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Κυρίες και κύριοι,

Φίλες και φίλοι,

Το σύγχρονο κτίριο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής 

που εγκαινιάζεται σήμερα, κρύβει ένα βαθύτατο 

συμβολισμό. Καταδεικνύει το πρόσωπο της σύγχρονης, 

ισχυρής Ελλάδας και ταυτόχρονα αποδεικνύει το σεβασμό 

της στις πανάρχαιες παραδόσεις του Ελληνισμού. 

Ιδιαίτερα στον ι^ ό  θεσμό των Ολυμπιακών Αγώνων που 

γεννήθηκε στην Ελλάδα, πριν 3 χιλιετίες, αναβίωσε στην 

Αθήνα πριν από ένα αιώνα και στον οποίο φιλοδοξούμε 

να δώσουμε νέα πνοή το 2004.

Δυο χρόνια πριν, αποδείξαμε με έργα και όχι με λόγια, ότι 

η Ελλάδα μπορεί να κερδίσει στο διεθνή ανταγωνισμό. 

Ότι ο τόπος μας μπορεί να έχει φωνή και κύρος.



Η απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να 

πραγματοποιηθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 στην 

Αθήνα, απετέλεσε αναμφίβολα μια μεγάλη τιμή για τη 

χώρα μας και για όλους τους Έλληνες.

Και αυτό βεβαίως δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός,/κάτι το

απλό και αυτονόητο, όπως πολλοί ήθελαν και θέλουν να

το εμφανίζουν. Μια τέτοια άποψη υποβαθμίζει τη 

βαρύτητα της απόφασης της Διεθνούς Ολυμπιακής 

Επιτροπής. Υποβαθμίζει, ταυτόχρονα, το νέο διεθνή ρόλο 

που κατακτά η Ελλάδα. Μια Ελλάδα που γίνεται πλέον 

γνωστή, όχι μονάχα από το ιστορικό παρελθόν της αλλά

και από ένα δυναμικό παρόν.

Η Ελλάδα, όλο και περισσότερο, πείθει πως μπορεί. Η 

Ελλάδα έχει κύρος, δύναμη και φωνή. Έχει προοπτική. 

Γνωρίζει^τΜθέλει και^τοι^ πάει. Ξέρει να προσπαθεί και να 

πετυχαίνει. Με την ισχυροποίηση της οικονομίας της



την αναβάθμιση του διεθνούς ρόλου της. Με την 

κατάκτηση της ισότιμης συμμετοχής της στην Οικονομική 

και Νομισματική Ένωση και την πορεία της Ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης.

Η ισχυρή Ελλάδα ξεφεύγει από το τέλμα και αφήνει πίσω 

τη μιζέρια. Γυρνάμε την πλάτη στους βερμπαλισμούς και 

την αναποτελεσματικότητα.^/θικοδομούμε την Ελλάδα της 

νέας χιλιετίας με έργα, με σχέδιο, με γνώση και όραμα.

Εργαζόμαστε όλοι μαζί σκληρά τα τελευταία χρόνια, για να 

υποδεχθεί η χώρα μας τη νέα χιλιετία,^/για να διαδραματίζει 

διεθνώς ρόλο με τον οποίο προάγει και κατοχυρώνει τους

εθνικούς της στόχους;

Η απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής είναι η 

μεγάλη πρόκληση για όλους μας. Μια ευκαιρία για τη 

χώρα, για την κοινωνία, για τους Έλληνες πολίτες. Μια



ευκαιρία να αποδείξουμε, ότι έχουμε τη δυνατότητα να 

κάνουμε πολλά, να δημιουργήσουμε. Μια πρόκληση για 

να δημιουργήσουμε και άλλα έργα υποδομής, να 

προωθήσουμε ακόμη περισσότερο τις επενδύσεις, να 

τονώσουμε τον τουρισμό και την απασχόληση.

Απέναντι σ’ αυτή την πρόκληση, μια απάντηση μόνο 

υπάρχει. Θα πετύχουμε. Θα φέρουμε σε πέρας το έργο, 

που υπεύθυνα αναλάβαμε.

Στον καιρό που μεσολάβησε πραγματοποιήθηκαν αρκετά 

βήματα. |  Ολοκληρώσαμε το θεσμικό πλαίσιο. 

Προχωρήσαμε τις απαραίτητες χωροθετήσεις.^ 

Επεξεργαστήκαμε το πλήρες χρονοδιάγραμμα των 

ενεργειών μας και καθορίσαμε τις προτεραιότητες. Ήδη 

προετοιμαζόμαστε οργανωμένα, με σοβαρότητα και 

πειθαρχία.



Θα ήθελα, αυτή την ώρα και απ’ αυτό το βήμα, να πω 

πολύ κατηγορηματικά: Στα πέντε χρόνια που απέμειναν, 

χρειάζεται η μεγίστη εντατικοποίηση των προσπαθειών. 

Χρειάζεται σκληρή, συστηματική, καλά προγραμματισμένη 

δουλειά απ’ όλους.| Χρειάζεται κυριολεκτικά να μην 

αφήσουμε ούτε λεπτό χαμένο.!

Οι άνθρωποι του αθλητισμού πρέπει να συμβάλουν σε 

αυτή την μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είμαστε υπερήφανοι 

για τις επιτυχίες του Ελληνικού Αθλητισμού τα τελευταία 

χρόνια. Αποτελούν αποτελέσματα της μεθοδικής 

πολύχρονης προσπάθειας, μιας προσπάθειας που θα 

ενταθεί καθώς προχωράμε το 2004.

Μαζί τους θα είμαστε όλοι και πριν απ’ όλα οι νέοι 

άνθρωποι.| Ας μην ξεχνάμε, ότι οι αγώνες εκτός από το 

αθλητικό και πολιτιστικό τους περιεχόμενο, οφείλουν να



φέρουν σε επαφή τους νέους έλληνες με τους νέους όλων 

των χωρών της υφηλίου.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μια μεγάλη πρόκληση για την 

Ελλάδα της δημιουργίας, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας 

και της αποτελεσματικότητας. Η επιτυχημένη διοργάνωση 

των Ολυμπιακών Αγώνων δεν αφορά μόνο την 

κυβέρνηση. Αφορά όλους τους Έλληνες. Αποτελεί εθνική 

πρόκληση και επομένως απαιτεί εθνική συστράτευση, 

κινητοποίηση όλων των δημιουργικών δυνάμεων της 

κοινωνίας.

Όλοι μαζί μπορούμε να κερδίσουμε αυτό τον αγώνα.

Φίλες και φίλοι,

Σ’ αυτή την προσπάθεια δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε 

στιγμή, αυτά που επισημάναμε από τις πρώτες ώρες.



Πρώτον: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν μια μεγάλη 

ευκαιρία να προβάλλουμε τη χώρα, να αναδείξουμε την 

ανάγκη μιας πολιτικής ειρήνης και φιλίας.

Βρισκόμαστε σε μια γωνιά του κόσμου, με πολλά 

προβλήματα. Ζούμε σε μια ταραγμένη περίοδο και πολλά 

απ’ αυτά τα προβλήματα ήρθαν με τρόπο δραματικό στην 

επιφάνεια. Εμείς πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι στο 

μήνυμα της ειρήνης, της φιλίας και της συνεργασίας των 

λαών.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες μας δίνουν αυτή την ευκαιρία. Μας 

δίνουν την ευκαιρία να αναδείξουμε αυτό το μήνυμα στην ί^Ια^
ΧΠΓ ΟΆ) '

ταραγμένη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των 

Βαλκανίων.



Δεύτερον: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 μας δίνουν 

την ευκαιρία και τη δυνατότητα να αναδείξουμε πλευρές 

της Ολυμπιακής Ιδέας και του Ολυμπισμού που έχουν 

ξεχαστεί, που έχουν δεχθεί πλήγμα.

Αναφέρομαι στην ευγενική άμιλλα. Μιλάω για την 

πολιτιστική και την πνευματική πλευρά της Ολυμπιάδας. 

Εμείς αυτές τις πλευρές θα τις αναδείξουμε. Είναι χρέος 

απέναντι στο γνήσιο πνεύμα του Ολυμπισμού. Είναι χρέος 

μας απέναντι στην κληρονομιά μας. Η

εμπορευματοποίηση δεν μας εκφράζει.

Τρίτον: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν μεγάλη 

πρόκληση για την Ελλάδα της δημιουργίας και της 

διαφάνειας. Γι’ αυτό από την πρώτη στιγμή διακηρύξαμε: 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι, ούτε πρόκειται να γίνουν



μια ευκαιρία για πρόχειρες δουλειές, για ευκαιριακές 

δουλειές, για να κερδίσουν κάποιοι.

Αυτή είναι η δέσμευσή μας απέναντι στον ελληνικό λαό. 

Αυτή τη δέσμευση θα τηρήσουμε κατά γράμμα. Η 

διοργάνωση του 2004, θα αποτελέσει και απ’ αυτή την 

άποψη δείγμα γραφής. Θα αποτελέσει πρότυπο. Αυτό 

είναι το στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε.

Φίλες και φίλοι,

Έχω την πεποίθηση ότι θα πετύχουμε. Θα τα 

καταφέρουμε.

Η Ελλάδα προχωρεί.

Η Ελλάδα δημιουργεί.

Η Ελλάδα θα δώσει το δικό της στίγμα, το δικό της μήνυμα 

και από τη διοργάνωση του 2004.


