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Ο ΝΤΕΝΙΣ ΟΣΒΑΛΝΤ ΣΤΗΝ «Ε»;

Τη δουλειά
την έκανε 
ο Σημίτης

Του ΜΑΝΩΛΗ ΔΡΑΚΟΥ

Π ιστώνει το  μεγαλύτερο μέ
ρος της επιτυχίας στους 
Ελληνες: «Α ν  δεν δούλευαν 

οργανωμένα, πειθαρχημένα και 
ακούραστα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
δεν θα ήταν επιτυχημένοι» λέει με 
σιγουριά.

Θεωρεί ότι ο Κώστας Σημίτης ή
ταν ο πολιτικός ο οποίος βοήθησε 
περισσότερο από τον καθένα την υ
πόθεση. «Η ταν εκεί όταν του ζητή
σαμε βοήθεια ως ΔΟ Ε  και έδωσε λύ
σεις» υπογράμμισε.

Πιστεύει ότι ένας λόγος για τον ο
ποίο πολλοί ξένοι δεν ήρθαν στην 
Ελλάδα για τους Ολυμπιακούς Α γώ 
νες ήταν ο φόβος ότι δεν θα βρουν 
δωμάτια σε ξενοδοχεία για να δια- 
μείνουν.

Είναι πεπεισμένος ότι η ΔΟΕ είχε 
ειδοποιήσει τον Τζέκο (προφορι- 
κώς, αλλά και εγγράφως) ότι ο Κε- 
ντέρης με τη Θάνου έπρεπε να περά
σουν από ντόπινγκ κοντρόλ, αλλά 
δεν μπαίνει στη διαδικασία να ψάξει 
τι έγινε μετά...

Μας ζητά να μην αντιμετωπίζουμε 
το κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων 
από τη λανθασμένη προσέγγιση των 
αριθμών, αλλά από το  πώς ήταν η 
Αθήνα πριν από τους Αγώνες και 
πώς είναι σήμερα...

Παραδέχεται ότι η μεγαλύτερη α
γωνία του για τους Αγώνες ήταν το 
κυκλοφοριακό, αλλά σήμερα το δια
σκεδάζει.

Ο λόγος για τον Ντένις Οσβαλντ. 
Τον επιθεωρητή \ης ΔΟΕ. Τον άν
θρωπο που ανέλαβε να συντονίσει 
και να οργανώσει για λογαριασμό 
των «αθανάτων» όλο αυτό το εγχεί
ρημα σε συνεργασία με την «Αθήνα 
2004».

Τον συνάντησα το μεσημέρι της 
Κυριακής στο «Χ ίλτον», λίγες ώρες 
πριν από την τελετή λήξης.Ο εκπρό
σωπος Τύπου του Ελβετού «αθάνα
του» με φορτικότητα μου είχε ζητή
σει να μην κάνω ερωτήσεις για «υ
ποθέσεις ντόπινγκ» που παραμέ
νουν ανοιχτές.

Καλά, είπα μέσα μου...
Ο Οσβαλντ άργησε στο ραντεβού. 

Α ιτία ήταν το γεγονός ότι ακόμη και 
την τελευταία ημέρα των Ολυμπια
κών Αγώνων είχαν προκύψει θετικά

«Η τα ν εκεί όταν ζητήσαμε Βοήθεια και έδωσε λύσεις» δήλωσε για τον Κώστα 
Σημίτη ο Ντένις Οσβαλντ (πάνω δε&ό μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό και 
τον Ζακ Ρογκ), ενώ στα γήπεδα, μαζί με τη Γιάννα Αγγελοπούλου άφηνε πλέον 
να φανεί χαμόγελο...

δείγματα αθλητών και συνεδρίαζε η 
Εκτελεστική Επιτροπή για τα περαι
τέρω...

Ηρθε αλαφιασμένος και μου ζήτη
σε να κάνω ερωτήσεις at the point, 
δηλαδή στην ουσία των ζητημάτων. 

Θα προσπαθήσω, του είπα... 
—Λοιπόν, κύριε Οσβαλντ, έχουν 

χάπι εντ οι Ολυμπιακοί Αγώνες;

Οι Ελληνες απέόειΕαν 
ότι είναι ικανότατοι, 
τεράστια η συνεισφορά 
και των εθελοντών

«Τελικά, οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
ήταν πολύ επιτυχημένοι. Φάνηκε α
πό την τελετή έναρξης. Από εκεί ε- 
ξαλείφθηκε ο φόβος μας και μέρα με 
τη μέρα τα πράγματα εξελίχθηκαν 
καλύτερα. Κάποια προβλήματα τις 
δύο πρώτες μέρες με τις μεταφορές 
λύθηκαν αμέσως και αυτό ήταν όλο. 
Διορθώθηκαν άμεσα».

— Στην αρχή της προετοιμασίας 
όμως δεν φαινόταν κάτι τέτοιο;

«  Α ν δεν πιέζαμε με διάφορους 
τρόπους, ίσως μερικά από τα κατα
σκευαστικά σχέδια να μην ήταν έτοι
μα στην ώρα τους. Να μην τελείωναν 
δηλαδή και τότε θα αντιμετωπίζαμε 
προβλήματα στη διάρκεια των Αγώ
νων. Γ ι’ αυτό το λόγο κρίναμε ανα
γκαίο να βάλουμε προθεσμίες σε ο

ρισμένα από αυτά. Οι βασικές υπο
δομές ήταν αναγκαίο να υπάρχουν. 
Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε 
Ολυμπιακούς Αγώνες χωρίς αυτές».

— Ηταν όμως ακριβοί οι Ολυ
μπιακοί Αγώνες για την Ελλάδα...

«Δ εν  μ’ αρέσει να το ακούω αυτό. 
Νομίζω πως είναι μια λανθασμένη 
προσέγγιση. Οι υποδομές μένουν 
στη χώρα. Αυτό είναι ένα μεγάλο κε
φάλαιο. Το τραμ, ο προαστιακός, ο 
σιδηρόδρομος . Αλλά και αθλητικές 
υποδομές. Για παράδειγμα, σας λέω 
ότι στο άθλημά μου, την κωπηλασία, 
το Κέντρο στον Σχινιά είναι ένα από 
τα καλύτερα του κόσμου και θα μπο
ρούσε να γίνει ένα διεθνές κέντρο 
προετοιμασίας για αθλητές από τις 
βόρειες χώρες της Ευρώπης, εκεί ό
που οι λίμνες παγαίνουν το χειμώνα 
και δεν μπορούν να προετοιμα
στούν. Το θέμα είναι να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σωστά μετά τους , 

Ολυμπιακούς Αγώνες»,

— Ποια ήταν η μεγαλύτερη ανη
συχία σας πριν από τη διοργάνωση;

«Πέρασα από διάφορα... στάδια. 
Είχα άλλες ανησυχίες πριν από δύο 
χρόνια και άλλες πριν από τρεις μή
νες ή μία εβδομάδα πριν από την έ
ναρξη. Η  αλήθεια είναι ότι ο μεγα
λύτερος φόβος μου ήταν το κυκλο- 
φοριακό. Επειδή ήξερα την Αθήνα 
και πριν από τους Αγώνες φοβόμουν 
μήπως αντιμετωπίζαμε προβλήματα

στις μεταφορές των αθλητών στα 
στάδια. Αλλά εκεί διαπίστωσα, με 
μεγάλη έκπληξη, την καταπληκτική 
πειθαρχία που έδειξαν οι πολίτες 
της Αθήνας στην πορτοκαλί λωρίδα. 
Θα πρέπει να σας πω ότι οι χρόνοι 
μετάβασης μειώθηκαν κατά το 1/3 σε 
σχέση με τους προγραμματισμέ
νους».

— Η μεγάλη απογοήτευση;
«Δ εν  μπορώ να πω ότι κάτι με α

πογοήτευσε πολύ. Ισως αν υπήρχαν 
πιο πολλοί θεατές σε μερικά αγωνί
σματα τις πρώτες ημέρες των Ολυ
μπιακών Αγώνων Η όλη ατμόσφαι
ρα ήταν καλύτερη τη δεύτερη εβδο
μάδα. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο 
πόσοι πάνε στα στάδια αλλά και η 
παγκόσμια εικόνα. Κι απ’ όσα γνω
ρίζω η τηλεθέαση ήταν 15% πάνω σε 
σχέση με το Σίδνεϊ. Αυτό μετράει πο
λύ για μας που διοργανώνουμε τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες».

— Πιστεύετε ότι έπαιξε ρόλο η ι
στορία με τον Κεντέρη και τη θ ά 
νου;

«Οχι, δεν θα το έλεγα. Δενέπαιξε 
ρόλο. Ισως το γεγονός ότι πολύς κό
σμος έλειπε σε διακοπές το Δεκαπε- 
νταύγουστο. Εγώ ξέρετε έχω πολ
λούς φίλους οι οποίοι ήθελαν να έρ-

θέμα Κεντέρη

θουν στην Ελλάδα, αλλά δεν ήρθαν 
φοβούμενοι ότι δεν θα βρουν δωμά
τιο επειδή ήταν λίγα τα ξενοδοχεία. 
Ηθελαν να έρθουν, αλλά στη σκέψη 
ότι μπορεί να μην έβρισκαν να μεί
νουν προτίμησαν να μείνουν σπίτι ή 
να πάνε αλλού διακοπές...»

— Κύριε Οσβαλντ, λένε ότι ήσα
σταν παρών κατά την είσοδο του 
Κεντέρη και της θάνου στο Ολυ
μπιακό Χωριό. Τ ι ακριβώς έγινε;

«Οχι, όχι. Εγώ ασχολήθηκα με την 
υπόθεση όταν αποφασίσαμε να συ
γκροτήσουμε την πειθαρχική επιτρο
πή και να ασχοληθούμε με το θέμα. 
Από τη στιγμή δηλαδή που έχουμε ε
πιβεβαιώσει με όλους τους τρόπους 
(εγγράφως και προφορικώς) ότι ο 
προπονητής τους είχε ενημερωθεί. Η

πειθαρχική επιτροπή επιλαμβάνεται 
όταν έχουμε θετικά δείγματα αθλη
τών ή ξεκάθαρη άρνησή τους να υ
ποβληθούν σε έλεγχο ντόπινγκ κο
ντρόλ. Εδώ δεν είχαμε θετικό τεστ, 
αλλά τους καταλογίσαμε ότι προσπά
θησαν να διαφύγουν τον έλεγχο και 
δεν έδωσαν σωστές πληροφορίες για 
τον άκριβή τόπο διαμονής τους».

— Από κει και μετά τ ι  έγινε;
«Από την ώρα που επέστρεψαν τις 

διαπιστεύσεις τους δεν είχαμε λόγο 
να ασχοληθούμε, γι’ αυτό και παρα- 
πέμψαμε το θέμα στην ΙΑΑ Ι\ Οσα 
λέγονται ή γράφονται μετά είναι υ
ποθέσεις και δεν θέλω να σχολιάσω 
τίποτε περαιτέρω πάνω σε αυτό το 
ζήτημα».

—Υπάρχει μια πολιτική διαμάχη 
στην Ελλάδα μεταξύ της προηγού
μενης και της νυν κυβέρνησης για 
το ποιος έκανε την πιο σημαντική 
δουλειά στην προετοιμασία. Εσείς 
τ ι λέτε;

«Ο  τέως πρωθυπουργός της Ελλά
δας, ο κύριος Σημίτης, υποστήριξε 
πολύ τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 
Πήρε μέτρα και αποφάσεις. Οταν 
τον είδα σε μια επίσκεψη της Συντο
νιστικής Επιτροπής ζήτησα τη βοή
θεια του. Από τότε, κάθε φορά που 
συναντιόμασταν, κρατούσε σημειώ
σεις για τα προβλήματα και σε κάθε 
περίπτωση έδινε λύσεις. Αλλες φο
ρές άμεσα και μερικές με καθυστέ
ρηση. Αλλά πάντοτε το πρόβλημα 
λυνόταν. Από κει και μετά θα πρέπει 
να πω ότι και η προηγούμενη κυβέρ
νηση αλλά και η σημερινή είχαν το 
ρόλο τους στην οργάνωση».

—Τι έχετε να πείτε στους Ελλη- 
νες;

«Ο ι Ελληνες απέδειξαν ότι είναι 
ικανοί γιατί δούλεψαν οργανωμένα 
και πειθαρχημένα, ακούραστα, μέ
ρα και νύχτα και χωρίς αυτούς οι 
Αγώνες δεν θα ήταν επιτυχημένοι. 
Ηταν μια φανταστική εμπειρία. Ετσι 
επιβεβαιώθηκε και η δική μας από
φαση να δώσουμε τους Ολυμπια
κούς Αγώνες στην Αθήνα, εκεί που 
γεννήθηκαν και αναβίωσαν. Και βέ
βαια δεν θα πρέπει να ξεχάσω να 
πω ότι έναν από τους πιο σημαντι
κούς ρόλους έπαιξαν οι εθελοντές, 
οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν άριστα και 
η συνεισφορά τους στους Αγώνες ή
ταν μεγάλη...».


