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 Ανακοίνωση για την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
 

 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ συζήτησε τις εξελίξεις γύρω από τη σχεδιαζόµενη πώληση 
της Ολυµπιακής Αεροπορίας.  
 Η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, η οποία πλήττει όλες τις ∆ΕΚΟ και τους 
Τοµείς Κοινής Ωφέλειας, εκτός από το ότι παραδίδει στο ιδιωτικό κεφάλαιο σηµαντικά 
πεδία οικονοµικής παραγωγικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας, καταδικάζει σε 
ανασφάλεια και περιπλάνηση χιλιάδες εργαζοµένων.  
 Η εικόνα που παρουσιάζουν σήµερα οι ιδιωτικοποιηµένοι τοµείς στη ∆υτική 
Ευρώπη (π.χ. σιδηρόδροµοι στη Βρετανία) δείχνει καθαρά ότι η ποιότητα των 
υπηρεσιών έπεσε κατακόρυφα µε αρνητικά αποτελέσµατα για τους πολίτες.  
 Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να καταργήσει τον εθνικό της 
αεροµεταφορέα. ∆εν µπορεί στο όνοµα οποιασδήποτε νεοφιλελεύθερης σκοπιµότητας, 
να στερηθεί το δηµόσιο όµιλο της Ολυµπιακής Αεροπορίας, να µην ακολουθεί 
εθνική στρατηγική αεροµεταφορών. Το επιβάλλουν λόγοι κοινωνικής συνοχής, 
περιφερειακής διασύνδεσης, ενίσχυσης της τουριστικής ανάπτυξης, διατήρησης και 
αναβάθµισης της πτητικής ασφάλειας και σεβασµού του υπέρτατου αγαθού της 
ανθρώπινης ζωής έναντι της τυφλής κερδοσκοπίας.  
 Γνωρίζουµε, ότι η Ολυµπιακή Αεροπορία (Ο.Α) στην µακρά διαδροµή της 
χρησιµοποιήθηκε από κυβερνήσεις, συµφέροντα και διοικήσεις της µε τέτοιο τρόπο 
που οδήγησε σε δυσλειτουργίες, «τεχνητά» δυσµενή οικονοµικά αποτελέσµατα και 
τελικά το µαρασµό της, ώστε να οδηγηθεί σε απαξίωση, τεµαχισµό και ιδιωτικοποίηση. 
Γνωρίζουµε ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο της εταιρείας, µόνιµοι και συµβασιούχοι 
εργαζόµενοι, είναι ό,τι πολυτιµότερο σε µια εποχή που το «χαµηλό κόστος» αποτελεί 
συνταγή του ανεξέλεγκτου κέρδους.  
 Επίσης, όλοι µας γνωρίζουµε ότι ο δηµόσιος αεροµεταφορέας µας 
αποτέλεσε και αποτελεί σηµαία της Ελλάδας στις πέντε ηπείρους και έχει 
κατακτήσει την κορυφή στην ασφάλεια των πτήσεων. 
 Για όλους αυτούς τους λόγους:  

Ζητάµε να σταµατήσει η ιδιωτικοποίηση του οµίλου της Ο.Α.  
 Ζητάµε, επίσης, η σχέση της χώρας µας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) 
να είναι σχέση διαπραγµατευτικής βούλησης για την υπεράσπιση των 
συµφερόντων της χώρας µας και όχι πειθαναγκαστικής προσαρµογής. Άλλες 
χώρες µέλη της Ε.Ε. τηρώντας αυτή την πολιτική κράτησαν υπό δηµόσιο έλεγχο 
και κατ’ επανάληψη επιδοτούµενους από την Ε.Ε. τους εθνικούς τους 
αεροµεταφορείς.  
 Είµαστε στο πλευρό των εργαζοµένων της Ολυµπιακής και όλων των 
µαζικών φορέων οι οποίοι αγωνίζονται για δηµόσιες, ασφαλείς και 
αναβαθµισµένες συγκοινωνίες µε διασφάλιση των θέσεων εργασίας. 
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