
Αγαπητοί Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες,
Πρωταθλητές, Αθλητές και Αθλήτριες,

Αισθάνομαι χαρά και υπερηφάνεια καθώς σήμερα στα 

εγκαίνια του μεγαλύτερου αθλητικού κέντρου της χώρας 

μας, του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου 

Κοσμά, βρίσκομαι ανάμεσα στους αθλητές που αποτελούν 

την προολυμπιακή μας ομάδα. Σε έντεκα περίπου μήνες 

από σήμερα η χώρα μας διοργανώνει το μεγαλύτερο 

αθλητικό γεγονός της νεότερης ιστορίας μας, τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 

επιστρέφουν στον τόπο όπου γεννήθηκαν στην 

αρχαιότητα, αλλά και αναβίωσαν το 1896.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 είναι εθνική υπόθεση. 
Βρίσκονται στην καρδιά του αγώνα του ελληνικού 

λαού για να αναδείξουμε την Ελλάδα ψηλά στην 

κοινωνία των ευρωπαϊκών κρατών. Δέκα μήνες πριν 

την τελετή έναρξης, με ετοιμότητα, σχέδιο και γνώση 

του μεγάλου αυτού εγχειρήματος, κλιμακώνουμε την 

προσπάθεια και την προετοιμασία για την άρτια 

διοργάνωση. Η χώρα προχωρά με ασφάλεια προς 

την επιτυχία.



Προχωράμε για να διοργανώσουμε Αγώνες που αρμόζουν 

στην Ελλάδα, Αγώνες του μέτρου, Αγώνες που θα 

εκπέμψουν το μήνυμα μιας σύγχρονης Ελλάδας, με 

παρουσία ποιότητας και πολιτισμού στην εποχή μας.

Ολόκληρος ο ελληνικός λαός σας στηρίζει και περιμένει να 

δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας. Με τα επιτεύγματά σας 

όλα αυτά τα χρόνια, με τη μεγάλη διαρκή προσπάθειά σας 

έχετε σηκώσει τον ελληνικό αθλητισμό ψηλά στον κόσμο 

και έχετε χαρίσει αλησμόνητες στιγμές στον ελληνικό λαό.

Αποτελείτε απόδειξη και σύμβολο μιας νέας Ελλάδας 

με αυτοπεποίθηση, μιας Ελλάδας που με 

συστηματική εργασία και προσπάθεια πετυχαίνει 
τους υψηλούς στόχους της.

Η Πολιτεία σας παραδίδει σήμερα ένα μοναδικό 

Αθλητικό Κέντρο. Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο «Άγιος 

Κοσμάς» είναι το αρτιότερο Κέντρο Ολυμπιακής 

Προετοιμασίας στην Ευρώπη. Επενδύσαμε γι’ αυτό ένα 

ποσό που ξεπερνάει τα 30 εκατομμύρια ευρώ και 

δημιουργήσαμε έγκαιρα τις αθλητικές υποδομές όπου οι 

Ομοσπονδίες θα προετοιμαστούν κατάλληλα για τους 

αγώνες.



Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα η Πολιτεία κατασκεύασε 

στον Άγιο Κοσμά και τους ξενώνες όπου αυτή τη στιγμή 

διαμένουν οι έλληνες αθλητές, οι ολυμπιονίκες και οι 

πρωταθλητές των περισσότερων αθλημάτων.

Εδώ είναι το κέντρο της προετοιμασίας για τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.

Οι εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά όπως και οι 

Ολυμπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις του Ελληνικού 

εντάσσονται σ’ ένα ενιαίο σχεδίασμά με βάση τα όσα 

επιδιώκουμε για την αξιοποίηση του Ελληνικού.

Αγαπητοί αθλητές,

Μου δίνεται η ευκαιρία για μια ακόμα φορά να σας 

συγχαρώ δημόσια για τα μεγάλα αθλητικά σας 

επιτεύγματα. Θέλω να συγχαρώ επίσης, τους προπονητές 

σας καθώς και τους υπευθύνους των Ομοσπονδιών σας 

που χρόνια τώρα εργάζονται ακατάπαυστα.

Για πρώτη φορά η χώρα μας έχει καταφέρει να έχει στον 

αθλητισμό μεγάλες διακρίσεις και στα ομαδικά αθλήματα.



Τέτοιες διακρίσεις χαρήκαμε φέτος στο πόλο των ανδρών 

που ήρθε 4° στον κόσμο, στο πόλο των Γυναικών όπου οι 

ομάδες της Βουλιαγμένης και της Γλυφάδας κατέκτησαν 

τους ευρωπαϊκούς τίτλους, τη μεγάλη διάκριση στο 

μπάσκετ των Εφήβων που ήρθαμε 301 στον κόσμο, στο 

μπάσκετ των Ανδρών όπου πήραμε την 5η θέση στην 

Ευρώπη, στο μπέιζμπολ που πήραμε την 2η θέση στην 

Ευρώπη αλλά και στο ποδόσφαιρο που αυτή τη στιγμή η 

ομάδα μας είναι πρώτη στον όμιλό της και της απομένει 

ένας αγώνας για να πάρει την πιο μεγάλη διάκριση, την 

πρόκριση στα τελικά του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 

στη Πορτογαλία.

Σε διεθνές επίπεδο η Ελλάδα δρομολόγησε πρωτοβουλίες 

που ήδη εξελίχθηκαν σε θεσμούς και είναι η Ολυμπιακή 

Εκεχειρία αλλά και ο θεσμός της Πολιτιστικής 

Ολυμπιάδας.

Με το πρόγραμμα «Ελλάδα 2004» που περιλαμβάνει 

2.260 έργα σε όλη την περιφέρεια αλλά και με το 

πρόγραμμα των Ολυμπιακών Πόλεων της Θεσσαλονίκης, 

της Πάτρας, του Βόλου, του Ηρακλείου καθώς και της 

Αρχαίας Ολυμπίας υφαίνουμε έναν αθλητικό ιστό που 

αγκαλιάζει ολόκληρη την χώρα. Το Πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 

2004» αφορά όλους τους Δήμους, όλους τους νομούς,



όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Η Ολυμπιάδα ανήκει 
σ’ ολόκληρη την Ελλάδα. Ολόκληρη η Ελλάδα 

συμμετέχει στους Αγώνες.

Αθλητές και αθλήτριες,

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό, 

επικοινωνιακό, πολιτιστικό και πολιτικό γεγονός -  

πρωτίστους όμως είναι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός 

στον κόσμο. Η Ολυμπιάδα του 2004 είναι η πρώτη 

Ολυμπιάδα της Ευρώπης τον 21° αιώνα. Είναι σταθμός 

στη σύγχρονη ιστορία μας κι αφήνει όφελος στην πατρίδα 

μας. Αφήνει όφελος την ανάπτυξη που επιταχύνει, τον 

εκσυγχρονισμό που προωθεί, το αγωνιστικό πνεύμα που 

εδραιώνει. Το Ολυμπιακό πνεύμα το αγωνιστικό ιδεώδες, 

που θέλουμε να εκφράσουμε με την προσπάθειά μας έχει 

αξία σε όλες τις δράσεις της ζωής, σε όλες τις εποχές:

□ Βελτίωση μέσα από την άμιλλα.

□ Πρόοδο μέσα από την προσπάθεια.

□ Καλυτέρευση της ζωής και της κοινωνίας μέσα από 

την κατάκτηση του μέτρου και της αρμονίας, τη 

συμμετοχή, την κοινή προσπάθεια και την 
αλληλεγγύη.



Με μια επιτυχημένη Ολυμπιάδα, η Ελλάδα ακτινοβολεί 
παντού το σύγχρονο πανανθρώπινο όραμα για έναν 

κόσμο Προόδου, Ειρήνης και Δημοκρατίας. Μια τέτοια 

Ολυμπιάδα είναι ο στόχος της Ελλάδας και των 

Ελλήνων και αυτή την Ολυμπιάδα θέλουμε να 

παρουσιάσει η Ελλάδα σε 5 δισεκατομμύρια θεατές 
για 15 ημέρες.

Η επιτυχία της Ολυμπιακής Προετοιμασίας εξαρτάται από 

τις προσπάθειες ολόκληρου του ελληνικού λαού. Η 

επιτυχία των Αγώνων εξαρτάται από τις δικές σας 

συστηματικές και επίπονες προσπάθειες. Στην 

προσπάθεια όλων των Ελλήνων για άρτιους Ολυμπιακούς
οοιο ο*

Αγώνες ι*β*ι να σηκώσουμε ψηλά την πατρίδα μας εσείς 

είστε οι σημαιοφόροι.

Καλή επιτυχία.


