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Οι Ολυµπιακοί Αγώνες επιστρέφουν στη γενέτειρά τους. Αν και κάποιοι αρχαιολά-
τρες υποστηρίζουν ότι οι σύγχρονοι Αγώνες έχουν χάσει τα αγνά χαρακτηριστικά των 
αρχαίων, η αλήθεια είναι ότι και στους αρχαίους Ολυµπιακούς Αγώνες το ολυµπιακό 
πνεύµα δεν ήταν παρά ένας µύθος. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες, ως βιτρίνα του κυρίαρχου 
πολιτισµού, έχουν ένα πολύµορφο και δυσβάσταχτο τίµηµα: περιστολή δικαιωµάτων, 
επιδείνωση εργασιακών σχέσεων και συνθηκών, καταστολή, καταστροφή φυσικού 
περιβάλλοντος. Το δυστύχηµα είναι ότι οι επιπτώσεις από την ανάληψη και τέλεση 
των Ολυµπιακών Αγώνων και τα κατασταλτικά µέτρα στο όνοµα της «ασφάλειας» 
δεν έχουν ηµεροµηνία λήξης. Τα µέτρα ήρθαν για να µείνουν. 

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα 
Μια αναδροµή στα κείµενα των αρχαίων φιλοσόφων καταρρίπτει την εξιδανικευµένη 
εικόνα που επιχειρεί να δηµιουργήσει η κυριαρχία για τον αθλητισµό και τους ολυ-
µπιακούς αγώνες στην αρχαιότητα. Το ολυµπιακό πνεύµα δεν είναι παρά ένας µύ-
θος. 

Η ολυµπιακή... εκεχειρία 
Το θέµα της διοργάνωσης και εκµετάλλευσης των αγώνων µετέτρεψε πολλές φορές 
το Ιερό της Ολυµπίας σε πεδίο αιµατηρών πολεµικών συγκρούσεων. Η πολιτική ση-
µασία των αγώνων, η ενδυνάµωση της εξουσίας, της φήµης του κύρους και της επιρ-
ροής της διοργανώτριας πόλης, η συγκέντρωση πλούτου από τη συρροή χιλιάδων 
πλουσίων και από τα αφιερώµατα που προέρχονταν από όλες τις περιοχές της Με-
σογείου αποτέλεσαν την αιτία συγκρούσεων µεταξύ της Πίσας, της Ήλιδας και της 
Αρκαδίας. Οι Πισαίοι µετά από πολεµικές αναµετρήσεις κατάφεραν να διοργανώ-
σουν την 8η (748 π.Χ.) και 34η (644 π.Χ.) Ολυµπιάδα. Οι Ηλείοι αρνήθηκαν να κατα-
γράψουν αυτές τις δύο ολυµπιάδες στον επίσηµο κατάλογο των αγώνων, χαρακτηρί-
ζοντάς τις ανολυµπιάδες. Το 572 π.Χ. κατάφεραν να εξολοθρεύσουν τους Πισαίους 
και να τους ξεριζώσουν από την Ηλεία1. Το 364 π.Χ. οι Αρκάδες νίκησαν τους Ηλείους 
και διοργάνωσαν την 104η Ολυµπιάδα. Στη διάρκειά της, κι ενώ σύµφωνα µε τον Ξε-
νοφώντα είχαν ήδη τελεστεί οι ιπποδροµίες και το πένταθλο, οι Ηλείοι εισέβαλαν µε 
στρατό στον «ιερό χώρο» και µετά από µεγάλη µάχη επικράτησαν και ονόµασαν ανο-
λυµπιάδα και αυτήν την ολυµπιάδα2. 

Μετράει µόνο η πρωτιά 
Ο Πλάτωνας στηλιτεύει το γεγονός ότι στους αθλητικούς αγώνες µετράει µόνο η 
πρωτιά και ότι η συµµετοχή από µόνη της δεν έχει καµία αξία, επισηµαίνοντας ότι οι 
ηττηµένοι γίνονται καταγέλαστοι από τους θεατές και όσοι δροµείς έρχονται τελευ-
ταίοι τρέχουν να φύγουν µε σκυµµένους ώµους3. Ο Αριστοτέλης αναρωτιέται πώς 
είναι δυνατόν η πυγµαχία, που σκοπό έχει τόσο ασήµαντα πράγµατα, να προξενεί 
χαρά στους αθλητές4. Ο Γαληνός αναφέρεται σε απόσπασµα από τον Αυτόλυκο του 
Ευριπίδη που υποστηρίζει: «Στην Ελλάδα είναι χιλιάδες τα κακά, κανένα όµως δεν 
είναι χειρότερο από το γένος των αθλητών» και συγκρίνοντας τις λέξεις αθλητής και 
άθλιος καταλήγει ότι είναι συγγενικές5. 

Το βραβείο δεν είναι µόνο ένα στεφάνι 
Παρά τη διαδεδοµένη αντίληψη ότι οι ολυµπιονίκες βραβεύονταν µόνο µε τον κότινο 
(στεφάνι αγριελιάς), η πραγµατικότητα είναι διαφορετική. Πίσω από το στεφάνι που 
τοποθετούσε ο ελλανοδίκης στο κεφάλι του νικητή, υπήρχε το τρίπτυχο χρήµα, δόξα 
                                                 
1 Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, Ηλιακά Β’, 22, 2-4 
2 Ξενοφώντας, Ελληνικά Ζ’, 28-29 
3 Πλάτωνας, Πολιτεία, Χ, 12 
4 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικοµάχεια, 1117b 
5 Γαληνός, Προτρεπτικός επ’ ιατρικήν, 9-11 

 



και εξουσία. Ο Σόλων καθόρισε το έπαθλο των ολυµπιονικών σε 500 δραχµές6, ποσό 
πολύ µεγάλο αν αναλογιστεί κανείς ότι µία δραχµή ήταν η αξία ενός προβάτου. Ο 
∆ίων ο Χρυσόστοµος αναφέρει και µεγαλύτερα ποσά σε άλλες πόλεις, όπως το ποσό 
των 5 ταλάντων (131 κιλά ασήµι µε αξία 6000 δραχµών). Παράλληλα, οι ολυµπιονί-
κες αποκτούσαν ισόβια σίτιση µε δηµόσια δαπάνη, απαλλαγή από φορολογία και 
στρατιωτική υπηρεσία και δοξάζονταν µε επινίκιες ποµπές, ανδριάντες, ύµνους, α-
ναγραφή των ονοµάτων τους σε στήλες που τοποθετούνταν στο κέντρο της πόλης. Σε 
περίοδο πολέµου απολάµβαναν µερίδιο από τη λεία και σε περίοδο ειρήνης την πρω-
τοκαθεδρία στις δηµόσιες εκδηλώσεις και αξιώµατα στη διοίκηση. Σε κάποιες περι-
πτώσεις µάλιστα οι νικητές θεοποιούνταν. Οι Θάσιοι έστησαν ανδριάντα στο Θεαγέ-
νη και καθιέρωσαν θυσίες προς τιµήν του7, ενώ οι Σπαρτιάτες άρχιζαν να λατρεύουν 
τον Ιπποσθένη µε ειδικό ναό σαν να ήταν ο θεός Ποσειδώνας8. 
Οι τύραννοι χρησιµοποιούσαν τις ολυµπιακές επιτυχίες για να εδραιώσουν την εξου-
σία τους, πληρώνοντας αδρά ποιητές (όπως τον Πίνδαρο, τον Βακχυλίδη και το Σι-
µωνίδη) για να γράψουν επινίκιους ύµνους, µε τους οποίους δεν δόξαζαν µόνο τις 
ολυµπιακές νίκες, αλλά και τις ανύπαρκτες αρετές των τυράννων. Παράλληλα, η Ο-
λυµπία και οι Ολυµπιακοί Αγώνες χρησιµοποιήθηκαν από τους ισχυρούς της εποχής 
ως καθαρτήριο για τα εγκλήµατά τους. Τύραννοι από τις πόλεις της Σικελίας που 
επιδίδονταν σε ωµότητες σε βάρος των πολιτών, προσέφεραν πλούσια δώρα στην 
Ολυµπία για να παρουσιαστούν ευσεβείς. Ο Ρωµαίος κατακτητής Μόµµιος, την επο-
µένη της νίκης του στη Λευκόπετρα της Αχαΐας (146 π.Χ.), την ώρα που κατέστρεφε 
ολοσχερώς την Κόρινθο και πουλούσε τους κατοίκους της για δούλους, αφιέρωνε 
στην Ολυµπία ένα χάλκινο άγαλµα του ∆ία από τα λάφυρα της Αχαΐας. 
Οι ολυµπιονίκες αξιοποιούσαν τις νίκες τους ως µέσο απόκτησης κοινωνικής επιρ-
ροής και πολιτικής εξουσίας. Το 640 π.Χ. ο Κύλων ο Αθηναίος αξιοποιώντας το κύρος 
και τη δόξα που αποκόµισε από τη νίκη του στο αγώνισµα του διαύλου, καταλαµβά-
νοντας την Ακρόπολη επιχείρησε να καταλύσει το δηµοκρατικό πολίτευµα και να γί-
νει τύραννος9. Το 560 π.Χ. η νίκη του Μιλτιάδη στην αρµατοδροµία ανησύχησε τον 
αθηναίο τύραννο Πεισίστρατο, ο οποίος για να προλάβει πιθανή ανατροπή του, έ-
χρισε το Μιλτιάδη τύραννο στην αποικία Χερσίνη στη Θράκη10. Μετά το θάνατο του 
Πεισίστρατου, τα παιδιά του δολοφόνησαν τον ολυµπιονίκη Κίµωνα για να αποφύ-
γουν ενδεχόµενη διεκδίκηση της ηγεσίας. Ο Χαίρων από την αχαϊκή Πελλήνη, αφού 
στέφθηκε νικητής στο αγώνισµα της πάλης σε 4 διαδοχικές ολυµπιάδες, επιχείρησε 
να εξαργυρώσει την εκτίµηση των συµπολιτών του και να κυβερνήσει ως τύραννος µε 
τη βοήθεια του Μεγάλου Αλεξάνδρου11. Το 416 π.Χ. ο Αλκιβιάδης στέφθηκε νικητής 
στο αγώνισµα του τεθρίππου, χρησιµοποιώντας εφτά αντί για τέσσερα άλογα. Στη 
συνέχεια χρησιµοποίησε τη νίκη του ως επιχείρηµα για να αναλάβει την αρχηγία της 
εκστρατείας των Αθηναίων κατά της Σικελίας12. 

Οι αγώνες δεν είναι και τόσο καθαροί 
Οι ηθικές και υλικές απολαβές της νίκης θάµπωναν αθλητές και προπονητές σε τέ-
τοιο βαθµό που στην ιστοριογραφία αναφέρονται περιπτώσεις δωροδοκίας, χρηµα-
τισµού και παζαριών για την έκβαση των αγώνων. Στις περιπτώσεις που οι παρα-
βάτες γίνονταν αντιληπτοί, τιµωρούνταν µε πρόστιµα, τα οποία χρησιµοποιούνταν 
για την κατασκευή χάλκινων αγαλµάτων του ∆ία. Με τα χρήµατα των προστίµων κα-
τασκευάστηκαν πολλά τέτοια αγάλµατα, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι δωροδοκίες 
ήταν γενικευµένη κατάσταση. Ο Παυσανίας αναφέρει χαρακτηριστικά τις περιπτώ-
σεις του Θεσσαλού πυγµάχου Ευπώλου στην 98η Ολυµπιάδα που δωροδόκησε 3 συ-

                                                 
6 Πλούταρχος, Σόλων, 23 
7 Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, Ηλιακά Β’, 11, 8-9 
8 Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησης, Λακωνικά, 15, 7 
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ναθλητές του, του Αθηναίου πενταθλητή Καλίππου στην 112η Ολυµπιάδα, του Ρόδιου 
παλαιστή Φιλόστρατου που δωροδόκησε τον Εύδηλο στην 178η Ολυµπιάδα, αλλά και 
την περίπτωση του ∆αµόνικου, πατέρα του Πολύκτορα, που δωροδόκησε τον πατέρα 
του Σώσανδρου για να πείσει το γιο του να χάσει τον αγώνα πάλης στην 192η Ολυ-
µπιάδα13. Ο Φιλόστρατος γράφει ότι το στεφάνι της νίκης «µπορεί κανείς ελεύθερα 
να το πουλάει και εξίσου ελεύθερα να το αγοράζει» και αναφέρει και περιπτώσεις 
προπονητών που δάνειζαν εντόκως χρήµατα στους αθλητές τους για να δωροδοκή-
σουν τους αντιπάλους τους14, ενώ ο Παυσανίας αναφέρει και περιπτώσεις ελλανοδι-
κών που τιµωρήθηκαν επειδή ευνόησαν αθλητές σε βάρος άλλων15. Οι Ελλανοδίκες 
επηρεάζονταν πάντα από τους ισχυρούς της εποχής και µε τα κατάλληλα ανταλλάγ-
µατα µεροληπτούσαν υπέρ των ισχυρών. Ο ρωµαίος αυτοκράτορας Νέρων συµµετεί-
χε σε ολυµπιακή αρµατοδροµία πάνω σε άρµα µε 10 άλογα. Έπεσε όµως από το άρ-
µα, ξανανέβηκε και µετά από λίγο εγκατέλειψε τον αγώνα. Οι ελλανοδίκες όµως τον 
ανακήρυξαν νικητή16. 
Πολλές φορές οι αθλητές κατάφευγαν σε παρανοµίες και κοµπίνες για να εξασφαλί-
σουν τη νίκη. Καταγράφονται περιπτώσεις ψευδούς δήλωσης ηλικίας από αθλητές, 
προκειµένου να έχουν πλεονεκτήµατα στον αγώνα ή να αγωνιστούν στην κατηγορία 
των παίδων αντί των ανδρών. Για τους δροµείς αναφέρονται περιπτώσεις όπου ξε-
κινούσαν πριν από το σύνθηµα ή που έσπρωχναν και εµπόδιζαν τους αντιπάλους 
τους να αγωνιστούν. Παλαιστές, πυγµάχοι και παγκρατιστές κατάφευγαν σε απαγο-
ρευµένες λαβές ή αντικανονικά χτυπήµατα. Σε αρχαίες παραστάσεις παγκρατίου α-
πεικονίζονται αθλητές που επιχειρούν να δαγκώσουν τους αντιπάλους τους ή να 
τους βγάλουν το µάτι17. Μάλιστα, στην Αθήνα της κλασικής εποχής, ο νόµος όριζε ότι 
όποιος θανάτωνε τον αντίπαλό του στους αγώνες, θεωρείται αθώος και δεν αντιµε-
τωπίζει δίωξη18. 

Πεδίο ανταγωνισµού των ισχυρών 
Οι ελληνικές πόλεις-κράτη, στο πλαίσιο του ανταγωνισµού τους, φιλοδοξούσαν να 
κερδίσουν όσο το δυνατό περισσότερες ολυµπιακές νίκες, που θα τους εξασφάλιζαν 
φήµη και ισχύ. Έτσι, από τη µία πλευρά πολλές πόλεις εξαγόραζαν αθλητές από άλ-
λες πόλεις και τους παρουσίαζαν ως δικούς τους, και από την άλλη πολλοί αθλητές, 
για να κερδίσουν περισσότερα χρήµατα, παραχωρούσαν σε άλλη πόλη την εκπρο-
σώπησή τους. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες, εκτός από πεδίο άσκησης πολιτικής προπα-
γάνδας αποτελούσαν και πεδίο επίδειξης πλούτου από αριστοκράτες, βασιλιάδες 
και τυράννους. Τα πολύτιµα αφιερώµατα στην Ολυµπία από τους πλούσιους ηγεµό-
νες δεν αποτελούσαν παρά δείγµατα της δύναµής τους, που εξασφάλιζαν την προ-
βολή τους σ’ ένα χώρο µε πανελλήνια απήχηση. 

Η αναβίωση των Ολυµπιακών Αγώνων 
Οι Ολυµπιακοί Αγώνες, µαζί µε άλλους αρχαίους αγώνες (Νέµεα, Πύθια, Άκτια) κα-
ταργήθηκαν το 393 µ.Χ. από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο, στο πλαίσιο της απαγόρευ-
σης «παγανιστικών τελετών» και της δίωξης αλλόθρησκων (ειδωλολατρών και αιρε-
τικών), που σε αυτοκρατορικό διάταγµα χαρακτηρίζονται «µωροί και τυφλοί». Η ανα-
βίωση των Ολυµπιακών Αγώνων το 1896 έγινε µε πρωτοβουλία του Γάλλου βαρόνου 
Pierre de Coubertin, που επεδίωκε να αναδείξει το γαλλικό αθλητισµό. Για να διασφα-
λίσει παγκόσµια ανταπόκριση και διεθνή εντυπωσιασµό, πρότεινε την τέλεση των 
αγώνων στην Ελλάδα. Ο Coubertin ήταν πλούσιος, προνοµιούχος αριστοκράτης, µι-

                                                 
13 Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, Ηλιακά Α’, 21 
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15 Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, Ηλιακά Β’, 3.7 
16 Σουητώνιος, Νέρων, 22-24 
17 Τιβέριος Μιχάλης, Αθλητικά ανοµήµατα στην αρχαιότητα, ΤΟ ΒΗΜΑ, 31/07/1994 
18 ∆ηµοσθένης, Κατ’ Αριστοκράτους, 53 

 



σογύνης, µε αντιλαϊκή και ρατσιστική ιδεολογία. Όπως έγραφε19, οι αθλητικοί αγώ-
νες προορίζονται για τους εκλεκτούς, άξιους αθλητές και θεατές από τις ανώτερες 
τάξεις και αφορούν αποκλειστικά τη λευκή φυλή. Ένιωθε καταφρόνηση και µίσος για 
τους έγχρωµους πρωταθλητές20 και, όπως στους αρχαίους ολυµπιακούς αγώνες α-
παγορευόταν η συµµετοχή σε γυναίκες, δούλους και «βαρβάρους» (µη Έλληνες), απα-
γόρευσε τη συµµετοχή γυναικών και εγχρώµων στους Ολυµπιακούς Αγώνες. 
Η Ολυµπιάδα του 1900 διεξήχθη στο Παρίσι, στο πλαίσιο των σοβινιστικών επιδιώ-
ξεων του Coubertin να λαµπρύνει την γαλλική πρωτοκαθεδρία. Επιτράπηκε η συµµε-
τοχή γυναικών µόνο στο τένις και το γκολφ, ενώ στα αγωνίσµατα περιλήφθηκε και ο 
πυροβολισµός περιστεριών! Από την Ολυµπιάδα του 1908 στο Λονδίνο και µετά οι 
αθλητές δεν συµµετείχαν ατοµικά, αλλά ως αντιπρόσωποι χωρών. Οι οµάδες της 
Βρετανίας και των ΗΠΑ αντάλλαξαν κατηγορίες για απάτες και σε κάποια αγωνί-
σµατα οι διοργανωτές απέκλεισαν τους µη Βρετανούς αθλητές. Στους Αγώνες του 
1912 στην Στοκχόλµη, ο αµερικάνος Ινδιάνος Jim Thorpe κέρδισε χρυσά µετάλλια στο 
πένταθλο και στο δέκαθλο. Η ινδιάνικη καταγωγή του όµως ενόχλησε τη ∆ΟΕ, η οποία 
ισχυριζόµενη ότι ο Thorpe ήταν ηµιεπαγγελµατίας αθλητής, ανακάλεσε την νίκη του 
και απαίτησε την επιστροφή των µεταλλίων. Στην Ολυµπιάδα του 1920 στην Αµβέρ-
σα, αποκλείστηκαν οι χώρες που έχασαν στον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο (Γερµανία, 
Αυστρία, Ουγγαρία, Βουλγαρία και Τουρκία). Η Γερµανία αποκλείστηκε για τον ίδιο 
λόγο και στην Ολυµπιάδα του 1924 στο Παρίσι. Στην Ολυµπιάδα του 1928 στο Άµ-
στερνταµ, η συµµετοχή γυναικών στα αγωνίσµατα της γυµναστικής και κλασικού α-
θλητισµού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τον Coubertin και τον Πάπα της Ρώ-
µης. Στην Ολυµπιάδα του 1932 στο Λος Άντζελες, απαγορεύτηκε στις γυναίκες η 
πρόσβαση στο ολυµπιακό χωριό. 
Η ∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή (∆ΟΕ) ανέθεσε την Ολυµπιάδα του 1936 στη ναζιστι-
κή Γερµανία. Οι τοίχοι του Βερολίνου γέµισαν µε αφίσες που συνδύαζαν τους ολυ-
µπιακούς κύκλους µε τη σβάστικα. Κατά την έναρξη των αγώνων έγιναν µεγαλοπρε-
πείς παρελάσεις στρατιωτικών τµηµάτων και ναζιστικών οργανώσεων. Οι αθλητικές 
αντιπροσωπίες όλων των χωρών (εκτός από την Αίγυπτο) παρέλασαν χαιρετώντας 
φασιστικά τον Χίτλερ, µε υψωµένο το δεξί χέρι. Η Ολυµπιάδα του Βερολίνου κληροδό-
τησε στις επόµενες την τελετή αφής της ολυµπιακής φλόγας και τη σχετική λαµπα-
δηδροµία, µια ιδέα του Carl Diem, επικεφαλής του χιτλερικού αθλητισµού, που υλο-
ποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Υπουργού Προπαγάνδας Γιόζεφ Γκαίµπελς. Ο Έλλη-
νας ολυµπιονίκης του 1896 Σπύρος Λούης, ως τελευταίος λαµπαδηδρόµος, προσκύ-
νησε τον Χίτλερ και του προσέφερε ένα κλαδί ελιάς. Στην Ολυµπιάδα του 1948 στο 
Λονδίνο, η Γερµανία αποκλείστηκε ως ηττηµένη στο δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο. 
Στους Αγώνες του 1952 στο Ελσίνκι κυριάρχησε το ψυχροπολεµικό κλίµα, µε τη Ρωσία 
να καταλαµβάνει ξεχωριστό ολυµπιακό χωριό. Πριν από τους αγώνες του 1956 στη 
Μελβούρνη, η Ρωσία εισέβαλε στην Ουγγαρία, ενώ Βρετανία, Γαλλία και Ισραήλ εισέ-
βαλαν στην Αίγυπτο. Αίγυπτος, Λίβανος, Ιράκ και Κίνα απείχαν από τους αγώνες. Η 
κυβέρνηση της Αυστραλίας προέτρεψε τους Ούγγρους αθλητές να λιποτακτήσουν και 
έστειλε ένοπλους φρουρούς στο Ολυµπιακό χωριό. Το 1960 η ∆ΟΕ θησαυρίζει µε την 
πώληση των τηλεοπτικών δικαιωµάτων και οι αγώνες της Ρώµης προσαρµόζονται 
στις ανάγκες του τηλεοπτικού θεάµατος. Στην Ολυµπιάδα του 1964 στο Τόκιο, η Ινδο-
νησία και η Βόρειος Κορέα εξαναγκάζονται να αποχωρήσουν από τους αγώνες. 
10 µέρες πριν την έναρξη των Ολυµπιακών του 1968 στο Μεξικό, κατά τη διάρκεια 
διαδηλώσεων, 10.000 στρατιώτες µε πυρά από πυροβόλα και ρίψη χειροβοµβίδων 
από ελικόπτερα δολοφόνησαν 300 και τραυµάτισαν 2000 διαδηλωτές έξω από το 
Ολυµπιακό Στάδιο. Στην Ολυµπιάδα του 1972 στο Μόναχο, παλαιστίνιοι µαχητές έ-
θεσαν σε οµηρία ισραηλινούς αθλητές. Η παρέµβαση της γερµανικής αστυνοµίας, 
µετά την εκτέλεση παλαιστινίων και ισραηλινών, επέτρεψε τη συνέχιση του ακριβο-
πληρωµένου τηλεοπτικού θεάµατος. Για τις ανάγκες της «ασφάλειας» στην Ολυ-
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µπιάδα του 1976 στο Μόντρεαλ, η καναδική κυβέρνηση διοργάνωσε τη µεγαλύτερη 
στρατιωτική επιχείρηση µετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο. Η Ρωσία ξεπέρασε τις 
ΗΠΑ σε αριθµό µεταλλίων, µε αποτέλεσµα η Πράβδα να εξυµνεί τη σοβιετική ανωτε-
ρότητα και ο αµερικάνος πρόεδρος Φορντ να διατάσσει οµοσπονδιακή έρευνα. 
Το 1980 πρόεδρος της ∆ΟΕ εξελέγη ο Χουάν Αντόνιο Σάµαρανκ, που επί 40 χρόνια 
υπήρξε δούλος του φασιστικού καθεστώτος της Ισπανίας και τυφλό όργανο του 
Φράνκο. Είχε διατελέσει βουλευτής του φασιστικού κόµµατος του Φράνκο, πρόεδρος 
του φασιστικού δηµοτικού συµβουλίου της Βαρκελώνης και ύστερα υπουργός αθλητι-
σµού του φασιστικού καθεστώτος. Στην Ολυµπιάδα της ίδιας χρονιάς στη Μόσχα, ο 
αµερικανός πρόεδρος Κάρτερ ζήτησε και πέτυχε να µη συµµετάσχουν στους αγώνες 
πολλές δυτικές χώρες. Οι Ρώσοι απάντησαν µε το ίδιο νόµισµα το 1984 στην Ολυ-
µπιάδα του Λος Άντζελες, διατάσσοντας τις χώρες του Συµφώνου της Βαρσοβίας να 
απόσχουν. Οι αγώνες του 1988 στη Σεούλ αποτέλεσαν ακόµα µία στρατιωτική επι-
χείρηση, µε τη συµβολή και 40.000 αµερικάνων στρατιωτών. 263.564 αντιφρονούντες 
συνελήφθησαν προκλητικά, ενώ χιλιάδες έµειναν άστεγοι, καθώς κατεδαφίστηκαν 
όλα τα φτωχόσπιτα που χαλούσαν την «εικόνα» της πόλης. Οµοίως στους αγώνες 
του 1992 στη Βαρκελώνη, εκτός από τις προληπτικές συλλήψεις υπόπτων για αντι-
ολυµπιακή δράση, εκτοπίστηκαν όλοι οι άστεγοι και ζητιάνοι της πόλης, ενώ ο Χουάν 
Αντόνιο Σάµαρανκ εµφανίστηκε φορώντας φασιστική στολή και µε υψωµένο το δεξί 
χέρι υµνολογούσε τον Ισπανό µονάρχη Χουάν Κάρλος µπροστά σε 70.000 θεατές. Στην 
Ολυµπιάδα του 1996 στην Ατλάντα, οι άστεγοι αποµακρύνθηκαν µε τη βοήθεια δα-
κρυγόνων, καταλήψεις στέγης και κοινωνικά κέντρα εκκενώθηκαν βίαια, ενώ τοποθε-
τήθηκαν καρφιά στα παγκάκια για να µην κοιµούνται εκεί άστεγοι. Στην Ολυµπιάδα 
του 2000 στο Σίδνεϊ, επιβλήθηκαν περιορισµοί στις µετακινήσεις και δραστηριότητες 
στον ιθαγενή πληθυσµό των Αβοριγίνων. 

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες ως βιτρίνα του κυρίαρχου πολιτισµού 

 

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες δεν αποτέλεσαν 
ποτέ, ούτε στην αρχαιότητα, ούτε στο 
σύγχρονο κόσµο, ένα αποκλειστικά 
αθλητικό γεγονός, ακριβώς γιατί η 
ανάγκη δηµιουργίας τους στηριζόταν 
στο δίπολο εξουσία-χρήµα. Οι 
Ολυµπιακοί Αγώνες πάντοτε αποτε-
λούσαν τη βιτρίνα του κυρίαρχου 
πολιτισµού. Η βιτρίνα αυτή, αρκετές 
φορές στην ιστορία έκρυβε την αλήθεια 
που βρισκόταν πίσω της, µε ψέµατα και 
προπαγάνδα επικαλυµµένα στο επιτυχηµένο περιτύλιγµα του ολυµπιακού πνεύµα-
τος. Κράτος, τοπικό και διεθνές κεφάλαιο ξέρουν ότι σήµερα το «φαίνεσθαι» είναι 
σηµαντικότερο από το «είναι». Έτσι, µέσα από ελεγχόµενα κοινωνικά γεγονότα, σαν 
τους Ολυµπιακούς Αγώνες, µπορούν να ντύνουν το προφίλ τους µε τρόπο που διαλέ-
γουν και καθορίζουν οι ίδιοι. Η βιτρίνα λοιπόν δεν πρέπει ποτέ να αµαυρώνεται, αλ-
λά να µένει πάντα καλογυαλισµένη µε κάθε τίµηµα. 
Ένα µέσο άσκησης εξουσίας των αφεντικών που παρατηρείται στους Ολυµπιακούς 
αγώνες είναι το θέαµα. Οι µεγαλοπρεπείς εκδηλώσεις, τα αχανή στάδια, οι ποµπώ-
δεις και πολυέξοδοι αγώνες, η ταχύτητα και η πυκνότητα αυτών των γεγονότων στη-
ρίζουν την «κοινωνία του θεάµατος». Η πνευµατική αποχαύνωση των θεατών από 
ένα αµφιβόλου ποιότητας θέαµα και µε τον τρόπο που «πλασάρεται», θυµίζει ίσως 
τις αρένες της αρχαίας Ρώµης. 
Ένα επίσης διαχρονικό κοινωνικό φαινόµενο που προωθείται µέσα απ’ τους Ολυ-
µπιακούς Αγώνες και ευνοεί τα σχέδια των αφεντικών είναι ο εθνικισµός. Οι αθλητές 
δεν συµµετέχουν αυτόνοµα, αλλά ως αντιπρόσωποι κρατών. Οι νίκες τους αντιµετω-
πίζονται ως νίκες ολόκληρων εθνών. Οι νικητές τυλίγονται µε σηµαίες, ενώ οι οπα-

 



δοί, γεµάτοι εθνική έπαρση, ξεχνούν τα προβλήµατά τους κάτω από την ανάκρουση 
των εθνικών τους ύµνων. Ο υπαρκτός σοσιαλισµός (π.χ. Ανατολική Γερµανία, Σοβιετι-
κή Ένωση) και άλλα ολοκληρωτικά καθεστώτα (π.χ. Χίτλερ, Βερολίνο 1936) εκµεταλ-
λεύτηκαν στο έπακρο τους Ολυµπιακούς Αγώνες, αφενός για να συσπειρώσουν τον 
καταπιεσµένο λαό στο εσωτερικό τους και αφετέρου για να προωθήσουν µια αψεγά-
διαστη εικόνα στον υπόλοιπο κόσµο. Οι αποδόσεις των αθλητών τους ήταν βέβαια 
απόλυτα ελέγξιµες µέσω της φυσικής και διανοητικής κατάρτισης, της διατροφής και 
των φαρµάκων. Θέλησαν έτσι να µείνουν στην ιστορία ως καθεστώτα που έδειξαν 
µεγάλο σεβασµό στον αθλητισµό και κατ’ επέκταση στον πολιτισµό. Οι σηµερινές 
κυβερνήσεις δεν διαφέρουν ιδιαίτερα στην ουσία αυτής της λογικής. Αυτό φαίνεται 
απ’ το γεγονός ότι οι περισσότερες από αυτές έχουν υιοθετήσει το πρότυπο των χω-
ρών του ανατολικού µπλοκ για κεντρική χρηµατοδότηση, προπόνηση και χορήγηση 
αναβολικών. Ο κίνδυνος σήµερα έγκειται στην αποδοχή αυτών των χαρακτηριστικών 
του αθλητισµού από την κοινωνία. 

Εµπορευµατοποίηση 
Η εµπορευµατοποίηση των Ολυµπιακών Αγώνων είναι ένας ακόµα βασικός λόγος της 
ύπαρξής τους. Τα πάντα στους αγώνες είναι εµπορεύσιµα, από τις ιδέες και τα σύµ-
βολα, µέχρι τους αθλητές που αντιµετωπίζονται σαν προϊόντα. Έτσι εκτός απ’ τον 
εθνικό διαχωρισµό των αθλητών, στους σύγχρονους Ολυµπιακούς παρατηρείται και 
ένας άλλος ισχυρότερος αλλά και αρκετά συγκαλυµµένος διαχωρισµός. Οι αθλητές, 
αλλά ακόµα και ολόκληρες εθνικές οµάδες, χωρίζονται ανάλογα µε τους χορηγούς 
τους σε αθλητές της Puma, της Adidas, της Nike, της Coca Cola, της Pepsi κ.λπ. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγµα είναι τα συµβόλαια των αθλητών µε πολυεθνικές, που δε-
σµεύουν τον νικητή µόλις τερµατίσει το γύρο του θριάµβου, να σταθεί µπροστά σε 
συγκεκριµένη διαφηµιστική πινακίδα ή να φοράει και να χρησιµοποιεί συγκεκριµένης 
φίρµας εξοπλισµό. 
Οι επιχειρήσεις ωφελούνται από τη σχέση τους µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες, οι ο-
ποίοι έχουν µια αύρα αγνότητας, αρετής και τελειότητας στο φαντασιακό της σηµε-
ρινής κοινωνίας και θέλουν να συνδεθούν µε τα προϊόντα τους στη συνείδηση του 
καταναλωτή. Σε συνδυασµό µάλιστα µε την τεράστια απήχηση που έχουν οι Ολυ-
µπιακοί ανά τον κόσµο µέσω των ΜΜΕ, οι Αγώνες αποτελούν ένα σύγχρονο παζάρι 
προϊόντων µε τεράστιο τζίρο. Για να έχουν βέβαια εγγυηµένη επιτυχία, οι χορηγοί 
των αθλητών δεν θα µπορούσαν να βασιστούν στον αστάθµητο ανθρώπινο παράγο-
ντα. Το ρόλο λοιπόν σήµερα της κεντρικής κρατικής χρηµατοδότησης και προπόνησης 
των αθλητών, καθώς και της χορήγησης αναβολικών, αναλαµβάνουν εν µέρει οι πο-
λυεθνικές, οι οποίες θέλουν σίγουρα αποτελέσµατα, υπηρετώντας το στυγνό µηχανι-
σµό του marketing. 
Οι Ολυµπιακοί Αγώνες, ως µια έκφανση του κυρίαρχου πολιτισµού καταφέρνουν να 
κατακρεουργούν ιδέες και συνειδήσεις στο βωµό του κέρδους και της εξουσίας. Θε-
σµοί που αποτελούσαν και αποτελούν τροχοπέδη στα οράµατα µιας ελεύθερης κοι-
νωνίας δεν εξυγιαίνονται, αλλά καταστρέφονται. 

Οι επιπτώσεις της Ολυµπιάδας στον εργασιακό τοµέα 
Η Ολυµπιάδα, ως το νέο «εθνικό ιδεώδες» έρχεται να συµβάλλει και στη χειραγώγηση 
των εργαζοµένων. Παρουσιαζόµενη από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ως ένας συν-
δυασµός εθνικής ιδέας, στόχου, στοιχήµατος µε την ιστορία και κινδύνου να ντρο-
πιαστεί η χώρα αν κάτι δεν πάει καλά, η ολυµπιάδα έχει ήδη αποµυθοποιηθεί από 
την σκόπιµα καλλιεργηµένη εικόνα της «γιορτής του αθλητισµού» και έχει πάρει στη 
συνείδηση του κόσµου την πραγµατική της µορφή: αυτή ενός εργαλείου που θα χρη-
σιµοποιηθεί ως µπαµπούλας, για την µετατροπή των πιο αντιδραστικών µέτρων σε 
θεσµούς. 

 



Με την ανάληψη της ολυµπιάδας από τη χώρα µας έγινε απαραίτητη η κατασκευή 
εγκαταστάσεων απαραίτητων για τη διεξαγωγή των αγωνισµάτων, καθώς και για τη 
στέγαση, τις προπονήσεις των αθλητών και τη φιλοξενία των χιλιάδων επισκεπτών. 
Ένας οικοδοµικός οργασµός ξεκίνησε έχοντας ως επίκεντρο την Αθήνα, αλλά καλύ-
πτοντας και τις άλλες ολυµπιακές πόλεις καθώς και άλλες σχετιζόµενες µε την ολυ-
µπιακή δραστηριότητα περιοχές. 

Ο εργασιακός µεσαίωνας 
Με στόχο την έγκαιρη κατασκευή των 
ολυµπιακών έργων, οι εργάτες δουλεύουν µέρα-
νύχτα, µε ρυθµούς πέρα των δυνατοτήτων τους, 
µετά από πιέσεις της εργοδοσίας του κα-
τασκευαστικού τοµέα για µετάβαση στην 60ωρη 
εβδοµαδιαία απασχόληση χωρίς πληρωµένες 
υπερωρίες. Ειδικότερα οι εργοληπτικές εταιρίες 
ζητούν επιτακτικά την εξαίρεση του 
κατασκευαστικού κλάδου από τις διατάξεις του 
νόµου 2874/2000 (περί κατάργησης της 
υπερεργασίας και αύξησης του κόστους των 
υπερωριών)21, µε αποτέλεσµα την καθιέρωση 
του αντεργατικού Νοµοσχεδίου Γιαννίτση. Το γεγο
νύπαρκτα µέτρα ασφαλείας (έλλειψη γιατρού εργα
λης ενδυµασίας στα εργοτάξια) και µε το ότι δε 
χειριστές µηχανηµάτων (άνω του 15% αυτών τα χε
νοι)22, έχει ήδη οδηγήσει σε πολλά ατυχήµατα. Ήδη
µατίες εργάτες καταγράφονται στη λίστα θυµάτων
κράτους. 
Κι αν η γελοία επίφαση της κάλυψης των χρονοδια
λογήσει τα αδικαιολόγητα, το γεγονός της συχνά α
ζοµένων στα ολυµπιακά έργα είναι τουλάχιστον κρ
φεντικά και το κράτος βγάζουν το προσωπείο το
τους προθέσεις: το στοιχειώδες και υποτίθεται ανα
στην εργασία καταστρατηγείται στην πράξη και ο
µάτια. Με αυτό τον τρόπο δεκαετίες εργατικών κα
νουν στο ψυγείο στο βωµό του κέρδους. 
Ο παραλογισµός όµως δε σταµατάει στην προετοι
τη διάρκεια των αγώνων. Η καθιέρωση 18ωρης ή α
σίας, σε καταστήµατα και υπηρεσίες κατά τη διά
έχει ήδη προαναγγελθεί. Οι υπάλληλοι θα εξαναγ
ντατικούς ρυθµούς για την εξυπηρέτηση των «ολυµ
κό δικαίωµα καταργείται µε σκοπό το ιλουστρασιό
τα έξω. Παρόλα αυτά, οι εργαζόµενοι µη έχοντας
δουλεύουν µε απλήρωτες και ανασφάλιστες υπερω
Το πλήγµα στις εργασιακές σχέσεις λόγω ολυµπια
νο στην Ελλάδα, αλλά επεκτείνεται και εκτός συνό
ριών, όπως για παράδειγµα των εταιριών αθλητι
των Clean Clothes Campaign (διεθνής ένωση στην οπ
ταναλωτών, ανθρώπινων δικαιωµάτων, µεταναστ
νοµοσπονδία οργανώσεων µε κινήσεις που στοχεύο
ας και της φτώχειας) και Global Unions (διεθνείς
των οποίων η ∆ιεθνής Συνοµοσπονδία Ελεύθερων Σ
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νός αυτό σε συνδυασµό µε τα α-
σίας, ασθενοφόρου και κατάλλη-
χρησιµοποιούνται επαγγελµατίες 
ιρίζονται µη αδειούχοι εργαζόµε-
 20 νεκροί και εκατοντάδες τραυ-
 των εργολάβων και του συνεργού 

γραµµάτων τίθεται για να δικαιο-
νασφάλιστης εργασίας των εργα-
αυγαλέο. Εδώ, ουσιαστικά, τα α-
υς και δείχνουν τις πραγµατικές 
φαίρετο δικαίωµα της ασφάλισης 
ι «υπεύθυνοι» κάνουν τα στραβά 
ι συνδικαλιστικών αγώνων µπαί-

µασία αλλά συνεχίζεται και κατά 
κόµα και 24ωρης συνεχούς εργα-
ρκεια των ολυµπιακών αγώνων, 
καστούν να δουλεύουν µε υπερε-
πιακών πελατών». Κάθε εργασια-
ν πρόσωπο της χώρας µας προς 

 άλλη επιλογή οδηγούνται στο να 
ρίες. 
κών αγώνων δεν περιορίζεται µό-
ρων λόγω των πολυεθνικών εται-
κής ένδυσης. Σύµφωνα µε έκθεση 
οία συµµετέχουν οργανώσεις κα-
ών, εργατριών κ.ο.κ.), Oxfam (συ-
υν στην καταπολέµηση της αδικί-

 συνδικαλιστικές ενώσεις, µεταξύ 
υνδικάτων)23, γνωστοποιήθηκε ότι 

 18/12/2001 και 30/01/2002 



πληθώρα µεγαλοεταιριών, όπως οι Nike, Adidas, Reebok, Fila, Puma, Asics, Mizuno, 
Lotto, Kappa, Umbro κ.α., υποβάλλουν τους εργάτες τους (σε παραρτήµατα της Βουλ-
γαρίας, Ινδονησίας, Καµπότζης, Κίνας, Ταϊλάνδης και Τουρκίας) σε εντατικούς ρυθ-
µούς εργασίας κάτω από απάνθρωπες συνθήκες, λόγω της αυξηµένης κατανάλωσης 
που θα σηµειωθεί ενόψει ολυµπιακών αγώνων. 

Ελαχιστοποίηση κόστους εργασίας 
Παρά την εντατικοποίηση της εργασίας προ και κατά τη διάρκεια των αγώνων, η νέα 
µόδα του εθελοντισµού έρχεται να κοροϊδέψει τους εργαζόµενους µε το χειρότερο 
τρόπο. Αν οι δυσβάσταχτες υπερωρίες, η ανασφάλιστη εργασία και η δολοφονική 
αδιαφορία της εργοδοσίας, που γεννά τα «εργατικά ατυχήµατα», δεν είναι αρκετές, 
τότε υπάρχει η εθελοντική στρατολόγηση στις υπηρεσίες της οργανωτικής επιτρο-
πής. Με το ξαναζεσταµένο φαγητό της υπηρεσίας στο βωµό της χώρας και του ολυ-
µπιακού ιδεώδους, καλούνται οι εργαζόµενοι να δουλέψουν αµισθί και να «τρέξουν» 
ως ανειδίκευτο εργατικό δυναµικό για εκατοµµύρια εργατοώρες, γεµίζοντας τις τσέ-
πες των αφεντικών, χωρίς να χρειάζεται να χρησιµοποιήσουν ωµή βία. Ενώ τα αφε-
ντικά θα καρπώνονται τη µέγιστη δυνατή υπεραξία και θα θησαυρίζουν από τα «έρ-
γα πνοής για τον τόπο», ο εθελοντής θα δουλεύει τζάµπα, µε πενιχρή ανταµοιβή τα 
µόρια για το δηµόσιο... Και το χειρότερο όλων, όπως ο ίδιος ο πρώην υπουργός πο-
λιτισµού Ευάγγελος Βενιζέλος δήλωσε: «ο εθελοντισµός έρχεται για να µείνει και µε-
τά το 2004». 

 

Πέρα από τη λύση του «εθελοντισµού», το κράτος καταφεύγει ακόµα και στην «ενοι-
κίαση» φτηνού εργατικού δυναµικού από το εξωτερικό για την κάλυψη των ολυµπια-
κών έργων, µε στόχο τη µείωση του κατασκευαστικού κόστους. Το γεγονός αυτό απο-
καλύφθηκε µέσω µιας επιστολής της κυβέρνησης της Κορέας προς το ελληνικό υ-
πουργείο εργασίας, µε την οποία γινόταν «ανεπίσηµη» προσφορά φθηνού εργατοτε-
χνικού προσωπικού ενόψει Ολυµπιακών Αγώνων. Επίσης, στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο 
του ΤΕΕ24 καταγράφεται ήδη ένα τέτοιο κρούσµα ενοικίασης εργατών από τη Βουλγα-
ρία. 

                                                

Σηµαντική συνιστώσα του εργασιακού 
συστήµατος στην ελληνική πραγµατικότητα 
ήταν και παραµένουν οι µετανάστες. Οι 
µετανάστες σε µεγάλο βαθµό αποτελούν το 
απασχολούµενο εργατικό δυναµικό στα 
ολυµπιακά έργα (αφού λόγω της δεινής τους 
θέσης στον κοινωνικό ιστό ήταν εύκολο να 
αποδεχθούν να δουλέψουν µε υπό τέτοιες 
συνθήκες κοροϊδίας και µε τέτοιους πενιχρούς 
µισθούς). Με το τέλος των αγώνων οι 
µετανάστες που εργάστηκαν στα ολυµπιακά 
έργα, αφού πρώτα υπέστησαν τη χειρότερη 
εκµετάλλευση, θα απελαθούν, µιας και δε θα 
είναι πλέον «αναλώσιµοι». 

Ανοχή του θεσµισµένου συνδικαλισµού 
Το κερασάκι στην τούρτα των εργασιακών εκβια
περγιακής κινητοποίησης, συγκέντρωσης και πο
καλοκαίρι τα στοιχειώδη δικαιώµατα των εργαζ
κτηµένων τους θεωρούνται παράνοµα και αντιµε
τος. Η πρόφαση της ασφάλειας και των επικείµ
έχει γίνει τσιχλόφουσκα στο στόµα της παγκόσµ
θα χρησιµοποιηθεί, έχοντας την απαραίτητη αρω

 
24 Ε.∆. ΤΕΕ, 2189/4 Μαρτίου 2002 
“Θεωρείται βέβαιο ότι µετά τους
Ολυµπιακούς Αγώνες θα υπάρ-
ξουν, από την πλευρά της Ελληνι-
κής Αστυνοµίας και άλλων υπηρε-
σιών, αυστηροί έλεγχοι σε µετα-
νάστες. Ακόµη αναµένεται να αρ-
χίσει νέος κύκλος απελάσεων, οι
οποίες είχαν µειωθεί λόγω των
πιέσεων από πολλές πλευρές για
ανεύρεση φθηνών εργατικών χε-
ριών λόγω των Ολυµπιακών Αγώ-
νων.” 

ΤΟ ΒΗΜΑ, 11/04/2004
σµών είναι η απαγόρευση κάθε α-
ρείας. Ουσιαστικά για ένα ολόκληρο 
οµένων για την υπεράσπιση των κε-
τωπίζονται ως τέτοια από το κρά-
ενων τροµοκρατικών απειλών, που 
ιας κυριαρχίας τα τελευταία χρόνια, 
γή των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, 



για να απαγορευτούν οι απεργίες, µε πρακτική παραπλήσια µε αυτή των απολυταρ-
χικών καθεστώτων που απαγόρευαν τις συναθροίσεις. 
Καθόλου ανέλπιστη βοήθεια στο εγχείρηµα αυτό βρίσκουν οι κυρίαρχοι από τα επί-
σηµα συνδικαλιστικά όργανα, µε αποκορύφωµα την πουληµένη ΓΣΕΕ. Στο όνοµα της 
ασφάλειας και της επιτυχίας των αγώνων η ΓΣΕΕ συναινεί στα ύπουλα σχέδια των 
αφεντικών. Ούτε λέξη για την απαγόρευση των απεργιών πριν και κατά τη διάρκεια 
των αγώνων, λες και κατά την περίοδο εκείνη παύει δια µαγείας να υπάρχει εκµε-
τάλλευση, λες και θα πρέπει να γίνει δεκτή αδιαµαρτύρητα η υποβολή σε κατανα-
γκαστικά έργα. Κάτι τέτοιο δεν εξέπληξε κανέναν αφού εδώ και καιρό η ΓΣΕΕ έχει δεί-
ξει ότι µπορεί να είναι όσο πειθήνια χρειάζεται και να συντάσσεται ανοικτά πλέον 
µε τα συµφέροντα των αφεντικών. 
Φυσικά η ανεργία που θα επέλθει δε θα περιοριστεί σε ένα µεµονωµένο κοµµάτι ερ-
γαζοµένων, αλλά θα την αντιµετωπίσουµε όλοι µας, ως συνέπεια της βέβαιης πλέον 
οικονοµικής ύφεσης που θα ακολουθήσει τους ολυµπιακούς αγώνες και θα «αναγκά-
σει» τα αφεντικά να σφίξουν τα λουριά. Επίσης η επιδείνωση των εργασιακών συν-
θηκών δεν θα τελειώσει µε την τελετή λήξης των ολυµπιακών, αλλά θα επιχειρηθεί 
να παγιωθεί ως νέα πραγµατικότητα. Μπροστά σ' αυτήν την πραγµατικότητα, το 
εργατικό κίνηµα είναι αναγκαίο να χειραφετηθεί, να πάρει την υπόθεση στα χέρια 
του, να συσπειρωθεί και να αντεπιτεθεί στο καπιταλιστικό σύστηµα καταπίεσης και 
εκµετάλλευσης. Να αυτο-οργανωθεί σε ασυµβίβαστους, ακηδεµόνευτους, ταξικούς 
αγώνες. 

Καταστολή 
Στο όνοµα του ιδεολογήµατος της «ασφάλειας» (προϊόν της τόσο έντεχνα καλλιερ-
γούµενης από τους επικοινωνιακούς µηχανισµούς της εξουσίας κινδυνολογίας) και 
της οµαλής διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων, επιχειρείται µια άνευ προηγουµέ-
νου κατασταλτική πολιτική έναντι στοιχειωδών αστικοδηµοκρατικών δικαιωµάτων 
και κατακτήσεων, προϊόντων µακροχρόνιων και αιµατοβαµµένων αγώνων. Οι πιο 
νοσηρές φαντασιώσεις των κυριάρχων των παλαιότερων εποχών για καθολική κυ-
ριαρχία, ολοκληρωτική καθυπόταξη των υπηκόων, εξόντωση των διαφωνούντων και 
εκµηδένιση «εν τω γεννάσθαι» κάθε προοπτικής αντισυστηµικού αγώνα, έχουν κατα-
στεί πλέον πραγµατώσιµες µε τη συνέργια της τεχνοεπιστήµης και της πολεµικής 
βιοµηχανίας και τη χρήση των πλέον σύγχρονων µεθόδων προπαγάνδας και κατα-
σκευής συναίνεσης. 
«...Ηλεκτρονικά µάτια και αυτιά γεµίζει η Αττική µε την τοποθέτηση συσκευών που 
µεταφέρουν εικόνα και ήχο στο Κέντρο Επιχείρησης Ολυµπιακής Ασφάλειας. Υπολο-
γίζεται ότι σε πλήρη ανάπτυξη οι κάµερες θα φτάσουν τις 1600 και θα καλύπτουν 
όλες τις Ολυµπιακές διαδροµές και εγκαταστάσεις...»25. Αυτό το οργουελικής έ-
µπνευσης σκηνικό συµπληρώνεται από την αύξηση της αστυνόµευσης, την ύπαρξη 
«κόκκινων ζωνών», την απαγόρευση διαδηλώσεων, πορειών, αφισοκόλλησης και την 
ποινικοποίηση οποιασδήποτε µορφής πολιτικής δράσης. Ακόµα και ο στρατός τίθε-
ται σε επιφυλακή και µάλιστα για πρώτη φορά µετά τη χούντα καλείται σε κατάστα-
ση «έκτακτης ανάγκης». Αυτά τα µέτρα είναι σαφώς απαραίτητα για την επίτευξη 
της κοινωνικής ειρήνης-ταξικής εκεχειρίας και όλες οι θυσίες –είτε οικονοµικής φύ-
σης, είτε περιορισµού των στοιχειωδών δικαιωµάτων, είτε του κόστους σε ανθρώπι-
νες ζωές στα εργοτάξια, είτε επιβάρυνσης του οικοσυστήµατος- κρίνονται αναγκαί-
ες από τους κυρίαρχους στο βωµό της νέας εθνικής Μεγάλης Ιδέας (της επιτυχούς 
διοργάνωσης δηλαδή των Ολυµπιακών Αγώνων). 

                                                 
25 Γιώργος Μαρνέλλος, εφηµερίδα Ελευθεροτυπία, 6/02/2004 

 



Τροµονόµοι 
Ήδη, τα ντόπια αφεντικά µας είχαν προϊδεάσει µε τους απανωτούς τροµονόµους, µε 
την ευθυγράµµιση µε το µοντέλο της Ευρώπης-φρούριο (ως προς τους πρόσφυγες και 
τους οικονοµικούς µετανάστες) και της Ευρώπης-Βαστίλη (ως προς κάθε κίνηµα α-
ντικαθεστωτικού και αντικαπιταλιστικού αγώνα). Παράλληλα, η αναγγελία του νέου 
ψηφιακού συστήµατος πληροφοριών για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (µε νέα βιοµετρικά χαρακτηριστικά, δακτυλικά αποτυπώµατα, ίριδα του µατιού 
κ.ά. στα διαβατήρια) που θα συµπληρώνει το τερατώδες σύστηµα πληροφοριών της 
συνθήκης Schengen και ποινικοποίηση της συµµετοχής σε διαδηλώσεις αφού «...µε 
αστυνοµικά µπλόκα στα σύνορα των ευρωπαϊκών κρατών, εκτεταµένες έρευνες 
“προεπιλεγµένων προσώπων”, φακέλωµα και απαγόρευση εισόδου σε “ύποπτους” 
ευρωπαίους πολίτες, ανταλλαγή πληροφοριών και προσωπικών δεδοµένων όσων 
έχουν συµµετάσχει σε διατάραξη διαδηλώσεων και αποστολή αστυνοµικών από άλ-
λες χώρες, που θα εποπτεύουν προσωπικά την εφαρµογή των νέων κατασταλτικών 
µέτρων, σχεδιάζει να απαντήσει η Ε.Ε. στην “αναταραχή” που προκαλείται σε δηµό-
σιες εκδηλώσεις κατά τη διενέργεια Ευρωπαϊκών Συµβουλίων ή άλλων διεθνών συνα-
ντήσεων»26 δείχνει ξεκάθαρα την ολοένα αυξανόµενη κλιµάκωση της γενικευµένης 
αντεπίθεσης των αφεντικών απέναντι σε κάθε αµφισβήτηση της κυριαρχίας τους. 
Στο πλαίσιο της νέας αυτής «ιερής» σταυροφορίας κατά της «τροµοκρατίας» εντάσ-
σεται και το πρόσφατο ελληνικό παράδειγµα της «εξάρθρωσης» των εγχώριων ένο-
πλων οργανώσεων (17Ν και ΕΛΑ). Τα «στρατοδικεία µε πολιτικά» σπάζοντας τη βι-
τρίνα της «ανεξάρτητης» δικαιοσύνης, χρησιµοποιώντας προκατασκευασµένα σενά-
ρια και σωρεία ψευδοµαρτύρων, αποσπώντας καταθέσεις µέσω εκβιασµών και χω-
ρίς παρουσία δικηγόρων, απαξιώνοντας το θεσµό των ενόρκων και την έννοια του 
πολιτικού εγκλήµατος, εισάγοντας το νέο φρούτο της «ηθικής αυτουργίας», εν πολ-
λοίς δηµιουργώντας και χειριζόµενο µε µαεστρία το κλίµα της τροµολαγνείας, απο-
µυθοποίησε πλήρως τα ιδεολογήµατα περί «νοµικού πολιτισµού» και τα συναφή. Εν-
δεικτική η τοποθέτηση της Le Monde Diplomatique, εφηµερίδας της αείµνηστης πάλαι 
ποτέ σοσιαλδηµοκρατίας και πλέον συµµετέχουσας πλήρως στη νέα νεοφιλελεύθερη 
συναίνεση και εφαρµογής της Νέας Τάξης σε όλο τον πλανήτη, για «εκδίκηση των 
ελλήνων δικαστών». Και όλα αυτά σε πλήρη συνέπεια µε το παλαιότερα διατυπωθέν 
δόγµα του ανεκδιήγητου Παπαθεµελή για καθοδήγηση της ∆ικαιοσύνης από την Αντι-
τροµοκρατική Υπηρεσία, συντονισµό µε ξένες µυστικές υπηρεσίες, ψυχολογικό πόλε-
µο και καθοδήγηση ΜΜΕ, προώθηση του χαφιεδισµού, κ.λπ. Το καθεστώς των «συνο-
πτικών διαδικασιών» σε αυτές τις δίκες µε σκοπό την έξωθεν «καλή µαρτυρία» φαί-
νεται ξεκάθαρα στη δήλωση της προέδρου της δίκης για τον ΕΛΑ ότι µέληµά της είναι 
να βγάλει τις καταδίκες πριν την έναρξη των Ολυµπιακών Αγώνων και όχι συνέπεια 
στην τήρηση της νοµιµότητας. Εξίσου ξεκάθαρη και η δήλωση του Ε. Βενιζέλου σχο-
λιάζοντας το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος για καθυστερήσεις: «...αυτή η 
επισήµανση είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για µας και ελπίζω να ληφθεί υπ’ όψιν από την 
Ελληνική ∆ικαιοσύνη που διαδραµατίζει πολύ κρίσιµο ρόλο στην ολυµπιακή προετοι-
µασία...». Ο πρόσφατος πανικός για την αναµενόµενη αποφυλάκιση των κατηγορου-
µένων για την υπόθεση του ΕΛΑ λόγω παρέλευσης της 18µηνης προφυλάκισης πιθα-
νόν να µας επιφυλάσσει νέες εκπλήξεις. 

Οι διεθνείς «προστάτες» 
Η «ανιδιοτελής» συνεισφορά των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και των ξένων µυστικών υπηρεσιών 
σκιαγραφείται µε αχνές πινελιές από την επισήµανση του προέδρου της ∆ΟΕ Ζακ 
Ρογκ: «...δεν υπάρχει αµφιβολία ότι εισερχόµαστε σε µία αστυνοµοκρατούµενη κοινω-
νία και θα πρέπει να µάθουµε να ζούµε µε αυτό. Ειλικρινά δεν ενοχλούµαι από τα 
µέτρα. Ο κόσµος στον οποίο µπορούσες να ταξιδέψεις οπουδήποτε, χωρίς κίνδυνο, 
έχει χαθεί πια. Αν χρειαστεί ακόµα και τα στάδια θα φρουρούνται από στρατό»27, 
                                                 
26 Χρήστος Ζέρβας, εφηµερίδα Ελευθεροτυπία, 04/07/2003 
27 Εφηµερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, 26/11/2003 

 



ενώ ο αρχηγός του FBI Ρόµπερτ Μιούλερ 
συµπληρώνει: «Το FBI επικεντρώνει πολύ στενά την 
προσοχή του στις µεγάλες δηµόσιες συγκεντρώσεις, 
στη διάρκεια των θερινών Ολυµπιακών Αγώνων στην 
Αθήνα...»28. Παλαιότερα δηµοσιεύµατα ήταν εξίσου 
σαφή: «αναµένεται να προσγειωθούν στην Αθήνα 
άγνωστος αριθµός αµερικάνικων µεταγωγικών C-
130, τα οποία θα µεταφέρουν ένστολους 
αµερικάνους...». Τον Ιανουάριο του 2004 υπήρχαν 
στην Ελλάδα 420 κοµάντος των ειδικών δυνάµεων του αµερικάνικου στρατού, οι ο-
ποίοι τις µέρες των Ολυµπιακών Αγώνων θα ξεπεράσουν τους 100029. Οι κοµάντος 
αυτοί συµµετέχουν σε ασκήσεις που λαµβάνουν χώρα σε αεροδρόµια, λιµάνια, κε-
ντρικές οδικές αρτηρίες, στο µετρό και ολυµπιακές εγκαταστάσεις. Πίσω από την 
άσκηση αυτή κρύβεται ένα τεράστιο σχέδιο Ελλάδας-ΗΠΑ για τη µεταφορά, εγκατά-
σταση και δράση αµερικανικών ειδικών δυνάµεων επί ελληνικού εδάφους, η οποία 
προσέκρουσε στο Σύνταγµα, το οποίο απαιτεί ψήφιση σχετικού νόµου (µε απόλυτη 
πλειοψηφία βουλευτών µάλιστα) προκριµένου να επιτραπεί η στάθµευση σε ελληνικό 
έδαφος ξένης δύναµης. Φυσικά, µετερχόµενοι διάφορων νοµικών τερτιπιών, τα ντό-
πια αφεντικά κατάφεραν να ξεπεράσουν και αυτό το εµπόδιο, αφού οι πιέσεις των 
πλανητικών αφεντικών δεν άφησαν και πολλά περιθώρια. Εύγλωττο είναι το παρα-
κάτω δηµοσίευµα: «οι Αµερικάνοι µιλάνε µε “διπλή γλώσσα”. Σε πολιτικό επίπεδο 
(State Department) εκφράζουν “βεβαιότητα” για την επιτυχία των Ολυµπιακών Αγώ-
νων και συµπαράσταση στις ελληνικές προσπάθειες. Σε τεχνοκρατικό όµως επίπεδο 
(υπηρεσίες ασφάλειας και NSC) είναι σκληροί και εκτοξεύουν ακόµα και απειλές για 
τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα συµµετάσχουν οι αµερικάνοι αθλητές στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες... είναι προφανές ότι οι Αµερικάνοι επιδιώκουν και έχουν ήδη 
πάρει τον πλήρη έλεγχο των Αγώνων, γεγονός που πέρα καθαυτή σηµασία του έχει 
και ευρύτερες στον εγγύς γεωπολιτικό χώρο...»30. 

 

Επίσης, στις διαπραγµατεύσεις που έγιναν στις 25-26/02, µεταξύ αξιωµατούχων 
του ΝΑΤΟ και της Ελληνικής Ασφάλειας των Ολυµπιακών Αγώνων αποφασίστηκε η 
κάλυψη του ελληνικού εναέριου χώρου από ΝΑΤΟϊκό ηλεκτρονικό σύστηµα προστα-
σίας-«οµπρέλα», το οποίο θα διαχειρίζεται ειδικό κέντρο που είναι εγκατεστηµένο 
στο στρατιωτικό αρχηγείο του ΝΑΤΟ κοντά στα Γαλλοβελγικά σύνορα. Κατόπιν αυτής 
της εξέλιξης, ιδιαίτερα πιθανή θα πρέπει να θεωρείται, ως αντάλλαγµα για τις πα-
ρεχόµενες «υπηρεσίες», η ανάληψη της διεύθυνσης των ΝΑΤΟϊκών δυνάµεων από ελ-
ληνικό στρατιωτικό κλιµάκιο στην περιοχή του Αφγανιστάν. Γεγονός, φυσικά, που 
καθιστά τη χώρα µας πρώτιστο στόχο του ισλαµικού φονταµενταλισµού, ενώ µέχρι 
σήµερα δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο (κατά τη δήλωση µάλιστα ηγετικού στελέχους της 
Αλ Κάιντα). Είναι επόµενο να αναρωτιόµαστε σε τι αποσκοπούν όλα αυτά, αφού η 
αµφίβολη δυνατότητα της νατοϊκής «οµπρέλας» και της στρατιωτικής δύναµης να 
αντιµετωπίσει µια πιθανή απειλή είναι αισθητά περιορισµένη, δεδοµένου του αιφνι-
διαστικού και αντισυµβατικού χαρακτήρα που έχουν κατά κανόνα οι ενέργειες της Αλ 
Κάιντα και των συναφών οργανώσεων. Είναι ακόµα νωπό στη µνήµη µας το χτύπηµα 
στη Μαδρίτη µε τα εκατοντάδες θύµατα πολιτών και τα αναµενόµενα κροκοδείλια 
δάκρυα των επαγγελµατιών πολιτικών και της υπερεθνικής ελίτ. «...Εµείς, εργάτες, 
απλός κόσµος είµαστε πάντα τα θύµατα κάθε είδους τροµοκρατίας, της αποκαλού-
µενης έτσι και της µεταµφιεσµένης... Θέλουµε να πούµε ξεκάθαρα ότι µόνο εργαζό-
µενοι, απλός κόσµος, αυτοί που δεν έχουν συνοδείες και θωρακισµένα αυτοκίνητα, 
αυτοί που δεν αποφασίζουν για τις ζωές και το µέλλον άλλων, είναι ικανοί να θρη-
νήσουν τους νεκρούς...», έγραφε σε ανακοίνωσή της στις 19/03/2004 η ιστορική α-
ναρχοσυνδικαλιστική οργάνωση της Ισπανίας CNT. 
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Το κόστος της «προστασίας» µας και της «ασφάλειάς» µας ενώ είχε αρχικά ανακοι-
νωθεί ότι θα αγγίξει τα 300 δις δραχµές, πλέον αναµένεται να ξεπεράσει κατά πολύ 
αυτό το ήδη υπέρογκο ποσό. ∆ε µπορούµε παρά να θυµηθούµε το κυνικό επιχείρηµα 
του Μίλερ, όταν σε τηλεοπτική εκποµπή ρωτήθηκε σχετικά: «Μην ξεχνάτε, εσείς είστε 
που θέλατε να διοργανώσετε την Ολυµπιάδα». Φυσικά, η κριτική µας στα πεπραγµέ-
να και τις δηλώσεις των πλανητικών αφεντικών δεν εµφορείται από εθνική υπερη-
φάνεια, ούτε καταφεύγει σε πατριωτικά επιχειρήµατα, τα τόσο προσφιλή στην Αρι-
στερά εδώ και δεκαετίες, που έχουν συγκροτήσει τους απαραίτητους όρους για την 
κοινωνική ειρήνη-ταξική εκεχειρία. ∆ιότι είναι αυτή η συναίνεση, που µε την πολύτι-
µη αρωγή των διεθνών πιέσεων, έχει οδηγήσει στις τάσεις εξαχρείωσης της ελληνι-
κής κοινωνίας, το γενικευµένο κοµφορµισµό και την προβολή του χαφιεδισµού ως α-
ναγκαίου όρου για τη συγκρότηση του νέου «πολίτη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως 
κατ’ ευφηµισµό ονοµάζονται οι υπήκοοι των σύγχρονων «φιλελεύθερων ολιγαρχιών», 
κατά την έκφραση του Καστοριάδη). 
«Ο επικεφαλής της αντιτροµοκρατικής υπηρεσίας της “Scotland Yard” είπε στους Έλ-
ληνες αξιωµατούχους ότι πρέπει να ενθαρρύνουν τους συµπατριώτες τους να γίνουν 
τα µάτια και τα αυτιά της επιχείρησης για την ασφάλεια...»31. Ή αλλιώς εκεί που ο 
ραγιάς γίνεται δοσίλογος, χαφιές και ρουφιάνος... 
Οι Ολυµπιακοί Αγώνες αποτελούν αφορµή για την είσοδο και την παγίωση κατα-
σταλτικών µέτρων. Η επιχειρούµενη συναίνεση οδηγεί αναπόφευκτα στον αφοπλισµό 
της κοινωνίας έναντι της γενικευµένης επίθεσης των αφεντικών στα µέχρι πρότινος 
αυτονόητα και αδιαπραγµάτευτα δικαιώµατα, στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης πα-
γκοσµιοποίησης, οι απαιτήσεις της οποίας για απελευθέρωση των αγορών και α-
πρόσκοπτη ροή του διασυνοριακού κεφαλαίου, συνεπάγονται αφενός άρση των κοι-
νωνικών ρυθµίσεων στις αγορές και αφετέρου «ξήλωµα» του κοινωνικού κράτους 
στον πόλεµο κατά της «τροµοκρατίας». Βαπτίζοντας, φυσικά, κατά το δοκούν, «τρο-
µοκρατία» κάθε µορφή αντίστασης στον καπιταλισµό και την αναδυόµενη παγκο-
σµιοποιηµένη µορφή του που συνιστά το σύγχρονο ολοκληρωτικό µοντέλο διακυβέρ-
νησης 

Πάτρα – Ολυµπιακή πόλη 
Κατά τη διάρκεια των αγώνων, η πόλη θα αστυνοµοκρατείται. Όπως ανακοίνωσε ο 
γενικός επιθεωρητής Φώτης Μπουραντάς, οι ολυµπιακές εγκαταστάσεις θα περι-
φρουρούνται από δύναµη 800 αστυνοµικών32, ενώ «το σύνολο των δυνάµεων θα είναι 
1057 άτοµα, συµπεριλαµβανοµένων των αξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων και 
των εθελοντών»33, κατά δήλωση του Βασίλη Κωνσταντινίδη, διευθυντή της ∆ιεύθυν-
σης Ασφάλειας Ολυµπιακών Αγώνων. 
Το λιµάνι της Πάτρας θυµίζει φυλακές υψίστης ασφαλείας. Το σχέδιο ασφάλειας του 
λιµανιού «περιλαµβάνει 4.000 µέτρα περίφραξης, 37 κάµερες που παρακολουθούν 
κάθε κίνηση, ενώ θα χωριστεί και ο µόλος Αγίου Νικολάου από το υπόλοιπο λιµάνι µε 
συρόµενες πόρτες που θα φρουρούν λιµενικοί...»34. Το ηλεκτρονικό σύστηµα παρακο-
λούθησης των λιµενικών εγκαταστάσεων και των ολυµπιακών χώρων έχει τεθεί σε 
λειτουργία από τα τέλη Μαΐου. «Πρόκειται για ένα δορυφορικό κέντρο ελέγχου, το 
οποίο θα είναι συνδεδεµένο µε τον κεντρικό υπολογιστή που βρίσκεται στο Υπουργείο 
Εµπορικής Ναυτιλίας και θα δίνει όλες τις πληροφορίες, όπως ύποπτες κινήσεις πο-
λιτών, προσπάθειες διείσδυσης υπόπτων στο λιµάνι ή στους ολυµπιακούς χώρους. 
Το κέντρο ελέγχου θα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Κεντρικού Λιµεναρχείου Πά-
τρας. Θα υπάρχει ακόµη η δυνατότητα παρακολούθησης σταθερής και κινητής τηλε-
φωνίας»35. 
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Στο όνοµα της «αναβάθµισης της εικόνας της Πάτρας ενόψει Ολυµπιακών Αγώνων», 
µπαίνουν στο στόχαστρο µετανάστες και αθίγγανοι. Σε σύσκεψη τοπικών φορέων, 
την Πέµπτη 3 Ιούνη, διαπιστώθηκε ότι «δηµιουργούν αισθητικό πρόβληµα και προ-
βλήµατα υγιεινής» και αποφασίστηκε από την επόµενη µέρα η Αστυνοµία να αναλά-
βει τη σύλληψη και απέλαση των µεταναστών που δε διαθέτουν τα νόµιµα έγγραφα 
διαµονής και εργασίας αλλά και την αποµάκρυνση των αθίγγανων που δε διαµένουν 
σε έναν από τους τέσσερις καταυλισµούς36. Την ίδια ώρα, κανένας φορέας δεν ενο-
χλείται από την καταναγκαστική πορνεία στην οποία υποβάλλονται αλλοδαπές, στο 
πλαίσιο του πακέτου υπηρεσιών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της περιοχής. 
Και όπως είναι προφανές, η καταστολή ήρθε για να µείνει. Όπως δήλωσε και ο Πε-
λοπίδας Αγγελόπουλος, Α’ Υπαρχηγός του Λιµενικού Σώµατος, «τα µέτρα ασφάλειας 
ενόψει Ολυµπιακών Αγώνων θα παραµείνουν εξίσου σταθερά και µετά»37. Περίφραξη 
και καταπάτηση δηµοσίων χώρων, 24ωρη ηλεκτρονική παρακολούθηση στους δρό-
µους και στις τηλεφωνικές συνοµιλίες, κυνήγι και γκετοποίηση των ήδη εξαθλιωµέ-
νων µεταναστών, η σχεδιαζόµενη άρση του πανεπιστηµιακού ασύλου στο χώρο του 
Πανεπιστηµιακού Γυµναστηρίου µε ισχυρή παρουσία αστυνοµικών δυνάµεων καθώς 
και το δυσβάσταχτο οικονοµικό κόστος συνθέτουν το ζοφερό σκηνικό του εφιάλτη της 
καθολικής κυριαρχίας στην Πάτρα, στο όνοµα της «µεγάλης γιορτής της ανθρωπότη-
τας»! 
Φυσικά, οι κατασταλτικές πολιτικές δεν περιορίζονται µόνο στη µητροπολιτική Αθή-
να και στις υπόλοιπες 4 ολυµπιακές πόλεις (Θεσσαλονίκη, Βόλος, Πάτρα, Ηράκλειο), 
αλλά επηρεάζουν το σύνολο της χώρας. 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της Ολυµπιάδας 
Οι Ολυµπιακοί Αγώνες πέρα των κοινωνικών και εργασιακών επιπτώσεων, επιφέ-
ρουν σωρεία εγκληµατικών συνεπειών σε ό,τι αφορά το οικιστικό και φυσικό περι-
βάλλον. Το κράτος µετονοµάζει το κέρδος των αφεντικών σε «δηµόσιο συµφέρον» και 
την καταστροφή του περιβάλλοντος σε «βιώσιµη ανάπτυξη». Οι επιπτώσεις συµπε-
ριλαµβάνουν οικιστικές επεµβάσεις σε αδόµητες περιοχές, αποχαρακτηρισµούς δα-
σικών περιοχών, βάναυσες αλλοιώσεις σε περιβάλλοντα µνηµειακού-ιστορικού χα-
ρακτήρα και αλλοιώσεις του φυσικού τοπίου κατά µήκος νέων οδικών αξόνων. 
Το Ολυµπιακό Χωριό χτίζεται στις πλαγιές της Πάρνηθας σε µια αποχαρακτηρισµένη 
έκταση γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, µε αποτέλεσµα να περιορίζονται 
οι αντιρρυπαντικές δίοδοι αερισµού του λεκανοπεδίου, καθώς «επιδιώκεται η θερα-
πεία ενός όλως εξαιρετικού σκοπού υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος (Ολυµπιακοί 
Αγώνες) συνδυαζόµενου µάλιστα µε δεσµεύσεις της χώρας»38. 
Το Ολυµπιακό Κωπηλατοδρόµιο κατασκευάζεται στον ιστορικό χώρο του Μαραθώνα, 
τον τελευταίο εναποµείναντα διασωθέντα υγροβιότοπο της Αττικής, στον Σχινιά, µε 
αποτέλεσµα την αλλοίωση του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος. 
Το Ολυµπιακό Γυµναστήριο στο Γαλάτσι χτίζεται σε περιοχή που είχε χαρακτηριστεί 
αναδασωτέα. Το Συµβούλιο της Επικρατείας απέρριψε προσφυγή κατοίκων του δή-
µου Γαλατσίου, καθώς µια µέρα πριν την εκδίκαση ο τότε υφυπουργός αθλητισµού 
Νάσος Αλευράς προέτρεψε τους δικαστές να «δώσουν τη δέουσα απάντηση σε εκεί-
νους που µε σκοπιµότητα θέτουν εµπόδια στην πορεία της χώρας για την διοργάνω-
ση των καλύτερων Ολυµπιακών Αγώνων»39. 
Η Μαραθώνια ∆ιαδροµή απαίτησε την επέκταση της Λεωφόρου Μαραθώνος µε απο-
τέλεσµα την περαιτέρω υποβάθµιση του περιβάλλοντος (κοπή 8500 δέντρων, αλλαγή 
µικρο-κλιµατικών συνθηκών, αύξηση θορύβου και ρύπων). Ο Κηφισός εξαφανίζεται 
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ως ποταµός για να µετατραπεί σε αυτοκινητόδροµο, τµήµα του λεγόµενου Ολυµπια-
κού ∆ακτυλίου. 
Ο Υµηττός, ένας από τους τελευταίους εναποµείναντες ελεύθερους δασικούς χώρους 
της Αττικής, καταστρέφεται για να κατασκευαστεί Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης για 
λογαριασµό της ∆ΕΗ. Αντίστοιχες περιβαλλοντικές καταστροφές επιφέρει και η κα-
τασκευή άλλων ολυµπιακών έργων, όπως το Ιστιοπλοϊκό Κέντρο στον Άγιο Κοσµά, το 
Ολυµπιακό Ιππικό Κέντρο και το Σκοπευτήριο στον κάµπο των Μεσογείων, το Γυµνα-
στήριο Άρσης Βαρών στο Σελεπιτσάρι της Νίκαιας, το Ολυµπιακό Τραµ. 
Το µητροπολιτικό πάρκο στο πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού καθίσταται µια ψευ-
δής εξαγγελία, καθώς στο χώρο αυτό κατασκευάζονται µια σειρά Ολυµπιακά έργα 
και άλλες εγκαταστάσεις, ενώ σχεδιάζεται η οικοδόµηση κατοικιών σε ένα σηµαντικό 
τµήµα του χώρου. Η παραλία του Σαρωνικού, από το Φάληρο µέχρι τη Βουλιαγµένη, 
µεταλλάσσεται σε ένα οικιστικό συνεχές που περιλαµβάνει αθλητικές εγκαταστά-
σεις, µαρίνες, κτιριακές εγκαταστάσεις µε εµπορικές δραστηριότητες και ελάχιστες 
ακτές για κολύµβηση. 
Σύµφωνα και µε µία έρευνα του ΕΜΠ οι επιπτώσεις, αν δεν εξεταστούν µεµονωµένα 
για κάθε ολυµπιακό έργο, δρουν πολλαπλασιαστικά και αθροιστικώς αρνητικά τόσο 
στο περιβάλλον όσο και στα ανθρώπινα συστήµατα. 
Τέλος, αντίστοιχες περιβαλλοντικές καταστροφές, στο όνοµα του «δηµοσίου συµφέ-
ροντος», καταγράφονται σε όλες τις ολυµπιακές πόλεις, όπως για παράδειγµα η 
τσιµεντοποίηση του ποταµού Κραυσίδωνα στο Βόλο στο πλαίσιο του «εκσυγχρονι-
σµού» των µετακινήσεων και των µεταφορών. 
 

Η Ολυµπιάδα αποτελεί ένα «δούρειο ίππο» της µονοπώλησης της βίας από το κρά-
τος, της ελαστικοποίησης της εργασίας, της λεηλάτησης του περιβάλλοντος και της 
µετατροπής του πολιτισµού σε κιτς µεγαλοϊδεατισµό. Υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, 
στόχος δεν µπορεί να είναι η µαταίωση των Ολυµπιακών Αγώνων, αλλά λειτουργώ-
ντας ως οδόφραγµα σε εκφάνσεις του συστήµατος, όπως οι Ολυµπιακοί, να καταφέ-
ρουµε να προκαλέσουµε τις απαραίτητες ρωγµές, που µε την ωρίµανση του κινήµα-
τος θα οδηγήσουν στην καταστροφή του καπιταλισµού. 
Αυτή η επιτακτική ανάγκη δεν δύναται, φυσικά, να εκφραστεί µέσω κινηµάτων µε ιε-
ραρχικό και γραφειοκρατικό χαρακτήρα, ούτε από ρεφορµιστικές οργανώσεις (π.χ. 
Παγκόσµιο Κοινωνικό Φόρουµ) ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που επιχορηγούνται 
από αυτούς που υποτίθεται ότι πολεµούν και των οποίων οι προτάσεις για ενίσχυση 
της «κοινωνίας πολιτών» και η προέλευση των αποφάσεων από µια απόµακρη κε-
ντρική επιτροπή αρκούν για να δείξουν τη φενάκη και τον εγκλωβισµό τους. Σε ό,τι 
αφορά τους θιασώτες του κρατικιστικού «σοσιαλισµού», η παροιµιώδης αδυναµία 
αποδέσµευσης από τις κυρίαρχες σηµασίες του θεσµισµένου φαντασιακού σύµπα-
ντος του καπιταλισµού, η διάψευση των βεβαιοτήτων του «επιστηµονικού σοσιαλι-
σµού» και η από µέρους τους υποστήριξη όλων των δικτατοριών επί του προλετα-
ριάτου ανά τον πλανήτη, έκαναν σαφή το λόγο της αγκίστρωσης κάποιων νεοκοµι-
σάριων σε αυτή την ιδεολογία: είναι η ιδεολογία της κυριαρχίας τους! 
Εκεί που η εξεγερµένη αξιοπρέπεια αντιπαρέρχεται την «υπάρχουσα ατιµία» προ-
τάσσοντας την πραγµάτωση της ελευθερίας διαµέσου της ελευθερίας των άλλων, 
την αλληλεγγύη και την αυτονοµία, εκεί αναπτύσσεται και γιγαντώνεται ο αντικαθε-
στωτικός αγώνας… 
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