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Λίγοι μήνες απομένουν πριν τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων  “στη χώρα που τους γέννησε” και οι 

συνέπειες που αυτοί θα έχουν στην καθημερινή μας ζωή σιγά-σιγά γίνονται κάτι παραπάνω από ξεκάθαρες. Πέρα από την όποια 
καθεστωτική προπαγάνδα περί “γιορτής του αθλητισμού”, “συναδέλφωσης των λαών” και λοιπά ψέμματα,  είναι ξεκάθαρο σε 
μας ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι τίποτε άλλο παρά άλλος ένας θεσμός του κράτους και των αφεντικών (θεσμός που 
διακυβεύονται τεράστια οικονομικά -και όχι μόνο- συμφέροντα) και άλλη μια ευκαιρία επιβολής των εκάστοτε κυριαρχικών 
σχεδιασμών. 
 Όσοι νομίζουν ότι έχουν να κερδίσουν κάτι από αυτό το πανηγύρι γελιούνται. Η διεξαγωγή των Ολυμπιακών 
Αγώνων θα αποφέρει τεράστια κέρδη σε ντόπια, ξένα και πολυεθνικά αφεντικά εις βάρος φυσικά των κατώτερων οικονομικά 
τάξεων που θα αναγκαστούν να πληρώσουν τα σπασμένα είτε πληρώνοντας ειδικό φόρο για πολλά χρόνια μετά (βλ. Μόντρεαλ 
'76, Βαρκελώνη '92) είτε μέσω της έμμεσης φορολογίας (αυξήσεις τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης, αυξήσεις ενοικίων, αυξήσεις 
σε λογαριασμούς και πάει λέγοντας). Όλα αυτά για έργα εντελώς άχρηστα (πχ  γήπεδο badminton, χόκε'ι' επί χόρτου κ.λ.π) για 
την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Επίσης τα κέρδη αυτά των αφεντικών συνεπάγονται μια τεράστια καταστροφή του 
περιβάλλοντος (κωπηλατοδρόμιο στον υδροβιότοπο του Σχοινιά, ολυμπιακό χωριό στους πρόποδες της Πάρνηθας, Αττική Οδός, 
εγκαταστάσεις σε δασικές περιοχές κ.τ.λ) και μια ακόμη μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση των δημοσίων χώρων (περίφραξη 
λόφου Φιλοπάππου). Και ενώ κάποιοι πανηγυρίζουν ,άλλοι έχοντας κάθε λόγο να το κάνουν (μεγαλοεργολάβοι, μιζαδόροι, 
ξενοδόχοι, διαφημιστικές εταιρίες, security, χορηγοί ... ), άλλοι μην έχοντας κανένα (ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας), στο 
ολυμπιακό χωρίο πεθαίνουν και τραυματίζονται εργάτες (σύμφωνα με στατιστικές κάθε 50 μέρες συμβαίνουν 55 εργατικά 
ατυχήματα εκ των οποίων τα 5 θανατηφόρα). Όλα αυτά εξαιτίας των υπερεντατικών ρυθμών εργασίας (έως και 12 ώρες την 
ημέρα) και των ελλιπών μέτρων ασφαλείας (καθώς αυξάνουν το κόστος), γιατί τα έργα πρέπει να παραδοθούν στην ώρα τους.   
 Πέρα από την οικονομική πτυχή του θέματος μαι εξ'ίσου σημαντική είναι η μετατροπή της Αθήνας και των 
Ολυμπιακών Πόλεων (μεταξύ των οποίων και η Πάτρα) σε πόλεις – φρούρια γεμάτες κάμερες και μπάτσους (όπως 
χαρακτηριστικά δήλωσε ο Χρυσοχο'ί'δης “πρόκειται για το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα των τελευταίων 50 χρόνων” - 
και το πιο δαπανηρό καθώς το ποσό που θα δαπανηθεί ανέρχεται στο 1,100,000,000 € ). Ο έλεγχος θα είναι καθημερινός και όσοι 
ζουν κοντά στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις θα πρέπει να έχουν ειδική κάρτα για να κυκλοφορούν στις γύρω περιοχές. Οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες είναι επίσης μια αφορμή για να επιταχυνθούν εξελίξεις στον τομέα της καταστολής (ενίσχυση νομικού 
οπλοστασίου) και να αρχίσει να εδραιώνεται το δόγμα της μηδενικής ανοχής. Όλα αυτά σε άμεση σχέση με την παγκόσμια 
αντιτρομοκρατική εκστρατεία που έχει εξαπολυθεί από το κράτος και το κεφάλαιο μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Οι πόλεις θα 
αποστειρωθούν καθώς οι επιχειρήσεις “σκούπα” (σε αστέγους, μετανάστες, τοξικομανείς, μικροπωλητές και όποιον χαλάει την 
“ωραία” βιτρίνα της πόλης) θα αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Και σαν κερασάκι στην τούρτα θα απαγορευτούν οι απεργίες 
και οι διαδηλώσεις (με την σύμφωνη γνώμη των πουλημένων συνδικαλιστών της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ). Έτσι τα αφεντικά θα 
πετύχουν την απαραίτητη για αυτούς εργασιακή ειρήνη.   
 Τα σχέδια του κράτους και των αφεντικών δεν μπορούν φυσικά να επιτευχθούν αν δεν έχουν την (πολυπόθητη για 
όλους τους κυρίαρχους) συναίνεση της κοινωνίας, την οποία προσπαθούν να κερδίσουν προβάλλοντας κυρίως το ιδεολόγημα της 
εθνικής ενότητας και ομοψυχίας ( “να δουλέψουμε όλοι μαζί για το κοινό καλό, τη μεγάλη ιδέα” ) παρουσιάζοντας όποιον 
αντιτίθεται στα σχέδια τους ως εχθρό ολόκληρης της κοινωνίας. Άλλο ιδεολόγημα που επιστρατεύουν με σκοπό την ακόμη 
μεγαλύτερη πειθάρχηση της κοινωνίας είναι αυτό της ασφάλειας ( “ανεχτείτε τον έλεγχο, την καταστολή και τον περιορισμό των 
δικαιωμάτων σας γιατί περιμένουμε τρομοκρατικό χτύπημα” ). Όλα αυτά – με την πολύτιμη βοήθεια των Μ.Μ.Ε – έχουν ως 
σκοπό να πείσουν την κοινωνία ότι η άμβλυνση του κοινωνικού – ταξικού ανταγωνισμού είναι προς όφελος της. Και σαν μην 
έφταναν όλα αυτά έχουν το θράσος να μας ζητούν να γίνουμε εθελοντές σε κάτι που στρέφεται εναντίον μας με  2004  τρόπους.   
 Επειδή βέβαια όλα τα παραπάνω δεν θα τελειώσουν όταν λήξουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες αλλά θα μείνουν και 
μετά τη διεξαγωγή τους (ειδικά στην Πάτρα που είναι πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2006 ), επειδή όλα αυτά 
συμβαίνουν με τη δική μας απάθεια και επειδή τα αφήνουμε να περάσουν χωρίς αντίσταση, επειδή η λογική του “δεν γίνεται 
τίποτα” αναπαράγει την καθημερινή μιζέρια και υποταγή, επειδή όλα αυτά αφορούν την ίδια μας τη ζωή ... για αυτούς τους 
λόγους – και πολλούς άλλους ακόμη – έχουμε κάθε δικαίωμα να σαμποτάρουμε την ολυμπιάδα.. Τα πράγματα είναι απλά: είτε 
στηρίζουμε την ολυμπιάδα (ενεργητικά ως εθελοντές, παθητικά με το να πανηγυρίζουμε και να χειροκροτούμε), είτε 
αντιστεκόμαστε στη νέα αυτή επίθεση του κράτους και του κεφαλαίου. 
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