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ΕπΕτΕιοι: παγκοσμια ΗμΕρα πολιτισμού.

γιορταζούν: ΕλΕνΗ, κωνσταντινοσ, κωνσταντινα.

γΕγονοτα

1865: H παράταξη του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου 
κερδίζει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο νέο 
κοινοβούλιο, που προέκυψε από τις εκλογές της 14ης έως 
17ης Μαΐου.

1904: Ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία 
Ποδοσφαίρου (FIFA).

1930: Ο υπουργός Παιδείας, Γεώργιος Παπανδρέου, 
υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία 
στηρίζεται στην αναμόρφωση του δημοτικού σχολείου ως 
εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού.

1932: Παραιτείται η κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου. 
Πολιτικοί σχολιαστές κρίνουν το γεγονός ως φυσικό 
επακόλουθο της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα, 
αλλά και διαφόρων άτυχων περιστατικών, που δεν ήταν 
πάντα σε θέση να ελέγχει ο πρωθυπουργός.

2005: Διεξάγεται ο 50ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eu-
rovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Νικήτρια αναδεικνύεται 
για λογαριασμό της Ελλάδα η Έλενα Παπαρίζου, με το 
τραγούδι My Number One, σε μουσική του Χρήστου Δάντη 
και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της 
Ελλάδα στα 31 χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό.

2008: Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Βαρδινο-
γιάννης, σε συνέντευξή του ανακοινώνει το σχέδιο της 
πολυμετοχικότητας για την ΠΑΕ. Δυο μέρες μετά, ο 
Ανδρέας Βγενόπουλος θα ανακοινώσει την αναστολή 
λειτουργίας της ΠΕΚ.

γΕννΗσΕισ

1921: Αντρέι Ζαχάροφ, σοβιετικός φυσικός και ακτιβιστής. 
Πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του και 
βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο όμως αρνήθηκε. 
(Θαν. 14/12/1989)

1931: Γιώργος Βασιλείου, πρόεδρος της Κύπρου από το 
1988 έως το 1993.

1959: Νικ Κασαβέτης, ελληνοαμερικανός ηθοποιός.

Θανατοι

1991: Ρατζίβ Γκάντι, πιλότος στο επάγγελμα, γιος της Ίντιρα 
Γκάντι. Διετέλεσε πρωθυπουργός της Ινδίας από το 1984 
έως το 1989 και δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια της 
προεκλογικής του εκστρατείας το 1991. (Γεν. 20/8/1944)

1999: Φρέντυ Γερμανός, δημοσιογράφος και συγγραφέας, 
γνωστός για τις τηλεοπτικές παραγωγές του και τα 
ευθυμογραφήματά του. (Γεν. 5/9/1934)

2006: Γεράσιμος Βασιλόπουλος, ιδρυτής της αλυσίδας 
τροφίμων Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος Α.Ε. και του ιδρύματος 
Τράπεζα Τροφίμων για την Καταπολέμηση της Πείνας. 

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
Η ιστορία της FIFA

παγκόσμια Ημέρα πολιτισμού 

H FIFA (Federation Internationale de Football 
Association) είναι η ανωτάτη ποδοσφαιρική αρχή 
και ο μεγαλύτερος αθλητικός οργανισμός στον κό-

σμο. Ιδρύθηκε στις 21 Μαΐου 1904 στο Παρίσι από τις 
ομοσπονδίες 7 ευρωπαϊκών κρατών, υπακούοντας στην 
ανάγκη για έναν οργανισμό, που θα εποπτεύει το άθλη-
μα του ποδοσφαίρου, το οποίο στις αρχές του 20ου αιώνα 
αναπτύσσετο με ταχείς ρυθμούς.

Η πρώτη μη ευρωπαϊκή χώρα που εισήλθε στην FIFA 
υπήρξε η Νότιος Αφρική (1909) και ακολούθησαν η Αρ-
γεντινή (1912), η Χιλή (1912) και οι ΗΠΑ (1913). Η Ελ-
λάδα έγινε μέλος της FIFA πολύ αργότερα και συγκεκριμέ-
να το 1927, ένα χρόνο μετά την ίδρυση της ΕΠΟ.

Η FIFA μετά μακρά διαμάχη με την Αγγλική Ομοσπον-
δία πήρε τις τύχες του ποδοσφαίρου στα χέρια της το 1924, 
με τη διοργάνωση του ποδοσφαιρικού τουρνουά στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες. Είχε προηγηθεί ο Α’ Παγκόσμιος 
Πόλεμος, κατά τη διάρκεια του οποίου οι διεθνείς συνα-
ντήσεις είχαν μειωθεί δραματικά, καθώς πολλοί ποδο-
σφαιριστές είχαν στρατευθεί και πολεμούσαν στα μέτωπα.

Η επιτυχία των ποδοσφαιρικών Ολυμπιακών τουρνουά 
του 1924 και του 1928 ώθησε τον Πρόεδρο της FIFA Ζιλ 
Ριμέ να εισηγηθεί τη διοργάνωση ενός Παγκοσμίου Κυ-
πέλλου (Μουντιάλ), ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το 
1ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών έγινε πραγματικότητα το 
1930 στην Ουρουγουάη με νικήτρια την ομάδα της φιλοξε-
νούσας χώρας. Με την πάροδο του χρόνου το Παγκόσμιο 
Κύπελλο κέρδισε την παγκόσμια αναγνώριση και σήμερα 
αποτελεί τη δεύτερη δημοφιλέστερη διοργάνωση μετά τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκτός από το Παγκόσμιο Κύπελλο 
Ανδρών, η FIFA διοργανώνει τα Παγκόσμια Κύπελλα Γυ-
ναικών, Εφήβων, Νέων, Νεανίδων, Σάλας (Φούτσαλ) και 
Συλλόγων. Η FIFA εδρεύει στη Ζυρίχη και αποτελείται 
από 6 συνομοσπονδίες:

AFC (Ασία)CAF (Αφρική)COMENBOL (Νότιος Αμερι-
κή)CONCACAF (Βόρειος και Κεντρική Αμερική και Καρα-
ϊβική)OFC (Ωκεανία)UEFA (Ευρώπη)Κάθε Εθνική Ομο-
σπονδία (ΕΠΟ για την Ελλάδα) είναι μέλος τόσο της FIFA, 
όσο και της Συνομοσπονδίας της Ηπείρου της.
Πρόεδροι της FIFA 
1904 - 1906 Ρομπέρ Γκερέν Γαλλία 
1906 - 1918 Ντάνιελ Γούλφολ Αγγλία 
1921 - 1954 Ζιλ Ριμέ Γαλλία 
1954 - 1955 Ροντόλφε Ζιλντράγιερς  Βέλγιο 
1956 - 1961 Αρθουρ Ντριούρι Αγγλία 
1961 - 1974 Σερ Στάνλεϊ Ράους Αγγλία 
1974 - 1998 Δρ Ζοάο Χαβελάνζε Βραζιλία 
1998 - σήμερα  Ζεπ Μπλάτερ Ελβετία 

Tον Νοέμβριο του 2001 η Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να ανακηρύξει 
την 21η Μαΐου ως Παγκόσμια Ημέρα για την 

Πολιτισμική Διαφορετικότητα, τον Διάλογο και την 
Ανάπτυξη. Κάλεσε όλα τα κράτη - μέλη, τις διακυβερ-
νητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις να διοργα-
νώσουν εκδηλώσεις, που θα διευρύνουν τη γνώση 
των λαών σχετικά με τον παγκόσμιο πολιτιστικό 
πλούτο και να ενθαρρύνουν μέσω της εκπαίδευσης 
και των μέσων μαζικής ενημέρωσης τη γνώση της 
αξίας της πολιτισμικής διαφορετικότητας.

Περίπου τρία χρόνια μετά το περιβόητο διάγ-
γελμα του Γ. Παπανδρέου από το Καστελόριζο, 
με το οποίο έκανε γνωστή τη συμφωνία με την 
τρόικα για την ένταξη της χώρας στο μηχανισμό 
στήριξης, ο ρους της ιστορίας μοιάζει να έχει 
αλλάξει. Η Ελλάδα κατέστη ένα πειραματόζωο 
της Ευρωζώνης, στην οποία εφαρμόστηκε μία 
εντελώς καινούργια «συνταγή» για την έξοδο 
από την οικονομική κρίση και την αντιμετώπιση 
του δημόσιου χρέους.

Η συνταγή αυτή όμως, όπως παραδέχονται 
σχεδόν όλοι σήμερα, απεδείχθη λανθασμένη. Η 
χώρα έχει βυθιστεί σε μία πρωτοφανή «ανθρω-
πιστική κρίση», η ελληνική κοινωνία κατέστη 
ένα ερημοποιημένο τοπίο, η οικονομία παρα-
μένει βυθισμένη στην ύφεση, οι δημοκρατικοί 
θεσμοί, η συνταγματική νομιμότητα και η εθνική 
κυριαρχία έχουν καταρρακωθεί και το πολιτικό 

σύστημα δέχεται σεισμικές αναταράξεις.
Τρία χρόνια μετά το πρώτο Μνημόνιο, το 

μοναδικό «επίτευγμα» που καταγράφεται είναι 
η δραστική μείωση του δημοσιονομικού ελ-
λείμματος από το 15,6%, που ήταν το 2009, στο 
3,8% το 2013. Οπως, δηλαδή, προβλεπόταν από 
το πρόγραμμα προσαρμογής, κάτι για το οποίο 
η χώρα μας έχει αποσπάσει και τα εύσημα του 
ΔΝΤ και της Κομισιόν. Το δημόσιο χρέος, όμως, 
παρά το δανεισμό της χώρας με μειωμένο επι-
τόκιο από το μηχανισμό στήριξης, από 130% του 
ΑΕΠ, που ήταν το 2009, εκτοξεύτηκε στο 175% 
του ΑΕΠ, γεγονός που καθιστά επιτακτική πλέ-
ον την ανάγκη ενός νέου κουρέματος, ώστε να 
καταστεί βιώσιμο.

Από την άλλη πλευρά, οι άγριες περικοπές 

στο εισόδημα των πολιτών βύθισαν την Ελλά-
δα σε μια πρωτοφανή ύφεση που καταστρέφει 
τον υγιή παραγωγικό ιστό και επιφέρει κοινω-
νικά ερείπια. Το ΑΕΠ, από τα 231 δισ. ευρώ 
που ήταν το 2009, συρρικνώθηκε στα 183 δισ. 
ευρώ. Η ανεργία, από 9,5%, εκτοξεύθηκε στο 
27%. Πάνω από 2,5 εκατ. άτομα ζουν πλέον 
κάτω από το όριο της φτώχειας. Οι μισθοί και 
οι συντάξεις μειώθηκαν πάνω από 25%, τα 
λουκέτα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν 
προσλάβει μορφή επιδημίας. Η ανάγκη για την 
επεξεργασία και εφαρμογή ενός εθνικού σχεδί-
ου ανάκαμψης της οικονομίας και η αναζήτηση 
συμμαχιών με τις χώρες του ευρωπαϊκού Νό-
του, που πλήττονται άμεσα από την οικονομική 
κρίση, προβάλλει σήμερα ως επιτακτική ανά-
γκη. Είναι η μοναδική λύση, προτού η χώρα 
οδηγηθεί στην πλήρη καταστροφή. 

πειραματόζωο της Ευρώπης με την αριστερά 
στο ντιβάνι

Δεν χρειάζεται να είσαι εθνικιστής, ούτε καν αυτό το ντεμί πατριώτης, 
για να αντιληφθείς πού αυτοπαγιδεύεται η Αριστερά  όταν επιχειρεί να 
προσαρμόσει το διεθνιστικό της εσχατολογικό υπόβαθρο σε συνθήκες 
τεχνητής κρίσης του καπιταλισμού και φασιστικής επέλασης. Από τη μια ο 
φασισμός, που έχει ως απόλυτο σύμμαχό του τη φυσική κληρονομιά στον 
άνθρωπο, το δίκιο του ισχυρότερου, την αποπομπή του αδύνατου. Στις 
τεχνικές του θριαμβεύει η τελετουργία, στις πρακτικές του το λουτρό αί-
ματος. Απομονώνοντας όμως αυτά τα χαρακτηριστικά και αποδίδοντάς τα 
μόνο στον φασισμό, τού αποδίδουμε μια μοναδικότητα που δεν την έχει.

Τόσο το υπόβαθρο του μυστικιστικού φασισμού όσο και το επιχείρημα 
εξορθολογισμού του φόνου για το καλό του συνόλου των προοδευτικών 

τι γραΦούν οι αλλοι...

Σούσης Ισαάκ


