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Συμπολίτες μου,

Φίλες και φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας, 

με την αφορμή την Πρώτη Συνεδρίαση, εδώ στην 

Αρχαία Ολυμπία, της Εθνικής Επιτροπής των 

Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004.

Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που σήμερα απευθύνομαι 

σε εσάς στον ιερό τόπο της Ολυμπίας. Εδώ, 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 

σύγκριση 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 ευγενής άμιλλα, η ομορφιά της νίκης, 

αλλά και η τιμή στον ηττημένο, συνθέτουν ένα 

μοναδικό πεδίο της αρχαίας κλασσικής αρετής. «Ο 

καλός καγαθός» πολίτης είναι το απαύγασμα αυτού 

του κλίματος και αυτού του πνεύματος. Το 

Ολυμπιακό ιδεώδες, αποτέλεσε ένα από τα 

ισχυρότερα στοιχεία του κλασσικού ιδεώδους, αλλά 

και ένα από τα διαρκέστερα βάθρα του Δυτικού 

πολιτισμού.

Επιθυμώ να ευχαριστήσω, το Δήμαρχο Γιώργο 

Δεββέ και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης για την 

τιμητική -για μένα- απόφασή τους να με 

ανακηρύξουν επίτιμο δημότη της Αρχαίας 

Ολυμπίας. Με την απόφασή τους αυτή, τιμούν στο



πρόσωπό μου την προσπάθεια της κυβέρνησης να 

εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία της 

ισχυρής Ελλάδας του 21ου αιώνα: μια προσπάθεια 

και μια ιστορική πορεία, που θα έχει ως κομβικό 

σταθμό τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Ταυτόχρονα, με την ανακήρυξή μου ως επίτιμο 

δημότη της Αρχαίας Ολυμπίας μου προσφέρουν τη 

μοναδική, προνομιακή ευκαιρία μιας ουσιαστικής 

επανασύνδεσης με τις ηλειακές ρίζες μου.

Φίλες και φίλοι,

Συμπολίτες μου, πια, της Αρχαίας Ολυμπίας και της 

Ηλείας, μιλώντας στη Βουλή, τόνισα πως απόφαση 

της κυβέρνησής μας είναι: Με την ευκαιρία και των 

Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, να λάβουμε όλα τα 

μέτρα και να εκτελέσουμε όλα τα έργα -



υλοποιώντας σχετικές αποφάσεις μας- για την 

αναβάθμιση της Αρχαίας Ολυμπίας και της 

ευρύτερης περιοχής του Ν. Ηλείας.

Πολύ πριν αποφασιστεί η ανάθεση των 

Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα μας, 

χρηματοδοτήσαμε την εκπόνηση μιας 

υποδειγματικής μελέτης για την οικονομική, 

τουριστική και πολιτιστική ανασυγκρότηση της 

περιοχής με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία. Αυτή η 

μελέτη -φορέας της οποίας είναι ο Δήμος- θα 

αποτελέσει το πλαίσιο για τη συστηματοποίηση 

όλων των επιμέρους αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

Οι πλούσιοι και σπάνιοι πόροι, η πολυμορφία, η 

ομορφιά του τοπίου και η πολιτιστική κληρονομιά με 

επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία, καθιστούν την 

Ηλεία και ιδιαίτερα την περιοχή της Ολυμπίας ένα



προνομιακό χώρο που μπορεί να αναπτυχθεί 

γρήγορα με αιχμή την αρμονική και ισόρροπη 

σχέση ανάμεσα στο περιβάλλον, τον τουρισμό και 

τον αγροτικό τομέα. Τα επόμενα χρόνια έως το 

2004 αποτελούν μια μεγάλη ευκαιρία για όλη την 

Ηλεία, για την παραγωγική ανασυγκρότησή της, για 

την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και την 

ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της. Γι’ αυτό 

έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται σημαντικά έργα.

Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μεγάλη προγραμματική 

σύμβαση του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας με το 

ΥΠΕΧΩΔΕ, ύψους περίπου 1 δις δρχ. για την 

ανάπλαση χώρων, τη διαμόρφωση οδών και 

πλατειών, την αναβάθμιση της εισόδου της πόλης 

και την ανάδειξη ιστορικών μνημείων που είναι 

συνδεδεμένα με τη ζωή και τη διαχρονική εξέλιξη 

της Αρχαίας Ολυμπίας.



Ταυτόχρονα, προχωρούμε στην ολοκλήρωση 

έργων αναβάθμισης και προστασίας της πόλης. Ο 

βιολογικός καθαρισμός και το σύστημα 

πυροπροστασίας της Αρχαίας Ολυμπίας, είναι 

σημαντικά έργα υποδομής που θα συμβάλλουν 

αποφασιστικά στην εξασφάλιση μιας άλλης 

-ανώτερης- ποιότητας ζωής για τους κατοίκους και 

τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες. Επίσης 

ολοκληρώνεται η μελέτη για την παράκαμψη της 

Αρχαίας Ολυμπίας. Πρόκειται για ένα αναγκαίο 

έργο, για ένα δικαιολογημένα επιτακτικό αίτημα των 

φορέων της περιοχής. Όλα μπορούν να είναι 

έτοιμα, όσον αφορά τις μελέτες και τις 

απαλλοτριώσεις, ώστε να ενταχθεί στο Π Κ.Π.Σ.

Προγραμματίζονται ήδη και υλοποιούνται σημαντικά 

οδικά - αντιπλημμυρικά και λιμενικά έργα στην 

ευρύτερη περιοχή του Νομού. Προχωράει το οδικό



έργο “Θολό - Ζαχάρω”, όπως και το “Μιράκα - 

Καρούτες και συνδετήριοι οδοί”, συνολικού ύψους 

3,5 δις. δρχ. Διενεργούνται ήδη απαλλοτριώσεις, για 

την προώθηση κατασκευής του έργου της οδού 

Αρχαία Ολυμπία - Βυτίνα - Τρίπολη. Υλοποιούνται 

ήδη και προγραμματίζονται παραπέρα σημαντικές 

παρεμβάσεις βελτίωσης του οδικού άξονα Βυτίνα - 

Λαγκάδια - Αρχαία Ολυμπία, που αποτελεί 

πράγματι ένα από τα πλέον δυσχερή τμήματα του 

Εθνικού οδικού δικτύου Πελοποννήσου. Ο Δυτικός 

Άξονας, η Ιονία Οδός αποτελεί για την κυβέρνησή 

μας έργο προτεραιότητας. ΓΓ αυτό και η μελέτη 

του έργου έχει ενταχθεί στο Β’ Κ.Π.Σ με πρώτη 

προτεραιότητα. Πραγματοποιούνται αντιπλημμυρικά 

έργα σε Πηνειό, Αλφειό, Νέδα και χειμάρρους του 

νομού συνολικού ύψους 1,5 περίπου δις δρχ. Δύο 

σημαντικά λιμενικά έργα ύψους 1,7 δις δρχ.



περίπου αλλάζουν τη μορφή στο λιμάνι Κυλλήνης 

και του Κατάκολου.

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 

χρηματοδοτεί το έργο της καταβύθισης στην Αρχαία 

Ολυμπία του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού. 

Ήδη, το Υπουργείο Πολιτισμού ολοκλήρωσε ένα 

ευρύτατο πρόγραμμα αναβάθμισης του 

αρχαιολογικού χώρου και της μουσειακής υποδομής 

της Αρχαίας Ολυμπίας. Αναβάθμιση που συνδέεται 

και με τη δημιουργία Μουσείου των Ολυμπιακών 

Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία.

Έχουν ήδη αποφασισθεί και εγκριθεί από το 

Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο μεγάλες 

παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του επισκέψιμου 

αρχαιολογικού χώρου με τη δημιουργία νέου χώρου 

στάθμευσης, την κατασκευή νέων κτιρίων υποδοχής



και εξυπηρέτησης των επισκεπτών και τη 

διαμόρφωση εξωτερικών διαδρομών για τους 

επισκέπτες.

Το Νέο Μουσείο ανακαινίζεται από το Υπουργείο 

Πολιτισμού σε συνδυασμό τόσο με το κτίριο του 

ΣΠΑΠ που μπορεί να στεγάσει πολλές πολιτιστικές 

λειτουργίες όσο και με το συγκρότημα υποδοχής 

των επισκεπτών. Τα έργα ανακαίνισης του παλαιού 

Μουσείου είναι εντεταγμένα στα Περιφερειακά 

Εθνικά Προγράμματα. Προχωρά με γρήγορους 

ρυθμούς η δημοπράτηση.

Όπως έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Πολιτισμού το 

Παλιό Μουσείο μετατρέπεται σε Αρχαιολογικό 

Μουσείο των Ολυμπιακών Αγώνων. Πρόκειται για 

μια απόφαση την οποία υποδέχθηκε με 

ενθουσιασμό ο Πρόεδρος της ΔΟΕ ο κ.Σάμαρανκ.



O EOT θα διαθέσει τα τρία μεγάλα ξενοδοχεία: 

ΞΕΝΙΑ, ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ και πρώην ΣΠΑΠ για τις 

ανάγκες των Υπουργείων Πολιτισμού και Παιδείας, 

αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με την 

απόφαση αυτή εξασφαλίζουμε τις αρχικές 

υποδομές για τη λειτουργία θεσμών στην 

καθιέρωση των οποίων δίδει μεγάλη σημασία η 

κυβέρνηση, όπως οι θεσμοί της Πολιτιστικής 

Ολυμπιάδας, της Εκεχειρίας και της Ολυμπιάδας 

των Εφήβων, που θα έχουν ως έδρα τους την 

Αρχαία Ολυμπία. Φιλοδοξούμε με την κοινή 

προσπάθεια όλων μας, να καταστήσουμε ως το 

2004 την Αρχαία Ολυμπία, παγκόσμιο κέντρο 

Αθλητισμού, Πολιτισμού και Ειρήνης! Δίδοντας έτσι 

το πραγματικό περιεχόμενο και την οικουμενικότητα 

που αξίζει, στον Ολυμπισμό και το Ολυμπιακό 

Κίνημα.



Άλλωστε, μια από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες 

μας εν όψει του 2004 θα έχει έδρα την Αρχαία 

Ολυμπία. Επιδιώκουμε εδώ να είναι η έδρα του 

Ιδρύματος της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας.

Το «άθλον», το βραβείο των αρχαίων Ολυμπιακών 

Αγώνων ήταν ένα στεφάνι από κλαδί αγριελιάς ο 

«κότινος». Το μοναδικόν «άθλον»” που 

προσδοκούμε είναι η ικανοποίηση ότι θα 

επιτελέσουμε το χρέος μας απέναντι στον ελληνικό 

λαό. Και θα το επιτελέσουμε αυτό το χρέος, 

βαδίζοντας αταλάντευτα προς την δημιουργία της 

ισχυρής Ελλάδας του 2000 και του 21ου αιώνα.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο αποδείξαμε, ότι η 

Ελλάδα έχει δυνατότητες να πετύχει. Ότι μπορεί να 

κερδίσει στο διεθνή στίβο. Ότι μπορούμε να είμαστε 

παρόντες στο διεθνές περιβάλλον, με φωνή και



κύρος. Δείξαμε ότι εκείνο το οποίο μας 

χαρακτηρίζει, δεν είναι μονάχα ένα ιστορικό 

παρελθόν, ένα αξιόλογο παρελθόν, αλλά είναι και 

ένα δυναμικό παρόν, ένα δημιουργικό σήμερα.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004, δεν είναι μόνο 

τιμή. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα, για την 

κοινωνία, για τους Έλληνες πολίτες. Είναι μια 

μεγάλη πρόκληση, γιατί μπορούμε να αποδείξουμε 

ότι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πολλά, να 

δημιουργήσουμε.

Απ’ αυτόν τον ιστορικό τόπο, ένα είναι το μήνυμα 

που πρέπει να εκπέμψουμε: Η Ελλάδα μπορεί. Η 

Ελλάδα προχωρεί. Η Ελλάδα δημιουργεί.

Αυτό είναι το μήνυμα της κοσμογονίας που 

συντελείται καθημερινά σε όλη την Ελλάδα με την



εξέλιξη των Μεγάλων Έργων, με την εξέλιξη όλων 

των έργων και των προγραμμάτων σε Εθνική, 

Περιφερειακή και Νομαρχιακή κλίμακα. Αυτό είναι το 

μήνυμα της καθημερινής, συστηματικής δουλειάς 

για να κάνουμε πραγματικότητα το πρόσωπο της 

σύγχρονης Ελλάδας, της Ελλάδας του 21ου αιώνα, 

της Ελλάδας της δημιουργίας. Αυτό είναι το μήνυμα 

αποφασιστικότητας και υπευθυνότητας, γι’ αυτά 

που οφείλουμε να πράξουμε στα επόμενα χρόνια.

Η κυβέρνησή μας είναι αποφασισμένη να πετύχει 

τους στόχους που έχει θέσει για τη βιώσιμη και 

ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας, για τον 

εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα της 

οικονομίας μας, για την κατοχύρωση της 

γεωπολιτικής θέσης και την ενίσχυση του διεθνούς 

ρόλου της Ελλάδας. Σταθερότητα - Ανάπτυξη και 

Κοινωνική Προστασία.



Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, αυτών των

επιλογών μας:

• Φάνηκαν στη πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής στο 

Κάρντιφ, όπου η Ελλάδα επιβεβαίωσε τη δύναμη 

και το διεθνές κύρος της.

• Φαίνονται στους καρπούς της πολύμοχθης και 

πανεθνικής προσπάθειας του ελληνικού λαού τα 

τελευταία πέντε χρόνια. Η δραστική μείωση του 

πληθωρισμού και των ελλειμμάτων, η σημαντική 

αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης, η αύξηση του 

πραγματικού εισοδήματος και η μείωση των 

περιφερειακών ανισοτήτων αποτελούν απτές 

αποδείξεις των αποτελεσμάτων που ήδη 

υπάρχουν.

• Αποδεικνύονται από την επιμονή μας στην 

αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής μέσα από 

τη δημιουργία δικτύων κοινωνικής προστασίας και



αλληλεγγύης όπως τα προγράμματα 

απασχόλησης για τους νέους, τους μακροχρόνια 

ανέργους, τις γυναίκες.

Αυτή τη μεταρρυθμιστική πολιτική των 

διαρθρωτικών αλλαγών και των μεγάλων τομών θα 

την συνεχίσουμε. Είναι υποχρέωσή μας απέναντι 

στο μέλλον της χώρας, απέναντι στις ανάγκες, τις 

επιθυμίες, τις προσδοκίες, τις αγωνίες και τις 

ελπίδες των Ελλήνων. Καμία συντεχνιακή 

αντίδραση δεν μπορεί να μας σταματήσει. Καμία 

προσπάθεια μικρών ομάδων με όπλο τη βία δεν 

μπορεί να μπει εμπόδιο στην ανάπτυξη της χώρας, 

στην ευημερία και τα “κεκτημένα” όλων των 

Ελλήνων.

Η κυβέρνηση βρίσκεται ακριβώς στο μέσον της 

θητείας της. Έχει μπροστά της πάνω από δύο



χρόνια για να ολοκληρώσει την υλοποίηση του 

προγράμματος της και να παρουσιάσει 

αποτελέσματα μιας πολιτικής που βήμα βήμα 

πετυχαίνει τους στόχους της.

Οι πολίτες βλέπουν, κρίνουν και συγκρίνουν. Στις 

βουλευτικές εκλογές του 2000 θα επιλέξουν και θα 

αποφασίσουν για μια ακόμη φορά. Προγράμματα 

και προοπτικές, Παρατάξεις, Κόμματα και Ηγέτες. 

Θα αξιολογήσουν την προσπάθειά μας, ένα έργο 

θετικό, πλούσιο, δημιουργικό.

Σ’ αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι μαζί.

• Γιατί μόνο ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ με τους κοινούς μας 

στόχους και με τις κοινές μας προσπάθειες 

μπορούμε να πετύχουμε και να δημιουργήσουμε 

την Ελλάδα του 21ου αιώνα, την Ελλάδα των 

μεγάλων και ανοιχτών Οριζόντων.



• Γιατί μόνο ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να φέρουμε την 

ανάταση, την αισιοδοξία και τη σιγουριά για το 

παρόν και το μέλλον σε όλους τους Έλληνες.

• Γιατί μόνον έτσι η Ελλάδα μπορεί να παίξει ως 

αναπτυγμένη χώρα, πρωταγωνιστικό και 

κυρίαρχο ρόλο στο γίγνεσθαι της Ευρώπης, των 

Βαλκανίων και της Μεσογείου.

Σ’ αυτή την προσπάθεια η περιφέρεια θα 

διαδραματίσει ρόλο πρωταγωνιστικό. Γιατί για μας 

μια είναι η επιλογή, ένα είναι το μήνυμα: Ισχυρή 

Ελλάδα σημαίνει ισχυρή περιφέρεια. Ισχυρή 

περιφέρεια σημαίνει ισχυρή Ελλάδα.


