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Θεσσαλονίκη, 6/9/97

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης κατά την αποψινή ομιλία του στο επίσημο 

δείπνο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αναφερθείς στο τέλος και στην 

ανάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην πόλη της Αθήνας, είπε τα

εξής:

“Το μέλλον μας ανήκει. Το μέλλον το δημιουργούμε. Η Ελλάδα μπορεί Τους 

στόχους μας μπορούμε να τους πραγματοποιήσουμε.

Η χθεσινή απόφαση για την ανάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 

στην Αθήνα δεν είναι αποτέλεσμα, όπως λέγεται ίσως από μερικούς ότι 

κάποιοι ήθελαν να επανορθώσουν το σφάλμα ή τη στάση τους στην απόφαση 

για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996.

Η απόφαση δεν είναι αποτέλεσμα τύχης. Η απόφαση δεν είναι αποτέλεσμα 

του ότι θυμήθηκαν το παρελθόν μας και το ότι η Ελλάδα είναι η γενέτειρα των 

Ολυμπιακών Αγώνων.

Η απόφαση -και αυτή είναι η πραγματικότητα η οποία πρέπει να μας κάνει 

περήφανους- είναι αποτέλεσμα του ότι είχαμε τον καλύτερο φάκελλο, ότι 

κάναμε την πιο συστηματική δουλειά, ότι κινηθήκαμε, ότι πήραμε 

πρωτοβουλίες παντού για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τη δική μας θέση, 

τη δική μας άποψη, το γεγονός ότι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αυτούς 

τους Αγώνες.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι, βέβαια, ένα γεγονός ή μία διοργάνωση η 

οποία θα κρίνει την τύχη της χώρας. Κάθε άλλο μάλιστα. Η τύχη της χώρας 

• κρίνεται αλλού. Η τύχη της χώρας κρίνεται· απ'όλα αυτά τα θέματα, τα οποία 

ανέφερα προηγουμένως στην ομιλία μου. Αλλά είναι μία ένδειξη, είναι μια 

διοργάνωση, ένα γεγονός που δείχνει ότι μπορούμε. Που δείχνει την αξιοσύνη 

μας. Που δείχνει ότι μέσα σ’ έναν ανταγωνιστικό κόσμο που υπάρχει σήμερα, 

είμαστε σε θέση να καταφέρουμε, να προχωρήσουμε, να ξεπεράσουμε 

άλλους. Άλλες δύο ανταγωνίστριες πόλεις ήταν πρωτεύουσες χωρών της



Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμείς 

επικρατήσαμε. Και θέλω να επαναλάβω ότι επικρατήσαμε με τη δουλειά μας. 

Επικρατήσαμε, γιατί είχαμε κάνει μια πολύ σημαντική προεργασία σοβαρά και 

αθόρυβα.

Τί δείχνουν όλα αυτά; Δείχνουν ότι όπως είπα πριν, η Ελλάδα μπορεί. Ότι 

έχουμε δυνατότητα, ότι μπορούμε να πετύχουμε αυτό που η σημερινή διεθνής 

συγκυρία μας προσφέρει. Θα ήταν, άλλωστε, ασυμβίβαστο με την ιστορία μας, 

με την εικόνα που έχουμε εμείς για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας, να 

φανούμε, τώρα, κατώτεροι των περιστάσεων. Η αδράνεια και η αδιαφορία για 

το μέλλον του τόπου δεν μας αρμόζει.

Δεν δέχομαι, η κυβέρνηση δεν δέχεται και οι δυνάμεις που την στηρίζουν δεν 

δέχονται την οπισθοδρόμηση.

Η Ελλάδα μπορεί. Η Ελλάδα του 21ου αιώνα θα είναι η ισχυρή Ελλάδα, θα 

είναι η Ελλάδα με φωνή και κύρος στις εξελίξεις. Και πιστεύουμε ότι μπορούμε 

να δημιουργήσουμε μια Ελλάδα στον 21ο αιώνα, την Ελλάδα της δημιουργίας, 

την Ελλάδα των επιτυχιών, την Ελλάδα που έχει φωνή, κύρος και ακούγεται 

στη διεθνή κοινότητα”.


