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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΑΘΗΝΑ 2024»

OLYMPIC GAMES “ATHENS 2024”
   Μοιάζει τρελό, αλλά ίσως να είναι η κίνηση-ματ του αιώνα! Καθώς η Ελλάδα 
έχει τα πάντα έτοιμα και δυστυχώς εγκαταλειμμένα, να τα τρώει η σκόνη, η σκουριά 
και η απόγνωση, τη στιγμή που μπορεί να τα αξιοποιήσει δυναμικά και με ελάχιστο 
κόστος να αναλάβει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024! Κάνοντας τη «μεγάλη 
επιστροφή»  που  θα  αιφνιδιάσει  τους  πάντες  και  θα  αλλάξει  την  ψυχολογία!  Θα 
εμψυχώσει  ξανά  τους  Έλληνες  και  θα  ενεργοποιήσει  την  Ομογένεια,  σε  μια 
μεγάλη, νέα, κοινή προσπάθεια όλων για έναν ακόμη άθλο, που  θα τραβήξει την 
Ελλάδα μπροστά, προσανατολίζοντας παράλληλα τους νέους στον Αθλητισμό, την 
επιμονή, την προσπάθεια!

ΟΛΑ ΕΤΟΙΜΑ
   Τα περίφημα Ολυμπιακά Έργα υπάρχουν όλα, αλλά μένουν ανεκμετάλλευτα, 
ενώ θα μπορούσαν να αποδώσουν πολλαπλό  κέρδος για άλλη μια φορά, εάν η 
Αθήνα  επιχειρήσει  να  αναλάβει  τους  Ολυμπιακούς  του  2024, έχοντας  την 
προηγούμενη επιτυχία και τον φάκελο πλήρη και πανέτοιμο, την εμπειρία και την 
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τεχνογνωσία δεδομένη  και  έναν  ατέλειωτο  στόλο  Ελλήνων  Εθελοντών και 
Φιλελλήνων θαυμαστών!

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΙΚΟΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  Την ώρα που η ανεργία 
καλπάζει,  η  οικονομία 
πέφτει  ψυχολογικά  και 
η ελπίδα αργεί να φανεί 
στην  κοινωνία, 
τονωτική  ένεση-βόμβα 
θα ήταν η ανάληψη της 
Ολυμπιάδας  του  2024, 
που  θα  εξασφάλιζε 
Διεθνή Αναβάθμιση της 
Ελλάδας,  της 
Οικονομίας,  του 
Τουρισμού  και  τους 
κύρους  της,  με 
πολλαπλά  οφέλη  και 
κατακόρυφη Ανάπτυξη!

   Οι  προηγούμενοι 
Ολυμπιακοί  Αγώνες 
του 2004, με τα τεράστια 
έργα και τους απαγορευτικούς προϋπολογισμούς, εξασθένησαν το ταμείο, το οποίο 
τώρα πρέπει να επωφεληθεί από τις ήδη έτοιμες υποδομές μας!

ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΙΑ «ΜΑΔΡΙΤΗ 2020»
   Η Ισπανία αυτή τη στιγμή, κυνηγά εν μέσω κρίσης τους Ολυμπιακούς του 
2020  για  τη  Μαδρίτη,  πιστεύοντας  πως  θα  αλλάξει  το  κλίμα  και  τα  δεδομένα, 
δίνοντας όραμα και προοπτική σε μια κοινωνία που μαστίζεται και εκεί από φοβερή 
ανεργία,  ενώ  παράλληλα  θα  αναπλάσει  την  πόλη,  όπως  έκανε  και  με  την 
Βαρκελώνη, εξασφαλίζοντας στρατιές μελλοντικών τουριστών και εσόδων!

ΚΕΡΔΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 2012
   Οι πρόσφατοι Ολυμπιακοί του Λονδίνου άφησαν καθαρό κέρδος περίπου 400 
εκατομμύρια  ευρώ! Αφαιρουμένων  όλων  των  εξόδων,  που  ταυτόχρονα 
δημιούργησαν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και απασχόλησης! 
   Στην Ελλάδα όμως το κέρδος θα είναι πολλαπλάσιο, αφενός γιατί υπάρχουν 
έτοιμα τα έργα και οι υποδομές και αφετέρου γιατί οι αυθεντικοί Ολυμπιακοί 
της Ελλάδας συνδέονται άμεσα με τη "Βιομηχανία" Τουρισμού, Πολιτισμού και 
της Ελληνικής Παραδοσιακής Διατροφής!

ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΑΕΠ
   Η Ελλάδα αν κερδίσει  αυτή την προοπτική του 2024,  θα κερδίσει  και  το 
σίγουρο νέο και  βαθύ κούρεμα του Χρέους της σε ποσοστό πολύ κάτω του 
ΑΕΠ,  διασφαλίζοντας  έτσι  οριστικά  το  ευοίωνο  μέλλον,  καθώς  αμέσως  θα 
ελαφρυνθούν  οι  απαιτήσεις  του  Προϋπολογισμού  και  θα  δοθεί  ανάσα  στους 

2

http://www.noiazomai.net/


δοκιμαζόμενους!  Ενώ  η  χώρα  θα  επανέλθει  στις  αγορές  απογειώνοντας  τη 
διεθνή εμπιστοσύνη!
   Ταυτόχρονα  η προοπτική του 2024, θα φέρει πολλές επενδύσεις και θέσεις 
εργασίας!

ΨΗΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ = ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩ
   Η δε υπερψήφιση της Ελλάδας για το 2024, 
θα  είναι  επιβεβλημένη  για  πολλές  χώρες, 
επειδή  θα  αποτελέσει  Ψήφο  Εμπιστοσύνης 
στο ίδιο το Ευρώ και την πορεία της Ε.Ε.!

ΑΟΖ
   Παράλληλα και  καθώς η Ελλάδα ετοιμάζεται 
τώρα να  ανακηρύξει  την ΑΟΖ,  θα  χρειαστεί  τα 
επόμενα χρόνια πολλές διεθνείς συμμαχίες και 
διεθνώς αναβαθμισμένη θέση για να αποτρέψει 
κινήσεις  απειλών  και  υπονόμευσης,  ενώ  και  η 
Τουρκία  διεκδικεί  τους  Ολυμπιακούς  τους 2020 
για την Κωνσταντινούπολη,  που προϋποθέτουν 
και για εκείνη συνετή συμπεριφορά στο Αιγαίο και 
την ΑΟΖ...

ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
   Η Ελλάδα θα έχει ανακάμψει πλήρως το 2024 και με περηφάνια και αισιοδοξία 
θα αντικρίζει  το μέλλον,  κάνοντας  νέα αρχή με τους Ολυμπιακούς της Αθήνας 
2024, τρία χρόνια μετά τα 200 έτη της Ελευθερίας της!

  Η  Νίκη αυτή, η  μεγάλη τονωτική ένεση στην ψυχολογία,  την προοπτική και 
την  οικονομία,  με  μεγάλες  προκαταβολικές  και  μελλοντικές  εισπράξεις  και 
στον Τουρισμό, με χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και νέα έσοδα για το Κράτος 
και τους Επιχειρηματίες, ίσως  είναι πολύ σημαντική για να την αψηφήσουμε. 
Έχει  πολλά  οικονομικά,  διπλωματικά,  ψυχολογικά  και  εργασιακά  πλεονεκτήματα, 
που τα χρειαζόμαστε όλοι τώρα, περισσότερο από ποτέ!

  Τέλος, είναι και μια μεγάλη ευκαιρία για την 
ίδια την Αθήνα να απαλλαγεί από τις στρατιές 
λαθρομεταναστών  και  να  ξαναγίνει  μια 
ανθρώπινη,  όμορφη,  φιλική,  αρχοντική  και 
απόλυτα ασφαλής πόλη!

Με εκτίμηση
www.NOIAZOMAI.net

noiazomai  @  gmail  .  com   
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