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Κυρίες και Κύριοι,

Μας φαίνεται φυσικό και αυτονόητο η πρώτη 

πανηγυρική συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής των 

Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 να γίνεται εδώ στην 

Αρχαία Ολυμπία.

Δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο και μέσα στις 

εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Αυτό όμως που εμάς μας φαίνεται απλό και δεδομένο, 

είναι ένα σημαντικό προνόμιο της χώρας μας. Είναι 

προνόμιο της «Αθήνας 2004».

Εκατόν οκτώ χρόνια μετά την αναβίωσή τους, οι 

Ολυμπιακοί Αγώνες βρίσκουν μία δεύτερη ευκαιρία



για την επιστροφή τους στις ρίζες τους. Στην ιστορική 

τους μήτρα. Στην Ολυμπιακή Ιδέα.

Η επιλογή της Αθήνας δεν ήταν πράξη χαριστική για 

την Ελλάδα, ούτε μια αυτονόητη χειρονομία τιμής στο 

αρχαίο ολυμπιακό πνεύμα. Είναι η αναγνώριση ότι η 

σημερινή Ελλάδα έχει τις δυνατότητες και μπορεί να 

αναλάβει μία τόσο μεγάλη διεθνή διοργάνωση. Το 

μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο και ένα από 

τα μεγαλύτερα παγκόσμια επικοινωνιακά γεγονότα 

όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Μας βαραίνουν συνεπώς υποχρεώσεις απέναντι στη 

Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και την παγκόσμια 

ολυμπιακή οικογένεια. Κυρίως όμως μας βαραίνουν οι 

υποχρεώσεις απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό.



Απέναντι στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Απέναντι 

στο σύγχρονο και αισιόδοξο πρόσωπο της Ελλάδας.

Αυτή η όψη της Ελλάδας, η σύγχρονη, δυναμική και 

ανταγωνιστική πήρε τους αγώνες και αυτή πρέπει να 

κερδίσει στο σκληρό ολυμπιακό αγώνισμα των 

υποδομών και της διοργάνωσης.

Η ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 από 

την Αθήνα υπήρξε μια μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας. 

Μια μεγάλη επιτυχία των ανθρώπων που 

στρατεύθηκαν σε αυτήν την προσπάθεια, που 

πίστεψαν στις δυνάμεις τους, που πίστεψαν στις 

δυνάμεις της χώρας μας.

Είναι, όπως και κάθε συγκεκριμένη και χειροπιαστή 

επιτυχία, έργο των ανθρώπων που δούλεψαν



συστηματικά, υπεύθυνα, επαγγελματικά, με μεράκι και 

πρωτοβουλία για το σκοπό αυτό. Έργο της 

Επιτροπής Διεκδίκησης υπό την Προεδρία της κυρίας 

Γιάννας Αγγελοπούλου, τους οποίους και πάλι 

συγχαίρω εδώ εκ μέρους της Χώρας για τη μεγάλη 

τους επιτυχία.

Η επιτυχία όμως αυτή δεν είναι μόνο πηγή 

περηφάνειας για μας. Είναι και δέσμευση, είναι και 

κίνητρο για τη συνέχεια. Γιατί η σπουδαιότερη 

πρόκληση βρίσκεται μπροστά μας. Ήδη έχουν γίνει τα 

πρώτα ουσιαστικά βήματα της νέας προσπάθειας, οι 

Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 να είναι άρτιοι από κάθε 

άποψη.



Κυρίες και κύριοι,

Πρέπει να επιτύχουμε!

Το χρωστάμε όχι μόνο στη Διεθνή Ολυμπιακή 

Επιτροπή και ευρύτερα στη διεθνή κοινότητα, που μας 

ετίμησαν με την ανάθεση. Κυρίως το χρωστάμε στην 

ίδια τη χώρα μας, στον ίδιο μας τον εαυτό.

Το χρωστάμε σε όλους εκείνους που εργάζονται με 

επινοητικότητα και υπομονή για την Ελλάδα του 

αύριο. Στους συμπατριώτες μας που διαπρέπουν 

στους αθλητικούς στίβους, στην τέχνη, στην επιστήμη, 

στην οικονομία, σε όλα τα κοινωνικά πεδία. Που 

αγωνίζονται να ξεπεράσει η χώρα τις αγκυλώσεις του 

χθες. Που αίρονται πάνω από τις τριβές της 

καθημερινότητας και βλέπουν μπροστά και μακριά.



Οφείλουμε να επιτύχουμε για χάρη της Ελλάδας της 

δημιουργίας.

Οφείλουμε να επιτύχουμε και για χάρη των νέων, των 

παιδιών μας που θα πρωταγωνιστήσουν αύριο. Που 

αξιώνουν μια πιο ισχυρή Ελλάδα, μια κοινωνία με 

περισσότερο χώρο για υγιή άμιλλα, για φαντασία, για 

δημιουργικό στοχασμό, για πρωτοπόρες ιδέες αλλά 

και για ανθρώπινη και ουσιαστική ζωή.

Κυρίες και κύριοι,

Η σωστή προετοιμασία και η επιτυχία του τελικού 

αποτελέσματος είναι άρρηκτα δεμένες με δύο μεγάλες 

πολιτικές επιλογές της ελληνικής κοινωνίας. Η 

επιτυχία αυτή πρώτον θα δώσει μια σημαντική ώθηση 

στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της χώρας και



δεύτερον θα εξασφαλίσει μια εξίσου σημαντική 

προβολή της Ελλάδας, της σύγχρονης δημιουργικής 

Ελλάδας, στον διεθνή στίβο.

Ένας από τους πάγιους στόχους της προσπάθειας 

που καταβάλουμε εδώ και χρόνια είναι ο 

εκσυγχρονισμός της χώρας. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 

είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να προχωρήσει με 

μεγαλύτερη ταχύτητα ή ανάπτυξη και ο 

εκσυγχρονισμός. Όσο ολοκληρώνονται οι 

απαραίτητες για την τέλεση των Αγώνων υποδομές, 

όσο τονώνονται οι επενδύσεις, όσο υλοποιούνται τα 

αναγκαία αναπτυξιακά έργα, όσο υπηρετούνται οι 

στόχοι της τουριστικής πολιτικής, αντίστοιχα 

συμβάλλουμε στο να διευρύνονται οι δυνατότητες της 

χώρας, και όλων μας.



Ο δεύτερος θεμελιώδης στόχος της Αθήνας 2004 είναι 

η κατάκτηση άλλης μιας βαθμίδας κύρους της χώρας 

μας στο διεθνές περιβάλλον.

Μια ισχυρή και ανοικτή κοινωνία αναζητεί διαρκώς 

διεθνή ερείσματα, προσπαθεί αδιάκοπα να διευρύνει 

τη σφαίρα επιρροής της, παλεύει να διεισδύσει σε νέα 

πεδία δράσης. Και εμείς θέλουμε μια ανοικτή και 

ισχυρή κοινωνία. Η σύγχρονη Ελλάδα προχωράει 

στον δρόμο αυτό και οφείλει να προβάλλει τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματά της, να αναδείξει τις 

κατακτήσεις, τα επιτεύγματα, τις επιδόσεις της.

Αυτή η ανάγκη γίνεται ακόμη πιο επιτακτική σήμερα - 

στις συνθήκες της παγκόσμιας οικονομίας, όπου η 

επικοινωνία μεταξύ των λαών είναι πλέον ο κανόνας.



Στις σύγχρονες κοινωνίες του θεάματος, στις 

κοινωνίες του μαζικού πολιτισμού, σε κοινωνίες 

δηλαδή που η εικόνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία και η 

οικονομία συνδέεται αξεδιάλυτα με τον πολιτισμό, μια 

χώρα που θέλει να σταθεί στην παγκόσμια αγορά, και 

ιδίως μια χώρα που προσδοκά πολλά από τον 

τουρισμό, οφείλει να επιδιώκει και να καλλιεργεί την 

προβολή της φυσιογνωμίας της.

Για τους ίδιους όμως λόγους οι Ολυμπιακοί Αγώνες, 

μια εκδήλωση που συνδυάζει το θέαμα και την 

ψυχαγωγία με την παγκόσμια διάσταση, αποτελούν 

μια εξαιρετική ευκαιρία για τη διεθνή προβολή της 

χώρας.



Κυρίες και κύριοι,

Εμείς οι Έλληνες έχουμε συνηθίσει στην αυτόματη 

ακτινοβολία του πολιτισμού των προγόνων μας. Αυτή 

ίσως κάποτε να ήταν δεδομένη. Σήμερα όμως, σε μια 

εποχή όπου η πληροφόρηση υπόκειται σε ποικίλες 

σκοπιμότητες και αποτελεί έργο ειδικών, η 

διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος υπέρ της χώρας μας 

δεν μπορεί να επαφίεται εκεί.

Η προβολή της χώρας μας πρέπει να έχει σαφή 

στόχευση, χρειάζεται πολλή και συστηματική 

προσπάθεια, απαιτεί ενεργητικές κινήσεις και 

πρωτοβουλίες με δύο κύριες προτεραιότητες: πρώτον 

να δείξουν τη σύγχρονη Ελλάδα, δεύτερον να 

προβάλουν τον τρόπο ζωής και τη δημιουργικότητα 

των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν την χώρα.



Ας μην ξεχνάμε και κάτι άλλο: η πρόταση της 

υποψηφιότητας αξιοποίησε την ανάγκη να τεθεί υπό 

έλεγχο η εμπορευματοποίηση των Αγώνων, μια 

ανάγκη όλο και εντονότερα αισθητή στους κόλπους 

της παγκόσμιας αθλητικής οικογένειας. Η προβολή 

της σύγχρονης Ελλάδας, της Ελλάδας της 

δημιουργίας, συμβαδίζει με την προσπάθεια να 

επανασυνδεθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες με την 

παράδοση του Ολυμπισμού - όσο αυτό είναι εφικτό. 

Δεν αιθεροβατούμε: το θέαμα και ο εντυπωσιασμός 

αποτελούν μέρος των Αγώνων. Μπορούμε όμως να 

αποφύγουμε τους γιγαντισμούς, μπορούμε να 

προτάξουμε την πολιτισμική διάσταση των

Ολυμπιακών Αγώνων, πρέπει να συμβάλουμε στον 

αναπροσδιορισμό του νοήματος τους.



Αν προχωρήσουμε με σύστημα, με επιμονή, με 

ευρηματικότητα- είναι βέβαιο πώς η χώρα μας θα βγει 

ωφελημένη. Η Ελλάδα θα έχει αποδείξει ότι είναι σε 

θέση να σταθεί επάξια στους διεθνείς στίβους 

βασιζόμενη όχι μόνο στο ευκλεές παρελθόν της αλλά 

και στο δυναμικό παρόν της. Και τότε δεν θα έχουμε 

απλώς εξασφαλίσει ευνοϊκό κλίμα στην παγκόσμια 

κοινή γνώμη, αλλά θα έχουμε θέσει τις προϋποθέσεις 

για την ανάπτυξη ενός νέου φιλελληνισμού, ενός 

σταθερού και ενεργητικού κινήματος που θα 

υποστηρίζει και θα ενισχύει τις ελληνικές θέσεις και 

πρωτοβουλίες.

Κυρίες και Κύριοι,

η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων άρχισε τη 

στιγμή που ανακοινώθηκε στη Λωζάννη η απόφαση



της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Κινηθήκαμε 

ευθύς εξ αρχής έχοντας πλήρη αίσθηση του χρόνου. 

Αλλά παράλληλα με τη θέληση να δείξουμε ότι η 

Ελλάδα γνωρίζει τα συγκριτικά δεδομένα και μπορεί 

να κάνει τις πιο αποτελεσματικές, τις πιο ευέλικτες και 

τις οικονομικά πιο πρόσφορες επιλογές.

Τέσσερις αρχές διέπουν όλες αυτές τις 

δραστηριότητες:

Πρώτον, ο πλήρης σεβασμός του χρονοδιαγράμματος 

και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την 

σύμβαση για την ανάθεση των Αγώνων του 2004.

Δεύτερον, η προσήλωση στην νομιμότητα και τους 

αυστηρούς κανόνες διαφάνειας που έχουν θεσπιστεί 

υπό την άμεση εποπτεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.



Τρίτον, η στενή και παραγωγική συνεργασία με τη 

Δ.Ο.Ε. και τις Διεθνείς Ομοσπονδίες.

Τέταρτον, η διαρκής ενημέρωση της Βουλής και της 

Εθνικής Επιτροπής και η καθολική κινητοποίηση όλων 

των δυνάμεων του Τόπου.

Όλα αυτά όμως δεν θα πραγματοποιηθούν με 

αυθαίρετες ή γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ήδη 

ψηφίστηκε ο νόμος 2598/1998 που διέπει την 

οργάνωση και την προετοιμασία των αγώνων του 

2004. Συγκροτήθηκε και λειτουργεί με εντεινόμενους 

ρυθμούς η Οργανωτική Επιτροπή με τη μορφή 

ανώνυμης εταιρείας.



Βασική επιλογή ήταν, είναι και θα είναι η αξιοκρατική 

στελέχωση τόσο της Επιτροπής όσο και της 

ανώνυμης εταιρείας «Αθήνα 2004» στο σύνολό της. Η 

Οργανωτική Επιτροπή υπό την προεδρία του κ. 

Στρατή Στρατήγη και με διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. 

Κώστα Μπακούρη περιλαμβάνει στελέχη που 

εκπροσωπούν όλες τις συνιστώσες που πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη της η διοργάνωση ενός τόσο 

σύνθετου εγχειρήματος, όπως οι Αγώνες του 2004. Ο 

Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη της 

Οργανωτικής Επιτροπής που δέχθηκαν την πρότασή 

μου, ανέλαβαν αυτό το μεγάλο φορτίο και είμαι 

βέβαιος ότι συγκεντρώνουν την εμπιστοσύνη της 

ελληνικής κοινωνίας.



Ακούσαμε ήδη τον πρώτο απολογισμό της αρμόδιας 

διυπουργικής επιτροπής από τον κ. Βενιζέλο και θα 

ακούσουμε σε λίγο την πρώτη έκθεση προόδου της 

Οργανωτικής Επιτροπής. Γίνεται δουλειά με

συστηματικό, υπεύθυνο και γρήγορο τρόπο.

Διαμορφώνονται ήδη τα νομικά, οργανωτικά και 

χρηματοοικονομικά πλαίσια και οι προϋποθέσεις για 

την επιτυχή και έγκαιρη πραγματοποίηση όλου αυτού 

του μεγάλου σχεδίου. Σφάλλουν όσοι νομίζουν ότι 

πρέπει να βιαστούμε χάριν των φευγαλέων και 

δημαγωγικών εντυπώσεων. Δεν είμαστε διατεθειμένοι 

και ούτε πρόκειται να προχειρολογήσουμε. Βάζουμε 

με σύνεση τις ασφαλείς βάσεις προετοιμασίας από 

νομική, οργανωτική και οικονομική πλευρά.



Πιστεύουμε ότι η επιτυχία των στόχων μας εξαρτάται 

από την τήρηση δύο αρχών, της αρχής της διαφάνειας 

και της αρχής της πλατύτερης κοινωνικής 

συστράτευσης.

Όσον αφορά την πρώτη:

Η προετοιμασία του 2004 συνεπάγεται εκ των 

πραγμάτων μια σημαντική επένδυση σε υποδομές. 

Πρόθεσή μας είναι όλες οι αναγκαίες διαδικασίες να 

διεξαχθούν σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας. Αυτός 

είναι ο λόγος - για να αναφερθώ σε ορισμένα 

παραδείγματα - που ο διαχειριστικός έλεγχος της 

Οργανωτικής Επιτροπής ασκείται από δικαστικούς 

λειτουργούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή που η 

νομιμότητα της επιλογής του προσωπικού της 

ελέγχεται από το ΑΣΕΠ. Η ανάγκη για ευελιξία και



ταχύτητα δεν αποκλείει, αντίθετα μάλιστα 

προϋποθέτει τον σεβασμό της νομιμότητας.

Όσον αφορά τη δεύτερη της πλατύτερης κοινωνικής 

συστράτευσης:

Αυτή η προσπάθεια διαπερνά όλη τη Χώρα, όλους 

τους παραγωγικούς συντελεστές, όλες τις περιοχές, 

όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις.

Αυτή την καθολική ενεργοποίηση του Τόπου -υπό την 

αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας- εκφράζει και 

οργανώνει η Εθνική Επιτροπή. Το δείχνει η ίδια η 

σύνθεσή της. Οι φορείς που εκπροσωπούνται και οι 

προσωπικότητες που μετέχουν αποτελούν απόδειξη 

γι’ αυτό.



Η Εθνική Επιτροπή δεν είναι ένα τιμητικό ή 

διακοσμητικό όργανο. Δεν είναι ένα πρόσχημα.

Διασφαλίζει την κινητοποίηση όλων των δυνάμεων 

του Έθνους, όλων των δυνάμεων του Ελληνισμού. 

Εκφράζει την Ελλάδα του Αθλητισμού, την Ελλάδα 

του Πολιτισμού, την Ελλάδα των διεθνών διακρίσεων 

και επιτυχιών, την Ελλάδα των όπου γης Ελλήνων, 

την Ελλάδα της οικονομίας, της παραγωγής, της 

συνεννόησης, της κοινωνικής συνοχής και 

αλληλεγγύης.

Η Εθνική Επιτροπή ενημερώνεται πλήρως για όλα τα 

βήματα της προετοιμασίας και διατυπώνει τις 

συστάσεις της που έχουν βαρύνουσα σημασία. 

Επιπλέον όμως, τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής ως 

προσωπικότητες μεγάλης ακτινοβολίας ή ως



εκπρόσωποι φορέων που εμπλέκονται άμεσα στην 

προετοιμασία του 2004, μπορούν και πρέπει να 

επωμιστούν μεγαλύτερη ευθύνη κυρίως για την 

προβολή όλων αυτών των έργων. Για τη διεθνή 

προβολή της πιο θετικής και γνήσιας εκδοχής της 

Πατρίδας μας. Για να κατακτήσουμε άλλη μια βαθμίδα 

κύρους της χώρας μας στο διεθνή στίβο. Γι’ αυτούς 

τους λόγους χρειάζεται η συστράτευση όλων μας, η 

κινητοποίηση όλης της κοινωνίας.

Εδώ θέλω να αναφέρω, ότι η πλατύτερη κοινωνική 

συστράτευση μας επιβάλει να εξετάσουμε με ιδιαίτερη 

προσοχή και ευαισθησία την ισόρροπη ανάπτυξη των 

αθλητικών, πολιτιστικών και τουριστικών υποδομών 

μας σ’ όλες τις περιοχές της χώρας και όχι μόνο στην 

Αττική. Η Διυπουργική Επιτροπή είναι έτοιμη να 

εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο αρχής γενομένης



από το σημείο που βρισκόμαστε την Αρχαία Ολυμπία, 

την κοιτίδα του Ολυμπισμού, παγκόσμιο σημείο 

αναφοράς για το ολυμπιακό κίνημα.

Για το σκοπό αυτό η Εθνική Επιτροπή θα πρέπει, να 

κατά τη γνώμη μου, να αναδείξει και να στηρίξει 

ορισμένους μεγάλους άξονες γύρω από τους οποίους 

πρέπει να κινηθεί η προετοιμασία του 2004.

Πιστεύω ότι πρώτος άξονας πρέπει να είναι η 

κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση της νέας νενιάς. Η 

δημιουργία, με αφετηρία την Ελλάδα, ενός

ανανεωμένου Ολυμπιακού κινήματος που θα

βασίζεται στην ευαισθησία και τη συμμετοχή των 

παιδιών και των νέων. Η ιδέα αυτή πρέπει να 

διαπεράσει ως νήμα το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Οι 

νέοι θεώρησαν δική τους την υπόθεση των



Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Ολυμπισμός αποτελεί ένα 

θελκτικό ιδανικό για μεγάλες μερίδες της νεολαίας -και 

η Αθήνα έχει τις προϋποθέσεις για να το υπηρετήσει 

με τον καλύτερο τρόπο. Οι νέοι σήμερα, στη μεγάλη 

τους πλειοψηφία, αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους 

στην επιδίωξη του μέτρου, στον σεβασμό των 

ανθρώπινων διαστάσεων. Ταυτόχρονα όμως 

αναγνωρίζουν και την αξία της συμμετοχής, της 

συλλογικής προσπάθειας, που αν είναι αποτέλεσμα 

επιλογής, αποκτά αυθεντικά δημιουργικό 

περιεχόμενο.

Δεύτερος άξονας είναι ο κοινωνικός εθελοντισμός. Η 

εθελοντική κινητοποίηση των δυνάμεων της κοινωνίας 

των πολιτών, μέσα από όλη την ποικιλία των θεσμών 

και των οργανώσεών της. Ακριβώς επειδή οι 

Ολυμπιακοί Αγώνες είναι πάνω από όλα ένα αθλητικό



γεγονός, μια εκδήλωση ειρηνική και συναρπαστική, 

μπορούν και πρέπει να βασισθούν σε ένα ισχυρό 

κίνημα εθελοντισμού.

Τρίτος άξονας είναι η δημιουργία ενός νέου κινήματος 

Φιλελληνισυού μέσα στο οποίο οι απόδημοι Έλληνες 

θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τις ίδιες τις κοινωνίες 

στις οποίες ζουν, εργάζονται και καταξιώνονται, θα τις 

ευαισθητοποιούν και θα τις κινητοποιούν.

Ένα νέο κίνημα φιλελληνισμού που δεν θα μένει στη 

σφαίρα του ρομαντισμού, αλλά θα συνδέεται με τις 

πιο ζωτικές και πρακτικές πτυχές της σύγχρονης 

Ελλάδας.



Είμαι βέβαιος ότι μέσα στο πλαίσιο αυτό οι ιδέες που 

μπορούν να ακουστούν και οι επιμέρους 

πρωτοβουλίες που μπορούν να αναληφθούν είναι 

πάμπολλες.

Όλα αυτά προϋποθέτουν ότι το 2004 θα

αντιμετωπισθεί ως εθνική υπόθεση. Ότι θα

διαφυλαχθεί από τα στερεότυπα που πνίγουν ή 

δηλητηριάζουν τη δημόσια ζωή και αιχμαλωτίζουν την 

πολιτική μας συμπεριφορά. Το 2004 δεν πρέπει να 

γίνει αντικείμενο κομματικής αντιδικίας. Και πιστεύω 

ότι η ίδια η ύπαρξη της Εθνικής Επιτροπής συμβάλλει 

αποφασιστικά ως προς αυτό.

Κυρίες και Κύριοι,



Η προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 

είναι μοναδική ευκαιρία για την προώθηση μιας 

σημαντικής πρωτοβουλίας που επεξεργάστηκε ήδη το 

Υπουργείο Πολιτισμού και εγκρίθηκε ομόφωνα από τη 

Γενική Συνέλευση της ΙΙΝΕ500, της πρωτοβουλίας 

της Πολιτιστικής Ολυυπιάδας. Όχι μόνον της πρώτης 

Πολιτιστικής Ολυμπιάδας του 2000 - 2004 αλλά ενός 

μόνιμου διεθνούς μη κυβερνητικού θεσμού με έδρα 

την Αρχαία Ολυμπία.

Χαίρομαι γιατί όλα αυτά προχωρούν με γρήγορους 

ρυθμούς γύρω από τους βασικούς άξονες που είναι ο 

πολιτισμός της Ειρήνης, ο πολιτισμός της κοινωνικής 

συνοχής, ο πολιτισμός της κοινωνίας της 

πληροφορίας και ο πολιτισμός ως κοινό πεδίο της 

νεωτερικότητας και της παράδοσης.



Καθώς το έτος 2000 έχει ήδη ανακηρυχθεί έτος της 

Ειρήνης, η Ελληνική πρωτοβουλία της Ολυυπιακήο 

Eκεγειpíαc που συντονίζεται από το Υπουργείο των 

Εξωτερικών προσλαμβάνει εξαιρετικά σημαντικές 

διαστάσεις. Όχι ως ανάπαυλα των εμπολέμων αλλά 

ως προοίμιο της ειρήνης.

Κυρίες και κύριοι,

Έχουμε μπροστά μας σημαντικές προκλήσεις και 

ευκαιρίες. Πιστεύω όμως ότι έχουμε άπειρες 

δυνατότητες. Ας δείξουμε το καλύτερο πρόσωπο της 

χώρας αυτής προς όλο τον κόσμο, στο ξεκίνημα του 

επόμενο αιώνα. Προς την τρίτη χιλιετία που αρχίζει με 

την ετοιμασία των Αγώνων του 2004. Που αρχίζει με 

τους καλύτερους οιωνούς. Βρισκόμαστε σε καλό 

δρόμο.
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Μπορούμε να το πετύχουμε αν προχωρήσουμε 

ενωμένοι με ομοψυχία και αποφασιστικότητα. Είμαι 

βέβαιος ότι θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες της 

παγκόσμιας κοινότητας αλλά και του ελληνικού λαού.

Η οργάνωση της Αθήνα 2004 είναι υπόθεση όλης της 

κοινωνίας μας, είναι η μεγάλη ευκαιρία να δείξουμε το 

πρόσωπο της σύγχρονης Ελλάδας!

Όλοι μαζί θα επιτύχουμε στο δύσκολο έργο που 

έχουμε μπροστά μας! Και τα αποτελέσματα θα είναι 

αντάξια των προσδοκιών μας!

Μπορούμε να πετύχουμε και θα πετύχουμε!



Σχέδιο Ομιλίας του Πρωθυπουργού 

κ. Κώστα Σημίτη στην Α' Συνεδρίαση 

της Εθνικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων -  Αθήνα 2004

Αρχαία Ολυμπία, 20. 6. 1998



Κυρίες και κύριοι,

μας φαίνεται φυσικό και αυτονόητο η πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση της 

Εθνικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 να γίνεται εδώ στην 

Αρχαία Ολυμπία.

Δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο και μέσα στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς 
Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Αυτό όμως που εμάς μας φαίνεται απλό και δεδομένο, είναι ένα σημαντικό 

προνόμιο της χώρας μας. Είναι προνόμιο της «Αθήνας 2004».

Εκατόν οκτώ χρόνια μετά την αναβίωσή τους, οι Ολυμπιακοί Αγώνες 

βρίσκουν μία δεύτερη ευκαιρία για την επιστροφή τους στις ρίζες τους. Στην 
ιστορική τους μήτρα. Στην Ολυμπιακή Ιδέα.

Κανείς δεν χάρισε τίποτα στην Ελλάδα. Κανείς δεν έκανε μία χειρονομία 

τιμής στο αρχαίο ολυμπιακό πνεύμα. Όλοι όμως αναγνώρισαν ότι η σημερινή 

Ελλάδα έχει το δικαίωμα και τις δυνατότητες να αναλάβει μία τόσο μεγάλη διεθνή 

διοργάνωση. Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο και ένα από τα 

μεγαλύτερα παγκόσμια επικοινωνιακά γεγονότα όπως είναι οι Ολυμπιακοί 

Αγώνες.

Μας βαραίνουν συνεπώς υποχρεώσεις απέναντι στη Διεθνή Ολυμπιακή 

Επιτροπή και την παγκόσμια ολυμπιακή οικογένεια. Κυρίως όμως μας βαραίνουν 

οι υποχρεώσεις απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό. Απέναντι στην πολιτιστική μας 

κληρονομιά. Απέναντι στο σύγχρονο και αισιόδοξο πρόσωπο της Ελλάδας.

Αυτή η όψη της Ελλάδας, η σύγχρονη, δυναμική και ανταγωνιστική πήρε 

τους αγώνες και αυτή πρέπει να κερδίσει στο σκληρό ολυμπιακό αγώνισμα των 

υποδομών και της διοργάνωσης.

Η ανάληψη όμως των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 είναι, όπως και 
κάθε συγκεκριμένη και χειροπιαστή επιτυχία, έργο των ανθρώπων που 

δούλεψαν συστηματικά, υπεύθυνα, επαγγελματικά, με μεράκι και πρωτοβουλία 

για το σκοπό αυτό. Έργο της Επιτροπής Διεκδίκησης υπό την Προεδρία της 

κυρίας Γιάννας Αγγελοπούλου. Είναι υποχρέωσή μου να τους ευχαριστήσω και 

εδώ εκ μέρους της Χώρας για τη μεγάλη τους επιτυχία.



Κυρίες και Κύριοι,

η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων άρχισε τη στιγμή που 

ανακοινώθηκε στη Λωζάνη η απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. 

Κινηθήκαμε ευθύς εξ αρχής έχοντας πλήρη αίσθηση του χρόνου. Αλλά 

παράλληλα με τη θέληση να δείξουμε ότι η Ελλάδα γνωρίζει τα συγκριτικά 

δεδομένα και μπορεί να κάνει τις πιο αποτελεσματικές, τις πιο ευέλικτες και τις 
οικονομικά πιο πρόσφορες επιλογές.

Ήδη, όπως ακούσαμε, ψηφίστηκε ο νόμος 2598/1998 που διέπει την 

οργάνωση και την προετοιμασία των αγώνων του 2004. Συγκροτήθηκε και 

λειτουργεί με εντεινόμενους ρυθμούς η Οργανωτική Επιτροπή με τη μορφή 

ανώνυμης εταιρείας.

Βασική επιλογή ήταν, είναι και θα είναι η αξιοκρατική στελέχωση τόσο της 

Επιτροπής όσο και της ανώνυμης εταιρείας «Αθήνα 2004» στο σύνολό της. Η 

Οργανωτική Επιτροπή υπό την προεδρία του κ. Στράτη Στρατήγη και με 

διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Κώστα Μπακούρη παραλαμβάνει στελέχη που 

εκπροσωπούν όλες τις συνιστώσες και όλες τις οπτικές γωνίες που πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη της η διοργάνωση ενός τόσο σύνθετου γεγονότος όπως οι

Αγώνες του 2004. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα\ /
μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής γιατί δέχθηκαν την πρότασή μου και ανέλαβαν 

αυτό το μεγάλο φορτίο. Είμαι βέβαιος ότι η Οργανωτική Επιτροπή λόγω της

σύνθεσής της συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη όλου του Τόπου.
/

Ακούσαμε ήδη τον πρώτο απολογισμό της αρμόδιας διυπουργικής 

επιτροπής από τον κ. Βενιζέλο και θα ακούσουμε σε λίγο την πρώτη έκθεση 

προόδου της Οργανωτικής Επιτροπής. Γίνεται δουλειά με συστηματικό, 

υπεύθυνο και γρήγορο τρόπο και θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου. 
Τώρα διαμορφώνονται τα νομικά, οργανωτικά και χρηματοοικονομικά πλαίσια 

και οι προϋποθέσεις για την επιτυχή και έγκαιρη πραγματοποίηση όλου αυτού 

του μεγάλου σχεδίου. Σφάλλουν όσοι νομίζουν ότι πρέπει να



προχειρολογήσουμε και δήθεν να βιαστούμε χάριν των φευγαλέων και 

δημαγωγικών εντυπώσεων. Τώρα τίθενται οι ασφαλείς -  από νομικής, 
οργανωτικής και οικονομικής πλευράς -  βάσεις της Προετοιμασίας.

Τέσσερις αρχές διέπουν όλες αυτές τις δραστηριότητες:

Πρώτον, ο πλήρης σεβασμός του χρονοδιαγράμματος και των υποχρεώσεων 

που απορρέουν από την σύμβαση για την ανάθεση των Αγώνων του 2004. 

Δεύτερον, η προσήλωση στην νομιμότητα και τους αυστηρούς κανόνες 

διαφάνειας που έχουν θεσπιστεί υπό την άμεση εποπτεία του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου.

Τρίτον, η στενή και παραγωγική συνεργασία με τη Δ.Ο.Ε. και τις Διεθνείς 

Ομοσπονδίες.

Τέταρτον, η διαρκής ενημέρωση της Βουλής και της Εθνικής Επιτροπής και η 

καθολική κινητοποίηση όλων των δυνάμεων του Τόπου.

Κυρίες και Κύριοι,

αυτή η προσπάθεια διαπερνά όλη τη Χώρα, όλους τους παραγωγικούς 

συντελεστές, όλες τις περιοχές, όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις.

Αυτή την καθολική ενεργοποίηση του Τόπου -  υπό την αιγίδα του 

Προέδρου της Δημοκρατίας -  εκφράζει και οργανώνει η Εθνική Επιτροπή. Το 

δείχνει η ίδια η σύνθεσή της. Οι φορείς που εκπροσωπούνται και οι 

προσωπικότητες που μετέχουν -  και τους ευχαριστώ θερμώς γι’ αυτό -  

βεβαιώνουν του λόγου το ασφαλές.

Η Εθνική Επιτροπή δεν είναι ένα τιμητικό ή διακοσμητικό όργανο. Δεν 
είναι ένα πρόσχημα.

Διασφαλίζει την κινητοποίηση όλων των δυνάμεων του Έθνους, όλων των 

δυνάμεων του Ελληνισμού. Εκφράζει την Ελλάδα του Αθλητισμού, την Ελλάδα 

του Πολιτισμού, την Ελλάδα των διεθνών διακρίσεων και επιτυχιών, την Ελλάδα



των όπου γης Ελλήνων, την Ελλάδα της οικονομίας, της παραγωγής, της 

συνεννόησης, της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

Η Εθνική Επιτροπή ενημερώνεται πλήρως για όλα τα βήματα της 

προετοιμασίας και διατυπώνει τις συστάσεις της που έχουν βαρύνουσα σημασία. 

Επιπλέον όμως, τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής ως προσωπικότητες μεγάλης 

ακτινοβολίας ή ως εκπρόσωποι φορέων που εμπλέκονται άμεσα στην 

προετοιμασία του 2004, μπορούν και πρέπει να επωμιστούν μεγαλύτερη ευθύνη 

κυρίως για την προβολή όλων αυτών των έργων. Για τη διεθνή προβολή της πιο 

θετικής και γνήσιας εκδοχής της Πατρίδας μας.

Σας καλώ να στρατευθείτε στην προσπάθεια αυτή και να διαθέσετε ένα 

τμήμα του χρόνου σας, των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων σας.

Η προετοιμασία του 2004 συνεπάγεται εκ των πραγμάτων μια σημαντική 

επένδυση σε υποδομές που αφορούν το λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτό μας 

επιβάλλει να εξετάσουμε με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία την ισόρροπη 

ανάπτυξη των αθλητικών, πολιτιστικών και τουριστικών μας υποδομών σ’ όλες 

τις άλλες περιοχές της χώρας. Η Διυπουργική Επιτροπή είναι έτοιμη να εισηγηθεί 

στο Υπουργικό Συμβούλιο τη δέσμη των μέτρων που είναι αναγκαία. Αρχής 

γενομένης από το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε: Την Αρχαία Ολυμπία. Την 

κοιτίδα του Ολυμπισμού που πρέπει να είναι ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς 

για όλο το ολυμπιακό κίνημα, για όλους του ανθρώπους.

Κυρίες και Κύριοι,

η προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 είναι μοναδική 

ευκαιρία για την προώθηση μιας σημαντικής πρωτοβουλίας που επεξεργάστηκε 

ήδη το Υπουργείο Πολιτισμού και εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση 

της υΝΕ300, της πρωτοβουλίας της Πολιτιστικής Ολυυπιάδας. Όχι μόνον της 

πρώτης Πολιτιστικής Ολυμπιάδας του 2000 - 2004 αλλά ενός μόνιμου διεθνούς 

μη κυβερνητικού θεσμού με έδρα την Αρχαία Ολυμπία.



Χαίρομαι γιατί όλα αυτά προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς γύρω από 

τους βασικούς άξονες που είναι ο πολιτισμός της Ειρήνης, ο πολιτισμός της 

κοινωνικής συνοχής, ο πολιτισμός της κοινωνίας της πληροφορίας και ο 

πολιτισμός ως κοινό πεδίο της νεωτερικότητας και της παράδοσης.

Καθώς το έτος 2000 έχει ήδη ανακηρυχθεί έτος της Ειρήνης, η Ελληνική 

πρωτοβουλία της Ολυμπιακήο Εκεγειοίαο που συντονίζεται από το Υπουργείο 

των Εξωτερικών προσλαμβάνει εξαιρετικά σημαντικές διαστάσεις. Όχι ως 
ανάπαυλα των εμπολέμων αλλά ως προοίμιο της ειρήνης.

Κυρίες και Κύριοι,

διαφάνεια ορισμένων μεγάλων αξόνων γύρω από τους οποίους πρέπει να 

κινηθεί η προετοιμασία του 2004.

Πιστεύω ότι πρώτος άξονας πρέπει να είναι η κινητοποίηση και 

ευαισθητοποίηση τηο νέαο γενιάς. Η δημιουργία, με αφετηρία την Ελλάδα, ενός 

ανανεωμένου Ολυμπιακού κινήματος που θα βασίζεται στην ευαισθησία και τη 

συμμετοχή των παιδιών και των νέων. Η ιδέα αυτή πρέπει να διαπεράσει ως 

νήμα το εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Δεύτερος άξονας είναι ο κοινωνικός εθελοντισμός. Η εθελοντική 

κινητοποίηση των δυνάμεων της κοινωνίας των πολιτών, μέσα από όλη την 
ποικιλία των θεσμών και των οργανώσεών της.

Τρίτος άξονας είναι η δημιουργία ενός νέου κινήυατος Φιλελληνισμού 

μέσα στο οποίο οι απόδημοι Έλληνες θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τις ίδιες 

τις κοινωνίες στις οποίες ζουν, εργάζονται και καταξιώνονται.

Ένα νέο κίνημα φιλελληνισμού που δεν θα μένει στη σφαίρα του 

ρομαντισμού, αλλά θα συνδέεται με τις πιο ζωτικές και πρακτικές πτυχές της 

σύγχρονης Ελλάδας.

Είμαι βέβαιος ότι μέσα στο πλαίσιο αυτό οι ιδέες που μπορούν να 

ακουστούν και οι επιμέρους πρωτοβουλίες που μπορούν να αναληφθούν είναι 
πάμπολλες.

βασική αρμοδιότητα της Εθνικής Επιτροπής είναι



Όλα αυτά προϋποθέτουν βέβαια ότι το 2004 θα αντιμετωπισθεί ως εθνική 

υπόθεση. Ότι θα διαφυλαχθεί από τα στερεότυπα που κατακλύζουν δυστυχώς 

τη δημόσια ζωή και αιχμαλωτίζουν την πολιτική μας συμπεριφορά. Το 2004 δεν 

πρέπει να γίνει αντικείμενο κομματικής αντιδικίας. Και πιστεύω ότι η ίδια η 

ύπαρξη της Εθνικής Επιτροπής συμβάλλει αποφασιστικά ως προς αυτό.

Κυρίες και Κύριοι,

έχουμε μπροστά μας 2004 προκλήσεις και ευκαιρίες. Έχουμε ως Λαός κα 

ως κοινωνία άπειρες δυνατότητες. Ας δείξουμε το καλύτερο πρόσωπο της χώρας 

αυτής προς όλο τον κόσμο καθώς βαδίζουμε προς τον επόμενο αιώνα. Προς την 

τρίτη χιλιετία που αρχίζει με την ετοιμασία των Αγώνων του 2004. Που αρχίζει με 

τους καλύτερους οιωνούς.


