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«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 2004» 
 
 
Εισηγήτρια: Μαργαρίτα Χριστοδουλάτου,  

Εκπρόσωπος ΤΕΔΚΝΑ 
 
 
1. Η συμμετοχή του Απόδημου Ελληνισμού στους ΟΑ 

Έχει ήδη αναγνωρισθεί από πολλούς φορείς η σημασία του Απόδημου 
Ελληνισμού για την προετοιμασία και τη διοργάνωση των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2004. 

Οι Ελληνικές Κοινότητες του Εξωτερικού ανέκαθεν έχουν επιδείξει το ενεργό 
ενδιαφέρον τους για τα δρώμενα στην Ελλάδα και είναι φυσικό να θέλουν να 
δώσουν ένα «ηχηρό παρών» στην εθνική προσπάθεια.  

Η Ελλάδα χρειάζεται την αρωγή τους τόσο για την διάδοση των μηνυμάτων 
του ολυμπισμού και την διεθνή προβολή της χώρας μας, όσο και για το 
μεγάλο στοίχημα του εθελοντισμού. 

Όσοι από εμάς έζησαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ γνωρίζουμε από 
την προσωπική μας εμπειρία ότι οφείλουν ένα σημαντικό μέρος της επιτυχίας 
τους στους εθελοντές. Οι άνθρωποι που έκαναν την υπέρβαση από τις 
υποχρεώσεις της καθημερινής τους ζωής στην εκούσια επιστράτευση για τη 
μεγάλη αυτή διοργάνωση, ήταν ένας από τους κυριότερους παράγοντες της 
επιτυχίας των Αγώνων.  

Οι Αυστραλοί συστράτευσαν για το σκοπό αυτό ολόκληρο το πολυπολιτισμικό 
τους έθνος. Οι Έλληνες έχουν και μία πρόσθετη δυνατότητα: να 
συστρατεύσουν σε αυτοί την προσπάθεια τις χιλιάδες των απόδημων 
Ελλήνων του Εξωτερικού. 

 
2. Πρόγραμμα Κινητοποίησης 

‘Ηδη από τους αρμόδιους φορείς έχουν γίνει ορισμένες πολύ σημαντικές 
κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση: 

- Το Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του ΟΕΟΑ «Αθήνα 
2004» και του Υπουργείου Εξωτερικών και το οποίο σηματοδοτεί και τη 
συνεργασία του Υφυπουργείου Απόδημου Ελληνισμού με την «Αθήνα 
2004». Μια συνεργασία που είναι ικανή να κινητοποιήσει το παγκόσμιο 
δίκτυο επικοινωνίας με την ομογένεια που διαθέτει το Υφυπουργείο προς 
όφελος των Ολυμπιακών Αγώνων. Πρόκειται για ένα δίκτυο από 700.000 
ομογενείς που προέρχονται από 144 χώρες.  

- Επίσης εγκαινιάσθηκε συνεργασία μεταξύ του άνω Υφυπουργείου, της 
ΟΕΟΑ «Αθήνα 2004» και της ΕΡΤ που αποτελεί και εθνικό χορηγό ώστε 
να προχωρήσει το πρόγραμμα κινητοποίησης των ομογενών. 
Προγραμματίζεται η προβολή των Ολυμπιακών Αγώνων μέσω διεθνών 
προσωπικοτήτων με ελληνική καταγωγή από το χώρο της Τέχνης, όπως ο 
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Βασίλης Πολυδούρης, η Ολυμπία Δουκάκη και άλλοι. Επίσης προωθείται 
το πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας στα Ομογενειακά σχολεία με την 
αποστολή του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. Εξάλλου επιδιώκεται να 
έρθουν περίπου 5,000 νέοι ομογενείς με την εμπειρία του Σίδνεϊ, της 
Ατλάντα αλλά και άλλων αγώνων του παρελθόντος, για να συμβάλλουν 
στην επιτυχία του 2004, ενώ ένα δίκτυο 500 περίπου υπηρεσιακών 
μονάδων από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου θα συγκροτηθεί 
για να στηρίξει την προβολή των Ολυμπιακών Αγώνων στις 144 χώρες. 

Επίσης σκόπιμη είναι η συστηματική ενημέρωση των ομογενών για τις 
διαστάσεις και την πρόοδο των Ολυμπιακών Αγώνων δεδομένου ότι όχι 
μόνον είναι απαραίτητη για την ευαισθητοποίησή τους, αλλά και για την 
προώθηση της προβολής της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων στο 
εξωτερικό. 

Ήδη έχει πραγματοποιηθεί επίσκεψη Εκπροσώπων των Μέσων 
Ομογενειακών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην έδρα της Οργανωτικής 
Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004» για να ενημερωθούν για την 
πορεία της διοργάνωσης. 

 
3. Δράσεις του Γραφείου της ΤΕΔΚΝΑ για την Υποστήριξη της 

Προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων 

Το Γραφείο της ΤΕΔΚΝΑ φιλοδοξεί να συμβάλει στους Αγώνες του 2004, 
διαδραματίζοντας ρόλο επικουρικό και συντονιστικό στην ανάπτυξη τόσο των 
επί μέρους προγραμμάτων όσο και της συνολικής στρατηγικής κάθε Δήμου 
και Κοινότητας της Αττικής. Το Ολυμπιακό Γραφείο μπορεί να προσδώσει σ’ 
αυτήν την προσπάθεια την εμπειρία ανάλογων χειρισμών στο Σίδνεϊ, μία από 
τις πιο επιτυχημένες διοργανώσεις Ολυμπιακών Αγώνων έως σήμερα, και για 
το λόγο αυτό αποτελεί κατάλληλο συντονιστικό όργανο και επικοινωνιακό 
κανάλι για την δράση των Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής σε παρόν και 
μέλλον. 

Οι Δήμοι μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε διάφορους τομείς όπως 
ενδεικτικά: 

- Η Προ-ολυμπιακή προετοιμασία 

- Το μάρκετινγκ, η επικοινωνία και οι χορηγίες 

- Η προώθηση των τοπικών επιχειρήσεων 

- Ο εθελοντισμός 

- Πολιτιστικές εκδηλώσεις 

- Η Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία 

Οι Ελληνικές Κοινότητες του εξωτερικού μπορούν να σταθούν αρωγοί σε 
ποικίλα από τα προγράμματα που δύνανται να διοργανώσουν οι Δήμοι.  

Καταρχήν όπως ήδη επισημάνθηκε μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην 
εθελοντική υποστήριξη γενικότερα των Ολυμπιακών Αγώνων. Επίσης 
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μπορούν να υποστηρίξουν τις προσπάθειες και συγκεκριμένων Δήμων στα 
δικά τους προγράμματα, όσο αυτό είναι δυνατό.  

Οι απόδημοι Έλληνες μπορούν να σταθούν αρωγοί στη φιλοξενία ομάδων για 
προ-ολυμπιακή προετοιμασία, στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
και στην προώθηση επενδυτικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί η 
διοργάνωση της 1ης Ελληνικής Εμπορικής και Πολιτιστικής Έκθεσης στο 
Σικάγο στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων διοργανωτών και από το Παγκόσμιο 
Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο 
Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στο Σικάγο με την  μέθοδο των  Partenariat, 
δηλαδή της εκ των προτέρων αναζήτησης πιθανών εταίρων και τον 
προκαθορισμό συναντήσεων μεταξύ ελληνικών επιζειρήσεων και αντίστοιχων 
επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Επίσης προβλέφθηκε η τριπλή συνύπαρξη 
ελληνικών, ομογενειακών και αμερικανικών επιχειρήσεων γεγονός που 
δημιουργεί εξαιρετικές δυνατότητες για την ανάπτυξη μιας δυναμικής αγοράς. 
Πρόκειται για μία διοργάνωση που συμβάλλει στην προβολή των Ολυμπιακών 
Αγώνων και δίνει σημαντικές ευκαιρίες στις ελληνικές επιχειρήσεις, 
ενισχύοντας ακριβώς τις σχέσεις τους με τις ομογενειακές επιχειρήσεις.  

Παράλληλα με τους επιχειρηματικούς στόχους προγραμματίστηκαν 
πολιτιστικά δρώμενα που θα συνέβαλλαν στην προώθηση μηνυμάτων 
σχετικών με τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. 

Τέτοιες εκθέσεις μπορούν να προωθηθούν και στην Ελλάδα με τη στήριξη και 
τη βοήθεια των απανταχού Ελληνικών Κοινοτήτων του εξωτερικού. 

Επίσης όσον αφορά στις πολιτιστικές εκδηλώσεις οι Έλληνες Ομογενείς στο 
Salt Lake ανέπτυξαν πρωτοβουλία για τη διοργάνωση της μεγαλύτερης 
φιέστας ελληνικού φαγητού προς τιμή των επισκεπτών για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Salt Lake. Η πρωτοβουλία, που μέχρι πρότινος βρισκόταν στο 
στάδιο του σχεδιασμού, περιλάμβανε συνεργασία όλων των εκπροσώπων 
των ελληνικών εκκλησιών της περιοχής για μία γιορτή που θα διαρκέσει 17 
ημέρες.  

Είναι ευνόητο, επομένως ότι οι Κοινότητες του Εξωτερικού θα προσφέρουν 
ακόμη πιο δυναμικά την βοήθεια και τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες που θα διοργανωθούν στην ιδιαίτερή τους πατρίδα. 

Η ΤΕΔΚΝΑ έχοντας συναίσθηση της σπουδαιότητας της κατάστασης που 
δημιουργήθηκε με την ανάληψη των Αγώνων και συναισθανόμενη πλήρως 
την ευθύνη της ως συλλογικού οργάνου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ήταν ο 
πρώτος φορέας που οργάνωσε το Ολυμπιακό της Γραφείο, ως αποκλειστικό 
φορέα διαχείρισης των θεμάτων που άπτονται των Ολυμπιακών Αγώνων.  

Το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των δράσεων που προβλέπονται και 
απαιτούνται στα πλαίσια της προετοιμασίας μας για τη διοργάνωση των 
Ολυμπιακών και Παρα-ολυμπιακών Αγώνων, απαιτούν την καλή συνεργασία 
όλων και το συντονισμό δράσεων και ενεργειών, γιατί μόνο κατ’ αυτό τον 
τρόπο θα υπάρξει αποτέλεσμα.  
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Μια από τις πρώτες ενέργειες του Ολυμπιακού Γραφείου της ΤΕΔΚΝΑ ήταν 
να απευθυνθεί σε όλους τους Δήμους και Κοινότητες μέλη της και να τους 
πληροφορήσει αφενός για την ύπαρξη και λειτουργία του και αφετέρου να 
ζητήσει τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών που σε κάθε Δήμο ασχολούνται με 
θέματα της Ολυμπιάδας. Σε όλες δε τις επαφές, είτε κατ’ ιδίαν είτε ομαδικές, 
τονίστηκε στους εκπροσώπους των ΟΤΑ η αναγκαιότητα της δημιουργίας 
γραφείου Ολυμπιακών Αγώνων σε κάθε Δήμο και μάλιστα δόθηκαν και 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τη δημιουργία και στελέχωση τους με βάση 
και την εμπειρία του Σίδνεϊ.  

Ταυτόχρονα το Ολυμπιακό Γραφείο της ΤΕΔΚΝΑ ανέλαβε να πληροφορεί και 
να ενημερώνει τα Ολυμπιακά Γραφεία των Δήμων και παράλληλα να 
παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη. 

Έτσι δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων με Ολυμπιακά Γραφεία και 
Ολυμπιακούς Συντονιστές η οποία σήμερα περιλαμβάνει 72 Δήμους (σε 
σύνολο 91) και 12 Κοινότητες (σε σύνολο 32) και η οποία διευρύνεται μέρα με 
τη μέρα. 

Η δημιουργία αυτή μας επιτρέπει να κινούμαστε γρηγορότερα και 
αποτελεσματικότερα μεγιστοποιώντας το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Οι 
πληροφορίες διαχέονται γρήγορα προς όλα τα Ολυμπιακά Γραφεία με 
αποτέλεσμα να υπάρχει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση και συντονισμός 
δράσεων. 

Επίσης εκτός από τις άλλες δράσεις των Δήμων σε σχέση με τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες το Γραφείο της ΤΕΔΚΝΑ ενθαρρύνει τους Δήμους να 
προχωρήσουν σε αδελφοποιήσεις με συγγενείς ελληνικές κοινότητες με στόχο 
την ενίσχυση των δεσμών αλλά και την υλοποίηση προγραμμάτων που θα 
διοργανώσουν με πρωτοβουλία τους η Δήμοι. 

Μπροστά στην επιθυμία αυτών των ανθρώπων και την προθυμία τους να 
προσφέρουν την δική τους υποστήριξη σε αυτό το τεράστιο εγχείρημα που 
λέγεται Ολυμπιακοί Αγώνες, είναι υποχρέωση όλων μας να ενισχύσουμε την 
συμμετοχή τους και να αξιοποιήσουμε το τεράστιο αυτό δυναμικό για την 
καλύτερη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 αλλά και μία 
συνεργασία που ποτέ δεν θα πάψει αν αποφέρει καρπούς τόσο για τον 
Απόδημο Ελληνισμό όσο και για τη χώρα μας.  
 
 
 


