
Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που σήμερα 
απευθύνομαι σε εσάς στον ιερό τόπο της Ολυμπίας. Εδώ, στην 
Άλτη πριν σχεδόν 3000 χρόνια έλαβε μορφή το κλασσικό 
ιδεώδες του αθλητικού πνεύματος. Εδώ, οι πόλεις-κράτη του 
αρχαίου Ελληνικού κόσμου και οι πολίτες μετέβαλαν τον 
αθλητισμό από σύγκρουση και σύχκριση των ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων της φυσικής ρώμης, σε καλλιέργεια της 
προσωπικότητας και σε αγώνισμα ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
και τιμής. Το πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων καθοδήγησε τον 
αθλητισμό στο να αποκτήσει την ισχυρή κοινωνική, 
πολιτιστική και ανθρωποπλαστική του διάσταση. Οι έντιμοι 
κανόνες, η ευχενής άμμιλλα, η ομορφιά της νίκης, αλλά και η 
τιμή στον ηττιμένο, συνθέτουν ένα μοναδικό πεδίο της 
αρχαίας κλασσικής αρετής. “ Ο καλός καχαθός” πολίτης είναι 
το απαύχασμα αυτού του κλίματος και αυτού του πνεύματος.
Το Ολυμπιακό ιδεώδες, αποτέλεσε ένα απο τα ισχυρότερα 
στοιχεία του κλασσικού ιδεώδους, αλλά και ένα απο τα 
διαρκέστερα βάθρα του Δυτικού πολιτισμού.

θέλω να υπενθυμήσω ότι οι Ολυμπιακοί Αχώνες 
συνδέονταν στενά με δύο μεχάλες, ταυτόχρονες και 
παραλληλές κατακτήσεις: εφενός οι αχώνες σηματοδοτούσαν 
αυτομάτως την Ειρήνη. Αυτό το νόημα είχε η κύρηξη κάθε 
τέσσερα χρόνια της Ολυμπιακής εκεχειρίας. Αλλά επίσης, 
κατά τη διάρκεια των αγώνων υπήρχε ταυτόχρονα η πιο 
λαμπρή σύνοδος των ανθρώπων του πνεύματος και του 
πολιτισμού. Λίχο πιο δώ ήταν το εργαστήριο του Φειδία, εδώ 
ακούστηκαν οι ωδές του Πινδάρου, εδώ διαβάστηκε η ιστορία 
του Ηρόδοτου.

Οι Ολυμπιακοί Αχώνες, αναβίωσαν απο τον Πιέρ ντε 
Κουμπερτέν και τούς συντρόφους του, πρίν 100 χρόνια και 
αποδείχθηκε ότι αποτελούν τη στεθερότερη χέφυρα ειρήνης, 
φιλίας και συνεργασίας των λαών σε όλο τον ταραχμένο 
αιώνα μας. Σε έναν πλανήτη που σπαράχθηκε από δύο 
παχκόσμιους πολέμους, από επαναστάσεις και ταραχές το 
μόνο πράχμα που θύμιζε σταθερά την κοινή ανθρώπινη



συνθήκη ήταν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Στους Ολυμπιακούς 
αγώνες οι πέντε ήπειροι του πλανήτη συναντιούνται χωρίς 
διαχωρισμούς εθνών και κρατών, χλώσσας, χρώματος, 
θρησκεύματος, χωρίς διακρίσεις και χωρίς αποκλεισμούς. 
Βεβαίως οι σύχρονοι Ολυμπιακοί αχώνες αντιμετώπισαν 
ορισμένους κινδύνους, είναι χνωστοί οι αχώνες του κ. 
Σάμαρανκ και τις ΔΟΕ ενάντια στο ντόπινχκ, όπως και την 
άκρατη εμπορευματοποίηση των αχώνων.

Η Ελλάδα, δεν έχει μόνο την αρχαία σχέση με τους 
Ολυμπιακούς αχώνες. Είχε το προνόμιο να ορχανώσει και τους 
πρώτους συχχρονους Ολυμπιακούς Αχώνες το 1896. Εκεί ο 
Κουμπερτέν και ο Δημήτρης Βικέλας έδωσαν το μέτρο της 
νέας περιόδου του μεχάλου αυτού θεσμού του 20 ου αιώνα. 
Τώρα η Ελλάδα αναδέχεται την διορχάνωση του 2004 ώς 
πρόκληση χια το μέτρο του θεσμού των αχώνων στον 21 
αιώνα.

θα χίνει πράξη η ελπίδα και ευχή του κ. Σάμαρανκ και της 
ΔΟΕ ότι οι αχώνες του 2004 στην Αθήνα θα είναι οι καλύτεροι 
Ολ.Αχ. που έχιναν ποτέ.

Έχουμε ήδη έτοιμο ένα σημαντικό τμήμα της υποδομής.
Η ορχανωτική επιτροπή έχει όλες τις νομικές αρμοδιότητες 
και συχκεκριμένο πλάνο ενερχειών ώστε όλα τα έρχα να 
εκτελεστούν με βάση το εχκεκριμένο χρονοδιαχραμα. Η 
διυπουρχική επιτροπή στηρίζει και διευκολύνει το έρχο της 
ορχανωτική επιτροπής.Όλη η κυβέρνηση, οι κρατικές 
υπηρεσίες και ο Ελληνικός λαός, θεωρούν πρώτιστη 
προτεραιότητα την άρτια διορχάνωση και επιτυχία τών 
αχώνων. Φιλοδοξούμε, σε στένη συνερχασία με τη ΔΟΕ, 
παράλληλα με την άρτια διορχάνωση να επιτύχουμε και δύο 
άλλους μείζονες στόχους. Πρώτον την επίτευξη και 
κατοχύρωση της Ολυμπιακής εκεχειρίας. Η ειρήνη είναι το 
καλύτερο επιστέχασμα της συναδέλφωσης και της ευχενούς 
άμμιλλας στον αθλητικό στίβο.

Πιστεύουμε επίσης ότι αθλητισμός και πολιτισμός είναι 
οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Οι εκδηλώσεις της 
πολιτιστικής Ολυμπιάδας απο το 2000 ώς το 2004, μπορούν να



αναδείξουν και στις πέντε ηπείρους τη δύναμη της 
δημιουργίας, της τέχνης, του πολιτισμού και του σεβασμού 
στο περίβολον ώς ορχανικό στοιχείο του Ολυμπιακού 
ιδεώδους. Η εθνική επιτροπή των Ολυμπιακών αχώνων του 2004 
έχει ώς βασικό της έρχο την τήρηση και ολοκλήρωση αυτής 
της στρατηγικής χια τους αχώνες του 2004.

Οι Ολυμπιακοί αχώνες ανήκουν στην ανθρωπότητα. 
Κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης τους. Ανήκουν σ’όλους τους 
ανθρώπους σ’όλο τον πλανήτη που συμμερίζονται τα ίδια 
ιδεώδη είτε ζούν στην Αμερική, στην Ασία, την Ευρώπη, την 
Αυστραλία ή την Αφρική.

Αλλά πιστεύω ότι κανείς δεν θα αμφισβητήσει ότι οι 
Ολυμπιακοί αχώνες στην Ελλάδα έχουν την μοναδικότητα της 
ταύτισης με την κοιτίδα τους. Αυτή τη μοναδικότητα θέλουμε 
να δώσουμε στους αχώνες του 2004, όταν την χοητευτική 
προσπάθεια του ανθρώπου να ξεπεράσει τα όρια του στον 
αχώνα της τιμής, θα στέφει ο κότινος της νίκης απ’τα ίδια 
κλαδιά δάφνης που ριζώνουν εδώ και 3000 χρόνια αδιάσπαστα 
στο ήθος ζωής των Ελλήνων.
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