
Οικονομία Ολυμπιακών
Αγώνων 2004



 Εργασία: Αθλητισμός-Ρεκόρ
 Τόπος Συγγραφής: Χώρος Σχολείου
 Έτος:2012-2013
 Επιμέλεια: Θεοδωροπούλου Αναστασία, Καρούσος

Αργύρης, Γιαννακοπούλου Νεκταρία, Ραφαήλ
Κανακάκης, Ιγκνάτοφ Αλέξι.



 Κόστος Ολυμπιακών Αγώνων
 Χρήματα που δόθηκαν στους αθλητές
 Ασφάλεια Ολυμπιακών Αγώνων
 Χρήση Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων Μετά τη λήξη

των Ο.Α.
 Βιβλιογραφία
 Τέλος Εργασίας



Σε 8,486 δις. ευρώ ανήλθε το κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργού Οικονομικών, στο ποσό των
8.486.000.000 ευρώ συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου
και οι δαπάνες της Επιτροπής Αθήνας 2004. Τα ιλιγγιώδη ποσά που
δαπανήθηκαν για τους Ο.Α. του 2004 έχουν σχέση με την εκτόξευση του
δημόσιου ελλείμματος!; Για την φύλαξη των Ο. Α. δαπανήθηκαν 5 εκατ. ευρώ
ενώ για την
συντήρησή τους έχουν δαπανηθεί 28,7
εκατ. ευρώ. «Με τον αθλητισμό
ασχολούνται 1,5 εκατ. οικογένειες ,
το 60-70% του πληθυσμού . Ο αθλητισμός
είναι κοινωνικό αγαθό , αφορά τα παιδιά και
την νεολαία που τους κρατάει μακριά από τα
μπαρ και τις καφετέριες αλλά ακόμα και από
την βία και την εγκληματικότητα .»



Ένας ανταποκριτής του BBC κάνοντας έρευνα στις Ο.Ε. δήλωσε πως δεν υπάρχουν

πλέον τα χρήματα για να φτιαχτεί ο κλιματισμός για τις εγκαταστάσεις στίβου στην

Αθήνα. «Λογικό είναι οι αθλητές να ζεσταίνονται και να υποφέρουν» . Τα πάντα έχουν

διαλυθεί , το τσιμέντο έχει φθαρεί και τα εξαρτήματα έχουν πια σκουριάσει .Οι

εγκαταστάσεις βρίσκονται σε διάλυση μέσα σε περίοδο 8 ετών . Το ρεπορτάζ του BBC

επισημαίνει για την Ελλάδα ότι ξόδεψε πολλά λεφτά σε εγκαταστάσεις και υποδομές αλλά

δεν τις αξιοποίησε μετά το τέλος των Ο.Α. καθρεφτίζοντας έτσι το μοντέλο της

Ελληνικής πολιτικής , το οποίο βασίζεται στο να ξοδεύει λεφτά και να μην έχει

μακροπρόθεσμα σχέδια κάτι το οποίο έφερε την χώρα στην κατάσταση που βρίσκεται

σήμερα. Ορισμένοι αναλυτές δηλώνουν πώς το συνολικό κόστος των Ο.Α. στην Αθήνα

ανέρχεται στα 10 δις. ευρώ! Κόστος που δεν μπορούσε να αντέξει η Ελληνική κοινωνία ,
καταλήγει το BBC.



Στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 , έδωσε μεγάλη προσοχή η
Ελλάδα. Αφού εκτός από τις υπηρεσίες που παρείχε η ΕΛ.ΑΣ. επιστρατεύτηκαν
και οι Ένοπλες Δυνάμεις με σκοπό την άριστη διεξαγωγή των Αγώνων καθώς
και την προστασία των επισήμων και των πολιτών.

Σημαντικό ρόλο είχαν:
 Ένοπλες εναέριες δυνάμεις
 Στρατός ξηράς
 Πολεμικό Ναυτικό
 Ελληνική Αστυνομία
 Εταιρίες φύλαξης Χώρων
 Εθελοντές

Ο αριθμός των έργων συμμετοχής των Ενόπλων Δυνάμεων στην ασφάλεια
των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 είναι πολυποίκιλος, και υπερκαλύπτει τις
απαιτήσεις συνδρομής της Ελληνικής Αστυνομίας. Περαιτέρω διεύρυνση και
επαύξηση των έργων αυτών, σύμφωνα με τα δεδομένα, κρίνοταν πλεοναστική.



Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι από τη φύση τους ένα προϊόν πολύ μεγάλης κλίμακας το
οποίο συνεχώς διογκώνεται. Μέσα σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα
χωροθετήθηκαν, σχεδιάσθηκαν, δημοπρατηθήκαν και κατασκευάστηκαν τόσα έργα, που
αν συνεχίζαμε με τους κανονικούς ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας, θα υλοποιούνταν σε
διάστημα μεγαλύτερο των 20-25 ετών. Η διεξαγωγή των Αγώνων δεν θα ήταν εφικτή
χωρίς το όραμα και την σπουδαία προσπάθεια των Ελλήνων Μηχανικών.
Κατασκευάστηκαν έργα υψηλής τεχνικής δυσκολίας σε περιορισμένο χρόνο και με
ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, τα οποία κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν θα μπορούσαν
να υλοποιηθούν σε καμία άλλη χώρα.
Πίσω από την άρτια διεξαγωγή των
Ολυμπιακών Αγώνων, υπήρχε η
ισχυρή πολιτική βούληση και υψηλή

κοινωνική αποδοχή. Έτσι κατορθώσαμε
αυτό που για πολλούς φαινόταν
ακατόρθωτο. Να διοργανώσουμε τους
καλύτερους Ολυμπιακούς Αγώνες.



Το ερώτημα είναι: σε ποιο βαθμό αποτέλεσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας
το όχημα για μία καλύτερη πόλη;

 Η βελτίωση των υποδομών και των μεταφορών είναι αναμφισβήτητα η σημαντικότερη
κληρονομιά της πόλης.

 Μετά τη λήξη των Αγώνων, η Αθήνα απέκτησε μεν 17 νέες αγωνιστικές
εγκαταστάσεις, αλλά στην παρούσα φάση μόνο τρεις έχουν αθλητική δραστηριότητα.

Το συμπέρασμα λοιπόν είναι πως η μετά-Ολυμπιακή αξιοποίηση των
εγκαταστάσεων και έργων δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί ως
αξιόλογη κληρονομιά για την πόλη. Ο αρχικός σχεδιασμός για τη μετά-Ολυμπιακή
χρήση δεν λήφθηκε καθόλου υπ’ όψιν και η τωρινή υλοποίηση κινείται προς εντελώς
διαφορετική και λανθασμένη
κατεύθυνση.



 Ηρακλής Δρούλιας droulias.blogspot.com/2009/05/blog-
post.html

 http://www.iefimerida.gr/node/77399#ixzz2GcBwshKq
 ΒΒC
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