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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Η υπεύθυνη του Τομέα Ολυμπιακών Αγώνων, Βουλευτής Β Αθηνών κα Φάνη Πάλλη -  
Πετραλιά έκανε την ακόλουθη δήλωση:

« Άλλο ένα ολυμπιακό έργο, το Κλειστό Στάδιο στη Νίκαια, αναγκαίο για την 
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας αλλά και για τους Έλληνες 
Ολυμπιονίκες και Πρωταθλητές της Άρσης Βαρών που τίμησαν και τιμούν την Ελλάδα 
με τις νίκες τους, επισκέφτηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός προκειμένου να εκφωνήσει 
μία από τις πολυφορεμένες προεκλογικές του ομιλίες. Η άγρια πολιτική εκμετάλλευση 
του έργου που επιχειρήθηκε από το ΠΑΣΟΚ παραμονές των Δημοτικών Εκλογών 
ανεπιτυχώς, επαναλαμβάνεται και είναι βέβαιο ότι θα έχει την ίδια τύχη.

Η αλήθεια είναι ότι η μελέτη του έργου ξεκίνησε το 1998 και σήμερα έξι χρόνια μετά, 
είναι χωρίς οδική πρόσβαση, χωρίς διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και η 
κατασκευή του, μετά από αλλεπάλληλες μεταφορές του χρονοδιαγράμματος του, έγινε 
με υπέρβαση στον Προϋπολογισμό του μεγαλύτερη του 100% .

Συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2000 το έργο είχε προϋπολογισμό 16.000.000 ευρώ, ο 
προϋπολογισμός του εκτοξεύτηκε το 2001 σε 30.000.000 ευρώ και σύμφωνα με τις 
δηλώσεις της κυβέρνησης τον Μάιο του 2003, που υποστήριξε και σήμερα, στοίχισε
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32.462.363,23 ευρώ. Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό το έργο θα έπρεπε να 
έχει εγκαινιασθεί τον Απρίλιο του 2002, αργότερα μεταφέρθηκε για τον Ιούνιο του 
2003 και τελικά φτάσαμε τον Οκτώβριο του 2003 .

Είναι δε βέβαιο ότι ο προϋπολογισμός του έργου, προκειμένου να ολοκληρωθεί, θα 
ξεπεράσει τα 40.000.000 ευρώ, όταν αποκαλυφθούν οι <κρυφές δαπάνες> του έργου, 
γίνει η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, γίνουν οι ολυμπιακές και λειτουργικές 
προσαρμογές, ενώ όπως αναφέρεται σε απόρρητη έκθεση του Συμβούλου Ελέγχου 
4 ’υφίστανται εκκρεμότητες σε θέματα πρόσβασης και στάθμευσης που απαιτούν 
επιπλέον γη” .

Η κυβέρνηση αντί να στήνει κομματικές φιέστες, οφείλει να πει την αλήθεια στις 
Ελληνίδες και τους Έλληνες, να εξετάσει τις αιτίες και να επιβάλλει μέτρα ποιοτικού 
ελέγχου για τις ζημιές που επέφερε η πρώτη βροχή του Οκτωβρίου στα ολυμπιακά 
έργα (όπως το Ιππικό Κέντρο), να πάρει μέτρα προστασίας της ζωής των εργαζομένων 
στα ολυμπιακά έργα ώστε να μη θρηνούμε κάθε τόσο θύματα, και να συνειδητοποιήσει 
ότι το 2004 είναι εθνική υπόθεση και όχι επικοινωνιακό παιγνίδι εντυπώσεων».
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