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ADDRESS BY THE president of the INTERNATIONAL OLYMPIC ACaDEMY,
Mr ISIDOROS KOuVELOS

“Apart from the new initiatives of the IOA,
I am happy that once again all the annual
Sessions were successfully conducted.”

Dear friends,
When Baron Pierre de Coubertin conceived
the idea of reviving the Olympic Games, he had
rightly foreseen that sport would develop quickly
and become a reference for popular culture and,
what’s more, that it would conquer the world as a
form of physical exercise providing an invaluable
contact and communication means, capable of permeating, transcending and uniting different cultures.
He was a warm sports fan and a believer in the
educational values of sport; throughout his life, he
invested in these values that we all support today,
fighting for their propagation. Despite his elitist preconceptions, a consequence of his background and
the environment in which he lived, his approach to
equality and respect for human beings, two of the
most important principles of Democracy, would become the fundamental principles underpinning the
modern Olympic Movement.
By definition, Olympism, as a worldwide philosophy, sees its content applied to everyone around it,
irrespective of ethnic origin, race, gender, social
class, religion or ideology. Within this context,
Olympism developed its principles and values in
a way that made them acceptable to every culture,
every geographical location, over and above any
customary particularities, always targeting man and
his quality of life.
The Ephoria of the IOA decided that this special
relationship between Olympism and Democracy,
as well as the importance of the impact of Olympic values on the strengthening of Democracy,
would constitute the core message of the current
year and the theme that would be explored during
the Session for Young Participants - a theme to
which there was a significant response as shown
by the lecturers’ papers and the young participants’
interventions.
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The second issue of the International Olympic
Academy’s Official Journal is devoted to the relationship between these two concepts, in parallel with
the IOA’s activity during this past year.
The opening to the international educational community that we attempted in 2012 with the view to
developing synergies at the level of academic education has led to collaboration with two American
universities, Harvard and Yale, and the organization
of two educational cycles, in addition to our annual
Sessions: “Sports, Politics and Cultures” (Harvard
Center of Hellenic Studies) and the series of seminars on International Relations “Olympia Summer
Seminars” (Yale) under the direction of the “Navarino Network”.
Apart from the new initiatives of the IOA, I am happy that once again all the annual Sessions (Young
Participants, National Olympic Academies, Postgraduate Seminar) were successfully conducted with
a large participation, and that the Master’s Degree
in Olympic Studies, organized by the University of
the Peloponnese with the generous sponsorship of
the John Latsis Foundation, is in its fourth academic
year.
Finally, the IOA was present at the Winter Youth
Olympic Games in Innsbruck with its own stand, as
well as at the London Olympic Games, where it was
successfully hosted in the “House of Hellenes” and
enjoyed a high visitor-rate.
I hope that this communication effort, through the
IOA’s Official Journal, with the IOC, all National
Olympic Academies, international sport and organized sports communities will achieve the results at
which we are all aiming, enhancing its role within
the framework of the Olympic Movement’s actions.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ διεθνουσ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ακαδημιασ,
κου Ισιδωρου κουβελου

«Πέρα όμως από τις νέες προσεγγίσεις της
ΔΟΑ, είμαι ευτυχής που για μια ακόμα χρονιά
ολοκληρώθηκαν με επιτυχία όλες οι ετήσιες
Σύνοδοι.»
Αγαπητοί φίλοι,
Όταν ο Βαρόνος Πιερ ντε Κουμπερτέν συνέλαβε την ιδέα της αναβίωσης των Ολυμπιακών
Αγώνων, είχε ορθότατα διαγνώσει ότι ο αθλητισμός
πολύ γρήγορα θα αναπτυσσόταν και θα γινόταν σημείο αναφοράς της λαϊκής κουλτούρας και μάλιστα
ως μορφή φυσικής άσκησης θα κατακτούσε τον κόσμο προσφέροντας ένα ανεκτίμητο μέσο επαφής και
επικοινωνίας, ικανό να διεισδύσει, να διαπεράσει και
να συνενώσει τους διάφορους πολιτισμούς. Υπήρξε ένθερμος φίλαθλος και οπαδός των παιδαγωγικών αξιών του αθλητισμού και όλη του τη ζωή την
επένδυσε σε αυτές τις αξίες που όλοι εμείς σήμερα
υποστηρίζουμε, αγωνιζόμενος για τη διάδοσή τους.
Παρά τις ελιτίστικες προκαταλήψεις του, λόγω της
καταγωγής του και του περιβάλλοντος όπου έζησε, η
προσέγγισή του στην ισότητα και το σεβασμό προς
τον συνάνθρωπο, δύο από τις σημαντικότερες αρχές
της Δημοκρατίας, έμελλε να αποτελέσουν τις βασικές
αρχές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε το σύγχρονο Ολυμπιακό Κίνημα.
Ο Ολυμπισμός ως παγκόσμια φιλοσοφία εξ ορισμού
βλέπει το περιεχόμενό της να έχει εφαρμογή στον
καθένα γύρω της, ανεξάρτητα από εθνότητα, φυλή,
γένος, κοινωνική τάξη, θρησκεία ή ιδεολογία. Μέσα
σε αυτό το πλαίσιο ο Ολυμπισμός ανέπτυξε τις αρχές
και τις αξίες του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται
αποδεκτές από κάθε πολιτισμό, σε κάθε γεωγραφική
τοποθεσία ή μέσα σε όλες τις εθιμικές ιδιαιτερότητες,
στοχεύοντας πάντοτε τον άνθρωπο και την ποιότητα
της ζωής του.
Αυτήν την ιδιαίτερη σχέση μεταξύ Ολυμπισμού και
Δημοκρατίας καθώς και τη σημασία της επίδρασης
των Αξιών του Ολυμπισμού στην ενδυνάμωση της
Δημοκρατίας επέλεξε με απόφασή της η Εφορεία της
ΔΟΑ να αποτελέσει το κυρίαρχο μήνυμα της χρονιάς
που διανύουμε και το θέμα ανάλυσης της μεγάλης Συνόδου των Νέων Συμμετεχόντων. Ένα θέμα που είχε
μεγάλη ανταπόκριση, όπως φάνηκε από τις παρουσιάσεις των ομιλητών και τις παρεμβάσεις των νέων που
συμμετείχαν.

Σε αυτήν τη σχέση των δύο εννοιών είναι αφιερωμένο
το δεύτερο τεύχος του Official Journal της Διεθνούς
Ολυμπιακής Ακαδημίας, παράλληλα με όλη τη δράση
της ΔΟΑ μέσα στη χρονιά που πέρασε.
Το άνοιγμα που επιχειρήσαμε το 2012 προς τη διεθνή
εκπαιδευτική κοινότητα για συνέργειες στο επίπεδο
της πανεπιστημιακής παιδείας, είχε ως αποτέλεσμα
την έναρξη συνεργασίας με δύο Πανεπιστήμια των
ΗΠΑ, το Harvard και το Yale, και την οργάνωση
δύο κύκλων εκπαίδευσης, εκτός των καθιερωμένων
ετήσιων Συνόδων μας, το Συμπόσιο “Sports, Politics
and Cultures” (Harvard Center of Hellenic Studies)
και τη σειρά σεμιναρίων Διεθνών Σχέσεων “Olympia
Summer Seminars” (Yale) υπό τη διεύθυνση του
“Navarino Network”.
Πέρα όμως από τις νέες προσεγγίσεις της ΔΟΑ, είμαι
ευτυχής που για μια ακόμα χρονιά ολοκληρώθηκαν
με επιτυχία όλες οι ετήσιες Σύνοδοι (Νέων Συμμετεχόντων, Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών, Σεμινάριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών) με μεγάλη συμμετοχή
και ξεκίνησε για τέταρτη ακαδημαϊκή χρονιά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ολυμπιακών Σπουδών σε
επίπεδο Master’s Degree που οργανώνει η ΔΟΑ σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και
με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Ιωάννης
Λάτσης.
Τέλος, η ΔΟΑ ήταν παρούσα και στους Χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Ίνσμπρουκ με ειδικό
περίπτερο αλλά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Λονδίνου, όπου και φιλοξενήθηκε με επιτυχία στο
«Σπίτι των Ελλήνων», με μεγάλη επισκεψιμότητα.
Ελπίζω η προσπάθεια αυτή επικοινωνίας, μέσα από
το Official Journal της ΔΟΑ, με την ΔΟΕ, με όλες τις
Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες, τους ανθρώπους του
αθλητισμού διεθνώς και τις οργανωμένες αθλητικές
κοινωνίες να έχει το αποτέλεσμα που όλοι στοχεύουμε, αναβαθμίζοντας το ρόλο και το έργο της στο πλαίσιο δράσεων του Ολυμπιακού Κινήματος.
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iOA

ΤΗΕ

at 2012

H ΔΟΑ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥσ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 2012

WITH THE INTERACTIVE EDUCATIONAL PROGRAMME
“DISCOVERING THE OLYMPIC MOVEMENT AND ITS VALUES”
ΜΕ TO ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ»
BY ROULA VATHI / ΤΗΣ ΡΟΥΛΑΣ ΒΑΘΗ
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olympic games

The IOA, wishing to contribute to the educational
vision of a new institution, the Youth Olympic
Games, participated in the Culture and Education Programme of the 1st Winter Youth Olympic
Games, “Innsbruck 2012”, with a modern educational programme, “Discovering the Olympic
Movement and its Values”, which followed the
original project presented at the 1st Youth Olympic Games in “Singapore 2010”. Throughout the
Games, a large number of young athletes, members
of Olympic delegations and the Olympic family,
volunteers as well as ordinary citizens were able to

Συνδράμοντας στο εκπαιδευτικό όραμα ενός νεοσυσταθέντος θεσμού, των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων,
η ΔΟΑ συμμετείχε στο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό
πρόγραμμα των 1ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Νέων «Ίνσμπρουκ 2012», συνεχίζοντας αυτό που ξεκίνησε στους  1ους Ολυμπιακούς Αγώνες
«Σιγκαπούρη 2010», με το σύγχρονο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα «Ανακαλύπτοντας το Ολυμπιακό Κίνημα και τις Αξίες του».
Σε όλη τη διάρκεια των Αγώνων ένας πολύ μεγάλος
αριθμός νέων αθλητών, μελών των Ολυμπιακών
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participate in the interactive activities of the programme, take a fascinating journey back through
time to the origins of the Olympic Games and discover interesting aspects of the modern Olympic
Movement with ease and enjoyment.
The IOC President Dr Jacques Rogge, the IOC
members Lambis Nikolaou, Sam Ramsamy, Anita DeFrantz, the honorary IOC member Walther
Tröger, the President of Hungary and President of
the Hungarian Olympic Committee Pal Schmitt,
Olympic medalists and members of the IOC Athletes’ Commission Claudia Bokel, Alexander
Popov and Pedro Yang, Prince Feisal Al Hussein,
President of the Jordanian Olympic Committee,
and Prince Albert of Monaco, President of the
Monaco Olympic Committee, were among those
who visited the IOA’s stand in Innsbruck and were
given a tour of the programme.
The IOA participated with the same programme,
from 29 July to 5 August 2012, in the events organized during the London Olympics at the “House of
Hellenes” in London’s Carlton Club, an initiative
of the British Hellenic Chamber of Commerce, in
cooperation with the “Alliance for Greece” and the
International Olympic
Truce Centre. During the Games, visiThe programme offers a wealth of
tors to the “House of
information, in both English and French,
Hellenes”, including
many friends of the
on the history of the Olympic Movement
IOA who had attended
its sessions in the past,
and the IOA’s activities.
were able to enjoyably
improve their knowledge of Ancient Olympia, the history of the Olympic Games and the Olympic Movement.
αποστολών και της Ολυμπιακής Οικογένειας, εθελοντών, αλλά και απλών πολιτών είχε την ευκαιρία
να πάρει μέρος στις διαδραστικές δραστηριότητες
The Programμε
του προγράμματος, να κάνει ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χρόνο, να ανακαλύψει τις απαρχές των ΟWithin the context of its educational role, the
λυμπιακών Αγώνων και ενδιαφέρουσες πτυχές του
IOA introduced a modern Olympic education proσύγχρονου Ολυμπιακού Κινήματος μέσα από έναν
gramme in 2010. The idea and initiative belonged
διασκεδαστικό και εύληπτο τρόπο.   
to Dionyssis Gangas, the Director of the IOA. The
research team that implemented the programme,
Ανάμεσα σε όσους επισκέφτηκαν το περίπτερο της
under the guidance of Dionyssis Gangas and the
ΔΟΑ στο Ίνσμπρουκ και ξεναγήθηκαν στο πρόγραμHonorary Dean of the IOA Professor Konstantinos
μα ήταν ο Πρόεδρος της ΔΟΕ, Δρ Jacques Rogge,
Georgiadis, consisted of Dr Paraskevi Lioumbi,
τα μέλη της ΔΟΕ Λάμπης Νικολάου, Sam Ramsamy,
Vassiliki Tzachrista (doctoral candidate and IOA
Anita DeFrantz, το επίτιμο μέλος της ΔΟΕ Walther
archaeologist), Roula Vathi (historian and IOA
Tröger, ο Πρόεδρος της Ουγγαρίας και Πρόεδρος
staff member) and Dimitris Gargalianos, Profesτης Ολυμπιακής Επιτροπής της χώρας Pal Schmitt,
sor of the Department of Physical Education and
οι Ολυμπιονίκες και μέλη της Επιτροπής Αθλητών
Sports Science at the Democritus University of
της ΔΟΕ, Claudia Bokel, Alexander Popov και Pedro
Thrace.
Yang, ο Πρίγκιπας Feisal Al Hussein και Πρόεδρος
της Ολυμπιακής Επιτροπής της Ιορδανίας, ο ΠρίγκιMaterials used came from the archives of the IOC,
πας Αλβέρτος του Μονακό και Πρόεδρος της Ολυof the IOA and the Foundation of the Hellenic
μπιακής Επιτροπής του Μονακό.
World.
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The members
of the IOA team
together with
members of the
Hellenic Olympic
Team at the Youth
Olympic Games in
Innsbruck at the
IOA booth.

Με το ίδιο πρόγραμμα η ΔΟΑ συμμετείχε και στο
διάστημα 29 Ιουλίου-5 Αυγούστου 2012 στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν κατά τη διάρκεια των
Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, στο «Σπίτι των
Ελλήνων» -που στεγάστηκε στο Carlton Club του
Λονδίνου- με πρωτοβουλία του Ελληνοβρετανικού
Επιμελητηρίου σε συνεργασία με τη «Συμμαχία για
την Ελλάδα» και το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας. Στο περιθώριο των Αγώνων, οι επισκέπτες
του «Σπιτιού των Ελλήνων», ανάμεσα στους οποίους
και πολλοί φίλοι της ΔΟΑ που έχουν συμμετάσχει
στις Συνόδους της στο παρελθόν, πλούτισαν τις γνώσεις τους για την Αρχαία Ολυμπία, την ιστορία των
Ολυμπιακών Αγώνων και του Ολυμπιακού Κινήματος διασκεδάζοντας δημιουργικά.

Το Πρόγραμμα

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού της ρόλου, η ΔΟΑ
υλοποίησε το 2010 ένα σύγχρονο Ολυμπιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η ιδέα και πρωτοβουλία
ανήκε στον Σύμβουλο Διοίκησης και Λειτουργίας
της ΔΟΑ, Διονύση Γάγγα και η ερευνητική ομάδα
που ανέλαβε να φέρει εις πέρας την υλοποίηση του
προγράμματος υπό την καθοδήγηση του ιδίου και
του επίτιμου Κοσμήτορα της ΔΟΑ, καθηγητή Κωνσταντίνου Γεωργιάδη
αποτελούνταν
από
τους: Δρα Παρασκευή
το πρόγραμμα προσφέρει σε δύο γλώσσες, Λιούμπη, Βασιλική
αγγλικά και γαλλικά, πλούσιο ενημερωτικό Τζαχρήστα (υποψηφία
και αρχαιουλικό για την ιστορία του Ολυμπιακού διδάκτορα
λόγο της ΔΟΑ), Ρούλα
Κινήματος και τις δραστηριότητες της ΔΟΑ. Βάθη (ιστορικό και υπάλληλο της ΔΟΑ) και
Δημήτρη Γαργαλιάνο,
καθηγητή του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου ΠανεπιστηThe programme offers a wealth of information,
μίου Θράκης.
in both English and French, on the history of the
Olympic Movement and the IOA’s activities,
which can be explored using a sophisticated touchΤο υλικό που χρησιμοποιήθηκε προήλθε από τα αρscreen system.
χεία της ΔΟΕ, της ΔΟΑ και του Ιδρύματος Μείζονος
Ελληνισμού.
Τα μέλη της
αποστολής της
ΔΟΑ μαζί με μέλη
της Ελληνικής
Ολυμπιακής
Αποστολής στους
Ολυμπιακούς
Αγώνες Νέων
του Ίνσμπρουκ
στο περίπτερο
της ΔΟΑ.

It features three applications:
a) In the first application, the visitor can obtain
abundant information via videos on the following: Olympic Values, Olympic Personalities,
Olympic Symbols, fundamental principles of
Olympism, modern Olympic Games, Olympic
Truce, Ancient Olympia (in 3D presentation),
Ancient Olympia in the modern era and the Panathenaic Stadium.

Special emphasis has been given to the section
on Olympic values. Using the examples of those
Olympians who best express and personify the
Olympic values, the educational role of the Olympic Movement is promoted and emphasized, over

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προσφέρει σε δύο
γλώσσες, αγγλικά και γαλλικά, πλούσιο ενημερωτικό υλικό για την ιστορία του Ολυμπιακού Κινήματος
και τις δραστηριότητες της ΔΟΑ, τα οποία μέσα από
έναν τεχνολογικά εξελιγμένο τρόπο, σε οθόνες αφής,
έχει κανείς την ευκαιρία να εξερευνήσει.

Αποτελείται από τρεις
εφαρμογές:
α) Στην πρώτη εφαρμογή μέσα από βίντεο μπορεί ο
επισκέπτης να αντλήσει πλήθος πληροφοριών σχετικά με τις παρακάτω ενότητες: Ολυμπιακές Αξίες,
Ολυμπιακές Προσωπικότητες, Ολυμπιακά Σύμβολα, Θεμελιώδεις αρχές του Ολυμπισμού, Σύγχρονοι
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Two Russian athletes
are leaving their
message at the IOA
booth in Innsbruck.

and above the competitive aspect of the Olympic
Games.
The section on Olympic personalities provides
biographical information
on Pierre de Coubertin,
reviver of the Olympic
Games in the modern
era, Dimitrios Vikelas,
first President of the IOC,
the IOC presidents Juan
Antonio Samaranch and
Jacques Rogge, and Nelson Mandela.
The Olympic symbols
section provides information on the Olympic
spirit, the Olympic rings, the Olympic motto, the
Olympic anthem, the athletes’ oath, the Olympic
flame and the Olympic flag through user-friendly
material.
The other sections contain videos on the modern
Olympic Games, the Summer, Winter and Youth
Olympic Games, the concept of the truce, ancient
Olympia and the Panathenaic Stadium. The culmination is a 3D representation produced by the
Foundation of the Hellenic World depicting the
buildings of Ancient Olympia as we imagine them
to be, according to excavation finds and relevant
sources.
b) The second application comprises the most
entertaining part of the programme, including an
interactive “Map of the World” which invites users to match the city and the correct year of specific celebrations of the Olympic Games, and the
torch and corresponding mascot for both Summer
and Winter Olympics. Participants may also test
their knowledge by answering multiple-choice
questions on subjects such as the ancient Olympic
Games, the revival of the Games, the Summer and
Winter Games, etc. A third game features Olympic
posters of the Summer and Winter Games in the
form of puzzles which visitors are invited to complete. Lastly, the touch screens can be converted
into free expression surfaces for those wishing
to paint and record their own Olympic messages,
which they can print after signing and take home
with them.
c) The third application contains data on the history and activities of the International Olympic
Academy. Using videos and an electronic book
with abundant photographic material, visitors can
obtain a great deal of information about the activities of the IOA.
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Δύο αθλήτριες της
ρωσικής ομάδας
αφήνουν μήνυμά στο
περίπτερο της ΔΟΑ στο
Ίνσμπρουκ.

The Director of the
IOC International
Cooperation and
Development
Tommy Sithole with
the IOA Honorary
Dean, Prof. K.
Georgiadis.
Ο Διευθυντής
της Διεθνούς
Συνεργασίας και
Ανάπτυξης της ΔΟE,
Tommy Sithole
με τον Επίτιμο
Κοσμήτορα της ΔΟA,
καθηγ. Κ. Γεωργιάδη.

Ολυμπιακοί Αγώνες, Ολυμπιακή Εκεχειρία, Αρχαία
Ολυμπία σε τρισδιάστατη απεικόνιση, Αρχαία Ολυμπία στη σύγχρονη εποχή και Παναθηναϊκό Στάδιο.
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ενότητα των Ολυμπιακών Αξιών, στην οποία μέσα από παραδείγματα Ολυμπιακών αθλητών που εκφράζουν και
σχηματοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις
Ολυμπιακές Αξίες, γίνεται προσπάθεια προβολής και
έμφασης στον παιδαγωγικό ρόλο του Ολυμπιακού
Κινήματος, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι των Ολυμπιακών Αγώνων.
Στην ενότητα Ολυμπιακές προσωπικότητες παρατίθενται βιογραφικά στοιχεία για τον αναβιωτή των
Ολυμπιακών Αγώνων στη σύγχρονη εποχή Πιερ ντε
Κουμπερτέν, τον πρώτο Πρόεδρο της ΔΟΕ Δημήτριο Βικέλα, τους προέδρους της ΔΟΕ Juan Antonio
Samaranch και Jacques Rogge και τον αγωνιστή
Nelson Mandela.
Στην ενότητα των Ολυμπιακών συμβόλων, μέσα από
χρηστικό και εύληπτο υλικό αντλεί κανείς πληροφορίες σχετικά με το Ολυμπιακό πνεύμα, τους Ολυμπιακούς κύκλους, το Ολυμπιακό motto, τον Ολυμπιακό

ύμνο, τον όρκο των αθλητών, την Ολυμπιακή φλόγα
και την Ολυμπιακή Σημαία.

Τhe IOA at
the “House of
Hellenes” in
London Olympics.
H ΔΟΑ στο
«Σπίτι των
Ελλήνων» στους
Ολυμπιακούς του
Λονδίνου

The application ends with a game about the greatest Olympic medalists of all time. This proved extremely popular. On a huge data base, visitors find
information on the number of medals won by each
athlete. They then make their own lists of the top
10 of Olympic medallists before taking a vote.
For the first time, the International Olympic Academy has expanded its work beyond the organization of a vast range of educational activities and
publishing work. We have created a complex electronic platform of educational material meeting
the needs of Olympic education utilizing the latest
technology, and targeting individuals of all ages.
The IOA’s efforts were strongly supported by the
International Olympic Committee, which financed
the programme’s implementation.
The programme has also been installed at the International Olympic Academy in Ancient Olympia
and is available to all participants in the IOA’s Sessions as well as to all visitors. Moreover, efforts
are being made, following requests from many
interested persons, to make the activities of the
IOA’s programme available on the Internet.

Στις υπόλοιπες ενότητες, είναι διαθέσιμα βίντεο από
τους Σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες -Θερινούς,
Χειμερινούς και Νέων- την ιδέα της εκεχειρίας, την
Αρχαία Ολυμπία και το Παναθηναϊκό Στάδιο, με
προεξάρχουσα την τρισδιάστατη απεικόνιση που
παρήγαγε το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού απεικονίζοντας τα κτίσματα της Αρχαίας Ολυμπίας, όπως
φανταζόμαστε ότι ήταν σύμφωνα με τα ανασκαφικά
ευρήματα και τις σχετικές πηγές.
β) Η δεύτερη εφαρμογή αποτελεί το πλέον ψυχαγωγικό κομμάτι του προγράμματος. Περιλαμβάνει
τον «χάρτη του κόσμου» όπου ο χρήστης καλείται
να αντιστοιχήσει πάνω στον διαδραστικό χάρτη την
εκάστοτε πόλη με το σωστό έτος διοργάνωσης των
Ολυμπιακών Αγώνων, τη δάδα και την αντίστοιχη
μασκότ τόσο από τους Θερινούς όσο και από τους
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να εξασκήσει τις γνώσεις του
απαντώντας σε ερωτήσεις με απαντήσεις πολλαπλής
επιλογής γύρω από ποικίλα θέματα, όπως οι αρχαίοι
Ολυμπιακοί Αγώνες, η αναβίωση των Αγώνων, οι
Θερινοί, οι Χειμερινοί κ.ο.κ. Οι Ολυμπιακές αφίσες
των Θερινών και των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων σχηματίζουν τα παζλ του τρίτου παιχνιδιού αυτής της εφαρμογής, τα οποία ο επισκέπτης καλείται
να ανασυνθέσει, ενώ τέλος οι οθόνες αφής μπορούν
να μετατραπούν σε έναν καμβά ελεύθερης έκφρασης
για όποιον θέλει να ζωγραφίσει και να αποτυπώσει
το Ολυμπιακό του μήνυμα, το οποίο αφού το υπογράψει, μπορεί να εκτυπώσει και να πάρει μαζί του.
γ) Στην τρίτη εφαρμογή περιλαμβάνονται στοιχεία
για την ιστορία και τις δραστηριότητες της Διεθνούς
Ολυμπιακής Ακαδημίας. Μέσα από βίντεο αλλά και
από ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, ο επισκέπτης μπορεί να αντλήσει πλήθος
πληροφοριών για τη δράση της ΔΟΑ.
Η εφαρμογή ολοκληρώνεται με το ιδιαίτερα δημοφιλές, όπως αποδείχτηκε, παιχνίδι με τους μεγαλύτερους Ολυμπιονίκες όλων των εποχών. Μέσα από μια
τεράστια βάση δεδομένων μέσα από την οποία κανείς
μπορεί να πληροφορηθεί για τον αριθμό των μεταλλίων του κάθε αθλητή και στη συνέχεια να δημιουργήσει την προσωπική του λίστα με τους καλύτερους 10
Ολυμπιονίκες με βάση την προσωπική του εκτίμηση
και στη συνέχεια να υποβάλει την ψήφο του.
Το πρόγραμμα έχει επίσης εγκατασταθεί στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία στην Αρχαία Ολυμπία
και είναι διαθέσιμο σε όλους τους μετέχοντες των
Συνόδων της ΔΟΑ και τους επισκέπτες, ενώ γίνεται
προσπάθεια – μετά από αίτημα πολλών ενδιαφερομένων- οι δραστηριότητες του προγράμματος της ΔΟΑ
να είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο.
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THE OPENING CEREMONY

OF THE 52nd INTERNATIONAL SESSION

FOR YOUNG PARTICIPANTS
Η τελετή έναρξης της 52ης Διεθνούς
Συνόδου για Νέους Μετέχοντες
12

Once again the Hill of the Pnyx, where democracy
was established with the creation and operation of
the famous “Assembly of the Demos”, hosted the
opening ceremony of the International Session for
Young Participants of the International Olympic
Academy.

Για μία ακόμη φορά η Πνύκα, το μέρος όπου θεμελιώθηκε η Δημοκρατία με την συγκρότηση και
λειτουργία κατά την Αρχαιότητα της περίφημης
«Εκκλησίας του Δήμου», φιλοξένησε την τελετή έναρξης της Διεθνούς Συνόδου για Νέους Μετέχοντες
της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

The 52nd Session, whose special theme was “The
enhancement of the principles of democracy through
the course of the Olympic Movement”, was declared
open by the Minister of Culture and Tourism, Tatiana Karapanagioti, in the presence of IOC member
Lambis Nikolaou, the President of the International
Committee of Mediterranean Games Amar Addadi,
the Vice-President of the HOC Pavlos Kanellakis,
the Secretary General of the HOC Manolis Katsadiakis, the American Ambassador to Greece Daniel
Bennett Smith, the Secretary General of the Hellenic
Association of Olympic Winners Evi Moraitidis, other Olympic medalists and competitors at the Olympic
Games.

Την έναρξη της 52ης Συνόδου που είχε ειδικό θέμα
«Η ενδυνάμωση των αρχών της Δημοκρατίας μέσα
από την πορεία του Ολυμπιακού Κινήματος», έκανε στις 17 Ιουνίου η τότε Υπουργός Πολιτισμού και
Τουρισμού Τατιάνα Καραπαναγιώτη και το «παρών»
έδωσαν το μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Λάμπης Νικολάου, ο Πρόεδρος της Διεθνούς
Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων Αmar Addadi, ο
Αντιπρόεδρος της ΕΟΕ Παύλος Κανελλάκης, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΕ Μανώλης Κατσιαδάκης,
ο Πρέσβης των ΗΠΑ στη Ελλάδα, Ντάνιελ Μπένετ
Σμιθ, η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών Εύη Μωραϊτίδου, άλλοι Ολυμπιονίκες αλλά και συμμετέχοντες σε Ολυμπιακούς
Αγώνες.

In his address to the 175 Young Participants, the
President of the International Olympic Academy,
Isidoros Kouvelos said, inter alia, “The Young Participants who are here with us will have the opportunity to experience different facets of the ancient and
modern history of the Olympic Movement and seek
in the messages that spring from its values realistic
ways of dealing with the problems that face modern
society. The IOA has the advantage of being situated at the site of Ancient Olympia, a place whose
distinctive features awaken and teach these modern
heirs about the ancient Olympic philosophy. The
special historical and ideological influence of the region blends with modern views of the contemporary
Olympic Movement, which the IOA explores during
its Sessions.
In the language of sport, by general consent, the IOA
functions as a small “Olympic Village”, an Olympic
Village where participants, through their intellectual,
cultural and sporting activities, aim at distinction and
fair play, learning and fun.
In addition to the high quality of teaching provided
by the IOA during its Sessions, with lectures and
presentations by distinguished academics, it also offers young participants the opportunity for a pleasant
stay in idyllic surroundings, amidst archaeological
treasures and modern architecture.

Στον χαιρετισμό του, στους 175 Νέους Μετέχοντες,
ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας
Ισίδωρος Κούβελος μεταξύ άλλων επισήμανε: «Οι
Νέοι Μετέχοντες που είναι κοντά μας, θα έχουν την
ευκαιρία να βιώσουν δια ζώσης τις διάφορες πτυχές
της αρχαίας και της σύγχρονης ιστορίας του Ολυμπιακού Κινήματος και να αναζητήσουν μέσα από
τα μηνύματα που εκπέμπουν οι αξίες του, ρεαλιστικούς τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που
αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία. Η ΔΟΑ έχει το
συγκριτικό πλεονέκτημα να εδράζεται στο χώρο της
Αρχαίας Ολυμπίας, η περιοχή της οποίας λόγω κυρίως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που διαθέτει,
αφυπνίζει και διδάσκει τους σύγχρονους κληρονόμους της αρχαίας Oλυμπιακής Φιλοσοφίας. Η ιδιαίτερη ιστορική και ιδεολογική βαρύτητα της περιοχής
λειτουργεί συνδυαστικά με τις νέες αντιλήψεις του
σύγχρονου Ολυμπιακού Κινήματος που διαπραγματεύεται η ΔΟΑ στις Συνόδους της.
Στη γλώσσα του αθλητισμού η ΔΟΑ, κατά κοινή ομολογία λειτουργεί ως ένα μικρό «Ολυμπιακό Χωριό». Ένα «Ολυμπιακό Χωριό», όπου οι μετέχοντες
μέσα από τις πνευματικές, πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις τους, αναζητούν τη διάκριση και το παιχνίδι, τη μάθηση και τη διασκέδαση.
Η ΔΟΑ πέρα από την υψηλή ποιότητα διδασκαλίας
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The IOA President is awarding Professor
Christina Koulouri
O πρόεδρος ΔΟΑ βραβεύει την καθηγήτρια
Χριστίνα Κουλούρη

The special theme of this year’s Session is “The enhancement of the principles of democracy through
the course of the Olympic Movement”. At a time of
global economic and social crisis, war, civil strife
and ideologies in conflict, the value of Democracy
remains a core issue. As stated in the Olympic Charter, “The goal of Olympism is to place sport at the
service of the harmonious development of humankind, with a view to promoting a peaceful society
concerned with the preservation of human dignity”.
The President of the International Olympic Committee, Dr Jacques Rogge sent a message in which
he said: “Dear Young Participants, you are gathered
here today, in accordance with tradition, on the Hill
of the Pnyx, near the Acropolis, in this city, Athens,
which saw the revival of the Olympic Games. It was
also this country, Greece, which invented democracy and made a decisive contribution to civilization.
Therefore, it is no coincidence that, over the next 10
days in Olympia, you will be discussing these two
important and essential themes, Democracy and the
Olympic Movement. I am convinced the experience
that you will acquire and the lessons you will learn
during this 52nd Session will be very useful for you
in the future.
Before concluding, I would like to thank the President
of the International Olympic Academy, Mr Kouvelos, the members of the Ephoria, and the teachers and
lecturers for their contribution to the Olympic cause
year after year”.

The Professor
Maria Bulatova.
Η καθηγήτρια
Maria Bulatova.

που προσφέρει στις Συνόδους αυτές μέσα από τις
ομιλίες και παρουσιάσεις διαπρεπών ακαδημαϊκών,
παρέχει παράλληλα και τη δυνατότητα στους νέους
μετέχοντες μιας ευχάριστης παραμονής μέσα σε ένα
ειδυλλιακό τοπίο αρχαιολογικού γοήτρου και σύγχρονης αρχιτεκτονικής.

The President of the Hellenic Olympic Committee,
Spyros Capralos also sent a message to the participants: «I am sure that all the young people who
are present here today and who will be travelling
to Olympia will become, once the Session’s proceedings are over, tomorrow’s ambassadors for the
Olympic Movement, having learned the Olympic
values that will accompany them as a valuable asset
throughout their lives.

Το ειδικό θέμα της φετινής Συνόδου είναι «Η ενδυνάμωση των αρχών της Δημοκρατίας μέσα από την
πορεία του Ολυμπιακού Κινήματος». Σε μια εποχή
παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, με
πολέμους και εμφύλιες συγκρούσεις, με ιδεολογικές
ανατροπές και αμφισβητήσεις, η αξία της Δημοκρατίας παραμένει κυρίαρχο αίτημα. Όπως αναφέρεται
στον Ολυμπιακό Χάρτη, «σκοπός του Ολυμπισμού
είναι να θέσει τον αθλητισμό στην υπηρεσία της αρμονικής ανάπτυξης του ανθρώπου, προκειμένου να
προωθήσει μια ειρηνική κοινωνία που ενδιαφέρεται
για τη διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.»

The ceremony on the Hill of the Pnyx, over and above
the formal opening of the Session, has a deeply sym-

Χαιρετισμό έστειλε και ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Δρ Jacques Rogge, που τόνισε:
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Οfficials
and young
participants at
the opening
ceremony.
Eπίσημοι και
νέοι μετέχοντες
στην τελετή
έναρξης

«Αγαπητοί Νέοι Μετέχοντες, συγκεντρωθήκατε εδώ,
σύμφωνα με την παράδοση, στον Λόφο της Πνύκας,
δίπλα στην Ακρόπολη, στην πόλη της Αθήνας στην
οποία ξαναγεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Και
σε αυτή τη χώρα, την Ελλάδα, η οποία εφηύρε τη
δημοκρατία και συνέβαλε ουσιαστικά στην άνθηση
του πολιτισμού. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι τις δέκα
επόμενες μέρες στην Ολυμπία θα συζητήσετε τα δύο
αυτά καίρια και σημαντικά θέματα της δημοκρατίας
και του Ολυμπιακού Κινήματος. Είμαι πεπεισμένος
ότι η εμπειρία που θα αποκτήσετε και τα μαθήματα που θα διδαχθείτε στη διάρκεια αυτής της 52ης
Συνόδου θα αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα για τις
μελλοντικές σας δεσμεύσεις.
Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Διεθνούς
Ολυμπιακής Ακαδημίας, τον κ. Κούβελο, τα μέλη
της Εφορείας, καθώς και τους καθηγητές και τους
ομιλητές για τη συμβολή τους, χρόνο με χρόνο, στην
υπόθεση του Ολυμπισμού.»
Χαιρετισμό έστειλε και ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος. «Είμαι
βέβαιος ότι όλοι οι νέοι που βρίσκονται εδώ και που
στη συνέχεια θα ταξιδέψουν ως την Αρχαία Ολυμπία,
με το τέλος των εργασιών της Συνόδου, θα γίνουν οι
αυριανοί πρεσβευτές του Ολυμπιακού Κινήματος,
καθώς θα εντρυφήσουν στις Ολυμπιακές Αξίες που
θα τους συνοδεύσουν σαν πολύτιμο εφόδιο σε όλη
τους τη ζωή.

bolic character. This was the site of the People’s Assembly, the quintessence of Athenian Democracy”.
The IOA Director Dionyssis Gangas then introduced
the two persons awarded honorary distinctions, the
President of the Ukrainian Olympic Academy, Professor Maria Bulatova and Ms Christina Koulouri,
Professor of Modern and Contemporary History.
The generous contributors to the musical part of the
event were Greek soprano Ms Anastasia Zannis, who
sang the Olympic anthem, the musical ensemble
“Celeste” and the choir of the Commercial Bank of
Greece.

Τhe IOA Director,
Dionyssis Gangas.
Ο Σύμβουλος
Διοίκησης και
Λειτουργίας της
ΔΟΑ, Διονύσης
Γάγγας.

Η   Τελετή στο Λόφο της Πνύκας, πέρα από την
τυπική έναρξη της Συνόδου, έχει βαθιά συμβολικό
χαρακτήρα. Σ’ αυτό εδώ το σημείο ήταν η έδρα της
Εκκλησίας του Δήμου, της πεμπτουσίας της αθηναϊκής δημοκρατίας.»
Στη συνέχεια της εκδήλωσης, ο Σύμβουλος Διοίκησης και Λειτουργίας της ΔΟΑ Διονύσης Γάγγας
προλόγισε τα δύο άτομα στα οποία απονεμήθηκαν
τιμητικές διακρίσεις, την Πρόεδρο της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ουκρανίας καθηγήτρια
Maria Bulatova και την Χριστίνα Κουλούρη, καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας.
Στο μουσικό μέρος της εκδήλωσης συμμετείχαν ευγενικά η Ελληνίδα Υψίφωνος Αναστασία Ζαννή η
οποία ερμήνευσε τον Ολυμπιακό Ύμνο, το Μουσικό Σύνολο “Celeste” και η Χορωδία της Εμπορικής
Τράπεζας της Ελλάδος.
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52nd

THE
INTERNATIONAL SESSION

FOR YOUNG PARTICIPANTS
Η 52η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
BY ANTONIA BORmpOTSIALOU / ΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΜΠΟΡΜΠΟΤΣΙΑΛΟΥ
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On Saturday, 16 June 2012, the International Olympic Academy welcomed students and young people
from all over the world, turning Ancient Olympia
into an “active school” where peoples’ coexistence,
equal participation and respect for cultures, the environment and democracy proved to be the most
important vehicles for preserving and disseminating
the Olympic spirit and the principles of the Olympic
Movement.

Το Σάββατο 16 Ιουνίου 2012 η Διεθνής Ολυμπιακή
Ακαδημία υποδέχτηκε φοιτητές και νέους από όλο
τον κόσμο, μετατρέποντας το χώρο της Αρχαίας
Ολυμπίας σε ένα «ενεργό σχολείο» όπου η συνύπαρξη των λαών, η ισότιμη συμμετοχή αλλά και ο
σεβασμός στους πολιτισμούς, το περιβάλλον και τη
δημοκρατία, αποτέλεσαν το σπουδαιότερο όχημα για
τη διατήρηση και τη διάδοση του Ολυμπιακού Πνεύματος και των αρχών του Ολυμπιακού Κινήματος.

175 participants – 84 men and 91 women – from
96 countries combined their knowledge and experience for two weeks and embraced the Olympic idea
through a series of activities.

Συνολικά 175 μετέχοντες  - 84 άντρες και 91 γυναίκες
- από 96 χώρες, ένωσαν τις γνώσεις και τις εμπειρίες
τους για δύο εβδομάδες, προσεγγίζοντας την Ολυμπιακή Ιδέα μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων.  

With the help of former participants and new coordinators, staunch and warm supporters of the IOA’s
work, the dance, literature and poetry and fine arts
workshops, as well as every sports activity, art event
and social evening acquired special significance for
the IOA’s operation, personality and mission, with
the view to bring people from every corner of the
planet closer together in a spirit of friendship and
cooperation.

Με τη βοήθεια παλαιότερων μετεχόντων και νέων
συντονιστών, πιστούς και ένθερμους υποστηρικτές
του έργου της ΔΟΑ, κάθε εργαστήρι, Χορού, Λογοτεχνίας-Ποίησης και Καλών Τεχνών, κάθε αθλητική
δραστηριότητα, κάθε καλλιτεχνικό δρώμενο, κάθε
κοινωνική βραδιά, απέκτησε μια ιδιαίτερη σημασία
για τη λειτουργία, το χαρακτήρα και την αποστολή
της ΔΟΑ, με στόχο να φέρει κοντά ανθρώπους απ’
όλον τον κόσμο σ’ ένα πνεύμα φιλίας και συνεργα-
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Such harmonious coexistence not only contributed to
freedom of expression, exchange of ideas, research
and collaboration but also emphasized the need for
the promotion and consolidation of the Olympic Ideal
through education and an interdisciplinary approach.
The unique journey that started on the sacred Hill of
the Pnyx and ended gloriously at the sacred site of
Ancient Olympia was full of challenges and expectations. In the beginning, there were guided tours of the
New Acropolis Museum and the Panathenaic Stadium, as well as of the archaeological site and the Museum in Ancient Olympia, where young participants
could admire some of the most remarkable achievements of ancient Greek civilization and look at the
most important monuments of Olympic history.
The excursion to Nemea for the revival of the Nemean Games made a strong impression; participants,
coordinators and lecturers took part in a race barefoot, adding their footprints to those of the ancient
Greeks.
Distinguished personalities from the field of sport,
culture and education, with their specialized knowledge and extensive research activity generously offered their “wisdom” to the young participants who
are the ambassadors of the Olympic Movement in
their respective countries. The following persons
honoured with their presence the Session whose special theme was “The enhancement of the principles
of Democracy throughout the course of the Olympic
Movement”:
• Professor Stephen G. Miller (USA), President of
the Association for the revival of the Nemean Games
and Professor Emeritus at Berkeley University,
California,
• Professor Maria Bulatova (Ukraine), President of
the National Olympic Academy of Ukraine,
• Professor Dr Mark Dyreson (USA), Professor
of Kinesiology and History at the University of
Pennsylvania,
• Dr Barbara Keys (Australia), History Lecturer at
the Department of Historical and Philosophical Studies of Melbourne University,
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The unique journey that
started on the sacred Hill
of the Pnyx was full of
challenges and expectations.
σίας. Αυτή η αρμονική συμβίωση όχι μόνο ενίσχυσε
την ελεύθερη έκφραση και την ανταλλαγή ιδεών, την
έρευνα και τη συνεργασία αλλά συνάμα ενδυνάμωσε
την ανάγκη για την προαγωγή και εδραίωση του Ολυμπιακού Ιδεώδους μέσα από την παιδαγωγική και
τη διεπιστημονικότητα.
Το μοναδικό ταξίδι που ξεκίνησε από τον ιερό λόφο της Πνύκας, για να καταλήξει πανηγυρικά στον
ιερό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, υπήρξε γεμάτο
προκλήσεις και προσδοκίες. Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν ξεναγήσεις τόσο στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης και στο Παναθηναϊκό Στάδιο όσο και στον
αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο της Αρχαίας
Ολυμπίας, όπου οι μετέχοντες θαύμασαν μερικά από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και περιηγήθηκαν ανάμεσα στα
σημαντικότερα μνημεία της Oλυμπιακής ιστορίας.

Το μοναδικό ταξίδι που
ξεκίνησε από τον ιερό λόφο
της Πνύκας, υπήρξε γεμάτο
προκλήσεις και προσδοκίες.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η εκδρομή για την αναβίωση των Αγώνων της Νεμέας, κατά τη διάρκεια
των οποίων μετέχοντες, συντονιστές και ομιλητές
έτρεξαν ξυπόλυτοι, προσθέτοντας τα αποτυπώματά
τους δίπλα σε αυτά των αρχαίων Ελλήνων.
Επιφανείς προσωπικότητες από το χώρο του αθλητισμού, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, με
εξειδικευμένες γνώσεις και πλούσια ερευνητική
δραστηριότητα πρόσφεραν άπλετα τη «σοφία» τους
στους φιλοξενούμενους νέους, πρεσβευτές του Oλυμπιακού Κινήματος στις χώρες τους.  Τη σύνοδο με
ειδικό θέμα «Η ενδυνάμωση των αρχών της δημοκρατίας μέσα από την πορεία του Oλυμπιακού Kινήματος», τίμησαν με την παρουσία τους οι:
• Καθηγ. Stephen G. Miller (ΗΠΑ), Πρόεδρος του
Συλλόγου για την Αναβίωση των Νέμεων Αγώνων
και Επίτιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του
Μπέρκλεϋ της Καλιφόρνια,
• Καθηγ. Maria Bulatova (Ουκρανία), Πρόεδρος της
Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ουκρανίας,
• Καθηγ. Δρ Mark Dyreson (ΗΠΑ), Καθηγητής
Κινησιολογίας και Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της
Πενσυλβάνια,

• Dr Constantinos Filis (Greece), Director of the International Olympic Truce Centre,
• Professor Kazuo Uchiumi (Japan), Professor of
Sport Sociology at the Economics University of
Hiroshima,
• Professor Bruce Kidd (Canada), Professor of Kinesiology and Physical Education at the University
of Toronto,
• Professor Dr Margaret Talbot (Great Britain),
President of the International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE) in Berlin,
• Sam Ramsamy, IOC Member, Vice-President of FINA, President of the IOC Sport for All
Commission,

• Δρ Barbara Keys (Αυστραλία), Λέκτορας Ιστορίας
στο τμήμα Ιστορικών και Φιλοσοφικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου της Μελβούρνης,
• Δρ Κωνσταντίνος Φίλης (Ελλάς), Διευθυντής του
Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας,
• Καθηγ. Kazuo Uchiumi (Ιαπωνία), Καθηγητής
Κοινωνιολογίας του Αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο
Οικονομικών της Χιροσίμα,
• Καθηγ. Bruce Kidd (Καναδάς), Καθηγητής Κινησιολογίας και Φυσικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο
του Τορόντο,
• Καθηγ. Δρ Margaret Talbot (Μεγάλη Βρετανία),
Πρόεδρος του Διεθνούς Συμβουλίου Αθλητικών
Επιστημών και Φυσικής Αγωγής (ICSSPE) στο
Βερολίνο,
• Sam Ramsamy (Νότιος Αφρική), Μέλος ΔΟΕ, Α-
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Dr Barbara Keys and Prof. Kazuo Uchiumi are
laying a wreath at the Pierre de Coubertin stele
with the IOA President, Isidoros Kouvelos.
H Δρ Barbara Keys και o καθηγ. Kazuo Uchiumi
καταθέτουν στεφάνι στη στήλη του Πιερ ντε
Κουμπερτέν μαζί με τον Πρόεδρο της ΔΟΑ,
Ισίδωρο Κούβελο.

• Professor Dr Otmar Weiss (Austria), Director of
the Department of Sport Sociology and Vice-Rector
of the Faculty of Sport Sciences at the University of
Vienna.
The lecturers presented their subjects from their personal perspectives and participated openly in the discussions with participants, exchanging views, ideas
and thoughts and contributing effectively to the dissemination of the Olympic spirit in the best possible
way. Thirteen discussion groups - two French-speaking and 11 English-speaking - with equal representation of both genders from all continents debated the
lectures that were delivered and reached interesting
conclusions.
Through discussion, freedom of expression and exchange of ideas with the coordinators, the groups examined in detail questions that they had raised, some
of which are listed below:
• What is the goal of the Olympic Movement?
• Is there democracy between genders in sport?
• Can the Olympic Games strengthen the principles
of democracy and peace?

ντιπρόεδρος της FINA και Πρόεδρος της Επιτροπής
της ΔΟΕ «Αθλητισμός για όλους»,
• Καθηγ. Δρ Gylton B. Da Matta (ΗΠΑ), Καθηγητής στο τμήμα Αθλητισμού και Άσκησης του Πανεπιστημίου του Νότιου Κολοράντο
• Καθηγ. Δρ Otmar Weiss (Αυστρία), Διευθυντής
του τμήματος Αθλητικής Κοινωνιολογίας και ΑντίΚοσμήτορας της Σχολής Αθλητικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου της Βιέννης

• How can the IOC make the legacy of the Olympic
Games more democratic to allow society in every
host country to benefit from them?

Οι προσκεκλημένοι τοποθετήθηκαν στο θέμα δίνοντας την προσωπική τους οπτική, συζήτησαν ανοιχτά με τους μετέχοντες, αντάλλαξαν απόψεις,
ιδέες και σκέψεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά και με
τον καλύτερο τρόπο στη διάδοση του Ολυμπιακού
Πνεύματος. Δεκατρείς ομάδες συζήτησης με ισότιμη εκπροσώπηση και από τα δύο φύλα, από όλες
τις ηπείρους – δύο γαλλόφωνες και 11 αγγλόφωνες
– επεξεργάστηκαν τις ομιλίες που παρουσιάστηκαν,
καταλήγοντας σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα.  

The resulting conclusions presented by each group
had one single purpose: to be used productively by

Μερικά από τα ερωτήματα που τέθηκαν στις ομάδες,
ερωτήματα που με τη βοήθεια των συντονιστών διε-

• How does technology and technological equipment affect democracy in sport?
• How does commercialization affect the Olympic
Games?
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ρευνήθηκαν σε βάθος μέσα από τη διαρκή συζήτηση, την ελεύθερη έκφραση και την ανταλλαγή ιδεών
ήταν τα εξής:
• Ποιος είναι ο σκοπός του Ολυμπιακού Κινήματος;
• Υπάρχει δημοκρατικότητα μεταξύ των δύο φύλων
στον αθλητισμό;
• Μπορούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες να ενδυναμώσουν
τις αρχές της δημοκρατίας και την ειρήνη;
• Πώς η τεχνολογία και ο τεχνολογικός εξοπλισμός
επηρεάζει τη δημοκρατικότητα στον αθλητισμό;
• Πώς η εμπορευματοποίηση επηρεάζει τους Ολυμπιακούς Αγώνες;
• Πώς μπορεί η ΔΟΕ να κάνει την κληρονομιά των
Ολυμπιακών Αγώνων δημοκρατικότερη ώστε η κοινωνία κάθε χώρας που τους φιλοξενεί να επωφεληθεί;

each participant separately with the view to promoting the Olympic ideals in his/her country.
Next to the archaeological site where centuries ago
athletes competed for an olive branch, the International Olympic Academy has taken over the task of
expanding the cultural legacy of the Olympic Movement by creating followers devoted to its principles.
As John Powell from Canada, Professor at Guelph
University, had once said, the International Olympic
Academy is the “one and only Olympic University”,
any person who crosses its threshold comes out wiser
and certainly richer in experience, knowledge and
feelings.

From the revival
of the Nemean
Games.
Από την αναβίωση
των Αγώνων της
Νεμέας.

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν και παρουσιάστηκαν από την κάθε ομάδα, δεν είχαν παρά ένα σκοπό.
Να χρησιμοποιηθούν παραγωγικά από τον κάθε μετέχοντα ξεχωριστά με στόχο την προαγωγή των Ολυμπιακών Ιδεωδών στη χώρα του.
Δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο όπου αιώνες πριν
οι αθλητές από όλα τα μέρη της Ελλάδος συναγωνίζονταν για ένα κλαδί ελιάς, η Διεθνής Ολυμπιακή
Ακαδημία ανέλαβε να επεκτείνει τη μορφωτική κληρονομιά του Ολυμπιακού Κινήματος, δημιουργώντας στελέχη αφοσιωμένα στις αρχές του. Όπως είχε
πει κάποτε και ο Καναδός John Powell, καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο του Guelph, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία αποτελεί «το πρώτο και μοναδικό Ολυμπιακό Πανεπιστήμιο».   Όποιος περνά το κατώφλι
του, βγαίνει πιο σοφός και σίγουρα πιο πλούσιος σε
εμπειρίες, γνώσεις και συναισθήματα.
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IT HAS BEEN SAID...
BY THE LECTURERS OF THE 52nd INTERNATIONAL SESSION

FOR YOUNG PARTICIPANTS

Prof. Stephen MILLER (USA)

Καθηγ. Stephen MILLER (ΗΠΑ)

If democracy is not a natural development of itself,
we need to ask what fundamental basis is necessary
for humans to come together in a democratic system. The answer lies in a notion of egalitarianism,
a notion of basic equality between human beings.
This is not, of course, an equality of size or shape or
intellectual capacity or economic wherewithal, but
an equality of opportunity that has as its corollary
that even the least of us has a positive contribution
to make to our common good. In the case of our
Nemean athletes, it means that everyone has the opportunity to win.
Rather, I believe that the ultimate source of isonomia and, therefore, democracy was athletics.

Αν η δημοκρατία δεν αποτελεί μια φυσική εξέλιξη
του εαυτού της, πρέπει να διερωτηθούμε ποια είναι
η θεμελιώδης βάση που χρειάζονται οι άνθρωποι
για να συνυπάρξουν όλοι μαζί σε ένα δημοκρατικό σύστημα. Η απάντηση βρίσκεται στην έννοια
της ισοπολιτείας, την έννοια της ισότητας μεταξύ
των ανθρώπων. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ισότητα μεγέθους ή σχήματος ή διανοητικής ικανότητας
ή οικονομικών μέσων, αλλά ισότητα ευκαιριών, η
οποία έχει ως επακόλουθο ότι ακόμη και οι πιο ασήμαντοι από μας να μπορούν να προσφέρουν κάτι
το θετικό στο κοινό μας καλό. Στην περίπτωση των
αθλητών μας της Νεμέας, σημαίνει ότι ο καθένας
έχει την ευκαιρία να κερδίσει. Πιστεύω μάλλον ότι
η θεμελιώδης πηγή της ισονομίας και, συνεπώς, και
της δημοκρατίας, ήταν ο αθλητισμός.
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Prof. Mark DYRESON (USA)

Καθηγ. Mark DYRESON (ΗΠΑ)

Ultimately, the Olympic charter represents an extension in the long lineage of the constitution-making
practices spawned by the Enlightenment. The document seeks to enshrine the principles of equality at
the heart of Olympic sport and create a space where
any human can succeed or fail based upon their own
merits and not the artifice of birth or tradition--citius,
altius, fortius writ as both sporting and political philosophy. The charter promotes Olympic equality as a
communal property, a transnational virtue available
to the entire globe, as the fact more nations participate in IOC affairs than even in the United Nations
underscores. The makers of the French Revolution
as well as the makers of the American Revolution
and all the other disciples of revolutionary equality
and fraternity created by the ideas of the Enlightenment ultimately saw their particular views of these
political “truths” as universal “truths,” the property
of all humankind. They would have cheered the
“universal” character of the Olympic movement as
described in the IOC’s constitution.

Τελικά, ο Ολυμπιακός Χάρτης είναι προέκταση των
πολυάριθμων πρακτικών που οδήγησαν στη σύνταξη πολλών συνταγμάτων μετά από την εποχή του
Διαφωτισμού. Ο Ολυμπιακός Χάρτης τοποθετεί τις
αρχές της ισότητας στην καρδιά του Ολυμπιακού αθλητισμού, διαμορφώνοντας ένα χώρο όπου ο κάθε
θνητός μπορεί να γνωρίσει τη νίκη ή την ήττα, με βάση την αξιοκρατία και όχι την καταγωγή ή την παράδοση – το γνωμικό citius, altius, fortius ισχύει τόσο
στην αθλητική όσο και στην πολιτική φιλοσοφία. Ο
Χάρτης προάγει την ισότητα ως κοινοκτημοσύνη, ως
μια υπερεθνική αρετή που ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα, εφόσον περισσότερες χώρες συμμετέχουν
στη ΔΟΕ απ’ ό,τι στα Ηνωμένα Έθνη. Οι πρωταγωνιστές της Γαλλικής Επανάστασης, όπως και οι πρωταγωνιστές της Αμερικανικής Επανάστασης, καθώς
και όλοι οι οπαδοί της επαναστατικής ισότητας και
αδελφότητας που δημιούργησε ο Διαφωτισμός, θεώρησαν ότι οι πολιτικές «αλήθειες» που ασπάζονταν
ήταν παγκόσμιες «αλήθειες» και κτήμα όλης της ανθρωπότητας. Θα είχαν χαιρετίσει τον «παγκόσμιο»
χαρακτήρα του Ολυμπιακού Κινήματος, όπως αποτυπώνεται στο καταστατικό της ΔΟΕ.

ΕΙΠΑΝ...
ΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΤΗΣ 52ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Dr Barbara KEYS (Australia)

Δρ Barbara KEYS (Αυστραλία)

The most notable case in which the Olympic Games
are thought to have had a “positive legacy” of democratization in a host country is the 1988 Seoul
Olympics. Numerous scholars have suggested that
hosting the Olympic Games created political pressures that helped move South Korea’s dictatorship
toward democratization. The argument is not that
the Olympic Games caused a dictatorship to institute democratic reforms, but rather that hosting the
Olympics was one of the factors that helped catalyze
this transformation and shaped the timing and the
nature of the change.

Η πιο αξιοσημείωτη περίπτωση όπου οι Ολυμπιακοί Αγώνες πιστεύεται ότι άφησαν «θετική κληρονομιά» εκδημοκρατισμού σε μια χώρα που τους
φιλοξένησε, είναι εκείνη της Σεούλ στους Ολυμπιακούς του 1988. Πολλοί ειδήμονες διατείνονται ότι η
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων βοήθησε τη
Νότια Κορέα στη μετάβαση από τη δικτατορία στον
εκδημοκρατισμό. Το επιχείρημα δεν είναι ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες οδήγησαν μια δικτατορία στην
εισαγωγή δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, αλλά
μάλλον ότι η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων
υπήρξε ένας από τους παράγοντες που ενήργησε ως
καταλύτης σε αυτόν το μετασχηματισμό, ορίζοντας
το χρόνο και τη μορφή αυτής της αλλαγής.

Καθηγ. Bruce KIDD (Καναδάς)

Prof. Bruce KIDD (Canada)
It should be recognized that the realization of athletes’ rights is a necessary but not sufficient condition for athletes’ empowerment. If athletes are to
express their full powers as humans through sport,
they need the enabling conditions of knowledgeable, supportive, coaching, and genuine access to
opportunities. They must feel safe, valued, socially
connected, morally and economically supported,
personally and politically empowered; and hopeful
about the future. They must have confidence that
they can engage in sport as an educational, cultural
and inter-cultural activity, with opportunities for
self-discovery and social learning as well as the development of athletic excellence. This requires the
Olympic Movement to move away from its unrelenting pursuit of the podium and return to its original broad focus on the aspirations of Olympism.
There is no better place to prepare for this journey
than the International Olympic Academy.

Πρέπει να αναγνωριστεί ότι η κατοχύρωση των
δικαιωμάτων των αθλητών είναι απαραίτητη αλλά
όχι επαρκής προϋπόθεση για την ισχυροποίηση των
αθλητών. Προκειμένου να μπορούν οι αθλητές να
ασκήσουν όλα τους τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα
από τον αθλητισμό, χρειάζονται γνώσεις, υποστήριξη, σωστή προπόνηση και πραγματική πρόσβαση σε όλες τις ευκαιρίες. Πρέπει να αισθάνονται
ασφαλείς, ότι χαίρουν εκτίμησης, ότι είναι ενταγμένοι στην κοινωνία, ότι είναι ισχυροποιημένοι σε
ατομικό και πολιτικό επίπεδο κι ότι έχουν ελπίδες
για το μέλλον. Πρέπει να είναι βέβαιοι ότι μπορούν
να επιδοθούν στον αθλητισμό ως εκπαιδευτική,
πολιτιστική και διαπολιτισμική δραστηριότητα, με
ευκαιρίες αυτοανακάλυψης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης, παράλληλα με την αναζήτηση της
αθλητικής υπεροχής. Για την επίτευξη όλων αυτών,
το Ολυμπιακό Κίνημα πρέπει να πάψει μονίμως
να στοχεύει στο βάθρο των νικητών και να εστιάσει πάλι στους αρχικούς σκοπούς και τις αρχές του
Ολυμπισμού. Δεν υπάρχει καλύτερος χώρος προετοιμασίας γι’ αυτή τη διαδρομή απ’ ό,τι η Διεθνής
Ολυμπιακή Ακαδημία.
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Dr Constantinos FILIS (Greece)
The

idea of the Olympic Truce originated from the
deep belief that sport and the Olympic ideals can
contribute to the creation of a peaceful, democratic
and better world. Initiatives that promote dialogue,
reconciliation, mutual understanding, solidarity
and peace are the main purpose of this endeavour.
Olympic Truce as an all human effort wishes to
emphasize the importance of respect for peaceful
coexistence.

Δρ Κωνσταντίνος ΦΙΛΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ)
Η ιδέα της Ολυμπιακής Εκεχειρίας προέρχεται από τη βαθιά πεποίθηση ότι ο αθλητισμός και τα
Ολυμπιακά ιδεώδη μπορούν να συνεισφέρουν στη
δημιουργία ενός ειρηνικού, δημοκρατικού και καλύτερου κόσμου. Πρωτοβουλίες που προωθούν το
διάλογο, τη συμφιλίωση, την αμοιβαία κατανόηση,
την αλληλεγγύη και την ειρήνη είναι o βασικός στόχος αυτής της προσπάθειας. Η Ολυμπιακή Εκεχειρία ακριβώς ως πανανθρώπινη προσπάθεια στοχεύει
να τονίσει τη σημασία του σεβασμού προς την ειρηνική συνύπαρξη.

Prof. Kazuo UCHIUMI (Japan)

Καθηγ. Kazuo UCHIUMI (Ιαπωνία)

When the spread of sport is made an element of welfare in a society, it too becomes a contributing factor
in the promotion of human rights and democratization. Culture, including sport, does not directly equal
human rights and peace, but an element of them in a
broad sense. The ensuring of welfare equals ensuring human rights and democratization economically,
politically and culturally. ‘Sport for all’ policy is an
element of the Welfare State.

Η προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας σε μια
κοινωνία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εκδημοκρατισμού. Όταν η διάδοση του αθλητισμού γίνεται
στοιχείο ευημερίας σε μια κοινωνία, συμβάλλει
παράλληλα και στην προαγωγή των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και του εκδημοκρατισμού. Ο πολιτισμός, συμπεριλαμβανομένου του αθλητισμού, δεν
αντιστοιχεί απόλυτα με τα ανθρώπινα δικαιώματα
και την ειρήνη, αλλά αποτελεί στοιχείο αυτών, υπό
την ευρύτερη έννοια. Εξασφάλιση της ευημερίας
ισοδυναμεί με εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εκδημοκρατισμού, από οικονομική,
πολιτική και πολιτιστική άποψη. Η πολιτική του
«αθλητισμού για όλους» είναι στοιχείο του κράτους
πρόνοιας.
Καθηγ. Margaret TALBOT
(Μεγάλη Βρετανία)

Prof. Margaret TALBOT
(Great Britain)
Rules and clothing requirements can be discriminatory, and are often applied without consulting the
people who will be affected most – the athletes.  
Much sport clothing, especially for female athletes,
is designed around western stereotypical ideas about
what women (and men) should wear, rather than the
functional needs of the sport. When this results in
the exclusion of large numbers of participants, surely there is a need for a radical rethink.
Every day, values like fairness or inclusion are constantly being violated, at all levels of sport, but perhaps most visibly, in professional and international
sport. You only need to look at some of the behaviour in Euro2012 to see this. This places significant
responsibility on the people who lead and manage
sport, at all levels, to enact and uphold the values
related to the Olympic ideals.
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Οι κανόνες και οι ενδυματολογικές απαιτήσεις μπορεί
να είναι αιτία διακρίσεων και εφαρμόζονται συχνά
χωρίς να ζητηθεί η άποψη εκείνων που επηρεάζονται
περισσότερο, δηλαδή οι αθλητές. Μεγάλο μέρος του αθλητικού ρουχισμού, κυρίως των αθλητριών, έχει σχεδιασθεί με βάση δυτικές στερεότυπες ιδέες σχετικά με
το τι πρέπει να φοράνε οι γυναίκες (και οι άνδρες) και
όχι με βάση τις λειτουργικές ανάγκες του αθλήματος.
Όταν αυτό οδηγεί στον αποκλεισμό σημαντικού αριθμού αθλητών, είναι προφανές ότι το θέμα χρειάζεται
ριζική επανεξέταση.
Καθημερινά, αξίες όπως η αμεροληψία ή η ενσωμάτωση παραβιάζονται συστηματικά, σε όλες τις βαθμίδες
του αθλητισμού, κυρίως όμως στον επαγγελματικό και
διεθνή αθλητισμό. Αρκεί να παρακολουθήσει κανείς
αυτά που συνέβησαν στο Euro 2012 για να το διαπιστώσει. Συνεπώς είναι μεγάλη η ευθύνη εκείνων που
ηγούνται και διαχειρίζονται τον αθλητισμό, σε όλα τα
επίπεδα, να εφαρμόζουν στην πράξη και να τηρούν τις
αρχές που συνδέονται με τα Ολυμπιακά Ιδεώδη.

Sam RAMSAMY (South Africa)

Sam RAMSAMY (Νότια Αφρική)

The IOC’s position is that sport “should be accessible to all people … with full access to the manifold
benefits and opportunities which sport provides”.
This was not the case in South Africa. Politics, race
or religion should not, and must not, in any way, become an obstacle to undermine Olympic Universalism. The first known blatant discrimination occurred
at the 1936 Berlin Olympic Games when people of
Jewish origin were barred from participating. During this period white domination prevailed in parts
of the USA. But perseverance by African Americans
(then called “Negroes”) managed to overcome discrimination by employing certain tactical arrangements. Sadly, the IOC was not able to counter this
form of discrimination.

Η θέση της ΔΟΕ είναι ότι ο αθλητισμός «πρέπει να
είναι προσιτός σε όλους τους ανθρώπους … με πλήρη πρόσβαση στα πολλαπλά οφέλη και τις ευκαιρίες που προσφέρει η άθληση». Αυτό δεν ίσχυε στη
Νότια Αφρική. Οι πολιτικές πεποιθήσεις, η φυλή ή
η θρησκεία δεν μπορεί και δεν πρέπει, με κανένα
τρόπο, να αποτελέσει εμπόδιο που υπονομεύει τον
Ολυμπιακό Οικουμενισμό. Η πρώτη γνωστή κατάφορη διάκριση έγινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Βερολίνου, το 1936, όταν δεν επετράπη σε μια
ομάδα ανθρώπων εβραϊκής καταγωγής να συμμετάσχουν. Την περίοδο εκείνη η κυριαρχία των Λευκών επικρατούσε σε ορισμένες περιοχές των ΗΠΑ.
Η επιμονή όμως των Αφρικανών-Αμερικανών (που
τότε ονομάζονταν «Νέγροι») κατάφερε να υπερνικήσει τις διακρίσεις, χρησιμοποιώντας κάποιες τακτικές ρυθμίσεις. Δυστυχώς, η ΔΟΕ δεν μπόρεσε να
αντιταχθεί σε αυτή τη μορφή διάκρισης.

Although the IOC’s determination to include women in all sports at the Olympic Games has now succeeded, the debate of women’s participation and
representation still continues. Only when: “Every
man, woman and child should have the individual
and collective opportunity to enjoy sport… regardless of race, culture, nationality, ethnicity, gender
or religion” becomes a reality in every country in
the world can we state with joy and triumph that
the principle of Olympic Universalism has been
achieved.

Παρά το γεγονός ότι η αποφασιστικότητα της ΔΟΕ
να συμπεριλάβει τις γυναίκες σε όλα τα αθλήματα
στους Ολυμπιακούς Αγώνες έχει πλέον αποδώσει, η
συζήτηση για τη συμμετοχή και την εκπροσώπηση
των γυναικών συνεχίζεται. Μόνο όταν η ευχή «κάθε
άνδρας, γυναίκα και παιδί, πρέπει να έχει την ατομική ή συλλογική δυνατότητα να απολαμβάνει την
άθληση… ανεξαρτήτως φυλής, πολιτισμού, εθνικότητας, εθνοτικής προέλευσης, φύλου ή θρησκείας»
γίνει πραγματικότητα σε κάθε χώρα του κόσμου, θα
μπορέσουμε να πούμε, με χαρά και υπερηφάνεια,
ότι η αρχή του Ολυμπιακού Οικουμενισμού έχει
πλέον επιτευχθεί.

Καθηγ. Gylton DA MATTA (Βραζιλία)

Prof. Gylton DA MATTA (Brazil)
Democratic education, citizenship education, sustainability and peace education represent the new
frontier for Sport Pedagogy studies. The literature
review pointed the lack of studies on diversity training for coaches/physical educators as well as the
lack of studies on student’s democratic practices in
K-12 physical education/PETE… It seems that it is
important to highlight that in addition to the content
physical educators/coaches also need political skills
and leadership in order to become effective professionals in the XXI Century. Much attention must be
given to the conceptualization of physical education
and coaching education towards promoting a more
democratic and just society… Moreover, physical
education teacher education programmes should
be enriched with the realm of information and possibilities offered through the Olympic values and
Olympism.

Η δημοκρατική παιδεία, η αγωγή του πολίτη, η
εκπαίδευση για τη βιωσιμότητα και την ειρήνη, αποτελούν το νέο σύνορο των σπουδών στον τομέα
της αθλητικής παιδαγωγικής. Η μελέτη της βιβλιογραφίας κατέδειξε την έλλειψη μελετών για την κατάρτιση των προπονητών και καθηγητών φυσικής
αγωγής σε θέματα πολυπολιτισμικότητας, καθώς
και μελετών για τις δημοκρατικές πρακτικές των
μαθητών στο πλαίσιο της φυσικής αγωγής, από το
νηπιαγωγείο μέχρι και τη 12η τάξη και για την κατάρτιση των καθηγητών φυσικής αγωγής. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, πέρα από το περιεχόμενο,
οι καθηγητές φυσικής αγωγής/προπονητές χρειάζονται επίσης πολιτικές δεξιότητες και ηγετικές ικανότητες για να γίνουν πραγματικοί επαγγελματίες
του 21ου αιώνα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί
στη σύλληψη της φυσικής αγωγής και της κατάρτισης των προπονητών για την προώθηση μιας πιο
δημοκρατικής και πιο δίκαιης κοινωνίας. Επίσης, τα
προγράμματα κατάρτισης των καθηγητών φυσικής
αγωγής πρέπει να εμπλουτίζονται με το άφθονο υλικό και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Ολυμπιακές Αξίες και ο Ολυμπισμός.
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LECTURE / διαλεξη

Prof. Dr OTMAR WEISS
HEAD OF THE DEPARTMENT OF SPORT SOCIOLOGY
VICE-DEAN OF THE CENTRE OF SPORT SCIENCE AND UNIVERSITY SPORT
UNIVERSITY OF VIENNA, AUSTRIA

IDENTITY AND (DEMOCRATIC)

VALUES IN SPORT

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ) ΑΞΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

The following epigrams by highly successful football coaches can be found in almost
every American textbook for sociology of sport:
• Winning is not everything. It is the only thing.
• They ask not how you played the game but
whether you won or lost.
As a contrast, Lynn Ager, the first anthropologist
to visit Nelson Island, Alaska, says, “The kind of
competition I saw was one in which everyone tried
to do his best but not at anyone else´s expense”.
These Inuits enjoyed a non-winning game.
From these examples we learn that human beings
are not born to be competitive or co-operative, aggressive or passive, “good” or “bad”, but behave as
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Οι παρακάτω ρήσεις γνωστών διάσημων προπονητών ποδοσφαίρου αναφέρονται σε όλα σχεδόν τα αμερικανικά εγχειρίδια κοινωνιολογίας του
αθλητισμού:
• Η νίκη δεν είναι το παν, είναι το μόνο πράγμα.
• Δεν σας ρωτούν πώς παίξατε αλλά αν νικήσατε ή
χάσατε.
Αντιθέτως, η Lynn Ager, η πρώτη ανθρωπολόγος
που επισκέφθηκε το νησί Νέλσον στην Αλάσκα,
παρατηρεί ότι «στο είδος του αγώνα που παρακολούθησα, ο καθένας προσπαθούσε να κάνει το κατά
δύναμιν, αλλά όχι σε βάρος όλων των άλλων». Αυτοί
οι Ινουίτ ευχαριστιούνται έναν αγώνα χωρίς νικητές.
Αυτά τα παραδείγματα μάς δείχνουν ότι οι άνθρω-

Καθηγ. Δρ OTMAR WEISS
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΙ-ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ, ΑΥΣΤΡΙΑ

ποι δεν γεννιούνται για να γίνουν ανταγωνιστικοί
ή συνεργατικοί, επιθετικοί ή παθητικοί, «καλοί» ή
«κακοί», αλλά συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο
λόγω της κουλτούρας τους. Η κουλτούρα είναι πάντα
προϊόν παιδείας και κοινωνικοποίησης.

they do because of their culture. Culture is invariably a product of education and socialisation.
It is important to note that although everyone
undergoes socialisation, not everyone undergoes
the same socialisation experience. Cooperative
societies have sports that minimize competition,
while aggressive societies have highly competitive games. In other words: if an individual puts
health first he or she will act accordingly in and
outside sports. However an individual will behave differently if his or her predominant value
is “success at any price”. This is reflected very
clearly in sports.
But sport is not just a mirror or microcosm of society. Sport is more. Society’s values and norms can
be seen and experienced in sport more than elsewhere. This can be illustrated by using “achievement” as an example.
There are two aspects of achievement: action and
representation. For instance managers or politicians spend more than 80% of their time on “face
work”, that is representation in order to improve
their image. Their real action is not visible. Some-

Σημειωτέον ότι, ενώ οι πάντες υπόκεινται σε κοινωνικοποίηση, η εμπειρία της κοινωνικοποίησης δεν
είναι ίδια για όλους. Στις συνεργατικές κοινωνίες, ο
αθλητισμός ελαχιστοποιεί τον ανταγωνισμό, ενώ στις
επιθετικές κοινωνίες, οι αγώνες είναι άκρως ανταγωνιστικοί. Δηλαδή, αν ένα άτομο δίνει προτεραιότητα
στην υγεία, αυτό το άτομο θα ενεργήσει ανάλογα,
μέσα και έξω από το πλαίσιο του αθλητισμού. Αλλά
το άτομο αυτό θα συμπεριφερθεί διαφορετικά αν έχει ως πρωταρχική αξία τη «νίκη πάση θυσία». Αυτό
φαίνεται καθαρά στον αθλητισμό.
Ωστόσο, ο αθλητισμός δεν είναι απλώς ο καθρέφτης
ή ο μικρόκοσμος της κοινωνίας. Είναι κάτι περισσότερο. Οι κοινωνικές αξίες και οι κοινωνικοί κανόνες
είναι εμφανείς και βιώνονται στον αθλητισμό περισσότερο απ’ οπουδήποτε αλλού. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί με το παράδειγμα του «επιτεύγματος».
Το επίτευγμα περιλαμβάνει δυο πτυχές: την πράξη
και την αναπαράσταση. Για παράδειγμα, οι μάνατζερ και οι πολιτικοί αφιερώνουν περισσότερο από
το 80% του χρόνου τους για να διαμορφώσουν την
έκφρασή τους, “face work”, προκειμένου να βελτιώσουν την εικόνα τους. Η πραγματική τους πράξη δεν
είναι εμφανής. Μερικές φορές χρειάζονται χρόνια
για να φανεί το επίτευγμά τους. Η σύγχρονη κοινωνία είναι προσανατολισμένη περισσότερο προς την
επιτυχία και λιγότερο προς τα επιτεύγματα. Βρισκόμαστε μπροστά σ’ ένα διαχωρισμό ανάμεσα στην
πράξη και την αναπαράσταση.
Ο αθλητισμός είναι διαφορετικός. Εκείνο που τον ξεχωρίζει είναι η ενότητα πράξης και αναπαράστασης,
μια ενότητα που σπάνια βρίσκεται αλλού. Η επίδοση
στον αθλητισμό μπορεί να περιοριστεί σε μετρήσιμες
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διαστάσεις: μόνο τα γκολ, τα δευτερόλεπτα και τα
εκατοστά υπολογίζονται.

times it takes years to see what they have actually
succeeded. Modern society is not an achievement
oriented society but rather a success related society. We are faced with the division of action and
representation.
Sport is different. What is typical for sport is the
unity of action and representation, a unity that
hardly exists anywhere else. Performance in sport
can be reduced to a quantifiable dimension: only
goals, seconds, and centimetres count.

Τα καθαρά αθλητικά σύμβολα ενώνουν τη δράση με
την αναπαράσταση ενισχύοντας την ταυτότητα του
αθλητή. Ενώ το επίτευγμα σε άλλους τομείς παραμένει αόρατο για πολλούς και  μπορεί να εκτιμηθεί μόνον από τους έμπειρους, στον αθλητισμό η επιτυχία
είναι άμεσα αναγνωρίσιμη και κατανοητή απ’ όλους.
Αυτό καταδεικνύει ότι ο αθλητισμός είναι κοινωνικό φαινόμενο. Στις σύγχρονες κοινωνίες, δεν υπάρχει άλλος θεσμός που να παρέχει σε όλα τα άτομα
-ανεξάρτητα από θρησκεία, φύλο ή ηλικία- τη δυνατότητα κοινωνικής καταξίωσης και αναγνώρισης.
Επιτρέπει στους συμμετέχοντες να εκφράζουν και να
επιβεβαιώνουν την ταυτότητά τους.
Ο κάθε άνθρωπος έχει πολλές ταυτότητες: του μαθητή/τριας στο σχολείο, του μέλους ενός αθλητικού

The clear symbols of
sport unite action and
“There is no doubt that the Olympic
representation and reinforce the identity of
Movement plays a major role with regard
the athlete. Whereas
the sport identity of the athletes.”
achievement in other
areas remains invisible for many people
and can often be appreciated only by experts, in ομίλου, του βενιαμίν της οικογένειας ή, αργότερα,
sport success is immediately recognisable and can του γονέα, δάσκαλου, γιατρού ή συναδέλφου. Η επιbe understood by one and all.
βεβαίωση της ταυτότητας είναι μια ανθρώπινη ανάγκη, όπως το φαγητό ή το ποτό. Συνεπώς πρέπει να
This shows that sport is a social phenomenon. In ικανοποιείται αυτή η θεμελιώδης κοινωνική ανάγκη
modern societies there is no other institution that ή ένστικτο.
gives so many people, regardless of their religion,
gender, or age access to acknowledgement by oth- Η αναγνώριση και η ενίσχυση της ταυτότητας μποers. Sport enables the enactors to confirm their ρούν να διασφαλιστούν μόνο μέσα από ένα σύστημα
identities.
αξιών και κανόνων της κοινωνίας ή της ομάδας που
περιβάλλει το άτομο. Δεδομένου ότι αυτό το σύστηEvery human being possesses a number of identi- μα αξιών και κανόνων αντικατοπτρίζεται πολύ καties: be it as a pupil in school, as a member of a θαρά στον αθλητισμό, ο αθλητισμός προσφέρει μια
sports club, as the youngest child in a family or, μοναδική δυνατότητα αναγνώρισης και ενίσχυσης
later, as a parent, teacher, doctor or colleague. And της ταυτότητας.
it is a basic human need – like eating and drinking – to confirm these identities. This fundamental Στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στους Ολυμπιακούς
social need or instinct must be satisfied.
Αγώνες, η πρωταρχική και σημαντικότερη αξία είναι
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What is decisive is that acknowledgement and the
reinforcement of identity can only be maintained
on the basis of the value and norm system of the
surrounding society or social group. Since this
value and norm system is reflected very clearly in
sport, sport offers an almost unique opportunity
for acknowledgement and reinforcement of the
identity.
In sport, and in particular at the Olympic Games,
the first and foremost value can only be fair play.
Any true victory relies on fair play. The idea of
fair play - equal opportunities, respect for the opponent, adherence to the rules - was first invented
in sport and is its moral principle.

το «ευ αγωνίζεσθαι». Κάθε πραγματική νίκη βασίζεται στο «ευ αγωνίζεσθαι». Η ιδέα του «ευ αγωνίζεσθαι» -ισότητα ευκαιριών, σεβασμός του αντιπάλου,
τήρηση των κανόνων- προήλθε από τον αθλητισμό
και αποτελεί την ηθική του αρχή.

To «ευ αγωνίζεσθαι» είναι ουσιαστική προϋπόθεση
της δημοκρατίας. Καμία άλλη αξία εκτός του «ευ
When it comes to democracy fair play is the best αγωνίζεσθαι» δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την εprecondition. There is no other value than fair play πιτυχία οποιασδήποτε δημοκρατικής διαδικασίας.
which can guarantee the success of any demo- Στον αθλητισμό, το «ευ αγωνίζεσθαι» είναι η απάcratic process. In sport fair play is the answer to ντηση στη βία, το ντόπινγκ και σε όλους τους αρνητικούς συντελεστές
του αθλητισμού. Για
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ολυμπιακό παράδειγμα, η επίλυΚίνημα παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ση του προβλήματος
του ντόπινγκ δεν είτης αθλητικής ταυτότητας των αθλητών.» ναι τόσο θέμα τιμωρίας του παραβάτη
όσο θέμα εμπιστοviolence, doping and all the other negative factors. σύνης. Αν ένας  αθλητής  ή αθλήτρια έχει ταυτότητα
For instance, solving the doping problem is not just «ευ αγωνίζεσθαι», τότε είναι αξιόπιστος.
a matter of punishing the perpetrator but rather a
matter of trust. If an athlete has a fair play identity, Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ολυμπιακό Κίνημα
παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αθληhe or she has an identity which can be trusted.
τικής ταυτότητας των αθλητών. Ωστόσο η επίτευξη
There is no doubt that the Olympic Movement αυτής της ταυτότητας δεν πρέπει να γίνεται πάση
plays a major role with regard to the sport identity θυσία. Η επιτυχία δεν δικαιολογεί την προσφυγή σε
of the athletes. However, this should no longer be αθέμιτες τακτικές και -αντίθετα με τα λόγια του αa success identity at all costs. Success does not jus- μερικανού προπονητή ποδοσφαίρου στον οποίο αναtify foul means and – contrary to the saying of the φέρθηκα στην αρχή-  έχει σημασία το πώς παίχτηκε
American football coach I quoted to start with - it ο αγώνας. Το «ευ αγωνίζεσθαι» και οι δημοκρατικές
does matter how the game is played. Fair play and αρχές μέσα στο Ολυμπιακό Κίνημα έχουν συμβάλει
democratic principles within the Olympic Move- θετικά στη δημιουργία ενός καλύτερου αθλητισμού
ment have been contributing positively to both bet- και μιας καλύτερης κοινωνίας. Αυτή η διαδικασία
ter sport and a better society. This process needs to πρέπει να συνεχιστεί και να εντατικοποιηθεί και γι’
be continued and intensified, and that is why the αυτόν ακριβώς το λόγο το Ολυμπιακό Κίνημα είναι
τόσο σημαντικό.
Olympic Movement is so important.
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LECTURE / confÉrence

Prof. MARIA BULATOVA, D.Sc.
NATIONAL UNIVERSITY OF UKRAINE ON PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
PRESIDENT of the OLYMPIC ACADEMY OF UKRAINE

WOMEN,

SPORT AND DEMOCRACY
ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Equality and freedom have been both identified as important characteristics of democracy.
Maintenance of democratic values: legality, equality, freedom, the right to self-determination, human
rights, consensus, pluralism, and others- allows the
society to live a balanced way. The implementation of these principles of democracy in relation to
women is an important part of the history of Olympic sports.
Since ancient times the Olympic history has been
testifying the aspiration of women to become a part
of the Olympic movement but all their efforts had
failed.
FORMATION OF WOMEN’S SPORTS
AND WOMEN’S ENTERING THE
OLYMPIC MOVEMENT. PROGRAMME OF
THE OLYMPIC GAMES
Following the Olympic sport traditions of ancient
Greeks, Pierre de Coubertin strongly opposed the
participation of women in the Olympic competitions. Coubertin considered an ideal woman to be
beautiful, gracious, submissive and chaste - the
notion which is in contradiction with an image
of an ideal athlete - strong, decisive, brave, i.e.
masculine.
However, his views failed to stop women from par-
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Η ισότητα και η ελευθερία έχουν προσδιορισθεί
ως σημαντικά στοιχεία της Δημοκρατίας. Η διαφύλαξη των δημοκρατικών αξιών: νομιμότητα, ισότητα,
το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, τα δικαιώματα του
ανθρώπου, η συναίνεση, ο πλουραλισμός και άλλες,
επιτρέπουν στην κοινωνία να λειτουργεί με ισορροπημένο τρόπο. Η εφαρμογή των δημοκρατικών
αυτών αρχών στην περίπτωση των γυναικών αποτελεί σημαντική πτυχή της ιστορίας του Ολυμπιακού
αθλητισμού.
Ήδη από την εποχή της αρχαιότητας, οι γυναίκες
προσπάθησαν να ενταχθούν στο Ολυμπιακό Κίνημα,
αλλά οι προσπάθειές τους υπήρξαν άκαρπες.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ
Σύμφωνα με τις αθλητικές Ολυμπιακές παραδόσεις
της Αρχαίας Ελλάδας, ο Πιερ ντε Κουμπερτέν ήταν
κατηγορηματικά αντίθετος με τη συμμετοχή των γυναικών στις Oλυμπιακές αναμετρήσεις. Ο Κουμπερτέν θεωρούσε ότι η ιδανική γυναίκα έπρεπε να είναι
ωραία, αξιοπρεπής, υποταγμένη και ενάρετη – μια
έννοια αντίθετη προς την εικόνα του ιδανικού αθλητή – ισχυρού, αποφασιστικού, γενναίου, δηλαδή τον
άνδρα.

Καθηγ. MARIA BULATOVA, D.Sc.
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

ticipating in the Olympic Games. For the first time,
women competed in the 1900 Games of the II Olympiad in Paris. The first female athlete to become
a champion was the British tennis player Charlotte
Cooper. With time, the number of female participants of the Olympic Games has increased dramatically. To date, women compete in more than 43%
of events in the Olympic programme. This has been
achieved through the focused and concerted efforts
of the International Olympic Committee and International Federations.
It should be emphasized that today competitions in
only two Olympic sports, synchronized swimming
and rhythmic gymnastics - are held exclusively for
women. Besides, in two other sports women directly compete against men, equestrian and sailing.
And two more are mixed: tennis and badminton.
Women have long ago received the right to compete in many sports and athletic disciplines, which
in the 20s-30s of 20th century were strongly objected by physicians (e.g., middle and long distance
running in track-and field athletics). Now women
perform in all contact team sports - handball, basketball, football, field hockey, ice hockey. In the
female part of the Olympic programme there are
included competitions in such sports about which
even the most radical proponents of feminism could
not think a few decades ago - judo, modern pentathlon, freestyle wrestling, and boxing..
Meanwhile, the achievements of women in respect
of full equality with men in terms of representation in the Olympic Games are still disputable in
society.

Ωστόσο, οι απόψεις του δεν εμπόδισαν τις γυναίκες
να συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι
γυναίκες συμμετέχουν για πρώτη φορά στους Αγώνες της 2ης Ολυμπιάδας στο Παρίσι το 1900: η πρώτη
γυναίκα Ολυμπιονίκης είναι η Βρετανίδα τενίστρια
Charlotte Cooper. Με την πάροδο του χρόνου, ο αριθμός των γυναικών που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς αυξάνεται θεαματικά. Σήμερα, οι γυναίκες
συμμετέχουν στο 43% των Ολυμπιακών αθλημάτων.
Αυτό είναι αποτέλεσμα των στοχευμένων και συντονισμένων προσπαθειών της Διεθνούς Ολυμπιακής
Επιτροπής και των Διεθνών Ομοσπονδιών.
Σημειωτέον ότι σήμερα υπάρχουν μόνο δύο αμιγώς
γυναικεία Ολυμπιακά αθλήματα, η συγχρονισμένη
κολύμβηση και η ρυθμική γυμναστική. Σε άλλα δύο
αθλήματα, την ιππασία και την ιστιοπλοΐα, οι γυναίκες αγωνίζονται εναντίον των ανδρών ενώ, σε δύο
άλλα, την αντισφαίριση και την αντιπτέριση (μπάντμιντον), οι ομάδες είναι μικτές.
Οι γυναίκες είχαν κατακτήσει από καιρό το δικαίωμα
συμμετοχής σε πολλά αθλήματα και αγωνίσματα, παρά τις έντονες αντιρρήσεις των γιατρών στις δεκαετίες
του 1920 και 1930 (π.χ. στα αγωνίσματα αντοχής και
ημιαντοχής του στίβου). Σήμερα, οι γυναίκες συμμετέχουν σε όλα τα αθλήματα επαφής - χειροσφαίριση,
καλαθοσφαίριση, χόκεϊ, χόκεϊ σε πάγο. Το γυναικείο
μέρος του Ολυμπιακού προγράμματος περιλαμβάνει
σήμερα αθλήματα τα οποία, πριν από μερικές δεκαετίες, ούτε και οι πιο φανατικοί οπαδοί του φεμινισμού
δεν μπορούσαν να φαντασθούν - τζούντο, σύγχρονο
πένταθλο, ελεύθερη πάλη και πυγμαχία.
Ωστόσο, τα επιτεύγματα των γυναικών ως προς την
απόλυτη ισότητα με τους άνδρες και την εκπροσώπησή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ακόμα
αμφισβητήσιμα στην κοινωνία.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΧΩΡΩΝ
Στη δεκαετία του 1960, ο αριθμός των γυναικών
στις εθνικές Ολυμπιακές ομάδες δεν υπερέβαινε το
15-20% και αντιστοιχούσε περίπου στα ποσοστά της
γυναικείας συμμετοχής.
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Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970, οι γυναίκες
συνήθως απουσίαζαν από τις ομάδες που έστελναν οι
μουσουλμανικές χώρες στους Ολυμπιακούς Αγώνες,
λόγω των θρησκευτικών πεποιθήσεων, των παραδόσεων και των συνηθειών. Επίσης, οι γυναίκες από τη
Νότια Αμερική αποτελούσαν πολύ μικρό ποσοστό
της σύνθεσης των ομάδων.

REPRESENTATION OF WOMEN IN
THE OLYMPIC TEAMS OF DIFFERENT
COUNTRIES
In the 60s of 20th century, a number of women in
the national Olympic teams from different countries did not exceed 15-20% and approximately
corresponded to the number of female competition.

Στις δεκαετίες του 1970-1990, η μεγάλη ανάπτυξη
του γυναικείου αθλητισμού ανά τον κόσμο, με επίκεντρο την επιτυχία όλων των μελών της ομάδας
στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είχε σαν αποτέλεσμα το
ποσοστό των γυναικών και των ανδρών στις εθνικές
ομάδες να είναι σαφώς υψηλότερο απ’ ό,τι η σχέση
αγώνων ανδρών και γυναικών.
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Πριν από πάνω από 30 χρόνια, η Διευθύντρια της
ΔΟΕ Monique Berlioux, σε μια ομιλία της στο Δουβλίνο το 1980, ανέλυσε το θέμα της συμμετοχής των
γυναικών στο Ολυμπιακό Κίνημα. Σύμφωνα με τα

Up to the middle of 1970s in the teams, which
Muslim countries delegated to the Olympic Games,
women were generally absent, as deter“Τoday competitions in only two Olympic
mined by religious
beliefs, traditions and
sports, synchronized swimming and rythmic
customs; whereas in
the Olympic teams of
gymnastics, are held exclusively for women.”
South America women were represented
στοιχεία, το 52% του πληθυσμού της γης είναι γυναίvery poorly.
κες και συνεπώς, σε κάθε δραστηριότητα πρέπει να
In 70s-90s of the 20th century the intensive develop- υπάρχει ισότητα, συνεργασία και αλληλοσυμπλήρωment of women’s sports around the world focused ση μεταξύ ανδρών και γυναικών.
on the success of the whole team at the Olympics,
has led to the fact that in the national teams the ratio Δυστυχώς, όλη σχεδόν η διαχείριση του αθλητισμού
of women and men was significantly higher than βρισκόταν στα χέρια των ανδρών. Για να αλλάξει η
κατάσταση υπέρ των γυναικών, πρέπει να τους δοθεί
the ratio of male and female competitions.
η δυνατότητα να αποκτήσουν την αναγκαία κατάρτιση προκειμένου να καταλάβουν υψηλές θέσεις μέσα
WOMEN IN GOVERNING BODIES
στον Ολυμπιακό αθλητισμό.
OF THE INTERNATIONAL OLYMPIC
SYSTEM
Από την αρχή της δεκαετίας του 1980, χάρη στις εMore than 30 years ago the IOC Director Monique πίμονες προσπάθειες του προέδρου της ΔΟΕ Juan
Berlioux in a speech being delivered in Dublin (Ire- Antonio Samaranch, γυναίκες τοποθετήθηκαν σε διάland) in 1980, exposed the analysis on women’s φορες ηγετικές θέσεις στο πλαίσιο του διεθνούς Ολυparticipation in the Olympic movement. According μπιακού συστήματος. Σήμερα, με απόφαση της ΔΟΕ,  
to the data, 52% of the Earth population are women, 20% των θέσεων στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή,
and, consequently any activity requires equality be- τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές και τις Διεθνείς
tween the sexes, co-operation and mutual comple- Ομοσπονδίες πρέπει να δοθούν σε γυναίκες. Ήδη
ment of men and women in it.
στην αρχή της δεκαετίας του 1990, από τα 95 μέλη
της ΔΟΕ, επτά ήταν γυναίκες (7,4%). Πέντε γυναίκες
Unfortunately, in the world of sports almost all (2,6%) ήταν επικεφαλής Εθνικών Ολυμπιακών Επιgoverning positions were concentrated solely in the τροπών, ενώ μια γυναίκα διηύθυνε Διεθνή Ομοσπονhands of men. In order to change the status-quo in δία. Οι αλλαγές αυτές όμως ήταν πολύ μικρές και δεν
favor of women, they should be given proper edu- ανταποκρίνονταν στις εκκλήσεις του Προέδρου της
cation which must become a main factor in gaining ΔΟΕ. Έτσι, τη δεκαετία του 1990, η ΔΟΕ ανέλαβε
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the CEO positions in the Olympic sports.
Since the early 1980s due to the vigorous efforts
of IOC president Juan Antonio Samaranch women
have been entrusted to head different segments of
the International Olympic system. At present on the
decision of the IOC not less 20% of all positions
within the structures of the International Olympic
Committee, National Olympic Committees and International Federations should be filled by women.
Already in the early 90s of 20th century, there
were 7 women (7.4%) of the 95 IOC members, 5
women (2.6%) headed the National Olympic Committees and one woman led the IF. However, these
changes looked very minor and did not meet the
calls of the President of the IOC. Thus in the 90s of
20th century the IOC conducted a series of measures aimed at enhancing the role of women in the
Olympic movement, and increasing their representation in the governing bodies of the International
Olympic system. As a result in 1997 Anita DeFranz
(USA) was elected the IOC Vice-president, there
was established the IOC Commission “Women and
Sport”. Today 21 women enter 109 IOC members;

σειρά μέτρων με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου των
γυναικών μέσα στο Ολυμπιακό Κίνημα και τη μεγαλύτερη εκπροσώπησή τους στα όργανα διοίκησης του
Διεθνούς Ολυμπιακού συστήματος. Ως αποτέλεσμα,
η Anita DeFranz (ΗΠΑ) εξελέγη το 1997 αντιπρόεδρος της ΔΟΕ και συνεστήθη η Επιτροπή της ΔΟΕ
«Γυναίκες και Αθλητισμός». Σήμερα, μεταξύ των
109 μελών της ΔΟΕ, 21 είναι γυναίκες. Η Gunilla
Lindberg (Σουηδία), η Claudia Bokel (Γερμανία) και
η Nawal El Moutawakel (Μαρόκο), εκλεγείσα αντιπρόεδρος της ΔΟΕ, είναι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΟΕ.

«Σήμερα υπάρχουν μόνο δύο αμιγώς γυναικεία
Ολυμπιακά αθλήματα, η συγχρονισμένη
κολύμβηση και η ρυθμική γυμναστική.»
Gunilla Lindberg (Sweden), Claudia Bokel (Germany), with Nawal El Moutawakel (Morocco),
elected the IOC Vice-President, are in the IOC Executive Board.
Paradoxically, the number of women participating in the Olympics is close to the number of men.
Women are almost equal with men by the number of
events, but from real participation in the governing
the Olympic sports they are actually withdrawn. It
is no wonder that some decisions made by IOC and
the IFs for the development of women’s sports look
like controversial. However, it would be wrong to
blame men only in existing circumstances. Women
are not inclined to engage in intense competition
with men in the cruel world of a modern sport due
to a lot of reasons the main of which are: women
behave much less aggressively while applying for
a vacant CEO position; they often lack of influence
and support in political setting; they have high feeling of traditional family values (children, spouse,
elderly parents, etc.).
In conclusion it should be mentioned that natural
for current world striving towards gender equality
must not break balanced development of different
spheres of social life including sport.

Το παράδοξο όμως είναι ότι ο αριθμός των
γυναικών που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι
πολύ κοντά σε εκείνον
των ανδρών. Οι γυναίκες βρίσκονται περίπου στο ίδιο επίπεδο με τους άνδρες ως προς τον αριθμό των
αγωνισμάτων, αλλά όταν μιλάμε για ουσιαστική
συμμετοχή στα διοικητικά όργανα του Ολυμπιακού
αθλητισμού, η παρουσία τους είναι πολύ περιορισμένη. Δεν είναι λοιπόν απορίας άξιο το γεγονός ότι
οι αποφάσεις που λαμβάνουν η Διεθνής Ολυμπιακή
Επιτροπή και οι Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες
για την ανάπτυξη του γυναικείου αθλητισμού είναι
συχνά αμφιλεγόμενες. Θα ήταν, ωστόσο, λάθος να
κατηγορούμε μόνο τους άνδρες γι’ αυτήν την κατάσταση. Οι γυναίκες έχουν την τάση να μη θέλουν να
συμμετέχουν σε έντονη αναμέτρηση με τους άνδρες
στον σκληρό κόσμο του σύγχρονου αθλητισμού για
πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων οι σημαντικότεροι είναι οι εξής: Οι γυναίκες είναι πολύ πιο ήπιες
όταν διεκδικούν μια θέση στην ανώτερη διοίκηση.
Συχνά δεν έχουν κύκλους επιρροής και πολιτικής
υποστήριξης και είναι πολύ προσηλωμένες στις οικογενειακές παραδοσιακές αξίες (παιδιά, σύζυγος,
ηλικιωμένοι γονείς κλπ).
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η προσπάθεια που
καταβάλλεται διεθνώς υπέρ της ισότητας των φύλων,
δεν πρέπει να εμποδίζει την ισορροπημένη ανάπτυξη
διάφορων τομέων της κοινωνικής ζωής συμπεριλαμβανομένου του αθλητισμού.
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The

11th Joint

International Session
for Presidents or Directors
of NOAs and Officials of NOCs

Η 11η ΚΟΙΝΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ για ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ
Ή ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΟΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΟΕ
BY ALEXANDRA KARAISKOU / THΣ AΛΕΞANΔΡAΣ KAΡAÏΣKOΥ

Η 11η Κοινή Διεθνής Σύνοδος για Προέδρους ή Διευθυντές ΕOA και Στελέχη ΕOΕ διεξήχθη με επιτυχία στην Αρχαία Ολυμπία, από 24 έως 31 Mαΐου
2012. Tο ειδικό θέμα της Συνόδου ήταν «Η προώθηση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων από τις
Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές και τις Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες στο πλαίσιο της Ολυμπιακής
Παιδείας».
The 11th Joint International Session for Presidents
or Directors of NOAs and Officials of NOCs was
successfully held in Ancient Olympia from 24th to
31st May 2012.The special subject of the Session
was “The promotion of cultural activities by the
NOCs and the NOAs in the framework of Olympic
Education”.
Throughout the works of the Session, 111 participants (37 women, 74 men) from 88 countries
along with three observers and three guests had the
opportunity to discuss and exchange ideas on the
cultural and educational dimension of Olympism
and on ways to promote it, through their NOAs and
NOCs, to the contemporary society.
The special topic of the Session was scientifically
developed through substantial presentations by
seven lecturers who all devoted to the fundamental
principle of Olympism which is “blending sport
with culture and education”. The IOC Member, Dr
Lambis Nikolaou, under the capacity of the Chair-

Στη διάρκεια της Συνόδου, 111 συμμετέχοντες (37
γυναίκες, 74 άνδρες) από 88 χώρες, μαζί με τρεις παρατηρητές και τρεις προσκεκλημένους, είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν και να ανταλλάξουν ιδέες
γύρω από τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις του Ολυμπισμού και τους τρόπους προώθησής
του στη σύγχρονη κοινωνία, μέσα από τις ΕOA και
τις ΕOΕ τους.
Tο ειδικό θέμα της Συνόδου ανέπτυξαν επιστημονικά στις ουσιαστικές τους παρουσιάσεις επτά ομιλητές που εστιάστηκαν στη θεμελιώδη αξία του
Ολυμπισμού, δηλαδή τη «σύνδεση του αθλητισμού
με τον πολιτισμό και την παιδεία». Το μέλος της
ΔΟΕ Λάμπης Νικολάου, ως πρόεδρος της Επιτροπής
Πολιτισμού και Ολυμπιακής Εκπαίδευσης της ΔΟΕ,
μίλησε για το σημαντικό έργο που επιτελεί αυτή η
Επιτροπή για την προώθηση και ενστάλαξη των Ολυμπιακών αξιών στους νέους μέσα από διάφορα
προγράμματα. Ο καθηγητής Norbert Müller από το
πανεπιστήμιο του Mainz, Πρόεδρος της Διεθνούς
Επιτροπής Pierre de Coubertin, υπογράμμισε την
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The IOC
member,
Lambis
Nikolaou
Το μέλος της
ΔΟΕ, Λάμπης
Νικολάου

man of the IOC Commission for Culture and Olympic Education, focused on the significant work of
the IOC Commission in encouraging and promoting the Olympic values to young people through
various projects. Prof. Norbert Müller, from the
University of Mainz, President of the International Pierre de Coubertin Committee highlighted
the need to integrate Coubertin’s philosophy to
the modern Olympic ideal and follow the ancient
Greek approach which stresses the importance of
the harmonious unit of body and mind. Prof. Nataliya Melnikova, President of the Central Olympic Academy of Russia provided the audience with
examples of NOAs’ efforts, in cooperation with
various organizations in their respective countries,
to promote Olympic Education programmes to the
youth, while Ms Eugenia Chidhakwa, Director
of the NOA of Zimbabwe, referred to the role of
culture and traditional games to promote Olympic
values within the framework of the 2012 Olympic
Games. Dr Ioanna Karamanou,
lecturer at the Theatrical Studies
Dept. in the University of PeloThe special topic was scientifically
ponnese, made a historic review
developed through substantial
of how sports and theatre were
mingled in Ancient Greece and
presentations by seven lecturers.
Dr Peter Kovar, lecturer at the
Sports Science Dept. in the University of Kaiserslautern focused on how Olympic
ανάγκη ενσωμάτωσης της φιλοσοφίας του ντε Κουvalues are implemented in modern society. Lastly,
μπερτέν στο σύγχρονο Ολυμπιακό ιδεώδες και την
Dr Christian Wacker, Director of the Qatar Olymυιοθέτηση της αρχαιοελληνικής προσέγγισης που τοpic and Sport Museum pointed out the importance
νίζει τη σημασία της αρμονικής ανάπτυξης σώματος
of the Olympic Museums in Olympic Education
και πνεύματος. Η καθηγήτρια Nataliya Melnikova,
throughout the world with the launch of interesting
πρόεδρος της Κεντρικής Ολυμπιακής Ακαδημίας
cultural and educational programmes.
της Ρωσίας, παρουσίασε στο ακροατήριο παραδείγματα των προσπαθειών των ΕΟΑ, σε συνεργασία
Furthermore, 33 delegates from National Olymμε διάφορους οργανισμούς των αντιστοίχων χωρών
pic Academies and National Olympic Committees
τους, για την προώθηση των προγραμμάτων Ολυwere able to present to their colleagues their NOAs
μπιακής Παιδείας στους νέους, ενώ η κυρία Eugenia
and/or NOCs activities that were held the previous
Chidhakwa, διευθύντρια της ΕΟΑ της Ζιμπάμπουε,
year in their countries, accompanied with interestαναφέρθηκε στο ρόλο της κουλτούρας και των παραing audiovisual material and give food for thought
δοσιακών αγώνων και παιχνιδιών για την προώθηση
to all the members of the Olympic family, conτων Ολυμπιακών Αξιών στο πλαίσιο των Ολυμπιαcerning the active role of the NOAs as well as the
κών του 2012. Η Δρ Ιωάννα Καραμάνου, λέκτορας
NOCs to the dissemination of Olympic Education.
στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου, έκανε μια ιστορική ανασκόπηση της
All the participants had an active role in the nine
ανάμιξης του αθλητισμού με το θέατρο στην Αρχαία
discussion groups that were formed (two FrenchΕλλάδα, ενώ ο Δρ Peter Kovar, λέκτορας στο Τμήμα
speaking, seven English-speaking), where various
Επιστήμης του Αθλητισμού στο πανεπιστήμιο του
topics were debated such as: The ways the IOC and
Kaiserslautern μίλησε για το πώς οι Ολυμπιακές Αξίthe IOA can support the NOAs to develop effective
ες ενσωματώνονται στη σύγχρονη κοινωνία. Τέλος,
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ο Δρ Christian Wacker, διευθυντής του Ολυμπιακού
και Αθλητικού Μουσείου του Κατάρ, επισήμανε τη
σημασία των Ολυμπιακών Μουσείων για την Ολυμπιακή Παιδεία σε όλη την υφήλιο.
Επίσης, 33 εκπρόσωποι Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών και Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών παρουσίασαν στους συναδέλφους τους τις δραστηριότητες
των ΕΟΑ και των ΕΟΕ τους, που είχαν αναπτυχθεί
τον προηγούμενο χρόνο στις χώρες τους, χρησιμοποιώντας οπτικοακουστικό υλικό, δίνοντας τροφή
για σκέψη σε όλα τα μέλη της Ολυμπιακής οικογένειας, αναφορικά με τον ενεργό ρόλο των ΕΟΑ,
αλλά και των ΕΟΕ, στην εξάπλωση της Ολυμπιακής
παιδείας.

Tο ειδικό θέμα ανέπτυξαν
επιστημονικά στις ουσιαστικές
τους παρουσιάσεις επτά ομιλητές.
educational programmes with cultural activities,
the kind of activities that can be held by the NOAs
in order to meet the cultural aims of the IOC and
promote Olympic Education, the challenges the
NOAs face in their efforts to balance educational
and cultural programmes as means of dissemination of Olympic values, ways to improve the collaboration between the NOCs and the NOAs, e.t.c.
During the current year, the IOA has also published
the Directory of the NOAs with updated information, which was distributed to the participants and
there was a chance for immediate discussion on
ways to improve communication between the IOA
and the NOAs in order to strengthen the network of
the NOAs worldwide. Another means of improving this relationship has also been the structure of
the new IOA website, using new technology tools
and providing useful information.
Throughout the works of the Session, the main objective of the IOA was also emphasized, which is
the preparation of a special manual with necessary
guidelines and obligations dictated by the IOC in
order to assist the NOAs develop their own educational programmes, focusing on the cultural features of their countries and disseminate Olympic
Education to the youth in an effective way.

Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν ενεργό ρόλο στις εννέα ομάδες συζητήσεων που σχηματίστηκαν (δύο
γαλλόφωνες και επτά αγγλόφωνες), όπου συζητήθηκαν διάφορα θέματα, όπως: Πώς μπορούν η ΔΟΕ
και η ΔΟΑ να βοηθήσουν τις ΕΟΑ προκειμένου να
καταρτίσουν αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα με πολιτιστικές δραστηριότητες, το είδος
των δραστηριοτήτων που μπορούν να αναλάβουν
οι ΕΟΑ για να ανταποκριθούν στους πολιτιστικούς
στόχους της ΔΟΕ και να προωθήσουν την Ολυμπιακή Παιδεία, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
ΕΟΑ στις προσπάθειές τους να εξισορροπήσουν τα
εκπαιδευτικά με τα πολιτιστικά προγράμματα ως μέσα διάδοσης των Ολυμπιακών Αξιών, τους τρόπους
βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ ΕΟΕ και ΕΟΑ,
κ.ο.κ.
Στη διάρκεια της φετινής χρονιάς, η ΔΟΑ εξέδωσε
επίσης τον Κατάλογο των ΕΟΑ με επικαιροποιημένα στοιχεία, που διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες,
προσφέροντας τη δυνατότητα άμεσης αντίδρασης
για τρόπους βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ
ΔΟΑ και ΕΟΑ. Ένα άλλο μέσο βελτίωσης αυτής της
σχέσης είναι η δομή της νέας ιστοσελίδας της ΔΟΑ,
που χρησιμοποιεί εξελιγμένα τεχνολογικά εργαλεία
και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες.
Σε όλη τη διάρκεια της Συνόδου, υπογραμμίστηκε ο
βασικός στόχος της ΔΟΑ, δηλαδή η κατάρτιση ενός
εγχειριδίου με τις απαραίτητες οδηγίες και υποχρεώσεις που υπαγορεύει η ΔΟΕ για να βοηθήσει τις
ΕΟΑ να διαμορφώσουν τα δικά τους εκπαιδευτικά
προγράμματα, με άξονα τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των χωρών τους, προκειμένου να προωθηθεί
αποτελεσματικά η Ολυμπιακή παιδεία στους νέους.
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19th

THE
ΙNTERNATIONAL SEMINAR

ON OLYMPIC STUDIES FOR POSTGRADUATE STUDENTS

ΤΟ 19ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙA ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚOΥΣ ΦOΙTHTΕΣ
BY STELLA TACHTARA / THΣ ΣΤΕΛΛΑσ ΤΑΧΤΑΡΑ

The 19th International Seminar took place in the IOA
premises in Ancient Olympia from September 1st to
September 30th 2012. Twenty five participants from
19 different countries from all over the world - all
Master holders and/or PhD students - participated at
this year’s Seminar, where nine prominent scientists,
specialized on Olympism and Sports, had the role of
the supervising professors during the seminar.
The International Seminar on Olympic Studies for
Postgraduate Students is a programme that attracts
a multicultural body of postgraduate students of the
highest academic standards, who are researching topics related to sport and Olympism, and wish to enhance their knowledge and do research on Olympic
subjects. It is organized and subsidized by the International Olympic Academy and the IOC Olympic
Solidarity. The purpose of the seminar is to help selected young students, from all over the world, gain
knowledge and experience in the Olympic Movement
in order to enhance their studies. Young scientists are
also given the opportunity to contribute effectively to
Olympic research.
National Olympic Academies and National Olympic
Committees are requested to collaborate with Universities and Olympic Studies Centres of their respective
countries so as to select the most competent candidate
possible. In addition to that, The IOA also addresses
individual invitations to Professors of Universities
and Higher Institutes of Physical Education in order

Το 19ο Διεθνές Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις της ΔΟA στην Αρχαία Ολυμπία από
την 1η έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012. Στο σεμινάριο
συμμετείχαν 25 μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές  από 19 χώρες, με επιβλέποντες καθηγητές εννέα διακεκριμένους επιστήμονες ειδικευμένους σε
θέματα Ολυμπισμού και αθλητισμού.
Το Διεθνές Σεμινάριο Ολυμπιακών Σπουδών για
Μεταπτυχιακούς Φοιτητές είναι ένα πρόγραμμα
που συγκεντρώνει ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών
υψηλότατου ακαδημαϊκού επιπέδου που ερευνούν
θέματα σχετικά με τον αθλητισμό και τον Ολυμπισμό και επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις
τους και να διευρύνουν την έρευνά τους γύρω από τα Ολυμπιακά θέματα. Σκοπός του σεμιναρίου
είναι να βοηθήσει τα επιλεγέντα νέα άτομα απ’ όλον τον κόσμο να αποκτήσουν γνώσεις και εμπερία
σχετικά με το Ολυμπιακό Κίνημα προκειμένου να
προωθήσουν τις σπουδές τους. Οι νέοι επιστήμονες
έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμβάλουν αποτελεσματικά στην Ολυμπιακή έρευνα.
Οι Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες και οι Εθνικές
Ολυμπιακές Επιτροπές καλούνται να συνεργαστούν
με τα πανεπιστήμια και τα Ολυμπιακά Κέντρα Σπουδών των χωρών τους προκειμένου να επιλέξουν τους
καταλληλότερους υποψηφίους. Επίσης, η ΔΟΑ
στέλνει ατομικές προσκλήσεις σε καθηγητές Πανεπιστημίων και σε Ανώτατα Ιδρύματα Φυσικής Αγωγής για να συστήσουν μεταπτυχιακούς φοιτητές.
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Dr Leo Hsu is
teaching at the
Postgraduate
Seminar on
Olympic Studies.
O Δρ Leo Hsu
διδάσκει στο
μεταπτυχιακό
σεμινάριο
Ολυμπιακών
Σπουδών.

for them to recommend the participation of Postgraduate students.
The selection of the participants is based on the applicants’ qualifications, academic achievements, the topic
of their paper and their sports background. Accommodation and boarding expenses of the participants, both
in Athens and in Olympia are covered by
the International Olympic Academy.

the IOA, apart
from being an
educational
centre, has
also proved
to be a
reference
point.

The Postgraduate Seminar is a forum for
studies on the “three pillars” – the Olympic Movement, the Olympic Games and
Olympism. These studies involve both
the Ancient Games as well as contemporary Olympic issues. The main topic
of every year’s Seminar is “The Olympic Games and the Olympic Movement:
Past, Present and Future - An Analysis
from the Historical, Philosophical and
Social Perspectives”. The special topic
varies every year with this year’s topic
having been: “The Legacy of Olympic Games”.

Upon their arrival in Athens, the participants had
the chance to visit the archaeological sites of Athens
and more precisely the Archaeological site and New
Museum of Acropolis, the Panathenaikon Stadium,
the National Archaeological Museum and Zappeion
Megaron. After spending a day in Athens, they began
their journey to Ancient Olympia while visiting various cities and archaeological sites such as Isthmia,
Epidauros, Nafplion, Mycenae and Nemea.
The works of the Seminar were divided into four periods or cycles: The first cycle dealt with the ancient
Olympic Games and their philosophy. The second
was devoted to the modern Olympic Movement,
the revival of the Olympic Games and the history of
the modern Olympic Games. The third focused on
Olympic Education and socio-political aspects of the
modern Olympic Games (media and communication,
management, organisation and marketing), while the
fourth examined the ethical and philosophical issues
of Olympism as well as the athletes’ rights in the
modern Olympic Movement. Students and professors
contributed to this four-week Seminar from historical, philosophical, pedagogical, socio-political, economic and other scientific points of view.
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Η επιλογή των συμμετεχόντων βασίζεται στα προσόντα των αιτούντων, στις ακαδημαϊκές τους γνώσεις, στο θέμα της εργασίας τους και τo αθλητικό
τους υπόβαθρο. Η στέγαση και η διατροφή των
συμμετεχόντων, τόσο στην Αθήνα όσο και στην
Ολυμπία, καλύπτονται από τη Διεθνή Ολυμπιακή
Ακαδημία.
Το Μεταπτυχιακό Σεμινάριο είναι ένα φόρουμ
σπουδών που στηρίζεται σε «τρεις πυλώνες» - το
Ολυμπιακό Κίνημα, τους Ολυμπιακούς Αγώνες και
τον Ολυμπισμό. Οι σπουδές αυτές αφορούν τόσο
τους Αγώνες της Αρχαιότητας όσο και σύγχρονα
Ολυμπιακά θέματα. Κάθε χρόνο, το βασικό θέμα
του σεμιναρίου είναι: «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες
και το Ολυμπιακό Κίνημα: Παρελθόν, Παρόν και
Μέλλον –  Ανάλυση από Ιστορική, Φιλοσοφική και
Κοινωνική Σκοπιά». Το ειδικό θέμα αλλάζει κάθε
χρόνο. Φέτος ήταν: «Η Κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων».
Μόλις έφθασαν στην Αθήνα, οι συμμετέχοντες
είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν αρχαιολογικά αξιοθέατα της πόλης και συγκεκριμένα το Νέο
Μουσείο της Ακρόπολης, το Παναθηναϊκό Στάδιο
και το Ζάππειο Μέγαρο. Αφού πέρασαν μια μέρα
στην Αθήνα, ξεκίνησαν για την Αρχαία Ολυμπία
με επισκέψεις στους εξής αρχαιολογικούς χώρους:
Ίσθμια, Επίδαυρο, Ναύπλιο, Μυκήνες και Νεμέα.
Οι εργασίες του σεμιναρίου διαιρέθηκαν σε τέσσερις περιόδους ή κύκλους: Ο πρώτος κύκλος κάλυψε
τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες και τη φιλοσοφία τους. Ο δεύτερος αφιερώθηκε στο σύγχρονο Ολυμπιακό Κίνημα, την αναβίωση των Ολυμπιακών

Αγώνων και την ιστορία των σύγχρονων Ολυμπιακών. Ο τρίτος εστιάστηκε στην Ολυμπιακή Παιδεία
και τις κοινωνικοπολιτικές πτυχές των σύγχρονων
Ολυμπιακών Αγώνων (ΜΜΕ και επικοινωνία, διοίκηση, οργάνωση και μάρκετινγκ), ενώ ο τέταρτος
εξέτασε τα ηθικά και φιλοσοφικά θέματα του Ολυμπισμού καθώς και τα δικαιώματα των αθλητών
στο σύγχρονο Ολυμπιακό Κίνημα. Φοιτητές και
καθηγητές συνέβαλαν σ’ αυτό το σεμινάριο των
τεσσάρων εβδομάδων από ιστορική, παιδαγωγική,
κοινωνικοπολιτική, οικονομική και γενικά  επιστημονική σκοπιά.

Apart from attending the daily lectures, the participants were requested to make their own presentations. For this reason, they were asked to prepare a
paper of approximately 3.500 words which will later
be presented to the IOA library so as to give every
student the opportunity to study it. Each student presented an overview of his/her paper, rather than the
entire text. Two papers were presented every day,
followed by a thirty-minute panel discussion. The
papers will be published in the yearly edition of the
proceedings of the Seminar.

Αλλωστε η
ΔΟΑ, εκτός από
εκπαιδευτικό
κέντρο, έχει
αποδείξει
ότι είναι
ένα σημείο
αναφοράς.

Εκτός από την παρακολούθηση των
καθημερινών διαλέξεων, ζητήθηκε από
τους φοιτητές να κάνουν και δικές τους
παρουσιάσεις, ετοιμάζοντας μια εργασία 3.500 περίπου λέξεων που θα παρουσιαζόταν στη βιβλιοθήκη της ΔOA
ώστε ο κάθε συμμετέχων να έχει τη δυνατότητα να τη μελετήσει. Κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια παρουσίασε τις γενικές
γραμμές της εργασίας και όχι το πλήρες
κείμενο. Κάθε μέρα γινόταν παρουσίαση δυο εργασιών και ακολουθούσε
γενική συζήτηση τριάντα λεπτών. Oι
εργασίες θα δημοσιευθούν στα ετήσια
πρακτικά του Σεμιναρίου.

During their stay in the IOA premises in Ancient
Olympia, the students had the chance to visit and
work in the IOA library which has a great variety
of books on Olympic Games, Olympism, sports etc.
They collaborated closely with the supervising professors, they formed discussion groups where they
dealt with various issues arising from the lectures and
finally presented their own conclusions on the last
day of the Seminar. During the closing ceremony of
the Seminar the participants were provided with their
diplomas of participation, signed by the IOC President Dr Jacques Rogge, the HOC President, Spyros
Capralos and the IOA President, Isidoros Kouvelos.

Kατά τη διαμονή τους στις εγκαταστάσεις της
ΔOA στην Αρχαία Ολυμπία, οι φοιτητές είχαν τη
δυνατότητα να επισκεφθούν και να εργαστούν στη
βιβλιοθήκη της ΔOA που περιλαμβάνει μεγάλη
ποικιλία βιβλίων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες,
τον Ολυμπισμό, τον αθλητισμό κλπ. Συνεργάστηκαν στενά με τους επιβλέποντες καθηγητές,
συγκρότησαν ομάδες συζητήσεων όπου επεξεργάστηκαν διάφορα θέματα που προέκυψαν από
τις ομιλίες και τέλος παρουσίασαν τα δικά τους
συμπεράσματα την τελευταία ημέρα του σεμιναρίου. Στην τελετή λήξης του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες έλαβαν δίπλωμα παρακολούθησης που
έφεραν την υπογραφή του Προέδρου της ΔOΕ Δρ
Δρος, του Προέδρου της ΕOΕ Σπύρου Kαπράλου
και του Προέδρου της ΔOA Ισίδωρου Kούβελου.

Apart from working hard, the students practised
sports on a daily basis, watched sports-related films,
organised social evenings where they presented their
own respective countries and of course hanged out
together, went to the beach, dined together, learned
and played together. After all, the IOA, apart from
being an educational centre has also proved to be a
reference point for friendships that last through the
years.

Εκτός από την επιμελή σπουδή, οι φοιτητές αθλούνταν καθημερινά, έβλεπαν ταινίες σχετικές με τον
αθλητισμό, οργάνωναν κοινωνικές βραδιές όπου
παρουσίαζαν τις αντίστοιχες χώρες τους και φυσικά
έβγαιναν παρέα για βραδινό φαγητό, πήγαιναν στην
παραλία, μάθαιναν και έπαιζαν μαζί. ΄Aλλωστε η
ΔOA, εκτός από εκπαιδευτικό κέντρο, έχει αποδείξει ότι είναι ένα σημείο αναφοράς όπου δημιουργούνται διαχρονικές φιλίες.
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COLLABORATION WITH
INTERNATIONAL PRESTIGE OF

THE IOA WITH HARVARD
AND YALE UNIVERSITIES
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΑ
ΜΕ τα πανεπιστημια HARVARD ΚΑΙ ΥΑLE
ΒΥ IOANNIS PAPAIOANNOU / TOY ιωαννη ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

As it enters a new era of international presence and
action in the field of education, the International
Olympic Academy is methodically creating the
conditions for a future legacy. Since the initiation
of the Master’s Programme in Olympic Studies, it
has taken high level initiatives in the field of education, opening its doors to the International Academic
Community and promoting collaboration with widely recognized prestigious universities such as Harvard and Yale.

Sports, Politics & Cultures
Symposium
More specifically, the IOA, in cooperation with the
Hellenic Studies Center at Harvard University is organizing, on an annual basis and starting this year,
an International Scientific Symposium on “Sports
Politics & Cultures”.
The special theme of the 2012 Symposium was:
“Athletic and inter-state political rivalries at the
Olympics and beyond: A cross-cultural perspec-
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Περνώντας σε μία νέα εποχή διεθνούς παρουσίας και
δράσης στον εκπαιδευτικό τομέα, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία δημιουργεί με μεθοδικότητα τις προϋποθέσεις για μια κληρονομιά μέλλοντος. Μετά την
καθιέρωση του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ολυμπιακών Σπουδών, προχώρησε σε πρωτοβουλίες υψηλού επιπέδου στον τομέα της εκπαίδευσης,
ανοίγοντας τις πύλες της στη Διεθνή Ακαδημαϊκή
Κοινότητα  προωθώντας συνεργασίες με πανεπιστήμια
μεγάλης εμβέλειας και κύρους όπως αυτά του Harvard
και του Yale.

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ
“SPORTS, POLITICS & CULTURES”
Πιο συγκεκριμένα, η ΔΟΑ σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του πανεπιστημίου Harvard
των ΗΠΑ, οργανώνει από φέτος και για κάθε χρόνο, Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο με κύριο θέμα:
“Sports, Politics and Cultures”.
Το ειδικό θέμα του Συμποσίου για το 2012 ήταν:
“Athletic and interstate political rivalries at the

tive». This symposium, organized by the IOA in cooperation with the distinguished Hellenist Professor
Gregory Nagy, Director of the Center for Hellenic
Studies, attracted the interest of more than 100 Greek
professors and students, who were offered accommodation at the IOA’s facilities in Ancient Olympia.
The proceedings were opened by the President of the
IOA Isidoros Kouvelos and followed with lectures
on the Symposium’s main themes by distinguished
professors from Harvard and Washington Universities, and from the Democritus University of Thrace
and the University of Athens.
The Symposium’s main objective was to compare
the ancient Olympic Games with other relevant cultural events of the Roman era, late Antiquity, ancient
China and other civilizations. The lectures and thematic workshops were held in English.
Participants
enjoyed
a fascinating journey
through antiquity with
references to customs
in athletics, politics and
culture, creating a valuable mosaic of information for them and for
their research projects.
This activity is now part
of the IOA’s annual programme of events and
costs, as well as the accommodation and boarding
expenses of participants are covered by its annual
budget.

Olympia Summer Seminars
“Olympia Summer Seminars” were organized this
summer in the IOA’s facilities in Ancient Olympia.
It is a unique educational camp that is held every
year, very successfully, thanks to Yale University’s cooperation with various European and Greek
Universities.
The “Olympia Summer Seminars” are attended by
over 120 PhD and post-doctoral students, from different parts of the world, wishing to study International Relations and Political Studies. For 2012, an
extremely interesting studies programme making an
excellent impression on all participants was presented with emphasis on international conflicts, political
violence and terrorism. The IOA and the Navarino
network, which is responsible for the organization
of these seminars, agreed to launch, from this year
onwards, a joint programme containing elements for
approaching Olympic philosophy and broadening the
education base, through the best possible use of the
IOA’s extensive sports facilities in Ancient Olympia.
According to the established tradition for IOA activities, all those who had the opportunity to attend these
two events were also able to enjoy the warm hospitality of this unique city, Ancient Olympia.

Olympics and beyond: A cross-cultural perspective”.
Το Συμπόσιο αυτό, που οργάνωσε η ΔΟΑ σε συνεργασία με τον διαπρεπή Ελληνιστή, Διευθυντή του
Κέντρου Ελληνικών Σπουδών, του Πανεπιστημίου
Harvard, καθηγητή Gregory Nagy συγκέντρωσε το ενδιαφέρον περισσότερων από 100 Ελλήνων καθηγητών
και φοιτητών, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία. Την έναρξη
των εργασιών έκανε ο Πρόεδρος της ΔΟΑ Ισίδωρος
Κούβελος ενώ διαλέξεις πάνω στο κύριο θέμα του Συμποσίου, παρέδωσαν διαπρεπείς καθηγητές των Πανεπιστημίων Harvard και Washington καθώς επίσης
και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το κύριο αντικείμενο των εργασιών του Συνεδρίου
αφορούσε τη σύγκριση μεταξύ των Ολυμπιακών Αγώνων της αρχαιότητας με άλλες αντίστοιχες πολιτισμικές εκδηλώσεις της Ρωμαϊκής
εποχής, της ύστερης αρχαιότητας, της αρχαίας Κίνας και άλλων πολιτισμών. Οι διαλέξεις
και τα θεματικά εργαστήρια
διεξήχθησαν στην αγγλική
γλώσσα.
Οι συμμετέχοντες απόλαυσαν
ένα συναρπαστικό ταξίδι στην
αρχαιότητα με αναφορές στις
αθλητικές συνήθειες, την πολιτική και τον πολιτισμό, οι οποίες δημιούργησαν ένα πολύτιμο
ψηφιδωτό πληροφοριών για τους ίδιους αλλά και για
το ερευνητικό τους αντικείμενο.
Η διοργάνωση αυτή συμπεριλαμβάνεται πλέον στο ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων της ΔΟΑ και τα έξοδά
της καθώς επίσης και το κόστος διαμονής και διατροφής των συνέδρων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό της.

Olympia Summer Seminars
Αυτό το καλοκαίρι διοργανώθηκε και το “Olympia
Summer Seminars”. Ένα μοναδικό εκπαιδευτικό Camp
το οποίο διοργανώνεται με  μεγάλη επιτυχία κάθε χρόνο χάρη στη συνεργασία του Πανεπιστημίου Yale με
διάφορα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Πανεπιστήμια.
Στο “Olympia Summer Seminars” συμμετέχουν περισσότεροι από 120 διδακτορικοί και μεταδιδακτορικοί
φοιτητές από διάφορα μέρη του κόσμου με σκοπό να
εντρυφήσουν στις επιστήμες των Διεθνών Σχέσεων
και των Πολιτικών Σπουδών. Για το 2012 παρουσιάστηκε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα σπουδών με
έμφαση στις διεθνείς συγκρούσεις, την πολιτική βία
και τρομοκρατία, το οποίο άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε όλους τους συμμετέχοντες. Η ΔΟΑ και η
Navarino Network, που έχει αναλάβει τη διοργάνωση
των Σεμιναρίων αυτών, συμφώνησαν να συνεχίσουν
από φέτος και για κάθε χρονιά, σε ένα κοινό οργανωτικό πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας κατά τον καλύτερο
τρόπο τις πλούσιες αθλητικές εγκαταστάσεις της ΔΟΑ
στην Αρχαία Ολυμπία.  
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THE OLYMPIC GAMES
AND POLITICS
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
The ancient Olympic Games shaped in their
own way the life of the societies who took part in
them at the intervals when they were held. As they
took their origin from a profound reverence for the
divine, as well as from the power of the human contribution to the development of the life of the cities,
together with Hellenism’s need to respect its shared
efforts, the Games evolved in parallel with political
life in Greece. They were not Games of democracy
only, but of every institution which found expression
and was accepted among the Greeks.

Οι αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες διαμόρφωσαν, με
το δικό τους τρόπο, τη ζωή των κοινωνιών που συμμετείχαν σε αυτούς κατά τις περιόδους διεξαγωγής τους.
Δεδομένου ότι προήλθαν από τη μεγάλη λατρεία του
θείου, καθώς και από τη δύναμη της ανθρώπινης συμβολής στην ανάπτυξη της ζωής των πόλεων, μαζί με
την ανάγκη του Ελληνισμού να σεβαστεί τις κοινές
προσπάθειες, οι Αγώνες εξελίχτηκαν παράλληλα με
την πολιτική ζωή της Ελλάδας. Δεν ήταν Αγώνες
μόνο της δημοκρατίας, αλλά και κάθε θεσμού που
εκφραζόταν και ήταν αποδεκτός από τους Έλληνες.

All the sacred games (Nemean, Pythian, of Zeus,
Olympic), together with the great festivals in the cities
(Panathenaea, Carnea), contributed to the recognition
of the relatedness and inner identity of the Greeks,
while one form of political union with its attention focused on Greek societies was the amphictyonies.

Όλοι οι ιεροί αγώνες (Νέμεα, Πύθια, προς τιμήν του
Δία, Ολυμπιακοί), μαζί με τις μεγάλες γιορτές των
πόλεων (Παναθήναια, Κάρνεια), συνέβαλαν στην
αναγνώριση της συνάφειας και της εσωτερικής ταυτότητας των Ελλήνων, ενώ παράλληλα υπήρχαν οι
Αμφικτυονίες που ήταν μια μορφή πολιτικής ένωσης
με άξονα τις Ελληνικές κοινωνίες.

It was from these and from the developments of the
‘warm fronts’ which grew up between the city-states
that the Ekecheiria, the truce, sprang. This was a politically very advanced Olympic institution which
required of the members of the Olympic Family to abstain from acts of war for a specific period to facilitate
the unimpeded holding of the Games. The Ekecheiria,
organically bound up with the ancient concept of a
truce held to honour those who had died in battles,
continued throughout the greater part of the Classical period, in spite of isolated occasions when it was
broken, such as during the military operations against
the Eleans by the other Peloponnesians. During the
years when the Roman Empire flourished and apart
from the lootings (by Sulla) and the removal of works
of art (by Nero) from the sacred site of Olympia, the
Olympic Games tolerated and were subjected to the
new form of imperial governance, and to the worship
of leaders which permitted their symbolic triumph
when they took part. They won victories in the Games
as gods. Politics came to the Games, together with
the impairment of the athletic ethos, with the overstressing of the physical abilities of the athletes, and,
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Από τα προαναφερόμενα και την εξέλιξη των «θερμών μετώπων» που αναπτύχθηκαν ανάμεσα στις πόλεις-κράτη, προέκυψε η Εκεχειρία. Ήταν ένας πολύ
προχωρημένος Ολυμπιακός Θεσμός που καλούσε
τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας να απόσχουν
από πολεμικές πράξεις για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να διεξαχθούν οι Αγώνες
ανεμπόδιστα. Η Εκεχειρία, οργανικά συνδεδεμένη
με την αρχαία έννοια της εκεχειρίας που ετηρείτο
προς τιμήν όσων έχασαν τη ζωή τους στο πεδίο της
μάχης, συνεχίστηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της
κλασικής περιόδου, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις παραβίασής της, όπως στη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά των Ηλείων από άλλους
Πελοποννήσιους. Κατά την περίοδο της άνθησης της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και εκτός από τη λεηλασία
(από τον Σύλλα) και την αφαίρεση έργων τέχνης από
τον ιερό χώρο της Ολυμπίας (από τον Νέρωνα), οι
Ολυμπιακοί Αγώνες έδειξαν ανοχή και υποτάχθηκαν
στη νέα μορφή αυτοκρατορικής διακυβέρνησης και
τη λατρεία των ηγετών που επέτρεψαν το συμβολικό τους θρίαμβο όταν συμμετείχαν σε αυτούς, απο-

of course, after 212 AD, with the political unification
of the Roman identity in all the peoples of the Imperium, and it was clear that the ‘internationalisation’ of
the Games would bring political events and ambitions
from all the then known world to the Altis.
The revival of the Games did not escape the penetration of politics, though chiefly at the level of communications tactics (the Germany of Hitler, promotion
through sport of the countries of Eastern Europe in the
post-War years), and, unfortunately, in the influence
of the international political situation to the detriment
of the Games. While the great wars brought about an
interruption in sporting activity, as an inevitable and
humanitarian protest against violence, the defeated
countries were subjected for a number of years to a
prohibition on their participation in periods of peace.
Terrorism plunged Munich into bloodshed in 1972,
while uprisings in Mexico were no milder because of
the Games in 1968. The ‘punishment’ of the countries
of socialism in practice which led to the holding of
the Olympic Games in Moscow without many countries of the Western world can be seen as a typical
act of the Cold War. Four years later the Games in
Los Angeles were subjected to the same
gesture in reverse. Naturally, there was
also a cold-blooded disregard for the Ekecheiria in the war between Georgia and
Russia, as well as the influence of the political problem of Tibet on the Games in
Beijing. However, a war on European soil
during the break-up of Yugoslavia did not
affect the Games held during the 1990s.
In spite of the efforts which have continued both on the part of Greece, as trustee
of the continuation of the Games, and
of voices at an international level which
have sided with the institution of the Olympic Ekecheiria, this initiative has remained a page in and version of a dense political agenda in which, however,
other issues have tended to dominate. But every time
that ideas for peace prevail, the Olympic Games convey important messages to world public opinion - as
with the participation of both North and South Korea
in the Sydney Olympic Games.
I would like to say in conclusion that it would be
strange if the problems of the infiltration of political
action in antiquity had been overcome in the modern
age. On the contrary, the avoidance of political intervention becomes more difficult the more the world is
internationalised.
And the reason for this emerges from the very composition of the IOC, which cannot be compared to the
representativeness and procedures which an international institution follows in its work, as the United
Nations Organisation does, that is, an institution first
and foremost political which allows for branches of its
activity, having to do with the world management of
culture, wealth, the planet’s resources, to be covered
by more flexible forms of administration.

σπώντας νίκες στους Αγώνες ως θεοί. Η πολιτική
εισχώρησε στους Αγώνες, μαζί με την υποβάθμιση
του αθλητικού ήθους, υπερτονίζοντας τις σωματικές
ικανότητες των αθλητών.
Η αναβίωση των Αγώνων δεν απέτρεψε τη διείσδυση
της πολιτικής, παρόλο που εκδηλώθηκε κυρίως στο
επίπεδο της επικοινωνιακής τακτικής (η Γερμανία
του Χίτλερ, η προβολή μέσω του αθλητισμού των
χωρών της Ανατολικής Ευρώπης στη μεταπολεμική
περίοδο) και, δυστυχώς,   την επιρροή της διεθνούς
πολιτικής κατάστασης εις βάρος των Αγώνων. Ενώ
οι μεγάλοι πόλεμοι επέφεραν διακοπή της αθλητικής
δραστηριότητας, ως αναπόφευκτη και ανθρωπιστική
διαμαρτυρία κατά της βίας, οι ηττηθείσες χώρες αντιμετώπισαν για αρκετά χρόνια την απαγόρευση συμμετοχής τους σε περιόδους ειρήνης. Η τρομοκρατία
βύθισε το Μόναχο σε λουτρό αίματος το 1972, ενώ οι
εξεγέρσεις στο Μεξικό στους Ολυμπιακούς του 1968
ήταν εξίσου σοβαρές. Η «τιμωρία» που επιβλήθηκε
στις σοσιαλιστικές χώρες από το δυτικό κόσμο στους
Ολυμπιακούς της Μόσχας μπορεί να θεωρηθεί ως χαρακτηριστική πράξη του Ψυχρού Πολέμου.
Τέσσερα χρόνια αργότερα, οι Αγώνες του Λος Άντζελες πλήρωσαν το ίδιο τίμημα στο αντίστροφο. Παράλληλα, αγνοήθηκε με ψυχρότητα
η Εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ
Γεωργίας και Ρωσίας, καθώς και η
επίδραση του πολιτικού προβλήματος του Θιβέτ στους Ολυμπιακούς
του Πεκίνου. Ωστόσο, ο πόλεμος
σε ευρωπαϊκό έδαφος, ενώ διαλυόταν η Γιουγκοσλαβία, δεν επηρέασε τους Αγώνες που διεξήχθησαν
κατά τη δεκαετία του 1990.
Παρά τις συνεχείς προσπάθειες της
Ελλάδας, εγγυήτριας της συνέχειας
των Αγώνων, και των φωνών σε
διεθνές επίπεδο υπέρ του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, η πρωτοβουλία αυτή παρέμεινε μια μόνον
σελίδα και εκδοχή στην πυκνή πολιτική ατζέντα που
έδωσε προτεραιότητα σε άλλα θέματα. Αλλά, κάθε
φορά που προωθούνται απόψεις υπέρ της ειρήνης, οι
Ολυμπιακοί Αγώνες μεταφέρουν σημαντικά μηνύματα στην παγκόσμια κοινή γνώμη – όπως στην περίπτωση της συμμετοχής της Βόρειας και της Νότιας
Κορέας στους Ολυμπιακούς του Σίδνεϊ.
Καταλήγοντας, θα ήθελα να πω ότι θα ήταν παράδοξο
να είχαν λυθεί στη σύγχρονη εποχή τα προβλήματα
ανάμιξης της πολιτικής που εκδηλώθηκαν στην αρχαιότητα. Αντιθέτως, η αποφυγή πολιτικής ανάμιξης καθίσταται δυσκολότερη με την αυξανόμενη
διεθνοποίηση.
Η αιτία βρίσκεται στην ίδια τη σύνθεση της ΔΟΕ που
δεν μπορεί να συγκριθεί με την αντιπροσωπευτικότητα και τις διαδικασίες που ακολουθεί ένας διεθνής οργανισμός, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, ένας οργανισμός
κατά κύριο λόγο πολιτικός με τομείς ειδικευμένους
στην παγκόσμια διαχείριση του πολιτισμού, της υγείας, των πόρων του πλανήτη, που λειτουργεί με πιο
ευέλικτες μορφές διοίκησης.
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OLYMPIC VALUES

AND DEMOCRATIC PRINCIPLES
ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

The revival of the Olympic Games in the
19th century was not simply an attempt to imitate
antiquity and the views on sport that prevailed at
the time of the ancient Olympic Games; it was a
new approach that went hand in hand with the values of the modern world. These values are epitomized by the ideology of Olympism, an ideology
that was just as novel as the Games’ revival and
which contained elements of the peaceful internationalism of the 19th century and the values of the
European bourgeoisie.
Olympism was defined by Pierre de Coubertin, its
founder, as an instrument for establishing moral
values and ideals through physical exercise and
international Olympic Games. This idealistic element distinguishes the Olympic Games from all
other sports competitions, which are governed by
rules but do not have a philosophical or ideological base.
At the heart of the Olympism concept, into which
the celebration of the Olympic Games has been integrated, lays a moral and educational dimension.
Addressing the “Sporting youth of all nations”
during his speech at Olympia in 1927, Pierre de
Coubertin said that “Olympism may be a school
of moral nobility and purity as well as of physical
endurance and energy”. The athlete who wishes to
compete in the Olympic Games stadium and strive
for an Olympic medal must, in addition to his phys-
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Η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων τον 19ο
αιώνα δεν υπήρξε μια απλή μίμηση της αρχαιότητας
και της κυρίαρχης αντίληψης για τον αθλητισμό την
εποχή των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων αλλά μια
καινοτομία που συμβάδιζε με τις αξίες του σύγχρονου
κόσμου. Οι αξίες αυτές συμπυκνώνονται στην ιδεολογία του Oλυμπισμού, ιδεολογία εξίσου καινοτόμα με
την αναβίωση, στην οποία συνυπήρχαν στοιχεία των
ειρηνικών διεθνισμών του 19ου αιώνα και των αξιών
της ευρωπαϊκής αστικής τάξης.
Ο Oλυμπισμός ορίστηκε από τον ίδιο τον εμπνευστή
του, τον Πιερ ντε Κουμπερτέν, ως ένα μέσο για την
πραγματοποίηση παγκόσμιων ηθικών αξιών και ιδανικών μέσω της σωματικής άσκησης και των διεθνών
Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό το ιδεαλιστικό στοιχείο
διακρίνει τους Oλυμπιακούς από όλους τους άλλους αθλητικούς αγώνες, οι οποίοι διέπονται μεν από κανόνες
αλλά δεν έχουν φιλοσοφικό ή ιδεολογικό υπόβαθρο.
Στον πυρήνα της έννοιας του Oλυμπισμού, η οποία
ενσωμάτωσε και την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, βρίσκεται μια ηθική και παιδαγωγική διάσταση.
Ο Πιερ ντε Κουμπερτέν είχε πει, απευθυνόμενος στην
«αθλητική νεολαία όλων των εθνών», σε ομιλία του
στην Ολυμπία, το 1927, ότι «ο Ολυμπισμός μπορεί να
αποτελέσει ένα σχολείο ηθικής ευγένειας και αγνότητας καθώς και σωματικής αντοχής και ενέργειας». Ο
αθλητής που επιθυμεί να αγωνιστεί στο στάδιο των Ολυμπιακών Αγώνων και να διεκδικήσει το ολυμπιακό
μετάλλιο δεν αρκεί, επομένως, να έχει σωματικές επι-

ical performance and records, excel for his ethics
and values.

δόσεις και να επιτυγχάνει ρεκόρ αλλά χρειάζεται και
να διακρίνεται από ηθική καλλιέργεια και αξίες.

The institution of the Olympic Games was linked,
from the very beginning, to the demand for world
peace which would rely on the harmonious coexistence of all nations and races. In the recent issue
of the Olympic Charter, in the chapter on “Fundamental principles of Olympism”, it is clearly
stated that “Any distinction against a country or
an individual on grounds of race, religion, political
beliefs, gender or any other element is incompatible with belonging to the Olympic Movement”
(Rule 6).

Εξάλλου, ο θεσμός των Ολυμπιακών Αγώνων συνδέθηκε εξαρχής με το αίτημα για παγκόσμια ειρήνη, η
οποία θα στηριζόταν στην αρμονική συνύπαρξη όλων
των εθνών και των φυλών. Στο κεφάλαιο «Βασικές αρχές του Oλυμπισμού», που περιλαμβάνεται στην πρόσφατη έκδοση του Ολυμπιακού Χάρτη διατυπώνεται
με σαφήνεια ότι «οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων εναντίον μιας χώρας ή ενός προσώπου με βάση τη φυλή,
τη θρησκεία, τα πολιτικά φρονήματα, το φύλο ή όποιο
άλλο στοιχείο αντίκειται στο ανήκειν στο Oλυμπιακό
Kίνημα» (άρθρο 6).

The Olympic values are therefore incompatible
with totalitarian ideologies of any kind, or any form
of discrimination. Respect for human rights, equality between competitors and tolerance of diversity,
harmonious coexistence and “fair play”, constitute the ideological core of modern
Olympism and represent one of the
pillars of democracy.

Συνεπώς, οι Ολυμπιακές Αξίες είναι ασύμβατες με ολοκληρωτικές ιδεολογίες οποιασδήποτε μορφής και με
κάθε είδους διακρίσεις. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, η ισότητα των αγωνιζομένων, η ανοχή
προς τη διαφορετικότητα, η αρμονική συνύπαρξη και
το «ευ αγωνίζεσθαι» συγκροτούν τον
ιδεολογικό πυρήνα του σύγχρονου Ολυμπισμού και τον καθιστούν έναν από
τους πυλώνες της Δημοκρατίας.

Equality, as expressed by the possibility for men and women from
different races, religions and social
classes to compete in the Olympic
Games, is a fundamental democratic
principle. The fact that participation
is a right and that victory belongs to
the best athlete precisely reflects the
principle of equality that permeates
Olympism. The Olympic stadium’s
aim is to become a place of democracy.
In the troubled 20th century, however, the ethical
principles of Olympism have often been tested. The
Olympic stadium was and remains an arena for international relations. In 1936, Hitler’s regime chose
the Olympic Games in order to promote the Nazi
belief in the superiority of the Aryan race. During
the Cold War, boycotts by rival camps showed how
fragile the Olympic peace message was. In fact,
the principle of equality was not applied from the
beginning by the Olympic Movement itself. Participation of non-whites and women, for example,
resulted only from strong pressure and it is only
during recent Olympiads that an almost equal number of male and female athletes has been achieved.
Democratic principles, although compatible with
the Olympic values, were not established from
the outset, but were acquired, and these need to be
treated as a permanent demand. It is also essential
to specify the meaning of democracy and redefine
democratic principles since, like many others, the
term “democracy” suffers from distortions and
misconceptions that allow for its abuse.

Βασική δημοκρατική αρχή είναι η
ισότητα, όπως εκφράζεται από τη δυνατότητα να αγωνίζονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες άνδρες και γυναίκες,
εκπρόσωποι διαφορετικών φυλών,
θρησκειών και κοινωνικών τάξεων.
Το γεγονός ότι η συμμετοχή αποτελεί
δικαίωμα και ότι η νίκη ανήκει στον
καλύτερο αποτυπώνει ακριβώς την
αρχή της ισότητας που διαπνέει τον Ολυμπισμό. Το
Oλυμπιακό Στάδιο φιλοδοξεί να αποτελεί έναν τόπο
δημοκρατίας.
Μέσα στον ταραγμένο 20ό αιώνα ωστόσο, οι Oλυμπιακές ηθικές αρχές τέθηκαν πολλές φορές σε δοκιμασία. Το στάδιο των Ολυμπιακών Αγώνων υπήρξε και
εξακολουθεί να είναι μια αρένα των διεθνών σχέσεων.
Το 1936, το χιτλερικό καθεστώς επέλεξε την Ολυμπιακή διοργάνωση για να προπαγανδίσει τις ναζιστικές
αξίες της άριας φυλετικής ανωτερότητας. Στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, μποϋκοτάζ εκ μέρους των
αντίπαλων στρατοπέδων αποτύπωσε το εύθραυστο του
Ολυμπιακού φιλειρηνικού μηνύματος. Η ίδια η αρχή
της ισότητας εξάλλου δεν εφαρμόστηκε εξαρχής από
το ίδιο το Ολυμπιακό Κίνημα. Η συμμετοχή των γυναικών, για παράδειγμα, και των μαύρων αποτέλεσαν
αντικείμενο δυναμικών διεκδικήσεων και μόλις στις
πρόσφατες ολυμπιάδες υπήρξε σχεδόν ισοδύναμος αριθμός αθλητών και αθλητριών.
Οι δημοκρατικές αρχές, παρόλο που είναι συμβατές με
τις Ολυμπιακές αξίες, δεν αποτελούν δεδομένο a priori
αλλά κεκτημένο, το οποίο χρειάζεται να αντιμετωπίζεται ως διαρκές αντικείμενο διεκδίκησης.
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Around the world
Ο γύρος του κόσμου me tισ Εθνικές
Ολυμπιακές ακαδημιεσ
ROMANIA

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

The Olympic Academy of Romania organized a
large number of events, 71 in all, during the first
nine months of the year, with the view to promoting
Olympic values. They were staged in cooperation
with the Romanian Olympic and Sports Committee and the local councils of the National Olympic
Academy, which work on a voluntary basis, but
with extremely good results as interest in the Olympic Movement grows steadily, especially among the
younger generations.

Η Ολυμπιακή Ακαδημία της Ρουμανίας διοργάνωσε πλήθος εκδηλώσεων τους πρώτους εννέα μήνες
του χρόνου που έφτασαν τις 71 και είχαν ως στόχο
την προώθηση των Ολυμπιακών Αξιών. Έγιναν
με τη συνεργασία της Ρουμανικής Ολυμπιακής
και Αθλητικής Επιτροπής αλλά και των επιμέρους
τοπικών συμβουλίων της Εθνικής Ολυμπιακής
Ακαδημίας που εργάζονται σε εθελοντική βάση,
αλλά έχουν ιδιαιτέρως σημαντικά αποτελέσματα.

The most important activities among the 71, always
in the field of education, included:
Foot races organized in 55 cities, for the celebration of Olympic Day, with a total participation of
18,000 people.
The 30th edition of the “Olympic Colours Relay”
organized during Olympic Day in the village of
Sirnea, on 23 June. The competition included
a sporting event, a poetry contest and a music
contest.
The painting contest, “The Olympic Games in
children’s imagination” has been held throughout
the country since 1993. This contest is part of the
broader movement to promote the Olympic spirit
and the values of Olympism, by encouraging artistic creativity on Olympic themes.
The sporting, educational and artistic contest, “The
Scholar Olympic Pentathlon”, which consists of
five events: three athletics events, one on Olympic
education and one artistic event.

Οι πιο σημαντικές δράσεις από τις 71, πάντα σε
εκπαιδευτικό πλαίσιο ήταν:
Η οργάνωση αγώνων δρόμου για τον εορτασμό της
Ολυμπιακής Ημέρας, που έγιναν σε 55 πόλεις και
ο συνολικός αριθμός των συμμετασχόντων έφτασε
τα 18.000 άτομα.
Η 30ή έκδοση της σκυταλοδρομίας των Ολυμπιακών Χρωμάτων, που έγινε στο χωριό Σιρνέα στις
23 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια της Ολυμπιακής
Ημέρας. Ο αγώνας αποτελείται από ένα αθλητικό
γεγονός, από έναν διαγωνισμό ποίησης και έναν
μουσικό διαγωνισμό.
Ο διαγωνισμός ζωγραφικής «Οι Ολυμπιακοί
Αγώνες στη φαντασία των παιδιών» που γίνεται
παντού στη χώρα από το 1993. Αυτός ο διαγωνισμός αποτελεί μέρος του γενικού κινήματος για
την προώθηση του Ολυμπιακού Πνεύματος και των
Αξιών του Ολυμπισμού, ενθαρρύνοντας καλλιτεχνικές δημιουργίες με Ολυμπιακά θέματα.
Ο αθλητικός, εκπαιδευτικός και καλλιτεχνικός διαγωνισμός «Το λόγιο Ολυμπιακό Πένταθλο», που
αποτελείται από πέντε αγωνίσματα, τρία αθλητικά,
ένα σχετικό με την Ολυμπιακή εκπαίδευση κι ένα
καλλιτεχνικό.
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AUSTRIA

ΑΥΣΤΡΙΑ

The Austrian Olympic Academy celebrates its 30th
anniversary this year and can boast an impressive
record. In the 80s and 90s, the Austrian Olympic
Academy organized Olympic seminars for teachers
and scientists with debates, lectures and excursions
practically every two years. These sessions became
a lasting tradition; they lasted two or three days
and covered different topics, including the reports
of participants in the events of the International
Olympic Academy.

Η Αυστριακή Ολυμπιακή Ακαδημία γιορτάζει τα
30ά γενέθλιά της αυτή τη χρονιά, συμπληρώνοντας
ένα πλούσιο έργο. Στις δεκαετίες του ‘80 και του
‘90 η Ολυμπιακή Ακαδημία της Αυστρίας διοργάνωσε Ολυμπιακά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και
επιστήμονες με συζητήσεις, διαλέξεις, εκδρομές
σχεδόν κάθε δύο χρόνια. Αυτές οι σύνοδοι δημιούργησαν μια μακρά παράδοση, διαρκούσαν δύο
ή τρεις ημέρες και κάλυπταν διάφορα θέματα, ενώ
θέμα συζήτησης ήταν και οι αναφορές των συμμετασχόντων στις εκδηλώσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ακαδημίας.

The Austrian Olympic Academy produced a
leaflet on “Olympic Days in Primary Schools” and
20,000 copies were sent to teachers so that each
class could have its own copy. Over 900 classes
took part in this programme and 130 schools
presented the results of their programme. On the
basis of this experience and in view of the Nagano
Winter Olympics of 1998, the Austrian Olympic
Academy designed another project, this time for
higher classes, with the title “Participation is more
important than victory”. It was extremely successful and 175 very encouraging replies from teachers
and students were received the first days after the
mailing of the leaflets. The AOA also created the
“Olympic contests for schools”. Since 1992, sports
competitions were held in schools for schoolchildren 13 and 14 years old, under the auspices of the
National Olympic Committee. Athletics, gymnastics and swimming competitions were organized at
national level until the end of the 90s. During that
period an award for scientific studies on Olympism
was also established.
In the last decade, the AOA started again to
organize events for people involved in sport and
Olympism. The event on “Olympic values in the
school, the gymnasium and professional sport”,
organized in Salzburg in conjunction with the city’s
bid for the 2014 Winter Olympics was outstanding. Another seminar on anti-doping was held, in
2009, in Bad Leonfelden during which the newly
established National Anti-doping Agency provided
basic information on doping prevention.

50

Ένα φυλλάδιο εκπονήθηκε από την Ολυμπιακή Ακαδημία της Αυστρίας με τίτλο «Ολυμπιακές Ημέρες
σε Δημοτικά Σχολεία» και 20.000 αντίτυπα εστάλησαν στους εκπαιδευτικούς, ώστε κάθε τάξη να είχε
το δικό της αντίγραφο. Περισσότερες από 900 τάξεις
συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα και 130 σχολεία
παρουσίασαν τα αποτελέσματα του προγράμματος.
Με βάση αυτές τις εμπειρίες και σε σύνδεση με τους
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ναγκάνο,
το 1998, η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία ετοίμασε
ένα ακόμη πρότζεκτ για μεγαλύτερες τάξεις αυτήν
τη φορά με τίτλο, «η συμμετοχή είναι πιο σημαντική
από τη νίκη». Η προσπάθεια αυτή γνώρισε μεγάλη επιτυχία και 175 πολύ ενθαρρυντικές απαντήσεις των
εκπαιδευτικών και των μαθητών επιστράφηκαν τις
πρώτες ημέρες μετά την αποστολή των φυλλαδίων.
Επίσης η ΑΟΑ δημιούργησε τους «Ολυμπιακούς
διαγωνισμούς για τα σχολεία». Από το 1992, συγκεκριμένες αθλητικές διοργανώσεις έγιναν σε σχολεία
για μαθητές 13 και 14 ετών, υπό την αιγίδα της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Αγώνες στο στίβο, στη
γυμναστική και στην κολύμβηση διεξήχθησαν σε
εθνικό επίπεδο μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ‘90.
Κατά την τελευταία δεκαετία η ΑΟΑ ξεκίνησε και
πάλι εκδηλώσεις για τους ανθρώπους του αθλητισμού και του Ολυμπισμού. Αξιοσημείωτη ήταν η
εκδήλωση με θέμα «Ολυμπιακές Αξίες στο Σχολείο,
στο Γυμναστήριο και στον επαγγελματικό αθλητισμό», που διοργανώθηκε το 2006 στο Σάλτσμπουργκ
σε σύνδεση με την υποψηφιότητα για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2014.

SLOVAKIA

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

From April 1st and for almost three months until
July 23 and the Olympic Day, the Olympic Committee of Slovakia organized a Torch Relay to
promote the country’s participation in the London
Olympic Games.

Από την 1η Απριλίου και για σχεδόν τρεις μήνες,
μέχρι τις 23 Ιουνίου και την Ολυμπιακή Ημέρα, η
Ολυμπιακή Επιτροπή της Σλοβακίας διοργάνωσε
Λαμπαδηδρομία για να προωθήσει τη συμμετοχή της χώρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Λονδίνου.

For 83 days the Flame covered approximately 8500
kilometers, passing through 191 towns and villages
throughout Slovakia. 772 schools from all levels
participated in the events of the Torch Relay that
were organized by Slovakia‘s 20 Olympic Clubs.
Shooting athlete Danka Barteková and gymnast
Samuel Piasecký received the Flame from the
hands of Jan Matocha, the last surviving Slovak
athlete who competed in the London Olympic
Games of 1948. It was a symbolic gesture emphasizing the link between the past and the present.
The last torchbearers were kayak Olympic medallists Peter and Pavol Hochschorners.
In addition to being a message for London, the
Torch Relay was organized in order to disseminate
the Olympic ideals and values in the regions, cities
and villages of Slovakia, promote sport among the
public –children and youth in particular – and honour the 20th anniversary of the foundation of the
Slovak Olympic Committee (19 December 2012).

Κατά τη διάρκεια των 83 ημερών η Φλόγα διήνυσε
περίπου 8500 χιλιόμετρα και πέρασε από 191
πόλεις και χωριά σε ολόκληρη τη Σλοβακία. Συνολικά 772 σχολεία όλων των βαθμίδων συμμετείχαν
στις δραστηριότητες που σχετίστηκαν με τη Λαμπαδηδρομία, που διοργανώθηκε από τις Ολυμπιακές Λέσχες, τις 20 που υπάρχουν στη Σλοβακία.
Στην αρχή, την Φλόγα παρέλαβαν η αθλήτρια της
σκοποβολής Danka Barteková και ο γυμναστής
Samuel Piasecký, από τα χέρια του Jan Matocha,
που είναι ο μοναδικός επιζών Σλοβάκος αθλητής
που συμμετείχε το 1948 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου.  Ήταν μια συμβολική κίνηση για
να καταδειχθεί η ένωση του παρελθόντος με το παρόν. Τελευταίοι Λαμπαδηδρόμοι ήταν οι Ολυμπιονίκες του καγιάκ Peter και Pavol Hochschorners.
Πέρα από το μήνυμα για το Λονδίνο, η Λαμπαδηδρομία διοργανώθηκε για να διαδοθούν τα
Ολυμπιακά Ιδεώδη και οι Αξίες στις περιφέρειες,
τις πόλεις και τα χωριά της Σλοβακίας, για την
προώθηση του αθλητισμού στο κοινό - ειδικά στα
παιδιά και τους νέους - αλλά και για να τιμηθεί η
20ή επέτειος από την ίδρυση της Ολυμπιακής Επιτροπής της Σλοβακίας (19 Δεκεμβρίου 2012).
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MAURITIUS
The Olympic Academy of Mauritius organized a regional seminar on March 10, in order to bring school children
closer to Olympic values. The response rate exceeded all
expectations with 90 children. The following topics were
discussed during the seminar: “The values of sport”,
“Sport nutrition and drugs”, “Education and sports”,
“The history of the Olympic Games”.
At the end of the seminar the President of the Olympic
Academy of Mauritius Sanjave Goboodun gave commemorative diplomas to all participants.

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
H Oλυμπιακή Ακαδημία του Μαυρικίου οργάνωσε ένα
περιφερειακό σεμινάριο στις 10 Μαρτίου για να φέρει
τους μαθητές κοντά στις Ολυμπιακές Αξίες. Η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία καθώς συγκεντρώθηκαν 90 παιδιά.
Στο τέλος του σεμιναρίου, ο Πρόεδρος της Ολυμπιακής Ακαδημίας του Μαυρικίου Sanjaye Gοboodun
παρέδωσε αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους
συμμετέχοντες.

ALBANIA
In Albania, because of the communist regime, the Olympic philosophy could not develop and it
was only after 1992 that the Albanian Olympic Committee adopted a strategy aimed at disseminating the educational values of Olympism with the Olympic Academy taking over the responsibility of introducing the public to the great ideas of Olympism.
In 2012, a conference on “Olympism in the educational system” was organized on 23 March.
Physical education teachers and people from the educational sector, from different Albanian cities, followed the four themes that were presented during the event by members of the Albanian
Olympic Academy which were ”Olympic education in schools”, “Sport and Art go together”,
“Olympism in universities”, “Enhancing Olympism through our culture”.
In the present situation in Albania where Olympic education is not a priority for educational
institutions, the Olympic Academy has the obligation to do the best it can in order to achieve
its objective which is to promote education and the values of Olympism and the Olympic
Movement.

ΑΛΒΑΝΙΑ
Στην Αλβανία, λόγω του κομμουνιστικού καθεστώτος, η Ολυμπιακή φιλοσοφία δεν γνώριζε ανάπτυξη και μόνο μετά το 1992 άρχισε η Ολυμπιακή Επιτροπή της χώρας να έχει ως στρατηγική την
εξάπλωση των εκπαιδευτικών αξιών του Ολυμπισμού και η Ολυμπιακή Ακαδημία της Αλβανίας
ανέλαβε την ευθύνη να παρουσιάσει στο κοινό τις ξεχωριστές ιδέες του Ολυμπισμού.
Μέσα στο 2012 διοργανώθηκε συνέδριο στις 23 Μαρτίου με θέμα «Ο Ολυμπισμός στο εκπαιδευτικό σύστημα». Καθηγητές φυσικής αγωγής και άνθρωποι της εκπαίδευσης από διαφορετικές πόλεις
της Αλβανίας παρακολούθησαν τα τέσσερα θέματα που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση από μέλη
της Ολυμπιακής Ακαδημίας της χώρας.
Τα θέματα ήταν: «Η Ολυμπιακή εκπαίδευση στα σχολεία»,  «Αθλητισμός και Τέχνη πάνε μαζί»,
«Ο Ολυμπισμός στα Πανεπιστήμια», «Η ανάδειξη του Ολυμπισμού μέσα από την κουλτούρα μας».
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MALAYSIA

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

The vision of the National Olympic Committee of
Malaysia was to become “a centre of excellence for
Olympic education, training and development of
human potential, in accordance with the ideals and
ambitions of the Olympic Movement and the values
of Olympism”.

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Μαλαισίας έχει
το όραμα να αποτελέσει «ένα κέντρο αριστείας για
την αθλητική εκπαίδευση, την προπόνηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τα
ιδανικά και τις φιλοδοξίες του Ολυμπιακού Κινήματος και τις αξίες του Ολυμπισμού».

One of its major programmes is the annual Session
for Young Participants each time on a different
theme, which is selected according to current developments or future scenarios that are considered
important for youth. The sessions have grown, developed and improved over the years and become a
reference for the young leaders of sport throughout
Asia. The 15th Session, which focused on Olympism, the Olympic values and sound leadership, was
held from 27 February to 3 March 2012 in Kuala
Lumpur.

Ένα από τα βασικά προγράμματα της είναι η
ετήσια σύνοδος για Νέους Μετέχοντες με διαφορετικό κάθε φορά θέμα το οποίο επιλέγεται με βάση
τις τρέχουσες συνθήκες ή μελλοντικά σενάρια που
κρίνονται ως σημαντικά για τους νέους. Οι σύνοδοι
έχουν αυξηθεί, αναπτυχθεί και βελτιωθεί και με
τα χρόνια έχουν γίνει σημείο αναφοράς για τους
νέους ηγέτες του αθλητισμού απ’ όλη την Ασία. Η
15η σύνοδος επικεντρώθηκε στον Ολυμπισμό, τις
Ολυμπιακές Αξίες και τη σωστή ηγεσία και διοργανώθηκε από τις 27 Φεβρουαρίου ως τις 3 Μαρτίου
του 2012 στην Κουάλα Λουμπούρ.

Its objective was to develop the leadership skills
of young people who participate in sport activities,
explore and improve the knowledge and practice of
Olympism among young leaders and disseminate
the principles and practices of Olympism through
new leadership.
28 people (10 women and 18 men) in all attended
the Session; 12 came from Malaysia and the others
from Thailand, China, the Maldives, Hong Kong,
Taipei, Japan, Indonesia, Singapore, South Korea,
Mongolia, Vietnam, Brunei and the University of
Iowa in the United States.
After careful and thorough screening, the two
persons who would represent Malaysia at the IOA’s
52nd International Session for Young Participants
were selected.
The final conclusion was that the 15th Session had
proved to be extremely useful for both participants
and organizers. The interactive presentations, the
exchange of experience, the lectures and all related
events, delighted all those attending.

Στόχος της ήταν, η ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων των νέων που συμμετέχουν σε αθλητικές
δραστηριότητες, η διεύρυνση και η ενίσχυση των
γνώσεων και των πρακτικών του Ολυμπισμού
στους νέους ηγέτες και η εξάπλωση των αρχών και
των πρακτικών του Ολυμπισμού, μέσα από τις νέες
ηγεσίες.
Συνολικά συμμετείχαν 28 άτομα (10 γυναίκες και
18 άνδρες) από τα οποία τα 12 ήταν από την Μαλαισία και τα υπόλοιπα από την Ταϋλάνδη, την Κίνα, τις Μαλδίβες, το Χονγκ Κονγκ, την Ταϊπέι, την
Ιαπωνία, την Ινδονησία, τη Σιγκαπούρη, τη Νότια
Κορέα, τη Μογγολία, το Βιετνάμ, το Μπρουνέι και
το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα των ΗΠΑ.
Μετά από προσεκτική και διεξοδική αναζήτηση,
επιλέχθηκαν και οι δύο εκπρόσωποι της Μαλαισίας στην 52η Διεθνή Σύνοδο της ΔΟΑ για Νέους
Μετέχοντες στην Αρχαία Ολυμπία.
Το τελικό συμπέρασμα ήταν ότι η 15η σύνοδος
αποδείχθηκε ιδιαίτερα επωφελής τόσο για τους
συμμετάσχοντες, όσο και τους διοργανωτές.
Οι διαδραστικές παρουσιάσεις, η ανταλλαγή εμπειριών, οι ομιλίες και όλα τα τεκταινόμενα, ενθουσίασαν όσους τα παρακολούθησαν.
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ITALY

ΙΤΑΛΙΑ

During the first half of 2012, the National Olympic
Academy of Italy issued three publications which
generated a lot of interest:

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ιταλίας έκανε τρεις εκδόσεις
που προσέλκυσαν μεγάλο ενδιαφέρον. Οι εκδόσεις
είναι:

CONCORSO ARTE E SPORT
The Italian Academy sent 11 students from the
Fine Arts Academy to the Art and Sport Contest for
painting and sculpture works organized by the IOC
for the 5th time. 60 students for painting and 13 for
sculpture took part and their works were presented
in a publication under the auspices of the Ministry
of Culture.
GEOGRAFIA DEGLI SPORT OLIMPICI
ESTIVI
This is a special publication of the National Olympic Academy on the “Geography of the Summer
Olympic Games”. The research was conducted by
a friend of the Academy, Professor Emanuele Paratore and deals with the sports of the past and the
present in all countries. It is a cultural endeavour
whose aim is to provide knowledge to new generations on the Olympic Games.
ABITARE ΟLYMPIA
A valuable publication recently produced by the
Academy, which is the research work of two
university professors in the city of Udine entitled
“Living in Olympia”, 335 pages long, in Italian and
English, with rich photographic material that describes the first provisional housing for the athletes
taking part in the Olympic Games, their evolution
during time, the architecture of the Olympic Villages at the Summer and Winter Olympics and their
connection with the host cities.
GLI ATTI DELLA XXII SESSIONE OLIMPICA DELL’AONI 2011
During the first months of 2012, a leaflet with
the proceedings of the 22nd Session of the Italian
Olympic Academy that was held in Sicily, in 2011,
was distributed to all sports organizations.
This annual Session of the Academy attended by
university students was held on 26-28 October
2012 in the town of Rimini.
In December, the Italian Olympic Academy celebrated the 25th anniversary of its foundation in
December 1987.

CONCORSO ARTE E SPORT
Στο Διαγωνισμό Τέχνης και Αθλητισμού με έργα
ζωγραφικής και γλυπτικής που διοργανώθηκε από
την ΔΟΕ για 5η φορά, η Ιταλική Ακαδημία έστειλε
11 σπουδαστές της Ακαδημίας Καλών Τεχνών.
Συνολικά συμμετείχαν 60 φοιτητές για τη ζωγραφική και 13 για τη γλυπτική, τα έργα των οποίων
συγκεντρώθηκαν σε μία έκδοση υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Πολιτισμού.
GEOGRAFIA DEGLI SPORT OLIMPICI
ESTIVI
Μια ειδική έκδοση της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας με τίτλο «Γεωγραφία των Θερινών Ολυμπιακών Αθλημάτων». Η έρευνα έγινε από έναν φίλο
της Ακαδημίας, τον καθηγητή Emanuele Paratore
και αφορά στα αθλήματα του παρελθόντος και του
παρόντος στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες σε
όλες τις χώρες. Πρόκειται για μια πολιτιστική προσπάθεια η οποία θέλει να προσφέρει στις νεότερες
γενιές τη γνώση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
ABITARE ΟLYMPIA
Μια πολύτιμη έκδοση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα για την Ακαδημία και είναι προϊόν έρευνας
από δύο καθηγητές Πανεπιστημίου στην πόλη του
Ούντινε με τίτλο «Ζώντας στην Ολυμπία». Πρόκειται για μια έκδοση 335 σελίδων, γραμμένη στα ιταλικά και αγγλικά, εμπλουτισμένη με φωτογραφικό
υλικό το οποίο περιγράφει τις πρώτες προσωρινές
κατοικίες για τους αθλητές που συμμετείχαν στους
Ολυμπιακούς Αγώνες, την εξέλιξή τους με την
πάροδο των ετών, την αρχιτεκτονική των Ολυμπιακών Χωριών στους Θερινούς και τους Χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες και τη σύνδεση τους με τις
διοργανώτριες πόλεις.
GLI ATTI DELLA XXII SESSIONE
OLIMPICA DELL’AONI 2011
Κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του 2012 διανεμήθηκε σε όλους τους αθλητικούς οργανισμούς
ένα φυλλάδιο με τα πρακτικά της 22ης Συνόδου
της Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ιταλίας που πραγματοποιήθηκε το 2011 στη Σικελία.
Αυτή η ετήσια Σύνοδος της Ακαδημίας με φοιτητές
Πανεπιστημίων έγινε για το 2012 στις 26-28 Οκτωβρίου στην πόλη του Ρίμινι.
Επίσης το Δεκέμβριο η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ιταλίας θα γιορτάσει την 25η επέτειο από
την ίδρυση της, το Δεκέμβριο του 1987.
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LIBYA

ΛΙΒΥΗ

The National Olympic Committee of Libya presented the project “The Fairy Play Sabratha” with
the aim of fostering the educational and cultural
aspects of sport related to human values and development. It is a visual interpretation of the power of
sport in line with the IOC’s mandate for Olympic
Education and Culture.

Η Ολυμπιακή Επιτροπή της Λιβύης παρουσίασε
το πρόγραμμα «The Fairy Play Sabratha» με στόχο
την προώθηση των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών
πλευρών του αθλητισμού, οι οποίες σχετίζονται με
τις ανθρώπινες αξίες. Είναι μια οπτική παρουσίαση της δύναμης του αθλητισμού σύμφωνα με την
οδηγία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για
την Ολυμπιακή Παιδεία και Πολιτισμό.

The project, which was created by Austrian photographer Lukas Maximilian Hüller together with
the short film by Austrian artist Hannes Seebacher
were shown for the first time at the “African Village”, “Libya House”, during the Olympic Games
London 2012.
The “The Fairy Play Sabratha” project was realised
in cooperation with the Libyan Olympic Academy,
with the participation of over 50 athletes and 200
children in July 2012.
The result is a highly complex photographic work
in large-scale format, reflecting the spirit and
values of Olympism: a visual message on Respect,
Excellence, Friendship, Courage, Determination,
Inspiration and Equality which are part of the sporting culture. Approximately 25 Olympic sports are
presented on the picture.
In London, the photographic material was admired
by the Vice-President of the IOC Thomas Bach
and the President of the Association of National
Olympic Committees of Africa (ANOCA) Lassana
Palenfo, the President of the Libyan Olympic Committee Nabil El Alem and the Secretary General
Marwan Maghu.

Η δημιουργία του προγράμματος έγινε από τον
Αυστριακό φωτογράφο Lukas Maximilian Hüller
και η ταινία μικρού μήκους από την επίσης Αυστριακή Hannes Seebacher και παρουσιάστηκαν
στο «Σπίτι της Λιβύης» στο «Αφρικανικό Χωριό»
στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών
Αγώνων του 2012.
Το «The Fairy Play Sabratha» υλοποιήθηκε σε
συνεργασία με την Ολυμπιακή Ακαδημία της
Λιβύης και με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 50
αθλητών και 200 μαθητών, τον Ιούλιο του 2012.
Το αποτέλεσμα είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο
φωτογραφικό έργο σε μορφή μεγάλης κλίμακας
που αντανακλά το πνεύμα και τις αξίες του Ολυμπισμού. Πρόκειται για ένα οπτικό μήνυμα για τον
Σεβασμό, την Αριστεία, τη Φιλία, το Θάρρος, την
Αποφασιστικότητα, την Έμπνευση και την Ισότητα
στο πλαίσιο της αθλητικής κουλτούρας. Μάλιστα
στην εικόνα παρουσιάζονται περίπου 25 ολυμπιακά
αθλήματα.
Στο Λονδίνο το φωτογραφικό έργο θαύμασε ο
Αντιπρόεδρος της ΔΟΕ Thomas Bach, μαζί με τον
Πρόεδρο της Ενωσης των Αφρικανικών Ολυμπιακών Επιτροπων Lassana Palenfo, τον Πρόεδρο της
Ολυμπιακής Επιτροπής της Λιβύης Nabil El Alem
και τον Γενικό Γραμματέα Marwan Maghu.
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PHILIPPINES

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

The Philippine Olympic Academy is the educational branch of the Philippine Olympic Committee, its main aim being to promote Olympism and
the development of educational programmes that
support and promote the Olympic Movement in the
Philippines.

H Oλυμπιακή Ακαδημία των Φιλιππίνων είναι ο
εκπαιδευτικός βραχίονας της Ολυμπιακής Επιτροπής
των Φιλιππίνων με βασικό σκοπό την προώθηση του
Ολυμπισμού και τη δημιουργία των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων που υποστηρίζουν και προωθούν το
Ολυμπιακό Κίνημα στις Φιλιππίνες.

An educational programme has already been
launched in selected schools of the capital district
and some provinces. Moreover, contacts are being
made with different schools all around the country
for the inclusion of Olympism as a course in the
context of physical education.

Ηδη ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα «τρέχει» σε
επιλεγμένα σχολεία στην περιοχή της πρωτεύουσας
αλλά και σε ορισμένες επαρχίες. Επίσης υπάρχουν
επαφές με διάφορα σχολεία απ’ όλη τη χώρα για
να συμπεριληφθεί ο Ολυμπισμός ως μάθημα στη
διάρκεια της φυσικής αγωγής.

One of the special educational programmes that
were developed was the IOC’s “Athlete Career
Programme”, conducted by the Philippine Olympic
Committee in cooperation with the National Olympic Academy. The sessions for athletes and coaches
were held on 7-8 February with 5 coaches and 28
athletes.

Ενα από τα ειδικά Ολυμπιακά εκπαιδευτικά
προγράμματα που έγιναν ήταν το «Athlete Career
Programme» της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής,
σε συνεργασία της Ολυμπιακής Επιτροπής των
Φιλιππίνων με την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, η
οποία και το εφάρμοσε. Οι σύνοδοι για τους αθλητές
και τους προπονητές έγιναν στις 7-8 και Φεβρουαρίου με πέντε προπονητές και 28 αθλητές.

Moreover, the Philippine Olympic Academy is preparing a project for junior and senior high school
athletes who will attend training centres. According
to the representatives of the Education Ministry,
athletes attending these centres will continue their
education.
At the same time, the majority of those who attended the National Olympic Academy schools
graduated after having followed various Olympic
education courses. However, two participants who
wanted to continue their education attended in
April in Malaysia the IOC’s educational programme on Olympic values for the Asian National
Olympic Committees. Another participant attended
the annual International Academic Session of the
Singapore Olympic Academy, while another graduate will attend the International Congress on Sport,
Education and Training organized by the IOC in
The Netherlands.
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Επίσης η Ολυμπιακή Ακαδημία των Φιλιππίνων
προετοιμάζει ένα σχέδιο για τους αθλητές των Γυμνασίων και των Λυκείων που θα μετέχουν σε προπονητικά κέντρα. Η συζήτηση με τους εκπρόσωπους
του Υπουργείου Παιδείας είναι πως θα συνεχίσουν
τη μόρφωση τους οι αθλητές που συμμετέχουν σε
αυτά τα κέντρα.
Παράλληλα, η πλειοψηφία όσων συμμετείχαν στις
σχολές της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας αποφοίτησαν έχοντας παρακολουθήσει διάφορα μαθήματα
Ολυμπιακής εκπαίδευσης. Για να συνεχιστεί, όμως,
η επιμόρφωση τους, δύο συμμετάσχοντες παρακολούθησαν τον Απρίλιο στην Μαλαισία, το σεμινάριο
του Εκπαιδευτικού Προγράμματος των Ολυμπιακών Αξιών της ΔΟΕ, για τις Εθνικές Ολυμπιακές
Επιτροπές της Ασίας. Ένας άλλος πήγε στην Ετήσια
Διεθνή Ακαδημαϊκή Σύνοδο της Ολυμπιακής Ακαδημίας της Σιγκαπούρης, ενώ ένας ακόμη απόφοιτος
θα παρακολουθήσει το Διεθνές Συνέδριο για τον
αθλητισμό, την Παιδεία και την Εκπαίδευση που
διοργανώνει η ΔΟΕ στην Ολλανδία.

SERBIA
The Serbian Olympic Academy together with the Sport and Olympism Foundation organized many activities in 2012. Τhe most popular being:
Τhe EcOlympic Games had main goal to increase support for the Olympic
team, stressing the importance of the Olympic values and awakening greater
environmental awareness. Through this programme educational workshops
were organized weekly in more than 20 schools in Serbia, where children
learned about the Olympic values and heard the stories of champions, always
in conjunction with ways to protect the environment. The children also had
the opportunity to meet members of the Olympic team and learn English in
cooperation with the British Council. The programme was warmly welcomed
with more than 7000 children taking part in it, with outstanding results for the
dissemination of the Olympic ideas and the promotion of Olympic values.
The exhibition “Moments to remember: Olympism in Serbia 1912-2012” was
held from 16 July to 28 August 2012 in the Museum of Yugoslavian History in
Belgrade. The purpose was to highlight the 100 years since Serbia took part for
the first time in the Olympic Games.
In cooperation with the Procter & Gamble Company, a Youth Sport Camp was
organized from 19 to 26 August 2012 in Kučevo. The central idea of the camp
was to educate youth through sport and promote the mother’s role through the
advertising campaign “Thank you Mom”, since behind every successful athlete
stands a successful mother. During the Camp’s operation, children from 100
schools from all over Serbia had the opportunity to meet, talk and play with
athletes of the Olympic Games. The children learned the basics of basketball,
football, volleyball, handball, swimming and water polo. They also learned
about a healthy lifestyle and the Olympic values.

ΣΕΡΒΙΑ
Η Ολυμπιακή Ακαδημία της Σερβίας μαζί με το Ίδρυμα Αθλητισμού και Ολυμπισμού οργάνωσε πολλές δραστηριότητες το 2012. Oι πιο δημοφιλείς ήταν:
Oι EcOlympic Games, που επισήμαναν τη σημασία των Ολυμπιακών Αξιών αφυπνίζοντας την οικολογική συνείδηση. Μέσω αυτού του προγράμματος διοργανώθηκαν εκπαιδευτικά εργαστήρια σε εβδομαδιαία βάση σε περισσότερα από 20
σχολεία στη Σερβία, όπου τα παιδιά έμαθαν για τις Ολυμπιακές Αξίες, άκουσαν
ιστορίες πρωταθλητών, σε συνδυασμό πάντα με τρόπους για την προστασία του
περιβάλλοντος. Τα παιδιά είχαν επίσης την ευκαιρία να συναντηθούν με μέλη
της Ολυμπιακής Ομάδας, καθώς και να μάθουν αγγλικά σε συνεργασία με το
Βρετανικό Συμβούλιο. Το πρόγραμμα έτυχε θερμής υποδοχής και πήραν μέρος
περισσότερα από 7000 παιδιά με εξαιρετικά αποτελέσματα στον τομέα της διάδοσης των Ολυμπιακών Ιδεών και της προώθησης των Ολυμπιακών Αξιών.
Η έκθεση «Στιγμές να θυμόμαστε: Ο Ολυμπισμός στη Σερβία 1912-2012»
διοργανώθηκε από τις 16 Ιουλίου ως τις 28 Αυγούστου 2012 στο Μουσείο της
Ιστορίας της Γιουγκοσλαβίας στο Βελιγράδι. Η πρόθεση ήταν να σηματοδοτήσει τον έναν αιώνα από τότε που η Σερβία έλαβε μέρος για πρώτη φορά στους
Ολυμπιακούς Αγώνες.
Σε συνεργασία με την εταιρεία Procter & Gamble, αθλητικό καμπ Νεολαίας διοργανώθηκε από τις 19 ως τις 26 Αυγούστου 2012 στο Kούτσεβο. Η κύρια ιδέα του
καμπ ήταν η ανάπτυξη των νέων μέσω του αθλητισμού. Κατά τη διάρκεια του,
παιδιά από 100 σχολεία απ’ όλη τη Σερβία είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν,
να μιλήσουν και να παίξουν με αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων. Τα παιδιά
έμαθαν τα βασικά στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο βόλεϊ, στο χάντμπολ, στην
κολύμβηση και στην υδατοσφαίριση. Έμαθαν επίσης για τον υγιεινό τρόπο ζωής
και τις Ολυμπιακές Αξίες.
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SPAIN

ΙΣΠΑΝΙΑ

The conference on the Olympic Values and Education Programme was held on the premises of the
Spanish Olympic Committee, from 2-5 February,
with the participation of all the Spanish and Portuguese-speaking countries of Africa and America.
The President of the Spanish Olympic Academy,
Conrado Durántez, stressed that the Olympic Academy as the official school of Olympism should be the
connecting link between these values.

Aπό τις 2 έως τις 5 Φεβρουαρίου έγινε η συνδιάσκεψη για το πρόγραμμα της Εκπαίδευσης των Ολυμπιακών Αξιών, στις εγκαταστάσεις της Ισπανικής
Ολυμπιακής Επιτροπής, με τη συμμετοχή όλων των
χωρών της Αφρικής και της Αμερικής με ισπανική
και πορτογαλική γλώσσα. Ο Πρόεδρος της Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ισπανίας Conrado Durántez
επισήμανε ότι ο συνδετικός κρίκος αυτών των αξιών
πρέπει να είναι η Ολυμπιακή Ακαδημία, ως επίσημο
σχολείο του Ολυμπισμού.

On 28 February, the meeting of the National Olympic Academy decided to establish an annual prize for
the 28 Centres for Olympic Studies, which operate in
the country with the view to promoting Olympism.
On 11 April, the President of the Spanish Olympic
Academy, Conrado Durántez, on the invitation of the
Las Palmas University, went to the Canary Islands
and gave a lecture on Olympism through the years.
The 14th Assembly of the Pan-Iberian Association
of Olympic Academies was held in Madrid from the
1st to the 4th of June, with the participation of 27
countries. Participants were welcomed at the Palace
by Queen Sofia of Spain who was briefed on the Association’s mission and projects.
On the occasion of the 100th anniversary of the
Spanish Olympic Committee, the National Olympic
Academy planned the circulation of three stamps,
which depicted the first Olympic winner in Antiquity, Lucios Minicius Natalis, the founder of the Spanish Olympic Committee, Marques of Villamejor, and
former IOC President Juan Antonio Samaranch.
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Στις 28 Φεβρουαρίου, στη συνεδρίαση της Εθνικής
Ολυμπιακής Ακαδημίας αποφασίστηκε να θεσπιστεί
ένα ετήσιο βραβείο για τα 28 Κέντρα Ολυμπιακών
Σπουδών που λειτουργούν στη χώρα και έχουν σκοπό την προώθηση του Ολυμπισμού.
Η 14η Συνέλευση της Πανιβηρικής Ένωσης των
Ολυμπιακών Ακαδημιών έγινε στη Μαδρίτη από
την 1η ως τις 4 Ιουνίου, με τη συμμετοχή 27 χωρών.
Τους συμμετέχοντες υποδέχθηκε στο Παλάτι και η
Βασίλισσα της Ισπανίας Σοφία, η οποία πληροφορήθηκε την αποστολή και τα σχέδια της Ένωσης.
Με την ευκαιρία της επετείου των 100 ετών της
Ισπανικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία επιμελήθηκε την κυκλοφορία τριών
γραμματοσήμων που απεικονίζουν τον πρώτο Ισπανό Ολυμπιονίκη στην Αρχαιότητα, Lucios Minicius
Natalis, τον ιδρυτή της  Ισπανικής Ολυμπιακής
Επιτροπής Marques of Villamejor και τον πρώην
Πρόεδρο της ΔΟΕ  Juan Antonio Samaranch.

HUNGARY

CYPRUS
For the fifth consecutive year, the Cyprus Olympic Committee continued to
implement the Olympic education programme contributing to the protection
and development of the Olympic Movement in the country.
For 2012, the programme was linked to the London Olympic Games, with
emphasis on the preparation of the athletes of the Olympic team.
The organization by the “Pierre de Coubertin” Committee of the 1st PanCypriot School Congress on “Olympic Games, present, past and future”,
was part of that same programme.
Approximately 150 children from the five largest high schools in Cyprus
attended the Congress.

ΚΥΠΡΟΣ
Για πέμπτη συνεχή χρονιά, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συνέχισε την
εφαρμογή του προγράμματος Ολυμπιακής Εκπαίδευσης, συμβάλλοντας
στην προστασία και στην ανάπτυξη του Ολυμπιακού Κινήματος στη χώρα.
Για το 2012 το πρόγραμμα συσχετίστηκε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Λονδίνου, δίνοντας έμφαση στην προετοιμασία των αθλητών της Ολυμπιακής Ομάδας.
Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος εντάχθηκε και η διοργάνωση από την
επιτροπή «Πιερ ντε Κουμπερτέν», του 1ου Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου με τίτλο: «Ολυμπιακοί Αγώνες, παρόν, παρελθόν και μέλλον».
Στο Συνέδριο συμμετείχαν περίπου 150 παιδιά από τα πέντε μεγαλύτερα
Λύκεια της Κύπρου.

In harmony and cooperation with the goals and
values of the International Olympic Academy, the
Hungarian Olympic Academy started its activity as
the 26th National Olympic Academy a quarter of
a century ago. The Presidents of the IOC and the
IOA at the time, Juan Antonio Samaranch and Nicos
Nissiotis, honored the inaugural session with their
presence.
In order to fulfill its mission for the propagation and
protection of the Olympic ideals and values, the
Hungarian Olympic Academy integrated Olympism
as a course in school years 1985-87, organized
more that 50 congresses and established Olympic
Clubs supervising their operation and funding. The
most important mission of these clubs is to preserve
Olympic traditions, research them and remain in
contact with local Olympic medalists and athletes.
Summer camps are also extremely popular; so
far, 21 primary schools, 20 junior and 16 senior
high schools participated in these camps that were
attended by many Olympic medalists who shared
their experiences with the children.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Σε αρμονία και συνεργασία με τους στόχους και
τις αξίες της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, η
Ολυμπιακή Ακαδημία της Ουγγαρίας ξεκίνησε τη
δραστηριότητά της ως η 26η Εθνική Ολυμπιακή
Ακαδημία, πριν από ένα τέταρτο του αιώνα. Ήταν
μεγάλη τιμή ότι οι τότε Πρόεδροι της ΔΟΕ και της
ΔΟΑ, Χουάν Αντόνιο Σάμαρανκ και Νίκος Νησιώτης έδωσαν το «παρών» στην ιδρυτική σύνοδο.
Για την εκπλήρωση της αποστολής της σχετικά με τη
διάδοση και προστασία των Ολυμπιακών Ιδεωδών
και Αξιών, η Ολυμπιακή Ακαδημία της Ουγγαρίας
ενέταξε τον Ολυμπισμό ως μάθημα στα σχολικά έτη
1985-87, διοργάνωσε περισσότερα από 50 συνέδρια
ενώ δημιούργησε Ολυμπιακές Λέσχες  στις οποίες
επιβλέπει τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση τους.
Η πιο σημαντική αποστολή της Ακαδημίας είναι να
διατηρήσει και να αυξήσει τον αριθμό των Λεσχών
αυτών που λειτουργούσαν σαν Ολυμπιακά εργαστήρια και έπαιρναν το όνομα τους από έναν Ολυμπιονίκη ή από μια προσωπικότητα  που σχετίζεται με τους
Ολυμπιακούς.
Επίσης, ιδιαίτερα δημοφιλή είναι τα θερινά καμπ
καθώς μέχρι στιγμής, 21 δημοτικά σχολεία, 20
γυμνάσια και 16 κολλέγια συμμετείχαν σε αυτά
με την παρουσία πολλών Ολυμπιονικών, οι οποίοι
μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους με τα παιδιά.
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TAJIKISTAN

ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ

The National Olympic Academy of Tajikistan was
established in June 2003 by a decision of the country’s NOC, and officially registered with the Ministry
of Justice on 27 September 2007. During those five
years, four branches were created in cities and seven
in the regions.

H Eθνική Ολυμπιακή Ακαδημία του Τατζικιστάν δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2003 μετά από απόφαση
της Ολυμπιακής Επιτροπής της χώρας και καταγράφηκε επίσημα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις
27 Σεπτεμβρίου του 2007. Αυτά τα πέντε χρόνια
δημιουργήθηκαν τέσσερα παραρτήματα σε πόλεις
και επτά στην περιφέρεια.

The most important activities of 2011-2012 were the
following: The Olympic education programme which
was integrated in schools by the Ministry of Education, at first as a pilot project in 12 cities and regions
and then, in 2011, throughout the country.
In the last two years the National Olympic Academy
has convened 12 congresses on “The development
of the Olympic Movement in Tajikistan” for sports
professionals, young scientists, graduates, senior university students and teachers. Training workshops on
Olympic education have also been held in 42 of the
country’s 65 cities, with the use of modern technology and audiovisual media.
The teachers of the Olympic programme were trained
in January 2011 and 2012 with funds from the IOC’s
Olympic Solidarity programme in the country’s six
regions, in cooperation with the Ministry of Education. A total of 458 persons were trained, among
which 46 administrators of 22 sport federations.
Olympic education was part of the physical education programme at all educational levels of Tajikistan
from nursery school to university. On 23 June, the
Olympic Day was celebrated all over the country
with sports competitions, meetings with athletes,
exhibitions, games and other artistic events.
The “Sport against Drugs” campaign, organized in
Dushanbe on 9 February 2012, was an event that
attracted huge participation; it was attended by 50
participants and more than 100 young people from
15 to 23 years of age, with their parents and representatives of various institutions. Special emphasis
was given to the promotion of a healthy lifestyle and
the fight against drugs through a presentation of the
situation that prevails in the country.
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Οι σημαντικότερες δράσεις ήταν κατά την περίοδο
2011-2012: Tο πρόγραμμα Ολυμπιακής εκπαίδευσης
το οποίο μέσω του Υπουργείου Παιδείας της χώρας,
εντάχθηκε στα σχολεία, αρχικά το 2010 πιλοτικά σε
12 πόλεις και περιοχές και το 2011 σε όλη τη χώρα.
Τα δύο τελευταία χρόνια η Ολυμπιακή Ακαδημία
της χώρας διοργάνωσε 12 συνέδρια με τίτλο «Ανάπτυξη του Ολυμπιακού Κινήματος του Τατζικιστάν» για επαγγελματίες του αθλητισμού, νεαρούς
επιστήμονες, απόφοιτους, προχωρημένους φοιτητές
πανεπιστημίων και εκπαιδευτικούς. Παράλληλα έγιναν και εκπαιδευτικά εργαστήρια αφιερωμένα στην
Ολυμπιακή εκπαίδευση σε 42 πόλεις σε σύνολο 65
που έχει η χώρα, με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και οπτικοακουστικών μέσων.
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών του Ολυμπιακού
προγράμματος έγινε τον Ιανουάριο του 2011 και
του 2012 με χρηματοδότηση του προγράμματος
της Ολυμπιακής Αλληλεγγύης της ΔΟΕ και στις έξι
περιφέρειες της χώρας, με τη συνεργασία και του
Υπουργείου Παιδείας. Συνολικά εκπαιδεύτηκαν
458 άτομα, μεταξύ των οποίων 46 εκπρόσωποι της
διοίκησης των 22 αθλητικών ομοσπονδιών.
Η Ολυμπιακή εκπαίδευση ήταν μέρος του προγράμματος φυσικής αγωγής σε όλες τις εκπαιδευτικές
βαθμίδες του Τατζικιστάν, από νηπιαγωγεία ως
πανεπιστήμια. Στις 23 Ιουνίου η Ολυμπιακή Ημέρα
γιορτάστηκε παντού στη χώρα με αθλητικούς αγώνες, συναντήσεις με αθλητές, εκθέσεις, παιχνίδια,
αλλά και άλλες εκδηλώσεις βασισμένες στις τέχνες.
Μία εκδήλωση με μεγάλη συμμετοχή ήταν η καμπάνια «Αθλητισμός κατά των Ναρκωτικών» που έγινε
στη Ντουσάμπε με 50 συμμετάσχοντες αλλά και
περισσότερους από 100 νέους ηλικίας 15 - 23 ετών.

TURKEY
The Education and Olympic Education Commission of the Turkish Olympic Committee pursued its
programme on “Sport and Olympic Education” in 2012 with the participation of about 500,000 4th and 5th
grade schoolchildren.
During the first half of 2012, 55,000 students from 400 schools in Istanbul, Eskisehir, Bursa, Ankara, Denizli,
and Mersin participated in this interactive project.
The presentations were screened in the “Olympic House”, schools, as well as cities’ conference centres. The
programme was presented by qualified staff with video projections on Olympic values, sports, the history
of the International Olympic Committee and the Olympic Games. The presentations also included subjects
such as the principles of sport, the human body and its movement during exercise, the benefits of sport, the
importance of nutrition, fair play and the link between sport and the environment.

ΤΟΥΡΚΙΑ
Η Επιτροπή Παιδείας και Ολυμπιακής Εκπαίδευσης της Ολυμπιακής Επιτροπής της Τουρκίας συνέχισε το
2012 τo πρόγραμμα «Αθλητικής Παιδείας και Ολυμπιακής Εκπαίδευσης» με τη συμμετοχή περίπου 500.000
μαθητών της 4ης και της 5ης τάξης συνολικά μέσα σε έξι χρόνια.
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς μέχρι και τον Ιούνιο, 55.000 μαθητές από 400 σχολεία στις πόλεις Κωνσταντινούπολη, Εσκισεχίρ, Προύσα, Άγκυρα, Ντενιζλί και Μερσίνα, συμμετείχαν στη διαδραστική αυτή
παρουσίαση.
Οι συγκεκριμένες παρουσιάσεις έγιναν στο «Ολυμπιακό Σπίτι», στα σχολεία, αλλά και σε συνεδριακά
κέντρα των πόλεων. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε από εξειδικευμένο προσωπικό με προβολή βίντεο για τις
Ολυμπιακές αξίες, για τα αθλήματα, την ιστορία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και τους Ολυμπιακούς
Αγώνες. Επίσης στις παρουσιάσεις υπήρχαν θέματα όπως οι αρχές του αθλητισμού, το σώμα και η κίνηση του
κατά τη διάρκεια της άθλησης, τα οφέλη από τον αθλητισμό, η σημασία της διατροφής, το «ευ αγωνίζεσθαι»
και η σύνδεση του αθλητισμού με το περιβάλλον.

SINGAPORE
The event, “Breakfast with the Singapore team,” took place on 17 March at the
Millennia Institute. About 250 student-athletes with ten teachers from five different
sports attended the event. Athletes of the national teams of men’s basketball, men’s
hockey and women’s rugby together with three members of the National Olympic
Academy were also present.
The members of the rugby and hockey teams presented and shared their experiences
of the Asian Games, focusing on physical and intellectual preparation and training. After the presentations the schoolchildren and their teachers participated in a
dialogue with the members of national teams on different topics such as combining
studies with sport, as well as the strategy for improving performance. The discussion
continued through the breakfast.

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
Η εκδήλωση «Πρωϊνό με την ομάδα της Σιγκαπούρης» έγινε στις 17 Μαρτίου στο
Ινστιτούτο Millennia. Περίπου 250 μαθητές – αθλητές με δέκα δασκάλους από πέντε
διαφορετικά αθλήματα, παρακολούθησαν την εκδήλωση. Ηταν εκεί αθλητές των Εθνικών ομάδων μπάσκετ ανδρών, χόκεϊ ανδρών και ράγκμπι γυναικών, μαζί με τρία μέλη
της Ολυμπιακής Ακαδημίας της χώρας.  
Τα μέλη των ομάδων ράγκμπι και χόκεϊ παρουσίασαν και μοιράστηκαν τις εμπειρίες
τους από τους Ασιατικούς Αγώνες, επικεντρώνοντας στον τομέα της φυσικής και
πνευματικής προετοιμασίας και προπόνησης. Μετά τις παρουσιάσεις οι μαθητές και οι
δάσκαλοι τους προχώρησαν σε διάλογο με τα μέλη των Εθνικών ομάδων, για πολλά
θέματα, όπως ο συνδυασμός των σπουδών με τον αθλητισμό, αλλά και η στρατηγική
για βελτίωση της απόδοσης. Η συζήτηση συνεχίστηκε στη διάρκεια του πρωϊνού.
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PUERTO RICO

ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ

The year 2012 began with the opening of the Olympic Studies Centre at the Inter-American University, Guayama Campus, on January 26, 2012, with
a discussion on “Showing Values through Sport”.
An exhibition of posters related to sports was also
presented.

Tο 2012 ξεκίνησε για το Πουέρτο Ρίκο με τη λειτουργία του Ολυμπιακού Κέντρου Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ιντεραμέρικαν στο Γκουαϊάμα Κάμπους,
στις 26 Ιανουαρίου, με θέμα συζήτησης «Δείχνοντας
τις αξίες μέσω του αθλητισμού». Επίσης οργανώθηκε έκθεση με αφίσες σχετικές με τον αθλητισμό.

From February 7 to March 3, on the occasion of
the inauguration of the Centre for Olympic Studies
at the Catholic University, Mayaguez Campus, an
exhibition was set up with memorabilia from the
Berlin Olympic Games of 1936 and the London
Games of 1948 in which Puerto Rico participated
for the first time. An exhibition of sport posters
was also organized, which included photographs of
Ancient Olympia and the Panathenaic Stadium, as
well as copies of ancient ceramics that highlighted
the link between art and sport.

Από τις 7 Φεβρουαρίου ως τις 3 Μαρτίου, με την
ευκαιρία της ίδρυσης του Κέντρου Ολυμπιακών
Σπουδών στο Καθολικό Πανεπιστήμιο στο Κάμπους
Μαγιαγκές, δημιουργήθηκε έκθεση με αναμνηστικά
από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το
1936 και του Λονδίνου το 1948, στους οποίους το
Πουέρτο Ρίκο συμμετείχε για πρώτη φορά. Επίσης
διοργανώθηκε και έκθεση με αθλητικές αφίσες, μεταξύ των οποίων υπήρχαν φωτογραφίες της Αρχαίας
Ολυμπίας και του Παναθηναϊκού Σταδίου, αλλά και
αντίγραφα αρχαίων κεραμικών που επέδειξαν τη
σχέση της τέχνης με τον αθλητισμό.

The Olympic Academy of Puerto Rico also organized an art contest for the selection of the painting
that would represent the country in the contest of
the International Olympic Committee. The winning
painting was “Venegas with friends…There is no
pain”, which depicted the first Puerto Rican Olympic medallist of 1948, Juan Evangelista Venegas,
draped in the country’s flag.
On 29 February, the Centre for Olympic Studies
of Turabo University organized a forum on “New
models and perspectives for high performance sport
in Puerto Rico” with distinguished guest and speakers. On 23 March the Centre for Olympic Studies
also hosted a forum on “Children and training and
youth competitions”.
The project for the establishment of three more
Centres for Olympic Studies at the Campuses of the
University of Puerto Rico in Ponce and Rio Piedras
and at the Caribbean University is going ahead.
A stamp issue on the London Olympics was created
and, in cooperation with the President of the Puerto
Rican NOC, the programme “Our Olympic history
in 12 chapters” was initiated. Twelve promising
painters depicted important moments of our Olympic history since 1948.
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Η Ολυμπιακή Ακαδημία του Πουέρτο Ρίκο οργάνωσε και διαγωνισμό Τέχνης για να επιλεγεί ο πίνακας
που θα εκπροσωπούσε τη χώρα στον διαγωνισμό της
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Νίκησε ο πίνακας
με θέμα «Ο Βενέγκας με φίλους... Δεν υπάρχει
πόνος», που έδειχνε τον πρώτο Ολυμπιονίκη του
Πουέρτο Ρίκο, το 1948, Χουάν Ευανγκελίστα Βενέγκας, τυλιγμένο με τη σημαία της χώρας.  
Στις 29 Φεβρουαρίου το Κέντρο Ολυμπιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Τουράμπο διοργάνωσε
ένα φόρουμ με τίτλο: «Νέα μοντέλα και προοπτικές
για τον αθλητισμό υψηλού επιπέδου του Πουέρτο
Ρίκο. Επίσης συνεχίζεται το πλάνο για τη δημιουργία
τριών ακόμη Κέντρων Ολυμπιακών Σπουδών στα
κάμπους του Πανεπιστημίου του Πουέρτο Ρίκο στο
Πόνσε και στο Ρίο Πιέδρας, αλλά και στο Πανεπιστήμιο της Καραϊβικής.
Δημιουργήθηκε σειρά γραμματοσήμων για τους
Ολυμπιακούς του Λονδίνου, ενώ μέσα από συνεργασία με τον Πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής
της χώρας, καταστρώθηκε ένα πρόγραμμα που
ονομάστηκε «Η Ολυμπιακή μας ιστορία μέσα από
12 κεφάλαια». Δώδεκα υποσχόμενοι ζωγράφοι
αποτύπωσαν αντίστοιχες σημαντικές στιγμές στην
Ολυμπιακή μας ιστορία από το 1948.
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ΝΟΑ

OF GREECE:

priority to fair-play
and the promotion of olympism

ΕΘΝ.Ο.Α.: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ
«ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ
by ILEANA KLOKONI, DIRECTOR OF THE noa of greece /
ΤΗΣ ΙΛΕΑΝΑΣ ΚΛΟΚΩΝΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑσ ΕΘΝ.Ο.Α.

The National Olympic Academy of Greece, in a difficult period for our country, has set high objectives,
with an emphasis on children and youth.
The enhancement and implementation of the educational and social principles of the Olympic Movement, “fair play”; the contribution to the war against
doping and violence in sport; the raising of awareness among young people of environmental protection through sport and awareness within the sports
community of issues relating to sustainability were
the targets of our activities in 2012.
So, with wise Academos as our mascot, with the
motto “Reaching high” and the whole educational
community always ready to respond to the invitation
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Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας, σε
μια περίοδο δύσκολη για τη χώρα θέτει υψηλούς
στόχους, δίνοντας έμφαση στα παιδιά και τους
νέους.
Η καλλιέργεια και η εφαρμογή των παιδαγωγικών
και κοινωνικών αρχών του Ολυμπιακού Κινήματος, το «ευ αγωνίζεσθαι», η συμβολή στην καταπολέμηση των φαινομένων της φαρμακοδιέγερσης  
και της βίας στο χώρο του αθλητισμού, η ευαισθητοποίηση των νέων στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω του αθλητισμού και η ανάπτυξη της
αντίληψης της αθλητικής κοινότητας σε θέματα
βιωσιμότητας, αποτέλεσαν τους στόχους των δράσεων του 2012.
Έτσι λοιπόν, με μασκότ τον σοφό Ακάδημο, με  
σύνθημα το «Πάμε Ψηλά» και με σύσσωμη την εκπαιδευτική κοινότητα να ανταποκρίνεται κάθε φορά
στο κάλεσμα της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας
της Ελλάδας, ολοκληρώθηκε και το 2ο Πανελλήνιο
Πρόγραμμα «Αναδάσωση & Αθλητισμός».
Με το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα για το περιβάλλον λάβαμε μέρος πριν από ένα χρόνο στο διεθνή
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of the Hellenic Olympic Academy, we completed
the second Pan-Hellenic “Reforestation and Sport”
Programme.
With this ambitious environmental programme, we
took part last year in the IOC’s international contest and succeeded in becoming one of the European
candidates’ six finalists, which encouraged us to
continue the programme during the following year.
By identifying sport with nature we are convinced
we can bring young children closer to the notion
of “fair play” that encompasses friendship, dignity, respect for others, good behaviour and equal
opportunities.
Through its environmental programmes, the HOA
has revitalized nine regions of Greece. The programme’s objectives are: a) to bring schoolchildren
all over the country closer to sport, the Olympic
events and the Olympic Movement, through their
active involvement in nature, sustainable sport and
the environment, b) to raise awareness and encourage the Greek school community to act in order to
save the environment and set sustainability as their
priority through their contact with the Olympic ideal
and c) encourage the implementation of best environmental practices, contribute to environmental
education and raise the awareness of the school and
sport community about environmental and sustainability issues.

Approximately 50,000 schoolchildren

Our objectives in all our proaccompanied by 1.503 teachers crossed
grammes are measurable. The
the gates of the Panathenaic Stadium.
survey results clearly showed
that children want to be in contact with sport and Olympic
events through nature and give reasons for optimism διαγωνισμό της ΔΟΕ και καταφέραμε να διακριthat such programmes will be even more successful θούμε στην τελική λίστα των έξι υποψηφίων της
in future. It is also obvious from our survey that such Ευρώπης, γεγονός που μας ενθάρρυνε να συνεχίinitiatives are supported by educators and that this is σουμε το πρόγραμμα και την επόμενη χρονιά.
the only way of ensuring their contribution to children’s complete environmental education through Ταυτίζοντας τον αθλητισμό με τη φύση είμαστε σίthe simultaneous development of physical exercise γουροι ότι θα φέρουμε τα μικρά παιδιά πολύ κοντά
στη θετική ιδέα του «ευ αγωνίζεσθαι» που ενσωand health.
ματώνει τις ιδέες της φιλίας, της αξιοπρέπειας, του
The actions of the Hellenic Olympic Academy con- σεβασμού προς τους άλλους, της καλής συμπεριφοtinued on 6 April 2012 with the programme “Olym- ράς και των ίσων ευκαιριών.
pic Education Day” implemented for the second
consecutive year, with the aim of establishing the Η ΕΘΝ.Ο.Α. με τα προγράμματα του περιβάλλοannual celebration of the 1st Olympic Games that ντος έως σήμερα έχει δώσει ζωή σε εννέα περιοχές της Ελλάδας. Σκοπός του προγράμματος είναι:
were held in Athens.
α) να φέρει τους μαθητές όλων των σχολείων της
Through the Arts (music, dance and painting) we χώρας πιο κοντά στον αθλητισμό, στα Ολυμπιακά
commemorated April 6, 1896, always with the view αγωνίσματα και το Ολυμπιακό Κίνημα, μέσω της έ-
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μπρακτης ενασχόλησής τους με τη φύση και τον τομέα του βιώσιμου αθλητισμού και περιβάλλοντος,
β) να ευαισθητοποιήσει και να παροτρύνει τη μαθητική  νεολαία  της Ελλάδας, να κάνουν πράξεις
για τη διάσωση του περιβάλλοντος και να θέσουν
μέσα από την επαφή τους με το Ολυμπιακό Ιδεώδες τη βιωσιμότητα ως προτεραιότητα και γ) να
ενθαρρύνει την εφαρμογή ορθών περιβαλλοντικών
πρακτικών και να συμβάλει στην Περιβαλλοντική
Παιδεία και στην ανάπτυξη της αντίληψης της μαθητικής-αθλητικής κοινότητας πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα και θέματα βιωσιμότητας .
Οι στόχοι μας σε όλα τα προγράμματα είναι μετρήσιμοι. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτέλεσαν
μια σαφή ένδειξη ότι τα παιδιά επιθυμούν να έρχονται σε επαφή με τον αθλητισμό και τα Ολυμπιακά
αγωνίσματα μέσω της φύσης και δίνουν την ελπίδα
ότι παρόμοια προγράμματα στο μέλλον θα έχουν
ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Από την έρευνά μας
είναι σαφές ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες φαίνεται να υποστηρίζονται από τους εκπαιδευτικούς.
Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να συμβάλουν στην
ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των
παιδιών μέσω της ταυτόχρονης ενίσχυσης της φυσικής άσκησης και υγείας.
Οι δράσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, συνεχίστηκαν στις 6 Απριλίου 2012 με το
πρόγραμμα «Ημέρα Ολυμπιακής Παιδείας», το
Περίπου 50.000 μαθητές συνοδευόμενοι από οποίο εφαρμόστηκε για
συνεχή χρονιά,
1.503 εκπαιδευτικούς πέρασαν οργανωμένα δεύτερη
φιλοδοξώντας στην ετήτις πύλες του Παναθηναϊκού Σταδίου. σια καθιέρωση του εορτασμού των 1ων σύγχρονων
Ολυμπιακών Αγώνων που
to propagating Olympic education throughout the πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα.
Μέσα από τις Τέχνες, δηλαδή τη μουσική, το χορό
country.
και τη ζωγραφική, αναβιώσαμε την 6η Απριλίου
The one day event was entitled: “The first Olym- 1896, με σκοπό πάντα τη διάδοση της Ολυμπιακής
pic Games…Athens, April 6, 1896” and held in the Παιδείας σε όλη την επικράτεια.
Panathenaic Stadium, where the Games had been
revived 116 years before. The programme had been Η ημερήσια εκδήλωση είχε τίτλο: «Οι 1οι Ολυexclusively designed for primary and secondary μπιακοί Αγώνες … Αθήνα 6 Απριλίου 1896» και
schoolchildren from all the country’s schools and πραγματοποιήθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο όπου
their participation exceeded all our expectations. αναβίωσαν οι Αγώνες. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε
Approximately 50,000 schoolchildren accompanied αποκλειστικά για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευby 1.503 teachers crossed the gates of the Panathe- τεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλα τα σχολεία της
naic Stadium holding flags and banners with mes- χώρας και η συμμετοχή τους ξεπέρασε κάθε προσsages in favour of sport and Olympism that they had δοκία μας. Περίπου 50.000 μαθητές συνοδευόμενοι
prepared using recyclable materials in their schools. από 1.503 εκπαιδευτικούς των σχολείων τους πέρασαν οργανωμένα τις πύλες του Παναθηναϊκού ΣταThe programme’s goal was to acquaint students with δίου κρατώντας σημαίες και πανό προβάλλοντας με
modern Olympic history by means of an alternative αυτόν τον τρόπο μηνύματα υπέρ του αθλητισμού
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method and improve the level of their Olympic education. The additional long-term aim was to assess
the level of Olympic education among 6th grade
students.
The survey results showed that a well-structured and
designed approach to Olympic education can contribute, decisively, to the improvement of students’
level of knowledge. It is therefore imperative to constantly design new programmes in order to help all
young Greeks to assimilate its values. The dissemination of information on these activities through the
media and relevant bodies will doubtless contribute
to their improvement and acceptance of their value.
We then held in Greece the 18th World Meeting of
Olympic Collectors with an exhibition of Olympic memorabilia staged in Athens, in the Zappeion
Megaron Hall. 96 collectors of Olympic memorabilia from 16 countries participated.
The Hellenic Olympic Committee and the National
Olympic Academy of Greece took the initiative of
recording the works and creations of Greek artists
who drew their inspiration from the Olympic Games
and supported in this way the dissemination of
Olympic ideals through the promotion of important
images and the enhancing of Greece’s contribution
to the Olympic movement.
Both young and old were given the opportunity to
admire the impressive outcome of this work, from
15 to 20 May 2012, in the exhibition “Modern
Olympic Games 1894-2012: Greece’s contribution
to testimonies”.
This initiative moreover leaves an important and
valuable legacy to our country and youth since,
within the framework of the exhibition, an organized digital library was created, which can be used
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και του Ολυμπισμού, τα οποία είχαν ετοιμάσει από
ανακυκλώσιμο υλικό στα σχολεία τους.   
Στόχος μας σε αυτό το πρόγραμμα ήταν η γνωριμία
των μαθητών με τη σύγχρονη Ολυμπιακή Ιστορία
μέσα από μια εναλλακτική μορφή εκπαίδευσης
και η βελτίωση του επιπέδου της Ολυμπιακής τους
Παιδείας. Απώτερος σκοπός του προγράμματος
ήταν η διερεύνηση του επιπέδου της Ολυμπιακής
Παιδείας σε μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης, καθώς και η
εξεύρεση τρόπων βελτίωσής του.
Τα συμπεράσματα της έρευνας έδειξαν ότι μια σωστά δομημένη και σχεδιασμένη προσέγγιση του
θέματος της Ολυμπιακής Παιδείας είναι δυνατό να
συμβάλει αποφασιστικά στη βελτίωση του επιπέδου της στους μαθητές.
Ως εκ τούτου, αποτελεί επιτακτική ανάγκη ο συνεχής σχεδιασμός νέων προγραμμάτων εκτίμησης και
βελτίωσης του επιπέδου Ολυμπιακής Παιδείας των
μαθητών, με στόχο τη συμβολή στην προσπάθεια
ενσωμάτωσης των αξιών του Ολυμπισμού από μέρους των νέων Ελλήνων. Αντικείμενο βελτίωσης αποτελεί και η διάδοση των πληροφοριών γύρω από
τέτοιες δράσεις στα ΜΜΕ και στους σχετιζόμενους
φορείς, με στόχο τη δημοσιοποίησή τους και τον
ενστερνισμό της αξίας τους.
Εν συνεχεία, ολοκληρώσαμε στην Ελλάδα τη 18η
Παγκόσμια Συνάντηση Ολυμπιακών Συλλεκτών
με τη συμμετοχή 96 συλλεκτών Ολυμπιακών εν-

The President
of the NOA of
Greece, Isidoros
Kouvelos with
schoolchildren.
Ο Πρόεδρος
της ΕΘΝΟΑ,
Ισίδωρος
Κούβελος με
μαθητές.

θυμημάτων από 16 χώρες, στο πλαίσιο της οποίας
λειτούργησε στην Αθήνα στο Ζάππειο Μέγαρο και
Έκθεση Ολυμπιακών Ενθυμημάτων.

The Greek
National team
of Rythmic
Gymnastics
who took the
bronze medal
in Sydney
Olympics.
Η Εθνική ομάδα
Ρυθμικής
Γυμναστικής
που κατέκτησε
το χάλκινο
μετάλλιο το
2000 στο
Σίδνεϊ.

by any interested party as educational and cultural
content. We presented 1200 memorabilia and works
of art from 145 artists, 43 institutions and collectors
with whom we cooperated in order to put together this exhibition on the 118 years of our Olympic history. Schoolchildren from every corner of
Greece were given a guided tour of the exhibition
which travelled, after the Zappeion Megaron Hall,
to America where it was hosted at the Greek Embassy in Washington until the closing of the London
Olympic Games.
Finally, selecting Greek Olympic medalists as teachers, we are organizing throughout Greece “Fair 
play” Sports Days with the view to promoting
sport, the Olympic principles and the sporting spirit
among young children.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και η Εθνική
Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας, πήραν την
πρωτοβουλία να καταγράψουν τα έργα και τις δημιουργίες Ελλήνων καλλιτεχνών που έχουν εμπνευστεί από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενισχύοντας
έτσι τη διάδοση των Ολυμπιακών Ιδεωδών μέσω
της προβολής σημαντικών τεκμηρίων, αλλά και αναδεικνύοντας τη συμβολή της Ελλάδας στο Ολυμπιακό Κίνημα.
Το εντυπωσιακό αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς,
είχαν τη χαρά να δουν μικροί και μεγάλοι στις 1520 Μαΐου 2012 στην Έκθεση με τίτλο : «Οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες 1894-2012: Η συμβολή
της Ελλάδας στα τεκμήρια».
Επιπλέον, η πρωτοβουλία αυτή αφήνει μια σημαντική και πολύτιμη παρακαταθήκη στη χώρα και
στη νεολαία μας, καθώς, στο πλαίσιο της παραπάνω Έκθεσης, δημιουργήθηκε και μια οργανωμένη
ψηφιακή βιβλιοθήκη, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο ως εκπαιδευτικό και
επιμορφωτικό υλικό. Παρουσιάσαμε 1200 ενθυμήματα και έργα τέχνης από 145 καλλιτέχνες, 43
φορείς και συλλέκτες με τους οποίους συνεργαστήκαμε για να πραγματοποιηθεί αυτή η έκθεση, στην
οποία ξεναγήθηκαν μαθητές σχολείων από κάθε
γωνιά της Ελλάδας. Μετά το Ζάππειο η Έκθεση
ταξίδεψε στην Αμερική και φιλοξενήθηκε στην Ελληνική Πρεσβεία στην Ουάσινγκτον έως το τέλος
των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου.
Τέλος, επιλέγοντας για εκπαιδευτές Έλληνες Ολυμπιονίκες, πραγματοποιούμε έως σήμερα σε όλη την Ελλάδα Αθλητικές Ημερίδες με τίτλο: «ευ
αγωνίζεσθαι» στο πλαίσιο προώθησης του Αθλητισμού, των αρχών του Ολυμπισμού και του Φίλαθλου Πνεύματος στα μικρά παιδιά.
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IOANews
WITH AN EYE ON THE NEW FIFTY YEARS

ta ΝΕΑ thσ ΔΟΑ: ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑ
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The President of the International Olympic Academy, Isidoros Kouvelos after the first three successful
years of its new administration, presented the pillars
that will be underpinning the Academy’s work for
the coming years and revealed its new logo and new
web site www.ioa.org.gr, as well as the new periodical publication “The Official Journal of the International Olympic Academy”.
The event held at the headquarters of the Hellenic
Olympic Committee was attended among others by
HOC President Spyros Capralos, IOC Member Lambis Nikolaou, former Minister Fanny Petralia, the
President of the Greek Olympic Medalists Association Demosthenes Tambakos and General Secretary
Evi Moraitidou, the Special Secretary for Primary
and Secondary Education Michalis Daskalakis, the
CEO of OPAP SA Ioannis Spanoudakis, the representative of the John S. Latsis Foundation Dimitris
Afentoulis, the Head Priestess of the Olympic Flame
Lighting Ceremony Ino Menegaki, members of the
HOC’s Plenum and representatives of the Municipality of Ancient Olympia.
Both OPAP SA and the John S. Latsis Foundation
were honored for their contribution to the IOA; their
representatives spoke warmly of the International
Olympic Academy’s work and contribution and
promised to further support its activities.
IOA President Isidoros Kouvelos reported on the
Academy’s work during the last three years, which
focused on seven areas and then referred to future
objectives.
“In order to attain the objectives of the IOA’s future
course, during the next ten years, we shall have to
enhance its image, both on an international level as
well as in our country that has the honor of hosting
this institution.
The creation of the postgraduate Master’s Degree
Programme on Olympic Studies was the first major
intervention in the field of Olympic education. In
parallel to it, however, a series of educational and
research programmes on Olympic education will be

Μετά από τρία χρόνια επιτυχημένης πορείας της νέας
διοίκησης της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, ο
Πρόεδρος της Ισίδωρος Κούβελος παρουσίασε στις 5
Απριλίου 2012, τους πυλώνες πάνω στους οποίους θα
πορευτεί η ΔΟΑ για τα επόμενα χρόνια, ενώ έγινε και
η αποκάλυψη του νέου λογότυπου, της νέας ιστοσελίδας www.ioa.org.gr και της νέας περιοδικής έκδοσης με τίτλο «Τhe official Journal of the International
Olympic Academy».
Στην εκδήλωση που έγινε στην έδρα της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής, παρέστησαν μεταξύ άλλων ο
Πρόεδρος της ΕΟΕ Σπύρος Καπράλος, το μέλος της
ΔΟΑ Λάμπης Νικολάου, η πρώην Υπουργός Φάνη
Πετραλιά, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών και η Γενική Γραμματέας, Δημοσθένης
Ταμπάκος και Εύη Μωραϊτίδου, ο Ειδικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Μιχάλης Δασκαλάκης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ Ιωάννης Σπανουδάκης, ο
εκπρόσωπος του ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, Δημήτρης Αφεντούλης, η Πρωθιέρεια της Τελετής Αφής
της Ολυμπιακής Φλόγας Ινώ Μενεγάκη, μέλη της
Ολομέλειας της ΕΟΕ και εκπρόσωποι του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.
Για την προσφορά τους στην ΔΟΑ, τιμήθηκαν τόσο η
ΟΠΑΠ Α.Ε. όσο και το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη
Σ. Λάτση, με τους εκπροσώπους τους να αναφέρονται
με θερμά λόγια στο έργο και στην προσφορά της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, αλλά και να υπόσχονται την περαιτέρω στήριξη των δράσεων της.
Ο Πρόεδρος της ΔΟΑ κ. Ισίδωρος Κούβελος, έκανε
στην αρχή απολογισμό του έργου της Ακαδημίας τα
προηγούμενα τρία χρόνια, το οποίο κινήθηκε πάνω
σε επτά άξονες και στη συνέχεια αναφέρθηκε στους
στόχους για το μέλλον.
«Για να πετύχουμε τους στόχους της νέας πορείας της
ΔΟΑ στη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας, χρειάζεται να πάρουμε μέτρα αναβάθμισης της φυσιογνωμίας της, τόσο διεθνώς όσο και μέσα στην ίδια τη Χώρα
μας, που έχει την τιμή να την φιλοξενεί.
Η δημιουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Ολυμπιακών Σπουδών υπήρξε η πρώτη μεγάλη ουσιαστική παρέμβαση στο χώρο της Ολυμπιακής
Παιδείας. Παράλληλα με αυτό όμως, μια σειρά εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας ετοιμάζονται να καθιερωθούν σύντομα,
προωθώντας έτσι την αρχική ιδέα του Κουμπερτέν
ότι αθλητισμός και παιδεία είναι έννοιες άρρηκτα δε-
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launched soon, promoting Coubertin’s original idea
that sport and education are indivisibly linked and
essential for building the character of every young
individual.
At the same time, the IOA’s presence is considered
essential for achieving cooperation of the different
National Olympic Academies with their respective
NOCs, given the fact that in some cases, which are
fortunately rare, there is no contact, limited cooperation and quite a lot of rivalry between the two
institutions. To achieve this objective, a special behavior manual is being presently considered with
the hope that such rivalries can be reduced and even
eliminated, as required by the International Olympic
Committee.
The facilities in Ancient Olympia placed at our disposal by the Hellenic Olympic Committee are wide
open and waiting for the response of Greek educational establishments. Our aim is to create in that
same space, a model research and reflection centre
that will help the Olympic Movement move forward
without listening to the sirens of present-day politics
and commercial exploitation.
We hope that its work, through its enhanced operation, shall continue to contribute, even more dynamically to the dissemination of Olympic principles,
creating a safety net for the young men and women
of our times and those that will follow in the future”.
Then, Dr Konstantinos Georgiadis, who is also the
Honorary Dean of the IOA, presented the Academy’s postgraduate Master’s Degree Programme on
Olympic Studies.
Dionyssis Gangas, the IOA’s Director presented the
three main lines for the Academy’s new promotion:
“The change of the IOA’s emblem resulted from a
decision of the International Olympic Committee
that was part of a broader communication strategy
for all its organizations. Today we are inaugurating
the IOA’s new emblem. A simple but strong emblem that combines the archaic origin with the letter
A and the olive branch of peace, two symbols that
clearly define the International Olympic Academy’s
dynamic presence within the Olympic Movement.
Below the emblem, the five Olympic Rings convey
the IOC’s support to the IOA. We hope that this new
approach will give greater impetus to the Academy’s
work”.
The biannual Official Journal: As of today, we are
initiating a new method and medium for our communication with the members of the Olympic Family
through the biannual publication of the IOA Journal in three languages (English, French and Greek).
The issues will come out each year in February and
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From left to right: the Vice-Mayor of Ancient
Olympia G. Deves, the Mayor of Ancient Olympia
Th. Kotzias, the Chief Fire Officer N. Nikolakopoulos,
the IOA President I. Kouvelos, the Deputy Chief
Fire Officer E. Maniatis and the Assistant Chief Fire
Officers A. Kotsonis and Th. Leventis.
Aπό αριστερά προς δεξιά: ο αντιδήμαρχος Αρχαίας
Ολυμπίας Γ. Δεββές, ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας
Θ. Κοτζιάς, ο Πύραρχος Ν. Νικολακόπουλος, ο
Πρόεδρος ΔΟΑ Ι. Κούβελος, ο Επιπυραγός Η.
Μανιάτης και οι Πυραγοί Α. Κοτσώνης
και Θ. Λεβέντης.

μένες μεταξύ τους και απαραίτητες για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα κάθε νέου ανθρώπου.     
Παράλληλα, απαραίτητη πρέπει να θεωρείται και η
παρουσία της ΔΟΑ στην προσπάθεια συνεργασίας
των κατά τόπους Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών
με τις αντίστοιχες Ολυμπιακές Επιτροπές, με δεδομένο ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, ευτυχώς όχι πολλές,
υπάρχει έλλειψη επαφής, μερική ασυνεννοησία και αρκετή αντιπαλότητα μεταξύ
of των δύο θεσμών.

“a series
educational
and research
programMEs
on Olympic
education
will be
launched.”

Ο χώρος των εγκαταστάσεων στην Αρχαία
Ολυμπία που μας έχει παραχωρηθεί από
την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, έχει
ανοίξει τις πόρτες του και περιμένει την
ανταπόκριση από ελληνικούς εκπαιδευτικούς φορείς. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε στον ίδιο αυτό χώρο, ένα πρότυπο
κέντρο έρευνας και προβληματισμού, που
θα βοηθήσει την πορεία του Ολυμπιακού
Κινήματος να προσπεράσει τις σειρήνες
της σύγχρονης πολιτικής και εμπορικής
εκμετάλλευσης.

Ελπίζουμε ότι το έργο της ΔΟΑ, μέσα από την αναβαθμισμένη πλέον λειτουργία της, θα συνεχίσει
να συμβάλλει ακόμα πιο δραστικά στη διάδοση των
Ολυμπιακών Αξιών, δημιουργώντας ένα πλέγμα προστασίας για τους νέους και τις νέες της σύγχρονης
εποχής, αλλά και εκείνης που έρχεται στο μέλλον.»
Αμέσως μετά ο Δρ Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, που
είναι και Επίτιμος Κοσμήτορας της ΔΟΑ παρουσίασε
το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μάστερ»
της ΔΟΑ.
Ο Σύμβουλος Διοίκησης και Λειτουργίας της ΔΟΑ

κ. Διονύσης Γάγγας παρουσίασε τους τρεις κύριους
άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η νέα πολιτική
της Ακαδημίας:

Τhe IOA
Director,
Dionyssis
Gangas.
Ο Σύμβουλος
Διοίκησης και
Λειτουργίας της
ΔΟΑ, Διονύσης
Γάγγας.

September and will contain, in addition to information on the IOA’s activities, any further information
sent to us by National Olympic Academies in order
to make their contribution to the propagation of the
Olympic values internationally known.
The Web Site: The need to further expand the
Academy’s activities meant that a new, modern and
functionally efficient site had to
be designed, capable of presenting
in the best possible way what the
«μια σειρά
institution represented, in a userεκπαιδευτικών
friendly and operationally perfect
environment. The new web site of
και ερευνητικών
the IOA will be ready within the
προγραμμάτων
next few days and accessible on
www.ioa.org.gr. Next month, it
Ολυμπιακής
will include, in addition to the live
Παιδείας
streaming of all the Academy’s
Sessions, with their relevant file, all
ετοιμάζονται να
the applications of the interactive
καθιερωθούν.»
educational programme “Discovering the Olympic Movement and its
Values”.

THE IOA SHOWS ITS GRATITUDE TO
THE FIRE DEPARTMENT
The International Olympic Academy has provided
the Fire Department of the Prefecture of Elis with
vehicle tyres to the value of 5,000 Euros to replace
those that had been damaged during the forest fires
that hit the region. At the meeting that was held in
the IOA’s facilities in Ancient Olympia, President
Isidoros Kouvelos stressed that this act was the least
they could do to show their gratitude for the Fire Department’s contribution to the protection of the International Olympic Academy over the years.

«Η αλλαγή του εμβλήματος της ΔΟΑ υπαγορεύτηκε
από μια απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, στο πλαίσιο μιας γενικότερης επικοινωνιακής
πολιτικής της για όλους τους οργανισμούς που εντάσσονται σε αυτήν. Σήμερα εγκαινιάζουμε το νέο
έμβλημα της ΔΟΑ.  Ένα έμβλημα απλό, δυνατό, που
συνδυάζει την αρχαϊκή ρίζα με την ιδιαιτερότητα του
Α μαζί με την ελιά της ειρήνης, δύο σύμβολα που
προσδιορίζουν με σαφήνεια τη δυναμική που έχει η
Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία στο χώρο του Ολυμπιακού Κινήματος. Και κάτω από το έμβλημα, οι 5 Ολυμπιακοί Κύκλοι, που υποδηλώνουν τη στήριξη που
παρέχει η ΔΟΕ στη λειτουργία της ΔΟΑ. Ελπίζουμε
η νέα αυτή προσέγγιση να δώσει μεγαλύτερη ώθηση
στο έργο της Ακαδημίας.
Το εξαμηνιαίο Official Journal: Εγκαινιάζεται ένας
νέος τρόπος και τόπος επικοινωνίας με τα μέλη της
Ολυμπιακής Οικογένειας μέσα από την εξαμηνιαία
έκδοση του IOA JOURNAL σε τρεις γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά). Τα τεύχη θα κυκλοφορούν Φεβρουάριο και Σεπτέμβριο κάθε έτους και θα
περιέχουν εκτός από την ενημέρωση για τη δράση της
ΔΟΑ και κάθε πληροφορία που θα μας αποστέλλουν
όσες Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες επιθυμούν, ώστε να γίνεται γνωστή διεθνώς η συμβολή τους στην
διάδοση των Ολυμπιακών Αξιών.
Η ιστοσελίδα: Οι απαιτήσεις της περαιτέρω εξέλιξης
της πορείας της ΔΟΑ επέβαλαν τη δημιουργία μιας
νέας, σύγχρονης και λειτουργικά πληρέστερης ιστοσελίδας που να αποδίδει με τον καλύτερο τρόπο αυτό
που ουσιαστικά αντιπροσωπεύει ο Θεσμός, μέσα σε
ένα περιβάλλον φιλικό και λειτουργικά άρτιο. Η νέα
ιστοσελίδα της ΔΟΑ στο www.ioa.org.gr θα συμπεριλάβει εκτός από την live streaming διαδικασία όλων
των Συνόδων της Ακαδημίας με το σχετικό αρχείο
τους και όλες τις εφαρμογές του διαδραστικού εκπαιδευτικού προγράμματος “Discovering the Olympic
Movement and its Values”».

Η ΔΟΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ
ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία ενίσχυσε την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Νομού Ηλείας με ελαστικά
οχημάτων αξίας 5.000 ευρώ, για την αντικατάσταση
των φθαρμένων ελαστικών από τις πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή. Στη συνάντηση που έγινε στις
εγκαταστάσεις της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία, ο
Πρόεδρος Ισίδωρος Κούβελος τόνισε ότι η πράξη αυτή αποτελεί ένα ελάχιστο ευχαριστώ, στην προσφορά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην προστασία
της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας όλα αυτά τα
χρόνια.
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