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Λονδίνο η Αθήνα
«Τα  <πύδιά σας, τα οποία φιλοξένησαν 

τους Ολυμπιακούς Αγώ νες της Αθήνας εί
ναι έρΥατέχνης, η οργάνωση των Αγώνων α
λάνθαστη και άψογη, το ελληνικό κοινό α- 
νταποκρίθηκε σια ιδεώδη και σ π ς αρχές 
τω ν κλασικών προγόνωντου, μας δώσσιε έ
να πολύ καλό μάθημα, ένα διδακτικό μήνυ
μα, για την προσπάθειά μας να εξασφαλί
σουμε για το Λονδίνο την Ολυμπιάδα του  
20 12 ». Λόγια προς τον Ελληνα πρωθυπουρ
γό Κώστα Καραμανλή από μια μεγάλη μορ
φή του Ολυμπισμού, τον Βρετανό διπλό χρυ
σό Ολύμπιο νίκη λόρδο Σεμηάσπαν Κόε, ο ο
ποίος σήμερα έχει τέσσερις Βασικές ιδιότη
τες. Μ έλος της Βουλής των Λόρδων στα «έ
δρανα» του Συντηρητικού κόμματος, πρόε
δρος της επιτροπής διεκδίκησης της Ολυ
μπιάδας του 2 0 12  για το Λονδίνο, μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου της παγκόσμιας 
οργάνωσης Κλασικού Αθλητισμού, αθλητι
κός σχολιαστής στη μεγάλης κυκλοφορίας 
έγκυρης εφημερίδα «Ντέιλι Τέλεγκραφ*.

0  λόρδος Κόε επισκέφθηκε τον πρωθυ
πουργό Κώστα Καραμανλή στο Μέγαρο Μ α- 
ξίμου, την Κυριακή το βράδυ, μαζί με τον δι
ευθυντή της «Ντέιλι Τέλεγκρα φ » Ντέιβιντ 
Γουέλς. Ο τελευταίος παρέδωσε στονκ. Κα
ραμανλή «κορνιζαρισμένη» τη σελίδα με το 
άρθρο που ε ίχε  γράψει για την εν λόγω  ε 
φημερίδα πριν από περίπου δύο μήνες ο 
Ελληνας πρωθυπουργός και στο οποίο τόνι
ζ ε  όπ η  Αθήνα θα είναι έτοιμη να διοργανώ- 
σει υπέροχους και ασφαλείς Ολυμπιακούς 
Αγώ νες, «θα μπορούσατε να μας γράφετε έ
να άρθρο κάθε μήνα», είπε στον Ελληνα  
πρωθυπουργό, με αγγλικό χιούμορ φυσικά, 
ο διευθυντής της «Τέλεγκραφ».

«θα το σκεφθώ όταν θα έλθει ησηγμή για 
την επόμενη δραστηριότητά μου», απάντησε 
με το δικό του χιούμορ ο Ελληνας πρωθυ
πουργός και πρόσθεσε: «θ α  πρέπει να ξέ 
ρετε όη δεν είναι στον χαρακτήρα μου και 
δεν με ενβκκρέρει να κολλάω σε μια καρέ
κλα».

«Ναι, αλλά για τους δικούς μου πολιτι
κούς λόγους εύχομαι να μείνετε για πολλά 
χρόνια στην εξουσία», η παρέμβαση του 
λόρδου και Ολυμπιονίκη Σεμηάσπαν Κόε.

Η ημίωρη συνομιλία του κ. Καραμανλή με 
τον Σεμηάσπαν Κόε άρχισε με την Ολυμπιά
δα της Αθήνας και κατέληξε στο αγγλικό πο
δόσφαιρο, το οποίο έδειξε όπ γνωρίζει και 
το παρακολουθεί καλά ο κ. Καραμανλής.

«Ποια ομάδα υποστηρίζετε στην Α γ
γλία ;», τον ρώτησε ο Σεμηάσπαν Κόε.

«Τη  Μάντσεστερ Γιουνάπεντ», απάντησε 
0  κ . Καραμανλής.

Κόε: Γ κγπ  τη Γιουνάπεντ;
Πρωθυπουργός: Μ ην ξεχνάτε όπ είμαι 

της γενιάς που είχε ζήσει με τα θρυλικά ο
νόματα του Τζο ρ τζ Μπεστ, του ΝτένιςΛόου, 
του Μπόμπι Τσάρλτον.

Κόε: Εδώ διαφέρουμε... ιδεολογικά, εγώ  
λατρεύω την Τσέλσι.

Πρωθυπουργός: Α ν  δεν κάνω λάθος, η 
Τσέλσι « ν α ι  μισή βρετανική και μισή ρωσι
κή ομάδα, είναι η ομάδα του Αβράμοβπς.

Κόε: Ναι, τώρα είμαστε σε πολύ καλή οι
κονομική κατάσταση.

Ντέιβιντ Γουέλς: Κύριε πρωθυπουργέ, έ
χουμε μια πληροφορία όπ ο Αβράμοβπς ή
ταν στην Αθήνα και παρακολούθησε μέρος 
τω ν Ολυμπιακών Αγώνων. Γνω ρίζετε αν εί
ναι αληθής αυτή η  πληροφορία;

Πρωθυπουργός: Πρώτη φορά την α
κούω...

Λάμπης Τσιριγωτάκης

Εύσημα από Ρογκ σε πρωθυπουργό και σε Σημίτη

Το Ολυμπιακό μετάλλιο απένειμε ο 
πρόεδρος της ΔΟΕ Ζακ Ρογκ στους 
Κ. Καραμανλή και Κ. Σημίτη για την 
επιτυχία των Αγώνων.

Τα εύσημα στη χώρα μας για 
την άρτια διοργάνωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων απέδω
σε -για μία ακόμη φορά- ο πρό
εδρος της Ολυμπιακής επιτρο
πής κ. Ζ. Ρογκ, κατά τη διάρ
κεια των συναντήσεων που εί
χε διαδοχικά χθες με τους κ. Κ 
Καραμανλή και Κ. Σημίτη.

Ο κ. Ρογκ συνεχάρη τους 
δυο πολίτικους ηγέτες για τις 
προσπάθειες που κατέβαλαν, 
τους εξέφρασε την απόλυτη ι
κανοποίησή του για τη διοργά
νωση και σαν ένδειξη τιμής 
προς τα πρόσωπά τους τούς α- 
πένειμε την ανώτατη Ολυ
μπιακή διάκριση, το Ολυμπια
κό μετάλλιο.

Ο πρωθυπουργός, απευθυ
νόμενος στονκ. Ντ. Οσβαλντ, ο 
οποίος συνόδευσε τον πρόεδρο 
τηςΔΟΕ στο Μέγαρο Μαξίμου 
και ανακοίνωσε την απόφαση 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας

Κωπηλασίας να δώσει ένα με
τάλλιο στην Ελλάδα και τους 
Ελληνες, είπε χαρακτηριστι
κά: «Πραγματικά, κατά κάποι
ον τρόπο κάναμε κι εμείς λίγη 
"κωπηλασία", μιλώντας με τη 
μεταφορική έννοια του όρου».

«Εκτιμούμε ιδιαίτερα» -συ
νέχισε ο κ. Καραμανλής απευ
θυνόμενος στον κ. Ρογκ- «την 
πολύ καλή συνεργασία που εί
χαμε μαζί σας και τελικά κατα
φέραμε να φτάσουμε σε αυτό 
το πολύ καλό αποτέλεσμα, 
τους επιτυχημένους και ασφα
λείς Αγώνες».

Παραολυμπιακοί
Ο κ. Ρογκ έκλεισε τη συζή

τηση λέγοντας ότι είναι ιδιαίτε
ρα ευτυχής που θα επιστρέφει 
σε δύο εβδομάδες στην Αθήνα 
για τους παρα-Ολυμιηακούς 
και ευχήθηκε «οι Ελληνες να 
έχουν την ίδια επιτυχία».

Ο κ. Καραμανλής δώρισε 
στον πρόεδρο της ΔΟΕ μια μι
νιατούρα κλάδου ελιάς, συμβό
λου της ειρήνης.

Στη συνάντηση του πρωθυ
πουργού με τους ανωτάτους α- 
ξιωματούχους της ΔΟΕ παρέ
στησαν η αναπληρωτής υπουρ
γός Πολιτισμού Φ. Πετραλιά 
και η πρόεδρος της Οργανωτι
κής Επιτροπής «Αθήνα 2004» 
Γ. Αγγελοπούλου.

Στις συνομιλίες που είχε λί
γο αργότερα με τον κ. Κ. Σημί
τη, ο πρόεδρος της ΔΟΕ εξήρε 
τη μεγάλη -όπως τη χαρακτήρι
σε- προσφορά του πρώην πρω
θυπουργού στη διοργάνωση.

Ο κ  Σημίτης επισήμανε από 
την πλευρά του ότι «η επιτυχία 
οφείλεται στους Ελληνες πολί
τες, στην Ολυμπιακή οικογέ
νεια και στις προσπάθειες της 
κυρίας Γιάννας Αγγελοπού- 
λου».

Επαινοι για όλους
1 7I  1 μφαση σε εκείνους
!■ ^  που εργάστηκαν για 

την άρτια διοργάνωση των Ολυ
μπιακών Αγώνων αλλά και στην 
«επόμενη μέρα» έδωσε με το μή
νυμά του προς τον ελληνικό λαό, 
μία ημέρα μετά την τελετή λή
ξης, ο πρωθυπουργός Κ. Καρα
μανλής.

Δήλωσε απόλυτα ικανοποιη
μένος από το αποτέλεσμα, ευχα
ρίστησε όλους εκείνους που συ- 
νετέλεσαν στην επιτυχία, ανα
φέρθηκε ειδικά στην κυβέρνηση 
Σημίτη και εξέφρασε την πεποί
θηση του ότι ανάλογη θα είναι η 
επιτυχία και στους Παρααλυ- 
μπιακούς.

Ο πρωθυπουργός, όπως και 
λίγο πριν από την τελετή έναρ
ξης, επιχείρησε να εμφανιστεί 
πέρα και πάνω από κόμματα και 
πρόσωπα και νατονίσειτα οφέλη 
που μπορεί να έχει η χώρα στο 
μέλλον. «Τα συγχαρητήρια και ο 
έπαινος» -είπε χαρακτηρισηκά- 
«αξίζουν πρώτα απ' όλα όλοι οι 
Ελληνες πολίτες που με τις θυ
σίες τους έκαναν πραγματικότη
τα τους Αγώνες αυτούς.

Οι Ελληνες αθλητές μας έκα
ναν υπερήφανους ξεπερνώντας 
τον εαυτό τους και πετυχαίνο
ντας λαμπρές διακρίσεις. Συγ
χαρητήρια αξίζουν όλοι οι αθλη
τές του κόσμου που τίμησαν 
τους Αγώνες. Τα συγχαρητήρια 
είναι για τους ανθρώπους της 
ΔΟΕ και της Οργανωτικής Επι
τροπής "Αθήνα 2004" που είχαν 
την ευθύνη της διοργάνωσης, εί-

Στο μήνυμά ίου 
ο Κ. Καραμανλής 
έκανε αναφορά 
στην κυβέρνηση 
Ιημάη και όρισε 
ιουςστόχουςιης 
επόμενηςμέρας

ο Γιάννης Ιοραηόκος

ναι για όλους τους Ελληνες και 
ξένους εθελοντές που έδωσαν, 
με ανιδιοτέλεια, τον καλύτερο ε
αυτό τους μέσα και έξω από τα 
στάδια, είναι για όλους όσοι εί
χαν δουλέψει στα εργοτάξια και 
την προετοιμασία της διοργάνω
σης, για τους σπουδαίους δημι
ουργούς, τους τεχνοκράτες και 
τους ανθρώπους του πνεύματος, 
είναι για όλους όσοι εργάστηκαν 
στον νευραλγικό τομέα των συ
γκοινωνιών, τη λειτουργία των 
δημοσίων υπηρεσιών, την εμπέ
δωση κλίματος ασφάλειας».

«Στην επιτυχία των Αγώνων» - 
συνέχισε ο πρωθυπουργός- «συ
νέβαλαν πολλά πρόσωπα και

πολλοί παράγοντες. Συνέβαλε 
βεβαίως η κυβέρνηση Σημίτη. 
Συνέβαλε η Τοπική Αυτοδιοίκη
ση με πρώτο τον Δήμο Αθηναίων 
και τους άλλους Ολυμπιακούς 
Δήμουςτης χώρας. Συνέβαλανι- 
διαιτέρως νευραλγικά υπουρ
γεία, στα οποία έπεσε το Βάρος 
δύσκολων έργων και επιχειρή
σεων».

Ο κ. Καραμανλής, αφού επι- 
σήμανε ότι στο διάστημα αυτό οι 
Ελληνες απέδειξαν την ετοιμό- 
τητά τους να αλλάξουν σελίδα, 
ιεράρχησε ως εξής τις προτεραι
ότητες για την «επόμενη μέρα»:

-  Να σταθούμε σταθερά στο 
πιο ψηλό επίπεδο του κοινωνι
κού πολιτισμού μας.

-  Να αξιοποιήσουμε διεθνώς 
την επιτυχία των Αγώνων, προ

βάλλοντας την Ελλάδα που επι
τυγχάνει στόχους.

-  Να προσελκύσουμε τουρι
σμό και επενδύσεις.

-  Να αξιοποιήσουμε την περι
ουσία που αφήνουν πίσω τους οι 
Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, 
γιατί πρόκειται για έργα υψηλής 
μεν τεχνολογίας, αλλά και μεγά
λου κόστους, το οποίο πλήρωσαν 
από το υστέρημά τους οι Ελλη
νες πολίτες.

-  Να αποδείξουμε ότι το μεγά
λο αυτό ελληνικό καλοκαίρι δεν 
είναι παρένθεση. Να αποδείξου
με ότι η επιτυχία μιας τόσο μεγά
λης και πολύπλοκης διοργάνω
σης δεν περιορίζεται σε δύο ε
βδομάδες πανηγυρικών εκδη
λώσεων. Είναι ορόσημο της νέας 
εποχής.

Σιέιι Μιιπάμιμεη
Τα εύσημα στην ελληνική κυ

βέρνηση, για τους επιτυχημέ
νους Αγώνες της Αθήνας, απέ- 
νειμε ο εκπρόσωπος του Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ, Ρίτσαρντ Μπάου- 
τσερ, ο οποίος επέμενε και χθες 
ότι η ακύρωση της επίσκεψης 
του Κόλιν Πάουελ στην Αθήνα, 
οφειλόταν στις εξελίξεις στο 
Ιράκ και το Σουδάν, και όχι στις 
αντιαμερικανικές διαδηλώσεις.

Ο κ. Μπάουτσερ χαρακτήρισε 
καταπληκτικούς και απόλυτα ε
πιτυχημένους τους Αγώνες και 
τόνισε ότι ο Αμερικανός υπουρ
γός Εξωτερικών τηλεφώνησε 
στον Ελληνα ομόλογό του, Πέ
τρο Μολυθιάτη, για να του εκ- 
φράσει τα συγχαρητήρια της α
μερικανικής κυβέρνησης.


