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Εργα και ημέρες του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού, ο οποίος δαπάνησε 146 εκατ. ευρώ           και λειτουργούσε κανονικά μέχρι και πέρυσι! 

Το μεγάλο «πάρτι» της Πολιτιστικής     Ολυμπιάδας 

 Οταν η «συνΟμιλια» έξι γλυπτών με... 
τον άνθρωπο κοστίζει 1,3 εκατ. ευρώ, όταν για 
να... ξανασκεφτούμε τον πολιτισμό πρέπει να 
πληρώσουμε άλλα τόσα, όταν οι δαπάνες για 
την Πολιτιστική Ολυμπιάδα που οργανώθηκε 
στη χώρα μας λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων 
του 2004 κόστισε 146 εκατ. ευρώ και είχε έσο-
δα 4 εκατ. ευρώ, όταν ο Οργανισμός Προβο-
λής Ελληνικού Πολιτισμού (ΟΠΕΠ) που ιδρύ-
θηκε το 1997 για να οργανώσει την Πολιτιστι-
κή Ολυμπιάδα κλείνει έπειτα από 13 χρόνια με 

έλλειμμα 14 εκατ. ευρώ, τότε μιλάμε για ακόμη 
ένα σκάνδαλο στο πλαίσιο της Ολυμπιάδας του 
2004, που σήμανε την αρχή του τέλους για την 
ελληνική οικονομία.

Η κατάργηση
Ο προβληματικός δημόσιος ΟΠΕΠ βρέθηκε το 
2010 στην κορυφή της λίστας των υπό κατάρ-
γηση ή συγχώνευση φορέων του Δημοσίου. 
Περίπου 250 υπάλληλοί του οδηγήθηκαν στην 
ανεργία, ενώ 30 εργαζόμενοι, των οποίων οι 
συμβάσεις λήγουν τα επόμενα χρόνια, απο-

Ο ΟΠΕΠ έκλεισε συμ-
φωνία με τη Siemens 
για 4.500 ηλεκτρονι-
κούς ξεναγούς που δεν 
παραδόθηκαν ποτέ!
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φασίστηκε να μεταταγούν σε άλλες υπηρεσίες 
του υπουργείου Πολιτισμού. Το κλείσιμό του, 
ωστόσο, δεν θα πρέπει να σημάνει και το «ξέ-
πλυμα» των όσων συνέβησαν κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας του. Η ιστορία του ΟΠΕΠ απο-
τελεί μία από τις πλέον ενδεικτικές περιπτώσεις 
λειτουργίας του Δημοσίου τις τελευταίες δεκα-
ετίες, καθώς περιέχει όλα εκείνα τα συστατικά 
που οδήγησαν την Ελλάδα στη σημερινή της 
κατάσταση: 
f ένας οργανισμός που δημιουργήθηκε στο 
πλαίσιο των υποχρεώσεων που ανέλαβε η χώ-

ρα λόγω της Ολυμπιάδας του 2004, 
f λειτούργησε επί σειρά ετών χωρίς συγκεκρι-
μένο αντικείμενο,
f αποτέλεσε λαμπρό πεδίο ρουσφετολογικών 
προσλήψεων (ακόμη και το 2009, παραμονές 
των εθνικών εκλογών, με το έλλειμμα του ΟΠΕΠ 
να ανέρχεται ήδη σε 14 εκατ. ευρώ, ο οργανι-
σμός είχε προσλάβει 140 άτομα με το αιτιολο-
γικό ότι ήταν απαραίτητα για τα εγκαίνια του 
Νέου Μουσείου της Ακρόπολης),
f έκλεισε συμφωνία με τη Siemens για 4.500 
ηλεκτρονικούς ξεναγούς που δεν παραδόθη-
καν ποτέ, αν και η προκαταβολή των περίπου 
4 εκατ. ευρώ δόθηκε κανονικότατα,
f απέκτησε ένα τεράστιο έλλειμμα λόγω κακο-
διαχείρισης, «φέσωσε» τα κρατικά ταμεία με εκα-
τομμύρια ευρώ και σήμερα τον «λογαριασμό» 
καλούνται να πληρώσουν οι εργαζόμενοί του 
και, φυσικά, οι Ελληνες φορολογούμενοι!

Επί Σημίτη
Ο ΟΠΕΠ δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση 
του Κώστα Σημίτη, με βασική αρμοδιότητα την 
οργάνωση και προβολή της Πολιτιστικής Ολυ-
μπιάδας. Οπως κάθε πόλη που αναλαμβάνει τη 
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, έτσι και 
η Αθήνα το 2004 είχε την υποχρέωση να οργα-
νώσει παράλληλα και την Πολιτιστική Ολυμπι-
άδα. Για τον σκοπό αυτό το 1997, αμέσως μετά 
την ανάληψη της Ολυμπιάδας, ο τότε υπουρ-
γός Πολιτισμού Ευάγγελος Βενιζέλος είχε προ-
χωρήσει στην ίδρυση του ΟΠΕΠ, υπό τη μορ-
φή ανώνυμης εταιρείας (ν. 2557/97) «για την 
προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς».

τρεισ μηνεσ μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθή-
νας, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού Προβολής Ελλη-
νικού Πολιτισμού συνέταξαν τον «Απολογισμό του Προγράμ-
ματος 2001-2004 της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας». Αν και αρ-
χικά υπήρξαν διαβεβαιώσεις πως όλα τα οικονομικά στοιχεία 
θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο, εν συνεχεία η κυβέρνηση της 
Ν.Δ. προτίμησε να το αποφύγει, στο όνομα πάντα της «εθνικής 
ανάτασης» που είχε επιφέρει η Ολυμπιάδα της Αθήνας. Σήμε-
ρα είναι μοναδική ευκαιρία, έστω και με καθυστέρηση τόσων 
ετών, η εκκαθάριση του ΟΠΕΠ να γίνει αφορμή ώστε να δη-
μοσιοποιηθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία που συνδέονται με 
την Πολιτιστική Ολυμπιάδα των Αγώνων του 2004. 

Μέχρι να συμβεί αυτό, η Real news παρουσιάζει τα πιο εν-
διαφέροντα από αυτά. Αν και επισήμως ως «κόστος της Πολι-
τιστικής Ολυμπιάδας» εμφανίζονται οι σχετικές δαπάνες που 

έγιναν από τον κρατικό προϋπολογισμό, στην πραγματικότη-
τα υπό την «ομπρέλα» του «πολιτισμού» την περίοδο εκείνη 
ξοδεύτηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα, τα 
κονδύλια για την Πολιτιστική Ολυμπιάδα ήταν:
f Από τον κρατικό προϋπολογισμό 40 δισ. δρχ.
f Από το πρόγραμμα «Ελλάδα 2004», υπό τον κωδικό «δρά-
σεις πολιτιστικού χαρακτήρα», 30 δισ. δρχ.
f Από το υπουργείο Πολιτισμού 40 δισ. δρχ.
f Από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης μεγάλα ποσά, που 
μέχρι και σήμερα δεν γνωρίζουμε το ύψος τους, καθώς δεν 
υπάρχει επίσημη καταγραφή των έργων που «χρεώθηκαν» 
στην Πολιτιστική Ολυμπιάδα, αλλά χρηματοδοτήθηκαν από 
το Πλαίσιο Στήριξης. Το σίγουρο είναι ότι η χώρα μας την πε-
ρίοδο 2001-2004 διέθεσε συνολικά 520 δισ. δρχ. σε «έργα 
υποδομής».

Να δημοσιοποιηθεί ο οικονομικός απολογισμός 

ρουσφετι  
ο οΠεΠ αποτέ-
λεσε λαμπρό 
πεδίο ρου-
σφετολογικών 
προσλήψεων. 
Ακόμη και το 
2009, παραμο-
νές των εθνι-
κών εκλογών, 
με το έλλειμ-
μα του οΠεΠ 
να ανέρχε-
ται ήδη σε 14 
εκατ. ευρώ, 
ο οργανισμός 
είχε προσλά-
βει 140 άτομα 
με το αιτιολο-
γικό ότι ήταν 
απαραίτητα 
για τα εγκαί-
νια του Νέου 
Μουσείου της 
Ακρόπολης

48 εκατ. 
ευρώ κόστισε στους 
φορολογούμενους 
ο οργανισμός από το 
1997 που ιδρύθηκε 
μέχρι και την ολοκλή-
ρωση της Πολιτιστικής 
ολυμπιάδας το 2004 


