαδικά αθλήματα, 
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οι ιδιοκτήτες, οι γυμναστές και οι προπονητές θέλουν να προσδιορίσουν ποιοι παίκτες 

είναι καθοριστικοί για την επιτυχία της ομάδας τους. Πρέπει να έχουν δηλαδή σωστή 

ενημέρωση έτσι ώστε να μπορούν να αποφασίζουν τόσο για την πρόσληψη όσο και 

για τη διατήρηση παικτών. Επιπρόσθετα, σε αντίθεση με άλλους κλάδους, υπάρχει 

μεγάλο ενδιαφέρον και εκτός της ομάδας για την απόδοση των παικτών μιας 

αθλητικής ομάδας, όπως για παράδειγμα, από οπαδούς και τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης που θέλουν να μάθουν ποιοι παίκτες θα παραμείνουν στην ομάδα και 

ποιοι πιθανώς όχι. Ως εκ τούτου, ένα από τα κύρια καθήκοντα της αθλητικής 

ανάλυσης είναι η αξιολόγηση της απόδοσης των παικτών και η κατανόηση της 

συμβολής τους στα αποτελέσματα της ομάδας (Kharrat, McHale&Peña, 2019). 

Τέτοιες βαθμολογίες έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης για αθλήματα όπως το χόκεϊ επί πάγου και το μπάσκετ και οι δημιουργοί 

τέτοιων συστημάτων αξιολόγησης εργάζονται ως αναλυτές για τις ομάδες της 

Εθνικής Ένωσης Μπάσκετ (ΝΒΑ), επηρεάζοντας τις αποφάσεις τους σχετικά με τις 

συναλλαγές και τις υπογραφές (Hvattum, 2020). 

Καθώς οι αξιολογήσεις συνεχίζουν να αναπτύσσονται σχεδόν σε όλα τα 

αθλήματα, είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο, το νούμερο ένα άθλημα 

στον κόσμο, υστερεί. Αν και η ανάλυση του ποδοσφαίρου είναι ένα αναδυόμενο 

πεδίο, δεν έχουν φτάσει ακόμη στα επίπεδα στα οποία βρίσκεται σήμερα το 

μπέιζμπολ ή το μπάσκετ (Schultze & Wellbrock, 2018). 

Στα ατομικά αθλήματα όπως το τένις και τα σκάκι, η αξιολόγηση των παικτών 

είναι ίσως πιο απλή από ότι στα ομαδικά αθλήματα Η βαθμολογία παικτών στα 

ομαδικά αθλήματα, είναι πιο προβληματική. Είναι πιο σύνθετη και παρουσιάζει 

περισσότερες δυσκολίες. Μια κοινώς χρησιμοποιούμενη προσέγγιση είναι η 

αξιολόγηση των ενεργειών που θεωρούνται «ενδιαφέρουσες» αναφορικά με τον 

παίχτη. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε στο EA SPORTS Player 

PerformanceIndicator και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από το English Premier 

League ως το επίσημο σύστημα βαθμολογίας παικτών. Η προσέγγιση αυτή παρέχει 

απλές, φιλικές προς το χρήστη βαθμολογίες. Ωστόσο, το κόστος της απλότητας είναι 

η έλλειψη της βαθύτερης κατανόησης των θέσεων στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι 

ενέργειες. Επιπλέον, δεν μπορεί να θεωρηθεί ασήμαντο το σύνολο των δεδομένων 

που απαιτούνται για την εν λόγω ανάλυση (harrat, etal 2019). 
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Η δημιουργία βαθμολογιών για μεμονωμένους παίκτες σε ομαδικά αθλήματα 

είναι μια πολύ πιο δύσκολη πρόκληση: ενώ το καθήκον της δημιουργίας ενός 

ουσιαστικού συστήματος βαθμολογίας για ομάδες είναι μια πρόκληση από μόνη της, 

πολλά νέα ζητήματα προκύπτουν όταν προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη συμβολή 

ενός μόνο παίκτη σε ολόκληρο το ομάδα. Όπως σημειώνεται από τους McHale, Scarf 

και Folker (2012), (όπως αναφέρεται στον Hvattum, 2019) οι αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των μεμονωμένων παικτών και των συμπαικτών τους, καθώς και οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μεμονωμένων παικτών και των αντίπαλων παικτών, 

καθιστούν δύσκολη την απομόνωση της απόδοσης ενός παίκτη. Οι παίκτες έχουν 

συχνά διαφορετικές ευθύνες. Κάποιοι παίχτες επικεντρώνονται στην επίθεση, ενώ 

άλλοι ειδικεύονται στην άμυνα(Harrat, etal 2019). Επίσης σε ορισμένα ομαδικά 

αθλήματα, διαφορετικοί παίκτες έχουν διαφορετικούς ρόλους. Ωστόσο, αυτοί οι 

ρόλοι ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της καριέρας ενός παίκτη, ή ακόμα 

και κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, καθιστώντας δύσκολο την αξιολόγηση ενός 

μεμονωμένου παίχτη (Hvattum, 2019). 

2.8.2 Η εισαγωγή των Plus-Minus Ratings στον αθλητισμό 

Το σύστημα αξιολογήσεων συν / πλην είναι απλό και διαισθητικό και παρέχει 

απάντηση στην ερώτηση: «Πώς αποδίδει μια ομάδα με έναν παίκτη, σε σύγκριση με 

ή χωρίς τον παίκτη;» (Kharrat, et al 2019). Η βαθμολογία συν/πλην έχει 

χρησιμοποιηθεί εκτενώς στο χόκεϊ επί πάγου και στο μπάσκετ. Η πιο απλή μορφή του 

συν / πλην, που προήλθε από το χόκεϊ επί πάγου κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 

1950, ήταν να μετράει τον αριθμό των γκολ που έχουν σημειωθεί μείον τον αριθμό 

των γκολ που δέχθηκε η ομάδα όταν ένας συγκεκριμένος παίκτης είναι στο παιχνίδι. 

Αυτή η φόρμα, ωστόσο, δεν λαμβάνει υπόψη τις αλληλεπιδράσεις των συμπαικτών 

και των αντιπάλων. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του μπάσκετ, ο Ουίνστον 

χρησιμοποίησε γραμμική παλινδρόμηση για να δημιουργήσει προσαρμοσμένες 

βαθμολογίες συν-πλην, όπου η βαθμολογία συν-πλην κάθε παίκτη προσαρμόζεται για 

τα αποτελέσματα των άλλων παικτών στο γήπεδο. Το κύριο μειονέκτημα αυτής της 

προσέγγισης είναι ότι τα άτομα που παίζουν πάντα μαζί δεν μπορούν να διακριθούν 

και οι εκτιμήσεις βαθμολογίας γίνονται εξαιρετικά αναξιόπιστες. ΟSill το έλυσε 

εισάγοντας μια κανονικοποιημένη προσαρμοσμένη βαθμολογία συν-πλην για το 

μπάσκετ, όπου το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης εκτιμάται χρησιμοποιώντας 
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Ridgeπαλινδρόμηση, εισάγοντας μια μεροληψία και μειώνοντας τη διακύμανση των 

εκτιμήσεων της βαθμολογίας (Hvattum, 2020). 

2.8.3 Πως λειτουργεί το μοντέλο Plus-MinusRatings 

Για να είναι κατανοητή η βαθμολόγηση συν-πλην, αν είναι χρήσιμο να γίνει 

διάκριση μεταξύ αυτών που μπορούν να χαρακτηριστούν ως βαθμολογίες από κάτω 

προς τα πάνω και από βαθμολογίες από πάνω προς τα κάτω. Οι βαθμολογίες από 

κάτω προς τα πάνω υπολογίζονται με βάση τις μεμονωμένες ενέργειες των παικτών: 

εάν ένας παίκτης εκτελεί μια ενέργεια που σχετίζεται με θετικό αποτέλεσμα για την 

ομάδα, η βαθμολογία αυτού του παίκτη αυξάνεται, ενώ η βαθμολογία άλλων 

παικτών, που δεν συμμετείχαν στο παιχνίδι, δεν επηρεάζονται. Ενώ οι βαθμολογίες 

από κάτω προς τα πάνω επικεντρώνονται στην απόδοση κάθε παίκτη, αγνοώντας το 

τελικό αποτέλεσμα για την ομάδα, οι βαθμολογίες από πάνω προς τα κάτω κάνουν το 

αντίθετο. Στις βαθμολογίες από πάνω προς τα κάτω, η ιδέα είναι ότι παρατηρείται η 

απόδοση της ομάδας στο σύνολό της και η αξιολόγηση για αυτήν την απόδοση 

κατανέμεται σε μεμονωμένους παίκτες που συμμετέχουν στον αγώνα, ανεξάρτητα 

από τις ενέργειες που έκαναν. Οι βαθμολογίες συν-πλην είναι βαθμολογίες από πάνω 

προς τα κάτω και προσπαθούν να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο ενός παίκτη 

συγκρίνοντας την απόδοση της ομάδας με και χωρίς τον παίκτη. Έχουν εμφανιστεί 

πολλές παραλλαγές αυτής της ιδέας, κυρίως για την αξιολόγηση παικτών στο 

μπάσκετ και στο χόκεϊ επί πάγου, αλλά σταδιακά και για άλλα αθλήματα (Hvattum, 

2019). 

Το μη προσαρμοσμένο σκορ συν-πλην υπολογίζει τη συνεισφορά του παίκτη 

στη διαφορά γκολ της ομάδας του (ανά ενενήντα λεπτά) ενώ βρίσκεται στο γήπεδο. 

Αυτό στην πράξη υπολογίζεται ως εξής: έστω ένας παίκτης που παίζει σε έναν αγώνα 

τα πρώτα 60 λεπτά κατά τα οποία η ομάδα του δέχεται ένα γκολ και αποτυγχάνει να 

σκοράρει. Ο αγώνας τελειώνει με ήττα 1-0. Σε ένα άλλο ματς, ο παίκτης συμμετέχει 

στον αγώνα τα τελευταία 30 λεπτά και η ομάδα του είναι μπροστά στο σκορ 3-0 

μπροστά. Κατά τη διάρκεια των 30 λεπτών του παιχνιδιού που βρίσκεται ο παίκτης 

στο γήπεδο, το σκορ γίνεται στο 5-0. Η βαθμολογία συν-πλην του παίκτη είναι τότε 

((−1/60) + (2/30)) × 90 = +4,5. Με άλλα λόγια, όταν ο παίκτης βρισκόταν στο γήπεδο 

η ομάδα σημείωσε 4,5 γκολ ανά 90 λεπτά περισσότερο από την αντίπαλη (Kharrat, 

Pena&Ian, 2017). 
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Αυτό που ουσιαστικά μετρά το συν-πλην είναι απλώς το στατιστικό 

πλεονέκτημα όταν ο παίκτης βρίσκεται στο γήπεδο μείον το στατιστικό στοιχείο όταν 

ο παίκτης δεν βρίσκεται στο γήπεδο. Με άλλα λόγιο το σύστημα συν / πλην 

ουσιαστικά δείχνει εάν η παρουσία ενός παίκτη στο γήπεδο είναι καθαρή θετική ή 

αρνητική για την ομάδα του, ανεξάρτητα από τη θέση. Επιτρέπει τη σύγκριση της 

καθαρής επιρροής ενός παίκτη στην απόδοση της ομάδας με άλλους συμπαίκτες. 

Αυτή η προσέγγιση είναι μια σημαντική στατιστική πρόοδος στον τομέα του 

ποδοσφαίρου πέρα από την μέτρηση των βασικών στατιστικών στοιχείων, όπως το 

γκολ, οι ασίστ ή τα tackles. Ως εκ τούτου, το σύστημα συν / πλην προσθέτει μια 

ποσοτική εικόνα για την απόδοση ενός παίκτη που θα μπορούσε να βελτιώσει τις 

αποφάσεις των προπονητών τόσο στον τομέα της προπόνησης όσο και στον 

εντοπισμό του παιχνιδιού(Schultze & Wellbrock, 2018). Κατά συνέπεια, οι παίκτες 

που έχουν θετικά σκορ σε αυτή τη μέτρηση είναι αυτοί που βρισκόντουσαν στο 

γήπεδο όταν η ομάδα είχε καλή απόδοση (δηλαδή η ομάδα σκόραρε πιο συχνά από 

τους αντιπάλους), ενώ οι παίκτες με αρνητικές αξιολόγηση ήταν στο γήπεδο όταν η 

ομάδα τους έχανε από τους αντιπάλους. Η μέτρηση συν / πλην ουσιαστικά υποθέτει 

σιωπηρά ότι όλοι οι παίκτες στο γήπεδο συμβάλλουν στην επιτυχία της ομάδας στον 

ίδιο βαθμό. Στα αθλήματα με συχνές αλλαγές στο σχηματισμό, αυτή η μέτρηση 

μπορεί επίσης να ερμηνευθεί ως συμβολή του παίκτη στην επιτυχία της ομάδας. 

(Schultze & Wellbrock, 2018). 

Η απλούστερη έκδοση της μέτρησης αντιμετωπίζει επίσης όλα τα 

αποτελέσματα των παιχνιδιών με την ίδια βαρύτητα. Μια ισχυρή αντίρρηση είναι ότι 

η νίκη εναντίον αδύναμων αντιπάλων δεν είναι τόσο πολύτιμη όσο η νίκη (ή 

ισοπαλία) εναντίον βαρέων φαβορί. Η απλή έκδοση της μέτρησης συν / πλην δεν 

αντιπροσωπεύει καμία από τις δύο αυτές περιπτώσεις.  

Από την αρχή ήταν γνωστές πολλές αδυναμίες των βασικών αξιολογήσεων 

συν-πλην. Μία τέτοια αδυναμία είναι ότι οι βασικές βαθμολογίες συν-πλην αγνοούν 

την ποιότητα των συμπαικτών και των αντιπάλων ενός παίκτη. Η συνέπεια είναι ότι 

οι φτωχοί παίκτες σε καλές ομάδες είναι υπερεκτιμημένοι, ενώ οι καλοί παίκτες σε 

κακές ομάδες είναι υποτιμημένοι. Οι προσαρμοσμένες βαθμολογίες συν - πλην 

χρησιμοποιούν πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση για την επίλυση αυτού του 

ζητήματος και οι αρχικές εξελίξεις έγιναν στο πλαίσιο του μπάσκετ. Ο 
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DanRosenbaum ήταν πιθανότατα ο πρώτος που δημοσίευσε λεπτομέρειες σχετικά με 

αυτό που είναι τώρα γνωστό ως προσαρμοσμένη βαθμολογία συν - πλην, σε ένα 

άρθρο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο 82games.com (Hvattum, 2019). 

Επίσης έχει ασκηθεί κριτική στην αξιολόγηση συν-πλην καθώς μετρά τη 

συνολική επίδραση του παίκτη στην απόδοση της ομάδας του, αλλά αγνοεί τις 

μεμονωμένες πτυχές του παίκτη. Η βαθμολογία του παίκτη επηρεάζεται σε μεγάλο 

βαθμό από την ποιότητα των συμπαικτών με τους οποίους ο παίκτης μοιράζεται το 

γήπεδο. Για παράδειγμα, εάν δύο παίκτες είναι ίσοι σε ικανότητα, αλλά ο ένας 

μοιράζεται γήπεδο με τους 1990 Chicago Bulls (με τον Michael Jordan) και ο άλλος 

με τους Wizard του 2002 (με τον Michael Jordan), ο πρώτος είναι πιθανό να έχει 

υψηλότερο συν-μείον από το δεύτερο (Hei Ho, 2021). 

Ένα ακόμη στοιχείο που δεν λαμβάνεται υπόψη είναι η κατάσταση του 

παιχνιδιού (όπως μείωση του αριθμού των παικτών σε μια ομάδα μετά από κόκκινη 

κάρτα ή οποιοδήποτε πλεονέκτημα εντός έδρας). Επιπλέον, εάν κάποιος 

χρησιμοποιούσε αυτήν την απλή βαθμολογία συν / πλην για να συγκρίνει παίκτες από 

διαφορετικές ομάδες, τα αποτελέσματα θα ήταν σχεδόν χωρίς νόημα (Kharrat, Pena 

& Ian, 2017). 

Από τη στιγμή της εμφάνισης αυτής της μεθόδου αξιολόγησης των παιχτών 

έχουν γίνει πολλές προσπάθειες βελτίωσής της. Επίσης όπως αναφέρει και ο 

Hvattum, 2020 πρόσφατα όμως έχουν δημοσιευτεί αρκετές ακαδημαϊκές συνεισφορές 

για βαθμολογίες συν-πλην για το ποδόσφαιρο. 

2.8.4 ΤαPlus-Minus Ratings στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. 

Ο Hvantum, 2020,πρότεινε μια νέα βαθμολογία συν –πλην για τους παίκτες 

στο ποδόσφαιρο, όπου οι συνεισφορές των παικτών χωρίζονται σε επιθετικές και 

αμυντικές. Η επιθετική βαθμολογία δείχνει σε ποιο βαθμό ένας παίκτης συμβάλλει 

στην ομάδα, κερδίζοντας περισσότερα γκολ, ενώ η αμυντική βαθμολογία δείχνει εάν 

ένας παίκτης συνεισφέρει στην ομάδα με λιγότερα γκολ. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε σε 52 χιλιάδες αγώνες, με περισσότερους από 30 χιλιάδες παίκτες. 

Εκτιμήθηκαν επίσης η επίδραση και άλλων παραγόντων όπως η ηλικία ενός παίκτη η 

οποία επηρεάζει τις επιθετικές και αμυντικές συνεισφορές διαφορετικά, με τις 

αμυντικές βαθμολογίες να είναι πιο ευαίσθητες στην ηλικία του παίκτη. Το 
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πλεονέκτημα εντός έδρας και η επίδραση των αποκλεισμών των παικτών επηρεάζουν 

τόσο τον αριθμό των γκολ που σημειώθηκαν όσο και τον αριθμό των γκολ που 

δέχθηκαν οι ομάδες σε έναν αγώνα. Για παράδειγμα, μια κόκκινη κάρτα έχει 

αρνητική επίδραση τόσο στον αριθμό των γκολ που σημειώθηκαν όσο και στα γκολ 

που δέχτηκε η ομάδα, αλλά η επίδραση στον αριθμό των γκολ που δέχθηκε είναι 

ισχυρότερη.  

Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο όσον 

αφορά στην αντικειμενική αξιολόγηση των παιχτών (Kharrat, et al 2019). Η μέτρηση 

συν / πλην μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της συνεισφοράς των παικτών στη 

συνολική επιτυχία της ομάδας κατά τη διάρκεια πολλών αγώνων ή ολόκληρης της 

σεζόν και να αξιολογήσει την καλή ή την κακή απόδοση των παικτών. Η μέτρηση 

είναι αντικειμενική και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια ομάδα για να βρει ποιοι 

παίκτες συμβάλλουν πιο θετικά ή πιο αρνητικά στην προσπάθεια της ομάδας. 

Φυσικά, η ίδια μέτρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις ομάδες για να βρει σε 

ποιους παίκτες θα πρέπει να επικεντρωθεί η ομάδα σε έναν επερχόμενο αγώνα. Μια 

άλλη πιθανή εφαρμογή είναι η σύγκριση μεταξύ ομάδων, η οποία πιθανώς βελτιώνει 

τις αποφάσεις των υπευθύνων κατά τη σύνταξη ρόστερ. Αυτό δείχνει ότι η μέτρηση 

συν / πλην έχει διπλή φύση, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως εργαλείο 

αξιολόγησης της ίδιας της ομάδας όσο και ως εργαλείο αξιολόγησης της αντίπαλης 

ομάδας (Schultze & Wellbrock, 2018). 

Οι αξιολογήσεις αντικειμενικών παικτών έχουν πολλούς τομείς χρήσης, που 

κυμαίνονται από σκοπούς ψυχαγωγίας έως και ως υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε 

μεταγραφές παικτών με υψηλά στοιχήματα. Οι βαθμολογίες συν-πλην βασίζονται 

στην ιδέα ότι η απόδοση μιας ομάδας μπορεί να διανεμηθεί σε μεμονωμένους 

παίκτες, χωρίς να γνωρίζουμε τις ακριβείς ενέργειες των παικτών που 

πραγματοποιούνται εντός των αγώνων. Η βασική μορφή των βαθμολογιών συν-πλην 

είναι γνωστό ότι έχει αρκετές ελλείψεις, αλλά ένας αυξανόμενος αριθμός ερευνών 

έχει δώσει πρόσφατα πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συγκεκριμένοι τύποι μοντέλων παλινδρόμησης και τεχνικών εκτίμησης για την 

αντιμετώπιση ορισμένων εξ αυτών των ανεπαρκειών (Hvantum, 2020). 

Η έρευνα για βελτιωμένα μοντέλα βαθμολογίας παικτών, και ειδικότερα για 

τις βαθμολογίες συν - πλην, φαίνεται να αυξάνεται. Δεν υπάρχει κοινή μέθοδος 
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μέτρησης της ποιότητας των διαφορετικών βαθμολογιών συν - πλην. Οι περισσότερες 

συνεισφορές έχουν γίνει ανεξάρτητα, πολλοί έχουν καταφύγει για να συγκρίνουν τις 

βαθμολογίες συν - πλην με μέτρα που βασίζονται σε έξοδα μεταφοράς, μισθούς 

παικτών, βραβεία παικτών ή βαθμολογίες δημοσιογράφων. Άλλοι έχουν 

χρησιμοποιήσει αντικειμενικά μέτρα, όπως η ικανότητα των αξιολογήσεων να 

προβλέπουν μελλοντικά αποτελέσματα ή μελλοντικές διαφορές στόχων. Αυτό μπορεί 

στη συνέχεια να επιτρέψει συγκρίσεις με προβλέψεις από τις πιθανότητες αγοράς 

στοιχημάτων, που αποτελεί ένα χρήσιμο σημείο αναφοράς. Ωστόσο, παραμένει μια 

ανοιχτή ερώτηση για τον προσδιορισμό του καλύτερου τρόπου μέτρησης της 

ποιότητας των βαθμολογιών συν-πλην(Hvantum, 2020). 
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3. ΈΡΕΥΝΑ 

3.1 Σκοπός 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι η διεξαγωγή αποτελεσμάτων και 

συμπερασμάτων, για τις απόψεις και συνήθειες ατόμων που παρακολουθούνε αγώνες 

ποδοσφαίρου ως προς: 

το αν παρακολουθούνε αγώνες Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης 

το αν η τεχνολογία βοηθάει στην εξέλιξη του ποδοσφαίρου 

τα στοιχεία που είναι αξιοθαύμαστα σε έναν αθλητή 

τα υπέρογκα χρηματικά ποσά που δίνονται σε πολλές μεταγραφές 

το γυναικείο ποδόσφαιρο και αν το ποδόσφαιρο αντικαθίσταται με κάποιο άλλο 

άθλημα 

 την εξοικείωση του κοινού με νέους στατιστικούς όρους που έχουν εισαχθεί στο 

ποδόσφαιρο   

 

3.2 Μεθοδολογία 

3.2.1 Ερευνητική υπόθεση 

Ερευνητική υπόθεση είναι η καταγραφή των απόψεων των φιλάθλων του 

ποδοσφαίρου για τους στόχους των ελληνικών ακαδημιών και το πώς επηρεάζεται το 

ποδόσφαιρο από την εξέλιξη των τεχνολογικών μέσων, για τη πιθανή κατάχρηση που 

γίνεται σε κάποια συμβόλαια, για το γυναικείο ποδόσφαιρο και την σχέση του μέσου 

φιλάθλου με τους νέους στατιστικούς όρους που έχουν εισαχθεί στην ανάλυση του 

σύγχρονου ποδόσφαιρου. 

Ένας από τους λόγους που ώθησαν τον ερευνητή στην εύρεση πληροφοριών 

μέσω διαδίκτυο, είναι η πληθώρα πηγών και η δυνατότητα επεξεργασίας ποικίλων 

πληροφοριών, που σε καμία βιβλιοθήκη δεν είναι δυνατόν να αναπαραχθεί. Μέσα 

από το διαδίκτυο, είναι δυνατή η πρόσβαση σε δημοσιευμένα άρθρα κλαδικών και 

επιστημονικών περιοδικών, σε παλαιότερες εργασίες, σε βιβλία με ηλεκτρονική 

μορφή. ο έναυσμα δόθηκε από παλαιότερες έρευνες, σχετικές με την οργάνωση στο 

χώρο του ποδοσφαίρου, το βαθμό που βοηθάει η τεχνολογία, με την αθλητική 

παιδεία.   
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3.2.2 Υλικό και Δείγμα 

3.2.2.1 Το δείγμα 

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα από 04/06/2021 μέχρι 

11/06/21 την εβδομάδα πριν την έναρξη του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 

Ποδοσφαίρου. Το δείγμα που επιλέχθηκε ήταν τυχαίο δείγμα,  καθώς το 

ερωτηματολόγιο απευθύνονταν σε οποιαδήποτε άτομα που παρακολουθούνε αγώνες 

ποδοσφαίρου , (χωρίς να έχουν κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ή να εξετάζεται 

κάτι συγκεκριμένο ώστε το δείγμα να είναι στρωματοποιημένο).  Ο τελικός αριθμός 

του δείγματος είναι 166 συμμετέχοντες.   

 

3.2.2.2 Το υλικό 

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι ένα 

δομημένο ερωτηματολόγιο, που αναλύεται εύκολα και είναι εύληπτο ότι η παρουσία 

του ερευνητή δεν καθίσταται απαραίτητη, διότι μπορεί να συμπληρωθεί και χωρίς την 

βοήθεια του (Cohen et al, 2007). Το ερωτηματολόγιο παρουσιάζει μια σειρά 

ερωτήσεων τις οποίες ο συμμετέχοντας καλείτε να απαντήσει και να αντιδράσει σε 

αυτές με όποιο τρόπο ζητείτε κάθε φορά (Cohen et al. 2007). Στο ερωτηματολόγια 

παρατηρείτε μια σαφής σειρά και δομή των ερωτήσεων στις οποίες καλείτε να 

απαντήσει ο συμμετέχοντας ενώ η μορφή των ερωτήσεων που περιέχονται, σε αυτά, 

είναι ανοιχτού τύπου. Για τον σκοπό της έρευνας επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο 

καθώς οι ερωτήσεις που δημιουργήθηκαν είναι συγκεκριμένες και αφορούν τις 

συνήθειες και τις απόψεις ατόμων που παρακολουθούνε ποδοσφαιρικούς αγώνες. 

Δηλαδή οι ερωτήσεις, έχουν μια σειρά και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους με σκοπό τα 

αποτελέσματα να απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα που καλείτε ο ερευνητής να 

απαντήσει μετά το πέρας της έρευνας (Cohen et al. 2007). 

Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα, είναι ένα εμπεριστατωμένο και 

εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο σε μορφή GoogleForms με ερωτήσεις Διχοτόμησης, 

Πολλαπλής επιλογής με μία απάντηση και Πολλαπλής Επιλογής με δυνατότητα πάνω 

από 1 απαντήσεις. Επίσης, στο ερωτηματολόγιο συμπεριλαμβάνονται ερωτήματα 

ιεράρχησης (από το 1 ως το 5), Κλίμακας Likert (διαφωνώ έντονα, διαφωνώ, ούτε 
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συμφωνώ ούτε διαφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα), Κλίμακας Thurstone (ποτέ, 

σπάνια, ορισμένες φορές, σχεδόν πάντα, πάντα) (Κουμπαρέλης, 2016).  

Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα, μεταξύ 04/06/2021 και 11/06/2021, 

ενώ τα ερωτηματολόγια σταλθήκαν ηλεκτρονικά και είναι σε μορφή GoogleForms.    

 

3.2.3 Περιγραφή της μεθοδολογικής θεωρητικής προσέγγισης και οι λόγοι 

που οδήγησαν στην υιοθέτηση 

Η θεωρητική προσέγγιση του θέματος, πραγματοποιήθηκε μέσα από αναζήτηση 

πληροφοριών στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα: σε ηλεκτρονικά βιβλία, δημοσιευμένα 

άρθρα, πανεπιστημιακές εργασίες, παλαιότερες έρευνες, σχετικά με την οργάνωση 

και την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο χώρο του ποδοσφαίρου, την υπέρβαση των 

χρηματικών ποσών των συμβολαίων, την αθλητική παιδεία , τις διαφορές σε 

γυναικείο και αντρικό ποδόσφαιρο κ.α. 

Η έρευνα  η οποία πραγματοποιείτε στη παρούσα εργασία είναι η ποσοτική  και 

επιλεχθεί διότι χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια και σκοπός είναι η διερεύνηση του 

θέματος με σαφήνεια , ώστε να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη εμβάθυνση σε αυτό. 

Μέσα από τη ποσοτική έρευνα,  τα αποτελέσματα για την έρευνα χαρακτηρίζονται 

από εγκυρότητα. Η ποσοτική έρευνα έχει σαν στόχο να μετατρέψει όλα τα δεδομένα 

σε στατιστικά αποτελέσματα ώστε να προσμετρούν με ακρίβεια και να είναι σωστά. 

Τα ποσοτικά δεδομένα δίνουν ένα συγκεκριμένο αριθμό δείγματος, με σκοπό να 

υπολογιστεί το επίπεδο ακριβείας και το επίπεδο πιθανότητας ώστε να ερευνηθεί 

σωστά το δείγμα (Cohen et al, 2007). Ο ερευνητής,  επέλεξε τη  ποσοτική 

μεθοδολογική προσέγγιση για να συλλέγει αντικειμενικά δεδομένα σχετικά με τους 

αθλητικούς αγώνες ποδοσφαίρου. Κάθε έρευνα θα πληροί τα κριτήρια της εγκυρότητας 

και της αξιοπιστίας με σκοπό να μπορεί ο ερευνητής να υποστηρίξει ότι τα ευρήματά 

του μπορούν να γενικευτούν (Τσιώλης, 2011). 

 

3.2.4 Συσχέτιση των δεδομένων με τους στόχους και τα ερωτήματα της 

έρευνας 

Όσο αφορά τα ερωτήματα της έρευνας, τίθεται ερώτημα που σχετίζεται με το 

αν η εξέλιξη των τεχνολογικών μέσων βοηθάει στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου,  

καθώς επίσης, είναι ένας από τους στόχους της έρευνας. Ένα μεγάλο μέρος των 
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δεδομένων, αναφέρεται σε καινοτόμες τεχνολογικές εξελίξεις, με αποτέλεσμα, η 

συσχέτιση (μεταξύ δεδομένων και στόχων - ερωτημάτων) να παρατηρείτε έντονα και 

στο μέγιστο βαθμό.  Ένα ακόμη ερώτημα, το οποίο συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με 

τα δεδομένα , είναι τα θετικά στοιχεία των αθλητών, που είναι αξιοθαύμαστα για τους 

συμμετέχοντες. Το ομαδικό λοιπόν πνεύμα, είναι το πρώτο αξιοθαύμαστο στοιχείο , 

το οποίο αναφέρεται και στα θεωρητικά δεδομένα, ως ένα κύριο στοιχείο που πρέπει 

να περνάει από τα διοικητικά μέλη προς όλα τα υπόλοιπα μέλη μιας ομάδας.  

 

3.2.5 Ζητήματα ηθικής δεοντολογίας, εγκυρότητας και αξιοπιστίας 

3.2.5.1 Ζητήματα Εγκυρότητας και Αξιοπιστίας 

Σύμφωνα με την Ουζούνη και τον Νακάκη (2011) η εγκυρότητα αφορά στο κατά 

πόσο ένα οποιοδήποτε όργανο μέτρησης υποστηρίζει αυτό που μετράει. Σε αντίθεση με 

την αξιοπιστία, η οποία αφορά τη  σταθερότητα  που παρουσιάζει το εργαλείο 

μέτρησης που έχει χρησιμοποιηθεί, σε  διαδοχικές  μετρήσεις (Χαριτάκης, 2012). 

Αναλυτικότερα όσον αφορά την αξιοπιστία, οι ερευνητές θα πρέπει να εξετάσουν τους 

παράγοντες του κατά πόσο το εργαλείο μέτρησης που θα χρησιμοποιήσουν στην πράξη 

είναι σταθερό και έγκυρο (Χαριτάκης, 2012). Για να θεωρηθεί ένα  ερευνητικό  

εργαλείο αξιόπιστο θα πρέπει όταν επαναληφθεί η μέτρηση κάτω από όμοιες ή 

παρόμοιες συνθήκες, η μεταβλητότητα των αποτελεσμάτων του να είναι μικρή 

(Ουζούνη και Νακάκης, 2011). Ειδικότερα, ένα εργαλείο μέτρησης για να είναι έγκυρο 

θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές με επιτυχία σε έναν πληθυσμό όπου έχει 

σχεδιαστεί ερευνητικά (Χαριτάκης, 2012). Συγκεκριμένα, η εγκυρότητα και η 

αξιοπιστία των οργάνων μέτρησης είναι καθοριστική  για  την  εξασφάλιση των ορθών 

αποτελεσμάτων της έρευνας (Ουζούνη και Νακάκης,2011). Στην παρούσα έρευνα θα 

υπάρχει ένα επαρκές μέγεθος δείγματος (166 φίλαθλοι ποδοσφαιρικών αγώνων) με 

σκοπό την διασφάλιση μιας αξιόπιστης παραγοντικής ανάλυσης. Η εγκυρότητα όσο 

και η αξιοπιστία, διασφαλίζονται με τη χρήση των ερωτηματολογίων , με ερωτήσεις 

που συνδέονται και με τις βιβλιογραφικές πηγές (Ίσερης, 2016). 
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3.2.5.2. Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας 

Η έρευνα θα διεξαχθεί με σεβασμό στην πνευματική ακεραιότητα και στην ζωή 

κάθε ανθρώπου καθώς θα σεβαστεί την ακαδημαϊκή αλήθεια (Πανεπιστήμιο Κρήτης, 

2012). Η έρευνα έχει ως κυριότερο μέλημα την διαφύλαξη της υγείας των 

συμμετεχόντων, τόσο της ψυχικής αλλά και της σωματικής υγείας τους και την 

προάσπιση των ατομικών τους δικαιωμάτων και ελευθεριών (Πανεπιστήμιο Κρήτης, 

2012). Προπάντων όμως η έρευνα βασίζεται στη συνειδητή συναίνεση των 

συμμετεχόντων, στο δικαίωμα του ατόμου να είναι ελεύθερο και να ζει δημοκρατικά 

(Cohen και Manion, Χ.Η). Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να αποχωρήσουν 

οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν ακόμη και εάν έχουν υπογράψει την συγκατάθεση 

τους. Ωστόσο, διασφαλίζεται στους συμμετέχοντες πως τα στοιχεία επικοινωνίας του 

ερευνητή είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που χρειαστεί οποιαδήποτε απορία σχετικά 

με την έρευνα. Ο ερευνητής είναι πρόθυμος να απαντήσει στις απορίες των 

συμμετεχόντων του (Αντωνίου, 2006). Διασφαλίζεται η ανωνυμία των 

συμμετεχόντων στην έρευνα, καθώς τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων δεν 

θα αποκαλυφθούν διότι θα είναι κωδικοποιημένα και δεν θα εμφανίζονται πουθενά. Ο 

ερευνητής θα προστατεύσει το δικαίωμα των συμμετεχόντων για προσωπική ζωή και 

δεν θα αποκαλυφθούν δημοσίως τα προσωπικά στοιχεία τους (Cohen και Manion, 

Χ.Η). 

Στην παρούσα έρευνα τηρήθηκαν όλα τα ηθικά ζητήματα και δεοντολογικές αρχές που 

διέπουν μια έρευνα. Ειδικότερα: 

 Τηρήθηκε πλήρης εχεμύθεια ως προς τις πληροφορίες που αφορούν τους 

συμμετέχοντες και διαφυλάχθηκε η ασφάλεια του σχετικού υλικού, ενώ 

ενημερώσαμε όλους τους συμμετέχοντες ότι τα προσωπικά τους δεδομένα δε θα 

χρησιμοποιηθούν 

 Καταχωρήθηκε η ανωνυμία των εξεταζόμενων 

 Τα αποτελέσματα που προέκυψαν αναλύθηκαν από τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή και χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς της 

συγκεκριμένης έρευνας και αποκλειστικά και μόνο από τη συγκεκριμένη ερευνητική 

ομάδα με ερωτηματολόγιο σε μορφή GoogleForm .  

 

 

 



49 

 

 

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων, ξεκινάει με τα Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των συμμετεχόντων.  Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων, (80%), όπως 

ήταν αναμενόμενο, είναι αντρικού φύλου.  

 

 

Γράφημα 1 Το φύλο των συμμετεχόντων 

 

Οι ηλικίες των περισσότερων ατόμων, του (37,9%) για την ακρίβεια, 

κυμαίνονται μεταξύ 26 και 35 ετών, ενώ σε δεύτερη θέση έρχονται τα άτομα 

νεότερων ηλικιών, 18-25 και συγκεκριμένα με ποσοστό (36,2%). Πολύ λιγότεροι 

(15%) είναι οι φίλοι του ποδοσφαίρου σε μεγαλύτερες ηλικίες, 36-46 ετών.   

 

 

Γράφημα 2 Η ηλικία των συμμετεχόντων 

 

Το Εκπαιδευτικό επίπεδο του υψηλότερου ποσοστού των ατόμων που 

συμμετείχαν στην έρευνα, του (44%) δηλαδή, είναι υψηλό, καθώς πρόκειται για 

απόφοιτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Στο ίδιο ποσοστό, στο (22,4%), βρίσκονται 
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άτομα που έχουν ολοκληρώσει μόνο τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όπως αντίστοιχα 

άτομα με Μεταπτυχιακό.  

 

 

Γράφημα 3 Το Εκπαιδευτικό Επίπεδο των συμμετεχόντων 

  

 Η οικογενειακή κατάσταση της πλειάδας των συμμετεχόντων , του (67,2%) 

είναι άγαμοι, ενώ με πολύ μεγάλη διαφορά, στη δεύτερη θέση, βρίσκονται όσοι είναι 

παντρεμένοι με παιδιά (18%).  

 

 

Γράφημα 4 Η οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων 

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΑΓΏΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΔΙΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ 

Το υψηλότερο ποσοστό των συμμετεχόντων, το (66%) για την ακρίβεια, έχει 

παρακολουθήσει  αγώνα Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης στην Ελλάδα, σε αντίθεση με το 

(34%), που ως τώρα δε δόθηκε η κατάλληλη ευκαιρία. 
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Γράφημα 5 Αν οι συμμετέχοντες παρακολουθήσει αγώνα Ευρωπαϊκής 

Διοργάνωσης στην Ελλάδα 

 

 Όπως φαίνεται, ένα πολύ υψηλό ποσοστό συμμετεχόντων, (68,9%) δεν έχει 

παρακολουθήσει κάποιο αγώνα Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης σε ευρωπαϊκή χώρα , σε 

αντίθεση με ένα αρκετά μικρότερο (23,3%) που έχει παρακολουθήσει.  

 

 

Γράφημα 6 Αν οι συμμετέχοντες παρακολουθήσει αγώνα Ευρωπαϊκής 

Διοργάνωσης σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα 

 

ΣΤΌΧΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΣΥΛΛΌΓΩΝ 

 Όσο αφορά τους στόχους των ελληνικών συλλόγων ώστε να επιτευχθεί 

καλύτερη πορεία του ελληνικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη, κατά το (32%) είναι η 

ανάπτυξη των εγκαταστάσεων, ενώ κατά το (46,6%), είναι η ανάπτυξη νέων 

ακαδημιών. 
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Γράφημα 7 Στόχοι των ελληνικών συλλόγων για τη βελτίωση της πορείας του 

ελληνικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη. 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉ ΕΞΈΛΙΞΗ  ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΊΡΟΥ 

 Σύμφωνα με το υψηλότερο ποσοστό εκ του συνόλου των συμμετεχόντων, το 

(62%), η τεχνολογία βοηθάει στην εξέλιξη του ποδοσφαίρου και ένα πολύ μικρότερο 

ποσοστό (19%) , είναι απολύτως σύμφωνο με αυτή την άποψη. Ενώ υπάρχει και ένα 

(15,5%) ατόμων που συμμετείχε στην έρευνα και διατηρεί ουδέτερη άποψη.   

 

 

Γράφημα 8 Η τεχνολογία ως βοηθητικό μέσο στην εξέλιξη του ποδοσφαίρου 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΏΝ ΠΟΥ ΘΑΥΜΆΖΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΌ 

 Όσο αφορά τα στοιχεία που θαυμάζουν οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου σε ένα 

αθλητή είναι κατά κύριο λόγο το πνεύμα της ομαδικότητας (88,8%). Άλλα αξιόλογα 

στοιχεία των αθλητών, που υποστηρίζονται από υψηλά ποσοστά συμμετεχόντων 

επίσης, (62,9%) και (60,3%) αντίστοιχα, είναι η αθλητική του παιδεία και η 

δυναμικότητα του στους αγώνες. Ακόμη, ένα ποσοστό της τάξεως του (48%) , 
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θαυμάζουν έναν αθλητή, όταν τον εμπιστεύονται οι συμπαίκτες του, ως αρχηγό της 

ομάδας.  

 

 

Γράφημα 9 Στοιχεία ενός αθλητή που θαυμάζουν οι συμμετέχοντες 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΌΤΗΤΑ ΣΤΟ ΓΉΠΕΔΟ 

 Το (34,5%) εκ του συνόλου των ατόμων που συμμετείχε στην έρευνα, ποτέ 

δεν έχει παρακολουθήσει αγώνα της ομάδας με επίσκεψη στο γήπεδο , ενώ για το 

(30%) αυτό έχει συμβαίνει σπάνια. Ενώ για ένα ακόμη χαμηλότερο ποσοστό, (25,9%) 

η επίσκεψη στο γήπεδο σε αγώνα της ομάδας του, έχει συμβεί ορισμένες φορές.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 10 Συχνότητα παρακολούθησης των αγώνων από το 

γήπεδο 
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ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΠΟΣΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 

Με την άποψη του ότι σε κάποιες μεταγραφές, το χρηματικό ποσό των 

Συμβολαίων είναι υπέρογκο, συμφωνεί το μεγαλύτερο μερίδιο των συμμετεχόντων, 

το (52,6%) , ενώ για πολύ μικρότερα ποσοστά ατόμων, (14-15%) αυτά τα χρηματικά 

ποσά θα μπορούσαν να είναι μικρότερα.  

 

 

 

 

 

 

 ΠΡΟΤΊΜΗΣΗ MMEΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΏΝ 

ΑΓΏΝΩΝ 

 Οι περισσότεροι από τους φίλους του ποδοσφαίρου που έλαβαν μέρος στην 

παρούσα έρευνα, (53,4%) προτιμούνε τη τηλεόραση ως μέσο ώστε να 

παρακολουθούνε αγώνες , ενώ το (30%) δείχνει τη προτίμηση του στη 

παρακολούθηση μέσω διαδικτύου.  Ωστόσο, παρατηρείτε και ένα αρκετά μικρότερο 

ποσοστό (16,4%) , που δείχνει τη προτίμηση του σε επισκέψεις στο γήπεδο για τη 

παρακολούθηση των σημαντικών ποδοσφαιρικών αγώνων.    

 

 

Γράφημα 12 Από ποιο μέσο παρακολουθούνε οι συμμετέχοντες τους αγώνες 

 

 

Γράφημα 11Τα χρηματικά ποσά ορισμένων μεταγραφών είναι υπέρογκα 
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ΚΑΤΆΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΏΝ ΠΟΣΏΝ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ 

 Στο ερώτημα, αν οι συμμετέχοντες έχουν παίξει ποτέ κάποιο παιχνίδι με 

μεγάλο χρηματικό ποσό σε συνδυασμό αγώνων, η απάντηση από τους μισούς , 

σχεδόν, (58,8%) ήταν θετική. Σε αντίθεση με το (41,2%) που η απάντηση ήταν 

αρνητική.  

 

 

Γράφημα 13 Μεγάλο χρηματικό ποσό σε συνδυασμό αγώνων 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

 Στο ερώτημα, αν οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τι είναι ο όρος των 

ExpectedGoals( x-goals) στο σύγχρονο ποδόσφαιρο απάντησαν σε μεγάλη 

πλειοψηφία (81%) αρνητικά και μόλις δύο στους δέκα (19%) είχαν επίγνωση του 

όρου. 

 

Γράφημα 14 Γνωρίζετε τι είναι τα ExpectedGoals στο σύγχρονο 
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ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ ΠΟΔΌΣΦΑΙΡΟ 

Το (34,5%) των συμμετεχόντων, συμφωνεί με το ότι θα έπρεπε να υπάρχει 

ενδιαφέρον και για το γυναικείο ποδόσφαιρο και το (33%) πιθανολογεί ότι έτσι θα 

έπρεπε να είναι. Ωστόσο, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό συμμετεχόντων, (21,6%) που 

διαφωνεί για την ανάπτυξη και τη προσοχή που πρέπει να δοθεί, εξίσου στο γυναικείο 

ποδόσφαιρο.  

 

 

Γράφημα 14 Ενδιαφέρον για το γυναικείο ποδόσφαιρο 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΊΡΟΥ ΜΕ ΆΛΛΟ ΆΘΛΗΜΑ 

Στο ερώτημα αν οι συμμετέχοντες θα παρακολουθούσαν κάποιο άλλο άθλημα 

αντί για το ποδόσφαιρο, από το (37,4%) των συμμετεχόντων, η απάντηση ήταν 

θετική και από το (35,7%) η απάντηση ήταν απόλυτα θετική. Από ένα μικρότερο 

ποσοστό συμμετεχόντων, της τάξεως του (21%), είναι πιθανή η αντικατάσταση των 

αγώνων ποδοσφαίρου με αγωνίσματα κάποιου άλλου αθλήματος.    

 

 

Γράφημα 16 Παρακολούθηση αγωνισμάτων άλλου αθλήματος αντί του 

ποδοσφαίρου 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Το δεδομένο στο έργο ενός αθλητικού ηγέτη, είναι το καθημερινό άγχος και το 

συναίσθημα της απογοήτευσης, που όμως είναι απαραίτητο να τα αντιμετωπίσει 

ακόμη και σε περιπτώσεις που από την απόφαση του κρίνεται κάτι πολύ σπουδαία για 

το μέλλον της ομάδας.  Η αποφασιστικότητα όμως, είναι σημαντικό στοιχείο για έναν 

ηγέτη του αθλητισμού, ωστόσο η λήψη άμεσων αποφάσεων , από πολλά άτομα σε 

αυτή τη θέση, συγχύζεται με την έννοια της ορμητικότητας, γεγονός που επιφέρει 

αρνητικές συνέπειες (Gitsman, 2012). 

Η χρήση του συστήματος Hawkeye, είναι ευρείας εμβέλειας και μάλιστα σε 

υψηλού επιπέδου διοργανώσεις όπως στη διεξαγωγή Ευρωπαϊκών αλλά και 

Παγκόσμιων πρωταθλημάτων. Στο σύστημα περιλαμβάνεται ένα σύνολο από επτά 

κάμερες που τοποθετούνται σε σημεία της αθλητικής δράσης που είναι δυσπρόσιτα 

για τους διαιτητές και δεν υπάρχει οπτική επαφή με τη μπάλα και με τη περιοχή. 

Σύμφωνα με το σύστημα Goalreef, ενσωματώνονται κρυφές αισθητήρες, ενώ το 

αποτέλεσμα μεταδίδεται μέσω μαγνητικών πεδίων (Ζαϊμάκης, 2013). Ο έλεγχος των 

φάσεων μέσω του συστήματος  VAR, πραγματοποιείτε για τα εξής ζητήματα: (α)αν 

έχει σημειωθεί παραβίαση των κανονισμών σε κάποιο σημείο προτού σημειωθεί 

τέρμα , το οποίο δε  θα πρέπει να ληφθεί υπόψη (β) εάν ένα πέναλτι έχει κατοχυρωθεί 

σωστά και όντως ισχύει ή φαινόταν έτσι και καταχωρήθηκε χωρίς να υφίσταται λόγος 

(γ) η κόκκινη κάρτα, που πολλές φορές η φάση δε φαίνεται καθαρά με αποτέλεσμα 

να σημειώνονται μη δίκαιες αποβολές, γεγονός που μία ομάδα, γίνεται πρακτικά πιο 

αδύναμη αλλά ταυτόχρονα διαλύεται και η ψυχολογική κατάσταση των αθλητών (δ) 

αντίστοιχα υπάρχουν περιπτώσεις που ο διαιτητής χωρίς να είναι 100% σίγουρος για 

μία κίτρινη κάρτα, χρεώνονται δύο παίκτες (https://www.football-italia.net). Όλα 

λοιπόν αυτά τα οφέλη που επέρχονται από τα τεχνολογικά μέσα, συμπίπτουν και με 

τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς για το (62%) των συμμετεχόντων είναι πολύ 

σημαντικά αυτά τα οφέλη και για το έργο των διαιτητών και για την ομαλή διεξαγωγή 

των αγώνων.  

Η χρησιμότητα του διαδικτύου στη καθημερινότητα των ανθρώπων, επί 24 

όρου βάσεως, καλύπτεται ακόμη και στη παρακολούθηση των ποδοσφαιρικών 

αγώνων , με τις υπηρεσίες που προσφέρονται στα έξυπνα γήπεδα. Η εξυπηρέτηση του 

ανθρώπου, δε χαρακτηρίζεται σημαντική μόνο σε οργανισμούς και υπηρεσίες , αλλά 

και στα γήπεδα που διεξάγονται ποδοσφαιρικοί αγώνες. Αυτό το στοιχείο, είναι 
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άκρως σημαντικό για την ύπαρξη έξυπνων γηπέδων, διότι έτσι, αυξάνεται η ζήτηση 

στα εισιτήρια, στα αθλητικά προϊόντα, ενώ σημειώνεται και μείωση της ανεργίας. 

Όσο αφορά τα στοιχεία που θαυμάζουν οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου σε ένα 

αθλητή είναι κατά κύριο λόγο το πνεύμα της ομαδικότητας (88,8%). Δεδομένο, που 

συμπίπτει με τις βιβλιογραφικές θεωρίες, όπου ανάμεσα στις αθλητικές ηγετικές 

ικανότητες, συγκαταλέγεται το ομαδικό πνεύμα. Ένας ηγέτης που βρίσκεται σε στο 

χώρο του αθλητισμού και μάλιστα σε ένα ομαδικό άθλημα, πρέπει να διακατέχεται 

από ομαδικό πνεύμα, το οποίο πρέπει να διαδίδεται και στους ίδιους τους αθλητές 

(Gitsman, 2012).  

Παρότι ένα μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων (60%) έχει ποντάρει ένα 

μεγάλο χρηματικό ποσό σε ένα αθλητικό γεγονός – ποδοσφαιρικό ματς, η πλειοψηφία 

των ερωτηθέντων  δείχνει να μην έχει γνώση απλών στατιστικών όρων που 

επηρεάζουν το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Άρα ένα γρήγορο συμπέρασμα που μπορούμε 

να βγάλουμε είναι πως ο μέσος φίλαθλος και παίχτης στοιχήματος δεν έχει επίγνωση 

της σημασίας της στατιστικής στην επίδραση της απόδοσης ενός στοιχηματικού 

αγώνα που πιθανώς θα ποντάρει.  

Στη συνέχεια παρατηρώντας τη σχέση του μέσου φιλάθλου με όρους όπως τα 

expected goals και τα plus-minus ratings χρήσιμο θα ήταν να επισημάνουμε πως παρά 

το εκπαιδευτικό των συμμετεχόντων που κρίθηκε υψηλό, ο μέσος φίλαθλος δεν 

δείχνει να έχει  εξοικειωθεί με την επίδραση της αναλυτικής στατιστικής στο άθλημα 

που παρακολουθεί. 

 Για το γυναικείο ποδόσφαιρο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας,  δε 

παρατηρείτε θέληση από τους φιλάθλους, για περαιτέρω ανάπτυξη του, καθώς επίσης 

δεν υφίσταται παρακολούθηση γυναικείων ποδοσφαιρικών αγώνων, με τον ίδιο ζήλο 

που υπάρχει για τους αγώνες που διεξάγονται από ομάδες αντρών. Από το (21,6%) 

παρατηρείτε διαφωνία για την ανάπτυξη και τη προσοχή που πρέπει να δοθεί, εξίσου 

στο γυναικείο ποδόσφαιρο και από το (33%) πιθανολογείτε ότι θα πρέπει να δίνεται η 

ίδια προσοχή και στο γυναικείο ποδόσφαιρο.    
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5. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Τα έξυπνα γήπεδα σε χώρες της Ευρώπης. Έρευνα σε φιλάθλους που τα έχουν 

επισκεφτεί για παρακολούθηση ποδοσφαιρικών αγώνων.  

 

Η τεχνολογική εξέλιξη για ομαδικά αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο. Περίπτωση 

Μελέτης το εξειδικευμένο ιατρικό εργαστήριο για τους ποδοσφαιριστές, το 

MillanLab.  

 

Ο ρόλος της σύγχρονης αναλυτικής επιστήμης για τις μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες 

στην εύρεση νέων ποδοσφαιριστών για μεταγραφή και ανάλυσης των πιθανών 

μεταγραφικών στόχων. 

 

Έρευνα σε προπονητές και γυμναστές που εργάζονται σε μεγάλες ποδοσφαιρικές 

ομάδες σε Ελλάδα και Ευρώπη σχετικά με την ενημέρωση τους από το διαδίκτυο, για 

νέα προγράμματα εκγύμνασης και τα αποτελέσματα αυτών. 

 

Έρευνα στις ακαδημίες για της πωλήσεις των απόφοιτων ακαδημιών των μεγάλων 

ποδοσφαιρικών ομάδων και αξιολόγηση των εσόδων τους από αυτές. 

 

Έρευνα σε φυσιοθεραπευτές που αναλαμβάνουν τις θεραπείες ποδοσφαιριστών σε 

χώρες της Ε.Ε. για το ρόλο της τεχνολογικής εξέλιξης σε αυτές τις θεραπείες. 

 

Η επικοινωνία και ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων στο χώρο του ποδοσφαίρου, 

στα social mediaκαι ο βαθμός στον οποίο επηρεάζονται από τα σχόλια φιλάθλων. 

 

Οι απόψεις των Ελλήνων φιλάθλων για τη διεξαγωγή αγώνων στο γυναικείο και στο 

αντρικό ποδόσφαιρο. Έρευνα σε ενήλικες φιλάθλους για τις απόψεις τους σχετικά με 

το γυναικείο ποδόσφαιρο.  

 

Σύγκριση στοιχείων ανάμεσα στο γυναικείο ποδόσφαιρο που αναπτύσσεται στην 

Ελλάδα και σε άλλες χώρες, εκτός και εντός Ευρώπης. Ο ρόλος της αθλητικής 

παιδείας στο διαχωρισμό γυναικείο – αντρικό ποδόσφαιρο.   



60 

 

 

Οι τρόποι παρακολούθησης ενός σημαντικού ισχυρού αγώνα,  εκτός από τη λύση της 

επίσκεψης στο γήπεδο. Τα οφέλη του διαδικτύου στη παρακολούθηση των αγώνων 

από το χώρο της οικείας.  

Η σπουδαιότητα ενός marketing plan στις επιτυχημένες ποδοσφαιρικές ομάδες και το 

internet marketing plan για τη βελτίωση αυτών των ομάδων.  

Ο ρόλος των social media στη ψυχική υγεία των αθλητών του ποδοσφαίρου, στη 

βελτίωση επικοινωνιακών ικανοτήτων με το κοινό τους και οι επιρροές από θετικά 

και μη θετικά σχόλια. 

Ο ρόλος των τεχνολογιών καινοτομιών στο έργο των φυσιοθεραπευτών της κάθε 

ομάδας.   
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