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 H FIFA ιδρύθηκε το 1904. 

 Θα περάσουν άλλα 25 χρόνια μέχρι να 

αναπτυχθούν οι κατάλληλες υποδομές για 

να διοργανωθεί ένα παγκόσμιο κύπελλο. 

1930 - Ουρουγουάη

 Η διοργανώτρια ομοσπονδία κάλυπτε τα μεταφορικά 

και τα έξοδα διαμονής όλων των συμμετεχόντων.

 Πιθανά κέρδη θα μοιράζονταν ανάμεσα στις ομάδες.

 Πιθανό έλλειμμα θα το πλήρωνε η διοργανώτρια.



 1934 : Η χρονιά της Ιταλίας και του Μουσολίνι ο 

οποίος το εκμεταλλεύτηκε ως ευκαιρία 

προπαγάνδας.

 Αναλαμβάνει με περίεργο τρόπο την διοργάνωση.

 Προκριματικά με Ελλάδα – ΕΠΟ.

 Προπαγανδιστική αφίσα.

 1938: “Νίκη η Θάνατος”.



1938 -1970

 1950: το πρώτο Μετά τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο

 1954: Η Γερμανία κερδίζει τον τρόπαιο.

 1962: Χιλή - Ιταλία. Σχόλια δημοσιογράφων 
για την Χιλή και τις Χιλιανές. Επιρροή του 
τύπου

 1966: Μποϊκοτάζ του άπαρτχαϊντ από τις 
Αφρικανικές χώρες



Δυτική Γερμανία 1974

 Ο πρόεδρος της FIFA το 1974 Ζοάο 
Χαβελάνζε (γόνος εμπόρου όπλων) κάνει 
άνοιγμα στις πολυεθνικές.

 Η Ανατολική Γερμανία , στην 1η της εμφάνιση 
σε ΠΚ, ,επικρατεί της Δυτικής Γερμανίας σε 
μια νίκη με ιδιαίτερη σημασία



 Καθεστώς στρατιωτικής χούντας.

 Μαζικές εξαφανίσεις ανθρώπων, που τους συγκέντρωναν  σε 

“κρυφά” κέντρα βασανιστηρίων.

 Οι “Las Locas de Plaza de Mayo” έκαναν τακτικές 

συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, όμως οι προσπάθειες τους 

καπελώθηκαν από την κατάκτηση του τροπαίου. 

“Ο κόσμος έτρεχε παράλληλα με το λεωφορείο της ομάδας, και προσευχόταν για 
εμάς. Φαινόταν στα μάτια τους, πόσα σήμαινε το Μουντιάλ για αυτούς. Ζούσαμε 

με την ευθύνη για να βοηθήσουμε τον κόσμο να ξεχάσει την αθλιότητα.”

Leopolde Luque



 Κρατάει ακόμα το ρεκόρ για την μεγαλύτερη 

προσέλευση  (68,991 ανά αγώνα). 

 Τα νούμερα τηλεθέασης εκτοξεύονται.

 Η πρώτη επαγγελματική διοργάνωση (MLS) γεννιέται 

στην Αμερική.

 Η διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε μια 

χώρα με ανύπαρκτη ποδοσφαιρική κουλτούρα, ήταν 

το εύναυσμα για μια πολιτική η οποία έχει επεκτείνει 

τα σύνορα του αθλήματος και έτσι έχει εκτοξεύσει 

την αγορά του ποδοσφαίρου. 



Το 1972 η FIFA είχε φτιάξει το δικό της μοντέλο ανταγωνιστικής επιχορήγησης. 

1985 - The Olympic Partner Programme

Θα γίνει το μοντέλο εκμετάλλευσης εμπορικών δικαιωμάτων για κάθε μεγάλο αθλητικό γεγονός.

“Partners”
Σύντροφοι

“Regional Supporters“
Τοπικοί χορηγοί

3 κατηγορίες χορηγών

Sponsors



 Είναι η προσπάθεια μιας εταιρίας να επωφεληθεί από την 

μαζικότητα μίας εκδήλωσης της οποίοας όμως δεν είναι χορηγός. 

 Η FIFA κατοχυρώνει την πνευματική ιδιοκτησία σε οποιοδήποτε 

λογότυπο σχετίζεται με το μουντιάλ, έτσι ώστε να μπορέσει να 

κυνηγήσει νομικά όποιον το χρησιμοποιήσει.

 Ποιά είναι το όρια;

 Καταλήγει να κυνηγάει μικρές επιχειρήσεις, που δεν έχουν 
τους δικηγόρους να την αναταγωνιστούν, και καταλήγουν να 
πληρώνουν βαριά πρόστιμα. 



Περίπου 1,5 δις από δικαιώματα μάρκετινγκ

Περίπου 3 δις απο τηλεοπτικά δικαιώματα..

500 εκατομμύρια από εισιτήρια. 

Έσοδα τελευταίας 4ετίας 

Έξοδα διοργάνωσης 2.5 - 3 δις (;)

Προγράμματα ανάπτυξης και εκπαίδευσης 1.5 δις.

900 εκατομμύρια Διοικητικά έξοδα.

500 εκατομμύρια στις χώρες που συμμετέχουν.

Έξοδα τελευταίας 4ετίας 



Το 2015 έγιναν  μαζικές συλλήψεις για 

δωροδοκία, απάτη και ξέπλυμα εσόδων, 

σχεδόν σε οποιαδήποτε οικονομική 

δραστηριότητα της FIFA.

Ενδεικτικά:
● Η Nike έδωσε 40 εκατομμύρια σε 

δωροδοκίες για να ντύσει την Βραζιλία. 

● 15 μύρια από Globo και Televisa για 

τηλεοπτικά δικαιώματα. 

● Απειλές από τους χορηγούς μετά τα 

σκάνδαλα.



 Ρωσία 2018 - Δεν έχει βρεθεί τίποτα. 

 Κατάρ 2022 - δωροδοκίες 1,5 εκατομμυρίου στο πρόεδρείο της 
CAF, από το Κατάρ.

 Μεξικό, Η.Π.Α, Καναδάς 2026 - Πρώτη δημόσια ψηφοφορία.

Γερμανία 2006 – η Spiegel αποκάλυψε εξαγορά του Μουντιάλ, μέσω αδικαιολόγητη μεταφορά χρημάτων 
προς την ΦΙΦΑ. 

Νότια Αφρική 2010 - Αντιπρόεδρος της FIFA (Jack Warner) πήρε δωροδοκία σε αντάλλαγμα για να βοηθήσει 
τη Νότια Αφρική να εξασφαλίσει το δικαίωμα να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA του 2010 

Βραζιλία 2014 - Η μόνη που κατέβασε πρόταση. Πρόεδρος της ΦΙΦΑ βραζιλιάνος και διάφορα μέλη της 
ομοσπονδίας φάνηκαν να είναι μπλεγμένα σε μετέπειτα σκάνδαλα. 



 12 σταδία τουλάχιστον 40.000 θεατές (ένα πάνω από 80.000) 

και αεροδρόμιο να βρίσκεται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 

100 χιλιόμετρα από το στάδιο.

 Απαιτεί τεράστιες φοροαπαλλαγές από την εκάστοτε 

κυβέρνηση.

 Κυβερνητικές προυποθέσεις Νο.3 Φοροαπαλλαγές. 
“Η FIFA και οι θυγατρικές της FIFA θα έχουν ολική φοροαπαλλαγή από 

οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα. Η πλήρης φορολογική απαλλαγή 

δεν περιορίζεται στην προκειμένη εκδήλωση και δεν περιορίζεται χρονικά.”

 Δημιουργεί αφορολλόγητες ζώνες, για να πουλάνε τα 

συντρόφια της FIFA χωρίς φόρους.

©FIFA



● 3 ολοκαίνουργια στάδια, 2 μόνο έτοιμα από πριν.

● Συνολικά 3-7 δις κρατική επένδυση.

● Για να δημιουργηθούν οι υποδομές χρειάστηκε να
μετακινήσουν ολόκληρες κατοικημένες περιοχές.

● 1 στους 4 κατοίκους του Cape town, ζούσε σε
εγκαταστάσεις βραχυχρόνιας κατοικίας, και ο
αριθμός αυτός όλο και αυξανόταν μετά το μουντιάλ.

● Το προσδόκιμο ζωής την δεκαετία που προηγήθηκε
του μουντιάλ είχε πέσει 13 χρόνια, και συνέχισε να
πέφτει τα χρόνια μετά το Μουντιάλ.

© by Michael Blake
Tin can Town



● Τα περισσότερα στάδια δεν μπορούν να
αυτοσυντηρηθούν πλέον.

● Οι τουρίστες τελικά κάλυψαν περίπου το 1/10
της κρατικής δαπάνης.

● Ειδική άδεια για δημόσια προβολή αγώνα.

● Τα δικαστήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.



 Ξεσπούν ευρύτατες κοινωνικές αναταραχές πριν και 

κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

 Αναρίθμητοι τραυματίζονται και πολλοί χάνουν την 

ζωή  τους κατά  την διάρκεια των διαδηλώσεων. 7 

επίσημα ανακοινωμένοι.

 Με διάφορες προφάσεις οι ενισχυμένες 

αστυνομικές δυνάμεις παίρνουν τον έλεγχο 

πολλών φαβέλων.

 4000 άνθρωποι εξαφανίζονται στην Βραζιλία.

 Κόστος 11.3 δισεκατομμύρια δολλάρια.

Βραζιλία 2014



Βραζιλία 2014

Τι προβλεπόταν Η πραγματικότητα λίγους μήνες μετά

9,63 δις δολάρια ξοδεύτηκαν Προκλητικά ποσά για μια χώρα της οποίας το 20% του πληθυσμού 
ζει κάτω απο τα όρια της φτώχειας και έχει ανύπαρκτο Σύστημα 

Κοινωνικής Πρόνοιας / Ευρύτατες κοινωνικές αναταραχές

2,64 δις για ενίσχυση-βελτίωση των MMM, 3,02 δις για κατασκευή-
εκσυγχρονισμό σταδίων και 2,34 δις για την κατασκευή 
αεροδρομίων / Αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών

Σημαντικό ποσοστό έργων υποδομών δεν ολοκληρώθηκε / Αδύνατη 
η απόσβεση των εργών υποδομών λόγω κακού σχεδιασμού / 

Αναβαθμίστηκαν περιοχές γύρω απο τα γήπεδα και τα αεροδρόμια 
που ήταν ήδη αναπτυγμένες

Προσέλκυση 600 χιλιάδων τουριστών / ένεση 13,43 δις δολλαρίων 
για την βραζιλιάνικη οικονομία

Παρόλο που η προσέλευση τουριστών ξεπέρασε τα αναμενόμενα 
κατα 400000 άτομα η Βραζιλία δεν μπόρεσε να επωφεληθεί ιδιαίτερα 

λόγω της σύντομης παραμονής τους

Δημιουργία 1 εκατομμυρίου νέων θέσεων εργασίας, εκ των οποίων 
οι 710 χιλιάδες θα ήταν μόνιμες

Ο τουρισμός , και άλλοι τομείς τις οικονομίας , επλήγησαν σοβαρά 
λόγω του γεγονότος ότι όταν λάμβανε χώρα κάποιο παιχνίδι όλη η 

παραγωγική μηχανή έκανε ‘διάλειμμα΄προκαλώντας τεράστιες 
οικονομικές ζημιές

Πράσινο Παγκόσμιο Κύπελλο’ Ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή



Ρωσία 2018

 Μεγαλύτερη απέλαση Ρώσων διπλοματών στην Αγγλία .

 Είχαν προηγηθεί οι πιο ακριβοί χειμερινοί ολυμπιακοί αγώνες 

στο Σόσι το 2014. 51 δις.

 Μια ευκαιρία για τη χώρα να παρουσιάσει την εξέλιξή της 

μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης

 Kρατικά έξοδα ύψους 16 δις.

 12 στάδια. Τα 10 ολοκληρώθηκαν τα τελευταία 4 χρόνια. Τα 6 

φέτος. 



Ρωσία 2018

 To διαστημόπλοιο: μια ωραία περίπτωση

 Συμφωνία Ρωσίας - Βόρειας Κορέας για την πρόσληψη 

φτηνού εργατικού δυναμικού, που δούλευε κάτω από 

άθλιες συνθήκες. 

 17 επίσημα εργατικά ατυχήματα και άλλα 80 από τους 

χειμερινούς. 

 H FIFA σφυρίζει αδιάφορα. 

 2013 πέρασε νόμος που ποινικοποιεί την «προπαγάνδα 

υπέρ της ομοφυλοφιλίας». 



Ρωσία 2018

 Σύμφωνα με τα Αγγλικά πρότυπα.

 Ευρύτατα και ιδιαίτερα βίαια επεισόδια 
κατα την διάρκεια του Euro 2016 στην 
Γαλλία απο τους Ρώσους.

 Παιδί του εθνικισμού :Οι Ρώσοι 
παλεύουν για την τιμή της ‘’Μητέρας 
Ρωσίας’’



Kατάρ 2022

 Πρώην Αγγλικό προτεκτοράτο, 
μέχρι το 1971 όταν και διεκδίκησε 
την ανεξαρτησία του κράτους ο 
Τζασίν μπίν Μοχάμεντ Αλ-τάνι.

 Ένας εκ των μεγαλύτερων χορηγών 

της FIFA είναι και η «Qatar Airways».



Kατάρ 2022

 Καταναγκαστική εργασία.

 Κόστος 200 δισεκατομμύρια δολλάρια.

 1.200.000 μετανάστες εργάτες για 16 στάδια.

 Μισθοί πείνας (180 ευρώ το μήνα).



Kατάρ 2022

 Εργασιακό Σύστημα Kafala: Κάθε ξένος 
εργάτης πρέπει να έχει έναν «χορηγό». 
Εκείνος υπογράφει για την είσοδό του στη 
χώρα, εκείνος αποφασίζει πότε μπορεί να 
αποχωρήσει ή αν μπορεί να αλλάξει 
εργοδότη.

 Τους απειλούν ότι θα τους κρατήσουν εκεί 
παραπάνω αν κάνουν καταγγελίες στις 
αρχές.

 1200 ανακοινωμένοι εργατικοί θάνατοι μέχρι σήμερα ενώ οι προβλέψεις για τον 
αριθμό μέχρι την έναρξη φτάνει τους 7000. 



 Δουλειά 10 και 12 ώρες την μέρα στους 45 -50.

 Λιγότερα λεφτά από οσα τους ειχαν υποσχεθεί και 

μπορεί και σε διαφορετικές θέσεις εργασίας.

 Υπερχρεωμένοι σε διακινητές χιλιάδες δολλάρια.

 Θέτουν την οικογένειά τους σε κίνδυνο.

Kατάρ 2022

 Τους παίρνουν τα διαβατήρια, τις ταυτότητες και πολλές φορές την άδεια παραμονής. 

 Δραπέτες εργάτες - Ποινικό αδίκημα



 Ανάπτυξη λάνθανουσας εθνικής 

συνείδησης.

 Χρήση αναχρονιστικών εθνικών 

συμβόλων και χρωμάτων με στόχο το 

κέρδος.

 Χουλιγκανισμός - η ψευδαίσθηση 
του ανώτερου έθνους.



● Περίοδος 1958-2010, δείγμα 142 χωρών

● Αφορά κυρίως χώρες που προκρίθηκαν η 

αποκλείστηκαν οριακά απο την τελική φαση 

του ΠΚ 

● Μέτρηση Στρατιωτικών Διακρατικών 

Παρεμβάσεων (Militarized Interstate Disputes)

● Έξαρση στις χώρες που προκρίθηκαν στο ΠΚ 

που συμβαδίζει με μια γενικότερη έξαρση 

λανθάνουσας εθνικής υπερηφάνειας και  

εθνικισμού 

● Το ίδιο ισχύει και για άλλα τουρνουά όπως το 

Euro και το Copa Africa



 Viva World Cup ( New Football Federations Board)

 Homeless World Cup

Ποδόσφαιρο και διπλωματία:

 H Ανατολική Γερμανία μέσω του ΠΚ του ‘74 χρησιμοποίησε τους ποδοσφαιριστές της ως 

διπλωμάτες με αθλητικές στολές για να κερδίσει την διεθνή αναγνώριση. 

 Το Κόσοβο έκανε αίτηση στην FIFA αμέσως μολiς ανεξαρτητοποιήθηκε το 2008 η οποία έγινε 

δεκτή το 2016

Διπλωματική Εξουσία της FIFA



© Nicolas Vadot

*Οι γραμματοσειρές Muli και 4B είναι ελεύθερα διαθέσιμες από την Aka-acid

Τις αναφορές καθώς και την παρουσίαση 
μπορείτε να τις βρείτε στο μπλογκ μας.

FIFA World Cup

The Sausage Principle: 
“If you love something, never find out how it’s made.”

John Oliver

Ευχαριστούμε τον Λουί, τον Jojo Mayer και 
το πολύκεντρο νεολαίας για την φιλοξενία. 


