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Ολυμπιακά μετάλλια από 
Ρογκ σε Καραμανλή - Σημίτη
. .Μ Μ  ατά κάποιον τρόπο κάναμε κι εμείς λίγο 
'» 1 %  ...κωπηλασία». Μ' αιττή τη φράση ευχαρί
στησε ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής τον 
πρόεδρο Ζακ Ρογκ, που του απένειμε χθες το ολυ
μπιακό μετάλλιο, και τον πρόεδρο της συντονιστι
κής επιτροπής της ΔΟΕ για τους Αγώνες της Αθή
νας, Ντένις Οσθαλντ, ο οποίος του απένειμε και το 
μετάλλιο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωπηλα
σίας.

Στη συνέχεια ο Ζακ Ρογκ συναντήθηκε στη Βου
λή και με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, 
στον οποίο επίσης απένειμε το ολυμπιακό μετάλ
λιο και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της κυ
βέρνησής του στην επιτυχία των Αγώνων.

«Ολοι οι Ελληνες ενωμένοι, όλοι οι Ελληνες μαζί 
πετύχαμε τη μεγαλύτερη ειρηνική νίκη στην Ελλά
δα, στη σύγχρονη εποχή», δήλωσε ο πρωθυπουρ
γός. «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν μια μεγά

λη δεξαμενή περηφάνιας για όλους τους Ελληνες. 
Παράλληλα, αποτελούν και το εφαλτήριο για το 
μέλλον της χώρας για πρόοδο και για ανάπτυξη».

«Τα συγχαρητήρια ανήκουν σε όλο τον ελληνικό 
λαό διότι σε αυτόν οφείλεται η επιτυχία των Αγώ
νων», είπε ο Κ. Σημίτης.

«Είμαι πολύ ευτυχής που θα γυρίσω στην Αθήνα 
σε δύο εβδομάδες για τους Παραολυμπιακούς 
Αγώνες», είπε ο Ζακ Ρογκ. «Σας εύχομαι να έχετε 
την ίδια επιτυχία και το εύχομαι και στη Γιάννα» 
(σημ. εννοούσε την πρόεδρο του «Αθήνα 2004»).

Είχε καλό λόγο ο πρόεδρος της ΔΟΕ και για την 
αναπληρώτρια υπουργό Πολιτισμού Φάνη Πάλλη- 
Πετραλιά. «Είμαστε ευγνώμονες για όσα έκανες 
και ιδιαίτερα που έτρεχες στις σκόνες και στα έργα 
για να Βεβαιωθείς ότι όλα θα ετοιμαστούν εγκαί
ρως». Το δώρο του πρωθυπουργού στον Ζακ Ρογκ 
ήταν ένα ασημένιο δένδρο ελιάς.

Ο Ζακ Ρογκ τιμά τον πρωθυπουργό με το ολυμπιακό μετάλλιο. 
Το ίδιο έδωσε και στον Κώστα Σημίτη

Η Γιάννα Άγγελοπούλου, αφού ευχαρίστησε τους πάντες, δήλωσε πως ήρθε η ώρα να ασχοληθεί με την οικογένειά της

:
| υρίζω στο σπίτι», 
■ήταν η απάντηση 
της Γιάννας Αγγε- 

οπουλου στις ερωτήσεις των 
ημοσιογράφων σχετικά με 
ς προθέσεις της μετά το τέ- 
τς των Ολυμπιακών Αγω-

« Γυρ ίζω  σ το  σπίτι μου »


