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Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ 

ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 
  
  

Τελευταία, µε αφορµή την επιτυχή και ασφαλή διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων, 
γινόµαστε µάρτυρες αρνητικών εξελίξεων στη δηµοκρατία και την κοινωνία µας. Η εξυπηρέτηση 
των «εθνικής σηµασίας στόχων» που συνδέονται µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες φαίνεται να οδηγεί, 
σε  αντιδηµοκρατικές και κερδοσκοπικές πρακτικές σε βάρος των πραγµατικών συµφερόντων του
ελληνικού λαού και των εργαζοµένων στον τόπο µας.  
             

Συγκεκριµένα: 
  

Με πρόφαση την ασφάλεια των Ολυµπιακών Αγώνων και µε το επιχείρηµα της διεθνούς 
τροµοκρατίας απειλούνται τα δηµοκρατικά δικαιώµατα και οι ατοµικές πολιτικές ελευθερίες. 
Η αστυνόµευση της ζωής του πολίτη παίρνει πρωτοφανέρωτη έκταση. Η κοινωνία 
µεταβάλλεται σε ένα τεράστιο, αυταρχικό σχολείο, που διαπαιδαγωγεί τους πολίτες στο φόβο, 
την αµοιβαία καχυποψία και την υποταγή.  
Οι πολίτες καλούνται για µια ακόµη φορά να φορτωθούν το δυσβάσταχτο κόστος των 
Ολυµπιακών Αγώνων, που διόγκωσαν οι πιέσεις και οι εκβιασµοί των ισχυρών του πλούτου. 
Οι αρνητικές συνέπειες αυτής της κατάστασης για την επαρκή χρηµατοδότηση της ελληνικής 
εκπαίδευσης θα είναι και αυτή τη φορά καταλυτικές.  
Αντί µιας πολιτικής που θα αναβαθµίζει το φυσικό περιβάλλον µε αφορµή και τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες συντελείται µια απαράδεκτη υποβάθµισή του και ιδιαίτερα στην 
Αττική. Οι ελάχιστοι πνεύµονες πρασίνου και οι λιγοστοί ελεύθεροι χώροι που απέµειναν 
αχρηστεύονται κάτω από την πίεση του πρόσκαιρου και άνοµου κέρδους.  
Προωθούνται περισσότερο ευέλικτες σχέσεις εργασίας και ακραίες µορφές εκµετάλλευσης 
της ανθρώπινης εργασίας, κυρίως των µεταναστών, µε το πρόσχηµα της έγκαιρης 
αποπεράτωσης των έργων. Οι αρνητικές συνέπειες είναι πολύ σοβαρές τόσο στο επίπεδο 
διαβίωσης των εργαζοµένων όσο και στη σωµατική τους ακεραιότητα και την ίδια τη ζωή 
τους.  
Καταστρατηγούνται και ανατρέπονται πάγιες κατακτήσεις των εργαζοµένων, όπως είναι το 
ωράριο εργασίας, το δικαίωµα στην άδεια κ.λπ.  

  
Εκφράζουµε την αλληλεγγύη µας στους εργαζοµένους στα εργοτάξια του ασύδοτου κέρδους και

της απάνθρωπης εκµετάλλευσης. Συµπαραστεκόµαστε στους συναδέλφους µας του δηµόσιου τοµέα, 
που απροκάλυπτα καταπατούνται τα εργασιακά δικαιώµατά τους. 

Αγωνιζόµαστε και απαιτούµε να σταµατήσει αυτή η αδίστακτη εµπορική – πολιτική 
εκµετάλλευση και ο εκχυδαϊσµός των ιδεωδών των Ολυµπιακών Αγώνων. 

Θέλουµε οι πέντε κύκλοι των Ολυµπιακών Αγώνων να αποτελούν το σύµβολο της ενότητας
και της αλληλεγγύης των λαών όλων των ηπείρων στο δρόµο της ειρήνης, της προόδου και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και όχι να χρησιµοποιούνται ως δεσµά που χαλκεύουν οι στρατιωτικά και
οικονοµικά ισχυροί του πλανήτη, για να καταπιέζουν και να θέτουν στο περιθώριο τους
εργαζόµενους. 

  
Καλούµε όλους τους εκπαιδευτικούς, την Πέµπτη, 22-7-04 και ώρα 7 µ.µ. στα 

Προπύλαια, στην κινητοποίηση που συνδιοργανώνουν οι οργανώσεις – κινήσεις κατά της 
νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί φορείς, για να 
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απαιτήσουµε, 30 χρόνια µετά την πτώση της χούντας, το σεβασµό στα εργασιακά, 
κοινωνικά και πολιτικά δικαιώµατά και τις ατοµικές ελευθερίες µας.  

Για µια Ολυµπιάδα της δικαιοσύνης, της δηµοκρατίας και της συναδέλφωσης των 
λαών.  
  
  
  
  
  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γ. Γραµµατέας 

  
  
  

Γρ. Καλοµοίρης                                              ∆. Γεώργας 
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