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Ο κ , Κ .  Σ η μ ίτη · κατά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο τηε ΔΟΕ κ. Ζακ Ρογκ (αριστερά) και τον πρόεδρο τηε Συντονιστικήβ Επιτροπήε τηε ΔΟΕ
κ. Ντένιε Οσβαλντ (στο μέσον)

LasaÜzpw 
ovyxapnmpia, 
κύριε πρόεδρε
Στον πρώην πρωθυπουργό 
το βραβείο ms Δ ιεθνούε 
Ολνμπιακήε Emrpomïs

ΕΥΣΗΜΑ επιφύλαΕε ο κ. Ζακ 
Ρογκ στον πρώην πρωθυ

πουργό κ. Κ. Σημίτη, τον οποίο 
επισκέφθηκε στο γραφείο του 
στη Βουλή και του απένειμε το 
βραβείο τηε Διεθνούε Ολυμπια- 
κήε Επιτροπήε (ΔΟΕ). «Σας αΕί- 
Ζουν συγχαρητήρια για την 
προσπάθεια σας, κύριε πρόε
δρε» είπε ο πρόεδροε τηε ΔΟΕ 
μόλιε έσβησαν οι προβολείε των 
τηλεοπτικών συνεργείων και 
απεχώρησαν οι δημοσιογράφοι 
από το γραφείο.

«Σ ε  εσάς αΕίΖουν τα συγχα
ρητήρια» είπε με χαμόγελο ο 
πρώην πρωθυπουργόε ο οποί- 
οε λίγα λεπτά νωρίτερα είχε χει
ροκροτηθεί από τον Ρογκ και 
τουε συνοδούε τουε στην απο
νομή του βραβείου. Ο κ. Ρογκ 
όμωε επέμεινε ότι «τα συγχα
ρητήρια ανήκουν στον κ. Ση
μίτη» και του εξήγησε: «Ησα
σταν πρωθυπουργός τα περισ
σότερα χρόνια της προετοιμα
σίας, επί πρωθυπουργίας σας 
διεκδικήσατε με επιτυχία τους 
Αγώνες, οργανώσατε τέλεια την 
όλη υπόθεση, όχι μόνο για τους 
Αγώνες, αλλά με τα έργα υπο
δομής που σχεδιάσατε και υλο
ποιήσατε για όλη την Ελλάδα. 
Οφείλω να να σας συγχαρώ».

Κάποια στιγμή αμηχανίαε ση
μειώθηκε από τον πρώην πρω
θυπουργό ο οποίοε διαβεβαίω
σε τον πρόεδρο τηε ΔΟΕ ότι «τα 
συγχαρητήρια ανήκουν στον 
ελληνικό λαό» λέγονταε χαρα
κτηριστικά πωε όλα όσα έγιναν 
τούτεε τιε ημέρεε «οφείλονται 
αποκλειστικά σας προσπάθειες 
του ελληνικού λαού». Ο κ. Ση- 
μίτηε δεν παρέλειψε βεβαίωε να 
εξάρει τον ρόλο τηε κυρίαε Γιάν- 
ναε Αγγελοπούλου και των συ
νεργατών τηε στην ΟΕ «Αθήνα 
2004» και τον ρόλο των εθελο
ντών. Οπωε δεν παρέλειψε να 
αναφερθεί και στη διεθνή κα
χυποψία που υπήρχε επί σειρά 
ετών, αν δηλαδή η μικρή Ελλά
δα θα μπορούσε να επιτύχει σε 
μια τόσο μεγάλη διοργάνωση: 

«Πολλοί παρεΕήγησαν τις 
προσπάθειες μας λέγοντας πολ
λές φορές διάφορα πράγματα. 
Δεν είχαν πειστεί ότι μπορού
σαμε να πετύχουμε. Δεν είχαν 
υπολογίσει ότι οι έλληνες εί
ναι μεσογειακός λαός, δείχνει 
κάποιες δυσκολίες στον προ
γραμματισμό του, αλλά στο τέ
λος αποδεικνύει πως ό, τι ανα
λαμβάνει το φέρνει εις πέρας». 
Ο κ. Ρογκ έδωσε για άλλη μία 
φορά συγχαρητήρια στον πρώ
ην πρωθυπουργό και απεχώ- 
ρησε.

Ο κ. Σημίτηε εν συνεχεία, μα- 
Ζί με τουε συνεργάτεε του, έκα
νε έναν μικρό απολογισμό τηε 
διοργάνωσηε των Αγώνων, χω
ρίς ωστόσο να επιρρίψει ευθύ- 
νεε σε κανέναν. Οι συνεργάτεε 
του βεβαίωναν χθες «Το Βήμα» 
ότι στις προθέσειε του κ. Σημί
τη δεν είναι να παραχωρήσει συ
νέντευξη Τύπου για τουε Ολυ- 
μπιακούε Αγώνεε ούτε για την 
οικονομία. «Το έργο του είναι 
εμφανές σε όλη την Ελλάδα» 
έλεγαν.

Π υρά κατά τηε κυβέρνησηε εξαπέλυ
σε χθεε ο πρόεδροε του Π α Σ ο Κ  κ. Γ. 
Παπανδρέου, προσδιορίζονταε τη στά
ση που θα τηρήσει η αξιωματική αντι
π ολ ίτευση  σ το  ζή τημ α  τη ε  μεταολυ- 
μτπακών ευθυνών. Μ ε  δήλωσή του από 
τη  Χ αρ . Τρ ικούπ η  υπογράμμ ισε ότι, 
μετά τη ν επιτυχή τέλεση  τω ν  Α γ ώ ν ω ν , 
η κυβέρνηση θα έπρεπε να  είχε ζη τή 

σ ε ι συγγνώ μ η  από το  Π α Σ ο Κ  για  τη 
σ τά ση  που τή ρη σ ε  ω ε  κόμμα η Ν έα  
Δημοκρατία. «Δυστυχώς οι χειρότερες 
Κασσάνδρες βρίσκονταν στο εσωτερικό 
της χώρας» είπε με νόημα, κατηγορώ- 
νταε τη Ν Δ  ότι ω ε  αντιπολίτευση δυ
σφημούσε τουε Ολυμπιακόύε Α γώ νεε , 
κάτι που συνέχισε και ω ε  κυβέρνηση, 
στέλνονταε αρνητικό μήνυμα, που εί

χε αρνητικέε συνεπειεε για τη χωρά και 
ιδ ίω ε  για  το ν  τουρ ισμό. «Δ εν  αναμέ
νουμε να ζητήσει συγγνώμη η κυβέρνη
ση, αλλά πρέπει να αναγνωρίσει την πα
τριωτική προσπάθεια που έκαναν όλοι» 
είπε, γ ια  να  α να γνω ρ ίσ ει ω σ τό σ ο  τη 
συμβολή τηε Ν Δ  το  τελευταίο εξάμη
νο  στην επιτυχή δ ιε ξα γω γή  τω ν  Ο λυ
μπιακών Α γώ νω ν .

Η  Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη γιατί μ ε τη στάση που τηρούσε 
ως αντιπολίτευση δυσφημούσε τους Αγώνες, τόνισε ο  κ  Γ. Παπανδρέου

Χ ΩΡΙΣ να δεχθεί ερωτήσειε από 
δημοσιογράφουε, αλλά προ- 

αναγγέλλονταε συνέντευξη Τύπου 
για την προσεχή Πέμπτη, «στην  
οποία θα ειπωθούν πολλά πράγ
ματα», ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ προ
ειδοποίησε παράλληλα, αναφερό- 
μενοε στην υπόθεση ντόπινγκ, ότι 
δεν πρόκειται να ανεχθεί απαρά- 
δεκτεε μομφέε και γενικέε επιθέ- 
σειε κατά του ελληνικού αθλητι
σμού. Επίσηε αποκάλυψε ότι το τε
λευταίο διάστημα βρισκόταν σε τη
λεφωνική επικοινωνία με πολλούε 
ολυμπιονίκεε. «Η  Ελλάδα πρέπει 
να είναι μπροστάρης στην προ
σπάθεια καταπολέμησης της χρή
σης αναβολικών» είπε.

Ο κ. Παπανδρέου προανήγγειλε 
διεθνείε και ευρωπαϊκέε πρωτο- 
βουλίεε για το ντόπινγκ, λέγονταε 
ότι οι Ολυμπιακοί Α γώνεε είναι 
επένδυση για την Ελλάδα και ότι θα 
πρέπει να αποτελέσουν ένα εφαλ
τήριο για το μέλλον, όπωε αναφέ- 
ρεται και στο σχέδιο του ΠαΣοΚ. Η 
συΖήτηση, είπε ο πρόεδροε του Πα
ΣοΚ, πρέπει να στραφεί προε το 
μέλλον, να μη μείνει στη μιΖέρια 
τηε καθημερινότηταε, όπωε πολ
λοί επιθυμούν, ενώ δήλωσε πωε θα 
στηρίξει κάθε προσπάθεια για μό
νιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώ
νω ν  στην Ελλάδα: «Και ο Κων
σταντίνος Καραμανλής και ο Α. 
Παπανδρέου στήριΕαν την ιδέα 
αυτή, πρέπει να αφήσουμε ανοι
κτή αυτή την προοπτική, καθώς 
δεν πρέπει να αποκλειστεί το εν
δεχόμενο να Ζητηθεί κάτι τέτοιο 
από το ίδιο το ολυμπιακό κίνημα» 
είπε συγκεκριμένα. Ο πρόεδροε 
του ΠαΣοΚ ευχαρίστησε τουε εθε- 
λοντέε για τη διοργάνωση των Αγώ
νων, αλλά και τα στελέχη του Πα-

ΣοΚ, που «παρέμειναν στη θέση 
τους και δούλεψαν για το εθνικό 
θέμα», τουε διοργανωτέε και τουε 
μετανάστεε.

Την ίδια ώρα ο κ. Ευ. ΒενιΖέ- 
λοε εξαπέλυε νέα επίθεση κατά τηε

κυβέρνησηε, υποβάλλοντάε τηε το 
εξήε ερώτημα: «Αποδέχεται η κυ
βέρνηση ότι τα μετάλλια είναι με
τάλλια που πήραν τα παιδιά του 
ελληνικού λαού ή είναι μετάλλια 
του *συστήματος ΠαΣοΚ“;» .  Ο

πρώην υπουργόε Πολιτισμού επι
πλέον Ζήτησε από τον κ. Θ. Ρου- 
σόπουλο το μερίδιο ευθύνηε που 
δικαιούνται το ΠαΣοΚ και τα στε
λέχη του για «όλο τον ολυμπιακό 
θρίαμβο».

Διακομματική επιτροπή για την αξιοποίηση 
των ολυμπιακών έργων

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ για τη μεταολυμπιακή 
στρατηγική που θα ακολουθήσει το ΠαΣοΚ 
πρόκειται να παραχωρήσει την προσεχή 
Πέμπτη ο πρόεδρόε του κ, Γ. Α. Παπαν
δρέου (φωτογραφία). Στη συνέντευξη ο κ. 
Παπανδρέου αναμένεται να καθορίσει τη 
στάση του ΠαΣοΚ στο θέμα τηε εξεταστι- 
κήε επιτροπήε για το θέμα του ντόπινγκ.

Τα περισσότερα στελέχη τηε αξιωματι- 
κήε ανππολίτευσηε, περιλαμβανομένων και 
του κ. Ευ. ΒενιΖέλου και τηε αρμόδιαε «το- 
μεάρχου» κυρίαε Μαρίαε Δαμανάκη, τάσ
σονται υπέρ τηε επιτροπήε, με την προϋ
πόθεση ότι θα εξετασθούν και οι κυβερνη- 
τικέε ευθύνεε στουε τελευταίουε έξι μήνεε.

Ο κ. Παπανδρέου αναμένεται να επιτε
θεί για τουε κυβερνητικούε χειρισμούε στην 
υπόθεση «ΤΖέκου - Κεντέρη - Θάνου», λέ
γονταε ότι είχε αρνητικέε συνέπειεε στη 
διεθνή εικόνα τηε χώραε μαε.

Παράλληλα, θα Ζητήσει τη σύσταση δια- 
κομματικήε επιτροπήε για τη μεταολυ- 
μπιακή χρήση των έργων και διάλογο με 
τουε πολίτεε για την αξιοποίηση των εγκα
ταστάσεων αυτών. Στιε χθεσινέε του'δη-, 
λώσειε απεκάλυψε ότι το ΠαΣοΚ επένδυσε 
220 δισ. δρχ. σε αθλητικέε υποδομέε και 
σημείωσε ότι η Ελλάδα πρέπει να επενδύ
σει στην ανθρώπινη υποδομή προκειμένου 
να δημιουργήσει νέο μοντέλο τουριστικήε 
ανάπτυξηε.

Πυρά κατά m s κυβέρνησης 
από τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ


