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Η ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΣΑ ΔΙΝΕΙ ΜΑΧΗ  

Μακεδόνισσα, που έφυγε
από μικρή με τους γονείς της
στην Γερμανία, αλλά πάντα
λαχταρούσε την Ελλάδα. Η
βαθιά αγάπη της για την πατρί-
δα μας, αποτελεί, άλλωστε και
την κινητήριο δύναμή της να
παλέψει για ένα εγχείρημα που
πολλοί μπορεί στη χώρα μας
να θεωρούν αδύνατο, αλλά
που κερδίζει όλο και περισσό-
τερους υποστηριχτές στο εξωτερικό. Ο
μεγάλος στόχος της Θεοτόκης Ντολα-
πτσή είναι να «παγκοσμιοποιήσει» το
όραμά της. 
Μητέρα τριών παιδιών, με πτυχίο
ψυχολογίας, διοικητικές θέσεις
στο χώρο της Υγείας, παρουσία
στον πολιτικό Στίβο και μεγάλη
κοινωνική ευαισθησία και προ-
σφορά, κυνηγάει σίγουρα κάτι πο-
λύ μεγάλο για την πατρίδα μας…  
«Έχετε διατυπώσει την πρότα-

ση για μόνιμη διεξαγωγή των
Ολυμπιακών αγώνων στην
Ελλάδα. Πώς αποφασίσατε
να ασχοληθείτε με αυτό και τι
θα σημαίνει αυτό στην πρά-
ξη»;

-      Η πρόταση για μόνιμη διεξαγω-
γή των αγώνων στη χώρα που τους
γέννησε είναι παλαιά. Πρώτος τη δια-
τύπωσε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος
Καραμανλής το 1975 και στην συνέ-
χεια υποστηρίχθηκε το 2016 από την
Κριστίν Λαγκάρντ όταν στη διάρκεια συ-
ζήτησης στο Φεστιβάλ Ιδεών, που
πραγματοποιείται στο Άσπεν του Κολο-
ράντο, τέθηκε το εξής ερώτημα: «…Θα
μπορούσαμε να φέρουμε μόνιμα τους
Ολυμπιακούς Αγώνες στο σπίτι τους

στην Αθήνα, ώστε να ενδυναμωθεί η
οικονομία και ο τουρισμός και παράλ-
ληλα να υπάρξει μια τοποθεσία περι-
βαλλοντικά ασφαλής;». Η διευθύντρια
του τότε ΔΝΤ ενθουσιάστηκε και πρό-
σθεσε ότι στο βαθμό που θα δημιουρ-
γηθεί ζήτηση, είναι ακριβώς ό,τι χρει-
άζεται η ελληνική οικονομία. Το ζήτημα
το έθεσε απευθυνόμενη στην τότε κυ-
βέρνηση με αυτήν τη διατύπωση... ΜΟ-
ΝΙΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ των Ολυμπιακών
αγώνων στην Ελλάδα κάτι που δεν
επεξεργάστηκε ο τότε πρωθυπουργός.
Αυτή η άποψη προσκρούει στην καθιε-
ρωμένη άποψη της Διεθνούς Ολυμπια-
κής Επιτροπής, που προτείνει μια ΔΙΑ-
ΦΟΡΕΤΙΚΗ Πόλη/Χώρα κάθε φορά
σαν ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ προκειμένου να
διασκορπάτε η Ολυμπιακή Ιδέα. Η δική
μας πρόταση λοιπόν αποτελεί μια σύν-

θεση της παλαιάς με ένα καινοτόμο
δεύτερο μέρος, καθώς προτείνουμε:
ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜ-
ΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΧΩΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ! Η πρόταση μας στη πρά-
ξη σημαίνει ότι θα μπορεί ακόμα και μια
χώρα ασθενέστερη οικονομικά να
διοργανώσει τους αγώνες. 
Η απόφασή μου να ασχοληθώ με
το όραμα αυτό πηγάζει από την
αγάπη μου για την πατρίδα. Η οικο-
γένειά μου μετανάστευσε στη Γερ-
μανία, γεγονός που με όπλισε με
δύναμη και πείσμα και από πολύ
μικρή έμαθα να αγωνίζομαι μόνη
μου θέτοντας στόχους τους οποί-
ους πάντα με νύχια και με δόντια
και παρά τις αντιξοότητες που προ-
κύπτουν να παλεύω για αυτούς. 

Ζώντας σε περιβάλλον ξένο και
γαλουχημένη από τους γονείς μου με
τα Ελληνικά ιδεώδη, με την αγωνία του
χωρισμού από την πατρίδα μας, την πα-
τρίδα των προγόνων και των παραδό-
σεων, την πατρίδα της γλώσσας με την
οποία πρωτίστως σκεπτόμαστε, κυ-
ριάρχησε μέσα μου η γνήσια πατριωτική
αγάπη, μια αγάπη άσβεστη που με συν-
τροφεύει όλη μου τη ζωή. Μια αγάπη
που συνεχώς προκαλεί σε μελέτη, συμ-
μετοχή, καθημερινή προσφορά στα
κοινά αυτού του τόπου.
«Οι επόμενες κινήσεις για να

στηρίξετε την πρότασή σας
ποιες θα είναι;»

-      Αυτή τη στιγμή είναι υπό σύ-
σταση ο φορέας – Olympico -  τον
οποίο έχω την πρωτοβουλία να
οργανώσω, ώστε να προσελκύ-

σουμε το ενδιαφέρον παγκόσμια,
σε μια συνέργεια προσωπικοτή-
των, Ελλήνων και ξένων, Ακαδη-
μαϊκών, Καλλιτεχνών, Επιστημό-
νων, Ολυμπιονικών και επιφανών
παραγόντων του διεθνούς Πολιτι-
σμού με σκοπό να πείσουμε τους
εμπλεκόμενους φορείς, ότι η πρό-
ταση αυτή τη δεδομένη χρονική
συγκυρία είναι μονόδρομος,  κα-
θώς ο Θεσμός των Ολυμπιακών
αγώνων επιβάλλεται να ανανεω-
θεί, να αναγεννηθεί και να εξαγνι-
στεί. Επίσης το όραμά μας έχει από
την πρώτη στιγμή την αμέριστη
υποστήριξη του European Com-
munication Institute (ECI). Στην
Εθνική αυτή προσπάθεια δεν πε-
ρισσεύει κανείς!  Γεωγραφικό Επί-
κεντρο είναι ασφαλώς η Αρχαία
Ολυμπία, ο ένδοξος τούτος τόπος!

«Με διαφορετική χώρα
διοργανωτή κάθε φορά»

ΜΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

Μ
ία πρόταση για μόνιμη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων
στην Ελλάδα είναι σίγουρα ρομαντική, αλλά πόσο ρεαλιστική
μπορεί να χαρακτηριστεί στη σύγχρονη εποχή; Η Θεοτόκη Ντο-
λαπτσή έχει αφιερώσει με θαυμαστό τρόπο το χρόνο της, δου-
λεύοντας ένα

καινοτόμο σχέδιο, που
φέρνει μια πρόταση-σταθ-
μό: Τη μόνιμη διεξαγωγή
των Αγώνων στον τόπο
που γεννήθηκαν, αλλά με
διαφορετικό διοργανωτή
κάθε φορά! Είναι η ουσιώ-
δης διαφορά που μπορεί να
δώσει σάρκα και οστά σε
ένα όραμα που η ίδια επιμέ-
νει πως είναι εφικτό και
πως το τάιμινγκ για να προ-
χωρήσει η ιδέα, «ιδανικό». 

Στην Ελλάδα για πάντα  

()
«Θα ήταν τεράστια
τα οφέλη για την
πατρίδα μας, τώρα
είναι το κατάλληλο
τάιμινγκ»
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 ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

«Πώς βλέπουν οι ξένοι αυτή
την πρόταση;»

-      Οι φίλοι μας στις αναπτυγμέ-
νες χώρες, όταν κατατεθεί ιδέα
με καλό σχεδιασμό και ισχυρό
δυναμικό από σύνολο προσωπι-
κοτήτων  το οποίο θα πλαισιώνει
την προσπάθεια αυτή, γίνονται έν-
θερμοι υποστηρικτές… Έτσι δεν
είναι τυχαίο που τα τελευταία χρό-
νια πυκνώνουν οι φωνές που ζη-
τάνε τη μόνιμη επιστροφή των
Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλά-
δα. Ενδεικτικά σας αναφέρω κά-
ποιες δηλώσεις..  

Όπως προανέφερα η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Κριστίν Λαγκαρντ μεταξύ άλλων δή-
λωσε: «Η ελληνική οικονομία είναι κα-
τεστραμμένη. Το χρέος είναι τεράστιο
πρόβλημα. Θα μπορούσαμε να εγκα-
ταστήσουμε μόνιμα τους Ολυμπιακούς
Αγώνες στο σπίτι τους, στην Αθήνα, εν-
δυναμώνοντας την οικονομία της και
τον τουρισμό..» και υπενθύμισε «ότι ο
μαραθώνιος διεξήχθη για πρώτη φορά
στην Ελλάδα και οι Ολυμπιακοί Αγώ-
νες ονομάζονται έτσι εξαιτίας της
Ολυμπίας, η οποία βρίσκεται στην Ελ-
λάδα, και η οποία έχει φιλοξενήσει τό-
σους πολλούς φανταστικούς αθλητές,
υπενθυμίζοντας την ελληνική αρχή του
«νους υγιής εν σώματι υγιεί».   
Η πρώην υπουργός της Αυστρα-
λιανής κυβέρνησης, Amanda
Vanstone, ζήτησε να τερματιστεί
η διεθνής εναλλαγή των Ολυμπια-
κών Αγώνων λέγοντας «Πρέπει
να εδρεύουν μόνιμα στην Ελλάδα
μιας και θα μπορούσατε να απαλ-
λαγείτε από το μυστικό της δια-
φθοράς - μερικοί θα έλεγαν ακό-
μη και τη δυσωδία - αν το δώσετε

πίσω στο προγονικό τους σπίτι,
την Ελλάδα». 

Σε άρθρο τους οι New York Times
αναφέρουν δηλώσεις του καθηγητή
του Πανεπιστημίου Μέριλαντς (ΗΠΑ),
Τζον Ρένι Σορτ, ειδικού σε θέματα αστι-
κής ανάπτυξης, ο οποίος έχει ταχθεί
υπέρ της μόνιμης διεξαγωγής των
Ολυμπιακών στην Ολυμπία. «Ο τρόπος
που διοργανώνονται σήμερα οι Ολυμ-
πιακοί Αγώνες είναι οικονομική τρέ-
λα»…
Μελετητές στο πανεπιστήμιο της
Philadelphia  δηλώνουν: «Η επι-
στροφή των αγώνων στην Ελλά-
δα είναι το σωστό. Από οικονομι-
κή άποψη, είναι λογικό να φιλο-
ξενούνται οι αγώνες σε μια μόνι-
μη τοποθεσία. Εάν οι αγώνες επι-
στρέψουν στην Ελλάδα, , θα γίνει
τεράστια εξοικονόμηση χρημά-
των σε πολλά έθνη»

Ο Τομ Βλάχος, ένας Έλληνας της
διασποράς στην Αυστραλία, ξεκίνησε
μια αναφορά για τη διεξαγωγή μόνιμων
Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα
λέγοντας: «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες
έχουν καταστεί οικονομικό βάρος για
τις χώρες που προσπαθούν να προβά-
λουν την εικόνα τους. Οι αθλητές μπο-
ρούν να προπονηθούν στην Ελλάδα
όλο το χρόνο. Αυτή η συνεχιζόμενη
αθλητική εγκατάσταση θα εξαλείψει δι-
σεκατομμύρια δολάρια που σπατα-
λούνται κάθε 4 χρόνια.»
Ο δήμαρχος της Βοστώνης τόνισε
«Χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο
και νομίζω ότι η λύση είναι προ-

φανής. Πρέπει να χτίσουμε στους
Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ένα μόνιμο σπίτι στην Ελλάδα…
επιστρέφοντας τους Αγώνες στην
ιστορική γενέτειρά τους».

Στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού
της Ρωσίας σε άρθρο τους αναφέ-
ρουν: «Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτρο-
πή πρέπει επί τέλους να αντιλη-
φθεί ότι ο δρόμος που ακο-
λουθείται μέχρι σήμερα δεν
οδηγεί πουθενά. Χρειάζε-
ται όραμα και το όραμα
φέρει το όνομα «Ολυμ-
πία». 

«Ποια είναι λοι-
πόν τα βασικά σας
επιχειρήματα;»
-  Θα προσπαθήσουμε
να γεφυρώσουμε τη
μόνιμη διεξαγωγή
στην Ελλάδα με
διαφορετικό διορ-
γανωτή κάθε φορά
με τα εξής επιχει-
ρήματα:
1. Η Ελλάδα δικαιού-

ται να έχει ένα λόγο
παραπάνω στην
υπόθεση των Ολυμ-
πιακών Αγώνων και
να μην περιορίζεται
στο τελετουργικό του
να μπαίνει πρώτη στο
γήπεδο. Είναι η γενέτει-
ρα των Ολυμπιακών
Αγώνων, της Ολυμπια-
κής Ιδέας και του κλα-
σικού αθλητισμού
και διαθέτει μακρά
παράδοση οργά-
νωσης και συμ-
μετοχής στα
μεγαλύτερα
αθλητικά γε-
γονότα

2.Η διοργάνω-
ση σε διαφο-
ρετικά μέρη

επιβάλλει τεράστιο οικονομικό βά-
ρος στη διοργανώτρια χώρα. Με την
πρότασή μας, η ανά τετραετία διορ-
γανώτρια, θα απολαμβάνει όλα τα
οφέλη (π.χ. της παγκόσμιας προβο-
λής) χωρίς το τεράστιο επαναλαμ-
βανόμενο βάρος των απαραίτητων
υποδομών.

3. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες πλέον υλο-
ποιούνται μόνο από οικονομικά
ισχυρές χώρες (με την Ελλάδα να
αποτελεί εξαίρεση). Δεν είναι άδικο
να μην μπορεί μία ασθενέστερη οι-
κονομικά χώρα/πόλη να διεκδική-
σει τους Ολυμπιακούς Αγώνες; Δεν
είναι σε όφελος όλων (διοργανω-
τών, χορηγών, διαφημιστών) να τυ-
ποποιηθεί και να παγιωθεί η διοργά-
νωση στη «μητρική» της χώρα, με-
γιστοποιώντας τα οφέλη για όλους;
Ας μην μιλήσουμε για τους φραγ-
μούς που μπαίνουν στη διαφθορά
και στις συνδιαλλαγές κάτω από το
τραπέζι, κατά γενική παραδοχή..

4. Η χώρα μας διαθέτει όλα τα πλεο-
νεκτήματα που απαιτούνται. Κλίμα,

γεωπολιτική θέση, εμπειρία
στην διοργάνωση

μεγάλων αθλητικών οργανώσεων
και πολύ καλές γνώσεις και επιδό-
σεις στις υπηρεσίες Φιλοξενίας. 

«Πιστεύετε ότι είναι ευνοϊκή
χρονική συγκυρία για να ξε-
κινήσει κάτι τέτοιο;»

- Ιδανική. Σκεφθείτε απλά πόσο
μεγάλο κόστος έχει για την Ια-
πωνία και όλες τις παγκόσμιες
επιχειρήσεις και υποστηρικτι-
κούς φορείς η περιπέτεια της
ακύρωσης των Ολυμπιακών του
2020 εξαιτίας της πανδημίας.
Τέτοιοι κίνδυνοι, που μοιάζουν
τώρα πιο πιθανοί από ποτέ, θα
έχουν τις ελάχιστες επιπτώσεις
αν η πρωτοβουλία μας γίνει
πραγματικότητα.
«Κατά πόσο είναι εφικτό αυτός

ο στόχος να πραγματοποι-
ηθεί;»

-      Δεν θα καταθέταμε σαν στόχο
κάτι που θεωρείται ανέφικτο. Όταν ο
Βαρόνος Πιερ ντε Κουμπερτέν πρό-
τεινε την ιδέα της αναβίωσης των
Ολυμπιακών Αγώνων για πρώτη φο-
ρά και αν και η πρότασή του αυτή, αν-
τιμετωπίστηκε με χλευασμό και απά-
θεια, εκείνος δεν αποθαρρύνθηκε και
με πείσμα και επιμονή κατάφερε να
αναβιώσει τους πρώτους σύγχρονους
Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα, το
1896 μετά από 1500 χρόνια. Αυτό
ήταν πολύ πιο δύσκολο, αλλά …έγινε.
Με βάση τις μέχρι τώρα αντιδράσεις
ακράδαντα πιστεύω ότι «Ναι! Ο στό-
χος είναι εφικτός!!!» Θεωρώ ότι υπάρ-
χουν άνθρωποι που πραγματικά αγα-
πούν την πατρίδα μας και έχουν την

διάθεση να αγωνιστούν για οτιδήπο-
τε θα την βοηθήσει χωρίς πολιτι-
κές σκοπιμότητες ή προσωπι-

κές φιλοδοξίες, αλλά με γνώ-
μονα την αγάπη για τα αν-

θρωπιστικά ιδεώδη που
πρεσβεύουν ο Ολυμπι-
σμός και –εν τέλει- η Ελ-
λάδα. Ως γνήσια Μακε-
δόνισσα θα κλείσω με τη
γνωστή ρήση του Μέγα
Στρατηλάτη Αλεξάν-
δρου «δεν υπάρχει τί-
ποτα αδύνατον για αυ-
τόν που θα προσπαθή-

σει!!!»
«Πώς μπορεί κά-
ποιος να επικοι-
νωνήσει μαζί
σας;»
Προς το παρόν για
ό,τι νεότερο μπο-
ρούν οι φίλοι του
οράματός μας να
ενημερώνονται από
την ιστοσελίδα
www.ntolaptsi.gr

και στη σελίδα στο
Facebook Ντολαπτσή

Θεοτόκη – Τιτή @ntola-
ptsi.theotoki.

οι Ολυμπιακοί Αγώνες!

()
Πρόταση-
σταθμός που
κερδίζει όλο και
περισσότερους
υποστηριχτές


