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Ο ΓΙΩΡΓΟ Σ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ θα δώσει την Πέμπτη, μάλλον στο Ζάππειο, μεγάλη συνέ
ντευξη Τύπου -  μόνος... -  απολογιστικού χαρακτήρα για τους Ολυμπιακούς, καθώς και 
τη μεταολυμπιακή χρήση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Όπως έγινε γνωστό, η συνέ
ντευξη θα συνδεθεί με την 3η Σεπτεμβρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 3 0  ετών από τη 
δημιουργία του ΠΑΣΟΚ. 0  πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιεί την προσεχή Δευτέρα 
αιφνιδιαστική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν από τα επίσημα εγκαίνια της Διεθνούς 
Έκθεσης εκεί, δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις που έχει το τριήμερο 17  με 1 9  Σεπτεμβρί
ου δεν του επιτρέπουν να αφιερώσει χρόνο για τη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο της επίσκε
ψής του στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα, θα περιοδεύσει σε εκτελούμενα έργα στην περιο
χή, θα συναντηθεί με φορείς και στελέχη του ΠΑΣΟΚ και στις 7 Σεπτεμβρίου θα προε
δρεύσει σε συνεδρίαση του ΚΤΕ Μακεδονίας - Θράκης.

για τη μεταολυμπιακή χρήση των Ολυμπιακών 
εγκαταστάσεων.

Παρέμβαση Βενιζέλου
Στο μεταξύ χθες, στο θέμα της επιτυχίας των 

Ολυμπιακών παρενέβη ο Ευάγγελος Βενιζέλος, 
ο οποίος με δηλώσεις του (Flash, Antenna) ανα
φέρθηκε σε προηγούμενη δήλωση του κυβερ
νητικού εκπροσώπου περί των ευθυνών του κ. 
Βενιζέλου, και τόνισε: «Ζητώ να μου αποδοθεί 
η ευθύνη γι' αυτό που έγινε, δηλαδή για όλο το 
Ολυμπιακό επίτευγμα από τα έργα μέχρι τα με
τάλλια»!

Ο κ. Βενιζέλος επιτέθηκε στην κυβέρνηση 
και τον Πρωθυπουργό για την τακτική της απα
ξίωσης των Ελλήνων αθλητών και διερωτήθηκε 
αν ο κ. Καραμανλής «αποδέχεται ως γνήσιες τις 
επιδόσεις των Ελλήνων αθλητών, αν αποδέχε
ται ότι αυτά τα μετάλλια είναι μετάλλια που πή
ραν τα παιδιά του ελληνικού λαού ή είναι με
τάλλια του "συστήματος ΠΑΣΟΚ"».
• · · Σε σχέση τώρα με τα εσωκομματικά του 
ΠΑΣΟΚ, συνεδριάζει σήμερα η υπό τους Ε. Βε- 
νιζέλο, X. Παμπούκη και Κ. Καρτάλη Επιτροπή 
για τη Διακήρυξη. Οι τρεις θα παρουσιάσουν 
στην Επιτροπή ένα «ανοιχτό κείμενο» το οποίο 
θα περιλαμβάνει όλα τα ουσιαστικά σημεία που 
πρέπει να περιλαμβάνονται στη νέα Διακήρυξη. 
Θα τονίζεται συγκεκριμένα, όπως είπε ο Ε. Βε
νιζέλος, ότι το ΠΑΣΟΚ «πρέπει να εκφράζει την 
προοδευτικότερη ή, αν θέλετε να μιλήσουμε σχη
ματικά, την “αριστερότερη" δυνατή εκδοχή ε
νός μεγάλου πλειοψηφικού κόμματος εξουσίας 
που μπορεί να συνθέσει πολλές επιμέρους δυ
νάμεις και απόψεις».

[ ΑΙ ΧΜΕΣ]

Πέντε λέξεΐθ
ΠΕΝΤΕ (ΑΡΙΘΜΟΣ 5) λέξεις βρήκε όλες κι 
όλες ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής για 
να αποτιμήσει εξήμισι χρόνια «ολυμπιακής προε
τοιμασίας» από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Εί
πε ένα «συνέβαλε βεβαίως η κυβέρνηση Σημίτη», 
κι αυτό ήταν. Νόμισε ότι την έβγαλε την υποχρέ
ωση, όχι απέναντι στον Κ. Σημίτη και το ΠΑΣΟΚ, 
αλλά απέναντι στους δικούς του οπαδούς, που 

ούτε εκείνοι τρώνε το παρα
μύθι ότι όλα έγιναν, απ’ αυ
τόν και την κυβέρνησή του, 
μέσα σε έξι μήνες.
Αλλά την έβγαλε την υπο
χρέωση; Γνώμη μου είναι 
πως όχι. Αυτό που έβγαλε ή
ταν το προσωπικό του πρό
βλημα. Γιατί δεν μπορεί, θα 
αισθάνθηκε άβολα προχθές 
βράδυ στο Ολυμπιακό Στά

διο, όταν χιλιάδες θεατές χειροκρότησαν αυ
θόρμητα στο άκουσμα του ονόματος του πρώην 
πρωθυπουργού. Ήταν η λαϊκή αναγνώριση για έ
να έργο που άλλαξε την Ελλάδα...
Κρίμα, γιατί το χθεσινό διάγγελμα ήταν μια ευ
καιρία να δείξει ότι διαθέτει περίσσευμα ψυχής 
και μεγαλοφροσύνη έναντι των αντιπάλων του. 
Δεν διαθέτει. Και ούτε πρόκειται να αποκτήσει. 
Γιατί αυτά ή τα έχεις ή δεν τα έχεις. Αποκλείεται 
να τα αποκτήσεις, ό,τι και να κάνεις.,.

Του Γιώργου Χρ. 
Παπαχρήστου
gpapachristos@dolnetgr


