
Εμπιςτευτικα

Θα γίνουν οι 
Ολυμπιακοί Αγών es;

Ίου  I. Κ. Ι Ιπ π υ ν ιι  m

Θ έλω να το ιιω με τη μεγαλύ
τερη δυνατή σαφήνεια. Για 
να το πάρουμε επιτέλους στα 

σοβαρά. Με τα σημερινά δεδομένα 
είναι αδύνατον να γίνουν Ολυμπιακοί 
Αγώνες το 2004. Οι καθυστέρησης 
στον τομέα των έργων (ακόμη και αν 

εξαιρέσουμε όλα τα άλλα που είναι ακόμη πιο κα
θυστερημένα από τα έργα!) δεν το επιτρέπουν.

Θα αναφέρω το εξής περιστατικό. Στην τελευταία 
συνεδρίαση ms διυπουργικής επιτροπής ρωτήθη 
κε ο Λαλιώτη5 για το χρονοδιάγραμμα των έργοιν. 
Ο δυστυχής Λαλιώτης (δυστυχής διότι μάλλον έχει 
καταλάβει τι συμβαίνει και μάλλον δεν κλείνει μά
τι τα βράδια) δεν θέλησε να δώσει χαρτί «για να μη 
διαρρεύσει» (λες και δεν θα το μάθαινα!), αλλά α
ναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα έργων.

Τ ους είπε, για παράδειγμα, ότι η πιο προχωρη
μένη προεργασία αφορά τον Σχινιά. Λν όλα ε

ξελιχθούν ταχύτατα, χοιρίς την παραμικρή καθυ
στέρηση και υπό ιδανικές συνθήκες, χρειάζονται 
21 μήνες για να μπει ο εργολάβος. Δηλαδή τον 
Μάρτιο του 2002. Και αν όλα εξελιχθούν πάλι υπό 
ιδανικές συνθήκες, ο εργολάβος θα παραδώσει το 
έργο την άνοιξη του 2005.

Τα υπόλοιπα έργα είναι ακόμη πιο πίσω από τον 
Σχινιά. Ο Αγιος Κοσμάς, ας πούμε, δεν προλαβαί
νει να είναι έτοιμος πριν από το 2006 και το ίδιο ι
σχύει για τον Ιππό
δρομο. Ολα αυτά, με 
τη μέγιστη δυνατή ε
πιτάχυνση από σήμε
ρα και υπό τις καλύ
τερες δυνατές 
συνθήκες: χωρίς άλ
λες γραφειοκρατικές 
καθυστερήσεις και 
χωρίς κατασκευαστι
κά απρόοπτα.

Η διυπουργική πάγω
σε. Μόνο ο Πάγκαλος 
βρήκε το κουράγιο να 
ρωτήσει:

- Μιλάμε για πραγμα
τικό χρόνο;

- Για ηραγμανκσιατο! 
ήταν η απάντηση του 
Λαλιώτη.

Είναι Γτροτρανέδ 

ότι βρισκόμαστε 

μπροτττά σε ένα 

πρόβλημα 

που προμηνύει 

εθνική τραγωδία. 

Θα μπορέσουν να 

γίνουν οι Αγώνες;

11 θα ίεφιιλιοιούμε 

και θα παραιτηθούμε 

από τη διοργάνωση;

Είναι προφανές ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα 
πρόβλημα που προμηνύει εθνική τραγωδία, θα 
μπορέσουν να γίνουν οι Αγώνες; Η θα ξεφτιλι
στούμε και θα παραιτηθούμε από τη διοργάνωση; 

Δεν ξέρω αν οι αρμόδιοι έχουν καταλάβει τι ουμ- 
βαίνει και αν έχουν απόλυτη συναίσθηση του προ
βλήματος. Ακόμη και αν έχουν καταλάβει όμως, 
δεν το δείχνουν. Ασχολούμαστε με το μέγιστο θέ
μα των αρμοδιοτήτων της κυρίας Γιάννας και με το 
ποιους θα βάλει στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Μ ετά τους ανίκανους, σπεύδουν τα λαμόγια.
Κυκλοφορούν ονόματα υποψηφίων που έ

χουν ανασυρθεί από τον προθάλαμο του Κορυ
δαλλού ή που δεν τον έχουν επισκεφθεί ακόμη λό
γω ολιγωρίας των διωκτικών αρχών. Στην «Αθήνα 
2004» εμφανίστηκαν κάτι τύποι με την κουτάλα 
στο χέρι. Τσακώνονται για το π θα κάνει ο καθέ
νας και όλοι μαίί δεν κάνουν τίποτε. Ο «Τιτανικός» 
βρίσκεται αντιμέτωπος με το παγόβουνο και εμείς 
μετράμε ταγέρ στην πρώτη θέση.

Ο Σημίτης έκανε το λάθος να αναλάβει προσωπι
κά την υπόθεση. Δικό του θέμα. Τώρα, όσο είναι και
ρός ακόμη, πρέπει να βάλει το χέρι στην καρδιά 
και να δώσει απάντηση στο ουσιαστικό ερώτημα: 
μπορούμε ακόμη να διοργανώσουμε τους Αγώνες; 
Εχουμε τα περιθώρια;

Αν πιστεύει πως ναι, να αφήσουμε τα καλαμπού
ρια και να σηκώσουμε τα μανίκια 11 εκατομμύρια 
Ελληνες σε γενική επιστράτευση. Λν καταλήξει πως 
όχι, να το ανακοινώσει τουλάχιστον εγκαίρως. Μπας 
και σώσουμε ό,τι μπορεί ακόμη να σωθεί από τη 
συλλογική αξιοπρέπειά μας.
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