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1. Η Ελλάδα ^τέδειξε ότι έχι
Τ« ΐ§^.Έ δειξε ότι μπορεί να κερδίσει
νέηιις ορίζοντας. Έδειξε ότι μπορεί να είναι παρούσα στο διεθνές 
περιβάλλον, με φωνή και κύρος. Έδειξε ότι δεν έχει μόνο αξιόλογο 
παρελθόν, αλλά και δυναμικό παρόν και ελπιδοφόρο μέλλον.

2. Η απόφαση της διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, να 
πραγματοποιηθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 στην Αθήνα, 
είναι μια μεγάλη τιμή για την Ελλάδα, για ολόκληρο τον ελληνισμό, 
για το Ολυμπιακό ιδεώδες, για την ειρήνη, τη φιλία και τη συνεργασία 
των λαών. Είναι μια μεγάλη τιμή για όλους τους Έλληνες.
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Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 είναι μια μεγάλη πρόκληση, αλλά 
και μια ευκαιρία για τη χώρα, την κοινωνία, τους πολίτες. Είναι μια 
μεγάλη πρόκληση, γιατί μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε τη 
δυνατότητα να κάνουμε πολλά. Είναι μια πρόκληση για την ανάπτυξη 
και τον εκσυγχρονισμό της χώρας/Έίίναι μία πρόκληση για τη 
δημιουργία έργων υποδομής και την τόνωση των επενδύσεων. Είναι 
μια πρόκληση για τον τουρισμό και την απασχόληση.
Όμως είναι και μία μεγάλη ευκαιρία για να προβάλλουμε τη χώρα. 
Να αναδείξουμε την ανάγκη μιας πολιτικής ειρήνης, φιλίας και 
συνεργασίας, σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά και ιδιαίτερα στην 
ταραγμένη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. 
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ευκαιρία για την

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μια μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα 
της δημιουργίας, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της ψ 
αποτελεσματικότητας. Δεν είναι, ούτε πρόκειται να γίνουν μια μεγάλη ¿ιλ,

Ελλάδα της αρπαχτής, π}ς^αδίαφάνεΐ€ίς, -π}ς χΡ
ωαΛ ζω\1

Η κυβέρνηση έχει τη θέληση και τη δύναμη, να κάνει τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, “γέφυρα” για την Ελλάδα της 
δημιουργίας, για την ισχυρή Ελλάδα, για την Ελλάδα που 
προσδοκούμε και παλεύουμε.
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