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

“What we have achieved in recent years
gives us the strength and confidence we
need in order to reach even higher goals”

Four years have gone by since the day when the
Plenary of the Hellenic Olympic Committee entrusted to me the International Olympic Academy’s administration. I have had excellent cooperation with
all the members of the Ephoria, outstanding coworkers and officials who love Olympism and work
tirelessly for the achievement of the Academy’s
goals, looking for new, dynamic approaches to the
promotion of its work. I want to give them my sincere thanks and assure them that my decision to run
for President of the IOA for another four years was
carefully considered, as I believe that we still have a
long way to go until we can make the Academy the
truly educational research centre of Olympism envisioned by Pierre de Coubertin.
You will be able to read in the following pages different comments on what has happened over the
last four years. For my part, I will only make specific mention of the successful operation of the international Master’s degree Programme in Olympic
Studies, organized since the academic year 200910 by the University of Peloponnese and the IOA
in Ancient Olympia. This pioneering programme,
whose first four years of operation benefited from
the exclusive sponsorship of the John S. Latsis Public Benefit Foundation, has redefined the IOA’s
physiognomy.
What needs to be done, however, in the coming
years?
The first issue for which a solution needs to be found
as quickly as possible, is the financial autonomy and
assurance of the IOA’s smooth and unhindered operation. The difficult economic situation we are all
experiencing in Greece has naturally influenced the
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Academy’s stability, as might be expected, since
the annual grants it received from the State have
dwindled dramatically, creating a gap that cannot be
easily filled. Nevertheless, with the support of the
International Olympic Committee and OPAP SA’s
sponsoring we have managed to operate marginally
over the last three years. As a consequence, one of
our first objectives for the new quadrennium will be
to look for international financial institutions willing to strengthen the Academy’s self-sufficiency
through educational or research programmes.
A second, equally important objective for the IOA
over the next four years, will be to initiate a research
programme on the future of Olympic education and
its practical implementation for the benefit of the
global community. Let us not forget that the Olympic philosophy and its principles as a whole would
be meaningless, if they were not put into practice
through an ideal way of life. It is indeed a difficult
task, but it does represent the ultimate target for its
acceptance. The IOC has repeatedly stressed this parameter and it would be an omission on our part not
to try to achieve it, to the greatest extent possible,
through the IOA’s programmes.
My friends, what we have achieved in recent years
gives us the strength and confidence we need in
order to reach even higher goals mostly aimed at
young men and women from all over the world, who
will be, in the near future, the active citizens of every society.
I hope that at the end of the new quadrennium we
shall have laid the foundations for the enhanced
and better structured operation of the International
Olympic Academy.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ διεθνουσ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ακαδημιασ,
κου Ισιδωρου κουβελου

«Τα βήματα μπροστά που κάναμε τα τελευταία
χρόνια, μας δίνουν δύναμη και αυτοπεποίθηση
να επιχειρήσουμε να φτάσουμε όλο και πιο
ψηλά τους στόχους μας»

Τέσσερα χρόνια πέρασαν από την ημέρα που
η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
μού ανέθεσε τη διοίκηση της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ακαδημίας. Συνεργάσθηκα εξαιρετικά με όλα τα μέλη
της Εφορείας, με άξιους συνεργάτες και στελέχη που
αγαπάνε τον Ολυμπισμό και δουλεύουν ακούραστα
για να πραγματοποιηθούν οι στόχοι της Ακαδημίας,
αναζητώντας νέες δυναμικές προώθησης του έργου
της. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους από καρδιάς
και να τους διαβεβαιώσω ότι η επιλογή μου να θέσω
υποψηφιότητα για Πρόεδρος της ΔΟΑ για άλλα τέσσερα χρόνια, ήταν μια επιλογή συνείδησης, πιστεύοντας ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διαβούμε
μέχρι να καταστήσουμε την ΔΟΑ ένα πραγματικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο του Ολυμπισμού,
όπως το οραματίστηκε ο Πιερ ντε Κουμπερτέν.
Για το τι έγινε στα τέσσερα αυτά χρόνια που προηγήθηκαν, θα το διαβάσετε σε διάφορα σχόλια στις επόμενες σελίδες. Από πλευράς μου θα ήθελα μόνο να
αναφερθώ ιδιαίτερα στην επιτυχημένη λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 του διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ολυμπιακών Σπουδών που
διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
και από την ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία. Το καινοτόμο
αυτό Πρόγραμμα -τα τέσσερα πρώτα χρόνια λειτουργίας του οποίου πραγματοποιήθηκαν με την αποκλειστική χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ.
Λάτση- επαναπροσδιόρισε τη φυσιογνωμία της ΔΟΑ.
Τι είναι όμως εκείνο που θα πρέπει να γίνει στα επόμενα χρόνια που έρχονται;
Πρώτο από όλα τα ζητήματα που θα πρέπει να βρουν
λύση, και μάλιστα όσο το δυνατόν ταχύτερα, είναι
το θέμα της οικονομικής αυτάρκειας και της εξασφάλισης της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας
της ΔΟΑ. Η δύσκολη οικονομική κατάσταση που όλοι ζούμε έντονα στην Ελλάδα, όπως ήταν φυσικό,

επηρέασε τη σταθερότητα και της Ακαδημίας, αφού
οι ετήσιες επιχορηγήσεις προς αυτήν από την Πολιτεία μειώθηκαν σταδιακά σε δραματικό επίπεδο, δημιουργώντας ένα κενό που δύσκολα αναπληρώνεται.
Παρά ταύτα, με τη στήριξη της Διεθνούς Ολυμπιακής
Επιτροπής και τη χορηγία της ΟΠΑΠ Α.Ε., καταφέραμε να λειτουργήσουμε οριακά την τελευταία τριετία.
Επομένως ένας από τους πρώτους στόχους μας της
νέας τετραετίας είναι η αναζήτηση διεθνών οικονομικών φορέων, που να θέλουν μέσα από εκπαιδευτικά ή ερευνητικά προγράμματα να ενισχύσουν την
αυτοδυναμία της Ακαδημίας.
Ένας δεύτερος αλλά εξίσου σημαντικός στόχος για την
ΔΟΑ στη νέα τετραετία, είναι η καθιέρωση ενός ερευνητικού προγράμματος για το μέλλον της Ολυμπιακής
παιδείας και την εφαρμογή της στην πράξη προς όφελος της ίδιας της παγκόσμιας κοινωνίας. Ας μην ξεχνάμε ότι ολόκληρη η Ολυμπιακή φιλοσοφία και οι
αρχές της, θα ήταν άνευ ουσίας αν δεν εκφράσουν και
στην πράξη έναν ιδανικό τρόπο ζωής. Δύσκολο εγχείρημα αλήθεια, αλλά δεν παύει να αποτελεί τον τελικό
στόχο της αποδοχής της. Η ΔΟΕ έχει κατ’ επανάληψη
τονίσει αυτήν την παράμετρο και θα ήταν παράλειψη
αν δεν το επιχειρούσαμε στο βαθμό που μπορούμε μέσα από τα προγράμματα της ΔΟΑ.
Φίλοι μου, τα βήματα μπροστά που κάναμε τα τελευταία χρόνια, μας δίνουν δύναμη και αυτοπεποίθηση να επιχειρήσουμε να φτάσουμε όλο και πιο
ψηλά τους στόχους μας, με κύριους αποδέκτες τους
νέους και τις νέες όλου του κόσμου, που θα αποτελούν στο κοντινό μέλλον τους ενεργούς πολίτες κάθε κοινωνίας.
Ελπίζω με τη συμπλήρωση της νέας τετραετίας να
έχουμε βάλει τις βάσεις για μια ακόμα πιο αναβαθμισμένη και καλύτερα δομημένη λειτουργία της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.
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The most important developments to have taken
place over the last four years
Oι σημαντικότερες αλλαγές που έλαβαν χώρα
την τελευταία τετραετία
ΒΥ DIONYSSIS GANGAS, IOA DIRECTOR
του ΔΙΟΝΥΣΗ ΓΑΓΓΑ, συμβουλου διοικησησ και εκπαιδευσησ τησ δοα

In 2011, fifty years after its establishment, the
International Olympic Academy completed an
important cycle of its activity. Despite often difficult
conditions, it was able with time to be recognized as
the only genuine cradle of Olympic culture for the
dissemination of Olympic values worldwide. This
was expressly recognized by the IOC in its Charter,
with the commitment, “to encourage and support its
activities in the field of Olympic education”.
The site of Ancient Olympia has significantly contributed to recognition of the IOA. We know that
Baron Pierre de Coubertin had proposed this site
as the most appropriate for the creation of an Educational Centre for Olympic Studies with a view
to contributing to the preservation and continuity
of its work and protecting it against any deviation
from its aims, which he feared might occur in the future with the growth of the Olympic Movement. In
Olympic family circles, it was known that Coubertin
wanted to promote the Olympic idea in the modern
world through education.

Το 2011, πενήντα χρόνια μετά από την ίδρυση
της, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία συμπλήρωσε ένα μεγάλο κύκλο λειτουργίας. Μέσα από αντίξοες πολλές φορές συνθήκες, κατάφερε με το πέρασμα
του χρόνου να καθιερωθεί ως το μοναδικό αυθεντικό λίκνο Ολυμπιακού Πολιτισμού και διάδοσης των
Ολυμπιακών Αξιών σε παγκόσμια κλίμακα. Τούτο αναγνωρίζεται ρητά από την ΔΟΕ μέσα από τον Καταστατικό της Χάρτη με την ανάληψη της υποχρέωσης
της «στήριξης και ενθάρρυνσης των δράσεων της
στον τομέα της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης».
Ο χώρος της Αρχαίας Ολυμπίας συνέβαλε σημαντικά στην καθιέρωση αυτή. Εξάλλου είναι γνωστό ότι
ο βαρόνος Πιερ ντε Κουμπερτέν, το χώρο αυτόν είχε
προτείνει ως τον καταλληλότερο για τη δημιουργία ενός Εκπαιδευτικού Κέντρου Ολυμπιακών Σπουδών,
προκειμένου να συμβάλει στη συντήρηση και συνέχεια του έργου του προφυλάσσοντας το από παρεκκλίσεις, που φοβόταν ότι θα επέλθουν στο μέλλον
με την ανάπτυξη του Ολυμπιακού Κινήματος. Είναι
γνωστό στους κύκλους της Ολυμπιακής Οικογένειας
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According to Coubertin, philosophy and education
are two elements of Olympism with sport operating
as a medium for the physical, ethical and cultural education of youth; he believed that the revival of the
Olympic Games would attract public as well as government interest, thus ensuring that they would become a vehicle for the integration of Olympic values
into the broader education of young people.
From the beginning, the manner in which the Olympic family supported IOA’s objectives –constantly
following its work and lending it moral and financial support when needed– was a reflection of the
importance attached to it. During the critical years
of the IOA’s operation, the successful collaboration
of E. Petralias, N. Nissiotis and N. Filaretos occurred
in close cooperation with Dean Otto Szymiczek.
Their aim was to consolidate the Academy’s activities within a framework of major philosophical concerns, and their efforts undoubtedly contributed to
critical conclusions being drawn on important issues relating to Olympic Culture.
What was missing in the IOA’s activities, however, until a few years ago was a new approach to attracting young people to Olympism and putting its
values into practice. The progress of the Olympic
Games and development of the sports movement
worldwide compelled the IOA to opt for a more realistic approach.
Since the day in February 2009, when the Ephoria
of the IOA was elected, its President Isidoros Kouvelos and members, in close cooperation with the
HOC and the relevant IOC Department, have taken
decisive steps to restructure its operation and methods for propagating the Olympic values and Olympic education.
• The Master’s degree programme in Olympic Studies, which has enjoyed international recognition,
was initiated and has shown the extent to which
modern sport needed specially trained officials
equipped to take up highly responsible positions in
their respective countries.
• The IOA took over the management of the facilities in Ancient Olympia, following the acceptance of
its proposal by the HOC Plenum and has drastically
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ότι ο Κουμπερτέν επιθυμούσε να μεταφέρει την Ολυμπιακή Ιδέα στο σύγχρονο κόσμο μέσα από την
εκπαίδευση.
Σύμφωνα με τον Κουμπερτέν, ο Ολυμπισμός έχει φιλοσοφικές και εκπαιδευτικές προεκτάσεις, με τον αθλητισμό να χρησιμοποιείται ως μέσο για τη φυσική,
ηθική και πολιτισμική εκπαίδευση των νέων πιστεύοντας ότι η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, θα
προκαλούσε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και
των κυβερνήσεων ώστε οι Αγώνες αυτοί να λειτουργούσαν ως όχημα μεταφοράς των Αρχών του Ολυμπισμού στη γενικότερη εκπαίδευση των νέων.
Η σημασία που έδωσε η Ολυμπιακή Οικογένεια
στους στόχους που έθεσε εξ’ αρχής η ΔΟΑ, φάνηκε
με τη συνεχή παρακολούθηση του έργου της και την
κατά καιρούς ενίσχυσή της ηθικά και οικονομικά. Οι
Επαμεινώνδας Πετραλιάς, Νίκος Νησιώτης και Νίκος Φιλάρετος που μοιράστηκαν με επιτυχία τα κρίσιμα χρόνια της λειτουργίας της ΔΟΑ σε συνεργασία
με τον μεγάλο Όττο Σίμιτσεκ ως Κοσμήτορα, επεδίω-

Participants of the
50th International
Session for Young
Participants (2010).
Μετέχοντες της 50ής
Διεθνούς Συνόδου για
Νέους Μετέχοντες
(2010).

Τhe IOA booth at the 1st
Youth Olympic Games
“Singapore 2010”.
Το περίπτερο της ΔΟΑ
στους 1ους Ολυμπιακούς
Αγώνες Νέων
«Σιγκαπούρη 2010».

ξαν να παγιώσουν τις δράσεις της Ακαδημίας μέσα
σε ένα πλαίσιο σημαντικών φιλοσοφικών αναζητήσεων που αναμφισβήτητα βοήθησαν στην εξαγωγή
κρίσιμων συμπερασμάτων σε καίρια ζητήματα Ολυμπιακής κουλτούρας.
Εκείνο που έλειπε στη συνολική δράση της ΔΟΑ
μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ήταν η διεύρυνση των
μορφών εκπαίδευσης, η αναζήτηση νέων μεθόδων
προσέλκυσης των νέων στο χώρο του Ολυμπισμού
και η πρακτική εφαρμογή του. Η εξέλιξη των Ολυμπιακών Αγώνων και η ανάπτυξη του Αθλητικού Κινήματος παγκόσμια, επέβαλλαν στη ΔΟΑ τη στροφή
προς τον ρεαλισμό.

Honorary distinction awarding to the IOC President,
Dr Jacques Rogge by the IOA President, Mr Isidoros
Kouvelos, on the occasion of the IOA’s 50th anniversary
celebration on the hill of the Pnyx (2011).
Απονομή τιμητικής διάκρισης στον Πρόεδρο της ΔΟΕ,
Δρα Jacques Rogge από τον Πρόεδρο της ΔΟΑ, κ.
Ισίδωρο Κούβελο, επ’ ευκαιρία του εορτασμού των 50
χρόνων της ΔΟΑ στον λόφο της Πνύκας (2011).

reduced total operating costs with the financial support of the IOC and private sponsors.
• In the last four years, the Academy, in cooperation
with the HOC, the owner of the facilities, has opened
its doors in Ancient Olympia to new sports and educational organizations, significantly reducing the
costs of participants’ accommodation and board. As a
result of this move, applications for organizing conferences and seminars in the city that gave birth to
the Olympic Games have increased rapidly; the IOA
has made the teaching of the principles of Olympism
a compulsory part of their programmes, thus broadening still further the scope of their dissemination.
• As part of this activity, the IOA, in cooperation
with Harvard University’s “Center for Hellenic
Studies”, secured for 2012 the convening of an important annual symposium on “Sports, Politics and
Cultures” in Ancient Olympia. In addition, together
with the universities of Yale and St Andrews, it has

Από την ημέρα της εκλογής της Εφορείας που διοίκησε την ΔΟΑ το Φεβρουάριο του 2009, ο Πρόεδρός της
Ισίδωρος Κούβελος και τα μέλη της, σε άμεση συνεργασία με την ΕΟΕ και την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΟΕ,
προχώρησαν με αποφασιστικότητα στην αναδιάρθρωση της λειτουργίας της και των μεθόδων διάδοσης των
Ολυμπιακών Αξιών και της Ολυμπιακής Παιδείας.
• Ενεργοποιήθηκε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ολυμπιακών Σπουδών σε επίπεδο Master’s Degree το
οποίο έτυχε διεθνούς αναγνώρισης καταδεικνύοντας
με τη λειτουργία του τις ανάγκες που έχει ο σύγχρονος αθλητισμός από ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη, έτοιμα να αναλάβουν στις χώρες τους υψηλές θέσεις
ευθύνης και αποτελεσματικότητας.
• Η ΔΟΑ ανέλαβε, μετά από αποδοχή της πρότασής
της από την Ολομέλεια της ΕΟΕ, τη διαχείριση των
εγκαταστάσεων στην Αρχαία Ολυμπία, μειώνοντας
δραματικά το συνολικό κόστος λειτουργίας τους με
την οικονομική υποστήριξη της ΔΟΕ και χορηγών
του ιδιωτικού τομέα.
• Την τετραετία που πέρασε άνοιξαν οι πόρτες των εγκαταστάσεων της Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία σε νέους αθλητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, μειώνοντας
δραστικά το κόστος διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων, σε συνεργασία με την ΕΟΕ η οποία έχει και
την κυριότητα των χώρων. Αποτέλεσμα της κίνησης αυτής ήταν να αυξηθούν ραγδαία οι αιτήσεις οργάνωσης
συνεδρίων και σεμιναρίων στην πόλη που γέννησε τους
Ολυμπιακούς Αγώνες, στα προγράμματα των οποίων
η ΔΟΑ συμπεριέλαβε υποχρεωτικά τη διδασκαλία των
Αρχών του Ολυμπισμού, διευρύνοντας έτσι τη διάδοσή
τους και σε άτομα μη μυημένα στο αντικείμενο.
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organized a series of summer courses on International Peace and Security to be held annually, with
participation of top students from different countries. Both events included lectures on Olympic values and Olympism’s contribution to world peace. In
2013, the IOA is starting a new collaboration with
Georgetown University in Washington based on a
series of lectures to its students at its facilities in
Ancient Olympia, on issues relating to the practical implementation of the principles of Olympism
in contemporary society.
• To promote the IOA’s fresh image, a new logo has
been chosen, a state-of-the-art website designed and
a biannual information publication –the IOA Official
Journal– launched, in which all 145 National Olympic Academies under the IOA’s umbrella may promote their activities.
• In cooperation with the IOC, the Academy, using
new technology, has developed the original interactive computer programme, “Discovering the Olympic Movement and its values”, to appeal young
children and propagate Olympic values in a modern and attractive way. The programme includes the
whole history of the Olympic Movement starting
from Antiquity until the recent Olympic Games, the
history of the IOA and the presentation of the Olympic values by means of videos and biographic material on the most important sports figures, together
with quizzes and other original interactive games.
The project’s success could be seen in the response
of thousands of visitors at the Summer and Winter Youth Olympic Games in Singapore (2010) and
Innsbruck (2012) respectively, and at the “House of
Hellenes” during the London 2012 Olympic Games.
• Responding to the new challenges that lay ahead,
the IOA has proposed to the IOC that it include two
of its highest officials as honorary members of the
Ephoria, a proposal that was accepted by the IOC
President Jacques Rogge. Consequently, by decision of the IOC President, Tommy Sithole and Pere
Miró, whose contribution to the Olympic Movement
is widely acknowledged, have been members of the
Ephoria since 2011.
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• Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η ΔΟΑ εξασφάλισε από το 2012, την οργάνωση στην Αρχαία Ολυμπία
ενός ετήσιου σημαντικού Συμποσίου με θέμα “Sports,
Politics and Cultures” σε συνεργασία με το “Center of
Hellenic Studies” του Πανεπιστημίου Harvard των ΗΠΑ. Επίσης ανέλαβε τη συνδιοργάνωση με τα Πανεπιστήμια Yale & St Andrews, και πάλι σε ετήσια βάση,
μιας σειράς θερινών μαθημάτων με θέμα τη Διεθνή
Ειρήνη και Ασφάλεια, με τη συμμετοχή αριστούχων
μαθητών από διάφορες Χώρες. Και στις δύο αυτές
εκδηλώσεις, συμπεριλήφθηκαν ομιλίες για τις Ολυμπιακές Αξίες και τη συμβολή του Ολυμπισμού στην
παγκόσμια ειρήνη. Από το 2013, η ΔΟΑ ξεκινάει μια
νέα συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Georgetown της
Ουάσινγκτον, με τη διοργάνωση στις εγκαταστάσεις
στην Αρχαία Ολυμπία, μιας σειράς διαλέξεων στους
φοιτητές του με θέματα πάνω στην πρακτική εφαρμογή
των Αρχών του Ολυμπισμού στη σύγχρονη κοινωνία.
• Για να στηριχθεί και επικοινωνιακά η νέα πορεία
της ΔΟΑ, επιλέχθηκε ένα καινούργιο λογότυπο, δημιουργήθηκε μια πρωτοποριακή ιστοσελίδα και ξεκίνησε η έκδοση μιας σειράς εξαμηνιαίων ενημερωτικών
τευχών (IOA Official Journal), όπου έχουν την δυνατότητα προβολής του έργου τους και οι 145 Εθνικές
Ολυμπιακές Ακαδημίες που βρίσκονται κάτω από
την ομπρέλα της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.
• Με τη συνεργασία της ΔΟΕ, η Ακαδημία δημιούργησε ένα πρωτότυπο διαδραστικό πρόγραμμα για υπολογιστή με
τη χρησιμοποίηση μιας νέας τεχνολογίας, που το ονόμασε “Discovering the Olympic Movement and its Values”,
με πρόθεση να πλησιάσει ακόμα περισσότερο τις νεαρές
ηλικίες και να διαδώσει τις Ολυμπιακές Αξίες με έναν
τρόπο σύγχρονο και ελκυστικό. Το πρόγραμμα αυτό περι-

The NOAs’ officials at
the temple of Hera in the
archaeological site of
Ancient Olympia (2011).
Tα στελέχη των Εθνικών
Ολυμπιακών Ακαδημιών
στον ναό της Ήρας στον
αρχαιολογικό χώρο της
Αρχαίας Ολυμπίας (2011).

Visit of HRH Prince of
Jordan Feisal Al Hussein
and HRH Princess Sarah
Al-Feisal at the IOA
(2010).
Επίσκεψη της ΑΒΥ
πρίγκιπα της Ιορδανίας
Feisal Al Hussein και της
ΑΒΥ πριγκίπισσας Sarah
AlFeisal στη ΔΟΑ (2010).

λαμβάνει όλη την ιστορία του Ολυμπιακού Κινήματος, ξεκινώντας από την Αρχαιότητα μέχρι και τους πρόσφατους
Ολυμπιακούς Αγώνες, την ιστορία της ΔΟΑ και την ανάλυση των Ολυμπιακών Αξιών με βίντεο και βιογραφικές
αναφορές των σημαντικότερων προσωπικοτήτων του αθλητισμού, που συνοδεύονται από quiz και άλλα πρωτότυπα διαδραστικά παιχνίδια. Η επιτυχία του εγχειρήματος
φάνηκε από την ανταπόκριση που είχε και στις τρεις διοργανώσεις στις οποίες παρουσιάστηκε, στους Θερινούς και
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στη Σιγκαπούρη
(2010) και στο Ίνσμπρουκ (2012) αντίστοιχα, καθώς και
στο «Σπίτι των Ελλήνων» στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Λονδίνου 2012, με χιλιάδες επισκέπτες.

• The IOA President Isidoros Kouvelos, in recognition
of the International Olympic Academy’s new course
aimed at fostering Olympic education, was awarded
two Honorary Degrees in 2011 from the Physical Education Universities of the Ukraine and Moldova.
These were the most important developments to
have taken place over the last four years. They indicate new prospects for the future created by the
Ephoria of the IOA, which hopes in this way to contribute more effectively to the objectives it has undertaken for the Olympic Movement and upgrade
its operation, moving ever closer to Pierre de Coubertin’s vision.
Greece has the great privilege of playing host the
sole bearer of the ideas of Olympism at the place
where the Olympic Games were born. At the same
time, the International Olympic Committee has the
joy of running an institution that makes the vision
of its founder a reality in this unique historic site.
A few days ago, a new four-year period began with
the election of the new Ephoria headed by the same
President, Isidoros Kouvelos. There is no doubt that
in the future, the International Olympic Academy
will be called upon to undertake more promotion
and more action, and its ability to respond will depend on the Greek state, together with the private
sector, making a greater contribution to its operation through the necessary sponsoring.
The road ahead will be long and hard but also fascinating! Who wouldn’t want to take it, especially
now with challenges in the international sports arena increasing, but never more vital in their appeal?

• Ανταποκρινόμενη στις νέες προκλήσεις που είχε
μπροστά της, η ΔΟΑ εισηγήθηκε και η εισήγηση αυτή
έγινε αποδεκτή από τον Πρόεδρο της ΔΟΕ Δρ Jacques
Rogge, την ένταξη στην Εφορεία, για πρώτη φορά
στην ιστορία της, ως επιτίμων μελών δύο ανωτάτων
στελεχών της ΔΟΕ. Με απόφαση του Προέδρου της
ΔΟΕ, οι γνωστοί για την προσφορά τους στο Ολυμπιακό Κίνημα, Tommy Sithole και Pere Miró, συμπεριλήφθηκαν μεταξύ των μελών της Εφορείας από το 2011.
• Ο Πρόεδρος της ΔΟΑ Ισίδωρος Κούβελος, ως αναγνώριση της νέας πορείας της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ακαδημίας στη στήριξη της Ολυμπιακής Παιδείας,
τιμήθηκε μέσα στο 2011 με δύο σημαντικές διακρίσεις, από τα Πανεπιστήμια Φυσικής Αγωγής της Ουκρανίας και της Μολδαβίας με την αναγόρευσή του
ως Επιτίμου Διδάκτορα.
Η Ελλάδα έχει το μεγάλο προνόμιο να φιλοξενεί στο
χώρο όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες τον
αποκλειστικό φορέα των ιδεών του Ολυμπισμού. Παράλληλα όμως και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή
έχει την ευτυχία να διατηρεί σε αυτόν τον μοναδικό
ιστορικά χώρο έναν θεσμό που μετουσιώνει το όραμα του ιδρυτή της σε πραγματικότητα.
Μία νέα τετραετία ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες με
την εκλογή της νέας Εφορείας με επικεφαλής τον ίδιο Πρόεδρο, κ. Ισίδωρο Κούβελο. Είναι βέβαιο πως
το μέλλον επιφυλάσσει μεγαλύτερη προβολή και
περισσότερες δράσεις για την Διεθνή Ολυμπιακή
Ακαδημία, αρκεί να συμβάλει στη λειτουργία της περισσότερο, τόσο η Ελληνική Πολιτεία όσο και ο ιδιωτικός τομέας με τις απαραίτητες χορηγίες.
Ο δρόμος είναι μακρύς, δύσκολος αλλά και γοητευτικός!
Ποιος αλήθεια δεν θα ήθελε να τον περπατήσει, σήμερα
μάλιστα που οι προκλήσεις στο διεθνές αθλητικό περιβάλλον είναι περισσότερες και πιο ελκυστικές;
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΕΡ
ΕΠΙΤΙΜΟυ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΔΟΑ
ΑΝΤiΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

The Master’s Degree Programme “Olympic Studies, Olympic Education, Organization and Management of Olympic Events” is the outcome of a long
process and efforts made by the International Olympic
Academy to study and disseminate the Olympic ideal
throughout the whole world. Today, the Master’s Degree Programme has completed four years of successful presence in the international academic community.
The responsibility for the operation and administrative supervision of this pioneering programme belongs to the Department of Sports Organization and
Management of the University of the Peloponnese
with the generous support of the John S. Latsis Public
Benefit Foundation.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Μάστερ” «Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων»
είναι το απαύγασμα της μακράς πορείας και των προσπαθειών της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας να
μελετήσει και να διασπείρει το Ολυμπιακό ιδεώδες σε
όλον τον πλανήτη. Το Μάστερ σήμερα συμπλήρωσε
τέσσερα χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στη διεθνή
ακαδημαϊκή κοινότητα. Την ευθύνη για τη λειτουργία και τη διοικητική εποπτεία του καινοτόμου αυτού
προγράμματος έχει το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης του Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και στηρίζεται στην ευγενική χορηγία του
Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.

The first students were admitted in 2009. Over the
four academic years of the Programme, 117 students
were enrolled from 58 different countries, among
which were the USA, Brazil, Peru, Canada, France,
England, Germany, Serbia, The Netherlands, Finland,
China, Vietnam, India, Japan, Nepal, South Africa, Nigeria, Israel, Egypt and others.

Οι πρώτοι φοιτητές έγιναν δεκτοί το 2009. Στα τέσσερα ακαδημαϊκά έτη λειτουργίας του έχουν εγγραφεί
στο πρόγραμμα 117 φοιτητές από 58 διαφορετικές
χώρες μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Βραζιλία, το Περού, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η
Σερβία, η Ολλανδία, η Φινλανδία, η Κίνα, το Βιετνάμ,
η Ινδία, η Ιαπωνία, το Νεπάλ, η Νότιος Αφρική, η
Νιγηρία, το Ισραήλ, η Αίγυπτος και άλλες.

Over the Programme’s three semesters, students
complete courses on Olympic history, Olympic education, organization and management of Olympic
Games and major sports events.
The curriculum aims at providing specialized knowledge and excellent training for the students’ academic, professional and research career and creating a
scientific base for the development of Olympic education programmes. It specifically includes 8 compulsory and 5 optional courses from which 2 are
selected in the end. The 10 courses are completed
during the first two semesters and during the third
semester students prepare their degree thesis. The
Master’s Degree Programme has been developed according to European specifications under the ‘Bologna Process in Higher Education’.
The lectures and exams are held in English, for the
most part in Ancient Olympia where the International Olympic Academy operates. Over 9 weeks each semester, students stay in Ancient Olympia, the cradle
of Olympism, where they can also attend the other activities of the International Olympic Academy,
have a broad view of the many facets of the Olympic Movement with its components and objectives
and come into contact with members of the Olympic

Στα τρία εξάμηνα διάρκειας του προγράμματος, οι
φοιτητές διδάσκονται μαθήματα Ολυμπιακής ιστορίας, Ολυμπιακής παιδείας και φιλοσοφίας καθώς και
μαθήματα οργάνωσης και διαχείρισης Ολυμπιακών
Αγώνων και μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων.
Το Πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και άρτιας κατάρτισης για την
ακαδημαϊκή, επαγγελματική και ερευνητική σταδιοδρομία των φοιτητών καθώς και στη δημιουργία ενός επιστημονικού υπόβαθρου για την ανάπτυξη
προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας. Συγκεκριμένα
περιλαμβάνει 8 υποχρεωτικά μαθήματα και 5 επιλογής από τα οποία επιλέγονται τελικά τα 2. Τα συνολικά 10 μαθήματα ολοκληρώνονται στα δύο πρώτα
εξάμηνα ενώ κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου
οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.
Το Πρόγραμμα Μάστερ έχει εκπονηθεί σύμφωνα
με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές που ορίζονται από τη συμφωνία της Μπολόνια για την τριτοβάθμια
εκπαίδευση.
Οι διαλέξεις και οι εξετάσεις γίνονται στην αγγλική γλώσσα και πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο στην Αρχαία Ολυμπία, όπου λειτουργεί η Διεθνής
Ολυμπιακή Ακαδημία. Για 9 εβδομάδες κάθε εξάμη-
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“The Olympic Movement needs officials who
have an in-depth knowledge of its history and
philosophy in order to provide sound leadership
for its future.”
Community. The IOA is the workshop of Olympism
where the idea of Olympic education and National
Olympic Academies was born, as the natural extension for the achievement of its objectives.
Some courses are also held in the newly erected
building of the Department of Sports Organization
and Management of the University of the Peloponnese in Sparta, where students become a part of
Greek university life.
The students’ level is high and the selection process
extremely important. We consider it indicative that it
is students already holding post-graduate and doctoral degrees who apply for enrolment and show strong
interest. Moreover, presidents, directors and members of National Olympic Committees and National Olympic Academies, top level athletes (Olympic
medallists, world champions, etc.) are among those
selected in the past to attend its courses.
The Olympic Movement needs officials who have
an in-depth knowledge of its history and philosophy
in order to provide sound leadership for its future.
The Master’s Degree Programme gives students this
knowledge and the skills to carry out this mission.
However, in addition to knowledge, the students who
stay in Olympia experience the true dimension of
Olympism and its humanistic ideas in an international environment; ideas and principles are approached
through the educational process, as envisioned by
Pierre de Coubertin and other modern idealists.
It is worth noting that a large number of students’
applications for the Programme each year are presented and supported by National Olympic Committees and National Olympic Academies. This is one of
the most important selection criteria. The majority
of students attending the Programme each year go
on to join the Olympic Movement in their countries
once they have completed the Master’s Degree Programme and then put into practice the knowledge
they have acquired. Specifically, approximately 80%
of the students are recommended by their NOC or
NOA or a sports federation. Students who complete
the Master’s Degree Programme play a pivotal role
in promoting the Olympic Movement through educational programmes, like Rita Nunes Ferreira, as
the Director of the Portuguese NOA, Ηenry Benny
Tandau, as the President of the Tanzanian NOA, Ioannis Papaioannou as an official of the Olympic Mu-
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νο οι φοιτητές μένουν στην Αρχαία Ολυμπία, στο λίκνο του Ολυμπισμού όπου έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθούν ταυτόχρονα και τις υπόλοιπες δραστηριότητες της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας
παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να διαμορφώσουν
μια πολύπλευρη εικόνα του Ολυμπιακού Κινήματος,
των συνιστωσών και των σκοπών του και να έρθουν
σε επαφή με στελέχη της Ολυμπιακής Κοινότητας. Η
ΔΟΑ είναι το εργαστήρι του Ολυμπισμού μέσα στο οποίο γεννήθηκε η ιδέα Ολυμπιακής εκπαίδευσης και
των Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών ως φυσικών
βραχιόνων για την υλοποίηση των στόχων της.
Μέρος των μαθημάτων πραγματοποιείται επίσης στο
νεόδμητο κτίριο του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη όπου οι φοιτητές εντάσσονται
στην πραγματικότητα της ελληνικής πανεπιστημιακής ζωής.
Το επίπεδο των φοιτητών είναι υψηλό και η διαδικασία επιλογής βαρύνουσας σημασίας. Ενδεικτικά,
πρέπει να αναφερθεί ότι φοιτητές με μεταπτυχιακά
και διδακτορικά διπλώματα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και δείχνουν έντονο ενδιαφέρον. Επίσης,
πρόεδροι, διευθυντές και μέλη Εθνικών Ολυμπιακών
Επιτροπών και Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών, αθλητές υψηλού επιπέδου (Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι πρωταθλητές κ.ά.) είναι ανάμεσα σε αυτούς που
έχουν επιλεγεί στο παρελθόν να παρακολουθήσουν
τις εργασίες του.
Το Ολυμπιακό Κίνημα χρειάζεται στελέχη που να
γνωρίζουν την ιστορία του και τη φιλοσοφία του για
να οδηγήσουν με φρόνηση τη μελλοντική του πορεία.
Το Μάστερ εφοδιάζει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να φέρουν εις πέρας αυτήν την αποστολή. Πέρα όμως από τις γνώσεις
οι φοιτητές που διαμένουν στην Ολυμπία βιώνουν
την πραγματική διάσταση του Ολυμπισμού και τις
παναθρώπινες ιδέες του σε ένα διεθνιστικό περιβάλλον. Προσεγγίζουν ιδέες και αρχές μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως την οραματίστηκαν ο
Pierre de Coubertin και άλλοι σύγχρονοι ιδεαλιστές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας μεγάλος αριθμός των αιτήσεων των φοιτητών κάθε έτους για το Πρόγραμμα
προέρχεται και στηρίζεται από τις Εθνικές Ολυμπιακές
Επιτροπές και τις Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες. Αυτό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής. Η πλειοψηφία των φοιτητών που παρακολουθούν

«Το Ολυμπιακό Κίνημα χρειάζεται στελέχη
που να γνωρίζουν την ιστορία του και τη
φιλοσοφία του για να οδηγήσουν με φρόνηση
τη μελλοντική του πορεία.»

The students of the
3rd Master’s degree
Programme attended
the Opening Ceremony
of the 52nd International
Session for Young
Participants (2012).
Οι φοιτητές του
3ου Μεταπτυχιακού
Προγράμματος
παρακολούθησαν την
τελετή έναρξης της 52ης
Διεθνούς Συνόδου για
Νέους Μετέχοντες (2012).

seum of Qatar, Νatasa Jankovic as a member of the
Serbian NOA, Eugenia Chidhakwa as the Director of
the NOA of Zimbabwe, Oscar Kanjala as the President of the NOC of Malawi and many others. Despite
the Programme’s short duration, a network of specialized former students equipped with their training
in Olympic issues, has developed around the world.
Professors from the University of the Peloponnese
and other Greek and foreign universities, specialized
in Olympic studies and management of major sports
events deliver the Master’s degree programme courses. Up to now, 23 Greek and 18 foreign professors have
provided courses for the Master’s Programme. The
strict criteria that apply to the selection and varied
backgrounds of academic staff aim at high level academic achievements in teaching and research activities through a pluralist approach, the key element of
Olympism.
Apart from the Programme’s educational character,
students come into contact with the various regions
of Greece and Greek civilization. They stay in Ancient
Olympia and Sparta and familiarize themselves with
the daily life of the country. At the beginning of the
first semester, a 3-day educational visit is organized to
Athens (Zappeion Hall, the Panathenaic Stadium, the
Olympic Stadium, the National Archaeological Muse-

το Πρόγραμμα κάθε χρόνο εντάσσονται στο Ολυμπιακό Κίνημα στις χώρες τους, αφού ολοκληρώσουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εφαρμόζοντας στην πράξη τις
γνώσεις τους. Συγκεκριμένα, περίπου το 80% των φοιτητών προτείνεται από την ΕΟΕ ή την ΕΟΑ της χώρας
του ή από κάποια αθλητική ομοσπονδία. Φοιτητές που
ολοκλήρωσαν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση του Ολυμπιακού
Κινήματος μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως
η Rita Nunes Ferreira ως Διευθύντρια της ΕΟΑ της
Πορτογαλίας, ο Ηenry Benny Tandau ως Πρόεδρος της
ΕΟΑ της Τανζανίας, ο Ιωάννης Παπαϊωάννου ως στέλεχος του Ολυμπιακού Μουσείου του Κατάρ, η Νatasa
Jankovic ως μέλος της EOA της Σερβίας, η Eugenia
Chidhakwa ως Διευθύντρια της ΕΟΑ της Ζιμπάμπουε,
ο Oscar Kanjala ως Πρόεδρος της ΕΟΕ του Μαλάουι και
πολλοί άλλοι. Παρά τη μικρή διάρκεια λειτουργίας του
Προγράμματος, ένα δίκτυο κατάλληλα εξειδικευμένων
και καλά καταρτισμένων σε Ολυμπιακά θέματα πρώην
φοιτητών έχει δημιουργηθεί ανά τον κόσμο.
Για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος συνεργάζονται καθηγητές που προέρχονται τόσο από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και
άλλα ελληνικά πανεπιστήμια όσο και από πανεπιστήμια του εξωτερικού, που είναι εξειδικευμένοι σε θέματα
Ολυμπιακών σπουδών και διαχείρισης μεγάλων αθλη-
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um, the Acropolis, the Acropolis Archaeological Museum, etc.) and the Peloponnese, to archaeological sites
of historic importance (Isthmia, Nemea, Mycenae, Epidaurus, Nafplion); then, during the second semester
they visit Northern and Central Greece (Thessaloniki,
Vergina, Ancient Pella, Dion, Meteora, Delphi).
On 14 December 2011, the Programme’s first graduates attended a beautiful graduation ceremony in the
Auditorium of the Faculty of Human Movement and
Quality of Life Sciences at the University of the Peloponnese in Sparta together with the other students
of the Faculty. On 24 January 2013, the second oathtaking ceremony for the Programme’s graduates was
held in the presence of IOA President Isidoros Kouvelos, who has embraced the idea of the Master’s Programme and supported its operation as Vice-President
of the IOA together with the members of its Ephoria.
Furthermore, the John S. Latsis Public Benefit Foundation has given its financial support to this pioneering
programme from the very beginning. We especially
wish to thank the Latsis family, as well as Mr Dimitrios Afendoulis, Secretary of the Executive Board, and
Ms Eva Lianou, for the excellent collaboration. The
University of the Peloponnese and the International
Olympic Academy are in contact with other institutions and, starting this year, IOC’s Olympic Solidarity
will award 10 scholarships to students of the Master’s
Degree Programme for the next three academic years.
The results of evaluation and comparative research
from the previous three years of the Master’s Pro-
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τικών γεγονότων. Συγκεκριμένα, 23 Έλληνες καθηγητές και 18 αλλοδαποί καθηγητές από πανεπιστήμια του
εξωτερικού έχουν διδάξει μέχρι σήμερα στο Μάστερ.
Τα υψηλά κριτήρια επιλογής των ακαδημαϊκών συνεργατών και η ποικιλία της προέλευσής τους στοχεύουν
στην επίτευξη υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου στο διδακτικό και ερευνητικό έργο με κύριο γνώρισμα την
πολυφωνία, βασικό χαρακτηριστικό του Ολυμπισμού.
Εκτός από το εκπαιδευτικό κομμάτι, στο πλαίσιο του
Προγράμματος οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με την
Ελλάδα, την ελληνική περιφέρεια και τον ελληνικό
πολιτισμό. Μένουν στην Αρχαία Ολυμπία και στη
Σπάρτη και γνωρίζουν την ελληνική καθημερινότητα της περιφέρειας. Στην αρχή του πρώτου εξαμήνου
οργανώνεται μια τριήμερη εκπαιδευτική ξενάγηση
στην Αθήνα (Ζάππειο Μέγαρο, Παναθηναϊκό Στάδιο,
Ολυμπιακό Στάδιο, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Ακρόπολη, Αρχαιολογικό Μουσείο Ακροπόλεως κ.α.)
και στην Πελοπόννησο, σε αρχαιολογικούς χώρους
ιστορικής σημασίας (Ίσθμια, Νεμέα, Μυκήνες, Επίδαυρο, Ναύπλιο) ενώ στο δεύτερο εξάμηνο γνωρίζουν τη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα (Θεσσαλονίκη,
Βεργίνα, Αρχαία Πέλλα, Δίον, Μετέωρα, Δελφούς).
Στις 14 Δεκεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η αποφοίτηση των πρώτων αποφοίτων του Προγράμματος σε μια λαμπρή τελετή στο αμφιθέατρο της
Σχολής Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής
στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στη Σπάρτη μαζί με άλλους φοιτητές της Σχολής. Στις 24 Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ορκωμοσία

The IOA President
Isidoros Kouvelos
awarded the diplomas
to the graduates
O Πρόεδρος της ΔΟΕ
Ισίδωρος Κούβελος
παρέδωσε τα διπλώματα
στους απόφοιτους

“Once they have obtained their
Master’s degree, students are
prepared to assume the role of
ambassadors of the principles and
values of Olympism.”
«Το Πρόγραμμα προετοιμάζει τους
φοιτητές με την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
να λειτουργούν ως πρεσβευτές
των αρχών και των αξιών του
Ολυμπισμού.»

gramme present a positive picture and generate
expectations for the future. According to their responses, the positive elements which students themselves identified were knowledge and experience, the
lectures’ innovative style and quality, the professors’
scientific background, excellent accommodation and
services provided by the staff, the positive multicultural climate and outstanding organization.
By the end of the courses, students have acquired
broader knowledge of Olympic education and their
new experiences have given them greater self-confidence to work for the propagation of the Olympic
ideal through the implementation of Olympic education programmes.
For the coming years, our objective will be to give
greater emphasis to experiential teaching methods,
such as team work, experiential laboratories, discussion groups, etc., thus encouraging students to take
a more active role in their approach to the subjects.
Furthermore, the additions to the library and improved Internet access, has enabled students to comply with major educational obligations during their
stay in the facilities of Ancient Olympia.
Once they have obtained their Master’s degree, students
are prepared to assume the role of ambassadors of the
principles and values of Olympism. Sparta and Olympia, with their high visibility and particular educational symbolism as humanity’s legacy are the bedrock on
which the ideas of Baron Pierre de Coubertin and the revival of the Olympic Games can be founded.

αποφοίτων του Προγράμματος παρουσία του Προέδρου της ΔΟΑ Ισίδωρου Κούβελου, ο οποίος πίστεψε στην ιδέα του Μάστερ και στήριξε τη λειτουργία
του ήδη ως Αντιπρόεδρος της ΔΟΑ μαζί με τα μέλη
της Εφορείας της. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την οικογένεια Λάτση για τη στήριξη, καθώς και τον κύριο
Δημήτριο Αφεντούλη, Γραμματέα του Εκτελεστικού
Συμβουλίου και την κυρία Εύα Λιανού για την άψογη συνεργασία. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ.
Λάτση από την αρχή ενίσχυσε οικονομικά το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία είναι
σε επικοινωνία με άλλους φορείς και από φέτος η Ολυμπιακή Αλληλεγγύη της ΔΟΕ θα χορηγήσει 10 υποτροφίες σε φοιτητές του Μάστερ για τα επόμενα 3
ακαδημαϊκά έτη.
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης και συγκριτικής έρευνας για τα τρία προηγούμενα έτη λειτουργίας του
Προγράμματος Μάστερ παρουσιάζουν θετική εικόνα
και δημιουργούν προσδοκίες για το μέλλον. Ανάμεσα στα θετικά στοιχεία που αποκόμισαν οι φοιτητές
σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, είναι οι γνώσεις
και οι εμπειρίες που απέκτησαν, η καινοτομία και η
ποιότητα των διαλέξεων, η επιστημονική κατάρτιση
των καθηγητών, η άριστη διαμονή και εξυπηρέτηση
από το προσωπικό, το θετικό πολυπολιτισμικό κλίμα
και η άρτια οργάνωση.
Οι φοιτητές αποκτούν ευρύτερες γνώσεις για την Ολυμπιακή παιδεία και οι νέες εκπαιδευτικές εμπειρίες τους, τους γεμίζουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση
μετά το πέρας των μαθημάτων, να εργασθούν για τη
διάδοση του Ολυμπιακού ιδεώδους μέσα από την εφαρμογή των προγραμμάτων Ολυμπιακής παιδείας.
Τα επόμενα χρόνια, στόχος μας αποτελεί να δοθεί
μεγαλύτερη έμφαση σε βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας όπως εργασίες σε ομάδες, βιωματικά εργαστήρια, ομάδες συζήτησης κ.ά., έτσι ώστε οι φοιτητές
να αποκτήσουν πιο ενεργό ρόλο στις προσεγγίσεις
των θεμάτων.
Επιπλέον, ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης και η καλύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο παρέχουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να εκτελούν σημαντικές
εκπαιδευτικές υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια
της παραμονής τους στις εγκαταστάσεις στην Αρχαία Ολυμπία.
Το Πρόγραμμα προετοιμάζει τους φοιτητές με την
απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών να
λειτουργούν ως πρεσβευτές των αρχών και των αξιών του Ολυμπισμού. Η Σπάρτη και η Ολυμπία, με
υψηλή αναγνωρισιμότητα και ιδιαίτερους εκπαιδευτικούς συμβολισμούς ως κληρονομιά της ανθρωπότητας, αποτελούν ένα ουσιαστικό έρεισμα πάνω στο
οποίο μπορούν να θεμελιωθούν οι ιδέες του βαρόνου
Pierre de Coubertin και της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων.
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toy καθηγητη JIM PARRY
σχολη φυσικησ αγωγησ και αθλητισμου,
πανεπιστημιο charles, πραγα

BY PROFESSOR JIM PARRY
FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION AND
SPORT, CHARLES UNICERSITY IN PRAGUE

As a philosopher, I see my subject as central to
the Olympic curriculum. No course on Olympism can
fail to take into account the philosophy of Olympism
and the role of ethics in sport, sport education, and
sport for development. And yet so many people think
that the philosophy of the Olympic Movement can be
captured in a few short phrases from the Charter, and
that ‘ethics’ comes down to a list of simple do’s and
don’t’s to be enforced upon athletes.
However, a much deeper understanding of the role
of philosophy and ethics is required for a thoughtful
approach to practical issues, and the development
of sound policies. The philosophy module sees itself on a ‘process’ model – of course, the students
are presented with a certain content to the sessions
(we couldn’t work without it) but the main aim of
the module is to put students through a certain process - providing a training in philosophical thinking
skills. So it is not much about what we learn (although of course this is important), so long as we
learn how to do it. Then we can take our philosophical skills away and apply our know-how to any context and location.
OK, OK, I hear you say – enough already – so philosophy is essential. I will now stop blowing the trumpet for my subject! – for I can already hear the voices
of my fellow- teachers of history, anthropology, politics, sports management, international relations,
and the rest, making similar claims for their subjects. (And that is just how it should be!)
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Ως φιλόσοφος θεωρώ ότι το αντικείμενο μου
βρίσκεται στο κέντρο του Ολυμπιακού προγράμματος σπουδών, Κανένα μάθημα για τον Ολυμπισμό δεν
μπορεί να μη λάβει υπόψη τη φιλοσοφία του και τον
ρόλο της δεοντολογίας στον αθλητισμό, την αθλητική
παιδεία και τον αθλητισμό για την ανάπτυξη. Ωστόσο,
πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η φιλοσοφία του Ολυμπιακού Κινήματος μπορεί να διατυπωθεί με μερικές
σύντομες φράσεις από τον Ολυμπιακό Χάρτη και ότι
«δεοντολογία» είναι ένας κατάλογος απλών πραγμάτων
που επιτρέπονται ή απαγορεύονται και πρέπει να τηρούν οι αθλητές.
Απαιτείται όμως μια πολύ βαθύτερη κατανόηση του ρόλου της φιλοσοφίας και της δεοντολογίας για μια σωστή
αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων και τη διαμόρφωση
κατάλληλων πολιτικών. Η φιλοσοφική ενότητα εμφανίζεται σαν πρότυπο «διαδικασίας». Στους φοιτητές παρέχεται βέβαια κάποιο περιεχόμενο στη διάρκεια του
μαθήματος (δεν θα μπορούσαμε να δουλέψουμε χωρίς
αυτό), αλλά ο βασικός στόχος της ενότητας είναι να υποβάλλει τους φοιτητές σε μια ορισμένη διαδικασία –
που θα τους διδάξει δεξιότητες φιλοσοφικής σκέψης.
Αυτό που προέχει λοιπόν δεν είναι αυτό που μαθαίνουμε (αν και είναι βέβαια σημαντικό), αρκεί να μάθουμε
πώς θα το κάνουμε. Κατόπιν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας τις φιλοσοφικές μας δεξιότητες και να εφαρμόσουμε τις γνώσεις μας σε οποιοδήποτε πλαίσιο ή χώρο.
Εντάξει, εντάξει, σας ακούω να λέτε ήδη, η φιλοσοφία
είναι λοιπόν σημαντική. Θα σταματήσω τώρα να πλέκω
το εγκώμιο του δικού μου αντικειμένου, επειδή ακούω
ήδη τις φωνές των συναδέλφων καθηγητών ιστορίας,
ανθρωπολογίας, πολιτικής, διοίκησης αθλητισμού, διεθνών σχέσεων, κλπ. να διεκδικούν τα ίδια για τα δικά
τους αντικείμενα (και έτσι πρέπει να είναι!).
Οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ολυμπιακών Σπουδών αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις
μια από τις οποίες είναι η ποικιλία και οι διαφορές του
περιβάλλοντός τους, κάτι που εντείνεται από τη φύση

Students on the MAOS face many challenges, one
of which is the variety and difference in their backgrounds – and this is exacerbated by the nature of our
area of study. Olympic Studies is not in itself a discipline, like history or anthropology or philosophy, but
rather a ‘field’ of knowledge, drawing upon on various disciplines, and providing a focus for them.
This is a challenge for the teacher, too, for each student in a field such as this will have specialised
knowledge and skills, and none of them will be experts in all disciplines. So each teacher will face a
group of mixed-background and mixed-ability students. The teacher of philosophy on the MAOS
course has no right to expect that even very good
students will have encountered philosophy before,
on their previous courses – and yet some others may
be specialists.
So teaching methods must be such as to include
both specialists and beginners. The starting position
must be: assume nil knowledge. And then the problematic is: how to proceed as quickly as possible (we
only have two weeks!) whilst keeping all the group
in the game. This is fun! But it also requires a certain humility and respect all round, as we encourage everyone’s participation, and leave space for the
development of ideas. Even those with little background in philosophy are often people with deep expertise elsewhere, and are soon capable of turning
their previous experiences into philosophical understandings and questions.
Many years ago, when I was a junior lecturer, I gave
a presentation to a research group that I did not know.
One member of the audience came to speak to me afterwards, and we had 10 minutes of conversation, before deciding to go to the pub for further discussions.
He later became Prime Minister of his country, and we
are still friends. So, I say to both students and teachers:
you do not know who you are with; you do not know
who you are talking to. On this MAOS course, especially, you can never know who is going to appear as
members of your group - what rich backgrounds and
varied talents they will bring to their participation in
the course, and to what interesting and elevated positions they will sometimes climb. We should bear this
in mind every minute of our interactions.
My final observation is simply to record what a
great privilege it has been to teach on MAOS. It has
provided some of the most interesting, invigorating and challenging teaching I have ever done, and
I heartily thank my co-teachers and co-learners (the
students) for providing me with such enriching and
memorable experiences; and the great effort that
has been made by the IOA and the University of the
Peloponnese, in conjunction with the Latsis Foundation, to make this a reality.

του πεδίου μελέτης μας. Οι Ολυμπιακές σπουδές δεν
αποτελούν επιστημονικό κλάδο, όπως η ιστορία ή η
ανθρωπολογία ή η φιλοσοφία, αλλά μάλλον έναν γνωστικό «τομέα», ο οποίος αντλεί στοιχεία από διάφορους
κλάδους στους οποίους επικεντρώνεται.
Αυτή είναι μια πρόκληση και για τον καθηγητή, επειδή
κάθε φοιτητής ενός τέτοιου τομέα θα έχει αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες και κανένας από
αυτούς δεν θα είναι ειδικός όλων των κλάδων. Συνεπώς,
κάθε καθηγητής καλείται να αντιμετωπίσει μια ομάδα
φοιτητών, μικτής προέλευσης και μικτής ικανότητας. Ο
καθηγητής φιλοσοφίας στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Ολυμπιακών Σπουδών δεν δικαιούται
να αναμένει ότι ακόμη και οι πολύ καλοί φοιτητές θα έχουν έρθει σε επαφή με τη φιλοσοφία στα άλλα μαθήματά τους, ενώ κάποιοι μπορεί να είναι ειδικοί.
Οι μέθοδοι διδασκαλίας λοιπόν πρέπει να εφαρμόζονται με τρόπο που να περιλαμβάνουν τόσο τους ειδικούς, όσο και τους αρχάριους. Το σημείο εκκίνησης
πρέπει να είναι: υποθέτουμε ότι υπάρχει μηδενική
γνώση. Το πρόβλημα όμως είναι, πώς θα προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα (έχοντας μόνο δύο βδομάδες) ενώ θα παραμένουν στο παιχνίδι όλα τα μέλη της
ομάδας. Αυτό είναι διασκεδαστικό! Απαιτείται όμως
παράλληλα και κάποια ταπεινοφροσύνη και σεβασμός
από όλους, καθώς ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή όλων,
αφήνοντας χώρο για την ανάπτυξη ιδεών. Ακόμη και
εκείνοι που έχουν λίγες γνώσεις φιλοσοφίας είναι συχνά άνθρωποι με βαθιά εξειδίκευση σε άλλο τομέα και
μπορούν γρήγορα να μετατρέψουν τις προηγούμενες εμπειρίες τους σε φιλοσοφική κατανόηση και ερωτήσεις.
Πριν από πολλά χρόνια, όταν ήμουν λέκτορας, έκανα
μια παρουσίαση σε μια ομάδα ερευνητών τους οποίους
δεν γνώριζα. Ένα μέλος της ομάδας ήρθε να μου μιλήσει
αργότερα και είχαμε μια συζήτηση δέκα λεπτών προτού
αποφασίσουμε να πάμε σε μία παμπ για να συνεχίσουμε εκεί τη συνομιλία μας. Αργότερα εξελέγη πρωθυπουργός της χώρας του και είμαστε ακόμα φίλοι. Λέω
λοιπόν, τόσο στους φοιτητές, όσο και στους καθηγητές:
δεν ξέρετε ποιον συναντάτε, δεν ξέρετε σε ποιον μιλάτε. Σε αυτό το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ολυμπιακών
Σπουδών, ειδικότερα, δεν ξέρετε ποτέ ποιοι θα εμφανιστούν ως μέλη της ομάδας σας και σε τι ενδιαφέρουσες και υψηλές θέσεις μπορεί να φθάσουν κάποια μέρα.
Η τελική μου παρατήρηση θα είναι απλώς να σας πω
πόσο μεγάλο προνόμιο ήταν για μένα να διδάξω στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ολυμπιακών Σπουδών.
Μου προσέφερε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες, αναζωογονητικές και συναρπαστικές διδασκαλίες που έκανα ποτέ και ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους
καθηγητές και τους φοιτητές που μου επέτρεψαν να ζήσω τόσες πλούσιες και αξέχαστες εμπειρίες και χαιρετίζω τις τεράστιες προσπάθειες που έκαναν η ΔΟΑ και
το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, από κοινού με το Ίδρυμα Λάτση, για να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα.
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TOY ΚΑΘΗΓΗΤΗ BENOÎT SÉGUIN, PhD

SCHOOL OF HUMAN KINETICS,
UNIVERSITY OF OTTAWA, CANADA

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΟΤΑΒΑ, ΚΑΝΑΔΑΣ

The Master’s on Olympic Studies programme
provides students from around the world an exceptional opportunity to study various aspects of the
Olympic Movement in a one of a kind environment.
Indeed, by its location in Ancient Olympia, the IOA
offers a real University campus overlooking the site
of the Ancient Olympic Games. This is like nothing
else in the world.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ολυμπιακών
Σπουδών (επίπεδου Master’s) προσφέρει σε φοιτητές
από όλο τον κόσμο μια μοναδική ευκαιρία να μελετήσουν διάφορες πτυχές του Ολυμπιακού Κινήματος, σε
ένα μαγευτικό περιβάλλον. Όντως, στην τοποθεσία της
στην Αρχαία Ολυμπία, η ΔΟΑ προσφέρει μια πραγματική πανεπιστημιούπολη, με θέα στον χώρο των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν υπάρχει πουθενά στον
κόσμο κάτι αντίστοιχο.

Over the years, I have had the privilege to attend
many sessions offered by the IOA as a participant,
student and lecturer/professor. My first experience
representing Canada in the Young Participant’s session was truly life changing. With more than 200
participants from over 100 countries, the IOA site
was buzzing with people sharing the same passion
for sport and the Olympic values. It truly felt as if
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Μέσα στα χρόνια που πέρασαν, είχα το προνόμιο να
παρακολουθήσω πολλές από τις Συνόδους της ΔΟΑ ως
μετέχων, φοιτητής και ομιλητής/καθηγητής. Η πρώτη
εμπειρία μου ως μετέχοντα στη Σύνοδο για Νέους Μετέχοντες, όπου εκπροσωπούσα τον Καναδά, άλλαξε κυριολεκτικά τη ζωή μου. Με πάνω από 200 μετέχοντες
από περισσότερες από 100 χώρες, ο χώρος της ΔΟΑ έ-

we were in an Olympic village. The core of this experience was the opportunity to share, learn, respect
and appreciate our differences as human beings. The
experience was powerful and emotionally charged,
one that I considered to be an authentic “Olympic”
experience. I was delighted to see that such an experience is also an essential component of the IOA
Master Programme on Olympic Studies. Students are
being offered an exceptional educational experience
in an environment that is conducive to learning, sharing and living in the true spirit of Olympism. In marketing terms, it is also at the core of Olympic brand.
My experience as a professor in the Master’s programme has been really exceptional. Over the last
few years, I have had the privilege to co-teach with
outstanding individuals such as Professors John Davis, Rick Burton and Susan Brownell to students from
countries as diverse as Swaziland, Nepal, Greece,
Iran, Estonia, Israel, Portugal, China, Tajikistan, Croatia, Syria, Canada and Malta. As a professor, such
diversity makes for a stimulating teaching environment. It is also inspiring to teach students who are
eager to learn and who are as passionate about sport

σφυζε από ζωή, με ανθρώπους που μοιράζονταν το ίδιο πάθος για τον αθλητισμό και τις Ολυμπιακές αξίες.
Νοιώθαμε πραγματικά ότι ζούσαμε σε ένα Ολυμπιακό
χωριό. Στην καρδιά αυτής της εμπειρίας βρισκόταν η
ευκαιρία να μοιραστούμε, να μάθουμε, να σεβόμαστε
και να εκτιμούμε τις διαφορές μας σαν άνθρωποι. Η
εμπειρία ήταν δυνατή και συναισθηματικά φορτισμένη και την βίωσα σαν μια γνήσια «Ολυμπιακή» εμπειρία. Ήμουν πανευτυχής βλέποντας ότι η εμπειρία αυτή
αποτελεί επίσης ουσιαστική συνιστώσα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ολυμπιακών Σπουδών (επίπεδου Master’s) της ΔΟΑ. Στους φοιτητές προσφέρεται
μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία, σε ένα περιβάλλον που συμβάλλει στη μάθηση, στη συμμετοχή και
στη ζωή, σύμφωνα με το αληθινό πνεύμα του Ολυμπισμού. Από την άποψη του μάρκετινγκ, η εμπειρία αυτή βρίσκεται στον πυρήνα της προβολής της έννοιας
«Ολυμπιακός».
Η εμπειρία μου ως καθηγητή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ήταν πράγματι μοναδική. Τα τελευταία χρόνια, είχα το προνόμιο να διδάσκω, στο πλευρό έξοχων
ανθρώπων όπως οι καθηγητές John Davis, Rick Burton
και Susan Brownell, σε φοιτητές από χώρες τόσο δι-
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and Olympic studies. By being on the IOA campus for
one or two weeks at a time, it is possible for professors to get to know the students on a personal level
and assist them with their studies. To me, this is the
most enjoyable part of teaching in this programme.
The time spent in the classroom serves as a springboard to involve students further. Consequently, discussion on certain topics continues far beyond the
classroom. It goes on in the cafeteria, at the library,
on a walk to Olympia, or even by the pool! For some,
it continues long after leaving Olympia as they work
on theses projects. To date, I have had the opportunity
to supervise seven students on various subjects related to marketing. While distance brings its challenges,
technology such as ‘Skype’ makes it possible to keep
in close contact with most students. I find it quite motivating to collaborate on research projects from various parts of the world that would otherwise not be
possible. It creates ‘co-learning’ conditions which result in wonderful educational experiences.
Teaching in Ancient Olympia offers learning experiences that are quite unique. I remember one such moment a couple of years ago when professor Burton and
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αφορετικές όπως η Σουαζιλάνδη, το Νεπάλ, η Ελλάδα,
το Ιράν, η Εσθονία, το Ισραήλ, η Πορτογαλία, η Κίνα,
το Τατζικιστάν, η Κροατία, η Συρία, ο Καναδάς και η
Μάλτα. Για έναν καθηγητή, η ποικιλομορφία αυτή οδηγεί σε ένα συναρπαστικό μαθησιακό περιβάλλον. Επίσης, το να διδάσκεις φοιτητές που διψάνε για μάθηση,
με πάθος για τον αθλητισμό και τις Ολυμπιακές σπουδές, είναι πηγή έμπνευσης. Όταν βρίσκονται στον χώρο
της ΔΟΑ για μια ή δύο βδομάδες οι καθηγητές μπορούν
να γνωριστούν με τους φοιτητές, σε προσωπικό επίπεδο και να τους βοηθήσουν στις σπουδές τους. Για μένα, αυτή είναι η πιο ευχάριστη πλευρά της διδασκαλίας
αυτού του προγράμματος. Ο χρόνος που αφιερώνεται
στην αίθουσα διδασκαλίας αποτελεί τον βατήρα για την
πιο ουσιαστική συμμετοχή των φοιτητών. Έτσι, η συζήτηση για κάποια θέματα συνεχίζεται και πέρα από την
αίθουσα διδασκαλίας στην καφετέρια, στη βιβλιοθήκη,
στη βόλτα μέχρι την Ολυμπία, ακόμη και δίπλα στην
πισίνα! Για κάποιους συνεχίζεται πολύ μετά την αναχώρηση από την Ολυμπία καθώς δουλεύουν πάνω στις
εργασίες τους. Μέχρι τώρα, μου δόθηκε η ευκαιρία να
εποπτεύσω επτά φοιτητές που ασχολήθηκαν με διάφορα θέματα που σχετίζονται με το μάρκετινγκ. Παρά το
γεγονός ότι η απόσταση συνοδεύεται από προκλήσεις,

Discussion in groups.
Συζήτηση σε ομάδες.

τεχνολογίες όπως το Skype, μας επιτρέπουν να διατηρήσουμε στενή επαφή με τους περισσότερους φοιτητές. Θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να συμμετέχεις
σε ερευνητικά προγράμματα από διάφορα σημεία της
γης, κάτι που δεν θα ήταν αλλιώς εφικτό. Δημιουργεί
συνθήκες «συνδιδασκαλίας», που οδηγούν σε θαυμάσιες εκπαιδευτικές εμπειρίες.

I gave an assignment to students asking them to create a proposal for an international athletics event that
would be staged on the grounds of the ancient stadium. The proposal had to include all of the marketing/
sponsorship concepts that were discussed in class and
students had to present their concepts on the grounds
of the archeological site next to the ancient stadium.
The end-result was remarkable as students presented
their proposals in a unique settings, fully engaged in
the exercise and, demonstrated their ability to integrate concepts learned during the lectures.
In conclusion, my experience as a professor in the
Master’s programme on Olympic studies is one of
the most enjoyable experience in my professional career and I am grateful to have been able to be part of
it. The diversity, the interaction in and outside the
classroom, the sense of friendship, the willingness to
connect regardless of one’s political views, religion,
language and gender are simply remarkable. This
unique educational experience would not be possible
without the vision of Dean Konstantinos Georgiadis,
the generous support of the IOA, the University of
Peloponnese and the John S. Latsis Foundation. I take
this opportunity to personally thank them.

Η διδασκαλία στην Αρχαία Ολυμπία προσφέρει μαθησιακές εμπειρίες που είναι μοναδικές. Θυμάμαι μια τέτοια στιγμή, πριν από δύο χρόνια, όταν ο καθηγητής
Burton ανέθεσε μια εργασία στους φοιτητές, ζητώντας
τους να ετοιμάσουν μια πρόταση για μια διεθνή αθλητική εκδήλωση που θα λάβει χώρα στο αρχαίο στάδιο.
Η πρόταση έπρεπε να περιλαμβάνει όλες τις πτυχές
του μάρκετινγκ και των χορηγιών που είχαν συζητηθεί
στην τάξη και οι φοιτητές κλήθηκαν να παρουσιάσουν
τις ιδέες τους στον αρχαιολογικό χώρο δίπλα στο αρχαίο στάδιο. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό
καθώς οι φοιτητές παρουσίασαν της προτάσεις τους σ’
ένα μοναδικό περιβάλλον, συμμετέχοντας πλήρως στην
πρακτική αυτή άσκηση και αποδεικνύοντας την ικανότητά τους να εντάξουν τις ιδέες που είχαν διδαχθεί στη
διάρκεια των μαθημάτων.
Ολοκληρώνοντας, η εμπειρία μου ως καθηγητής στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ολυμπιακών Σπουδών (επίπεδου Master’s) ήταν μια από τις πιο ευχάριστες της
επαγγελματικής μου πορείας και είμαι ευγνώμων που
μπόρεσα να συμμετάσχω σε αυτήν. Η ποικιλομορφία, η
επικοινωνία εντός και εκτός της αίθουσας διδασκαλίας, η προθυμία για επαφές πέρα από πολιτικές απόψεις,
θρησκεία, γλώσσα και φύλο είναι απλά εντυπωσιακές.
Αυτή η μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία δεν θα ήταν
δυνατή χωρίς το όραμα του Κοσμήτορα Κωνσταντίνου Γεωργιάδη, τη γενναιόδωρη στήριξη της ΔΟΑ, του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση. Με την ευκαιρία αυτή τους ευχαριστώ
όλους προσωπικά.
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Α GRADUATE’S VIEW
H ΑΠΟΨΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ

by Henry Tandau

του Henry Tandau

I first set foot in Olympia in 2006 during the
NOAs’ Directors Session, admired and appreciated
the more than 3000 years of history compressed
together. I have, since then, been a regular visitor
to this cradle of Olympism, but the experience, the
knowledge that I gained during the time I stayed in
Olympia for the IOA Master’s cannot be compared
to any other experience in my life.

Πήγα για πρώτη φορά στην Ολυμπία το 2006 για
τη Σύνοδο Διευθυντών των Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών και θαύμασα και εκτίμησα τα 3000 χρόνια
ιστορίας που αναδύονται εκεί. Έκτοτε είμαι τακτικός επισκέπτης στο λίκνο του Ολυμπισμού, αλλά η εμπειρία,
η γνώση που απέκτησα το διάστημα που έμεινα στην
Ολυμπία για το μεταπτυχιακό της ΔΟΑ, δεν μπορεί να
συγκριθεί με καμιά άλλη εμπειρία της ζωής μου.

I was one of the lucky thirty selected for the first IOA
Master’s class. We had a perfect combination, with students from Africa, Asia, the Americas (both North and
South), and of course Europe. An instant atmosphere of
comradeship started as most of the students had met before, either during the Young Participants’ Sessions, or
the Postgraduate Seminars or the Directors’ Sessions.

Ήμουν ένας από τους 30 τυχερούς που επελέγησαν
για το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της ΔΟΑ. Είχαμε έναν τέλειο συνδυασμό φοιτητών από την Αφρική, την Ασία, τη Βόρεια και Νότια Αμερική και
βέβαια από την Ευρώπη. Δημιουργήθηκε αμέσως
μια ατμόσφαιρα παρέας επειδή είχα ήδη συναντήσει
τους περισσότερους φοιτητές, είτε στις Συνόδους για
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The IOC President Dr
Jacques Rogge with
Master’s students at the
ceremony for the lighting
of the Olympic flame
for the Winter Olympic
Games “Vancouver 2010”.
Ο Πρόεδρος της ΔΟΕ
Δρ Jacques Rogge με
φοιτητές του Μάστερ
στην τελετή αφής της
Ολυμπιακής φλόγας
για τους Χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες
«Βανκούβερ 2010».

As usual Athens was the first stop, with Metropolitan Hotel as our temporary home, the first evening was the time to discuss the programme and
our roadmap to Olympia, the session was handled
by the most able Professor Stephen Miller (Encyclopedia of Greek Athletics).
The morning started with a visit to the Temple of
Athena, (the Goddess who looked after Athens, I
have never stopped wondering how the colossal
structure was built). We also visited other sites of
interest including the Panathenaic stadium and the
museums within Athens. In the afternoon we set off
for Olympia via Nafplio, Nemea, Epidavros and Delphi eventually arriving in Olympia, the place that
became our home for the duration of the course.
We started our classes with Professors Miller, Weiler and Petermandl. Since the session was mainly
about ancient Greek athletics, everything sounded
Greek, Hellanodikai, mastigophoros, agora, etc.. So
some students thought they should learn Greek, and
most helpful Vassiliki offered to help. I attended only two Greek lesson classes, only to discover that it
was even more “Greekier” and so I “jumped ship”.

Νέους Μετέχοντες, είτε στα Μεταπτυχιακά Σεμινάρια ή στις Συνόδους για Διευθυντές.
Όπως πάντα, η Αθήνα ήταν ο πρώτος σταθμός. Την
πρώτη βραδιά συζητήσαμε το πρόγραμμα και τη διαδρομή μας για την Ολυμπία και τη συνεδρίαση διηύθυνε με μαεστρία ο Καθηγητής Stephen Miller,
ζωντανή εγκυκλοπαίδεια του αρχαίου ελληνικού
αθλητισμού.
Το πρωινό άρχισε με μια επίσκεψη στο Ναό της Αθηνάς (της Θεάς που ήταν η προστάτιδα της Αθήνας
και ακόμα διερωτώμαι πώς κατασκευάστηκε αυτό το
κολοσσιαίο μνημείο). Επισκεφθήκαμε και άλλους ενδιαφέροντες χώρους όπως το Παναθηναϊκό Στάδιο
και μουσεία της Αθήνας. Το απόγευμα ξεκινήσαμε
για την Ολυμπία περνώντας από το Ναύπλιο, τη Νεμέα, την Επίδαυρο και τους Δελφούς και φτάσαμε τελικά στην Ολυμπία, τον τόπο που θα ήταν το σπίτι
μας για τη διάρκεια του προγράμματος.
Αρχίσαμε τα μαθήματά μας με τους καθηγητές Miller,
Weiler και Petermandl. Επειδή το κυρίως θέμα του
μαθήματος ήταν ο αθλητισμός στην Αρχαία Ελλάδα,
τα πάντα ακούγονταν ελληνικά: Ελλανοδίκες, μαστιγοφόροι, αγορά, κλπ. Έτσι λοιπόν, ορισμένοι φοιτη-
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The curriculum is such that every two weeks (at
the end of the unit) there is an examination. Two
weeks had elapsed and the examination was coming. Most students did not sleep that Friday going to
Saturday. They did not know what Greek words they
would have to write in the exam. Most students even
skipped breakfast, others prayed to the Greek Gods
and Goddesses. One could hear the women praying to Athena and of course the men to Poseidon to
come to their rescue. I am not sure whether these
gods really came to our rescue or not, but at least we
all passed that exam.
Following the experience of the first exam, we
formed study groups as well as the whole class
study and notes exchange programme. We willingly
and happily exchanged notes and developed our own
exam questions. As time went on we became more
and more closer as a group.
At Olympia it was not only studying and reading, we
socialized a lot with the Dean, Professor Georgiadis
making sure we were comfortable and happy in all aspects. Birthdays and other social occasions were part
of our stay. We welcomed and bid farewell to our visit-
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τές σκέφθηκαν ότι έπρεπε να μάθουν ελληνικά και η
Βασιλική δέχθηκε πρόθυμα να βοηθήσει. Εγώ παρακολούθησα μόνο δύο μαθήματα ελληνικών όπου και
διαπίστωσα ότι ήταν ακόμη πιο «ελληνικά» απ’ ό,τι
νόμιζα και έτσι αποχώρησα.
Το πρόγραμμα προέβλεπε εξετάσεις κάθε δύο βδομάδες
(στο τέλος κάθε ενότητας). Είχαν περάσει οι δύο βδομάδες και οι εξετάσεις πλησίαζαν. Οι περισσότεροι φοιτητές
δεν κοιμήθηκαν το βράδυ της Παρασκευής. Δεν ήξεραν
ποιες ελληνικές λέξεις θα έπρεπε να γράψουν κατά την
εξέταση. Οι περισσότεροι δεν έφαγαν πρωινό, άλλοι προσεύχονταν στους θεούς και τις θεές της αρχαιότητας. Ακούγαμε τις κοπέλες να προσεύχονται στην Αθηνά και
τους άνδρες να ζητάνε τη βοήθεια του Ποσειδώνα. Δεν
είμαι απόλυτα βέβαιος για το αν οι θεοί βοήθησαν ή όχι
τελικά, αλλά περάσαμε όλοι εκείνη την εξέταση.
Μετά την εμπειρία της πρώτης εξέτασης, σχηματίσαμε ομάδες μελέτης, δουλεύαμε όλοι μαζί στην τάξη
και καθιερώσαμε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής σημειώσεων. Ανταλλάσσαμε σημειώσεις με προθυμία και
χαρά και ετοιμάσαμε τις δικές μας ερωτήσεις για τις
εξετάσεις. Καθώς προχωρούσε ο καιρός, γινόμασταν
όλο και πιο δεμένοι σαν ομάδα.

ing professors. How can I forget the Salsa Dance Classes by our own Deborah Franco? Korean Exhibition by
Miss Su Yeon, the Party organized by Professor Roy
Panagiotopoulou, the trips to Pyrgos, and other places.
The highlight was the lighting of the Olympic Flame
for the Vancouver 2010 Winter Olympic Games; the
memories will stay with us forever.
However, the most important aspect of the IOA Master’s programme is that it develops “Generals” of
Olympism for the Olympic Movement, while NOAs
develop “sergeants”, “lieutenants” and “Captains”.
The IOA’s Young Participants Session develops “Majors” and “Colonels” while the Postgraduate Seminar
develops “Brigadier Generals” and “Major Generals”,
the IOA Master’s develops the “Generals” and the
“Marshals”. It is my expectation that these “Generals” will go back to their countries and play a big part
in spreading Olympism improving their NOCs and
NOAs in all aspects, as the content of the IOA Master’s is a well rounded one covering both Olympic
Education as well as Management aspects of Sports,
from planning, to execution and evaluation.
It is also my appeal to the IOC to support the programme and IOA in general. Understandably there
are other institutions offering programmes similar
to the IOA programme but none are situated at the
cradle of Olympism, Olympia, where it all started and
will continue to live forever, and so where is a better place to learn about Olympism and the Olympic
Movement other than Olympia? “Olympia where it
all started, where it is and where it will always be.”
The knowledge, skills and experience that I gained
from the programme has enabled me to improve the
functioning of Tanzania Olympic Academy, Tanzania Olympic Committee and Tanzania Football
Federation.
The rich content of the programme can be likened
to developing “army commandoes”, “top class soldiers” for the Olympic Movement; they fit in every
aspect of need within the Movement. I urge also
National Olympic Committees to send and support
their staff to attend the programme.

Στην Ολυμπία δεν ήταν μόνο μελέτη και διάβασμα.
Κάναμε πολύ παρέα με τον Κοσμήτορα, τον Καθηγητή Γεωργιάδη, ο οποίος φρόντιζε, από κάθε άποψη, για την άνεση και την ηρεμία μας. Τα γενέθλια
και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις ήταν μέρος της παραμονής μας. Καλωσορίζαμε και αποχαιρετούσαμε
τους επισκέπτες καθηγητές. Πώς να ξεχάσω τα μαθήματα σάλσα από τη δική μας Deborah Franco, την
κορεάτικη επίδειξη που οργάνωσε η Δεσποινίς Su
Yeon, το πάρτι που ετοίμασε η Καθηγήτρια Ρόη Παναγιωτοπούλου, τις εκδρομές στον Πύργο και άλλα
μέρη; Η κορυφαία στιγμή της παραμονής μας ήταν
η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες του Βανκούβερ 2010. Οι αναμνήσεις θα μας συνοδεύουν για πάντα.
Ωστόσο, η πιο σημαντική πτυχή του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος της ΔΟΑ είναι ότι εκπαιδεύει «στρατηγούς» του Ολυμπισμού για το Ολυμπιακό Κίνημα,
ενώ οι ΕΟΑ εκπαιδεύουν «λοχίες», «υπολοχαγούς»
και «λοχαγούς». Η Σύνοδος για Νέους Μετέχοντες
της ΔΟΑ εκπαιδεύει «ταγματάρχες» και «συνταγματάρχες», ενώ το Μεταπτυχιακό Σεμινάριο εκπαιδεύει
«ταξίαρχους» και «υποστράτηγους» και το Πρόγραμμα Μάστερ «στρατηγούς» και «στρατάρχες». Θεωρώ
ότι οι «στρατηγοί» αυτοί θα επιστρέψουν στις χώρες τους και θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη διάδοση του Ολυμπισμού, βελτιώνοντας το έργο των ΕΟΕ
και ΕΟΑ τους από κάθε άποψη, επειδή το Μεταπτυχιακό της ΔΟΑ είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα
που καλύπτει τόσο την Ολυμπιακή Παιδεία, όσο και
τη διαχείριση τομέων του αθλητισμού, όπως σχεδιασμός, εκτέλεση και αξιολόγηση.
Απευθύνω επίσης έκκληση στη ΔΟΕ να στηρίξει το
πρόγραμμα και τη ΔΟΑ γενικότερα. Ασφαλώς υπάρχουν και άλλοι φορείς που προσφέρουν προγράμματα
παραπλήσια με το πρόγραμμα της ΔΟΑ, αλλά κανένα
δεν έχει την έδρα του στο λίκνο του Ολυμπισμού. Η Ολυμπία, από την οποία ξεκίνησαν όλα, θα υπάρχει για
πάντα και πού μπορεί να βρει κανείς καλύτερο χώρο
από την Ολυμπία για να μάθει για τον Ολυμπισμό και
το Ολυμπιακό Κίνημα; «Την Ολυμπία, εκεί όπου άρχισαν όλα, συνεχίζονται και θα είναι εκεί για πάντα».
Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η εμπειρία που απέκτησα από το πρόγραμμα μού επέτρεψαν να συμβάλλω
στη βελτίωση της Ολυμπιακής Ακαδημίας της Τανζανίας, της Ολυμπιακής Επιτροπής της Τανζανίας και
της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Τανζανίας.
Το πλούσιο περιεχόμενο του προγράμματος μπορεί
να χαρακτηρισθεί ως εκπαίδευση των «μονάδων
καταδρομών», «κορυφαίων στρατιωτών» για το Ολυμπιακό Κίνημα. Καλύπτουν όλες τις ανάγκες του
Κινήματος. Καλώ επίσης τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές να στείλουν τα στελέχη τους να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και να τα στηρίξουν.
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Α GRADUATE’S VIEW
H ΑΠΟΨΗ ΜΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ

βυ Vassiliki Nikolouli

τησ ΒΑΣΙΛΙΚΗσ ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ

I was accepted for the 2010 Master’s Programme “Olympic Studies” which is held in Ancient
Olympia and I graduated in December 2011.

Το 2010 έγινα δεκτή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Ολυμπιακές Σπουδές» το οποίο λαμβάνει χώρα στην Αρχαία Ολυμπία και αποφοίτησα το
Δεκέμβριο του 2011.

On discovering that a postgraduate course on the
ancient and modern Olympic Games was being run
in Ancient Olympia I had been really interested. I
don’t think that there could be a better place for
such a programme than the birthplace of the Olympic Games, considered to be the cradle of Olympism
and Culture.
I realized, from the very first days of attending the
course, that curriculum was organized and structured in such a way so as to cover all interests and
disciplines, something by no means easy when you
consider that the students come from countries
around the world, with different education systems
and interests. The programme’s facilities are fully
equipped and carefully laid out, and the same applies to the premises of the Academy, which enable
you to practise sports as well as other activities.
All the programme’s professors were profoundly
knowledgeable in their subjects. They were available and always ready to help, cooperate and listen
to the students’ problems. In my opinion they were
all outstanding not only as scientists but also as human beings and we certainly gained a lot through
our contacts with them. In the afternoons, after the
lectures, the professors were ready and willing to
talk, go out with us and share different activities and
so we became a large group of friends.
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Μόλις πληροφορήθηκα πως στην Αρχαία Ολυμπία
διεξάγεται μεταπτυχιακό πρόγραμμα με θέμα τους
Ολυμπιακούς Αγώνες, τόσο τους αρχαίους όσο και
τους σύγχρονους, μου κίνησε πραγματικά το ενδιαφέρον. Θεωρώ πως δε θα μπορούσε να επιλεγεί
καλύτερο μέρος για τη διεξαγωγή ενός τέτοιου προγράμματος από τον τόπο που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο λίκνο του Ολυμπισμού και του
Πολιτισμού, όπως χαρακτηρίζεται.
Όταν ξεκίνησα τη φοίτησή μου στο πρόγραμμα, από τις πρώτες κιόλας μέρες, διαπίστωσα πως οι διδακτικές ενότητες ήταν οργανωμένες και δομημένες
με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν όλα τα ενδιαφέροντα και όλες τις ειδικότητες, κάτι που πραγματικά
δεν είναι εύκολο, αν σκεφτεί κανείς ότι οι σπουδαστές προέρχονται από χώρες με διαφορετική παιδεία
και ενδιαφέροντα. Παράλληλα οι χώροι διεξαγωγής
του προγράμματος ήταν άρτια εξοπλισμένοι και επιμελημένοι ενώ οι χώροι της Ακαδημίας προσφέρουν
τη δυνατότητα να ασχοληθείς με πολλές αθλητικές
και όχι μόνο δραστηριότητες.
Όσον αφορά στους καθηγητές του προγράμματος, ήταν όλοι γνώστες του αντικειμένου τους. Ήταν προσιτοί και πάντα διατεθειμένοι να βοηθήσουν, να
συνεργαστούν και να ακούσουν τα προβλήματα των
σπουδαστών. Θεωρώ ότι ήταν όλοι τους αξιόλογοι,

όχι μόνο ως επιστήμονες αλλά και ως άνθρωποι και
σίγουρα κερδίσαμε πολλά από τη συναναστροφή μαζί τους. Τα απογεύματα μετά τα μαθήματα, υπήρχε
χρόνος και διάθεση από τους καθηγητές να μιλήσουμε, να βγούμε έξω και γενικότερα να κάνουμε διάφορες δραστηριότητες. Τότε γινόμασταν όλοι μια
μεγάλη παρέα.

Regarding my fellow students, I have so many memories that it is difficult to know where to start. This
was the first time that I had been in contact with
people from so many different countries and it was a
unique experience. It was really fascinating to get to
know people from so far away, with such a different
culture. I realized that although we spoke a different
language and belonged to a different religion, this
did not prevent us from becoming good friends and
sharing our experiences and anxieties. Talking with
them I learned so much about their countries that
I really felt I had travelled there; they too wanted
to learn about Greece, get to know the country and
come into closer contact with the people living here.
This mutual need brought us closer and we tried to
take from one another as much as we could. I shall
also never forget the evenings when we gathered in
the facilities of the Academy to talk, laugh and prepare our papers for the following day; nor the Friday
evenings, before the Saturday exams, when we met
in order to study. We helped one another, shared our
anxiety and had a good time together. On the whole,
I believe that we built very good relationships, since
we are still in contact and exchange news.
For me the programme’s real success was that it
gave us direction and the necessary motivation to
reflect, come up with ideas and expand our horizons
in the process. What makes it really stand out compared to other post-graduate programmes is the fact
that its aim is not simply to provide knowledge but
also to create human relations.

Όσον αφορά τους συμφοιτητές μου, δε ξέρω τι να
πρωτοθυμηθώ. Ήταν η πρώτη φορά για μένα που ερχόμουν σε επαφή με άτομα από τόσες διαφορετικές
χώρες, μια πραγματικά μοναδική εμπειρία. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον να γνωρίζεις ανθρώπους από τόσο
μακριά, με τόσο διαφορετική κουλτούρα. Διαπίστωσα πως, αν και μιλούσαμε διαφορετική γλώσσα και
είχαμε διαφορετική θρησκεία, αυτό δε μας εμπόδισε
να γίνουμε καλοί φίλοι, να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας και τις αγωνίες μας. Συζητώντας μαζί τους έμαθα τόσα πολλά για τις χώρες τους, που πραγματικά
ένιωθα σαν να είχα ταξιδέψει σε αυτές. Αλλά και οι
ίδιοι ήθελαν να μάθουν για την Ελλάδα, να τη γνωρίσουν, να πλησιάσουν την κουλτούρα των ανθρώπων
που ζουν σε αυτήν. Η ανάγκη αυτή λοιπόν που δημιουργήθηκε και από τις δύο πλευρές είχε ως αποτέλεσμα να έρθουμε πολύ κοντά και προσπαθούσαμε
να πάρουμε, ο ένας από τον άλλον, όσα περισσότερα μπορούσαμε. Δε θα ξεχάσω επίσης τα βράδια που
συγκεντρωνόμασταν στους χώρους της Ακαδημίας
για να μιλήσουμε, να γελάσουμε αλλά και να ετοιμάσουμε τις εργασίες μας για την επόμενη μέρα. Όπως
επίσης τα βράδια της Παρασκευής, πριν τις εξετάσεις του Σαββάτου, που συγκεντρωνόμασταν για να
διαβάσουμε. Βοηθούσαμε ο ένας τον άλλον, μοιραζόμασταν το άγχος μας, αλλά συγχρόνως περνούσαμε καλά κάνοντας παρέα. Σε γενικές γραμμές θεωρώ
πως αναπτύχθηκαν πολύ ωραίες σχέσεις μεταξύ μας
αφού ακόμα επικοινωνούμε και λέμε τα νέα μας.
Για μένα η πραγματική επιτυχία του προγράμματος ήταν ότι μας έδωσε κατευθύνσεις και τα κατάλληλα ερεθίσματα ώστε να προβληματιστούμε, να
αναρωτηθούμε και μέσα από την αναζήτηση να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας. Αυτό που το κάνει
να ξεχωρίζει κατά πολύ από τα άλλα μεταπτυχιακά
προγράμματα, είναι το γεγονός ότι δε στοχεύει απλά
στην απόκτηση γνώσεων αλλά και στη δημιουργία
ανθρώπινων σχέσεων.
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THE JOHN S. LATSIS PUBLIC
BENEFIT FOUNDATION’S
CONTRIBUTION
H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ
The John S. Latsis Public Benefit Foundation
was established in 2005 by the family of John Latsis
with a view to continuing its contribution to the
nation. Since then the Foundation has responded
to the current needs of Greek society by planning
and financing modern public benefit programmes,
giving priority to the sectors of education and
science, culture, social welfare, health and the
environment.
Since 2008, on an annual basis, through its “Scientific Studies” programme, it has financed the research
projects of scientific teams covering all cognitive
fields and gives the opportunity to 100, mostly
young, researchers to become involved in the generation and dissemination of knowledge; each year, it
also awards approximately 200 pre- and post-graduate scholarships in Greece and abroad. Moreover,
the Foundation supports annual summer schools
for post-graduate and doctoral students, which are
mainly organized by universities and research centres in Greece and abroad.
In the field of culture, the Foundation’s flagship initiative is the publication of the “Museums Cycle”, so
far consisting of 13 dedicated volumes in which the
presentation of museums and archaeological sites
in Greece is rich in scientific and aesthetic content.
These volumes are distributed free of charge to cultural institutions in Greece and abroad and are also
available, in e-book form, in the electronic library of
the Foundation’s website.
In addition to its on-going funding and programmes,
the Foundation readily responds to emergency situations and social needs. Over the period 2007-2010,
it has implemented the multilevel environmental
programme, “It is our duty Ι”, in order to bring relief
to the regions devastated by the catastrophic forest
fires of 2007 and reinforce national mechanisms for
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Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση συστάθηκε το 2005 από την οικογένεια του Γιάννη
Λάτση, με σκοπό τη συνέχιση της μακρόχρονης εθνωφελούς προσφοράς του. Έκτοτε, το Ίδρυμα επιδιώκει να ανταποκριθεί στις τρέχουσες ανάγκες
της ελληνικής κοινωνίας σχεδιάζοντας και χρηματοδοτώντας σύγχρονα κοινωφελή προγράμματα, με
προτεραιότητα στους τομείς της εκπαίδευσης και επιστήμης, του πολιτισμού, της κοινωνικής πρόνοιας,
της υγείας και του περιβάλλοντος.
Προς την κατεύθυνση αυτή, από το 2008, χρηματοδοτεί ετησίως ερευνητικά έργα επιστημονικών ομάδων
προερχόμενων από όλο το φάσμα των γνωστικών
πεδίων, μέσω του προγράμματος «Επιστημονικές
Μελέτες», δίνοντας σε ετήσια βάση την ευκαιρία σε
100, νέους κυρίως, ερευνητές να εμπλακούν στην
παραγωγή και διάδοση της γνώσης, ενώ παράλληλα απονέμει κάθε χρόνο σχεδόν 200 προπτυχιακές
και μεταπτυχιακές υποτροφίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, το Ίδρυμα ενισχύει ετήσια θερινά
σχολεία για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, με βασικούς διοργανωτές πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας και του εξωτερικού.
Στον τομέα του πολιτισμού, κορωνίδα των πρωτοβουλιών του Ιδρύματος είναι η εκδοτική σειρά «Ο
Κύκλος των Μουσείων» που αριθμεί μέχρι σήμερα
13 αφιερωματικούς τόμους, οι οποίοι προβάλλουν,
με τον πλέον άρτιο επιστημονικά και αισθητικά τρόπο, τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της
Ελλάδας. Οι εκδόσεις αυτές διανέμονται δωρεάν σε
φορείς πολιτισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ είναι διαθέσιμες σε μορφή e-book στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ιστοσελίδας του Ιδρύματος.
Εκτός της σταθερής ροής των χρηματοδοτήσεων και
των προγραμμάτων του, το Ίδρυμα ανταποκρίνεται
σε περιπτώσεις έκτακτων συνθηκών και κοινωνικών
αναγκών. Έτσι, την τριετία 2007-2010 υλοποίησε το

Prize awarding to the
J.S. Latsis PublicBenefit Foundation
by the IOA (2010).
Bράβευση του
Κοινωφελούς
Ιδρύματος Ι.Σ. Λάτση
από την ΔΟΑ (2010).

the prevention and control of natural disasters. A
few years later, at the beginning of 2012, the country’s dire economic situation and resulting critical
social needs has prompted the Foundations’ “It is
our duty ΙΙ” programme, focused on solidarity with
those of our fellow human beings who are most affected by the economic crisis.
The Foundation’s decision in 2008 to fund the first
years of operation of the international Master’s
degree programme on “Olympic Studies, Olympic education, Organization and Management of
Olympic Events” of the University of the Peloponnese and the International Olympic Academy,
further supports the above activities. The showcasing and promotion of Ancient Olympia combined
with coordinated efforts to restore the archaeological site after the fire of 2007 and the promotion of
Olympic education through a modern, international Master’s degree programme in a Greek regional
university are fully compatible with the statutory requirements and broader principles governing
the philosophy of the John S. Latsis Public Benefit Foundation. Thanks to the Foundation’s support,
from 2009 to this day, approximately 120 postgraduate students from European and third countries
have taken part in the programme.

πολυεπίπεδο περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Είναι Καθήκον Μας I» για την αποκατάσταση των περιοχών
εκείνων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 και την ενίσχυση των εθνικών μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών
καταστροφών. Λίγα χρόνια αργότερα, στις αρχές του
2012, η δυσχερής οικονομική συγκυρία στην οποία
έχει περιέλθει η χώρα και οι κρίσιμες κοινωνικές ανάγκες που αυτή δημιουργεί, οδήγησαν το Ίδρυμα
στην ενεργοποίηση του προγράμματος «Είναι Καθήκον Μας II», αυτή τη φορά με κύρια στόχευση την
αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μας που βιώνουν
εντονότερα τις επιπτώσεις της κρίσης.
Η απόφαση του Ιδρύματος το 2008 για τη χρηματοδότηση των πρώτων ετών λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολυμπιακές
Σπουδές Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ακαδημίας συνταιριάζει πολλές από τις ανωτέρω
κατευθύνσεις. Η ανάδειξη και προβολή της Αρχαίας
Ολυμπίας σε συνδυασμό με τις συντονισμένες προσπάθειες για την ανάπλαση του πυρόπληκτου αρχαιολογικού χώρου μετά την καταστροφή του 2007,
καθώς και με την προαγωγή της Ολυμπιακής Παιδείας μέσα από ένα σύγχρονο διεθνές μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σε ελληνικό πανεπιστήμιο της περιφέρειας, συνιστούν παράγοντες που συνδυάζουν τόσο
τους καταστατικούς σκοπούς όσο και τις ευρύτερες
αρχές που διέπουν τη φιλοσοφία του Κοινωφελούς
Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση. Με τη στήριξη του Ιδρύματος, από το 2009 μέχρι σήμερα, έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα περίπου 120 μεταπτυχιακοί
φοιτητές από ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες.
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The IOA’s
activities for

2013
ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΟΑ ΓΙΑ ΤΟ 2013
in 2013, a post-Olympic year, the Olympic legacy was
chosen as the main theme of all ΤΗΕ IOA Sessions
Για το 2013, μεταολυμπιακή χρονιά, ως κυρίως θέμα όλων
των Συνόδων της ΔΟΑ επελέγη η Ολυμπιακή Κληρονομιά
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The participants of the
Symposium jointly organized
by the Hellenic Studies
Center of Harvard University
and the IOA, in front of the
Conference Hall (2012).
Oι μετέχοντες στο Συμπόσιο
που διοργάνωσε το Κέντρο
Ελληνικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Χάρβαρντ
με την ΔΟΑ, μπροστά
στο Συνεδριακό Κέντρο
(2012).

The Master’s degree programme in Olympic
studies, “Olympic studies, Olympic education, organization and management of Olympic events”,
organized by the University of the Peloponnese in
Ancient Olympia, in cooperation with the International Olympic Academy, is now in its fourth academic year (2012-2013) with the second semester
starting on 11 April and ending on 12 June 2013.
Thirty students from 24 countries will attend the
2nd semester’s courses and then, during the 3rd semester of the new academic year, they will prepare
their degree thesis in order to complete their studies
and obtain a Master’s degree. For the opening of the
academic year 2013-2014, the organization of the
5th Master’s degree programme is being planned by
the University of the Peloponnese in collaboration
with the International Olympic Academy.
In 2013, a post-Olympic year, the Olympic legacy was
chosen as the main theme of all the IOA Sessions, initi-
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Για τέταρτο ακαδημαϊκό έτος (2012-13) συνεχίζεται η λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ολυμπιακών Σπουδών (επιπέδου Master)
«Ολυμπιακές σπουδές, Ολυμπιακή παιδεία, οργάνωση και διαχείριση Ολυμπιακών εκδηλώσεων» που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε
συνεργασία με τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία στην
Αρχαία Ολυμπία και το β΄ εξάμηνο ξεκινάει στις 11
Απριλίου για να ολοκληρωθεί στις 12 Ιουνίου 2013.
Τριάντα φοιτητές από 24 χώρες θα συνεχίσουν την
παρακολούθηση των μαθημάτων για δεύτερο εξάμηνο και το τρίτο εξάμηνο της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς θα κληθούν να εκπονήσουν τη διπλωματική τους
εργασία, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους
2013-2014 προγραμματίζεται επίσης η διοργάνωση
του 5ου στη σειρά μεταπτυχιακού προγράμματος (επιπέδου Master) από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
σε συνεργασία με τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία.

The students of the
“Olympia Summer
Seminars” organized by
Yale University, at the
ancient stadium (2012).
Oι φοιτητές του ”Οlympia
Summer Seminars”
που διοργάνωσε το
Πανεπιστήμιο Γέιλ, στο
αρχαίο στάδιο (2012).

Presentation of the
young participants in the
amphitheatre.
Παρουσίαση των
μετεχόντων μέσα στο
αμφιθέατρο.

Για το 2013, μεταολυμπιακή χρονιά, ως κυρίως θέμα
όλων των Συνόδων της ΔΟΑ επελέγη η Ολυμπιακή
Κληρονομιά, εγκαινιάζοντας την τακτική ορισμού διαφορετικού κυρίως θέματος των Συνόδων κάθε έτος.
Επιμέρους πτυχές του κυρίως θέματος πρόκειται να
εξεταστούν σε κάθε Σύνοδο με σκοπό την πολύπλευρη προσέγγιση του θέματος.

Discussion in groups.
Συζήτηση σε ομάδες.

H 12η Διεθνής Σύνοδος για Διευθυντές Εθνικών
Ολυμπιακών Ακαδημιών θα διοργανωθεί στην
αρχαία Ολυμπία από τις 12 έως και τις 19 Μαΐου
2013. Δεδομένης της στόχευσης της Συνόδου προς
εκπαιδευτικά θέματα, ως ειδικό θέμα της Συνόδου
επελέγη το «Ολυμπιακή κληρονομιά: Ολυμπιακοί
Αγώνες και οι εκπαιδευτικές τους προκλήσεις». Οι
Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες, οι οποίες έχουν
φθάσει πλέον τις 145 ανά τον κόσμο, δίνουν για άλλη
μια χρονιά το καθιερωμένο ραντεβού τους στη ΔΟΑ,
προκειμένου να επιμορφωθούν, να παρουσιάσουν το
έργο τους και να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις.
ating the concept of having a different main theme each
year for the Sessions. Individual aspects of the main
theme will be considered at each Session with the view
to achieving a multifaceted approach to the subject.
The 12th International Session for Directors of
National Olympic Academies will be held in Ancient Olympia from 12 to 19 May 2013. Given the
Session’s focus on educational subjects, the main
theme that has been chosen is “The Olympic legacy:
The Olympic Games and their educational challenges”. National Olympic Academies, of which there
are now 145 around the world, will again liaise with
the IOA in order to improve their education, present
their work and exchange ideas and views.
The 53rd International Session for Young Participants will be held this year between 11 and 25

Ακολουθεί η 53η Διεθνής Σύνοδος για Νέους
Μετέχοντες, η οποία θα διοργανωθεί φέτος μεταξύ
11 και 25 Ιουνίου 2013. Εκπρόσωποι ΕΟΕ και ΕΟΑ
από όλο τον κόσμο θα συναντηθούν αρχικά στην
Αθήνα για να παραστούν στην επίσημη τελετή
έναρξης της Συνόδου στο λόφο της Πνύκας και να
ξεναγηθούν στους αρχαιολογικούς θησαυρούς της
πόλης. Στη συνέχεια θα μεταφερθούν στην Αρχαία
Ολυμπία για να μετάσχουν στις εργασίες της Συνόδου
της οποίας το ειδικό θέμα φέτος είναι: «Ολυμπιακή
κληρονομιά: H ενδυνάμωση του Ολυμπισμού από
τη νέα γενιά». Μέσα από την παρακολούθηση
εμπεριστατωμένων ομιλιών, τη συμμετοχή σε ομάδες
συζήτησης, καλλιτεχνικά εργαστήρια, αθλητικές και
πολιτιστικές δραστηριότητες, οι νέοι μετέχοντες θα
συμβιώσουν αρμονικά για δύο εβδομάδες βιώνοντας
τον Ολυμπισμό ως τρόπο ζωής. …..
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June 2013. Young representatives of NOCs and NOAs
from the whole world will first meet in Athens where
they will attend the official opening of the Session on
the hill of the Pnyx and visit the city’s archaeological
treasures. They will then travel to Ancient Olympia to
take part in the Session’s proceedings, whose special
subject this year will be:”The Olympic legacy: The empowerment of Olympism through Youth”. As they attend edifying lectures, take part in group discussions,
art workshops, sports and cultural activities, young
participants will spend two harmonious weeks together and experience Olympism as a way of life.
At the end of the Session, the Association of IOA
Participants (IOAPA) will organize its annual Session (25/6-1/7/2013), which is traditionally held in
Ancient Olympia every two years. IOA “alumni”
from all over the world will meet again, participate
in various activities and exchange views, keeping
alive the flame of Olympism and the friendship that
binds for a lifetime and creates a dynamic network
for all those who have attended the IOA.
From 21 to 28 July 2013, the IOA will convene the 10th
International Session for Educators and Officials
of Higher Institutes of Physical Education, held
every second year in Ancient Olympia, on the special
theme: “The Olympic legacy: Cultural and Social Dimensions of the Olympic Games”. The Session focuses
on higher education for the further training of teachers on the principles of Olympism and encourages a
productive exchange of views on the methodology and
more effective dissemination of Olympic education.
In September (1-29/9/2013) the 20th International Seminar on Olympic Studies for Postgraduate Students will be held. Young students from all
over the world whose studies are related to sports
history, sports management, classical studies, etc.
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Μετά τη λήξη της Συνόδου, η Ένωση Mετεχόντων
σε Συνόδους της ΔΟΑ (IOAPA) θα διοργανώσει στη
ΔΟΑ την ετήσια Σύνοδό της (25/6/ - 1/7/2013), την
οποία παραδοσιακά οργανώνει στην Αρχαία Ολυμπία κάθε δύο χρόνια. «Απόφοιτοι» της ΔΟΑ από όλο τον κόσμο ξανασυναντιούνται, παρακολουθούν
ομιλίες, συμμετέχουν σε δραστηριότητες και ανταλλάσσουν απόψεις προσπαθώντας να κρατήσουν αναμμένη τη φλόγα του Ολυμπισμού και τη φιλία που
δένει για μία ζωή όσους έχουν μετάσχει στη ΔΟΑ και
οι οποίοι συγκροτούν ένα δυναμικό δίκτυο.
Από τις 21 έως και τις 28 Ιουλίου 2013, η ΔΟΑ διοργανώνει την 10η Διεθνή Σύνοδο για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Ανωτάτων Ιδρυμάτων
Φυσικής Αγωγής, η οποία οργανώνεται ανά διετία στην Αρχαία Ολυμπία, με ειδικό θέμα: «Ολυμπιακή κληρονομιά: Πολιτιστικές και κοινωνικές
διαστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων». Μια Σύνοδος
προσανατολισμένη προς την ανώτατη εκπαίδευση,
που στοχεύει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
λειτουργών στις αρχές του Ολυμπισμού και προωθεί
τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων γύρω από τη μεθοδολογία και την αποτελεσματικότερη διάδοση της Ολυμπιακής παιδείας.
Τον Σεπτέμβριο (1-29/9/2013) θα διοργανωθεί το
20ό Διεθνές Σεμινάριο Ολυμπιακών Σπουδών
για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές. Νέοι φοιτητές από όλο τον κόσμο με σπουδές στο χώρο της ιστορίας του αθλητισμού, της διαχείρισης του αθλητισμού,
των κλασικών σπουδών κ.λπ. πρόκειται να λάβουν
μέρος σε ένα σεμινάριο τεσσάρων κύκλων, να παρακολουθήσουν τις παραδόσεις καθηγητών από τα
καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και να παρουσιάσουν τις εργασίες τους.
Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της ΔΟΑ να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και να προάγει συ-

The NOCs’ and NOAs’
young delegates at the
51st International Session
for Young Participants at
the Pierre de Coubertin
commemorative stele
(2011).
Oι απεσταλμένοι των
ΕΟΕ και ΕΟΑ στην 51η
Διεθνή Σύνοδο για
Νέους Μετέχοντες στην
αναμνηστική στήλη του
Πιερ ντε Κουμπερτέν
(2011).

Olympic medallists at the
ancient stadium (2011).
Ολυμπιονίκες στο αρχαίο
στάδιο (2011).

will be taking part in a four-cycle seminar, attending lectures by professors from the best universities
of the world and presenting their papers.
The IOA, as part of its new strategy for expanding
its activities and promoting collaborations with the
international educational community, is continuing
its successful cooperation with foreign universities.
From June 25 to July 3, the IOA will host the Olympia Praxis Summer Program, in the context of the
“Olympism 4 Humanity” strategic plan organized
by Georgetown University; then Yale University will
organize at the IOA, on 4-15 July 2013, the “Olympia Summer Seminars” for the second consecutive
year and right after that, until 20 July 2013, the Center for Hellenic Studies of Harvard University, in
cooperation with the IOA, will hold a scientific congress on “Sports, Politics and Culture”. Also, the programme “Civil protection and humanitarian action
in the European Union” of Panteion University, will
be held in the premises of the IOA in Ancient Olympia during the first ten days of September.
The proceedings of all IOA Sessions, with the exception of the Postgraduate Seminar and the Master’s
degree programme, are broadcast live via the Internet on: www.ioa-sessions.org, thus allowing those
who follow the sessions on the Internet to put questions to the lecturers and take part in the proceedings.

νεργασίες με τη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα,
συνεχίζουν και φέτος οι επιτυχημένες συνεργασίες της με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Έτσι, από
τις 25 Ιουνίου έως και τις 3 Ιουλίου θα φιλοξενηθεί στη ΔΟΑ το Olympia Praxis Summer Program
στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου “Olympism 4
Humanity” που διοργανώνεται από το πανεπιστήμιο του Georgetown, στη συνέχεια από τις 4 έως και
τις 15 Ιουλίου 2013 το πανεπιστήμιο Yale θα διοργανώσει στη ΔΟΑ το “Olympia Summer Seminars”
για δεύτερη συνεχή χρονιά, ενώ αμέσως μετά και μέχρι τις 20 Ιουλίου 2013 το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του πανεπιστημίου Χάρβαρντ σε συνεργασία με
τη ΔΟΑ πρόκειται και φέτος να διοργανώσει το επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: “Sports, Politics and
Cultures”. Επιπλέον, το Πρόγραμμα «Πολιτική προστασία και ανθρωπιστική δράση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση» του Παντείου Πανεπιστημίου θα διεξαχθεί
στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία
κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.
Οι εργασίες όλων των Συνόδων της ΔΟΑ –με εξαίρεση το Μεταπτυχιακό Σεμινάριο και το Μaster’s
degree Programme- μεταδίδονται ζωντανά μέσω
διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ioasessions.org παρέχοντας επιπλέον τη δυνατότητα σε
όσους παρακολουθούν διαδικτυακά την εκάστοτε Σύνοδο, να θέτουν τα ερωτήματά τους στους ομιλητές,
συμμετέχοντας έτσι στις εργασίες των Συνόδων.
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THE COLLABORATION
BETWEEN OLYMPIC
SOLIDARITY AND THE IOA
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΟΑ
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According to the Olympic Charter, “The goal of
Olympism is to place sport at the service of the harmonious development of mankind everywhere, with
a view to encouraging the establishment of a peaceful society concerned with the preservation of human dignity.” The educational role of Olympism and
Olympic values are the foundation of the Olympic
Movement’s unique character and the key to its success. Sport plays a pivotal role in modern life. The
mission of National Olympic Committees (NOCs) is
therefore recognized by today’s society with respect
to health, social development, intergenerational relations and training.
For many years, the International Olympic Academy (IOA) and Olympic Solidarity have been working
as partners to put into practice these essential elements for the promotion of Olympic values. As a cultural institution the IOA is entrusted with the task
of studying and teaching the history of the Olympic
Games and propagating their ideals of peace and fraternity. Each year, among its numerous activities in
Olympia, the IOA organizes international sessions
for participants from all continents. Olympic Solidarity contributes to some of these sessions by encouraging and ensuring the participation of NOCs
and National Olympic Academies (NOAs): every
year in the Session for Young Participants and, every second year, in the Session of National Olympic
Academies and the Joint Session for Presidents and
Directors of NOAs and NOC officials.
The site of the IOA and its surroundings are very
conducive to intercultural exchange and the scope
of the IOA’s work is far-reaching. It is a remarkable
multi-disciplinary centre dedicated to the teaching
of Olympic values and its expertise in staging debates and conferences on this important subject is
impressive. The IOA offers high quality education
thanks to the participation of distinguished spe-

Σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Χάρτη, «ο σκοπός
του Ολυμπισμού είναι να θέσει παντού τον Αθλητισμό στην υπηρεσία της αρμονικής ανάπτυξης του
ανθρώπου, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία μιας ειρηνικής κοινωνίας, η οποία ενδιαφέρεται για τη
διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας». Η εκπαιδευτική πτυχή του Ολυμπισμού και οι Oλυμπιακές
Αξίες αποτελούν το θεμέλιο της μοναδικότητας του
Ολυμπιακού Κινήματος καθώς και το κλειδί της επιτυχίας του. Ο αθλητισμός παίζει σημαντικότατο ρόλο
στη σύγχρονη ζωή. Γι’ αυτόν τον λόγο, η αποστολή
των Εθνικών Ολυμπιακών Ειτροπών (ΕΟΕ) καταξιώνεται όλο και περισσότερο στο πλαίσιο της σημερινής κοινωνίας στους τομείς της ενσωμάτωσης, της
υγείας, της κοινωνικής ανάπτυξης, των σχέσεων μεταξύ των γενεών και της κατάρτισης.
Για να τεθούν σε εφαρμογή αυτές οι θεμελιώδεις αρχές που είναι ουσιαστικές για την προώθηση των Ολυμπιακών αξιών, αναπτύσσεται επί πολλά χρόνια η
συνεργασία ανάμεσα στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΑ) και την Ολυμπιακή Αλληλεγγύη. Καθήκον
της ΔΟΑ, ως πολιτιστικού θεσμού, είναι η μελέτη και
η διδασκαλία της ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων και η διάδοση των ιδανικών της ειρήνης και
της αδελφοσύνης. Ανάμεσα στις πολλές της δραστηριότητες, η ΔΟΑ οργανώνει κάθε χρόνο στην Ολυμπία διεθνείς Συνόδους για συμμετέχοντες απ’ όλες
τις ηπείρους. Η Ολυμπιακή Αλληλεγγύη παρέχει τη
συνδρομή της, παροτρύνοντας και εξασφαλίζοντας
τη συμμετοχή των ΕΟΕ και των Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών (ΕΟΑ) σε ορισμένες από αυτές τις
Συνόδους: κάθε χρόνο, στη Σύνοδο για Νέους Μετέχοντες και, εναλλακτικά μια χρονιά στις δύο, στη
Σύνοδο για Διευθυντές Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών και στην Κοινή Σύνοδο για Προέδρους ή Διευθυντές ΕΟΑ και Στελέχη ΕΟΕ.
Ο χώρος και το περιβάλλον της ΔΟΑ προσφέρονται ιδιαίτερα για διαπολιτισμικές ανταλλαγές. Το εύρος του έρ-

39

journal03

OPINION / ΑΠΟΨΗ

“The IOA is keeping up with the times in order
to carry out its mission and contribute
to the development of methods for
teaching Olympism thanks to technological
developments.”

cialists in its sessions which focus on many topical issues and lead to heated debates on the role of
NOAs and NOCs in disseminating Olympic education. Group discussions and networking are core elements of these events. Every country is given the
opportunity to share its projects, successful practices and lessons learned from the implementation of
educational and cultural projects.
Those who have the chance to take part in the proceedings of the Session for young participants in the
facilities of the IOA can discover the history of the
Olympic Movement, from ancient times until today,
put into perspective what these values represent in
today’s world and discover the numerous applications that are possible. The experience acquired and
lessons learned can only prove beneficial to their future commitments.
In parallel to these different Sessions the IOA organizes many other activities. Its collaboration with
prestigious universities such as Harvard, Yale or St
Andrews makes it one of the most modern and innovative centres for academic studies. The IOA is also present during the Youth Olympic Games (YOG); in 2010
in Singapore for the summer YOG or in Innsbruck,
in 2012, for the Winter YOG, the stands installed on
these occasions offer an impressive range of informative material and state of the art technologies. They
have attracted large numbers of visitors whose questions on the Movement and the Olympic values and
ideals are answered with a wealth of information.
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γου που επιτελεί η ΔΟΑ είναι εντυπωσιακό. Πρόκειται
για ένα εκπληκτικό διεπιστημονικό κέντρο αφιερωμένο
στη διδασκαλία των Ολυμπιακών αξιών που διαθέτει
σημαντική τεχνογνωσία σε οργάνωση συζητήσεων και
συνεδρίων γύρω από αυτόν τον ενοποιητικό άξονα. Η
ΔΟΑ παρέχει εκπαίδευση υψηλής ποιότητας μέσα από
τις παρεμβάσεις διακεκριμένων επιστημόνων στη διάρκεια των Συνόδων της όπου παρουσιάζονται πολλά
επίκαιρα θέματα και γίνονται πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις για το ρόλο των ΕΟΑ και των ΕΟΕ στη διάδοση της Ολυμπιακής Παιδείας. Οι συζητήσεις σε ομάδες
και η δικτύωση είναι από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά αυτών των συνόδων. Όλες οι χώρες έχουν τη
δυνατότητα να ανταλλάσσουν μεταξύ τους τα προγράμματά τους, τις επιτυχημένες πρακτικές τους καθώς και
τα διδάγματα που αποκόμισαν από την εφαρμογή των
εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων τους.
Οι νέοι που έχουν την τύχη να συμμετέχουν στις εργασίες της Συνόδου για Νέους Μετέχοντες στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ, ανακαλύπτουν την ιστορία του
Ολυμπιακού Κινήματος, από την αρχαιότητα μέχρι
σήμερα, αντιλαμβάνονται τι εκπροσωπούν αυτές οι
αξίες στο σημερινό κόσμο και πόσες είναι οι πιθανές
τους εφαρμογές. Η εμπειρία και οι γνώσεις που αποκτούν θα επηρεάσουν θετικά τη μελλοντική τους ζωή.
Παράλληλα με τις διάφορες Συνόδους, η ΔΟΑ οργανώνει πολλές άλλες δραστηριότητες. Η συνεργασία της με διακεκριμένα πανεπιστήμια, όπως το
Harvard, το Yale ή το St Andrew, την αναδεικνύουν
σε ένα από τα πιο σύγχρονα και καινοτόμα κέντρα
ακαδημαϊκών σπουδών. Η ΔΟΑ δίνει επίσης το παρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων. Είτε στη Σιγκαπούρη, στους θερινούς ΟΑΝ του 2010, είτε στο
Ίνσμπρουκ, στους χειμερινούς ΟΑΝ του 2012, τα περίπτερα που στήθηκαν για την περίσταση διέθεταν
πλούσιο ενημερωτικό υλικό τελευταίας τεχνολογίας.

«Η ΔΟΑ, προσαρμοζόμενη στους καιρούς,
συνεχίζει την αποστολή της συμβάλλοντας
στην ανάπτυξη μεθόδων διδασκαλίας
του Ολυμπισμού με τη βοήθεια της εξέλιξης
της τεχνολογίας.»

Προσήλκυσαν πλήθος ενδιαφερομένων που βρήκαν
πολλές πληροφορίες για το Ολυμπιακό Κίνημα και
τις Ολυμπιακές αξίες και ιδανικά.

The IOA can be proud of the modern image of
Olympism it offers. The resolve of its administration and the measures taken over recent years in order to enhance its image internationally have borne
fruit. The new emblem, sober and elegant, combines
the ancient origin, the symbol of peace and the
Olympic rings and emphasizes the IOA’s strength
and the IOC’s support. The updated web site, now
even more comprehensive, provides clear and attractive access to a wealth of information reflecting
the institution’s mission. The IOA’s official journal,
to which I am proud to contribute these lines, is the
ideal communication medium for the whole Olympic family containing the latest news on the activities of the IOA and the different NOAs.
So many important events for the IOA which celebrated its 50th anniversary not so long ago! Thanks
to it we now possess an exceptional heritage dedicated to Olympism and the protection of its values. It has welcomed thousands of participants who
have subsequently shared these values and propagated them. It has created numerous NOAs around
the world which act as relays and it has succeeded in
making the Olympic spirit accessible to all. The IOA
is keeping up with the times in order to carry out its
mission and contribute to the development of methods for teaching Olympism thanks to technological
developments. It is there to make as many people as
possible aware of the Olympic ideal. And it achieves
this with flying colours!

Η ΔΟΑ πρέπει να είναι υπερήφανη που παρέχει μια
σύγχρονη εικόνα του Ολυμπισμού. Η βούληση της
διοίκησής της και τα μέτρα που ελήφθησαν τα τελευταία χρόνια για την αναβάθμιση της εικόνας της,
απέδωσαν. Το νέο έμβλημα, απλό και κομψό, συνδυάζει την αρχαϊκή ρίζα με το σύμβολο της ειρήνης
και τους Ολυμπιακούς κύκλους που υποδηλώνουν τη
δύναμη της ΔΟΑ και τη στήριξη που της παρέχει η
ΔΟΕ. Η ενημερωμένη και πληρέστερη ιστοσελίδα της
παρουσιάζει, με σαφήνεια και υψηλή αισθητική, πολυάριθμες πληροφορίες για την αποστολή της Ακαδημίας. Το επίσημο περιοδικό της ΔΟΑ, για το οποίο
είμαι υπερήφανος που γράφω αυτές τις γραμμές, αποτελεί το ιδανικό μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στα
μέλη όλης της Ολυμπιακής οικογένειας, εφόσον περιέχει τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες της ΔΟΑ αλλά και των διαφόρων ΕΟΑ.
Πόσα σημαντικά γεγονότα σημάδεψαν πρόσφατα
την 50ή επέτειο της ΔΟΑ! Χάρη στην Ακαδημία, διαθέτουμε ένα μοναδικό κληροδότημα αφιερωμένο
στον Ολυμπισμό και στη διαφύλαξη των αξιών του. Η
Ακαδημία έχει φιλοξενήσει χιλιάδες συμμετέχοντες
που μοιράστηκαν τις αξίες αυτές και τις μετέφεραν,
με τη σειρά τους, σε άλλους. Βοήθησε στην ίδρυση
πολλών ΕΟΑ σε όλη την υφήλιο που έχουν καταστεί
σημεία αναφοράς. Κατόρθωσε να φέρει στο κατώφλι
όλων το Ολυμπιακό πνεύμα. Η ΔΟΑ, προσαρμοζόμενη στους καιρούς, συνεχίζει την αποστολή της συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μεθόδων διδασκαλίας του
Ολυμπισμού με τη βοήθεια της εξέλιξης της τεχνολογίας. Η Ακαδημία είναι εδώ για να ευαισθητοποιήσει
όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους στο Ολυμπιακό ιδεώδες. Και το κατορθώνει περίφημα!
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TΗΕ OLYMPIC TRUCE’S
ROLE TODAY
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ
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A few months ago the London Games of the
XXX Olympiad came to an end. Feelings of joy and
sadness, will and spiritual strength, the thrill of
victory and the agony of defeat alternated at the
pace of a 100-meter dash. But fair play and healthy
competition were present everywhere, just as they
were thousands of years ago in Olympia, where the
Olympic Games were born and, later, revived. The
unifying power of sports was clear at the closing
ceremony, when athletes from 204 countries celebrated together, showing us that, at the end of the
day, what unifies us is greater than what divides us.
But the greatest celebration of humanity was marred
by the failure of some participating states to honor
their signatures and agree to suspend their hostilities for the 16 days of the Olympic Games. Things
were the same in 2008, even in unexpected quarters.
So it is to some degree understandable that there are
those who see the Olympic Truce as empty words
and are thus unwittingly playing into the hands of
people who would not have the international system governed by rules. But those rules – even when
they are flouted in practice – provide a measure of
protection against anarchy. While Syria and other
countries failed to respect an institution that has
stood the test of time, their failure to honor their
signatures has compromised their credibility, drawn
the censure of the international community and international public opinion, and left them even more
marginalized.
The international community’s failure or inability
to intervene effectively reflects on given decision
makers rather than on the Truce as an institution.
We make the rules. We vote on resolutions in the
UN General Assembly, including the one adopted
unanimously by the UN’s 193 member states on 17
October 2011, in favor of maintaining the Olympic

Πριν από λίγους μήνες έγιναν οι Αγώνες της
30ής Ολυμπιάδας στο Λονδίνο. Συναισθήματα χαράς
και λύπης, θέληση και πνευματική δύναμη, ο ενθουσιασμός της νίκης και η αγωνία της ήττας εναλλάσσονταν με την ταχύτητα ενός σπριντ 100 μ.. Ωστόσο, η
ευγενής άμιλλα και η υγιής αναμέτρηση ήταν παρούσες παντού, όπως ήταν και χιλιάδες χρόνια πριν στην
Ολυμπία, όπου γεννήθηκαν και αναβίωσαν αργότερα
οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Η ενοποιητική δύναμη του αθλητισμού ήταν προφανής στην Τελετή Λήξης, όταν
αθλητές από 204 χώρες γιόρτασαν μαζί, δείχνοντάς
μας ότι, σε τελική ανάλυση, αυτά που μας ενώνουν είναι πιο σημαντικά από όσα μας χωρίζουν.
Η μεγαλύτερη γιορτή της ανθρωπότητας αμαυρώθηκε όμως από την αδυναμία κάποιων μετεχουσών
χωρών να τιμήσουν την υπογραφή τους και να δεχθούν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες για τις 16
μέρες των Ολυμπιακών Αγώνων. Το ίδιο είχε συμβεί
το 2008, ακόμη και εκεί που δεν αναμενόταν.
Είναι λοιπόν κατανοητό σε κάποιο βαθμό ότι υπάρχουν εκείνοι που θεωρούν την Ολυμπιακή Εκεχειρία
κενές λέξεις και παίζουν έτσι, άθελά τους, το παιχνίδι εκείνων που δεν θέλουν να διέπεται από κανόνες
το διεθνές σύστημα. Όμως οι κανόνες αυτοί, ακόμη
και όταν παραβιάζονται στην πράξη, προσφέρουν
κάποια προστασία έναντι της αναρχίας. Όταν η Συρία και άλλες χώρες δεν σεβάστηκαν έναν θεσμό που
άντεξε τη δοκιμασία των καιρών, το γεγονός ότι δεν
τίμησαν την υπογραφή τους υπονόμευσε την αξιοπιστία τους, επέφερε τη μομφή της διεθνούς κοινότητας και κοινής γνώμης και τις κατέστησε ακόμη πιο
περιθωριοποιημένες.
Η αδυναμία ή ανικανότητα της διεθνούς κοινότητας να επέμβει αποτελεσματικά, κηλιδώνει εκείνους
που λαμβάνουν τις αποφάσεις και όχι την Εκεχειρία ως θεσμό. Ορίζουμε τους κανόνες. Ψηφίζουμε
τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμέ-
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“Sports will not bring Peace, but it can be a
tool for promoting ideals that point up the
importance of Peace.”

Truce for the duration of the London Games. But we
do not stand over the member states to see that they
honor the Truce – nor are we in a position to impose
it, particularly in cases where even common sense is
overridden by interests pursued in rigid disrespect
for international law, human life and human nature.
Our aim is not to supersede international politics or
its organizations, but to create more favorable conditions for peace through sports.
Sports will not bring Peace, but it can be a tool for
promoting ideals that point up the importance of
Peace, strengthening the roots of the concept of
Peace. This is what we have tried to do – successfully, for the most part – in post-conflict societies
recovering from the wounds suffered in extended
conflicts. Lacking the information that would enable
us to discern those in the right from those in the
wrong, the just from the unjust, we do not intervene
during a conflict, but afterwards, when citizens have
even greater need of our assistance. When certain
parties stand down, having secured their interests,
the Olympic Truce is there to give hope and a prospect of peace: to use sports to cultivate and establish
a culture of peaceful coexistence in the wake of hostilities that leave behind hatred and stereotypes that
sometimes seem insurmountable.
The Olympic Truce is a notion that can transform
the outlook of each and every one of us on our fellow human beings and society. It is not solely concerned with states or some faceless “elite”, but also
– and more so – with each of us, as individuals. It is
in this context that we encourage nations and their
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νων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου που
εγκρίθηκε ομόφωνα από τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ,
στις 17 Οκτωβρίου 2011, για τη διατήρηση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας στη διάρκεια των Ολυμπιακών
Αγώνων του Λονδίνου. Αλλά δεν βρισκόμαστε πάνω
από τα κράτη-μέλη για να βεβαιωθούμε ότι τηρούν
την Εκεχειρία, ούτε είμαστε σε θέση να την επιβάλλουμε, κυρίως σε περιπτώσεις που παρακάμπτεται
ακόμη και η κοινή λογική από συμφέροντα που παραβιάζουν κατάφωρα το διεθνές δίκαιο, την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη φύση.
Σκοπός μας δεν είναι να παραγκωνίσουμε τη διεθνή
πολιτική ή τις οργανώσεις της, αλλά να δημιουργήσουμε ευνοϊκότερες συνθήκες για ειρήνη μέσω του
αθλητισμού.
Ο αθλητισμός δεν θα φέρει Ειρήνη, αλλά μπορεί να
αποτελέσει μέσο για την προάσπιση ιδανικών που
προβάλλουν τη σημασία της Ειρήνης, ενισχύοντας
τα θεμέλια της έννοιας της Ειρήνης. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε, σε μεγάλο βαθμό επιτυχώς, στις
μετασυγκρουσιακές κοινωνίες που προσπαθούν να
ξεπεράσουν τα τραύματα που υπέστησαν στη διάρκεια παρατεταμένων συρράξεων. Επειδή δεν
διαθέτουμε τα στοιχεία που θα μας επέτρεπαν να διαχωρίσουμε εκείνους που έχουν δίκιο από εκείνους
που έχουν άδικο, τους δίκαιους από τους άδικους,
δεν παρεμβαίνουμε στη διάρκεια μιας σύγκρουσης
αλλά κατόπιν, όταν οι πολίτες χρειάζονται περισσότερο τη βοήθειά μας. Όταν κάποια μέρη αποσύρονται,
αφού εξασφάλισαν τα συμφέροντα τους, η Ολυμπιακή Εκεχειρία είναι εκεί για να προσφέρει ελπίδα και
προοπτική ειρήνης, χρησιμοποιώντας τον αθλητισμό
για να καλλιεργήσει και να εγκαθιδρύσει μια κουλτούρα ειρηνικής συμβίωσης στο τέλος των εχθροπραξιών που αφήνουν πίσω τους μίσος και στερεότυπα
που φαίνονται ορισμένες φορές ανυπέρβλητα.
Η Ολυμπιακή Εκεχειρία είναι μια έννοια που μπορεί
να αλλάξει το πώς βλέπει ο καθένας από εμάς τους
συνανθρώπους μας και την κοινωνία. Δεν αφορά μόνο τα κράτη ή κάποια απρόσωπη ελίτ αλλά, κατά κύριο λόγο, τον καθένα από εμάς ως άτομο. Σε αυτό το

«Ο αθλητισμός δεν θα φέρει Ειρήνη, αλλά
μπορεί να αποτελέσει μέσο για την προάσπιση
ιδανικών που προβάλλουν τη σημασία της
Ειρήνης.»

πλαίσιο παροτρύνουμε τα κράτη και τους λαούς τους
να συμβάλλουν στην εδραίωση της Ειρήνης, με βάση
την κεντρική ιδέα ότι «αυτά που μας ενώνουν, είναι
πάντα πιο πολλά από αυτά που μας χωρίζουν». Αυτό
είναι το ουσιαστικό νόημα και μήνυμα της Ολυμπιακής Εκεχειρίας στην εποχή μας.

peoples to work toward laying the foundations of
Peace, based on the central idea that “what unites
us is always greater than what divides us.” This is
the essential meaning and message of the Olympic
Truce in our time.
We have an obligation to explore ways to bridge our
differences, to respect the uniqueness and diversity
of others, to give those around us our time and attention: to listen to others and understand them. We
need to choose dialogue, mutual understanding and
cooperation over the antagonism that ruins lives
and blights the futures of whole generations. How
can we make all of this a reality in our day-to-day
lives so that we can live together in harmony, ensuring a better quality of life for ourselves and others?
If this endeavor is to succeed, we need to have the
younger generation on our side. We need their
spontaneity, their passion, their idealism and their
creative expression, all of which make them the best
possible ambassadors of our timeless messages.
We want to create a global community of Truce
“ambassadors” who will share with one another
their personal experiences and ideas via social media platforms, thus mobilizing international public
opinion towards the gradual adoption of a code of
conduct that stands above conflict, hatred and fanaticism, based on a universal framework of human
values and rules: a culture of Peace.
Our aim is to put civil societies, especially the younger generation in the driver’s seat, empowering them
to create a global community of values on the hard
road to bridged differences, with no dividing lines.

Έχουμε την υποχρέωση να διερευνήσουμε τρόπους
για να γεφυρώσουμε τις διαφορές μας, να σεβαστούμε τη μοναδικότητα και τη διαφορετικότητα των άλλων, να προσφέρουμε σε αυτούς που είναι γύρω μας
τον χρόνο και την προσοχή μας, να ακούμε τους άλλους και να τους κατανοούμε. Πρέπει να επιλέξουμε
τον διάλογο, την αμοιβαία κατανόηση και τη συνεργασία αντί του ανταγωνισμού που καταστρέφει τις
ζωές μας και πλήττει το μέλλον ολόκληρων γενεών.
Πώς μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά πραγματικότητα στην καθημερινή μας ζωή, έτσι ώστε να συμβιώνουμε αρμονικά, εξασφαλίζοντας μια καλύτερη ζωή
για μας και για τους άλλους;
Για να πετύχει η προσπάθεια αυτή χρειαζόμαστε τη
νέα γενιά στο πλευρό μας. Χρειαζόμαστε τον αυθορμητισμό, το πάθος, τον ιδεαλισμό και τη δημιουργική
έκφραση των νέων, δηλαδή όλα όσα τους καθιστούν
τους καλύτερους δυνατούς πρεσβευτές των διαχρονικών μηνυμάτων μας.
Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια παγκόσμια κοινότητα «πρεσβευτών» της Εκεχειρίας, οι οποίοι θα μοιράζονται τις ατομικές εμπειρίες και ιδέες τους μέσα
από τις πλατφόρμες των κοινωνικών μέσων, κινητοποιώντας τη διεθνή κοινή γνώμη για τη θέσπιση
ενός κώδικα δεοντολογίας που θα βρίσκεται πάνω από τις συρράξεις, το μίσος και τον φανατισμό και θα
στηρίζεται σε ένα οικουμενικό πλαίσιο ανθρωπίνων
αξιών και κανόνων: έναν πολιτισμό Ειρήνης.
Στόχος μας είναι να τοποθετήσουμε τις κοινωνίες
των πολιτών, κυρίως τη νέα γενιά, στη θέση του οδηγού, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μια παγκόσμια κοινότητα αξιών, στο δύσκολο
δρόμο για τη γεφύρωση των διαφορών, χωρίς διαχωριστικές γραμμές.
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me tισ Εθνικές Ολυμπιακές ακαδημιεσ

IRAN

iραν

Last year, Iran’s Olympic education programmes
were focused on the Olympic values with a series
of courses held for different groups - school
children, gymnasts and university students interested in the Olympic Movement. The purpose
of these courses was to familiarize people with the
Olympic Movement, particularly those involved in
school sports.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους τα
προγράμματα της Ολυμπιακής Παιδείας του
Ιράν επικεντρώθηκαν στις Ολυμπιακές Αξίες και
οργανώθηκε μια σειρά μαθημάτων για διαφορετικές
ομάδες: μαθητές, γυμναστές και φοιτητές
πανεπιστημίων που ενδιαφέρονται για το Ολυμπιακό
Κίνημα. Ο σκοπός αυτών των μαθημάτων είναι να
γνωρίσει καλύτερα ο κόσμος το Ολυμπιακό Κίνημα,
ειδικά όσοι ασχολούνται με τον σχολικό αθλητισμό.

In 2012, the Olympic and Paralympic Academy
of Iran organized a round of lectures with a view
to increasing society’s awareness through the
teaching of the Olympic values. All participants
visited the Academy and saw at first hand its
facilities and the equipment used by the athletes
and national teams.
Moreover, the 600 participants improved their
knowledge of the Olympic Games, the Olympic
symbols, the motto, the Olympic flame, the Flag
and the medallists. In the end, they watched an
educational film on the Olympics and received
commemorative diplomas for their participation.
During 2012, the Olympic and Paralympic
Academy of Iran organized 27 courses for top
athletes and their coaches, with the participation of
more than 810 people. A sequence of four courses
for sports administrators was also held, attended by
120 people.
Finally, for one week, from 23 to 29 July, Olympic
Day was celebrated by the Olympic Committee
of Iran, in cooperation with the “Sport for All”
Federation. During these seven days there was
a series of sports events and a painting contest
for children on the Olympic symbols and values.
The fact that over 2000 children took part is an
indication of its success.

Συγκεκριμένα μέσα στο 2012, η Ολυμπιακή και
Παραολυμπιακή Ακαδημία του Ιράν οργάνωσε
σειρά διαλέξεων και προσπάθησε να ενισχύσει
περαιτέρω τη γνώση της κοινωνίας με την εκμάθηση
των Ολυμπιακών Αρχών. Όλοι οι συμμετέχοντες
επισκέφτηκαν την Ακαδημία και γνώρισαν τις
εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν
οι αθλητές και οι εθνικές ομάδες.
Επίσης, τα 600 άτομα που συμμετείχαν, ενίσχυσαν
τη γνώση τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα
Ολυμπιακά Σύμβολα, τα συνθήματα, την Ολυμπιακή
Φλόγα, τη Σημαία και τους μεταλλιούχους. Στο τέλος
παρακολούθησαν μια ενημερωτική ταινία για τους
Ολυμπιακούς και παρέλαβαν αναμνηστικά διπλώματα
για τη συμμετοχή τους.
Μέσα στο 2012, η Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή
Ακαδημία του Ιράν διοργάνωσε 27 διαλέξεις για
τους κορυφαίους αθλητές και τους προπονητές τους,
με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 810 ατόμων.
Παράλληλα έγιναν και τέσσερις διαλέξεις για τα
διευθυντικά στελέχη του αθλητισμού, με συμμετοχή
120 ατόμων.
Τέλος, για μία εβδομάδα, από τις 23 έως τις 29 Ιουλίου
έγινε ο εορτασμός της Ολυμπιακής Ημέρας από την
Ολυμπιακή Επιτροπή του Ιράν, σε συνεργασία με όλες
τις αθλητικές ομοσπονδίες.
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MAURITIUS

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Before the Olympic Games, the Olympic Academy of
Mauritius, in cooperation with the country’s Olympic
Committee, organized a contest on “Olympic sport
and literature” for school children 14 to 15 years
old, focusing on the following topic “The London
2012 Olympic Games are nearing ahead. What do
the Olympics represent for the Mauritian Athlete?
Describe the essential elements required for an
athlete preparing for the Olympics”.

H Ολυμπιακή Ακαδημία του Μαυρικίου, σε
συνεργασία με την Ολυμπιακή Επιτροπή της χώρας
διοργάνωσε διαγωνισμό με θέμα «Ολυμπιακός
αθλητισμός και Λογοτεχνία», για μαθητές ηλικίας 14 –
15 ετών, πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες με θέμα:
«Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λονδίνου είναι μπροστά.
Τι αντιπροσωπεύουν για τους αθλητές από τον
Μαυρίκιο; Περιγράψτε τα στοιχεία που χρειάζεται ένας
αθλητής που προετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς».

Approximately 50 schools took part and in most
of them an internal competition was held for the
selection of the best essays, which were sent to the
Academy in the final stage. The quality of the essays
was impressive and the prizes were awarded to the
winners on 14 July, in the presence of the President
of the Mauritius Olympic Committee, Philip Hao
Thyn Voon.

Συμμετείχαν περίπου 50 σχολεία, ενώ στα
περισσότερα από αυτά έγινε εσωτερικός διαγωνισμός
για να επιλεχθούν οι καλύτερες εργασίες, οι οποίες
τελικά εστάλησαν στην Ακαδημία. Το επίπεδο των
εργασιών ήταν ιδιαίτερα υψηλό και η απονομή
των βραβείων στους νικητές έγινε στις 14 Ιουλίου,
παρουσία του Προέδρου της Ολυμπιακής Επιτροπής
του Μαυρικίου, Philip Hao Thyn Voon.

On 8 December, the Olympic Fun Day event was held
aimed at children from very poor families from the
Eastern part of Mauritius who usually do not attend
school.

Στις 8 Δεκεμβρίου διοργανώθηκε μια εκδήλωση με
τίτλο Olympic Fun Day που απευθύνεται σε παιδιά
πολύ φτωχών οικογενειών από την ανατολική πλευρά
του Μαυρικίου που συνήθως δεν πηγαίνουν στο
σχολείο.

Approximately 100 children, 5 – 15 years old, took
part in sports activities such as volleyball, basketball,
badminton and tennis. There was also a lecture on the
literature of Olympism and a film on Olympic values
and the Olympic Games.
The object of this event was to help these children
understand that if they decide to do so, they can
practise a sport and will receive any support
necessary as well as becoming familiar with different
sports and learning about the Olympic ideals.
Many children had tears in their eyes when the event
drew to a close underlining its success and the power
of Olympism to touch the hearts of children.
On 25-28 July, a special seminar was also organized
on Rodrigues Island, in the presence of two members
of the Mauritius Olympic Academy, in order
to inform the island’s sporting youth about the
principles and values of Olympism, focusing on three
subjects: respect, friendship, and excellence.
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Συμμετείχαν περίπου 100 παιδιά ηλικίας 5 – 15 ετών
σε αθλητικές δραστηριότητες, όπως βόλεϊ, μπάσκετ,
μπάντμιντον και τένις. Επίσης έγινε λογοτεχνική
διάλεξη για τον Ολυμπισμό και προβλήθηκε ταινία για
τις Ολυμπιακές Αξίες και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Σκοπός της συγκεκριμένης εκδήλωσης ήταν να
καταλάβουν αυτά τα παιδιά ότι μπορούν να αθληθούν
κι ότι θα έχουν την απαραίτητη υποστήριξη αν το
κάνουν, αλλά και να γνωρίσουν τα αθλήματα και να
ενημερωθούν για τα Ολυμπιακά ιδεώδη.
Χαρακτηριστικό της επιτυχίας της εκδήλωσης είναι
ότι στο τέλος κάποια παιδιά δάκρυσαν, δείγμα ότι ο
Ολυμπισμός μπορεί να φέρει χαρά στις καρδιές των
παιδιών.
Ακόμα, στις 25 – 28 Ιουλίου διοργανώθηκε ειδικό
σεμινάριο στο νησί Rodrigues με την παρουσία δύο
μελών της Ολυμπιακής Ακαδημίας του Μαυρικίου,
προκειμένου η αθλητική νεολαία του νησιού να
ενημερωθεί για τις αρχές και αξίες του Ολυμπισμού
γύρω από τρία θέματα: σεβασμός, φιλία, υπεροχή.

CANADA

καναδασ

As adults, some of the most important gifts that
we can give our children are self-confidence, belief
in one’s self, a strong support network and the
tools to meet challenges. To further promote these
positive mental health actions among Canada’s
youth, the Canadian Olympic Committee (COC) has
created a targeted classroom resource that revolves
around the concept of “Mental Fitness”. Entitled
Give Your Everything -Be a Champion For Life, this
teaching resource is designed to help students of all
ages better understand that everyone experiences
challenges in their lives and, most importantly,
that these challenges can be overcome. Combining
inspiring stories about Canadian Olympians with
interactive learning activities, these free, bilingual
classroom resources are new tools for educators to
engage their students in fostering their personal
mental fitness.

Μερικά από τα πιο σημαντικά δώρα που μπορούν
οι ενήλικες να δώσουν στα παιδιά τους είναι η
αυτοπεποίθηση, η πίστη στον εαυτό τους, ένα
ισχυρό δίκτυο υποστήριξης, και τα εργαλεία για
να ξεπεράσουν τις προκλήσεις. Για την περαιτέρω
προώθηση αυτών των θετικών δράσεων ψυχικής
υγείας μεταξύ των νέων του Καναδά, η Καναδική
Ολυμπιακή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια
στοχευμένη δράση που περιστρέφεται γύρω από την
έννοια της «διανοητικής δύναμης».

The programme was launched recently, on 12
February 2013, during a school event, with the
participation of 400 students and the athletes Isabelle
Charest (speed skating), Brian Price (Rowing), Mark
Oldershaw (Canoe/Kayak) and Mary Spencer (Boxing)
who shared their experiences with the young
participants.

Με τίτλο: «Δώσε τα πάντα: Γίνε Πρωταθλητής για
τη ζωή», αυτή η πηγή διδασκαλίας έχει σχεδιαστεί
για να βοηθήσει τους μαθητές όλων των τάξεων να
κατανοήσουν καλύτερα ότι ο καθένας αντιμετωπίζει
προκλήσεις στη ζωή του και το πιο σημαντικό, ότι οι
προκλήσεις αυτές μπορούν να ξεπεραστούν.
Συνδυάζοντας εμπνευσμένες ιστορίες από Καναδούς
αθλητές που έχουν πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς,
με διαδραστικές δραστηριότητες, αυτά τα δωρεάν
μαθήματα μέσα στην τάξη αποτελούν τα νέα εργαλεία
για τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να βοηθήσουν
τους μαθητές τους στην προώθηση της προσωπικής
διανοητικής ικανότητάς τους.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε πρόσφατα, στις
12 Φεβρουαρίου 2013, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης
σε σχολείο με τη συμμετοχή πάνω από 400 μαθητών
αλλά και των αθλητών Isabelle Charest (πατινάζ
ταχύτητας), Brian Τιμή (Κωπηλασία), Mark Oldershaw
(Κανόε/Καγιάκ) και Mary Spencer (Πυγμαχία) που
μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους.
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SLOVAKIA
In June 2010, the Olympic education programme of the Slovakian Olympic
Academy was launched with an international conference in Bratislava. Through
this programme, special editions and CD material were created and distributed to
associations and many schools in Slovakia. This material represents an important
tool for the implementation of the programme “Olympic education in primary
and secondary schools” that was approved by the Ministry of Education, Science,
Research and Sport of the Slovak Republic. The publications will continue in 2013
with a book on Olympic Symbols.

σλοβακια
Τον Ιούνιο του 2010 με ένα διεθνές Συνέδριο στη Μπρατισλάβα, ξεκίνησε το
πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης της Ολυμπιακής Επιτροπής της Σλοβακίας.
Μέσω του προγράμματος αυτού, δημιουργήθηκαν ειδικές εκδόσεις και υλικό σε CD
που διατέθηκαν σε συλλόγους αλλά και σε πολλά σχολεία της Σλοβακίας. Όλο αυτό
το υλικό αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την εφαρμογή του προγράμματος της
«Ολυμπιακής Εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση»,
που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών, Έρευνας και Αθλητισμού
της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Για το 2013 οι εκδόσεις αυτές θα συνεχιστούν με ένα
βιβλίο για τα Ολυμπιακά Σύμβολα.

korea

κορεα

The 24th annual session of the Korean Olympic
Academy was held, from 1 to 4 November, in the
Jincheon training centre with the participation of 83
people, including university students, professors and
sports officials.

H 24η ετήσια σύνοδος της Ολυμπιακής Ακαδημίας
της Κορέας έγινε από την 1η ως τις 4 Νοεμβρίου
στο προπονητικό κέντρο της Jincheon, με τη
συμμετοχή 83 ατόμων, μεταξύ των οποίων φοιτητές
πανεπιστημίων, καθηγητές και άνθρωποι του
αθλητισμού.

One of the speakers was Dong Hwan Kim, a
member of the Environment, Education and Sports
Commission of the Korean Olympic Committee, who
spoke on “Olympism and Education”. Moreover, Won
Jae Lee referred to “International Sports Cooperation”
and Nam Hee Han developed the subject of “Olympic
Marketing”.
Distinguished guest, Lee Yong-Dae, badminton
bronze medallist of the London Games, described his
Olympic Games experience in the British capital.
Founded in 1988 on the occasion of the Seoul
Olympic Games, the Korean Olympic Academy
celebrated its twenty fourth anniversary last year.
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Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν το μέλος της Επιτροπής
Περιβάλλοντος, Παιδείας και Αθλητισμού της
Ολυμπιακής Επιτροπής της Κορέας, Dong Hwan Κim,
που μίλησε για τον «Ολυμπισμό και την εκπαίδευση».
Επίσης, o Won Jae Lee, που αναφέρθηκε στη «Διεθνή
Αθλητική Συνεργασία» και ο Nam Hee Han με θέμα το
«Ολυμπιακό Μάρκετινγκ».
Υψηλός προσκεκλημένος ήταν ο χάλκινος
Ολυμπιονίκης του Λονδίνου στο μπάντμιντον, Lee
Yong-Dae, ο οποίος αφηγήθηκε την εμπειρία του
από τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες της
βρετανικής πρωτεύουσας.

SPAIN

ισπανια

In autumn 2012, the Spanish Olympic Academy
published three books, written by its President
Conrado Durántez.

To φθινόπωρο του 2012 η Ολυμπιακή Ακαδημία
της Ισπανίας εξέδωσε τρία βιβλία που έγραψε ο
Πρόεδρός της Conrado Durántez.

The first, “The Games: History of the Olympics”
presents the history of the Olympic Movement
since Olympia; the second, “The Pan-Iberian
Association of Olympic Academies” reviews the
founding, the sessions and the work of the first
and only Association of Academies officially
recognized by the International Olympic
Committee and the third, “The Spanish Olympic
Committee: A Century” presents documents
and texts dating from its establishment on 25
November 1912, instead of the 1924 that had
been officially employed until recently. The
new date which was publicly recognized by
the International Olympic Committee, was an
opportunity for a celebratory event in Madrid, on
12 December 2012, which was attended by the
IOC President Dr Jacques Rogge and many IOC
officials from all over the world.

To πρώτο: «Οι αγώνες: Η ιστορία των Ολυμπιακών»
παρουσιάζει την ιστορία του Ολυμπιακού
Κινήματος από την Ολυμπία, το δεύτερο: «Η
Πανιβηρική Ενωση των Ολυμπιακών Ακαδημιών»,
αναφέρει την ίδρυση, τις συνόδους και το έργο
που έχει γίνει από την πρώτη και μοναδική Ένωση
Ακαδημιών που αναγνωρίζει επίσημα η Διεθνής
Ολυμπιακή Επιτροπή. Το τρίτο: «Η Ισπανική
Ολυμπιακή Επιτροπή: Ένας αιώνας» παραθέτει
έγγραφα και ντοκουμέντα από την ίδρυσή της, στις
25 Νοεμβρίου 1912, αντί για το 1924, χρονιά που
μέχρι προσφάτως θεωρείτο ως έτος ίδρυσης. Η νέα
ημερομηνία που αναγνωρίστηκε από τη Διεθνή
Ολυμπιακή Επιτροπή, αποτέλεσε το έναυσμα για
τη διοργάνωση πανηγυρικής εκδήλωσης, στη
Μαδρίτη στις 12 Δεκεμβρίου 2012, την οποία
παρακολούθησε ο Πρόεδρος της ΔΟΕ δρ Jacques
Rogge και πολλοί αξιωματούχοι της ΔΟΕ από όλο
τον κόσμο.

For its one century of existence, the Spanish
Olympic Committee in cooperation with the
Spanish National Postal Service has issued three
commemorative stamps. The first bears the
image of the former IOC President, Juan Antonio
Samaranch, the second of Lucius Minicius Natalis,
winner of the chariot race during the 227th
Olympic Games in 129 AD. The third stamp bears
the portrait of Marquis Gonzalo de Figueroa, first
member of the International Olympic Committee
in Spain and founder of the Spanish Olympic
Committee.
The annual Session of the Spanish Olympic
Academy was held at the University of Navarra
with the participation of 85 students. The
programme included round tables, video
projections and an exhibition on the life and work
of Baron Pierre de Coubertin.

Για τον ένα αιώνα ζωής, η Ισπανική Ολυμπιακή
Επιτροπή, σε συνεργασία με τα Ισπανικά
Ταχυδρομεία, κυκλοφόρησε τρία αναμνηστικά
γραμματόσημα. Το ένα έχει την εικόνα του πρώην
Προέδρου της ΔΟΕ Juan Antonio Samaranch, το
δεύτερο τον Lucius Minicius Natalis, τον πρώτο
Ισπανό Ολυμπιονίκη, νικητή στην αρματοδρομία
στους 227ους Ολυμπιακούς το 129 μ.Χ. Το τρίτο
γραμματόσημο έχει το πορτραίτο του Μαρκήσιου
Gonzalo de Figueroa, πρώτου μέλους από την
Ισπανία στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και
ιδρυτή της Ισπανικής Ολυμπιακής Επιτροπής.
Η ετήσια σύνοδος της Ισπανικής Ολυμπιακής
Ακαδημίας έγινε στο Πανεπιστήμιο της Ναβάρα
με τη συμμετοχή 85 φοιτητών. Περιελάμβανε
συζητήσεις, προβολές βίντεο και μία έκθεση με τη
ζωή και το έργο του Βαρόνου Πιερ ντε Κουμπερτέν.
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TOGO

τογκο

Following the launching of the Olympic Values
Education Programme (OVEP) in Togo, the
country’s Olympic Academy, in cooperation with
the Ministry of Education, organized on 23–29
December 2012 in the city of Kpalimé, the first
National Olympic Youth Camp.

Μετά την έναρξη του προγράμματος για τις
Ολυμπιακές Αξίες στο Τόγκο, η Ολυμπιακή Ακαδημία
της χώρας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας,
διοργάνωσε από τις 23 ως τις 29 Δεκεμβρίου στην
πόλη Κπαλιμέ, την πρώτη Εθνική Ολυμπιακή
κατασκήνωση για νέους.

A little earlier, on 14-15 December, at the
headquarters of the Olympic Committee, over
20 volunteers, teachers, representatives of sports
federations and the students’ principals, attended a
2-day educational course on Olympism that would
give them the necessary skills for the Olympic Camp.

Λίγο πιο πριν, στις 14-15 Δεκεμβρίου στην έδρα
της Ολυμπιακής Επιτροπής της χώρας, πάνω από
20 εθελοντές, εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι των
αθλητικών ομοσπονδιών και οι επικεφαλής των
μαθητών, συμμετείχαν σε μια διήμερη εκπαιδευτική
διαδικασία για τον Ολυμπισμό, ώστε να αποκτήσουν
τις απαραίτητες ικανότητες για την Ολυμπιακή
κατασκήνωση.

The young people, 9-14 years old, who attended
the course, came from ten schools in the poorest
neighborhoods of the capital and the country, each
represented by ten students, five girls and five boys.
14 boys and girls from the educational centre of the
Togolese Olympic Academy, founded in 2010 in the
capital city, Lomé, also joined the Camp.
For six days, 152 boys and girls lived together, played
and took part in team projects. They also received
training in athletics, badminton, football, handball,
karate and volleyball, and joined in other activities
such as song contests, dances, story-telling, poetry
reading and viewing of films on the Olympic Games.
Rebecca Kpossi, the youngest athlete at the London
Olympics, was the uncontested star of the Camp
and shared her sports experiences with the other
children.
The Camp ended with mini-Olympics for which the
children had prepared in their own original way, the
features of the opening ceremony as it was held in
Antiquity.
Each school’s representatives, i.e. the teacher and the
ten students, had undertaken to go back to their schools
and spread the Olympic Values by sharing with the
other children what they had learned at the Camp.
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Οι νέοι που συμμετείχαν ήταν 9-14 ετών από
δέκα σχολεία των φτωχότερων προαστίων της
πρωτεύουσας και της χώρας, με το καθένα να
εκπροσωπείται από δέκα μαθητές, πέντε κορίτσια
και πέντε αγόρια. Επίσης συμμετείχαν 14 αγόρια
και κορίτσια από το εκπαιδευτικό κέντρο της
Ολυμπιακής Ακαδημίας του Τόγκο, που ιδρύθηκε το
2010 στην πρωτεύουσα Λομέ.
Για έξι μέρες, 152 αγόρια και κορίτσια έζησαν μαζί,
έπαιζαν και έκαναν ομαδικές εργασίες. Επίσης
εξασκήθηκαν στον στίβο, στο μπάντμιντον, στο
ποδόσφαιρο, στο χάντμπολ, στο καράτε και στο βόλεϊ,
ενώ έγιναν και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες
όπως διαγωνισμοί τραγουδιού, χοροί, αφήγηση
ιστοριών και ποιημάτων, αλλά και προβολή ταινιών
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Η Rebecca Kpossi, που ήταν η νεότερη αθλήτρια
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, ήταν η
αδιαμφισβήτητη πρωταγωνίστρια της κατασκήνωσης
και μοιράστηκε με τα υπόλοιπα παιδιά τις αθλητικές
της εμπειρίες.
Η κατασκήνωση ολοκληρώθηκε με μίνι Ολυμπιακούς
Αγώνες, όπου τα παιδιά έχουν προετοιμάσει με
πρωτότυπο τρόπο, τα στοιχεία για την τελετή έναρξης,
όπως γίνονταν στην αρχαιότητα.

TURKEY

τουρκια

Since February 2006, the “Sport Culture and
Olympic Education” project has been implemented
in Turkey, with the participation of 600,000 4th
and 5th grade children.

Από τον Φεβρουάριο του 2006 εξελίσσεται στην
Τουρκία το πρόγραμμα για την «Αθλητική Παιδεία
και την Ολυμπιακή Εκπαίδευση», με τη συμμετοχή
σχεδόν 600.000 μαθητών της 4ης και της 5ης τάξης.

In 2012, 85,000 children from 800 schools of
Istanbul, Eskisehir, Bursa, Ankara, Denizli, Mersin,
Hatay, İzmir, Manisa and Aydin participated in an
interactive presentation.

Το 2012, 85.000 παιδιά από 800 σχολεία στην
Κωνσταντινούπολη, το Εσκίσεχιρ, την Προύσα,
την Άγκυρα, το Ντενιζλί, τη Μερσίνα, τη Χατάι, τη
Σμύρνη, τη Μανίσα και το Αϊδίνι συμμετείχαν στη
διαδραστική παρουσίαση.

These presentations are carried out either in the
Olympic House, or in schools, or city conference
centres by a specialist with videos on Olympic
values, sports, the history of the IOC and the
Olympic Games. They include subjects such as
sport disciplines, the body and movement during
sport, the benefits of sport, the importance of
nutrition, fair play, the environment and sport.
Following the information provided and the
video projection, the programme continues with
questions and answers, small gifts as prizes
to students who gave correct answers to the
questions on Olympism and sport. A mascot called
OLI has also been created, which has taken active
part at the presentation.
The children then complete the questions of
a survey on what they have learned and if the
presentation has been effective. At the end, all
children receive stickers and commemorative
certificates.
The continuation of that particular program and
its presentation to the largest possible number
of children is of crucial importance for the
development and promotion of sport culture and
Olympism in the whole of Turkey.

Οι συγκεκριμένες παρουσιάσεις διεξάγονται είτε στο
Ολυμπιακό Σπίτι, είτε στα σχολεία, είτε σε συνεδριακά
κέντρα πόλεων. Το πρόγραμμα παρουσιάζεται
από ένα εξειδικευμένο άτομο, με βίντεο για τις
Ολυμπιακές Αξίες, τα αθλήματα, την ιστορία της ΔΟΕ
και των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι παρουσιάσεις
περιλαμβάνουν θέματα όπως τα αθλήματα, το σώμα
και η κίνηση κατά τη διάρκεια της άθλησης, τα οφέλη
από την εκγύμναση, η σημασία της διατροφής το «ευ
αγωνίζεσθαι», το περιβάλλον και ο αθλητισμός.
Μετά από την παροχή πληροφοριών και την προβολή
των βίντεο, το πρόγραμμα συνεχίζεται με ερωτήσεις
και απαντήσεις με έπαθλα μικρά δώρα, για τους
μαθητές που απαντούν σωστά σε ερωτήσεις για τον
Ολυμπισμό και τον αθλητισμό. Έχει δημιουργηθεί
και μία μασκότ, ο OLI που είναι «παρών» κατά τη
διάρκεια του προγράμματος.
Στη συνέχεια τα παιδιά συμπληρώνουν τις ερωτήσεις
σε μία έρευνα, σχετικά με το τι έμαθαν κι αν η
παρουσίαση ήταν αποτελεσματική. Στο τέλος, σε όλα
τα παιδιά δόθηκαν αυτοκόλλητα και αναμνηστικά
διπλώματα.
Η συνέχιση του συγκεκριμένου προγράμματος και
η παρουσίαση του σε όσο το δυνατόν περισσότερα
παιδιά, αποτελεί κομβικό σημείο για την ανάπτυξη
και προώθηση της «Αθλητικής Παιδείας και του
Ολυμπισμού», σε όλη την Τουρκία.

53

journal03

POLAND

πολωνια

The Polish Olympic Academy was established in
1984 and is one of the oldest Academies in Europe
with 35 members including professors, young
scientists, sports journalists and sports specialists.

Η Πολωνική Ολυμπιακή Ακαδημία ιδρύθηκε το 1984
και είναι από τις παλιότερες Ακαδημίες στην Ευρώπη,
με 35 άτομα στο δυναμικό της, μεταξύ των οποίων
καθηγητές, νεαροί επιστήμονες, αθλητικοί συντάκτες
και ειδικοί του αθλητισμού.

The Academy’s Youth Circle is a special body that was
created in 1996. Its 35 members include students,
professors and people interested in Olympism.
They have all taken part in the Session for Young
Participants organized by the International Olympic
Academy in Olympia.
One of the most interesting events organized by the
Academy in 2012 was the conference on “Physical
and social activity of the third age people”, which was
dedicated to Professor Zofia Żukowska in recognition
of her contribution to science and education.
The Polish Olympic Academy has placed under
its patronage the scientific journal “Humanitarian
Studies”, published by the Physical Education
Department of Krakow. The last issue was entirely
devoted to Olympism and was also written in English.
The Polish Olympic Academy also organizes
literature and art contests; the winners receive special
prizes, the “Olympic Laurel”, from the Polish Olympic
Committee and the Ministry of Culture.
The contests started in 1967 and the prizes
are awarded for outstanding performances in
architecture, literature, visual arts (painting,
graphics and sculpture), music, cinematography and
photography, always related to Olympic issues. The
educational activity of the Polish Olympic Academy
is supported by the Olympic Education Foundation
and it targets Poland’s youth.
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Μέσα στην Ακαδημία εντάσσεται το ειδικό σώμα
με τίτλο Youth Circle, το οποίο αποτελούν 25 άτομα,
όπως φοιτητές, καθηγητές και άνθρωποι που
ενδιαφέρονται για τον Ολυμπισμό. Όλοι αυτοί πήραν
μέρος στη Σύνοδο για τους Νέους Μετέχοντες που
διοργάνωσε η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία στην
Ολυμπία.
Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις της
Ακαδημίας για το 2012 ήταν το συνέδριο για
τη «Φυσική και Κοινωνική δραστηριότητα των
ανθρώπων της τρίτης ηλικίας» που ήταν αφιερωμένο
στην καθηγήτρια Zofia Żukowska, για την 60ή επέτειο
του επιστημονικού και εκπαιδευτικού έργου της.
Επίσης η Πολωνική Ολυμπιακή Ακαδημία είχε
υπό την αιγίδα της το επιστημονικό περιοδικό
«Ανθρωπιστικές Σπουδές», που εξέδωσε το Τμήμα
Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου της Κρακοβίας.
Αυτή η έκδοση ήταν εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στον
Ολυμπισμό και ήταν γραμμένη και στα αγγλικά.
Η Πολωνική Ολυμπιακή Ακαδημία διοργανώνει
και διαγωνισμούς λογοτεχνίας και τέχνης στους
νικητές των οποίων δίδονται ειδικά βραβεία με τίτλο
«Ολυμπιακές Δάφνες» από την Πολωνική Ολυμπιακή
Επιτροπή και το Υπουργείο Πολιτισμού.
Οι διαγωνισμοί ξεκίνησαν το 1967 και τα βραβεία
απονέμονται για εξαιρετικές επιδόσεις στην
αρχιτεκτονική, στη λογοτεχνία, στις οπτικές
τέχνες (ζωγραφική, γραφιστική, γλυπτική), στη
μουσική, στον κινηματογράφο και τη φωτογραφία,
πάντα σε Ολυμπιακά θέματα. Η εκπαιδευτική
δραστηριότητα της Πολωνικής Ολυμπιακής
Ακαδημίας υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Ολυμπιακής
Εκπαίδευσης κι έχει στόχο πάντα, τις νέες γενιές του
πολωνικού λαού..

FINLAND

φινλανδια

The Olympic Academy of Finland was strongly
present in the country’s largest educational
exhibition in Helsinki, which is visited annually by
more than 20,000 teachers and professors.

H Oλυμπιακή Ακαδημία της Φινλανδίας είχε έντονη
παρουσία στη μεγαλύτερη εκπαιδευτική έκθεση της
χώρας, στο Ελσίνκι, την οποία επισκέπτονται ετησίως
περισσότεροι από 20.000 δάσκαλοι και καθηγητές.

During the exhibition, a programme for the
celebration of Olympic Day (23 May 2012) was
presented and there were direct contacts and
discussions with educators on Olympism and the
Olympic Ideals. The purpose was to encourage
teachers to organize physical education activities and
introduce students to the Olympic values.

Εκεί παρουσιάστηκε το πρόγραμμα για τον εορτασμό
της Ολυμπιακής Ημέρας (23 Μαΐου 2012) και
υπήρχαν απευθείας επαφές με εκπαιδευτικούς και
συζητήσεις μαζί τους, για τον Ολυμπισμό και τα
Ολυμπιακά Ιδεώδη.

At the same time, before the Olympic Games, the
programme “Towards London 2012” was presented in
schools, with visits and talks to students by athletes,
and the distribution of specialized resources to
teachers for further debates and teaching.
On 6 October, in Espoo, the Finnish Olympic
Academy held its annual session, which was opened
by the President of the Finnish Olympic Committee,
Roger Talermo, with the London Olympic medallist
Mikaela Wulff and Paralympic champion, Toni
Piispanen, taking part in the discussion.
Finally, a meeting of International Olympic Academy
alumni was organized at the Varala Institute of
Sports on 31/8 – 1/9.

Στόχος ήταν η παρότρυνση προς τους δασκάλους να
οργανώσουν δραστηριότητες φυσικής αγωγής και να
παρουσιάσουν στους μαθητές τις Ολυμπιακές Αξίες.
Παράλληλα πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες,
παρουσιάστηκε στα σχολεία το πρόγραμμα
“Towards London 2012”, με επισκέψεις αθλητών και
ομιλίες στους μαθητές αλλά και την παραχώρηση
εξειδικευμένου υλικού στους καθηγητές για
περαιτέρω συζητήσεις και διδασκαλία.
Στις 6 Οκτωβρίου έγινε η ετήσια Σύνοδος της
Φινλανδικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, στο Εσπού, με
τον Πρόεδρο της Φινλανδικής Ολυμπιακής Επιτροπής
Roger Talermo να κηρύττει την έναρξη και την
Ολυμπιονίκη του Λονδίνου Mikaela Wulff και τον
Παραολυμπιονίκη Τoni Piispanen, να συμμετέχουν σε
συζήτηση.
Τέλος, στο Ινστιτούτο Αθλητισμού της Βαράλα (31/81/9) διοργανώθηκε συγκέντρωση των αποφοίτων της
Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.
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HUNGARY

ουγγαρια

The Hungarian Olympic Academy was established
28 years ago and continues its outstanding work for
the preservation and promotion of traditions, under
its President, Dr Tamás Aján, who is an honorary
member of the International Olympic Committee.

Η Ολυμπιακή Ακαδημία της Ουγγαρίας ιδρύθηκε
πριν από 28 χρόνια και συνεχίζει την εξαιρετική
δουλειά στον τομέα της διατήρησης και της
προώθησης των παραδόσεων, με Πρόεδρο τον Δρα
Tamás Aján που είναι επίτιμο μέλος της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής.

The Academy has close links with those of
neighboring countries and organizes annual
educational visits to Olympia and Athens; also, its
members attend the Sessions of the International
Olympic Academy.
Through its efforts, monuments have been erected
in the country in honor of Olympic medalists and
athletes who competed in the Olympic Games; in
addition, more and more schools have taken the
name of sports legends and iconic personalities of
the Olympic Movement in Hungary. Apart from
the schools, sports facilities throughout the country
were also named after renowned athletes.
The Hungarian Olympic Academy has conveyed
the Olympic message to the country through
lectures organized with the participation of Olympic
medallists, champions, school children and teachers,
sports officials and fans.
Since 1989, Olympic summer camps have been
organized, which contribute significantly to the
propagation of sport and the Olympic ideals, and the
preservation of the Olympic Movement’s values.
All activities are included in the Almanac of the
Hungarian Olympic Academy.
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Η Ακαδημία διατηρεί στενούς δεσμούς με τις
αντίστοιχες των γειτονικών χωρών και διοργανώνει
ετήσιες εκπαιδευτικές εκδρομές στην Ολυμπία και
την Αθήνα, με τα μέλη της να παρακολουθούν τις
Συνόδους που διοργανώνει η Διεθνής Ολυμπιακή
Ακαδημία.
Με τις προσπάθειές της δημιουργήθηκαν στη χώρα
μνημεία για να τιμηθούν Ολυμπιονίκες και αθλητές
που συμμετείχαν σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ όλο
και περισσότερα σχολεία πήραν ονόματα θρύλων του
αθλητισμού και σημαντικών προσωπικοτήτων του
Ολυμπιακού Κινήματος της Ουγγαρίας. Εκτός από
σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα
πήραν ονόματα διάσημων αθλητών.
Η Ολυμπιακή Ακαδημία της Ουγγαρίας έχει στείλει
το Ολυμπιακό Μήνυμα σε όλη τη χώρα μέσα
από διαλέξεις που διοργανώνει με τη συμμετοχή
Ολυμπιονικών, πρωταθλητών, μαθητών και
δασκάλων, αθλητικών παραγόντων και φιλάθλων.
Από το 1989 μέχρι και σήμερα, διοργανώνονται και
Ολυμπιακές καλοκαιρινές κατασκηνώσεις που έχουν
βοηθήσει σημαντικά στη διάδοση του αθλητισμού και
των Ολυμπιακών Ιδεωδών και έχουν συνεισφέρει στη
διατήρηση των αξιών του Ολυμπιακού Κινήματος.
Όλες οι δραστηριότητες περιλαμβάνονται στο ετήσιο
Αλμανάκ της Ουγγρικής Ολυμπιακής Ακαδημίας.

singapore

σιγκαπουρη

The 18th International Academic Session was
hosted by the Olympic Academy of Singapore,
in cooperation with the National Institute of
Education (NIE), from 14 to 16 November 2012.

Η 18η Διεθνής Ακαδημαϊκή Σύνοδος φιλοξενήθηκε
από την Ολυμπιακή Ακαδημία της Σιγκαπούρης σε
συνεργασία με το Εθνικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο, από
τις 14 ως τις 16 Νοεμβρίου 2012.

The Session’s theme was “The Olympic Games
of the 21st Century” and it covered issues which
concern educationists looking for ways to use
sport as a platform for building young people’s
character and to consider environmental issues and
initiatives for sustainable development.

Το θέμα της Συνόδου ήταν: «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες
του 21ου αιώνα» και έγινε σε θέματα που σχετίζονται
με εκπαιδευτικούς οι οποίοι αναζητούν τρόπους για να
χρησιμοποιήσουν τον αθλητισμό ως μια πλατφόρμα
ανάπτυξης του χαρακτήρα των νέων, καθώς και
για να εξετάσουν τα περιβαλλοντικά ζητήματα και
πρωτοβουλίες για την αειφόρο ανάπτυξη.

The Session was attended by 143 participants,
among whom there were 26 educators, 116
teachers undergoing training and seven
representatives of National Olympic Academies
from Asian countries.
Dr. Dikaia Hatziefstathiou, Reader in Olympic
Studies and the Social Analysis of Sport at
Canterbury Christ Church University, England,
was the invited speaker; she gave a lecture on this
subject and also talked about the London Olympic
Games offering help to participants to inspire and
educate young people in Singapore.
Dr Nick Aplin, Head of Olympic Studies at the
Singapore Olympic Academy participated with Dr
Dikaia Hatziefstathiou in a lecture on issues related
to educational values. Dr Eugene Chew from the
SOA and Wong Liang Han from the Ministry of
Education also gave a joint lecture on sport in
today’s schools.
Mohammed Azhar Yusof, from the Singapore
Olympic Academy, was the coordinator of a debate
with athletes who had taken part in the Olympic
Games. The athletes talked about their personal
experiences, were connected with the Olympic
values of excellence, respect and friendship.
The Vice-President of the International Olympic
Committee and Chairman of the SOA Board OF
Governors of the Singapore Olympic Academy, Ng
Ser Miang, was the guest of honour at the Opening
Ceremony.

Τη Σύνοδο παρακολούθησαν 143 συμμετέχοντες - μεταξύ
των οποίων ήταν 26 εκπαιδευτικοί - 116 εκπαιδευόμενοι
δάσκαλοι και επτά εκπρόσωποι Εθνικών Ολυμπιακών
Ακαδημιών από ασιατικές χώρες.
Προσκεκλημένη ήταν η Δρ Δικαία Χατζηευσταθίου,
Επίκουρη Καθηγήτρια στις Ολυμπιακές Σπουδές
και στην Κοινωνική Ανάλυση του Αθλητισμού στο
Canterbury Christ Church University της Αγγλίας, η
οποία έδωσε διάλεξη σχετική με το θέμα, αλλά μίλησε
και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου,
προκειμένου με την εμπειρία της να βοηθήσει τους
μετέχοντες να εμπνεύσουν και να εκπαιδεύσουν τους
νέους της Σιγκαπούρης.
Ο Δρ Nick Aplin, επικεφαλής των Ολυμπιακών Σπουδών
στην Ολυμπιακή Ακαδημία της Σιγκαπούρης συμμετείχε
μαζί με την Δρα Δικαία Χατζηευσταθίου σε ομιλία με
θέματα που συνδέονται με τις εκπαιδευτικές αξίες. Ο Δρ
Eugene Chew από την ΟΑΣ και ο Wong Liang Han από
το Υπουργείο Παιδείας έδωσαν από κοινού διάλεξη για
την άθληση στα σχολεία σήμερα.
Επίσης, ο Mohammed Azhar Yusof της Ολυμπιακής
Ακαδημίας της Σιγκαπούρης ήταν συντονιστής σε
συζήτηση με αθλητές που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς
Αγώνες. Οι αθλητές εξιστόρησαν τις προσωπικές τους
εμπειρίες που σχετίζονται με τις Ολυμπιακές Aξίες της
υπεροχής, του σεβασμού και της φιλίας
Ο Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής
και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ολυμπιακής Ακαδημίας της Σιγκαπούρης, Ng Ser
Miang, ήταν ο επίτιμος προσκεκλημένος στην Τελετή
Έναρξης.
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UKRAINE
At the time when the Olympic Games were being held in London, a unique
educational project entitled “Olympic Book” was launched in Ukraine. Its purpose
was to attract the attention of children and young people to Olympic philosophy
and the Olympic ideals and values so that universal humanitarian values could be
promoted in the younger generation through sport.
The project included many activities such as the quiz “Connoisseur of the Olympic
sports”, in the form of a contest between teams of schoolchildren and Olympic
medallists. Those who took part in the activities had the opportunity of acquiring
different editions on Olympic subjects, such as: “Encyclopedia of Olympic sport
in questions and answers” in Ukrainian and English, the “Olympic constellation
of Ukraine”, devoted to Ukrainian Olympic medallists and their coaches, as well
as other books, “The Games of XXX Olympiad. London 2012”, “The Games that
conquered the world” and the English edition of “Your Olympic Guidebook”.
The project culminated with the “Autographs Session”, attended by the President
of the Ukrainian Olympic Committee Sergey Bubka, the President of the Ukrainian
Olympic Academy Maria Bulatova, great athletes and Olympic medallists. Also
through this project, secondary schools in the Ukraine obtained Olympic posters
and various books on the history of the Olympic Movement, the history of sport in
Ukraine and the country’s great athletes and coaches.

ουκρανια
Την εποχή που στο Λονδίνο γίνονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ξεκινούσε στην
Ουκρανία ένα μοναδικό Ολυμπιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ολυμπιακό
βιβλίο». Ο σκοπός του ήταν να προσελκύσει την προσοχή των παιδιών και
των νέων στη φιλοσοφία του Ολυμπισμού και των Ολυμπιακών Ιδεωδών και
Αξιών, προκειμένου μέσω να του αθλητισμού να προωθηθούν στη νέα γενιά, οι
παγκόσμιες ανθρωπιστικές αξίες.
Διάφορες δραστηριότητες έγιναν στο πλαίσιο του προγράμματος, όπως το κουίζ
«Γνωριμία με τα Ολυμπιακά αθλήματα» με τη μορφή διαγωνισμού μεταξύ ομάδων
από μαθητές και Ολυμπιονίκες.
Οι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν
διάφορες εκδόσεις με Ολυμπιακά θέματα, όπως την «Εγκυκλοπαίδεια του
Ολυμπιακού αθλητισμού με ερωτήσεις και απαντήσεις» στα ουκρανικά και στα
αγγλικά, τον «Ολυμπιακό αστερισμό στην Ουκρανία» που είναι αφιερωμένος στους
Ουκρανούς Ολυμπιονίκες και τους προπονητές τους καθώς και άλλα βιβλία όπως:
«Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λονδίνου», «Oι Αγώνες που κατέκτησαν τον κόσμο»
και η αγγλική έκδοση του «Ο δικός σου Ολυμπιακός οδηγός».
Το πρόγραμμα κορυφώθηκε με τη «σύνοδο των αυτογράφων», στην οποία
συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Ουκρανίας, Sergey
Bubka, η Πρόεδρος της Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ουκρανίας, Maria Bulatova
σπουδαίοι αθλητές και Ολυμπιονίκες. Με το πρόγραμμα τα σχολεία της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ουκρανία προμηθεύτηκαν Ολυμπιακές αφίσες
και διαφορετικά βιβλία για την ιστορία του Ολυμπιακού Κινήματος, για την
ιστορία του αθλητισμού στην Ουκρανία αλλά και για τους ξεχωριστούς αθλητές και
προπονητές της χώρας.
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portugal

πορτογαλια

2012 was not only a challenging year, but also
fundamental in relaunching the Olympic Academy
of Portugal and its active role in promoting the
Olympic Movement in the country and abroad.

Το 2012 δεν ήταν μόνο μια χρονιά – πρόκληση αλλά
θεμελίωσε και την επανίδρυση της Ολυμπιακής
Ακαδημίας της Πορτογαλίας, στον ενεργό ρόλο που
έχει για την προώθηση του Ολυμπιακού κινήματος
στη χώρα και το εξωτερικό.

The 23rd Session was attended by 50 people who,
over three days, learned, shared and inspired the
younger generation on the subjects of Olympism.
There were 15 other activities during the year with
courses in schools and universities, exhibitions
of books, mascots, posters and Olympic uniforms.
There were also round table discussions on
Olympism from the north to the south of the
country, as well as on the island of Madeira. In the
publications’ sector, there were three books issued
by Academy members and a documentary on
Portugal’s first participation in the 1912 Olympics.
During the celebrations for the 26th anniversary
of the Academy’s creation, visitors to the National
Olympic Museum could see the exhibition on the
100 years from the country’s first participation
in the Olympic Games and listen to soprano Sara
Laureano singing the Olympic anthem.
The Portuguese Olympic Academy also focused
on communication, improving its webpage,
while its Facebook page reached 15,000 friends
last December. It has also launched a monthly
newsletter.
At international level, the Academy was
represented at the 11th International Session for
Directors of National Olympic Academies, at the
European Conference on Olympic education held
in Germany and at the Congress of the Pan-Iberian
Association of Olympic Academies where it was
decided that Portugal would organize the 15th
Congress in 2014.

Η 23η ετήσια Σύνοδος έγινε με την παρουσία
50 ατόμων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια τριών
ημερών, έμαθαν, μοιράστηκαν και ενέπνευσαν τους
νεώτερους για τα θέματα του Ολυμπισμού.
Άλλες 15 δράσεις έγιναν κατά τη διάρκεια της
χρονιάς, με μαθήματα στα σχολεία και στα
πανεπιστήμια, εκθέσεις με βιβλία, μασκότ,
αφίσες και Ολυμπιακές στολές. Έγιναν επίσης
και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης για τον
Ολυμπισμό από το νότο ως το βορρά της χώρας,
αλλά και στο νησί Μαδέιρα. Στον τομέα των
εκδόσεων κυκλοφόρησαν τρία βιβλία από μέλη
της Ακαδημίας, ενώ έγινε η παραγωγή ενός
ντοκιμαντέρ για την πρώτη συμμετοχή της
Πορτογαλίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912.
Κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την 26η
επέτειο ίδρυσης της Ακαδημίας, στο Εθνικό
Ολυμπιακό Μουσείο, οι επισκέπτες μπορούσαν να
επισκεφτούν την έκθεση για τα 100 χρόνια από
την πρώτη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς και να
ακούσουν τη σοπράνο Sara Laureano να τραγουδάει
τον Ολυμπιακό Ύμνο.
Η Ολυμπιακή Ακαδημία της Πορτογαλίας
έριξε βάρος και στον τομέα της επικοινωνίας,
βελτιώνοντας την ιστοσελίδα της, ενώ η σελίδα στο
Facebook έφτασε τους 15.000 φίλους τον περασμένο
Δεκέμβριο. Ξεκίνησε επίσης η αποστολή newsletter
σε μηνιαία βάση.
Στον διεθνή χώρο η Ακαδημία εκπροσωπήθηκε
στην 11η Διεθνή Σύνοδο για Διευθυντές Εθνικών
Ολυμπιακών Ακαδημιών, στην Ευρωπαϊκή
Διάσκεψη για την Ολυμπιακή Εκπαίδευση που έγινε
στη Γερμανία και στο Συνέδριο της Πανιβηρικής
Ένωσης των Ολυμπιακών Ακαδημιών.
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ζιμπαμπουε
Όλα αυτά τα χρόνια η Ολυμπιακή Ακαδημία της
Ζιμπάμπουε έχει ως προτεραιότητα τον Ολυμπισμό
και την Ολυμπιακή Εκπαίδευση και τη διάδοσή
τους, στους κατοίκους της χώρας.

ZIMBABWE
For many years, the Olympic Academy of Zimbabwe
has made the propagation of Olympism and Olympic
education among the country’s citizens a priority.
In 2012, the Academy launched a campaign on the
Olympic Values Education Programme (OVEP) in
different provinces of Zimbabwe. Those directly
concerned were physical educators and sports
officials who underwent training on how to bring
Olympic education to their schools and associations.
Participants learned about Olympism and Olympic
education in order to pass it on to children and
prepare them for participating in art competitions
organized by the Olympic Values Education
Programme.
On 18 May 2012, the Zimbabwean Olympic
Academy joined the rest of the world in celebrating
International Museums Day. The Academy also
successfully organized the annual art and culture
competition in various schools from 2 to 23
November. Its objective was to encourage children to
paint, draw, recite poems and dramatize the concepts
of honesty and respect.
On 12 December, the Zimbabwean Olympic
Academy organized the “Art and Sport” competition
on the theme of friendship. Many artists took part
in this annual event, whose objective was to develop
creativity on issues related to sport and art and
prepare the country’s representatives for the IOC’s
“Art and Sport’ competition in 2016.
On 13 January 2013, the Academy organized the
annual youth symposium on the Olympic Values
Education Programme in order to discuss all the
conclusions and activities of the past year and put
together the current year’s programme.
In order to reach all the citizens of the country, the
Academy had a weekly radio broadcast on Olympic
values for 8 weeks.

60

Το 2012 η Ακαδημία ξεκίνησε την καμπάνια για το
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αξιών
(OVEP) σε διάφορες επαρχίες της Ζιμπάμπουε.
Άμεσα ενδιαφερόμενοι ήταν οι καθηγητές φυσικής
αγωγής και οι αθλητικοί παράγοντες, οι οποίοι
εκπαιδεύτηκαν για το πώς θα μεταφέρουν την
Ολυμπιακή Παιδεία στα σχολεία τους και στους
συλλόγους τους.
Οι συμμετέχοντες έγιναν κοινωνοί της γνώσης
για τον Ολυμπισμό και την Ολυμπιακή Παιδεία,
ώστε να την προωθήσουν στα παιδιά και να
τα προετοιμάσουν για τη συμμετοχή στους
διαγωνισμούς του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
των Ολυμπιακών Αξιών, με θέμα την τέχνη.
Στις 18 Μαΐου του 2012, η Ολυμπιακή Ακαδημία
της Ζιμπάμπουε συμμετείχε μαζί με τον υπόλοιπο
κόσμο στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας
των Μουσείων. Επίσης, η Ακαδημία διοργάνωσε
με επιτυχία τον ετήσιο διαγωνισμό τέχνης και
πολιτισμού σε διαφορετικά σχολεία, από τις 2
έως τις 23 Νοεμβρίου. Στόχος του διαγωνισμού
ήταν να ενθαρρύνει τα παιδιά να ζωγραφίζουν,
να σχεδιάζουν, να απαγγέλλουν ποιήματα και
να δραματοποιήσουν τις έννοιες τιμιότητα και
σεβασμός.
Στις 12 Δεκεμβρίου η Ολυμπιακή Ακαδημία
της Ζιμπάμπουε διοργάνωσε τον διαγωνισμό
«Τέχνη και Αθλητισμός», με θέμα τη φιλία.
Πολλοί καλλιτέχνες πήραν μέρος στην ετήσια
αυτή εκδήλωση που είχε σκοπό να αναπτύξει τη
δημιουργικότητα σε θέματα για τον αθλητισμό
και την τέχνη, αλλά και να προετοιμάσει τους
εκπροσώπους της χώρας, στον διαγωνισμό «Τέχνη
και Αθλητισμός» της ΔΟΕ για το 2016.
Στις 13 Ιανουαρίου του 2013, η Ακαδημία
διοργάνωσε το ετήσιο συμπόσιο για τους νέους,
σχετικά με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των
Ολυμπιακών Αξιών προκειμένου να συζητηθούν
όλα τα συμπεράσματα από τις δραστηριότητες της
περασμένης χρονιάς αλλά και να καταρτιστεί το
πρόγραμμα για το τρέχον έτος.
Για να φτάσει η φωνή της σε όλους τους κατοίκους
της χώρας, η Ακαδημία είχε εκπομπή στο ραδιόφωνο
σε εβδομαδιαία βάση και για οκτώ εβδομάδες, με
θέμα συζήτησης τις Ολυμπιακές Αξίες.

jAPAN

ιαπωνια

The National Olympic Academy of Japan was
established in 1978; it is one of the oldest in
the world and it organizes many activities for
the promotion of the Olympic Movement in the
country and in Asia.

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ιαπωνίας
ιδρύθηκε το 1978, είναι μία από τις παλαιότερες στον
κόσμο και διοργανώνει πολλές δραστηριότητες για την
προώθηση του Ολυμπιακού Κινήματος στη χώρα αλλά
και στην Ασία.

The Academy’s most important event is its Annual
Session. In 2012, it was held on 2 December for
the 35th time and the main topic was Olympic
education. Dr Paraskevi Lioumpi, lecturer at the
International Olympic Academy, was the main
speaker and after her presentation there was an
open debate with an athlete and four teachers from
each level of education.

Το πιο σημαντικό γεγονός της Ακαδημίας είναι η
ετήσια Σύνοδος. Για το 2012 έγινε στις 2 Δεκεμβρίου
για 35η φορά και βασικό θέμα είχε την Ολυμπιακή
Παιδεία. Η ομιλήτρια της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ακαδημίας Δρ Παρασκευή Λιούμπη ήταν η βασική
ομιλήτρια και ακολούθησε μια ανοιχτή συζήτηση
με έναν αθλητή και τέσσερις καθηγητές από κάθε
βαθμίδα εκπαίδευσης.

The Session’s conclusions will significantly
contribute to the development of Olympic
education in the whole country. The day before,
Dr Lioumpi talked to school children and students
from Japan, China and Kenya.

Τα συμπεράσματα της Συνόδου θα βοηθήσουν
σημαντικά στην ανάπτυξη της Ολυμπιακής Παιδείας
σε όλη τη χώρα. Την προηγούμενη μέρα η κα Λιούμπη
μίλησε σε μαθητές και φοιτητές από την Ιαπωνία, την
Κίνα και την Κένυα.

Twice a year, the Academy organises lectures
on Olympic issues with guest speakers who are
specialists in sport and Olympic Studies. Last year,
the first lecture was given on 26 May by Chiharu
Igaya, the Honorary President of the Academy, who
talked about his 30-year experience as a member
of the IOC’s Executive Board, of which he has been
appointed Vice-President. The second lecture was
given on 2 December by Dr Robin Kietlinsky from
New York University on the history of Japanese
women’s sport.

Επίσης, δύο φορές κάθε χρόνο γίνονται Ολυμπιακές
διαλέξεις με καλεσμένους ειδικούς του αθλητισμού και
των Ολυμπιακών Σπουδών. Την περασμένη χρονιά η
πρώτη έγινε στις 26 Μαΐου, με τον Επίτιμο Πρόεδρο
της Ακαδημίας, Chiharu Igaya, να μιλάει για την
30χρονη εμπειρία του ως μέλους της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής,
όπου έγινε και Αντιπρόεδρος. Η δεύτερη διάλεξη έγινε
στις 2 Δεκεμβρίου από τον Δρα Robin Kietlinsky του
Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, με θέμα την ιστορία
του ιαπωνικού γυναικείου αθλητισμού.

Apart from the annual events, monthly educational
sessions are also organized, instances of which
are the “JOA Colloquium” and “Sport Law Study
Meeting”. They not only address Academy
members but all those who wish to expand their
knowledge on specific topics.

Εκτός από τις ετήσιες εκδηλώσεις, διοργανώνονται
και μηνιαίες εκπαιδευτικές Σύνοδοι με τους τίτλους
«Ημερίδα της Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ιαπωνίας»
και «Συνάντηση για το Αθλητικό δίκαιο». Αφορούν
όχι μόνο μέλη της Ακαδημίας, αλλά όσους θέλουν
να εμβαθύνουν το γνωστικό τους αντικείμενο στα
συγκεκριμένα θέματα.
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croatia

κροατια

The Olympic Academy of Croatia organized a contest
on “Olympic Sport and Art – Croatia” and the best
works were displayed during an exhibition in the
country’s Sports Museum. Honorary IOC Member,
Antun Vrdoljak, who is also the Honorary President
of the Croatian Olympic Committee, opened the
exhibition in the presence of the President of the
Croatian Olympic Committee, Ζlatko Matesa,
Secretary General, Josip Cop and the Director of the
Olympic Academy, Milan Kolman.

Η Ολυμπιακή Ακαδημία της Κροατίας διοργάνωσε
τον διαγωνισμό “Olympic Sport and Art – Croatia” και
τα καλύτερα έργα εκτέθηκαν σε έκθεση στο Αθλητικό
Μουσείο της χώρας. Τα εγκαίνια της έκθεσης έκανε
το επίτιμο μέλος της ΔΟΕ και επίτιμος Πρόεδρος της
Κροατικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Antun Vrdoljak,
παρουσία του Προέδρου της Ολυμπιακής Επιτροπής
της Κροατίας, Ζlatko Matesa, του Γενικού Γραμματέα,
Josip Cop και του διευθυντή της Ολυμπιακής
Ακαδημίας, Milan Kolman.

A catalogue was issued with all the exhibits, relevant
information and artists’ biographies. The Academy
purchased the works and transferred them to its
premises in order to exhibit them thus offering
financial support to the young creators.

Ακολούθως, εξεδόθη ένας κατάλογος με όλα τα
εκθέματα με πληροφορίες για αυτά, αλλά και με τα
βιογραφικά των καλλιτεχνών. Μάλιστα η Ακαδημία
αγόρασε τα έργα και τα μετέφερε στην έδρα της
για επίδειξη, βοηθώντας οικονομικά τους νεαρούς
δημιουργούς.

Apart from TV channels, the exhibition was also
covered by the Sports Television Network, the
first TV station owned by a National Olympic
Committee, the Croatian Olympic Committee, on
the recommendation of the International Olympic
Committee.
Moreover, the Croatian Olympic Academy, with
a view to promoting Olympic education and the
Olympic spirit among young people, has initiated
collaboration with the Croatian School Sports
Federation, by means of a contest on “School sports
and the Olympic Movement in the century of
Olympism”. The three best schools received sports
equipment as a prize.
Owing to the great interest shown by the schools
and the impetus generated by the signing of an
agreement between the International Olympic
Academy and the Croatian School Sports Federation,
the Croatian Olympic Academy in conjunction with
the Croatian School Sports Federation will continue
the programme’s implementation in primary and
secondary schools in 2013.
The contest’s theme will be the Olympic Games and
the educational resource will be a leaflet entitled
“What do you know about the Olympic Games?” to
be printed by the Academy in cooperation with the
Olympic Museum of Lausanne.

.
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Εκτός από τους τηλεοπτικούς σταθμούς που έκαναν
ρεπορτάζ, η έκθεση καλύφθηκε από το δίκτυο Sports
Television, που είναι ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός
που ανήκει σε μία Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή που
δεν είναι άλλη από την κροατική, μετά την υπόδειξη
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.
Επίσης, η Ολυμπιακή Ακαδημία της Κροατίας, στο
πλαίσιο της προώθησης της Ολυμπιακής Παιδείας
και του Ολυμπιακού Πνεύματος μεταξύ των νέων
ανθρώπων, ξεκίνησε συνεργασία με την Κροατική
Ομοσπονδία Σχολικού Αθλητισμού μέσω ενός
διαγωνισμού που είχε θέμα: «Σχολικός Αθλητισμός
και Ολυμπιακό Κίνημα μέσα στον αιώνα του
Ολυμπισμού». Τα τρία σχολεία που ξεχώρισαν πήραν
ως έπαθλο αθλητικό εξοπλισμό.
Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος από τα σχολεία
και με την ώθηση που έδωσε η υπογραφή της
συμφωνίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας
με τη Διεθνή Ομοσπονδία Σχολικού Αθλητισμού, η
Κροατική Ολυμπιακή Ακαδημία μαζί με την Κροατική
Ομοσπονδία Σχολικού Αθλητισμού θα συνεχίσουν
το πρόγραμμα και μέσα στο 2013 σε Δημοτικά και
Γυμνάσια.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο πεδίο των Ολυμπιακών
Αγώνων και το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι το
φυλλάδιο με τίτλο «Τι ξέρεις για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες;» που θα τυπώσει η Ακαδημία σε συνεργασία
με το Ολυμπιακό Μουσείο της Λωζάνης.
.

colombia

κολομβια

The Colombian Olympic Academy continued its
educational activity based on Olympic education
programmes and organised a series of activities from
2009 to 2012.

Η Ολυμπιακή Ακαδημία της Κολομβίας συνέχισε το
εκπαιδευτικό της έργο μέσω των προγραμμάτων της
Ολυμπιακής Παιδείας και την τετραετία 2009 – 2012
εκτέλεσε μια σειρά από δράσεις.

These included a number of events and lectures on
such topics as: the Values of Sport, Sport Journalism
in Colombia, Olympic education and Sport, Sport
Leadership, the Philosophy of Olympism, Physical
Education in Colombia, Legacy and Prospects, the 75
years of the Colombian Olympic Committee, Women
and Sport and Sport Tourism.

Διοργάνωσε μια σειρά εκδηλώσεων και ομιλιών, με
θέματα όπως: οι Αξίες του Αθλητισμού, η Αθλητική
Δημοσιογραφία στην Κολομβία, Ολυμπιακή
Εκπαίδευση και Αθλητισμός, Αθλητική Ηγεσία, η
Φιλοσοφία του Ολυμπισμού, η Φυσική Αγωγή στην
Κολομβία: κληρονομιά και προοπτικές, τα 75 χρόνια
της Ολυμπιακής Επιτροπής της Κολομβίας, Γυναίκα
και Αθλητισμός και Αθλητικός Τουρισμός.

There was also focus on education through a
programme that is implemented in eight Higher
Education Institutions of the country on the theme of
spreading peace through the study of Olympism and
Sport.
Annual conferences on Olympic studies were
also organized with special emphasis on Olympic
Philately, the Colombian Olympic Academy being a
pioneer in this field.
During these four years, the Colombian Olympic
Academy participated in many events and created
stamps on themes like the 75th anniversary of the
Colombian Olympic Committee and the Olympic and
Paralympic Medallists of London.
Colombia participated in the IOA’s Sessions for
Young Participants, Presidents and Directors of
National Olympic Academies, and in the Academic
Sessions organized by the Pan-Iberian Association of
Olympic Academies.

Επίσης, έριξε βάρος στην εκπαίδευση, με πρόγραμμα
που εφαρμόζεται σε οκτώ Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα της χώρας και έχει θέμα την εξάπλωση της
ειρήνης, μέσα από την μελέτη του Ολυμπισμού και
του Αθλητισμού.
Έγιναν και ετήσια συνέδρια με θέμα τις Ολυμπιακές
Σπουδές, ενώ ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στον Ολυμπιακό
Φιλοτελισμό, καθώς η Ακαδημία υπήρξε πρωτοπόρος
σε αυτό τον τομέα.
Μέσα στα τέσσερα αυτά χρόνια η Ολυμπιακή
Ακαδημία της Κολομβίας συμμετείχε σε εκδηλώσεις
και δημιούργησε γραμματόσημα με θέματα όπως τα
75 χρόνια της Ολυμπιακής Επιτροπής της Κολομβίας
και οι Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες του
Λονδίνου.
Η Κολομβία είχε συμμετοχή και στις Συνόδους
της ΔΟΑ για τους Νέους Μετέχοντες αλλά και για
τους Προέδρους και τους Διευθυντές των Εθνικών
Ολυμπιακών Ακαδημιών, αλλά και στις Ακαδημαϊκες
Συνόδους που διοργάνωσε η Πανιβηρική Ένωση
Ολυμπιακών Ακαδημιών.
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argentina
The 30th Session of the Argentine Olympic Academy was held from 22 to 27 October
2012 in the presence of Dr Conrado Durántez Corral, Honorary President of the AOA and
Prof. Konstantinos Georgiadis, Honorary Dean of the International Olympic Academy.
The President of the Argentine Olympic Academy, Mario Moccia, had invited those
who had attended the Sessions for Young Participants in the past to a special session
on 26-27 October. 180 persons took part and listened to the lectures of specialists in a
congenial environment and exchanged views on the Olympic Movement. Earlier on,
the 2nd Session of the Olympic Academy was convened for people from 35 to 65 years
old actively involved in sports and education and those unable to attend the previous
Session for Young Participants. This particular activity that takes place every two years
positively contributes to the dissemination of the Olympic Ideals.

αργεντινη
Η 30ή Σύνοδος της Ολυμπιακής Ακαδημίας της Αργεντινής έγινε από τις 22 ως τις 27
Οκτωβρίου του 2012 με την παρουσία του επίτιμου Προέδρου της ΟΑΑ Δρος Conrado
Durántez Corral και του Δρος Κωνσταντίνου Γεωργιάδη, επίτιμου Κοσμήτορα της
Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Στη Σύνοδο ο Πρόεδρος της Ολυμπιακής Ακαδημίας
της Αργεντινής Mario Moccia, είχε προσκαλέσει όσους παρακολούθησαν στο παρελθόν
τις Συνόδους των Νέων Μετεχόντων, σε μια ειδική Σύνοδο στις 26-27 Οκτωβρίου.
Συμμετείχαν 180 άτομα που άκουσαν τις διαλέξεις των ειδικών, σε ένα πολύ φιλικό
περιβάλλον και αντάλλαξαν απόψεις για το Ολυμπιακό Κίνημα. Νωρίτερα, είχε γίνει
η 2η Σύνοδος της Ολυμπιακής Ακαδημίας για ανθρώπους μεταξύ 35 και 65 ετών
που δραστηριοποιούνται στον αθλητισμό και την εκπαίδευση αλλά και για όσους δεν
μπορούσαν να συμμετέχουν στις Συνόδους των Νέων. Η συγκεκριμένη δράση γίνεται
κάθε δύο χρόνια και αποτελεί ένα ακόμα επιτυχημένο βήμα στην προσπάθεια για
διάδοση των Ολυμπιακών Ιδεωδών.

PUERTO RICO
The Puerto Rican Olympic Academy published a 25-page booklet which presents the ideas and works
of Baron Pierre de Coubertin, as these appear in the publication “Olympism” of the International Pierre
de Coubertin Committee. On 21 February 2013, it organized a symposium at the University in order to
honour and discuss the vision of Baron Pierre de Coubertin for the organization of the modern Olympic
Games. On 10 April, together with the Caribbean University, the Academy put together an exhibition
with the sports-related works of Puerto Rican artist Lorenzo Homar, who died in 2004. They include oil
paintings, serigraphs, etchings, pictograms of the 1979 Pan-American Games, medals and coins.

πουερτο ρικο
Η Ολυμπιακή Ακαδημία του Πουέρτο Ρίκο εξέδωσε ένα 25σέλιδο βιβλιαράκι που παρουσιάζει τις ιδέες και
το έργο του Βαρόνου Πιερ ντε Κουμπερτέν, όπως παρουσιάζεται στην έκδοση «Ολυμπισμός», της Διεθνούς
Επιτροπής Πιερ ντε Κουμπερτέν. Στις 21 Φεβρουαρίου του 2013 διοργάνωσε συμπόσιο στο Πανεπιστήμιο
για να τιμήσει αλλά και να συζητήσει το όραμα του Βαρόνου Πιερ ντε Κουμπερτέν για την οργάνωση
των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Στις 10 Απριλίου μαζί με το Πανεπιστήμιο της Καραϊβικής
διοργάνωσε έκθεση με τα έργα που είχαν αθλητικό θέμα του καλλιτέχνη από το Πουέρτο Ρίκo, Lorenzo
Homar, που πέθανε το 2004. Πρόκειται για ζωγραφιές, μεταξοτυπίες, χαρακτικά, τα πικτογράμματα των
Παναμερικανικών Αγώνων του 1979, μετάλλια και νομίσματα.
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cyprus

κυπροσ

The Olympic Committee of Cyprus together with
the Olympic Academy continued their educational
activities in 2012.

Με μια σειρά δράσεων συνέχισε το εκπαιδευτικό τους
έργο για το 2012, η Ολυμπιακή Επιτροπή της Κύπρου
μαζί με την Ολυμπιακή Ακαδημία.

For the fifth consecutive year, the Olympic education
programme on the London Olympics was offered
to “Olympic House” visitors. On 22 November,
a permanent exhibition was inaugurated in the
Olympic Museum with memorabilia and equipment
from the first Modern Olympic Games of 1896 until
today. The annual “Pierre de Coubertin” sessions
during which schools and students present and
analyze Olympic issues continued and the annual
session of the Cyprus Olympic Academy was also
held in the presence of academics and specialists, on
discussion topics related to Olympism.

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά προσφέρθηκε στους
επισκέπτες του «Ολυμπιακού Σπιτιού» το πρόγραμμα
της Ολυμπιακής Παιδείας, με επίκεντρο τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου.

Olympic Day was also celebrated in Cyprus with a 5
km race and other sports events in which there was
significant public participation.
To mark the London Olympic Games, a series
of commemorative stamps was issued and a
photographic exhibition held at the London Hellenic
Centre with rare historic photographs on the
development of sport in Cyprus.
Finally, 60 works of art related to sport and
Olympism were displayed at the “Olympic House”
for a three-month period.

Στις 22 Νοεμβρίου εγκαινιάστηκε στο Ολυμπιακό
Μουσείο, η μόνιμη έκθεση με αναμνηστικά
και εξοπλισμό από τους πρώτους Σύγχρονους
Ολυμπιακούς Αγώνες το 1896 μέχρι και σήμερα.
Επίσης, συνεχίστηκαν οι ετήσιες συνεδριάσεις με
τίτλο “Pierre de Coubertin”, όπου σχολεία και μαθητές
παρουσιάζουν και αναλύουν Ολυμπιακά θέματα,
ενώ έγινε και η καθιερωμένη ετήσια σύνοδος της
Κυπριακής Ολυμπιακής Ακαδημίας, με την παρουσία
ακαδημαϊκών και ειδικών, με θέματα συζήτησης από
το χώρο του Ολυμπισμού.
Στην Κύπρο γιορτάστηκε και η Ολυμπιακή Ημέρα με
τη διεξαγωγή αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων και άλλων
αθλητικών εκδηλώσεων, με ευρεία συμμετοχή κοινού.
Με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου
κυκλοφόρησε σειρά αναμνηστικών γραμματοσήμων,
ενώ διοργανώθηκε και φωτογραφική έκθεση στο
Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου, κατά τη διάρκεια των
Ολυμπιακών, με σπάνιες ιστορικές φωτογραφίες από
την πορεία του αθλητισμού στην Κύπρο.
Τέλος, 60 έργα τέχνης συνδεδεμένα με τον αθλητισμό
και τον Ολυμπισμό εκτέθηκαν στο «Ολυμπιακό Σπίτι»
σε περίοδο τριών μηνών.
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australia

αυστραλια

The Australian Olympic Committee’s (AOC) crosscurriculum education programme called “a.s.p.i.r.e.”
has continued to grow and teach the importance of a
healthy lifestyle to young Australians.

Η Ολυμπιακή Επιτροπή της Αυστραλίας συνέχισε το
ειδικό διαθεματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο
“a.s.p.i.r.e.” που έχει ως στόχο να αναπτύξει και να
διδάξει τη σημασία ενός υγιεινού τρόπου ζωής στους
νεαρούς Αυστραλούς.

In 2012, about 1,000 works of art by primary school
children traveled with the Australian athletes to the
Olympic Village in London, within the framework of
the “Village Art” programme. This initiative was well
received by Australian athletes, who appreciated the
students’ drawings and messages of support.
“Chat to a Champ”, a successful web video
conferencing programme for students and athletes
continued for the period of the Games and
throughout the year. Approximately 2,000 students
enjoyed speaking face to face with their Olympian
heroes. In addition, four debates were held during
the Olympic Games with athletes and school children
from the regions of Aspley (QLD), Penrith (NSW),
South Morang (VIC) and Prescott (SA).
Moreover, approximately 17,000 primary school
pupils participated in the celebration of Olympic Day.
The students organised their own mini-Olympics and
were thrilled to be visited by famous Olympians who
inspired them with their stories and experiences.
”Talk with a Champ” continued in 2012 with
secondary school students. The programme is a live
studio audience discussion featuring two outstanding
Australian Olympians, who share their experiences
about the positive impact that sport has had on
their lives. The discussions have been broadcast
via multimedia throughout the country and have
included the question and answer sessions.
Finally, eight hundred and sixty (860) students
received the prestigious Pierre de Coubertin award
for their performance on the field of play and in
recognition of their sportsmanship, respect and
comradeship.

Το 2012, σχεδόν 1.000 μαθητές δημοτικών σχολείων
δημιούργησαν έργα τέχνης που συνόδεψαν τους
αθλητές της χώρας στο Ολυμπιακό Χωριό του
Λονδίνου, στο πλαίσιο του προγράμματος “Village
Art”. Η προσπάθεια έτυχε ευνοϊκής υποδοχής από
τους αθλητές, οι οποίοι εκτίμησαν τα σχέδια και τα
μηνύματα συμπαράστασης των μαθητών.
Επίσης εκτελέστηκε με επιτυχία το πρόγραμμα “Chat
to a Champ”, για ζωντανή συνομιλία μέσω web
μαθητών και αθλητών, όχι μόνο κατά τη διάρκεια των
Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και σε ολόκληρο το έτος.
Περίπου 2.000 μαθητές απόλαυσαν την επικοινωνία
με τους αθλητικούς τους ήρωες, ενώ έγιναν και
τέσσερις συζητήσεις με αθλητές, κατά τη διάρκεια
των Ολυμπιακών Αγώνων με παιδιά από σχολεία
των περιοχών Aspley (QLD), Penrith (ΝΝΟ), Νότια
Morang (VIC) και Prescott (SA).
Επίσης, περίπου 17.000 μαθητές πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης συμμετείχαν στον εορτασμό της
Ολυμπιακής Ημέρας. Τα παιδιά διοργάνωσαν
τους δικούς τους μίνι-Ολυμπιακούς και ήταν
ενθουσιασμένα από την επίσκεψη σπουδαίων
αθλητών που τους ενέπνευσαν με τις αφηγήσεις και
τις εμπειρίες τους.
Το 2012 συνεχίστηκε και το πρόγραμμα “Talk with a
Champ” με μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και ζωντανή συζήτηση με ακροατήριο σε στούντιο,
με την παρουσία δύο σημαντικών αθλητών που
συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς και εξήγησαν τη
θετική επίδραση του αθλητισμού στη ζωή τους. Η
συζήτηση μεταδόθηκε μέσω multimedia σε όλη τη
χώρα και περιλάμβανε ερωτήσεις και απαντήσεις.
Τέλος, 860 μαθητές έλαβαν το βραβείο Pierre de
Coubertin, όχι μόνο για τις επιδόσεις τους στον
αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια αθλοπαιδιών,
αλλά και για την επίδειξη ευγενούς άμιλλας,
σεβασμού και φιλίας.
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ROMANIA

ρουμανια

The Romanian Olympic Academy had many
important activities to its credit in 2012, which were
held in its 46 annexes throughout the country with a
big response from citizens.

Πολλές και σημαντικές δράσεις έχει να επιδείξει η
Ολυμπιακή Ακαδημία της Ρουμανίας μέσα στο 2012
τις οποίες υλοποίησε μέσω των 46 παραρτημάτων της
σε όλη την χώρα και με ευρύτατη ανταπόκριση από
τους πολίτες.

It organized a sports literature and journalism
competition, for which there were over 200 entries
from 18 country districts. The goal was to promote
the Olympic spirit and the quality of the entries
was particularly good. The winners received their
awards at the headquarters of the Romanian Olympic
Committee.
There was also a national painting competition on
“The Olympic Games in children’s imagination”
with an even larger participation of 600 entries from
20 districts, which were exhibited in the Olympic
Museum.
In the conference sector, there was also a wealth of
activities: the congress on “Olympism, socialization
– values of contemporary culture” was held at the
Olympic House; there was also the congress on
“The Olympic coach: scientific knowledge, skills
and expertise” in cooperation with the Romanian
Athletics Federation as well as a congress on
“Ambassadors of non-violence” for the promotion of
non-violence in sport, schools, universities and the
public at large.
Finally, many events were organized in the annexes
of the Romanian Olympic Academy, which attracted
considerable interest from local communities.

Διοργάνωσε διαγωνισμό αθλητικής λογοτεχνίας και
δημοσιογραφίας σε συνεργασία με τα σχολεία για 12η
φορά, με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 200 έργων
που προήλθαν από 18 νομούς της χώρας. Στόχος
του διαγωνισμού ήταν η προώθηση του Ολυμπιακού
πνεύματος και το επίπεδο των έργων ήταν ιδιαίτερα
υψηλό. Η απονομή στους καλύτερους έγινε στην έδρα
της Ρουμανικής Ολυμπιακής Επιτροπής.
Παράλληλα έγινε εθνικός διαγωνισμός ζωγραφικής
με τίτλο: «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην παιδική
φαντασία» με ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή 600
έργων από 20 νομούς και τα οποία εκτέθηκαν στο
Ολυμπιακό Μουσείο.
Πλούσιες ήταν οι δράσεις και στον τομέα των
συνεδρίων, όπως αυτό με θέμα «Ολυμπισμός,
κοινωνικοποίηση - αξίες του σύγχρονου πολιτισμού»
στο Ολυμπιακό Σπίτι, το συνέδριο «Ολυμπιακός
προπονητής: επιστημονική γνώση, προσόντα
και ικανότητες» σε συνεργασία με τη Ρουμανική
Ομοσπονδία Στίβου, αλλά και το συνέδριο με τίτλο:
«Πρεσβευτές της μη βίας» για την προώθηση της
καταπολέμησης της βίας στον αθλητισμό, στα σχολεία,
στα πανεπιστήμια και στο ευρύ κοινό.
Πάρα πολλές ήταν και οι εκδηλώσεις που έγιναν
στα παραρτήματα της Ρουμανικής Ολυμπιακής
Ακαδημίας συγκεντρώνοντας μεγάλο ενδιαφέρον από
τις τοπικές κοινωνίες.
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GUINEA

γουϊνεα

The Olympic Committee of Guinea, in cooperation
with the country’s Olympic Academy, has created
eight Olympic clubs in the schools of the Matoto
province.

Η Ολυμπιακή Επιτροπή της Γουϊνέας σε
συνεργασία με την Ολυμπιακή Ακαδημία της
χώρας, δημιούργησαν οκτώ Ολυμπιακές λέσχες σε
εκπαιδευτικά ιδρύματα της επαρχίας Ματότο.

The official opening of the programme took place on
22 December and during the first stage the following
schools were selected: Aboubar Titi nCAMARA,
Emmaüs, Victor Hugo, Roi Hassan II, Nelson
Mandela, Fodé and Yagine, Saifoulaye Diallo, Mma
CAMARA.

Η επίσημη έναρξη του προγράμματος έγινε στις 22
Δεκεμβρίου και στην πρώτη φάση επιλέχθηκαν τα
ιδρύματα Aboubar Titi nCAMARA, Emmaüs, Victor
Hugo, Roi Hassan II, Nelson Mandela, Fodé et
Yagine, Saifoulaye Diallo, Mma CAMARA.

The opening ceremony was attended by 56 students
and school representatives, officials of sports
federations and journalists; speeches were delivered
by the President of the Olympic Committee and the
Director for Education of the Matoto province.
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Στην τελετή έναρξης παρέστησαν 56 φοιτητές
και εκπρόσωποι των ιδρυμάτων, παράγοντες από
αθλητικές ομοσπονδίες, δημοσιογράφοι και μίλησαν
ο Πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής και ο
Διευθυντής Εκπαίδευσης της επαρχίας Matoto.

Four subjects were chosen as a start: the structure of
the Olympic Movement, presented by the Director
of the Olympic Academy, Sport and Tradition by
Dr Banacé, Sport and Health by Dr Donzo and
Olympism and Democracy.

Για την αρχή επιλέχθηκαν τέσσερα θέματα: η δομή
του Ολυμπιακού Κινήματος με ομιλητή τον διευθυντή
της Ολυμπιακής Ακαδημίας, αθλητισμός και
παράδοση που παρουσίασε ο Δρ Banacé, αθλητισμός
και υγεία από τον Δρα Donzo και Ολυμπισμός και
Δημοκρατία.

Owing to the particular importance of the subjects
and the interest they generated, the event lasted
for 15 hours and there was also an impressive
demonstration by the acrobats of the “Fodé Keita
Centre”, proving that sport and culture go hand in
hand.

Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας των θεμάτων και
του μεγάλου ενδιαφέροντος η εκδήλωση διήρκησε
15 ώρες, ενώ έγινε και μια εντυπωσιακή επίδειξη
από τους ακροβάτες του κέντρου Fodé Keita,
αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός και ο πολιτισμός
πάνε μαζί.

At the end, the President of the Olympic Committee
promised that by the end of the year 2013 similar
Olympic clubs will be established throughout the
whole country.

Στο τέλος, ο Πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής
της Γουϊνέας υποσχέθηκε ότι μέχρι το τέλος του 2013,
ανάλογες Ολυμπιακές λέσχες θα δημιουργηθούν σε
όλη τη χώρα.
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ΝΟΑ OF GREECE

4 YEARS
BY THE SIDE
OF YOUTH
ΕΘΝΟΑ: 4 ΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

During a beautiful ceremony the National
Olympic Academy of Greece presented its track
record and honoured the sponsors, institutions
and officials of the sports and Olympic family who
supported its educational work, throughout Greece,
in 2009-2012.

Σε μια λαμπρή τελετή, η Εθνική Ολυμπιακή
Ακαδημία της Ελλάδας έκανε τον απολογισμό του έργου της και τίμησε χορηγούς, φορείς και στελέχη της
Αθλητικής και Ολυμπιακής οικογένειας που υποστήριξαν πανελλαδικά το εκπαιδευτικό της έργο τα έτη
2009-2012.

The Main Hall of the Hellenic Olympic Committee
was filled with the voices and smiles of the children
from the 2nd Nursery School of Psychiko and the
Kallithea Primary School for the Blind who sang
during the event in the presence of the Deputy Minister for Education Mr Theodoros Papatheodorou,
the President of the Hellenic Olympic Committee
Mr Spyros Capralos and the Secretary General Mr
Manolis Katsiadakis.

Το Αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
γέμισε από τις φωνές και τα χαμόγελα των παιδιών του
2ου Νηπιαγωγείου Ψυχικού και του ειδικού Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Τυφλών Καλλιθέας που συμμετείχαν στην εκδήλωση τραγουδώντας, ενώ το «παρών»
έδωσαν μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Σπύρος Καπράλος και ο Γενικός Γραμματέας κ. Μανώλης Κατσιαδάκης.
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Αrchery lessons in Corfu.
Μαθήματα τοξοβολίας
στην Κέρκυρα.

In Karditsa 5,000 pupils
gathered in the city’s
indoor hall.
Στην Καρδίτσα 5.000
μαθητές συγκεντρώθηκαν
στο κλειστό γυμναστήριο
της πόλης.
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The President of the Hellenic Olympic Academy Mr
Isidoros Kouvelos, after reviewing the outstanding work of the last four years, noted that: “Someone who has not been particularly involved with the
children through these programmes cannot fully
understand the massive response we obtained and
feel the need that these age groups have for a different way of life, the one offered by Olympism and
its values.

Ο Πρόεδρος της ΕΘΝΟΑ κ. Ισίδωρος Κούβελος, αφού
έκανε τον απολογισμό του πλούσιου έργου των τελευταίων τεσσάρων ετών, επισήμανε: «Όποιος δεν έχει
ασχοληθεί ιδιαίτερα με την προσέγγιση των παιδιών
μέσα από τα προγράμματα αυτά, δεν μπορεί να αντιληφθεί επαρκώς το μέγεθος της ανταπόκρισης που είχαμε
και να νοιώσει πόση ανάγκη έχουν οι ηλικίες αυτές να
γνωρίσουν τα οφέλη ενός άλλου τρόπου ζωής: αυτού
που προσφέρει ο Ολυμπισμός και οι Αξίες του.

With unwavering belief in these Principles, the
Hellenic NOA will continue to implement its programmes more intensively, hoping that it can offer a different picture to young people, particularly
during these difficult times we are going through.
Maybe it can raise the awareness of the political
leadership in supporting its work, for it is only natural that the objectives of the NOA are also the objectives of any political leadership and without its
support it will be difficult for us to continue our action. Olympic education represents a unique vehicle
worldwide for the education of youth in any period.
This is what we are promoting through the HOA and
are called upon to continue”.

Με πίστη στις Αρχές αυτές, η ΕΘΝΟΑ θα συνεχίσει με
περισσότερη ένταση την εκτέλεση των προγραμμάτων
της, ελπίζοντας πως έτσι θα προσφέρει μια διαφορετική εικόνα στους νέους μας, ιδιαίτερα στις δύσκολες εποχές που ζούμε. Ίσως έτσι να ευαισθητοποιήσει και
την Πολιτεία να συνδράμει στο έργο της. Γιατί είναι
φυσικό, οι στόχοι της ΕΘΝΟΑ να αποτελούν και στόχους της κάθε πολιτικής ηγεσίας και χωρίς την συμπαράστασή της θα είναι δύσκολη η συνέχιση των
δράσεων μας. Η Ολυμπιακή Παιδεία αποτελεί διεθνώς το ξεχωριστό εκείνο όχημα διαπαιδαγώγησης
της νεολαίας κάθε εποχής. Αυτό προάγουμε και εμείς μέσα από την ΕΘΝΟΑ και αυτό καλούμαστε να
συνεχίσουμε».

The last events
of 2012

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2012

With the participation of
approximately 15,000 schoolboys
and schoolgirls, four “Fair
Play” sports days were held last
November in Trikala, Karditsa,
Volos and Corfu. They were
organized by the Hellenic Olympic
Academy (HOA) with a view to
promoting sport, Olympic values
and extracurricular physical
education activities for young
children.

Με τη συμμετοχή περίπου
15.000 μαθητών και μαθητριών,
πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο
Νοέμβριο, στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα,
στον Βόλο και στην Κέρκυρα τέσσερις
αθλητικές ημερίδες «Ευ Αγωνίζεσθαι».
Τις διοργάνωσε η Εθνική Ολυμπιακή
Ακαδημία της Ελλάδας (ΕΘΝ.Ο.Α) στο
πλαίσιο προώθησης του αθλητισμού,
των Ολυμπιακών Αξιών και της
εξωσχολικής φυσικής αγωγής των
μικρών παιδιών.

On 7 November in Trikala,
in the city’s indoor hall,
approximately 1,500 schoolchildren
gathered with their parents for
the 5th “Fair Play” sports day.
During the event, spectators were
much impressed by the volleyball
tournament staged with the
participation of approximately 100
students from the Trikala Physical
Education and Sport Science
Department.

Στα Τρίκαλα στις 7 Νοεμβρίου,
στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης,
συγκεντρώθηκαν περίπου 1.500
μαθητές και γονείς στην 5η κατά σειρά
αθλητική ημερίδα «Ευ Αγωνίζεσθαι».
Στο πλαίσιο της Αθλητικής Ημερίδας
πραγματοποιήθηκε και τουρνουά
βόλεϊ από περίπου 100 φοιτητές
της ειδικότητας των ΤΕΦΑΑ
Τρικάλων, που εντυπωσίασε τους
παρευρισκόμενους .

On the following day, in
Karditsa, about 5,000 schoolboys
and schoolgirls gathered in the
city’s indoor hall. The event ended
with a taekwondo demonstration by
the Pan-Hellenic Champions of the
Karditsa Sports Association.
The Volos event, on 9
November, was attended by
approximately 5,500 school boys
and girls who knew all the secrets
of rowing and sailing since the city
of Volos promotes these two sports
to a high level of performance.

Τhe 5th Olympic winner
in London Olympics, Vaso
Vougiouka, teaching fencing.
H 5η Ολυμπιονίκης
στο Λονδίνο, Βάσω Βουγιούκα,
διδάσκει ξιφασκία.

The last “Fair Play” Sports
Day was held on Corfu on 14
November, jointly organized by
the Greek Cricket Federation and
the Corfu National Sports Centre,
with the mass participation of
schoolchildren from Corfu and
other schools of the Ionian Islands.

Την επομένη στην Καρδίτσα,
το κλειστό γυμναστήριο της πόλης
κατακλύστηκε από περίπου 5.000
μαθητές και μαθήτριες. Στο τέλος
πραγματοποιήθηκε μια επίδειξη ΤΑΕΚ
WON DO από τους Πανελληνιονίκες
του Αθλητικού Συλλόγου Καρδίτσας.
Στον Βόλο στις 9 Νοεμβρίου
συμμετείχαν περίπου 5.500 μαθητές
και μαθήτριες που επιπλέον γνώρισαν
τα μυστικά της κωπηλασίας και
της ιστιοπλοΐας, καθώς η πόλη του
Βόλου καλλιεργεί σε υψηλό επίπεδο
πρωταθλητισμού τα δύο αυτά
αθλήματα.
Η τελευταία Αθλητική Ημερίδα
«Ευ Αγωνίζεσθαι» έγινε στην Κέρκυρα
στις 14 Νοεμβρίου σε συνδιοργάνωση
με την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ
και το ΕΑΚ Κέρκυρας κατακλύστηκε
από μαθητές της Κέρκυρας και άλλων
σχολείων από τα Ιόνια νησιά.
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The three times Olympic
winner Pyrros Dimas in
Karditsa.
O τρεις φορές χρυσός
Ολυμπιονίκης Πύρρος
Δήμας στην Καρδίτσα.

The Academy’s medal was awarded to the following
sponsors for their support in these difficult times:
OPAP S.A., Attica Region, Piraeus Port Authority,
EFSIMON SYLLOGES S.A., BMW Hellas and NESTLE. The Academy’s supporters Boss Sécurité Hellas
S.A., Bobos Club, Oriflame Hellas, Lyceum Club of
Athens and Coca Cola 3E were also honoured.

Για τη σημαντική υποστήριξη, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, απονεμήθηκε το μετάλλιο της Ακαδημίας στους χορηγούς: ΟΠΑΠ Α.Ε., Περιφέρεια Αττικής,
ΟΛΠ, ΕΥΣΗΜΟΝ ΣΥΛΛΟΓΕΣ Α.Ε., BMW HELLAS και
NESTLE. Επίσης, τιμήθηκαν οι υποστηρικτές: Boss
Sécurité Héllas S.A., Bobos Club, Oriflame Hellas, Λύκειο Ελληνίδων και Coca Cola 3E.

The Academy’s medal was awarded to the Ministry
of Education, Religious Affairs and Sport for its significant support since all programmes were implemented at a nation-wide level under its auspices.

Το μετάλλιο της Ακαδημίας απονεμήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη σημαντική υποστήριξή του καθώς όλα τα
προγράμματα έγιναν πανελλαδικά υπό την αιγίδα του.

Officials of the sports and Olympic family (Olympic victors, world champions, champions and coaches) were honoured for their warm and disinterested
contribution to the nation-wide Olympic education
programmes in 2009-2012 and their support for the
Academy’s work from 2009 until 2012 with a view
to promoting the Olympic Ideals. They are: Pyrros
Dimas, Demosthenes Tambakos, Voula Patoulidou
Valerios Leonidis, Vasilis Polymeros, the 2000 En-

Για την εγκάρδια και ανιδιοτελή προσφορά τους στα
πανελλαδικά προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας τα
έτη 2009-2012 τιμήθηκαν στελέχη της αθλητικής και
Ολυμπιακής οικογένειας (Ολυμπιονίκες, Παγκόσμιοι
Πρωταθλητές, Πρωταθλητές και Προπονητές) οι οποίοι ήταν στο πλευρό της Ακαδημίας από το 2009 ως το
2012 με κύριο στόχο την προώθηση των Oλυμπιακών
Ιδεωδών. Πρόκειται για τους : Πύρρο Δήμα, Δημοσθένη Ταμπάκο, Βούλα Πατουλίδου, Βαλέριο Λεωνίδη,
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Τhe Deputy Minister for
Education Mr Theodoros
Papatheodorou with the
IOA President Mr Isidoros
Kouvelos.
Ο Υφυπουργός
Παιδείας κ. Θεόδωρος
Παπαθεοδώρου με τον
Πρόεδρο της ΔΟΑ κ.
Ισίδωρο Κούβελο.

Rowing lessons in Corfu.
Mαθήματα κωπηλασίας
στην Κέρκυρα.

semble Team (Eirini Aindili, Hara Karyami, Harikleia
Pantazi, Maria Georgatou, Eva Christodoulou, Anna
Pollatou), Sophia Papadopoulou, Virginia Kravarioti, Vaso Vougiouka, Zoe Paraskevopoulou, George
Sigalas, Kyriaki Galani, Maria Tsiartsani, Vicky Arvaniti, Aris Grigoriadis, Fanny Psatha, Nasos Galakteros, Flora Rentoumi, Olga Kaidantzi, Elina Pavli,
Vasileios Kollaros, Thomas Liapis, Alexandros Taxildiaris. Soprano Anastasia Zannis also received an
honorary award for her disinterested support.

Βασίλη Πολύμερο, Ομάδα Ανσάμπλ του 2000 (Ειρήνη Αϊνδιλή, Χαρά Καρυάμη, Χαρίκλεια Πανταζή, Μαρία Γεωργάτου, Εύα Χριστοδούλου, Άννα Πολλάτου),
Σοφία Παπαδοπούλου, Βιργινία Κραβαριώτη, Βάσω
Βουγιούκα, Ζωή Παρασκευοπούλου, Γιώργο Σιγάλα,
Κυριακή Γαλάνη, Μαρία Τσιαρτσάνη, Βίκυ Αρβανίτη, Άρη Γρηγοριάδη, Φανή Ψαθά, Νάσο Γαλακτερό,
Φλώρα Ρεντούμη, Όλγα Καϊδαντζή, Ελίνα Παυλή, Βασίλειο Κολλάρο, Θωμά Λιάπη, Αλέξανδρο Ταξιλδιάρη.
Επίσης τιμητική βράβευση έγινε στη σοπράνο Αναστασία Ζαννή για την ανιδιοτελή υποστήριξή της.

The event ended with the presentation of a sample project of the Academy’s work by Director Ileana Klokoni. The young students of the Psychiko
Nursery School who attended the NOA’s educational programme “Academos goes to school” and the
students of the Kallithea special Nursery and Primary School for the Blind sang poems set to music on Olympic values which they had written with
their teachers under the HOA’s guidance as part of
the programme.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δείγμα δουλειάς της
Ακαδημίας από την Διευθύντρια κα Ιλεάνα Κλοκώνη.
Οι μικροί μαθητές του 2ου Νηπιαγωγείου Ψυχικού οι
οποίοι συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της
ΕΘΝ.Ο.Α. «Ο Ακάδημος πάει Σχολείο» και οι μαθητές του ειδικού Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Τυφλών
Καλλιθέας τραγούδησαν μελοποιημένα ποιήματα για
τις Ολυμπιακές αξίες που είχαν γράψει με τους εκπαιδευτικούς τους υπό την καθοδήγηση της ΕΘΝ.Ο.Α.
στο πλαίσιο του προγράμματος.
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ΙSIDOROS KOUVELOS
MET JACQUES ROGGE

O IΣΙΔΩΡΟΣ ΚΟΥΒΕΛΟΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ JACQUES ROGGE

The President of the International Olympic Academy
Isidoros Kouvelos paid a visit to the President of the
International Olympic Committee Jacques Rogge
at the IOC’s headquarters and informed him of his
re-election as President of the highest cultural and
educational institution of Olympism.

O Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Ισίδωρος Κούβελος επισκέφτηκε τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Ζακ Ρογκ στην έδρα
της ΔΟΕ και τον ενημέρωσε από κοντά για την επανεκλογή του στην προεδρία του ανώτατου μορφωτικού
και εκπαιδευτικού ιδρύματος του Ολυμπισμού.

Mr Kouvelos, who was accompanied by the Director
of the IOA Dionyssis Gangas, presented to Dr Rogge
the members of the new Ephoria, the programme
of activities for the current year and the Academy’s
objectives for 2013-2016.

Ο κ. Κούβελος που συνοδευόταν από το σύμβουλο Διοίκησης και Λειτουργίας της ΔΟΑ, Διονύση Γάγγα,
παρουσίασε στον δρα Ζακ Ρογκ τα μέλη της νέας Εφορείας, το πρόγραμμα των δράσεων για τη φετινή χρονιά, αλλά και τους στόχους που έχουν τεθεί από την
Ακαδημία για την τετραετία 2013-16.

The President of the IOC expressed his support
and assistance to the work of the International
Olympic Academy and recognized its important
role in the developing, promoting and propagating
the principles of Olympism. At the meeting were
also present Pere Miró, the Director of the IOC’s
Olympic Solidarity, Christophe De Kepper, the
General Director of the IOC and Τomas Sithole, the
Director of the IOC’s International Cooperation and
Development Department.

Ο Πρόεδρος της ΔΟΕ εξέφρασε την αρωγή και στήριξη
του στο έργο της Διεθνούς Ολυμπακής Ακαδημίας και
εξήρε το σημαντικό ρόλο που παίζει στην ανάπτυξη,
διάδοση και εξάπλωση των αρχών του Ολυμπισμού.
Στη συνάντηση ήταν επίσης παρόντες, ο Pere Miró,
διευθυντής της Ολυμπιακής Αλληλεγγύης της ΔΟΕ, ο
Christophe De Kepper, γενικός διευθυντής της ΔΟΕ
και ο Τomas Sithole, διευθυντής του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης της ΔΟΕ.
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ANOTHER HIGH HONOUR FOR
DIONYSSIS GANGAS
By unanimous decision, the Executive Board of the
European Olympic Committees rewarded Dionyssis
Gangas for his lasting contribution to the Olympic
Movement. The award ceremony was held during
the EOC’s General Assembly in Rome and Dionyssis Gangas received the European Olympic Laurel
Award for the passion and dedication with which he
has contributed to the development and dissemination of the Olympic Ideals from all the positions he
has held in the field of sport.
Dionyssis Gangas is the first Greek to be awarded
two supreme Olympic distinctions since he has also
been awarded the Olympic Order, the highest award
of the International Olympic Committee.
The award was made to Mr Dionyssis Gangas, who
is the Director of the International Olympic Academy, by Mr Kikis Lazaridis, the Treasurer of the European Olympic Committees.

ΥΨΙΣΤΗ ΤΙΜΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΗ ΓΑΓΓΑ
Με ομόφωνη απόφαση της, η Εκτελεστική Επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, βράβευσε τον κ.
Διονύση Γάγγα για την πολυετή προσφορά του στο Ολυμπιακό Κίνημα. Η βράβευση έγινε στο πλαίσιο της
Γενικής Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών που έγινε στη Ρώμη και ο Διονύσης Γάγγας πήρε
το Εuropean Olympic Laurel Award - όπως ονομάζεται το
βραβείο - για το πάθος και το υψηλό φρόνημα με το οποίο
υπηρέτησε την ανάπτυξη και εξάπλωση των Ολυμπιακών
ιδεωδών, από κάθε θέση που κατείχε στον αθλητικό χώρο.

THE CUTTING OF THE IOA’s
NEW YEAR’s CAKE
At the beginning of the New Year, the IOA cut the
traditional cake in its premises on 23 January. President Isidoros Kouvelos, completing his four-year
term at the helm of the IOA a little before his re-election, wished to all a happy and creative new year. The
Director Dionyssis Gangas, the Honorary Dean of
the IOA Konstantinos Georgiadis and the IOC Member Lambis Nikolaou were present at this congenial
event together with the Hellenic Olympic Academy
represented by its Director Ileana Klokoni.

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΔΟΑ
Με την αυγή του νέου έτους, η ΔΟΑ έκοψε στις 23
Γενάρη την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη πίτα στα
γραφεία της. Με τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από
την ανάληψη της προεδρίας της ΔΟΑ και λίγο πριν από την επανεκλογή του, ο Πρόεδρος Ισίδωρος Κούβελος ευχήθηκε σε όλους καλή και δημιουργική χρονιά.
Παρόντες ήταν μεταξύ άλλων ο σύμβουλος Διοίκησης
και Λειτουργίας Διονύσης Γάγγας, ο Κοσμήτορας της
ΔΟΑ Κωνσταντίνος Γεωργιάδης και το μέλος της ΔΟΕ
Λάμπης Νικολάου. Στη φιλική συγκέντρωση συμμετείχε και η Ελληνική Ολυμπιακή Ακαδημία με τη Διευθύντρια της Ιλεάνα Κλοκώνη..
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Ο Διονύσης Γάγγας είναι ο πρώτος Έλληνας που έχει
τιμηθεί με τις δύο κορυφαίες Ολυμπιακές διακρίσεις,
καθώς του έχει απονεμηθεί και το Olympic Order, το
ανώτατο βραβείο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.
Το βραβείο στον κ. Διονύση Γάγγα που είναι σύμβουλος
Διοίκησης και Λειτουργίας της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ακαδημίας, απένειμε ο Ταμίας των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών κ. Κίκης Λαζαρίδης.

Dr JACQUES ROGGE’s
REsponse ON WRESTLING
The President of the International Olympic
Committee, Dr Jacques Rogge has given an
immediate and positive response to the letter of Mr
Isidoros Kouvelos, the President of the International
Olympic Academy, on the issue of wrestling and the
probability of its withdrawal from the programme
of the Olympic Games.
The President of the IOC replied to Mr Kouvelos’
letter and, demonstrating characteristic regard for
the IOA President’s sensitivity, he replied:
“The International Olympic Committee appreciates
the interest of the International Olympic Academy
in this matter and its passion for wrestling”.
Although fully in agreement with Mr Kouvelos’
argument regarding the prominent position of
wrestling in the history of the Olympic Games, the
President of the IOC believes that changes need to
be introduced in this sport, as indicated in his letter:
“While wrestling has a number of strengths, history
certainly being at the forefront, it must also be
recognized that changes need to be introduced”.
Dr Rogge said that there was no final decision
on the withdrawal of wrestling and that the final
decision on its future would be taken during the
IOC’s General Assembly next September.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δρος
JACQUES ROGGE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΗ
Άμεση και θετική ήταν η ανταπόκριση του Προέδρου
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Dr Jacques
Rοgge στην επιστολή του Προέδρου της Διεθνούς
Ολυμπιακής Ακαδημίας κ. Ισίδωρου Κούβελου για
το θέμα της πάλης και την πιθανότητα αποβολής της
από το πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων.
Ο Πρόεδρος της ΔΟΕ απάντησε στην επιστολή του κ.
Κούβελου και αναγνωρίζοντας την ευαισθησία που
επέδειξε ο Πρόεδρος της ΔΟΑ τόνισε χαρακτηριστικά:
«Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή εκτιμά το
ενδιαφέρον της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας για
το θέμα και το πάθος της για την πάλη».
Συμμεριζόμενος απόλυτα τη θέση του κ. Κούβελου
για τη δεσπόζουσα θέση της πάλης στην ιστορία των
Ολυμπιακών Αγώνων, ο Πρόεδρος της ΔΟΕ θεωρεί
ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στο άθλημα, όπως
ανέφερε στην επιστολή του:
«Την ίδια στιγμή που η πάλη συγκεντρώνει αρκετά
πλεονεκτήματα και ιστορικά έχει πρωταγωνιστικό
ρόλο, πρέπει να αναγνωρισθεί ότι χρειάζεται να
γίνουν αλλαγές στο άθλημα».
Ο Δρ Rogge ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει οριστική
απόφαση για την αποβολή της πάλης και ότι η τελική
απόφαση για το μέλλον της θα ληφθεί στη Γενική
Συνέλευση της ΔΟΕ τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

THE GRADUATES OF THE MASTER’S
DEGREE PROGRAMME TAKE THE
OATH
On Thursday, 24 January 2013, graduates of the Department of Sports Organization and Management of the
University of the Peloponnese attended the oath-taking
ceremony that was held in the Auditorium of the University in Sparta. Thirteen graduates of the Master’s Degree Programme “Olympic Studies, Olympic Education
and Management of Olympic Events” took the oath of allegiance to science in the presence of the Departments’
professors, Konstantinos Mountakis, the President of the
Department of Sports Organization and Management
and Konstantinos Georgiadis, the Vice-Rector of the University of the Peloponnese and Honorary Dean of the
International Olympic Academy. The President of the International Olympic Academy Isidoros Kouvelos attended
the event and awarded the diplomas to the graduates; in
his speech he stressed the contribution made by the John
S. Latsis Public-Benefit Foundation to the successful operation of the programme.

H OΡΚωΜοΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΤΟΥ MASTER’S DEGREE
PROGRAMME
Την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η
τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη. Δεκατρείς απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολυμπιακές Σπουδές,
Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων» έδωσαν όρκο πίστης στην επιστήμη
τους παρουσία των καθηγητών του Τμήματος, του Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Κωνσταντίνου Μουντάκη και του αντιπρύτανη του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Επίτιμου Κοσμήτορα
της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Κωνσταντίνου Γεωργιάδη. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο
Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Ισίδωρος
Κούβελος που τόνισε στην ομιλία του τη συνεισφορά του
Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.
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EPHORIA
OF THE INTERNATIONAL
OLYMPIC ACADEMY

ΕΦΟΡΕΙΑ
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

PRESIDENT
Isidoros KOUVELOS (HOC Member)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ισίδωρος ΚΟΥΒΕΛΟΣ (Μέλος ΕΟΕ)

VICE-PRESIDENT
Michail FYSSENTZIDIS (HOC Member)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μιχαήλ ΦΥΣΕΝΤΖΙΔΗΣ (Μέλος ΕΟΕ)

MEMBERS

ΜΕΛΗ

Charalambos NIKOLAOU

Χαράλαμπος ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Μέλος ΔΟΕ - μέλος ex officio)

(IOC Member - ex officio member)

Σπυρίδων Ι. ΚΑΠΡΑΛΟΣ (Πρόεδρος ΕΟΕ - μέλος ex officio)

Spyridon CAPRALOS (HOC President - ex officio member)

Εμμανουήλ ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗΣ (Γεν. Γραμματέας ΕΟΕ -

Emmanuel KATSIADAKIS (HOC Secretary General -

μέλος ex officio)

ex officio member)

Ευάγγελος ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ (Μέλος ΕΟΕ)

Evangelos SOUFLERIS (HOC Member)

Ευθύμιος ΚΟΤΖΑΣ (Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας)

Efthimios KOTZAS (Mayor of Ancient Olympia)

Ντόρα ΠΑΛΛΗ

Dora PALLI

Χριστίνα ΚΟΥΛΟΥΡΗ

Christina KOULOURI
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
HONORARY PRESIDENT

Jacques ROGGE (Πρόεδρος ΔΟΕ)

Jacques ROGGE (ΙOC President)
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
HONORARY MEMBERS

Τ.A. Ganda SITHOLE (Διευθυντής Διεθνούς

Τ.A. Ganda SITHOLE (Director of International

Συνεργασίας και Ανάπτυξης της ΔΟΕ)

Cooperation and Development, IOC)

Pere MIRÓ (Διευθυντής Ολυμπιακής Αλληλεγγύης της ΔΟΕ)

Pere MIRÓ (Director of Olympic Solidarity, IOC)
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
HONORARY DEAN

Κωνσταντίνος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Konstantinos GEORGIADIS
Σύμβουλος Διοίκησης & Εκπαίδευσης
DIRECTOR
Dionyssis GANGAS
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Διονύσης ΓΑΓΓΑΣ

