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Ολυμττιονίκες της Ελλάδας 

Έλληνες Ολυμττιονίκες

Είμαστε σήμερα εδώ, όλοι μαζί, για να γιορτάσουμε τις δικές σας 

νίκες, που είναι και νίκες της Ελλάδας αλλά και ολοκλήρου του 

Ελληνισμού.

Είμαστε σήμερα εδώ μαζί σας και αισθανόμαστε ιδιαίτερα 

υπερήφανοι, γιατί στα μετάλλιά σας καθρεπτίζεται η Ελλάδα του 

μέλλοντος, η Ελλάδα της δημιουργίας.

Οι νίκες σας στην Ολυμπιάδα της Ατλάντας, δεν ήταν μόνο τα 

μετάλλια. Δεν ήταν μόνο οι θέσεις που κατακτήσατε στα 

αγωνίσματά σας. Ήταν κυρίως η αξιοπρεπής παρουσία σας. 

Ήταν το ήθος σας. Ήταν η δύναμη της ψυχής σας. Ήταν το 

πάθος όλων σας, για επιτυχία και για διάκριση. Ήταν η 

ολόπλευρη προσπάθειά σας που ανέδειξε τη πατρίδα μας. Ήταν 

το μήνυμα ότι η Ελλάδα της δημιουργίας, είναι η Ελλάδα των 

επιτυχιών και των διακρίσεων.

Το μεγαλείο των επιτυχιών σας, δεν εκφράζεται μόνο με τη νίκη και 

τη διάκρισή σας, αλλά και με το πλατύ σας χαμόγελο, το 

ξέσπασμα της χαράς σας που έδειχνε πόσο έντονα ζούσατε τη 

στιγμή, πόσο έντονα προσπαθήσατε, που έδειχνε ότι πετύχατε 

γιατί θέλατε.



Η δική σας νίκη για όλους εμάς, είναι και ένα μεγάλο δίδαγμα, που 

δείχνει ότι τίποτα δεν καταχτιέται χωρίς κόπο. Ότι τίποτα δεν 

κερδίζετε χωρίς θυσίες. Ότι τίποτα δεν κατοχυρώνεται χωρίς 

προσπάθεια. Ότι τίποτα δεν εξασφαλίζεται χωρίς την υπέρβαση 

του εαυτού μας.

Για εμάς που παλεύουμε για μια ισχυρή Ελλάδα, η δική σας 

προσπάθεια ήταν ένα σημαντικό και ευχάριστο μήνυμα. Ότι ο 

Ελληνισμός έχει τις δυνάμεις για να δημιουργήσει την ισχυρή 

Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα. Και σας ευχαριστούμε γι’ αυτό.

Σας ευχαριστούμε. Γιατί σε μια εποχή που πολλοί μιλούν για 

σημάδια παρακμής, δείξατε πως υπάρχει κι η Ελλάδα της 

δημιουργίας, της προσπάθειας, του δυναμισμού. Δείξατε πως 

παρουσιάζονται όλο και περισσότερες εστίες στην κοινωνία και το 

κράτος αλλά και περισσότεροι πολίτες που εργάζονται μεθοδικά, 

με συνέπεια και συνέχεια και κατακτούν όλο και υψηλότερους 

στόχους.

Σας ευχαριστούμε. Γιατί αγωνισθήκατε όλοι και όλες με πνεύμα 

ομάδας και συλλογικότητας και εκπροσωπήσατε τον ελληνισμό 

στο σύνολό του, όπως αποδεικνύουν και οι νίκες όσων από σας 

έχουν τις ρίζες τους στον ελληνισμό της διασποράς. Ταυτόχρονα, 

με τη συμπεριφορά σας στους ξένους συναθλητές σας και στις 

περιπτώσεις που κερδίζατε αλλά και στις περιπτώσεις που χάνατε 

απ’ αυτούς, δείξατε ένα διαφορετικό πνεύμα. Ένα πνεύμα



ειρηνικής και ευγενούς άμιλλας, φιλίας και αλληλεγγύης των λαών 

που τόσο έχει ανάγκη η σημερινή ανθρωπότητα.

Σας ευχαριστούμε. Γιατί σε μια εποχή που έχει μετατρέψει σε 

είδωλό της την αυστηρή εξειδίκευση δώσατε την εικόνα μεγάλων 

αθλητών που παράλληλα έχουν πολύπλευρα ενδιαφέροντα και 

ένα υψηλό ήθος. Σε μια εποχή που ο αθλητισμός και οι 

Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν εμπορευματοποιηθεί στο έπακρο, 

δείξατε ότι η ενασχόληση με τον αθλητισμό με επαγγελματική 

ευσυνειδησία, μπορεί να συνοδεύεται από το ρομαντισμό της 

καθημερινότητας αλλά και των υψηλών ιδανικών.

Σήμερα στην εποχή του θεάματος και της άκρατης

εμπορευματοποίησης, υπάρχει ανάγκη να δώσουμε ένα νέο 

οικουμενικό περιεχόμενο στον «Ολυμπισμό» και αυτό το 

περιεχόμενο δεν μπορεί να είναι άλλο, από το ήθος, τη φιλία, τη 

συναδέλφωση, την επικοινωνία.

Με αυτό το συνεργατικό και οικουμενικό πνεύμα, θα διεκδικήσουμε 

την Ολυμπιάδα του 2004. Φιλοδοξούμε να διοργανώσουμε την 

Ολυμπιάδα της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της

διαπολιτιστικής συνάντησης, της ιδέας της προστασίας του κοινού 

μας οίκου, της γης, δηλαδή της οικολογικής ιδέας.

Με την στάση σας δείξατε ότι εμείς οι Έλληνες μπορούμε να 

συμβάλλουμε στην ανάδειξη αυτού του νέου πνεύματος. Όλοι 

εμείς έχουμε τις δυνατότητες να αναλάβουμε την διοργάνωση



εκείνων των Ολυμπιακών Αγώνων που δεν θα είναι κυρίως μάχη 

για το χρήμα, αλλά συνάντηση όλων των λαών, στον τόπο που 

γεννήθηκε η ιδέα του συναγωνισμού, της άμιλλας και του μέτρου.

Σε αυτή την προσπάθεια της χώρας, είμαι βέβαιος ότι όλοι σας θα 

είστε συμπαραστάτες.

Ολυμπιονίκες της Ελλάδας, Έλληνες Ολυμττιονίκες

Σας υποδεχόμαστε με ενθουσιασμό.

Σας διαβεβαιώνουμε πως θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να έχει 

συνέχεια η προσφορά σας.

Τιμήσατε την Ελλάδα. Σας συγχαίρουμε και σας ευχαριστούμε.

Σας χαιρόμαστε και σας χαιρετούμε με μία λέξη.

ΑΞΙΟΙ


