
ΙΜΥΜΠΙΑΚΟ! ΜΓΩΝΕΣ

Συνέντευξη στον Π. ΛΑΜΨΙΑ
ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ πολιτικής μικροπρέπειας, 
που είναι κατώτερη των περιστάσεων και 
διχάζει τους Ελληνες, μιλάει ο πρώην υπουρ

γός Πολιτισμού κ. Εν. Βενιζέλος σε συνέ
ντευξή του στο «Βήμα» και υποστηρίζει ότι 
«τα μεγέθη της σημερινής Ελλάδας είναι δυ
σβάστακτα για την κυβέρνηση Καραμανλή». 
Ο ίδιος εξηγεί πως σε ό,τι αφορά το «σκάν

δαλο ντόπινγκ» οι ευθύνες ανήκουν στην κυ
βέρνηση της ΝΔ, η οποία δεν έκανε ό,τι οφεί
λε τους έξι μήνες που κυβερνά, ενώ μιλάει 
για «βάναυση προσβολή εκ μέρους της κυ
βέρνησης όλων των ολυμπιονικών».

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Ο  πρώην υπουργός Π ολιτισμού κ. Ευ. Βενιζέλος μιλάει για την ολυμπιακή προετοιμασία, 
για το ντόπινγκ και για τις ευθύνες της κυβέρνησης της Ν Α
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αθλητών και της χώρας που θα 
μπορούσε να βλαφτεί σε σχέση 
με το ντόπινγκ. Σας θυμίζω ότι 
ποτέ στο παρελθόν αθλητές όπως 
ο Κενιέρης και η Θάνου δεν βρέ
θηκαν θετικοί σε έλεγχο και ποτέ 
δεν κινήθηκε εναντίον τους πει
θαρχική διαδικασία για παράβα
ση των κανονισμών και των δια
δικασιών ελέγχου. Τα περιστατι
κά που ερευνώνται αφορούν την 
περίοδο Ιουλίου και Αυγούστου 
2004, δηλαδή μια περίοδο κατά 
την οποία, αν θυμάμαι καλά, κυ
βέρνηση είναι η ΝΔ».
-  Η κυβέρνηση έστειλε στον ει
σαγγελέα στοιχεία για χρηματο

12ης Αυγούσιου 2004, δηλαδή τις 
συνθήκες κάτω από τις οποίες έγι
νε ή δεν έγινε το τροχαίο ατύχημα 
των δύο αθλητών, καθώς και την 
εισαγωγή και νοσηλεία τους στο 
ΚΑΤ. Ερευνά, δηλαδή, ζητήματα 
για τα οποία υπάρχει τεράσιια πο
λιτική ευθύνη της κυβέρνησης, που 
είναι εξ ανπκειμένου συνεργός σια 
γεγονότα αυτά με πράξεις ή παρα
λείψεις της. Θυμίζω μόνο ότι οι επι
σκέψεις του υπουργού Υγείας και 
του υφυπουργού Αθλητισμού στο 
ΚΑΤ είναι βασικό επιχείρημα των 
εμπλεκομένων».
-  Τελικώς ποιες ήταν οι χρημα
τοδοτήσεις προς τον κ. Τζέκο; 
«Ο κ. Λιάνης, σιο όνομα προφα
νώς και των προκατόχων του στο 
υφυπουργείο Αθλητισμού, έδωσε 
πλήρη απάντηση για τις χρηματο

δοτήσεις και είπε ότι θα καταθέ
σει όλα τα στοιχεία στη Βουλή. 
Εγώ όμως θέτω ένα πολιτικό 
ερώτημα προς την κυβέρνηση 
Καραμανλή: Ποια είναι η θέ
ση της ως προς την κρατική

ενίσχυση της προετοιμασίας 
των ελλήνων ολυμπιονι- 
κών; Επρεπε και πρέπει να 
χρηματοδοτούνται από το 
κράτος και με τι ποσά εν 
όψει, δεδομένου ότι οι 
αθλητές έχουν μεγάλους 
χορηγούς, άρα και υπο
χρεώσεις απέναντι τους, 
και μόνο η αίσθηση ότι 
υπάρχει κρατική υπο
στήριξη καθιστά τον 
αθλητή αθλητή της χώ
ρας και όχι του χορηγού; 
Ποια είναι η θέση της κυ

βέρνησης ως προς το 
ύψος των επιχορηγήσεων 
προς τους ολυμπιονίκες 

του στίβου ή της άρσης βα
ρών σε σχέση με τις επιχορηγή

σεις π.χ. προς την εθνική ομάδα πο
δοσφαίρου;».
-  Οταν έγινε η κρούση από τον 
κ. Τζέκο για τη χρηματοδότη
ση τον ειδικού σχεδίον «Κό- 
ροιβος», μήπως έπρεπε να εί
χαν γίνει άλλες ενέργειες; 
«Προφανώς κανένας δεν ζητεί 
κρατική χρηματοδότηση παραδε
χόμενος ότι θα παραβιάσει τη νο
μοθεσία για το ντόπινγκ. Τους προ
πονητές τους άλλωστε τους επιλέ
γουν οι αθλητές και όχι η κυβέρ
νηση. Επειδή όμως υπήρχε μια πε- 
ριρρέουσα ατμόσφαιρα, γνωστή 
φαντάζομαι από τότε στον κ. Κα
ραμανλή, στην κυρία Πετραλιά και 
στον κ. Ορφανό, ο κ. Λιάνης ορ
θότατα έστειλε αμέσως στον ει
σαγγελέα τα δημοσιεύματα ξένων 
εφημερίδων για πιθανή εμπλοκή 
έλληνα προπονητή σε υπόθεση δια
κίνησης ουσιών ντόπινγκ στην Αμε
ρική. Ως τις 12 Αυγούστου 2004 
δεν είχε άλλωστε υπάρξει συγκε
κριμένη καταγγελία των αρμοδίων
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δοτήσεις προς τον κ. Τζέκο και 
αποδίδει ευθύνες στους διατελέ- 
σαντες υφυπουργούς Αθλητισμού 
του ΠαΣοΚ και παραπέμπει στο 
μέλλον για τις δικές σας ευθύνες... 
«Ο εισαγγελέας ερευνά, εξ όσων 
γνωρίζω, τα στοιχεία που με δική 
του πρωτοβουλία έστειλε τον Φε
βρουάριο του 2004 ο κ. Λιάνης 
επειδή υπήρχαν δημοσιεύματα στον 
ξένο Τύπο σχετικά με πιθανή εμπλο

κή ελλήνων προπονητών 
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αθλητών. Ερευ
νά επίσης τα 
περιστατικά της

-  Ολοκληρώνονται σήμερα οι 
Ολνμπιακοί Αγώνες και, παρ’ 
ότι όλα τα σχόλια είναι θετικά 
για την Ελλάδα, αυτό που μένει 
είναι η σκιά τον ντόπινγκ. Αν 
και η Ελλάδα φαίνεται να παίρ
νει χρυσό στη διοργάνωση -  και 
ρωτώ εσάς που τη χειριζόσα
σταν επί τόσαχαρόνια ως υπεύ
θυνος -, τι θα μας θυμίζει τους 
Αγώνες;
«Η Ελλάδα κέρδισε ένα πολύ με
γάλο στοίχημα. Αλλαξε πλέον κλί
μακα ως χώρα σε διεθνές επίπε
δο. Απέκτησε υποδομές, τεχνο
γνωσία, κινητοποιήθηκε ως κοι
νωνία, επέβαλε μιαν άλλη, πολύ 
πιο πλήρη και σύγχρονη εικόνα για 
τον εαυτό της σε όλον τον κόσμο. 
Η ολυμπιακή προετοιμασία ήταν 
το πιο ολοκληρωμένο και απαιτη
τικό σχέδιο πραγματικού εκσυγ
χρονισμού της χώρας. Είδατε πώς 
σαρώθηκαν όλες οι επιφυλάξεις 
και πώς σιώπησαν οι κατ’ επάγ
γελμα επικριτές και μάντεις κα
κών. Για να το πετύχουμε περά
σαμε από σαράντα κύματα, ανα
λάβαμε κινδύνους, λάβαμε και 
εκτελέσαμε δύσκολες αποφάσεις. 
Ολοι καμαρώνουν τώρα στα ολυ
μπιακά έργα και χαίρονται την ει
κόνα που στέλνει σε δισεκατομ
μύρια τηλεθεατές η Ελλάδα από 
το Ολυμπιακό Στάδιο με τα έργα 
και την αισθητική Καλατράβα. Μή
πως θυμάστε τι και από ποιους έχει 
ειπωθεί κατά του έργου αυτού και 
όλων των άλλων;».
-  Ολοι, και φυσικά η κυβέρνη
ση, πάντως φαίνεται ότι εστιά
ζουν την προσοχή τους στο ζή
τημα τον ντόπινγκ, στο κόστος 
της ολυμπιακής προετοιμασίας 
και στην έλλειψη -  όπως λέει η 
κυβέρνηση -  σχεδιασμού για τη 
μεταολυμπιακή χρήση των έρ
γων...
«Η κυβέρνηση της ΝΔ ποτέ δεν 
μπόρεσε να αντιληφθεί το βαθύ
τερο αναπτυξιακό και κοινωνικό 
ζήτημα της ολυμπιακής προετοι
μασίας. Η πετυχημένη διοργάνω
ση των Αγώνων είναι για την Ελ
λάδα ένα μεγάλο σχέδιο εθνικής 
αυτοπεποίθησης. Αυτό δεν είναι 
ένα ευχάριστο αίσθημα συλλογι
κής αυτοαναγνώρισης αλλά ένα 
αναπτυξιακό συγκριτικό πλεονέ
κτημα που συνδέεται με τη μακρά 
μεταολυμπιακή περίοδο, με τους 
ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας, με 
τη δημιουργία νέων θέσεων εργα
σίας, με τον αναπροσανατολισμό 
της τουριστικής μας βιομηχανίας, 
με την “επωνυμία”, με το brand 
name δηλαδή της χώρας, με την

ανταγωνιστικότητα των επιχειρή- 
σεών μας αλλά και με το φρόνη
μα της ίδιας της κοινωνίας των πο
λιτών, που έδειξε μέσα από τους 
εθελοντές ότι έχει εντυπωσιακές 
ευαισθησίες και δυναμισμό. Αυτά 
τα μεγέθη φαίνεται ότι είναι και 
δυσνόητα και δυσβάστακτα για την 
κυβέρνηση Καραμανλή. Δεν μπο
ρεί να διαχειριστεί μια Ελλάδα αυ
τής της κλίμακας. Δεν είναι στα 
μέτρα της. ΓΓ αυτό είδαμε τις ημέ
ρες του δ ιεθνούς ολυμπιακού 
θριάμβου της χώρας η κυβέρνηση 
να γίνεται ο εκφραστής της πολι
τικής μικροπρέπειας. Να στρέφει, 
δηλαδή, το ενδιαφέρον της μόνο 
σε ό,τι μπορεί να μικρύνει την Ελ
λάδα και να διχάσει τους Ελληνες. 
Δυστυχώς η κυβέρνηση αποδει- 
κνύεται κατώτερη των περιστάσε
ων».
-  Η πολιτική αντιδικία που ξέ
σπασε γύρω από την υπόθεση 
με τον κ. Τζέκο και τις δρα- 
στηριότητές του δεν ήταν λογι
κό να σας βάλει στο παιχνίδι 
των ευθυνών;
«Τους έξι τελευταίους μήνες τον 
τόπο κυβερνά η ΝΔ, χωρίς, φο
βούμαι, να έχει συνειδητοποιήσει 
τι σημαίνει αυτό. Αντί λοιπόν να 
προσπαθεί το διάστημα αυτό να 
μειώσει το τεράστιο έργο του Πα
ΣοΚ στην ολυμπιακή προετοιμα
σία προκειμένου να πιστωθεί το 
έτοιμο προϊόν των ολυμπιακών έρ
γων, έπρεπε να έχει λύσει όλα τα 
προφανή λειτουργικά και επικοι- 
νωνιακά προβλήματα που συνδέ
ονται πάντα με τη διεξαγωγή ενός 
τέτοιου γεγονότος. Ηταν προφα
νές, π.χ., ότι θα ασκηθεί με ασφυ
κτικό τρόπο έλεγχος για πιθανή 
λήψη απαγορευμένων ουσιών 
στους μεγάλους και επώνυμους έλ- 
ληνες αθλητές που έχουν ταράξει 
τα νερά του διεθνούς αθλητικού 
κατεστημένου. Η κυβέρνηση βρή
κε μια πλήρη και αυστηρή νομο
θεσία, βρήκε τέλεια εργαστήρια, 
ήξερε ότι έχει σταλεί στον εισαγ
γελέα του Αρείου Πάγου φάκελος 
με σχετικά δημοσιεύματα του ξέ
νου Τύπου, ήξερε ότι τα αρμόδια 
αθλητικά όργανα έχουν εστιάσει 
την προσοχή τους σε συγκεκριμέ
νους έλληνες αθλητές που τους 
αναζητούν επίμονα, ήξερε ότι 
υπήρχε ειλημμένη απόφαση για 
τον προληπτικό έλεγχο όλων των 
ελλήνων αθλητών την παραμονή 
της εισόδου τους στο Ολυμπιακό 
Χωριό. Δεν έκανε, παρ’ όλα αυτά, 
τίποτε, δεν κάλεσε ποτέ τα αρμό
δια αθλητικά όργανα για να δια
σφαλίσει το κύρος των ελλήνων
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διεθνών αθλητικών οργάνων για 
θετικό έλεγχο ή για παράβαση της 
υποχρέωσης εμφάνισης προς έλεγ
χο».
-  Η κυβέρνηση όμως μιλάει τώ
ρα για «σύστημα ΠαΣοΚ» στον 
αθλητισμό και για «κρατικοδί
αιτο ιιρωταθλητισμό».
«Αυτό είναι δυστυχώς το επίπεδο του 
πολιτικού πολιτισμού της κυβέρνη
σης που πιστεύει ότι μπορεί να προ
σπορίζεται το πολιτικό όφελος από 
τα έργα του ΠαΣοΚ και να μετακυ- 
λίει στο ΠαΣοΚ την ευθύνη της δι
κής της αδράνειας και ανικανότητας 
με τη σκέψη ότι η εκλογική ήττα πε
ριβάλλει το ΠαΣοΚ με τεκμήριο πο
λιτικής ενοχής ενώ η εκλογική νίκη 
εξοπλίζει τη ΝΔ με ένα χρονικά ανε
ξάντλητο τεκμήριο πολιτικής αθωό
τητας. Η κυβέρνηση Καραμανλή, προ- 
κειμένου να αποσείσει τις ευθύνες 
της για τον κάκιστο χειρισμό της υπό
θεσης Κεντέρη - Θάνου και προκει- 
μένου να συσκοτίσει το πολιτικό κε
φάλαιο που εκ των πραγμάτων ανή
κει στο ΠαΣοΚ λόγω της επιτυχίας 
της προετοιμασίας και των Αγώνων, 
προσβάλλει βάναυσα και καταρρα
κώνει το ηθικό κύρος όλων των ελ- 
λήνων ολυμπιονικών, παλαιότερων 
και τωρινών, και του ελληνικού αθλη
τισμού συνολικά, εκθέτοντας και διε
θνώς τη χώρα. Είδα τον κ. Καρα
μανλή και τους υπουργούς του να 
φωτογραφίζονται υπερήφανοι στα 
ολυμπιακά έργα που πολλές φορές 
πολέμησαν, αμφισβήτησαν και υπο
νόμευσαν. Βλέπω τώρα τον κ. Κα
ραμανλή και τους υπουργούς του να 
εκδηλώνουν μπροστά στις κάμερες 
υπερβολικό ενθουσιασμό μόλις κά
ποιος αθλητής μας κερδίζει μετάλ
λιο. Απορώ πώς θα κοιτάξουν τα παι
διά αυτά στα μάτια εφόσον τα με
τάλλιά τους είναι ύποπτα και αποτέ
λεσμα του “συστήματος ΠαΣοΚ” και 
του “κρατικοδίαιτου πρωταθλητισμού 
της νιόπας”. Λυπάμαι πραγματικά. 
Αραγε θα τους δώσουν τα ολυμπια
κά προνόμια, θα τους τα μειώσουν 
ή θα τους τα αφαιρέσουν;».
-  Τώρα πάντως ανοίγει και το ζή
τημα του κόστους των ολυμπια
κών έργων. Ο υφυπουργός Οι
κονομικών κ. Π. Δούκας μίλησε 
προ ημερών για 7 δισ. ευρώ...
«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατ’ 
εντολήν φαντάζομαι του Πρωθυ
πουργού, κράτησε αποστάσεις από 
τις εκτιμήσεις του κ. Δούκα. Η συ
ζήτηση αυτή τροφοδοτείται από την 
κυβέρνηση για τρεις λόγους: πρώ
τον, για να μειωθεί στη συνείδηση 
της κοινής γνώμης η σημασία του τε- 
ράσπου έργου -  το έργο όμως ευτυ
χώς μιλάει πλέον μόνο του- δεύτε
ρον, για να δημιουργηθεί μια γραμ
μή άμυνας όταν η κυβέρνηση θα κλη
θεί να αιτιολογήσει τη μετάθεση ή 
τον περιορισμό μέτρων που υποσχέ- 
θηκε. Οταν ο κ. Καραμανλής έδινε 
τις προεκλογικές υποσχέσεις του, 
όφειλε να έχει κάνει τους υπολογι
σμούς του χωρίς να δημαγωγεί. Τρί
τον, για να προετοιμαστεί ένα σχέ
διο εκποίησης δημόσιας περιουσίας 
σε ιδιώτες με το πρόσχημα ότι το κό
στος συντήρησης είναι μεγάλο. Αυτό 
δεν θα επιτρέψουμε να γίνει. Τα έρ
γα ανήκουν στους πολίτες και στην 
κοινωνία. Ο ιδιωτικός τομέας μπο
ρεί να μετάσχει έναντι ανταλλάγμα
τος στην αξιοποίηση πολλών λει
τουργιών που μπορούν να στεγαστούν 
στα ολυμπιακά αθλητικά έργα, αλλά 
αυτό είναι τελείως διαφορετικό από 
την εκποίηση περιουσίας. Εμείς εί
χαμε παρουσιάσει τόσο το πολιτικό 
πλαίσιο όσο και τις σχετικές επιστη
μονικές μελέτες για τη μεταολυμπιακή 
χρήση ήδη από τον Δεκέμβριο του 
2003».


