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Address by the President of the
International Olympic Academy,
Isidoros Kouvelos

“We decided that
the main subject for
analysis and debate
for 2015 at the
55th International
Session for Young
Participants should
be: “The Olympic
Movement: The
process of renewal
and adaption.”

O

n December 7, 2014, in his
opening speech at the 127th
Session of the International
Olympic Committee, its President Dr Thomas Bach, described in a vivid
but realistic way, the reasons that have
led to the creation of the Olympic Agenda 2020. The content of this text reflects

through 20+20 recommendations the measures that will have to be taken to allow the
Olympic Movement to change a series of
elements which define it today in order to
follow the rapid changes that have arisen
in our society. He said characteristically:
“If we want to continue to put Olympic
Sport at the service of society, which is
part of our Olympic Principles, we must
engage with this society, we must be in a
respectful dialogue with this society.
This society is changing faster than ever. This society will not wait for sport to
change.
If we want our values of Olympism – the values of excellence, respect,
friendship, dialogue, diversity, non-discrimination, tolerance, fair-play, solidarity, development and peace – if we want
these values to remain relevant in society,
the time for change is now. For us change
has to be more than a cosmetic effect or
just a procedure, change has to have a goal.
And this goal is progress. Progress for us
means strengthening sport in society by
virtue of our values.”
With these few words, President Bach
stressed the importance of sport in the evolution of society for which dialogue is essential if we want to integrate the values
of Olympism into the means of progress.
We, at the International Olympic Academy, felt that these assumptions are particularly important because, at the end of
the day, they fully respond to and aim at
the heart of the long-standing efforts we
are making for the dissemination of the
Olympic values among young people all
over the world, who come every year and

are taught Olympic culture.
We therefore decided that the main subject for analysis and debate for 2015 at
the 55th International Session for Young
Participants should be: “The Olympic
Movement: The process of renewal and
adaption”.
The year 2015 is coming to its end and
it has been yet again a financially difficult year. Nevertheless, we have managed
successfully to complete our educational
programs with consistency and, with the
help of the private sector, we brought together a crowd of students and educationists from all over the world, proving once
again that the IOA remains the essential
school of thought for the promotion of the
Olympic principles.
Our main subject for 2015 was “Pursuing Excellence”; one of the most important
Olympic values, an inducement and exhortation to all young people to seek personal
perfection through the constant exercise
of the body and the mind.
Through the analyses of the Sessions
and Seminars that are included in the issue you hold in your hands, you will become acquainted with the content of the
programs that we organized in 2015 and
realize the efforts we are making in order to be equal to the task entrusted to
us by the IOC.
We hope that the coming year will find
us under much better operational conditions, allowing us to increase our educational programs and be closer to the
international society as we diffuse the
ideas of Olympism through fruitful dialogue. ―
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Χαιρετισμός Προέδρου Διεθνούς
Ολυμπιακής Ακαδημίας,
Ισίδωρου Κούβελου

«Αποφασίσαμε για
το 2015, το κύριο
θέμα ανάλυσης
και συζήτησης
στην 55η Διεθνή
Σύνοδο για Νέους
Μετέχοντες να είναι:
«Ολυμπιακή Κίνημα:
H διαδικασία
ανανέωσης και
προσαρμογής.»

Σ

τις 7 Δεκεμβρίου του 2014, στην
εναρκτήρια ομιλία του στην
127η Σύνοδο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Πρόεδρός της Δρ Thomas Bach, περιέγραψε με
γλαφυρό αλλά και ρεαλιστικό τρόπο, τους
λόγους εκείνους που οδήγησαν στη δημιουργία της Ολυμπιακής Ατζέντας 2020. Το
περιεχόμενο του κειμένου αυτού αποτυπώνει μέσα από 20+20 προτάσεις, τα μέτρα εκείνα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου

το Ολυμπιακό Κίνημα να αλλάξει μια σειρά
από στοιχεία που το χαρακτηρίζουν σήμερα και να παρακολουθήσει τις ταχύτερες
αλλαγές που εμφανίζονται στην κοινωνία
στις μέρες μας. Είπε χαρακτηριστικά: «Αν
θέλουμε να εξακολουθούμε να θέτουμε τον
Ολυμπιακό Αθλητισμό στην υπηρεσία της
κοινωνίας, που είναι μέρος των Ολυμπιακών Αρχών μας, πρέπει να συνεργαστούμε
με αυτή την κοινωνία, πρέπει να βρισκόμαστε με σεβασμό σε διάλογο με την κοινωνία αυτή.
Η κοινωνία αυτή αλλάζει πιο γρήγορα
παρά ποτέ. Η κοινωνία αυτή δεν θα περιμένει να αλλάξει ο αθλητισμός.
Αν θέλουμε οι αξίες του Ολυμπισμού –οι
αξίες της αριστείας, του σεβασμού, της φιλίας, του διαλόγου, της διαφορετικότητας, της
απαγόρευσης των διακρίσεων, της ανοχής,
της ευγενούς άμιλλας, της αλληλεγγύης, της
ανάπτυξης και της ειρήνης– αν θέλουμε οι
αξίες αυτές να παραμένουν ουσιαστικές για
την κοινωνία, η ώρα της αλλαγής είναι τώρα. Για μας η αλλαγή πρέπει να είναι κάτι
παραπάνω από ένα διακοσμητικό αποτέλεσμα ή μόνο μια διαδικασία. Για την αλλαγή
απαιτείται ένας στόχος και ο στόχος αυτός
είναι η πρόοδος. Για μας πρόοδος σημαίνει
να ενισχύσουμε τον αθλητισμό στην κοινωνία, στηριζόμενοι στις αξίες μας».
Μέσα στις λίγες παραπάνω φράσεις, ο
Πρόεδρος Bach, έδωσε το στίγμα της σημασίας που έχει ο αθλητισμός στην εξέλιξη
της κοινωνίας με την οποία ο διάλογος είναι
αναγκαίος αν θέλουμε να ενσωματώσουμε
τις αξίες του Ολυμπισμού στη διαδικασία
αυτή της προόδου.
Εμείς, στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, θεωρήσαμε ιδιαίτερα σημαντικές τις
παραδοχές αυτές, γιατί τελικά ανταποκρίνονται πλήρως και στοχεύουν στην καρδιά
της ίδιας της πολύχρονης προσπάθειας που

κάνουμε για τη διάδοση των Ολυμπιακών
αξιών στους νέους από όλο τον κόσμο που
έρχονται κάθε χρόνο και διδάσκονται τον
Ολυμπιακό πολιτισμό.
Έτσι, αποφασίσαμε για το 2015, το κύριο θέμα ανάλυσης και συζήτησης στην 55η
Διεθνή Σύνοδο για Νέους Μετέχοντες να
είναι: «Ολυμπιακή Κίνημα: H διαδικασία
ανανέωσης και προσαρμογής».
Η χρονιά που διανύουμε και φθάνει στο
τέλος της υπήρξε για άλλη μία φορά μια δύσκολη οικονομικά χρονιά. Παρά ταύτα καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τα εκπαιδευτικά
μας προγράμματα με συνέπεια και με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα συγκεντρώσαμε
ένα πλήθος σπουδαστών και εκπαιδευτικών από όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας
και πάλι ότι η ΔΟΑ παραμένει το βασικό
σχολείο σκέψης και προώθησης των Ολυμπιακών αρχών.
Το κύριο θέμα μας για το 2015 ήταν: «Η
αναζήτηση της Αριστείας», μία από τις σημαντικότερες Ολυμπιακές αξίες, μια προτροπή και παραίνεση προς όλους τους νέους να
κυνηγήσουν την προσωπική τους τελειότητα
μέσα από μια διαρκή άσκηση του σώματος
και του πνεύματος.
Στις επί μέρους αναλύσεις των Συνόδων
και των Σεμιναρίων που περιλαμβάνονται
στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας, έχετε
την ευκαιρία να περιηγηθείτε στο περιεχόμενο των προγραμμάτων που οργανώσαμε
μέσα στο 2015 και να διαπιστώσετε την προσπάθεια που καταβάλαμε να ανταποκριθούμε στο έργο που μας έχει εμπιστευθεί η ΔΟΕ.
Ελπίζουμε ότι η επόμενη χρονιά θα μας
βρει με καλύτερες συνθήκες λειτουργίας έτσι ώστε να αυξήσουμε τα εκπαιδευτικά μας
προγράμματα και να βρεθούμε ακόμα πιο
κοντά στη διεθνή κοινωνία μεταφέροντας
το περιεχόμενο του Ολυμπισμού μέσα από
έναν γόνιμο διάλογο με αυτήν. ―
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The IOC Culture
and Olympic Heritage
Commission
Η Επιτροπή της ΔΟΕ για τον Πολιτισμό
και την Ολυμπιακή Κληρονομιά
“This new
commission is proof
of the important role
given to the footprint
that we shall leave
as the Olympic
Movement.”

I

have mentioned several times in the
past and continue to believe that
culture and education are the two
most important pillars of the Olympic Movement. When they meet, they lay
the foundation which supports the Olympic
heritage, the main objective of the Movement and Olympic philosophy, as Pierre de
Coubertin envisioned it.
Since 2010, I have had the honour of being the President of the IOC Commission
for Culture and Olympic Education and this
capacity had given me the opportunity to
work and follow very closely the activities
related to the education of youth, athletes
and officials, and the promotion of Olympic
values through sport activities and the bodies who are entrusted with their diffusion.
Recently, within the framework of the
restructuring of the Olympic Movement
aimed at by President Dr Thomas Bach, the
composition and objectives of the different
commissions have been revised and, from
May 2015, the above commission has been
divided in two separate ones: the Olympic
Education Commission and the IOC Culture
and Olympic Heritage Commission, over

which I am honoured to preside.
The restructuring of the IOC commissions was one of the 40 recommendations
approved at the 127th Session of the IOC
in December 2014 in Monaco; it reflects a
new philosophy for their operation, as envisioned by the Olympic Agenda 2020. The
commissions aim at providing strong support to the IOC Session, the Executive Board
and the President of the IOC regarding the
implementation of the road map designed to
shape the future of the Olympic Movement.
This new commission is proof of the
important role given to the footprint that
we shall leave as the Olympic Movement,
since we now refer to the “Heritage” left
behind by any athletic or educational action, which is part of its broader function.
Indeed, as we educate youth through sport,
promoting the ethical values of sport, compensating for various negative habits which
unfortunately develop in modern society,
we can arguably be said to support a sincere effort for building a better and more
peaceful world.
Up to now, many things have been
achieved in the field of culture which has
developed from an activity for the few to
an activity with mass participation that is
ever increasing. The same applies to sport.
Arts and culture offer a broad platform for
debate, exchange of knowledge and awareness raising, thus increasing understanding among people.
Sport and culture therefore are two concepts that are indivisibly linked and complementary, and from their cooperation we
can achieve spectacular results as we aim
at transmitting education from one generation to the next; in this way we will be
able to refer to a future progress. Man’s
harmonious physical and intellectual de-

velopment improves both the conditions
and prerequisites for peaceful coexistence
with other fellow men.
This is why our objective is to launch dynamically specific international programs
with a view to activating the Movement
for cultural action and initiating a dialogue
with all institutions and, in particular, with
society, which is growing at a fast rate. Our
objective is to provide a sustainable model
of cultural action for all; to upgrade the institution of the Cultural Olympiad, making
it a modern institution and promoting it as
the prevailing institution of the International Olympic Committee.
Certainly, in order to achieve our objective, we must activate as many institutions as possible and of course continue to
support the work of the foundations that
have been supporting us all these years
with their valuable contribution for the dissemination of the Olympic Values. The IOC
has already shown that it wants and can
support this action worldwide; in particular, concerning the International Olympic
Academy, it is worth mentioning that with
the financial support of the IOC it is able
not only to apply its educational programs,
despite the present difficult financial conditions in Greece, but also to enrich them
and offer every year even more intensive
and renewed programs.
The cultural and educational power of
the Olympic Tradition is limitless and can
lead to physical, mental and cultural refinement and to the creation of attitudes and
behaviours that are beneficial to society.
So, let us all work together for an Olympic Movement that is alive 365 days a year,
thus contributing to the realization of the
new vision that arises from the Agenda
2020. ―
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by
Lambis Nikolaou
President of the IOC Culture and
Olympic Heritage Commission
IOC Member
από τον
Λάμπη Νικολάου
Πρόεδρο της Επιτροπής της ΔΟΕ για
τον Πολιτισμό και την Ολυμπιακή Κληρονομιά
Μέλος ΔΟΕ

«Η νέα αυτή επιτροπή
αποδεικνύει τον
σημαντικό ρόλο
που δίνεται στο
αποτύπωμα που
θα αφήσουμε ως
Ολυμπιακό Κίνημα.»

Ο

πως πολλές φορές έχω αναφέρει στο παρελθόν και συνεχίζω
να πιστεύω, ο πολιτισμός και
η εκπαίδευση αποτελούν τους
δύο σημαντικότερους πυλώνες του Ολυμπιακού Κινήματος. Tα δύο αυτά μαζί, όταν συναντώνται, δημιουργούν τη βάση πάνω στην
οποία στηρίζεται η Ολυμπιακή κληρονομιά
που αποτελεί τον κύριο στόχο του Κινήματος
και της Ολυμπιακής φιλοσοφίας, όπως την
οραματίστηκε ο Pierre de Coubertin.
Από το 2010 έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος της Επιτροπής της ΔΟΕ για τον Πολιτισμό και την Ολυμπιακή Εκπαίδευση και με
αυτή μου την ιδιότητα μού δόθηκε η ευκαιρία να εργαστώ και να παρακολουθήσω από
πολύ κοντά τις δραστηριότητες αναφορικά
με την εκπαίδευση των νέων, των αθλητών,
των στελεχών και παραγόντων και την προώθηση των Ολυμπιακών αξιών μέσα από τις
αθλητικές δράσεις και τους φορείς που είναι
επιφορτισμένοι με τη διάδοσή τους.
Πρόσφατα, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Ολυμπιακού Κινήματος που επιδιώχθηκε από τον Πρόεδρο Δρα Thomas Bach,
έγινε αναθεώρηση της σύνθεσης και του σκοπού των διαφόρων επιτροπών και έτσι από
τον Μάιο του 2015 η ως άνω επιτροπή χωρίστηκε σε δύο ξεχωριστές: την Επιτροπή
για την Ολυμπιακή Εκπαίδευση και την Επιτροπή της ΔΟΕ για τον Πολιτισμό και την

Ολυμπιακή Κληρονομιά, της οποίας έχω την
τιμή να προεδρεύω.
Η ανασύνθεση των επιτροπών της ΔΟΕ
αποτέλεσε μία από τις 40 προτάσεις που εγκρίθηκαν από την 127η Σύνοδο της ΔΟΕ
τον Δεκέμβριο του 2014 στο Μονακό και
αντικατοπτρίζει μια νέα φιλοσοφία για τη
λειτουργία τους, όπως προβλέπεται από την
Ολυμπιακή Ατζέντα 2020. Οι επιτροπές προβλέπεται να παρέχουν ισχυρή υποστήριξη
στη Σύνοδο της ΔΟΕ, την Εκτελεστική Επιτροπή και τον Πρόεδρο της ΔΟΕ αναφορικά
με την εφαρμογή του οδικού χάρτη που σχεδιάστηκε για τη διαμόρφωση του μέλλοντος
του Ολυμπιακού Κινήματος.
Η νέα αυτή επιτροπή αποδεικνύει τον
σημαντικό ρόλο που δίνεται στο αποτύπωμα που θα αφήσουμε ως Ολυμπιακό Κίνημα,
αφού πλέον αναφερόμαστε στην ‘Κληρονομιά’ που αφήνει πίσω της κάθε αθλητική
και εκπαιδευτική δράση που εντάσσεται στη
γενικότερη λειτουργία του. Πράγματι, εκπαιδεύοντας τη νεολαία μέσω του αθλητισμού,
προάγοντας τις ηθικές αξίες του αθλητισμού,
αντισταθμίζοντας έτσι τις διάφορες αρνητικές συνήθειες που αναπτύσσονται δυστυχώς στη σύγχρονη κοινωνία, είναι δυνατόν
να υποστηριχτεί βάσιμα μια ειλικρινής προσπάθεια οικοδόμησης ενός καλύτερου, ειρηνικού κόσμου.
Μέχρι τώρα πολλά έχουν επιτευχθεί στον
τομέα του πολιτισμού, ο οποίος έχει εξελιχθεί
από μία δραστηριότητα για λίγους σε μια μαζική δραστηριότητα με όλο και περισσότερο
αυξανόμενη λαϊκή συμμετοχή. Το ίδιο έχει
συμβεί και με τον αθλητισμό. Οι τέχνες και
ο πολιτισμός προσφέρουν μία ευρεία πλατφόρμα για συζήτηση, ανταλλαγή γνώσεων
και ευαισθητοποίηση, αυξάνοντας έτσι την
κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων.
Ο αθλητισμός και ο πολιτισμός λοιπόν είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες που
αλληλοσυμπληρώνονται και από τη συνεργασία ανάμεσά τους μπορούμε να έχουμε θεαματικά αποτελέσματα στον στόχο μας για τη
μετάδοση της παιδείας από τη μία γενιά στην

άλλη και έτσι πραγματικά να μπορούμε να
μιλάμε για την πορεία μας στο μέλλον. Η αρμονική σωματική και πνευματική ανάπτυξη
του ανθρώπου βελτιώνει και τους όρους και
τις προϋποθέσεις της ειρηνικής συνύπαρξής του με τους άλλους συνανθρώπους του.
Γι’ αυτό, ο σκοπός μας είναι να ξεκινήσουμε δυναμικά συγκεκριμένα διεθνή προγράμματα προκειμένου να ενεργοποιηθεί το
Κίνημα αναφορικά με την πολιτιστική δράση
και να οικοδομήσουμε έναν διάλογο με όλους
τους φορείς και κυρίως με την κοινωνία, η
οποία αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ένα βιώσιμο
μοντέλο πολιτιστικής δράσης για όλους. Να
αναβαθμίσουμε τον θεσμό της Πολιτιστικής
Ολυμπιάδας, καθιστώντας τον θεσμό αυτόν
σύγχρονο και αναδεικνύοντάς τον σε κυρίαρχο θεσμό του προγράμματος της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής.
Σίγουρα για να πετύχουμε τον σκοπό μας
αυτόν είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσουμε όσο το δυνατό περισσότερους φορείς και
βέβαια να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το
έργο των ιδρυμάτων που μας συνδράμουν
όλα αυτά τα χρόνια με την πολύτιμη δράση
τους στη διάδοση των Ολυμπιακών Αξιών.
Η ΔΟΕ ήδη έχει δείξει ότι θέλει και μπορεί
να ενισχύσει αυτή τη δράση παγκοσμίως, ειδικότερα μάλιστα, αναφορικά με τη Διεθνή
Ολυμπιακή Ακαδημία αξίζει να σημειώσουμε ότι με την οικονομική στήριξη της ΔΟΕ
καταφέρνει όχι μόνο να εφαρμόζει τα εκπαιδευτικά προγράμματά της –παρά το αντίξοο
οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα– αλλά
και να τα εμπλουτίζει.
Η μορφωτική και παιδευτική δύναμη της
Ολυμπιακής Παράδοσης είναι ανεξάντλητη και μπορεί να οδηγήσει στη σωματική,
ψυχική και πνευματική καλλιέργεια και τη
δημιουργία στάσεων και συμπεριφορών κοινωνικά αποδεκτών.
Ας εργαστούμε λοιπόν όλοι μαζί για ένα Ολυμπιακό Κίνημα ζωντανό 365 ημέρες
τον χρόνο συμβάλλοντας στην υλοποίηση
του νέου οράματος της Ατζέντα 2020. ―
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Τhe Greek Deputy
Minister for Sport
Stavros Kontonis
is guided around
the interactive
program of
the IOA.
O Υφυπουργός
Αθλητισμού
Σταύρος Κοντονής
περιηγείται
στο διαδραστικό
πρόγραμμα
της ΔΟΑ.
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The IOA supports
the new event
1st European Games “Baku 2015”

H ΔΟΑ στηρίζει τη νέα διοργάνωση
1οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες «Μπακού 2015»

by
Roula Vathi
από την
Ρούλα Βάθη

01

At the 1st European Games that were held in Baku,
Azerbaijan, from the 12th to the 28th of June 2015,
inaugurating a new sporting institution, the International Olympic Academy participated with its interactive educational program “Discovering the Olympic
Movement and its Values”.
Within the framework of its educational mission
for disseminating Olympism and Olympic education,
the IOA accepted with pleasure the invitation of the
Organizing Committee of the Games to contribute to
this new venture of the European Olympic Committees, attempting to inspire athletes through the Olympic values and impart to them the Olympic spirit. Mrs
Mehriban Aliyeva, the President of the Organizing
Committee of the 1st European Games and First Lady of the Republic of Azerbaijan, has these last years
actively supported the work of the IOA and was honoured by the IOA with the special honorary distinction
“Olympic Excellence” on the Hill of the Pnyx in 2014.
The IOA’s booth was situated in the wonderful
Athletes’ Village which hosted approximately 6,000
athletes and sports officials who could take part in educational activities on the history of the Olympic Games
from Antiquity until the present day. The IOA enjoyed
the warm hospitality of Elchin Safarov, the Mayor

Στους 1ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες που διοργανώθηκαν
στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν από 12 έως 28 Ιουνίου
2015, εγκαινιάζοντας έναν νέο αθλητικό θεσμό, συμμετείχε η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία με το διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμά της «Ανακαλύπτοντας
το Ολυμπιακό Κίνημα και τις Αξίες του».
Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της αποστολής για
τη διάδοση του Ολυμπισμού και της Ολυμπιακής παιδείας, η ΔΟΑ δέχτηκε με χαρά την πρόσκληση της
Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων να συνδράμει
σε αυτό το νέο εγχείρημα των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, προσπαθώντας να εμπνεύσει τους
αθλητές μέσα από τις Ολυμπιακές αξίες και να τους
μεταλαμπαδεύσει το Ολυμπιακό πνεύμα. Εξάλλου, η
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των 1ων Ευρωπαϊκών Αγώνων και Πρώτη Κυρία της Δημοκρατίας
του Αζερμπαϊτζάν Mehriban Aliyeva, έχει υποστηρίξει
ενεργά το έργο της ΔΟΑ τα τελευταία χρόνια και έχει
τιμηθεί από τη ΔΟΑ με την ειδική τιμητική βράβευση
“Olympic Excellence” στον Λόφο της Πνύκας το 2014.
Το περίπτερο της ΔΟΑ λειτούργησε μέσα στο υπέροχο Χωριό των Αθλητών, που φιλοξένησε τους 6.000
περίπου αθλητές και τα αθλητικά στελέχη, οι οποίοι
είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες γύρω από την ιστορία των Ολυ-
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of the Athletes’ Village, which functioned perfectly.
Knowledge games, recreational activities and rich
information material in video form on the Olympic
Movement and Olympism as a philosophy of life, all
on touch screens, were there to be tried by the athletes, when not engaged in their sporting duties. They
tested their strength and knowledge, they learned, they
competed, they had fun, they expressed their artistic
talents and learned more about the Olympic Movement and its history.
Moreover, when participating in these interactive
actions, they were able to learn more about the IOA
and its work, and express the wish to participate in
its events.
Among the visitors to the booth were the Greek
Deputy Minister for Sport Stavros Kontonis, the Head
of the Greek Delegation Emmanuel Kolymbadis, the
Greek Ambassador to Azerbaijan Dimitris Tsoungas
and the Consul Maria Katsanevaki. Members of the
IOC, like Anita DeFrantz, Bernard Rajzman and Claudia Bokel, as well as the President of the European
Olympic Committees Patrick Hickey, toured the Program. The IOA President Isidoros Kouvelos, the IOA
Director Dionyssis Gangas and the Honorary Dean
Konstantinos Georgiadis, welcomed them and guided
them around the Program. ―

μπιακών Αγώνων από την αρχαιότητα έως σήμερα. Η
ΔΟΑ απόλαυσε τη ζεστή φιλοξενία του Elchin Safarov,
Δημάρχου του Χωριού των Αθλητών, το οποίο και λειτούργησε άψογα.
Παιχνίδια γνώσεων, ψυχαγωγικές δραστηριότητες
και πλούσιο ενημερωτικό υλικό με τη μορφή βίντεο
σχετικά με το Ολυμπιακό Κίνημα και τον Ολυμπισμό
ως φιλοσοφία ζωής και όλα αυτά σε οθόνες αφής, αποτελούσαν τις δραστηριότητες που οι αθλητές είχαν
την ευκαιρία να δοκιμάσουν στο περιθώριο των αθλητικών τους υποχρεώσεων. Δοκίμασαν τις δυνάμεις και
τις γνώσεις τους, έμαθαν, συναγωνίστηκαν, διασκέδασαν, εκφράστηκαν καλλιτεχνικά και γνώρισαν καλύτερα
το Ολυμπιακό Κίνημα και την ιστορία του.
Επιπλέον, οι αθλητές συμμετέχοντας στις διαδραστικές δράσεις, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη
ΔΟΑ και το έργο της εκφράζοντας την επιθυμία να
συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις της.
Ανάμεσα στους επισκέπτες του περιπτέρου ήταν ο
Έλληνας Υφυπουργός Αθλητισμού Σταύρος Κοντονής,
ο Αρχηγός της Ελληνικής Αποστολής Εμμανουήλ Κολυμπάδης, ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Αζερμπαϊτζάν
Δημήτρης Τσούγκας και η Πρόξενος Μαρία Κατσανεβάκη. Επίσης, μέλη της ΔΟΕ, όπως η Anita DeFrantz,
ο Bernard Rajzman και η Claudia Bokel, καθώς και ο
Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών
Patrick Hickey, περιηγήθηκαν στο Πρόγραμμα, ενώ ο
Πρόεδρος της ΔΟΑ Ισίδωρος Κούβελος, ο Διευθυντής
της ΔΟΑ Διονύσης Γάγγας και ο Επίτιμος Κοσμήτοράς
της Κωνσταντίνος Γεωργιάδης ήταν εκεί για να τους
υποδεχτούν και να τους ξεναγήσουν. ―
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Τhe EOC
President Patrick
Hickey visits
the IOA booth
accompanied by
the Mayor of the
Athletes’ Village
Elchin Safarov.

02

O Πρόεδρος
των Ευρωπαϊκών
Ολυμπιακών
Επιτροπών Patrick
Hickey επισκέπτεται
το περίπτερο
της ΔΟΑ. Μαζί
του ο Δήμαρχος
του Χωριού των
Αθλητών Elchin
Safarov.
02

04
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The athletes
learn while
exploring the
IOA interactive
program.

03

Οι αθλητές
μαθαίνουν
εξερευνώντας
το διαδραστικό
πρόγραμμα της
ΔΟΑ.
03

Υoung athletes
with the IOA logo
tattoo.
Νεαρές αθλήτριες
με το λογότυπο της
ΔΟΑ σε τατουάζ.
05

05

04

06

The Chair of the
IOC Athletes’
Commission
Claudia Bokel with
the IOA President
Isidoros Kouvelos,
the HOC Secretary
General Manolis
Katsiadakis and
the IOA team.
H Πρόεδρος
της Επιτροπής
Αθλητών της ΔΟΕ
Claudia Bokel
με τον Πρόεδρο
της ΔΟΑ Ισίδωρο
Κούβελο, τον
Γενικό Γραμματέα
της ΕΟΕ Μανώλη
Κατσιαδάκη και την
ομάδα της ΔΟΑ.
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The future of the Olympic
Movement on the Pnyx
The Opening Ceremony of the 55th International
Session for Young Participants

Στην Πνύκα το μέλλον του Ολυμπιακού Kινήματος
Η Τελετή Έναρξης της 55ης Διεθνούς Συνόδου για Νέους Μετέχοντες

by
Dimos Bouloukos
από τον
Δήμο Μπουλούκο

With a beautiful opening ceremony which was honoured by the presence of the President of the Hellenic
Republic, Prokopis Pavlopoulos, the 55th International
Session for Young Participants began on the hill of
the Pnyx on May 24th.
President Pavlopoulos, the distinguished guest of
honour, declared the Session open in the presence of
notable personalities from sporting, cultural and political life. Amongst others, the Deputy Minister of
Culture, Education and Religious Affairs Nikos Xydakis, members of the International Olympic Committee Lambis Nikolaou, Zaiqing Yu and Lingwei Li, the
President of the Hellenic Olympic Committee Spyros
Capralos, deputy Dora Bakoyannis and the President
of Olympiacos FC Vangelis Marinakis, sponsor of the
IOA’s “Master’s Degree” in Olympic Studies.
During the ceremony, the honorary distinction
“Athena” was awarded to the National Olympic Academy of Spain and the prize was given to its President,
Conrado Durántez. During the opening of the Session,
President Pavlopoulos stressed: “The annual Session
aims at, according to the Statutes and the purpose
of the International Olympic Academy, promoting
and disseminating the fundamental principles of the

Με μία λαμπρή Τελετή Έναρξης, την οποία τίμησε με
την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος ξεκίνησε στις 24 Μαΐου στον
Λόφο της Πνύκας, η 55η Διεθνής Σύνοδος για Νέους Μετέχοντες.
Ο κ. Παυλόπουλος ήταν ο υψηλός προσκεκλημένος
και κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Συνόδου,
ενώ παραβρέθηκαν και προσωπικότητες της αθλητικής, πολιτιστικής και πολιτικής ζωής. Μεταξύ άλλων
ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων Νίκος Ξυδάκης, τα μέλη της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής Λάμπης Νικολάου, Zaiqing
Yu, Lingwei Li, o Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος, η βουλευτής Ντόρα
Μπακογιάννη και ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Βαγγέλης Μαρινάκης που είναι ο χορηγός στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ολυμπιακών Σπουδών» σε επίπεδο “Master’s Degree” της ΔΟΑ.
Στην Τελετή έγινε η απονομή της τιμητικής διάκρισης «Αθηνά», στην Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της
Ισπανίας με το βραβείο να απονέμεται στον Πρόεδρό
της Conrado Durántez.
Κατά την κήρυξη της έναρξης των εργασιών, ο κ.
Προκόπης Παυλόπουλος τόνισε:
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Τhe Opening
Ceremony on
the Hill of the
Pnyx.
Η Τελετή Έναρξης
στον Λόφο της
Πνύκας.

01
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Olympic Movement, which emanate from the timeless Olympic Spirit; in particular the principles of
noble competition within the context of fair play for
they act as core constituents of Democracy and Freedom. It is rather easy for each and every one of us
to grasp the significance of Democracy and Peace in
these tough times. Times, which are dire not just for
Greece but for Europe and the entire World, given the
corrosive impact this singular, quasi-global, economic
war, which is being waged in a latent manner, is having as it primarily deals a blow to the social fabric of
various countries and peoples.
Considering the aforementioned, opting to hold
today’s opening ceremony on the Hill of Pnyx is not
merely an ideal choice but is rather imperative, literally. This is the very location where after the 6th
century BC the Athenian Republic in essence practised the supreme institutions of direct democracy
via isonomy and isegory, thus allowing the Spirit that
led to the blossoming of Culture and the Sciences to
grow to date.”
The IOA President, Mr Isidoros Kouvelos, stated
in his address:
“Every time I visit Ancient Olympia, in order to
attend the Sessions’ proceedings, when I look at the
young people and live with them every minute that
passes, I feel proud as a Greek that my country can
offer them, through the International Olympic Academy, educational and cultural activities that lead not
only to their love for sport, Olympism and civilization, but also to something more, their love for Greece.
The timeless work of the International Olympic
Academy has been repeatedly recognized, at international level, rendering it the unique Olympic Education Centre worldwide, while the Master’s Degree in

02

«Αυτή η ετήσια Διεθνής Σύνοδος έχει ως στόχο
-στόχο σύμφωνο με τον σκοπό ίδρυσης και λειτουργίας
της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας- την προαγωγή
και διάδοση των θεμελιωδών αρχών του Ολυμπιακού
Κινήματος, όπως αυτές προκύπτουν από τη διαχρονική λάμψη του Ολυμπιακού Πνεύματος. Ιδίως δε
των αρχών της ευγενούς άμιλλας στο πλαίσιο του ευ
αγωνίζεσθαι, οι οποίες λειτουργούν ως βασικές συνιστώσες της Δημοκρατίας και της Ειρήνης. Εύκολα αντιλαμβάνεται καθένας τη σημασία της Δημοκρατίας
και της Ειρήνης στους σημερινούς δύσκολους καιρούς. Κι όχι μόνον για την Ελλάδα, αλλά και για την
Ευρώπη και τον Πλανήτη στο σύνολό του, λόγω των
διαβρωτικών επιπτώσεων του ιδιότυπου, οιονεί παγκόσμιου, οικονομικού πολέμου, που εξελίσσεται με
υποδόριες μεθόδους και πλήττει καιρίως τον κοινωνικό ιστό πολλών λαών.
Με βάση τα δεδομένα που προανέφερα, η επιλογή
της Πνύκας για την σημερινή εναρκτήρια τελετή είναι όχι απλώς ενδεδειγμένη αλλά, κυριολεκτικώς, επιβεβλημένη. Στον χώρο αυτόν, ουσιαστικά μετά τον
6ο αιώνα π.Χ., η Αθηναίων Πολιτεία εφάρμοσε κορυφαίους θεσμούς της άμεσης δημοκρατίας μέσα από
τις μεθόδους της ισονομίας και της ισηγορίας, προκα-
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Conrado Durántez
receiving the IOA
honorary distinction
“Athena”.
O Conrado Durántez
παραλαμβάνει την
τιμητική διάκριση της
ΔΟΑ «Αθηνά».

02

Τhe Master’s degree
students with
Isidoros Kouvelos,
Dionyssis Gangas
and Professor Jim
Parry.
Oι μεταπτυχιακοί
φοιτητές με τον
Ισίδωρο Κούβελο,
τον Διονύση Γάγγα
και τον καθηγητή
Jim Parry.
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One hundred fifty six
young participants
from 81 countries
participated in the
Session.
Εκατόν πενήντα έξι
νέοι μετέχοντες από
81 χώρες συμμετείχαν
στη Σύνοδο.
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The IOC Member
Lambis Nikolaou
addresses the
participants and
the guests at the
Opening Ceremony.
Το μέλος της ΔΟΕ
Λάμπης Νικολάου
προσφωνεί τους
μετέχοντες και τους
προσκεκλημένους
στην Τελετή Έναρξης.
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“Olympic Studies” which is taught, these last six years,
in its facilities in Ancient Olympia enjoys, because of
its content, international exclusivity.
Nevertheless, in our country, the International Olympic Academy and its work, still remain unknown, despite our efforts. The state has unfortunately
gradually abandoned the obligation it had assumed
towards the IOC and drastically reduced the annual
grant. Maybe it has not been sufficiently aware of
the important work we are doing and Greece’s major advantage, which is to host a unique educational
and cultural institution, an institution that promotes
our country and its civilization realizing the vision of
Pierre de Coubertin.
Olympism, he used to say, is a way of life. The
Academy, dear friends, is the love of life. When you
stay a few days in Ancient Olympia, you live a break
of joy and euphoria in your souls. It is a tender postscript to the great history of this place, the solidarity you are experiencing, the crickets you hear in the
evenings. It is a figure that has the shape of all of us
who loved it and still love it. It is the treasure of the
Olympic Movement!”
The IOC member, Mr Lambis Nikolaou, after passing on the best wishes of the President of the International Olympic Committee, Dr Thomas Bach, said:
“Dear young participants, you are the future of the
Olympic Movement. Over the next few days, you will
be taking an in-depth look at various themes linked
to the Olympic Movement.
We want you to tell us what you think, what you
want and what you suggest concerning how sport
can play a greater role as a force for positive change
around the world.
And once you return to your respective countries,
please share your ideas and pass on the spirit for the
sake of a bright future for our Olympic Movement.

02

λώντας την έκρηξη του Πνεύματος για τη δημιουργία
του Πολιτισμού και των Επιστημών ως τις μέρες μας.»
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της ΔΟΑ κ. Ισίδωρος
Κούβελος επισήμανε μεταξύ άλλων:
«Κάθε φορά που βρίσκομαι στην Αρχαία Ολυμπία
για να παρακολουθήσω τις εργασίες των Συνόδων,
βλέποντας τα νέα παιδιά και ζώντας μαζί τους κάθε
λεπτό που περνάει, αισθάνομαι υπερήφανος ως Έλληνας, που η πατρίδα μου έχει τη δυνατότητα μέσα από
τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία να τους προσφέρει
δράσεις εκπαιδευτικές και πολιτισμικές, δράσεις που
οδηγούν όχι μόνο στην αγάπη για τον αθλητισμό, τον
Ολυμπισμό και τον πολιτισμό, αλλά και σε κάτι ακόμα
περισσότερο, την αγάπη για την Ελλάδα.
Το διαχρονικό έργο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας έχει κατ’ επανάληψη αναγνωρισθεί διεθνώς
καθιστώντας την πλέον ως το μοναδικό παγκόσμιο Ο-
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Lambis Nikolaou,
Nikos Xydakis,
the President of
the Hellenic
Republic Prokopis
Pavlopoulos, Isidoros
Kouvelos and Dora
Bakoyannis.
Λάμπης Νικολάου,
Νίκος Ξυδάκης,
ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας
Προκόπης
Παυλόπουλος,
Ισίδωρος Κούβελος και
Ντόρα Μπακογιάννη.
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The HOC President
Spyros Capralos.
Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ
Σπύρος Καπράλος.
03

The Greek soprano
Gina Fotinopoulou
interprets the
musical parts of the
event.
H Ελληνίδα υψίφωνος
Τζίνα Φωτεινοπούλου
ερμηνεύει τα μουσικά
μέρη της εκδήλωσης.

Before concluding, I would like to thank once again
the International Olympic Academy, its President, my
friend Mr Isidoros Kouvelos, the Ephoria members,
the teachers and the lecturers for their contribution
to promoting the Olympic ideal year after year for
more than 50 years.”
The Session that lasted until the 6th June, was attended by 156 young men and women from 81 countries. The special subject was “The Olympic Movement:
The process of renewal and adaption”.
The music for the event was performed by the Greek
soprano Gina Fotinopoulou, accompanied by the Symphonic Orchestra of the Municipality of Athens, under
the direction of Eleftherios Kalkanis.
The Men’s Choir of the Commercial Bank sang the
Olympic Anthem and the Greek Anthem under the direction of Stavros Beris. ―

λυμπιακό Εκπαιδευτικό Κέντρο, το δε Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα «Ολυμπιακών Σπουδών» που διδάσκεται
τα τελευταία έξι χρόνια στις εγκαταστάσεις της στην
Αρχαία Ολυμπία, κατέχει λόγω του περιεχομένου του,
διεθνή αποκλειστικότητα.
Παρά ταύτα, στην ίδια τη χώρα μας, η Διεθνής
Ολυμπιακή Ακαδημία και το έργο της, παρά τις προσπάθειες που έχουμε καταβάλει, παραμένουν ακόμα
άγνωστοι τόποι. Η Πολιτεία δυστυχώς, τα τελευταία έξι
χρόνια έχει σταδιακά απομακρυνθεί από την υποχρέωση που έχει αναλάβει απέναντι στη ΔΟΕ και έχει δραστικά περιορίσει την ετήσια επιχορήγηση. Ίσως γιατί
δεν έχει αντιληφθεί αρκετά τη σημασία του έργου που
παράγουμε αλλά και του τεράστιου πλεονεκτήματος
της Ελλάδας να φιλοξενεί διαχρονικά έναν μοναδικό
εκπαιδευτικό και πολιτιστικό θεσμό, που προβάλλει
τη Χώρα μας και τον πολιτισμό της, υλοποιώντας το
όραμα του Pierre de Coubertin.
Ο Ολυμπισμός, όπως ο ίδιος έλεγε, είναι τρόπος
ζωής. Η Ακαδημία, αγαπητοί φίλοι, είναι έρωτας ζωής. Μένοντας λίγες ημέρες εκεί, ζείτε ένα διάλειμμα
χαράς και ευφορίας στις ψυχές σας. Είναι το τρυφερό
υστερόγραφο της μεγάλης ιστορίας του χώρου. Είναι
η αλληλεγγύη που βιώνετε. Είναι τα τριζόνια το βράδυ που ηχούν στον χώρο. Είναι η μορφή που έχει τη
μορφή όλων μας, όσων την αγαπήσαμε και την αγαπάμε. Είναι ο θησαυρός του Ολυμπιακού Κινήματος!»
Το μέλος της ΔΟΕ Λάμπης Νικολάου, αφού μετέφερε
τις ευχές του Προέδρου Thomas Bach, είπε: «Αγαπητοί Νέοι Μετέχοντες, είστε το μέλλον του Ολυμπιακού
Κινήματος. Τις επόμενες μέρες, θα εξετάσετε σε βάθος τα διάφορα θέματα που άπτονται του Ολυμπιακού
Κινήματος. Θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη σας, να
μας πείτε τι θέλετε και τις απόψεις σας για το πώς ο
αθλητισμός μπορεί να παίξει έναν μεγαλύτερο ρόλο ως
μια θετική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο.
Και όταν γυρίσετε στις πατρίδες σας, σας παρακαλώ
να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να μεταλαμπαδεύσετε το Ολυμπιακό πνεύμα για να εξασφαλίσουμε ένα
λαμπρό μέλλον για το Ολυμπιακό Κίνημα. Πριν ολοκληρώσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, τον Πρόεδρό της,
τον φίλο μου Ισίδωρο Κούβελο, τα μέλη της Εφορείας,
τους καθηγητές και τους ομιλητές για τη συνεισφορά
τους στην προώθηση του Ολυμπιακού ιδεώδους κάθε
χρονιά για πάνω από 50 χρόνια.»
Τη Σύνοδο που διήρκησε έως τις 6 Ιουνίου παρακολουθήσαν 156 νέοι και νέες από 81 χώρες και το
ειδικό θέμα της ήταν: «Ολυμπιακό Κίνημα: Η διαδικασία ανανέωσης και προσαρμογής».
Τα μουσικά μέρη της εκδήλωσης ερμήνευσε η Ελληνίδα υψίφωνος Τζίνα Φωτεινοπούλου και τη συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων,
υπό τη διεύθυνση του Ελευθερίου Καλκάνη.
Η Ανδρική Χορωδία της Εμπορικής Τράπεζας ερμήνευσε τον Ολυμπιακό Ύμνο και τον Εθνικό Ύμνο
της Ελλάδος υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Σταύρου Μπερή. ―
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The new ambassadors
of the Olympic Movement
The 55th International Session for Young Participants

Οι νέοι πρεσβευτές του Ολυμπιακού Κινήματος
H 55η Διεθνής Σύνοδος για Νέους Μετέχοντες
by
Stella Tachtara
από την
Στέλλα Ταχταρά

The most timeless and emblematic session of the International Olympic Academy was held this year for the
55th time. The 55th International Session for Young
Participants, with the participation of 12 lecturers, 28
coordinators and 156 participants from 81 countries
and five continents, was held from May 23 to June 6
2015. The Session’s main subject was: “The Olympic
Movement” and the special subject that was chosen
for this year’s Session was “The process of renewal
and adaption”.
The participants attended daily lectures that dealt
with the above subject and were given the opportunity to raise questions and comments for the lecturers.
This interaction continued in the working groups with
the young participants taking part in constructive dialogue, exchanging views and focusing on issues that
resulted from the lectures they had followed. At the
end of the two cycles of the Session’s subjects, all discussion groups presented their conclusions.
The lecturers, among whom were IOC members,
included distinguished Greek and foreign professors,
as well as members of the Olympic Movement and the
titles of their lectures were as follows:
• Mrs Nawal El Moutawakel, IOC Vice-President from
Morocco: “The Olympic Movement: The process of renewal and adaption”.
• Professor Athanasios Anastasiou from Greece:
“The cultural dimensions of the Olympic Games in
Antiquity”.
• Mr Luc Silance, lawyer and honorary professor from
Belgium: “The International Olympic Committee as
a point of reference for the respect of fundamental
principles”.
• Mrs Beatrice Allen, IOC member from Gambia:
“The IOC Culture and Education Program – A tool for
Education”.
• Mrs Dora Pallis, Deputy Director of the International Olympic Truce Centre: “Olympic Truce: Creating a

Η πιο διαχρονική και εμβληματική σύνοδος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας πραγματοποιήθηκε φέτος για 55η χρονιά. Η 55η Διεθνής Σύνοδος για Νέους
Μετέχοντες με τη συμμετοχή 12 ομιλητών, 28 συντονιστών και 156 μετεχόντων από 81 χώρες και των πέντε
ηπείρων διήρκεσε από τις 23 Μαΐου έως τις 6 Ιουνίου
2015. Το βασικό θέμα της Συνόδου ήταν: «Tο Ολυμπιακό Κίνημα», ενώ το ειδικό θέμα που επιλέχθηκε για
τη φετινή Σύνοδο ήταν: «Η διαδικασία ανανέωσης και
προσαρμογής».
Οι μετέχοντες παρακολουθούσαν σε καθημερινή βάση διαλέξεις που άπτονταν του παραπάνω θέματος, και
είχαν την ευκαιρία να θέσουν τις απορίες και παρατηρήσεις τους στους ομιλητές. Η διάδραση συνεχιζόταν
στις ομάδες συζητήσεων, όπου οι νέοι συμμετείχαν σε
εποικοδομητικό διάλογο, ανταλλάσσοντας απόψεις και
δίνοντας έμφαση σε θέματα που προέκυπταν από τις
ομιλίες που προηγούνταν. Στο τέλος των δύο κύκλων
θεμάτων της Συνόδου, όλες οι ομάδες συζητήσεων παρουσίαζαν τα συμπεράσματά τους.
Οι ομιλητές, ανάμεσα στους οποίους μέλη της ΔΟΕ,
διακεκριμένοι καθηγητές της Ελλάδας και του εξωτερικού και μέλη του Ολυμπιακού Κινήματος, καθώς και οι
τίτλοι των αντίστοιχων διαλέξεών τους είχαν ως εξής:
• Η κυρία Nawal El Moutawakel, αντιπρόεδρος της
ΔΟΕ, από το Μαρόκο, με τίτλο: «Ολυμπιακό Κίνημα: Η
διαδικασία ανανέωσης και προσαρμογής».
• Ο Καθηγητής Αθανάσιος Αναστασίου, από την Ελλάδα, με τίτλο: «Οι πολιτισμικές διαστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων κατά την αρχαιότητα».
• Ο κύριος Luc Silance, δικηγόρος και ομότιμος καθηγητής, από το Βέλγιο, με τίτλο: «Η Διεθνής Ολυμπιακή
Επιτροπή ως σημείο αναφοράς για τον σεβασμό των
θεμελιωδών αρχών».
• Η κυρία Beatrice Allen, μέλος της ΔΟΕ, από τη Γκάμπια, με τίτλο: «Το πολιτιστικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΔΟΕ – Ένα εκπαιδευτικό εργαλείο».
• Η κυρία Ντόρα Πάλλη, υποδιευθύντρια του Διεθνούς
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culture of peace among youth”.
• Professor Dr Jim Parry from Great Britain: “The
Olympic Movement and the future of the Olympic
Games”.
• Dr Sarah Teetzel from Canada: “Olympism: The
evolution”.
• Professor Charalampos Tsormpatzoudis: “Excellence and doping: Interdisciplinary interpretations
regarding self-interest in sport”.
• Mr Sam Ramsamy, IOC member from South Africa:
“Special characteristics of the Olympic Games”.
• Dr Scott Martyn from Canada: “The power of a symbol: Enabling Olympic dreams and initiatives through
strategic stakeholder engagement”.
• Professor Athanasios Papaioannou: “Excellence as
an educational value of physical education”.
• Mrs Claudia Bokel, IOC member from Germany:
“Protecting clean athletes”.
01

Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, με τίτλο: «Ολυμπιακή Εκεχειρία: Δημιουργώντας μια κουλτούρα ειρήνης
στους νέους».
• Ο Καθηγητής Δρ Jim Parry, από τη Μεγάλη Βρετανία, με τίτλο: «Το Ολυμπιακό Κίνημα και το μέλλον των
Ολυμπιακών Αγώνων».
• Η Δρ Sarah Teetzel, από τον Καναδά, με τίτλο: «Ολυμπισμός: Η εξέλιξη».
• Ο Καθηγητής Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης, με τίτλο: «Αριστεία και ντόπινγκ: Διεπιστημονικές ερμηνείες
για τις ιδιοτέλειες στον αθλητισμό».
• Ο κύριος Sam Ramsamy, μέλος της ΔΟΕ, από τη Νότιο Αφρική, με τίτλο: «Ειδικά χαρακτηριστικά των Ολυμπιακών Αγώνων».
• Ο Δρ Scott Martyn, από τον Καναδά, με τίτλο: «Η
δύναμη ενός Συμβόλου: Προωθώντας τα Oλυμπιακά όνειρα και τις πρωτοβουλίες, μέσα από τη δέσμευση των
στρατηγικών ενδιαφερομένων μερών».
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01

The IOC VicePresident Nawal
El Moutawakel
is guided around
the “Athens 2004”
Historic Archive in
the IOA premises.
Η Αντιπρόεδρος
της ΔΟΕ Nawal
El Moutawakel
ξεναγείται στο
Ιστορικό Αρχείο
«Αθήνα 2004»
στις εγκαταστάσεις
της ΔΟΑ.

02

The young
participants
receive their
participation
diploma by the
IOA President.
Oι νέοι μετέχοντες
παραλαμβάνουν
το δίπλωμα
συμμετοχής τους
από τον Πρόεδρο
της ΔΟΑ.
03

Torch relay
with the IOA flag.
Λαμπαδηδρομία με
τη σημαία της ΔΟΑ.

03

The Session’s educational part coexisted with the
cultural and sporting parts. During their stay in Greece
the participants visited important archaeological sites
such as the Acropolis museum and archaeological site,
the Panathenaic Stadium, the archaeological sites and
the museums of Delphi and Ancient Olympia. They
were also given the opportunity to take part in dancing, literature and poetry workshops as well as the fine
arts, and attend the social evenings and artistic events
presented by each country, the aim being to bring participants into closer contact with the cultures of different countries. Cultural activities peaked with the
joint event organized by the individual workshops and
a poetry and painting contest. With regard to sports
activities, these were numerous and included morning gymnastic exercises as well as football, ping-pong,
basket ball, volley ball and track and field events. At
the end of the Session, the final sports events were
held as well as the swimming gala.
The International Session for Young Participants
is a unique opportunity for young men and women
from all over the world to come into contact with their
shared interest in sport and the Olympic Movement. It
gives them the possibility to learn more about Olympic and sporting issues under the guidance of specialists and conduct a critical dialogue on the relevant
issues that concern them. More importantly, the International Session for Young Participants, apart from
its educational role, is a meeting point for different
cultures and an example of creative coexistence and
cooperation. The Session’s impact for 55 consecutive
years, the vast participation, the great personalities that
are present each year, as well as the huge number of
people who have taken part in it and keep friendships
and collaborations through the years testify that the
International Session for Young Participants is the
cornerstone of the International Olympic Academy’s
educational activities, which contain in a nutshell all
the values that the IOA advocates and wishes to disseminate. ―

• Ο Καθηγητής Αθανάσιος Παπαϊωάννου, με τίτλο: «Η
αριστεία ως εκπαιδευτική αξία της φυσικής αγωγής».
• Η κυρία Claudia Bokel, μέλος της ΔΟΕ, από τη Γερμανία, με τίτλο: «Προστατεύοντας τους καθαρούς αθλητές».
Το εκπαιδευτικό κομμάτι της Συνόδου συνυπήρχε
με το πολιτιστικό, καθώς και το αθλητικό. Οι μετέχοντες
κατά την παραμονή τους στην Ελλάδα επισκέφθηκαν
σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Είχαν επίσης την
ευκαιρία να επιλέξουν να συμμετάσχουν σε εργαστήρια
χορού, λογοτεχνίας και ποίησης, καλών τεχνών καθώς
και να πάρουν μέρος στις κοινωνικές βραδιές και τα καλλιτεχνικά δρώμενα. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες κορυφώθηκαν με ένα από κοινού δρώμενο των επιμέρους
εργαστηρίων, καθώς και με έναν διαγωνισμό ποίησης και
ζωγραφικής. Όσον αφορά στις αθλητικές δραστηριότητες, ήταν πολυάριθμες και περιελάμβαναν από πρωινές
γυμναστικές ασκήσεις μέχρι αγώνες ποδοσφαίρου, επιτραπέζια αντισφαίριση, καλαθοσφαίριση, βόλεϊ, στίβο κ.ά.
Η Διεθνής Σύνοδος για Νέους Μετέχοντες αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για νέους και νέες από όλον
τον κόσμο να έρθουν κοντά με αφορμή το κοινό τους
ενδιαφέρον για τον αθλητισμό και το Ολυμπιακό Κίνημα. Μέσω αυτής, τους δίνεται η δυνατότητα να μάθουν περισσότερα για Ολυμπιακά και αθλητικά θέματα
υπό την καθοδήγηση ειδικών, αλλά και να διεξάγουν
κριτικό διάλογο πάνω σε σχετικά ζητήματα που τους απασχολούν. Ακόμα περισσότερο, η Σύνοδος, εκτός από
το εκπαιδευτικό έργο που προσφέρει, αποτελεί σημείο
συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών και παράδειγμα
δημιουργικής συνύπαρξης και συνεργασίας. Η απήχηση
της Συνόδου για 55 συναπτά έτη, ο διαχρονικά μεγάλος αριθμός συμμετοχής, οι σπουδαίες προσωπικότητες
που δίνουν το «παρών» κάθε χρόνο αλλά και ο τεράστιος κύκλος ανθρώπων που έχουν λάβει μέρος σε αυτήν
και διατηρούν φιλίες και συνεργασίες ετών μαρτυρούν
ότι η Διεθνής Σύνοδος για Νέους Μετέχοντες αποτελεί
τον ακρογωνιαίο λίθο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, στον οποίο
συνοψίζονται όλες οι αξίες που πρεσβεύει και θέλει να
μεταλαμπαδεύσει η ΔΟΑ. ―
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The IOC Culture and
Education Program –
A Tool for Education
Το Πολιτιστικό και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
της ΔΟΕ – Ένα εκπαιδευτικό εργαλείο

by
Beatrice Allen
IOC Member
Member of the IOC Olympic
Education Commission
από την
Beatrice Allen
Μέλος ΔΟΕ
Mέλος της Επιτροπής της ΔΟΕ
για την Ολυμπιακή Παιδεία
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“These artistic and
cultural experiences
make the Olympics
different from other
sporting events.”
Quotations
from the lecture
at the 55th
International
Session for Young
Participants.
Αποσπάσματα
από την ομιλία
στην 55η Διεθνή
Σύνοδο για Νέους
Μετέχοντες.

“Baron Pierre de Coubertin understood the importance of emotion and imagination as educational tools.
He integrated sports with culture in the organization of
the Olympic Games, and, created symbols and encouraged ceremonies, music, and pageantry. These artistic
and cultural experiences make the Olympics different
from other sporting events and provide a basis for
values education activities in a variety of curriculum
areas – including sport and physical education. Consequently, the IOC continued to uphold these ideals
by putting in place a policy framework for the promotion of culture and education, as highlighted below:
1. The IOC Commission for Culture and Olympic
Education: was created in 2000 by a merger of two
existing Commissions, namely, the Cultural Commission and the Commission for the International Olympic Academy and Olympic Education. The Commission
for Culture and Olympic Education advises the IOC
on the promotion of culture and Olympic education
and supports the IOC programs and activities related
to the education of youth through sport.
2. The Biennial World Conference on Sport, Education and Culture: brings together representatives and
partners of the Olympic Movement, Governments,
academics and the business community and artists,
and UNESCO, to deliberate and agree on innovative
ways to ensure that culture and education remain an
integral part of sport.
3. IOC Cooperation Agreement with the United

«Αυτές οι καλλιτεχνικές
και πολιτιστικές
εμπειρίες ξεχωρίζουν
τους Ολυμπιακούς από
τις άλλες αθλητικές
εκδηλώσεις.»
«Ο βαρόνος Pierre de Coubertin είχε καταλάβει τη σημασία του συναισθήματος και της φαντασίας ως εκπαιδευτικών μέσων. Είχε συνδυάσει τον αθλητισμό με τον
πολιτισμό στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων και είχε
δημιουργήσει σύμβολα, παροτρύνοντας στην οργάνωση
τελετών, μουσικών εκδηλώσεων και παρελάσεων. Αυτές
οι καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εμπειρίες ξεχωρίζουν
τους Ολυμπιακούς από τις άλλες αθλητικές εκδηλώσεις
και προσφέρουν μια βάση για εκπαιδευτικές δράσεις
με άξονα τις αξίες, σε πολλούς τομείς – όπως στον αθλητισμό και τη φυσική αγωγή. Στη συνέχεια, η ΔΟΕ
εξακολούθησε να στηρίζει αυτά τα ιδεώδη δημιουργώντας ένα πλαίσιο πολιτικής για την προώθηση του πολιτισμού και της παιδείας, με βάση τις παρακάτω δομές:
1. Την Επιτροπή της ΔΟΕ για τον Πολιτισμό και την
Ολυμπιακή Παιδεία, η οποία ιδρύθηκε το 2000 με τη
συγχώνευση δύο επιτροπών, της πολιτιστικής επιτροπής και της επιτροπής για τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία και την Ολυμπιακή Παιδεία. Η Επιτροπή για τον
Πολιτισμό και την Ολυμπιακή Παιδεία συμβουλεύει τη
ΔΟΕ για θέματα προώθησης του πολιτισμού και της Ολυμπιακής παιδείας και υποστηρίζει τα προγράμματα
και τις δραστηριότητες της ΔΟΕ που έχουν σχέση με
την εκπαίδευση των νέων μέσα από τον αθλητισμό.
2. Τη διετή Παγκόσμια Διάσκεψη για τον αθλητισμό,
την παιδεία και τον πολιτισμό που συγκεντρώνει εκπροσώπους και εταίρους του Ολυμπιακού Κινήματος, κυβερνήσεων, του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου,
καλλιτέχνες και εκπροσώπους της UNESCO για να συζητήσουν και να συμφωνήσουν καινοτόμους τρόπους
που θα εξασφαλίσουν ότι ο πολιτισμός και η παιδεία
θα παραμείνουν αναπόσπαστο μέρος του αθλητισμού.
3. Τη Συμφωνία Συνεργασίας της ΔΟΕ με τα Ηνωμένα Έθνη που στηρίζεται στις κοινές αξίες της προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της οικονομικής
ανάπτυξης, θέτοντας τον αθλητισμό στην υπηρεσία της
ανθρωπότητας. Ορισμένοι από τους άξονες αυτής της
συμφωνίας είναι η πρόσβαση στον αθλητισμό για ό-
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“The Olympic Charter
states that the role of the
IOC is ‘to encourage and
support the activities
of the International
Olympic Academy.”

«Ο Ολυμπιακός Χάρτης
αναφέρει ότι ρόλος της
ΔΟΕ είναι ‘να ενθαρρύνει
και να υποστηρίζει τις
δραστηριότητες της
Διεθνούς Ολυμπιακής
Ακαδημίας.»

Nations based on the shared values of promoting social integration and economic development, placing
sport at the service of humankind. Some of the areas
of focus for this agreement are access to sport for all,
including the disadvantaged and marginalized populations, physical education in schools and promoting
healthy life-styles, youth empowerment, education
and skills development, gender equity, equality and
empowerment, peace building and dialogue, and sustainable human development.
4. The IOC Sport and Art Contest are derived from
the Vision of Pierre de Coubertin, whereby Olympic
Arts competitions were included as part of the official program for the Games of the Olympiad between
1912 and 1948.
5. The International Olympic Academy: The Olympic Charter states that the role of the IOC is ‘to encourage and support the activities of the International
Olympic Academy (IOA) and other institutions which
dedicate themselves to Olympic education’. The IOA
activities notably include annual international sessions
and special sessions devoted to Olympic education.
6. The ‘Olympic Values Education Toolkit’, as an
‘Education through Olympism’ approach to Olympism, provides a variety of learning activities that help
promote the values of Olympism, designed for learners from 8 to 18 years.”

λους – συμπεριλαμβανομένων των μη προνομιούχων
και περιθωριοποιημένων ομάδων, η φυσική αγωγή στα
σχολεία και η προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής, η ενδυνάμωση των νέων, η παιδεία και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση των
γυναικών, η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και ο διάλογος,
καθώς και η βιώσιμη ανάπτυξη του ανθρώπου.
4. Τον Διαγωνισμό της ΔΟΕ ‘Αθλητισμός και Τέχνη’
εμπνευσμένο από το όραμα του Pierre de Coubertin που
ήθελε να περιλαμβάνονται καλλιτεχνικοί αγώνες στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων μεταξύ
1912 και 1948.
5. Τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία: Ο Ολυμπιακός
Χάρτης αναφέρει ότι ρόλος της ΔΟΕ είναι ‘να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει τις δραστηριότητες της Διεθνούς
Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ) και άλλων φορέων που
έχουν ως αντικείμενο την Ολυμπιακή παιδεία’. Οι σημαντικότερες δραστηριότητες της ΔΟΑ είναι οι διεθνείς
σύνοδοι και οι ειδικές σύνοδοι που έχουν ως θέμα την
ολυμπιακή παιδεία.
6. Το ‘Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στις Ολυμπιακές Αξίες’, ως ‘εκπαιδευτική προσέγγιση στον Ολυμπισμό’, που
προσφέρει ποικίλες παιδαγωγικές δραστηριότητες που
συμβάλλουν στην προώθηση των Ολυμπιακών αξιών
και απευθύνεται σε νέους 8-18 ετών.

“The Culture and Education Program:
1. Olympic museums:
The Olympic Museum is created as an educational and cultural project through sport. The Mission of
the Olympic Museum is to preserve sports artefacts
and to create awareness among the general audience
(visitors, schools, Olympic Family, cultural and educational institutions) about the importance of the
Olympic ideals.
2. Academic research, courses and seminars in universities and Olympic Studies Centres.

«Το Πολιτιστικό και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
1. Ολυμπιακά Μουσεία:
Ο θεσμός του Ολυμπιακού Μουσείου δημιουργήθηκε για να λειτουργήσει ως εκπαιδευτικό και πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση τον αθλητισμό. Αποστολή του
Ολυμπιακού Μουσείου είναι η διάσωση αθλητικών
αντικειμένων και η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου
κοινού (επισκέπτες, σχολεία, Ολυμπιακή οικογένεια,
πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα) στη σημασία
των Ολυμπιακών ιδεωδών.
2. Ακαδημαϊκή έρευνα, μαθήματα και σεμινάρια σε
πανεπιστήμια και Κέντρα Ολυμπιακών Σπουδών.
3. Προγράμματα Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών
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3. Programs of National Olympic Academies and
National Olympic Committees: where NOCs are tasked
with the responsibilities of promoting the fundamental
principles and Values of Olympism in their countries.
4. Education and youth programs for Olympic
Games: is organized by the Organizing Committee
for the Olympic Games, as authorized by the IOC, on
the occasion of the Olympic Games.
5. Olympic day activities, Olympic festivals and
competitions in schools and communities.
6. Art and Culture Contests
• Sport and Art Contest
• Sport and Literature Competition
• Sport and Photography Competition
• Sport and Singing Contest.”
“Sports is an activity which offers the individual the opportunity of self knowledge, self expression
and fulfillment, personal achievement, demonstration
of ability, social interaction, enjoyment, good health
and a feeling of personal wellbeing. Because sports
promote involvement, integration and responsibility
in society, and contribute to the development of the
community, sporting activities have become an integral part of the culture of every nation.” ―

και Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών: Ανατίθεται στις
ΕΟΕ η ευθύνη της διάδοσης των θεμελιωδών αρχών και
των αξιών του Ολυμπισμού στις χώρες τους.
4. Προγράμματα εκπαίδευσης και νεολαίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες: Οργανώνονται, με άδεια της ΔΟΕ,
από την Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων, με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων.
5. Δραστηριότητες της Ολυμπιακής ημέρας, Ολυμπιακά φεστιβάλ και αγώνες σε σχολεία και κοινότητες.
6. Διαγωνισμοί ‘Τέχνη και Πολιτισμός’:
• Διαγωνισμός Αθλητισμού και Καλών Τεχνών
• Διαγωνισμός Αθλητισμού και Λογοτεχνίας
• Διαγωνισμός Αθλητισμού και Φωτογραφίας
• Διαγωνισμός Αθλητισμού και Τραγουδιού»
«Ο Αθλητισμός είναι δραστηριότητα που προσφέρει στο άτομο τη δυνατότητα αυτογνωσίας, έκφρασης
και αυτοολοκλήρωσης, προσωπικής επιτυχίας, επίδειξης ικανοτήτων, κοινωνικής αλληλενέργειας, που δίνει χαρά, υγεία και αίσθημα προσωπικής ευημερίας.
Δεδομένου ότι αθλητισμός ενισχύει τη συμμετοχή, την
ενσωμάτωση και την ευθύνη μέσα στην κοινωνία, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη της κοινότητας,
οι αθλητικές δραστηριότητες έχουν γίνει αναπόσπαστο
μέρος της κουλτούρας κάθε χώρας.» ―
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Protecting
clean athletes
Προστατεύοντας τους καθαρούς αθλητές

by
Claudia Bokel
Member of the IOC
Executive Board
Chair of the IOC Athletes’
Commission
από την
Claudia Bokel
Μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΔΟΕ
Πρόεδρο της Επιτροπής
Αθλητών της ΔΟΕ
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«Αν αποτύχουμε
να προστατεύσουμε
την ακεραιότητα του
αθλητισμού σημαίνει
ότι δεν μπορούμε να
προωθήσουμε θετικές
αξίες μέσω
του αθλητισμού.»
«Θα διερωτάσθε: Γιατί είναι τόσο σημαντική η προστασία των καθαρών αθλητών;
Η απάντηση είναι απλή: Η διαφθορά μετατρέπει
τον αθλητισμό σε ανούσιο θέαμα. Κανείς δεν ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει ή να συμμετάσχει σ’ έναν
αγώνα, η έκβαση του οποίου είναι αλλοιωμένη, ή ακόμη χειρότερα, είναι ήδη προκαθορισμένη πριν από
την έναρξη του αγώνα.
Επιπλέον, αν αποτύχουμε να προστατεύσουμε την
ακεραιότητα του αθλητισμού σημαίνει ότι δεν μπορούμε
να προωθήσουμε θετικές αξίες μέσω του αθλητισμού.»

“Failing to protect
the integrity of sport
means we cannot promote
positive values through
sport.”
Quotations
from the lecture
at the 55th
International
Session for Young
Participants.
Αποσπάσματα
από την ομιλία
στην 55η Διεθνή
Σύνοδο για Νέους
Μετέχοντες.

“Why, you may be asking, is protecting clean athletes so important?
The answer is simple: corrupt competition makes
sport a meaningless spectacle. And nobody is interested in watching or taking part in a competition whose
outcome is tainted or worse – already determined before it begins.
In addition, failing to protect the integrity of sport
means we cannot promote positive values through
sport.”
“Thomas Bach, who was elected IOC President in
September 2013, has made the protection of clean athletes a top priority in his Olympic Agenda 2020 reforms.
Olympic Agenda 2020 is our strategic roadmap for the
future of the Olympic Movement that was approved by
the IOC Session last December in Monaco. It comprises
40 reforms in total, all of which are in the process of being implemented or have already been implemented.”
“On the field, athletes are the central actors in the
sport competition on which the Olympic Games are

«Ο Thomas Bach, που εξελέγη Πρόεδρος της ΔΟΕ
τον Σεπτέμβριο του 2013, έθεσε το θέμα της προστασίας των καθαρών αθλητών ως κορυφαία προτεραιότητα, στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων της Ολυμπιακής
Ατζέντας 2020. Η Ολυμπιακή Ατζέντα 2020 είναι ο
στρατηγικός μας οδικός χάρτης για το μέλλον του Ολυμπιακού Κινήματος, που εγκρίθηκε από τη Σύνοδο της
ΔΟΕ τον περασμένο Δεκέμβριο, στο Μονακό. Περιλαμβάνει συνολικά 40 μεταρρυθμίσεις, οι οποίες βρίσκονται
στο στάδιο της υλοποίησης ή έχουν ήδη υλοποιηθεί.»
«Στον στίβο οι αθλητές είναι οι κεντρικοί πρωταγωνιστές των αθλητικών αγώνων, επί των οποίων
οικοδομήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Είναι τα πρότυπα που εμπνέουν εκατομμύρια παιδιά σ’ ολόκληρο
τον κόσμο για να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και
είναι αυτοί που αντανακλούν τα Ολυμπιακά ιδεώδη.
Εκτός στίβου, η ΔΟΕ συνεχίζει να δίνει ισχυρότερη
φωνή στους αθλητές, σε θέματα διοίκησης του αθλητισμού. Η Επιτροπή Αθλητών της ΔΟΕ συγκροτήθηκε το
1981. Το 1999, μία θέση στην Εκτελεστική Επιτροπή
της ΔΟΕ δόθηκε σ’ έναν Ολυμπιακό αθλητή και συγκεκριμένα στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αθλητών, θέση
που κατέχω αυτή τη στιγμή.
Η ΔΟΕ στηρίζει όλο και περισσότερο τους αθλητές,
μέσω προγραμμάτων σταδιοδρομίας και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, βοηθώντάς τους να εξελιχθούν εκτός
στίβου, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την αθλητική
τους σταδιοδρομία.
Σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, οι αθλητές βρίσκο-
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“The clean athletes are
the best ambassadors for
the Olympic Movement.”
built. They are the role models who inspire millions of
children around the world to participate in sport and
reflect the Olympic ideals.
Off the field, the IOC continues to give a greater
voice to the athletes in the management of sports. The
IOC Athletes’ Commission was established in 1981.
In 1999, one spot on the IOC Executive Board was reserved for an Olympic Athlete, specifically the Chair of
the Athletes’ Commission – my current role.
The IOC has also increasingly supported athletes
through career and education programs, helping athletes develop off the field during and after their careers.
Today, more than at any time in the past, athletes
are truly at the heart of the Olympic Movement. During the discussions on Olympic Agenda 2020, we, athletes, had the great opportunity to provide our ideas
and input, which is reflected throughout the 40 reforms.
The specific focus of my particular Working Group
was to generate recommendations on how to best protect clean athletes. We produced five recommendations which were subsequently fully endorsed by the
IOC Athletes’ Commission and then the IOC Session.
Let’s look closer at the each of these five recommendations now:
1) Strengthen the 6th Fundamental Principle of Olympism (Recommendation 14)
We recommended that the 6th Fundamental Principle of Olympism should be strengthened by including more examples of non-discrimination – going a
step further than the United Nations Universal Declaration of Human Rights and Article 14 of the European
Convention of Human Rights by including a specific
reference to non-discrimination on sexual orientation.
2) Change the philosophy to protecting clean athletes
(Recommendation 15)
My Working Group focused on Protecting Clean
Athletes and the wording in this regard was very deliberate. We recommended that the IOC should lead a
change in philosophy throughout the Olympic Movement to put the clean athletes at the centre of our vision.
3) Leverage IOC’s USD 20 million fund to protect clean
athletes (Recommendation 16)

νται στην καρδιά του Ολυμπιακού Κινήματος. Κατά τη
διάρκεια των συζητήσεων για την Ολυμπιακή Ατζέντα
2020, εμείς οι αθλητές είχαμε τη σπουδαία ευκαιρία
να διατυπώσουμε ιδέες και απόψεις και αυτές αντανακλώνται στο περιεχόμενο των 40 μεταρρυθμίσεων.
Στόχος ιδιαίτερα της δικής μου Ομάδας Εργασίας
ήταν να υποβάλουμε συστάσεις για την καλύτερη προστασία των καθαρών αθλητών. Καταλήξαμε σε πέντε
συστάσεις, οι οποίες στη συνέχεια υιοθετήθηκαν πλήρως από την Επιτροπή Αθλητών της ΔΟΕ και κατόπιν
από τη Σύνοδο της ΔΟΕ.
Τώρα, ας δούμε πιο προσεκτικά κάθε μία από αυτές τις συστάσεις:
1) Ενίσχυση της 6ης Θεμελιώδους Αρχής του Ολυμπισμού (Σύσταση 14)
Με τη σύστασή μας προτείναμε να ενισχυθεί η 6η
Θεμελιώδης Αρχή του Ολυμπισμού, περιλαμβάνοντας
περισσότερα παραδείγματα μη διακρίσεων, να προχωρήσουμε δηλαδή ένα βήμα πιο πέρα από την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των
Ηνωμένων Εθνών και το Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περιλαμβάνοντας συγκεκριμένη αναφορά στη μη διάκριση βάσει
του σεξουαλικού προσανατολισμού.
2) Αλλαγή της φιλοσοφίας για την προστασία των καθαρών αθλητών (Σύσταση 15)
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«Οι καθαροί αθλητές
είναι οι καλύτεροι
πρεσβευτές του
Ολυμπιακού Κινήματος.»

The IOC Executive Board decided during its meeting in December 2013 to dedicate two funds to support clean athletes:
1) 10 million dollars to the fight against manipulation of competitions and corruption related matters (in
simpler terms “match-fixing”), and
2) 10 million dollars for research into new antidoping methods.
4) Honour clean athletes (Recommendation 17)
We recommended that the IOC should appropriately honour clean athletes who are awarded an Olympic
medal following the disqualification of a competitor
for doping.
5) Strengthen support to athletes (Recommendation
18)”

Η δική μου Ομάδα Εργασίας επικεντρώθηκε στην
Προστασία των Καθαρών Αθλητών και ήταν πολύ σκόπιμη η σχετική διατύπωση. Η σύστασή μας ήταν ότι, η
ΔΟΕ θα πρέπει να ηγηθεί στην αλλαγή της φιλοσοφίας
σ’ ολόκληρο το Ολυμπιακό Κίνημα και να θέσει τους
καθαρούς αθλητές στο επίκεντρο του οράματός μας.
3) Διαχείριση κονδυλίου 20 εκ $ ΗΠΑ της ΔΟΕ για
την προστασία των καθαρών αθλητών (Σύσταση 16)
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΔΟΕ, κατά τη συνεδρίασή του, τον Δεκέμβριο του 2013, αποφάσισε να
διαθέσει δύο κονδύλια για τους αθλητές:
1) 10 εκ. δολάρια για τη μάχη κατά της χειραγώγησης των αγώνων και θεμάτων σχετιζόμενων με τη
διαφθορά (με απλά λόγια «στημένα παιχνίδια»), και
2) 10 εκ. δολάρια για την έρευνα πάνω στις νέες
μεθόδους καταπολέμησης του ντόπινγκ.
4) Να τιμώνται οι καθαροί αθλητές (Σύσταση 17)
Προτείνουμε η ΔΟΕ να τιμά, όπως αρμόζει, τους καθαρούς αθλητές, στους οποίους απονέμεται Ολυμπιακό μετάλλιο, αφού έχει προηγηθεί ο αποκλεισμός ενός
αθλητή επειδή βρέθηκε ντοπαρισμένος.
5) Ενίσχυση της υποστήριξης προς τους αθλητές (Σύσταση 18)»

“The clean athletes are the best ambassadors for
the Olympic Movement. As President Bach says: ‘They
are our role models, they are our treasure.’ Through
Olympic Agenda 2020, we remain fully committed to
protecting them from doping, match-fixing, manipulation and corruption.”

«Οι καθαροί αθλητές είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές
του Ολυμπιακού Κινήματος. Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος Μπαχ: ‘Είναι τα πρότυπά μας, είναι ο θησαυρός
μας’. Μέσω της Ολυμπιακής Ατζέντας 2020, αναλαμβάνουμε απολύτως τη δέσμευση να τους προστατεύσουμε από το ντόπινγκ, τους στημένους αγώνες, τη
χειραγώγηση και τη διαφθορά.»

“In short, clean athletes are our most cherished
assets. Without them, sport truly would be a meaningless spectacle.” ―

«Εν κατακλείδι, οι καθαροί αθλητές είναι το πιο πολύτιμο περιουσιακό μας στοιχείο. Χωρίς αυτούς ο αθλητισμός θα ήταν ένα ανούσιο θέαμα.» ―
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Olympic Movement:
The process of
renewal and adaption
Oλυμπιακό Κίνημα:
Η διαδικασία ανανέωσης και προσαρμογής

by
Nawal El Moutawakel
IOC Vice-President
από την
Nawal El Moutawakel
Αντιπρόεδρο της ΔΟΕ
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“The 40 recommendations
were the culmination of
a year-long process of
consultation and dialogue
with stakeholders
throughout the Olympic
Movement, as well as
independent experts.”
Quotations
from the lecture
at the 55th
International
Session for Young
Participants.
Αποσπάσματα
από την ομιλία
στην 55η Διεθνή
Σύνοδο για Νέους
Μετέχοντες.

“Technology is fundamentally altering how we live,
work, play and communicate. The global balance of
power is shifting as new regions gain economic and
political influence. Young people are finding new ways
to spend their leisure time, often without venturing
outdoors.
President Bach said it well when he presented the
proposed reforms of Olympic Agenda 2020 to IOC
members in December. I would like to quote him:
‘In our world, changing faster than ever, the success of yesterday means nothing for today. The success of today gives you only the opportunity to drive
the change for tomorrow… We want to be the leaders
of change, not the object of change.‘
So what does renewal and adaption look like in the
context of the Olympic Movement, and how does that
change come about?
It starts with inclusion. The 40 recommendations
that President Bach submitted to the IOC in December
were the culmination of a year-long process of consultation and dialogue with stakeholders throughout the
Olympic Movement, as well as independent experts
in relevant fields beyond the world of sport.
The IOC solicited advice and suggestions from athletes, coaches, officials, medical experts, academics,

«Οι 40 συστάσεις ήταν
το αποκορύφωμα μιας
διαδικασίας διαβουλεύσεων
και διαλόγου ενός έτους
με τα ενδιαφερόμενα μέρη
σε όλο το Ολυμπιακό
Κίνημα, καθώς και
με ανεξάρτητους
εμπειρογνώμονες.»

«Η τεχνολογία αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο που
ζούμε, δουλεύουμε, παίζουμε και επικοινωνούμε. Η
παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων μετατοπίζεται, καθώς
νέες περιοχές αποκτούν οικονομική και πολιτική επιρροή. Οι νέοι βρίσκουν νέους τρόπους για να περάσουν
τον ελεύθερο χρόνο τους, συχνά χωρίς να βγαίνουν από το σπίτι τους.
Ο Πρόεδρος Bach το υπογράμμισε αυτό πολύ καλά, όταν παρουσίασε τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις της Ολυμπιακής Ατζέντας 2020 στα μέλη της ΔΟΕ
τον Δεκέμβριο. Θα ήθελα να παραθέσω αυτά που είπε:
‘Στον κόσμο μας, που αλλάζει πιο γρήγορα παρά
ποτέ, η σημερινή επιτυχία δεν σημαίνει τίποτε για το
σήμερα. Η σημερινή επιτυχία σού δίνει μόνο την ευκαιρία να κάνεις την αλλαγή αύριο… Θέλουμε να είμαστε οι ηγέτες της αλλαγής, όχι ο στόχος της αλλαγής.’
Πώς εμφανίζονται λοιπόν η ανανέωση και η προσαρμογή στο πλαίσιο του Ολυμπιακού Κινήματος και
πώς επέρχεται αυτή η αλλαγή;
Όλα αρχίζουν με την ενσωμάτωση. Οι 40 συστάσεις
που υπέβαλε ο Πρόεδρος Bach στη ΔΟΕ, τον Δεκέμβριο,
ήταν το αποκορύφωμα μιας διαδικασίας διαβουλεύσεων και διαλόγου ενός έτους με τα ενδιαφερόμενα μέρη
σε όλο το Ολυμπιακό Κίνημα, καθώς και με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε άλλους τομείς, πέρα από τον
κόσμο του αθλητισμού.
Η ΔΟΕ ζήτησε βοήθεια και υποδείξεις από αθλητές,
προπονητές, παράγοντες, ιατρικούς εμπειρογνώμονες,
πανεπιστημιακούς, επιχειρηματίες, υπαλλήλους των
διωκτικών αρχών, εκπροσώπους των Διεθνών Ομοσπονδιών, των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών και
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“The Olympic Channel
may turn out to be the
most far-reaching change
that results from Olympic
Agenda 2020.”

«Το Ολυμπιακό κανάλι
μπορεί να αποδειχθεί η
σημαντικότερη αλλαγή
που προέκυψε από την
Ολυμπιακή Ατζέντα 2020.»

business leaders, law enforcement officials, representatives of International Federations, National Olympic Committees and non-governmental organisations
and just about anyone else with a credible opinion.
We received more than 43,000 emails offering advice
and comments.
President Bach appointed 14 working groups, made
up of IOC members and outside experts, to refine all
of these ideas into actionable recommendations. Each
working group focused on a particular topic. For example, I served on the working group that examined
the process of selecting host cities.
The recommendations that emerged from the working groups fell within three broad themes that we believe are essential for the future appeal and viability
of the Olympic Movement: sustainability, credibility
and youth.“

μη κυβερνητικών οργανώσεων και με σχεδόν όλους
όσους είχαν μια αξιόπιστη γνώμη. Λάβαμε πάνω από
43.000 ηλεκτρονικά μηνύματα που προσέφεραν συμβουλές και σχόλια.
Ο Πρόεδρος Bach όρισε 14 ομάδες εργασίας, που
απαρτίζονταν από μέλη της ΔΟΕ και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, για να διατυπώσουν όλες αυτές τις
ιδέες ως εφαρμόσιμες συστάσεις. Κάθε ομάδα εργασίας
εστιάστηκε σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Παραδείγματος
χάρη, εγώ υπηρέτησα στην ομάδα εργασίας που εξέτασε τη διαδικασία επιλογής των υποψήφιων πόλεων.
Οι συστάσεις που προέκυψαν από τις ομάδες εργασίας, καλύπτουν τρία μεγάλα θέματα, που θεωρούμε
σημαντικά για τη μελλοντική ανταπόκριση και βιωσιμότητα του Ολυμπιακού Κινήματος: αειφορία, αξιοπιστία και νεολαία.»

“The full implementation of Olympic Agenda
2020 will require additional staff at the IOC, organisational changes, legal provisions and some significant
expenditures. But some reforms took effect almost
immediately, and the pace of change has been accelerating ever since.
The changes to the bid process that my working
group dealt with have altered both the tone and the
substance of the IOC’s discussions with potential host
cities. Although the process for selecting the host for
the 2022 Olympic Winter Games was already well
underway when the IOC approved Olympic Agenda
2020, the candidate cities embraced the opportunity
it provided to optimise their Games concepts with a
stronger focus on sustainability and legacy.“
“The IOC’s approach to fighting doping and corruption in sport has also undergone a significant
change in response to Olympic Agenda 2020. Rather
than talking about a ‘fight against doping‘ the IOC
has shifted its focus to ‘protecting clean athletes‘.”

«Η πλήρης εφαρμογή της Ολυμπιακής Ατζέντας
2020, θα απαιτήσει πρόσθετο προσωπικό στη ΔΟΕ,
οργανωτικές αλλαγές, νομικές διατάξεις και κάποιες
σημαντικές δαπάνες. Ορισμένες μεταρρυθμίσεις άρχισαν να εφαρμόζονται σχεδόν αμέσως και ο ρυθμός
των αλλαγών επιταχύνεται έκτοτε.
Οι αλλαγές στη διαδικασία διεκδίκησης με την οποία
ασχολήθηκε η ομάδα εργασίας μας άλλαξαν τόσο το ύφος, όσο και την ουσία των συζητήσεων της ΔΟΕ με τις
υποψήφιες διοργανώτριες πόλεις. Παρά το γεγονός ότι
η διαδικασία για την επιλογή της φιλοξενούσας πόλης
για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022
είχε ήδη ξεκινήσει όταν η ΔΟΕ ενέκρινε την Ολυμπιακή Ατζέντα 2020, οι υποψήφιες πόλεις αγκάλιασαν
την ευκαιρία που τους δόθηκε για να βελτιστοποιήσουν
την αντίληψή τους για τους Αγώνες, εστιαζόμενες στη
βιωσιμότητα και την κληρονομιά.»
«Η προσέγγιση της ΔΟΕ για την καταπολέμηση
του ντόπινγκ και της διαφθοράς άλλαξε σημαντικά για
να ανταποκριθεί στην Ολυμπιακή Ατζέντα 2020. Αντί
να αναφέρεται στην ΄καταπολέμηση του ντόπινγκ’, η
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“Another Olympic Agenda 2020 initiative, the
Olympic Channel, will take a bit longer to implement,
but it is also making good progress. The Olympic Channel may turn out to be the most far-reaching change
that results from Olympic Agenda 2020. Although not
exclusively targeted at youth, it will allow us to engage
with young people on their terms and on their turf.
It is not a television channel in the traditional sense.
It is a multi-platform communications tool to share
Olympic sports and Olympic values with a global audience 24/7, year-round.“
“The Olympic Movement has endured and thrived
for more than a century because it has evolved with
the times while holding true to the timeless values of
sport. Olympic values – excellence, respect, friendship,
fair play, non-discrimination, tolerance and solidarity
– will never change.
They are the foundation of the Olympic Movement,
and any process of renewal and adaption has to serve
those goals. That is the motivation behind Olympic
Agenda 2020.
Change is seldom easy. I know from my own experience how difficult it can be. But you cannot win a race
by standing still, and you cannot advance your goals
in a rapidly changing world by clinging to the status
quo, no matter how comforting that might be.“ ―

ΔΟΕ εστίασε την προσοχή της στην ‘προστασία των
καθαρών αθλητών’.»
«Μια άλλη πρωτοβουλία της Ολυμπιακής Ατζέντας
2020, το Ολυμπιακό κανάλι, θα χρειαστεί λίγο χρόνο
ακόμη για να εφαρμοστεί, αλλά σημειώνει επίσης καλή
πρόοδο. Το Ολυμπιακό κανάλι μπορεί να αποδειχθεί
η σημαντικότερη αλλαγή που προέκυψε από την Ολυμπιακή Ατζέντα 2020. Αν και δεν έχει μόνο τη νεολαία
ως στόχο, θα μας επιτρέψει να επικοινωνούμε με τους
νέους με τους δικούς τους όρους και στον χώρο τους.
Δεν πρόκειται για ένα παραδοσιακό τηλεοπτικό κανάλι. Είναι ένα επικοινωνιακό εργαλείο ευρυζωνικής
κάλυψης που μοιράζεται τα Ολυμπιακά αθλήματα και
τις Ολυμπιακές αξίες με ένα παγκόσμιο κοινό 24 ώρες
ημερησίως, 7 ημέρες της εβδομάδας, όλο τον χρόνο.»
«Το Ολυμπιακό Κίνημα άντεξε και αναπτύχθηκε
για πάνω από έναν αιώνα. Εξελίχθηκε με τον καιρό,
παραμένοντας όμως πιστό στις διαχρονικές αξίες του
αθλητισμού –αριστεία, σεβασμός, φιλία, ευγενής άμιλλα, εξάλειψη των διακρίσεων, ανεκτικότητα, ισορροπία
και αλληλεγγύη– που δεν θα αλλάξουν ποτέ.
Αποτελούν το θεμέλιο του Ολυμπιακού Κινήματος
και κάθε διαδικασία ανανέωσης και προσαρμογής πρέπει να υπηρετεί αυτούς τους στόχους. Αυτό είναι το
κίνητρο πίσω από την Ολυμπιακή Ατζέντα 2020. ―
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ΝΟΑs in action!

The 13th International Session for
Directors of National Olympic Academies

Ακαδημίες εν δράσει!
Η 13η Διεθνής Σύνοδος για Διευθυντές
Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών
by
Alexandra Karaiskou
από την
Αλεξάνδρα Καραΐσκου
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The NOAs’
representatives
at the Pierre de
Coubertin stele
after the laying
of wreath.
Οι εκπρόσωποι των
Εθνικών Ολυμπιακών
Ακαδημιών στη
στήλη του Pierre de
Coubertin μετά την
κατάθεση στεφάνου.

The International Session for Directors of NOAs has,
undoubtedly, been consolidated within the history of
the International Olympic Academy as one of its main,
traditional educational Sessions. This year, the 13th
International Session took place at the IOA premises in the sacred place of Ancient Olympia from 2 to
9 May 2015. Ninety participants from 73 countries
were hosted, representing, each one of them, the respective National Olympic Academy of their country, whose number is keep growing worldwide and
their role is being enhanced in the Olympic family.
Throughout the IOA Sessions for Directors of NOAs,
it is this reinforcement that the IOA makes efforts to
achieve and maintain, in collaboration with the IOC
and its constant support.
The special theme: “The Value of Excellence as
an Educational Tool”, that was selected constitutes
one of the fundamental values of Olympism, which
is the pursuit of excellence through the educational
process. Distinguished lecturers were invited to de-

Η 13η Διεθνής Σύνοδος για Διευθυντές Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών αναμφίβολα εδραιώθηκε στην
ιστορία της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας ως μία
από τις κυριότερες εκπαιδευτικές συνόδους της. Φέτος,
η 13η Διεθνής Σύνοδος έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις
της ΔΟΑ στον ιερό χώρο της αρχαίας Ολυμπίας από 2
έως 9 Μαΐου 2015. Ενενήντα συμμετέχοντες από 73
χώρες φιλοξενήθηκαν στην Ακαδημία, αντιπροσωπεύοντας τις αντίστοιχες Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες
των χωρών τους, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται συνεχώς παγκοσμίως, ενώ ο ρόλος τους ενισχύεται στο
πλαίσιο της Ολυμπιακής οικογένειας. Σε όλη τη διάρκεια των Συνόδων για Διευθυντές ΕΟΑ, η ΔΟΑ προσπαθεί ακριβώς να ενισχύσει και να διατηρήσει αυτόν
τον ρόλο, σε συνεργασία με τη ΔΟΕ που της παρέχει
συνεχώς την υποστήριξή της.
Το ειδικό θέμα της Συνόδου: «Η Αξία της Αριστείας ως Εκπαιδευτικού Μέσου», αναφέρεται σε μια από
τις θεμελιώδεις αξίες του Ολυμπισμού, δηλαδή στην
αναζήτηση της αριστείας μέσα από την εκπαιδευτι01
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velop their scientific approach, due to their academic
contribution on such issues as well as their expertise
on professional grounds. The fruitful outcome of the
lectures and the discussions that followed provided
the participants with valuable material to carry back
home and be able to transfer this knowledge to their
institutions.
Τhe subjects developed by the lecturers were the
following:
1. Demands on Athletes to display Excellence –
Prof. Dr Stephan Wassong (GER), Academic Director, German Sport University Cologne, Olympic Studies
Centre.
2. The Ideal of kalokagathia – Assoc. Prof. Dr Irena Martinkova (CZE), Charles University in Prague,
Faculty of Physical Education and Sport.
3. The value of excellence for a sound sport: Myth
or Reality – Mr Dinos Michaelides (CYP), Director of
the NOA of Cyprus.
4. Excellence as an Educational Value in Youth
Olympic Games – Prof. Silvia Dalotto (ARG), CEP
Advisor Buenos Aires 2018 Youth Olympic Games Organizing Committee.
5. The Strive for Athletic Excellence: A Central
Element of Olympic Education – Prof. Dr Halina
Zdebska-Biziewska (POL), University of Physical Education, Krakow, Chairperson, Fair Play Club, NOC &
NOA of Poland.
6. Performance aiming at integrity – Ms Laurence
Munoz (FRA), Vice President of the NOA of France.
7. Equality of opportunities and Excellence – Ms
Maha Zaoui (TUN), President of the NOA of Tunisia.

κή διαδικασία. Διακεκριμένοι ομιλητές εκλήθησαν να
παρουσιάσουν την επιστημονική τους προσέγγιση, με
βάση την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Τα θετικά αποτελέσματα και
οι συζητήσεις που ακολούθησαν τις ομιλίες τροφοδότησαν τους συμμετέχοντες με πολύτιμο υλικό που θα
τους επιτρέψει να μεταφέρουν τις γνώσεις τους στους
αντίστοιχους φορείς τους.
Τα θέματα που ανέπτυξαν οι ομιλητές ήταν τα εξής:
1. Απαιτήσεις προς τους Αθλητές να επιδεικνύουν Αριστεία - Καθηγ. Δρ Stephan Wassong (Γερμανία), Διευθυντής Ακαδημαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αθλητισμού
της Κολωνίας, Γερμανία, Κέντρο Ολυμπιακών Σπουδών.
2. Η ιδέα της καλοκαγαθίας – Αναπλ. Καθηγ. Δρ Irena
Martinkova (Τσεχία), Πανεπιστήμιο Charles Πράγας,
Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
3. Η αξία της αριστείας για έναν ωφέλιμο αθλητισμό:
Μύθος ή πραγματικότητα – Κύριος Ντίνος Μιχαηλίδης (Κύπρος), Διευθυντής της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Κύπρου.
4. Η Αριστεία ως Εκπαιδευτική Αξία στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων – Καθηγ. Silvia Dalotto (Αργεντινή),
Σύμβουλος Πολιτιστικού και Εκπαιδευτικού Προγράμματος
της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Νέων
Μπουένος Άιρες 2018.
5. Ο Αγώνας για την Αθλητική Αριστεία: Κεντρικό
στοιχείο της Ολυμπιακής Παιδείας – Καθηγ. Halina
Zdebska-Biziewska (Πολωνία), Πανεπιστήμιο Φυσικής
Αγωγής της Κρακοβίας, Πρόεδρος της Λέσχης ‘Ευ Αγωνίζεσθαι’, ΕΟΑ και ΕΟΕ Πολωνίας.
6. Η επίδοση μέσω της ακεραιότητας – Κυρία
Laurence Munoz (Γαλλία), Αντιπρόεδρος της Εθνικής
Ολυμπιακής Ακαδημίας της Γαλλίας.
7. Ισότητα ευκαιριών και Αριστεία – Κυρία Maha
Zaoui (Τυνησία), Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Τυνησίας.
8. Ο ρόλος της ΔΟΑ στη διάδοση του Ολυμπιακού
Iδεώδους - Κύριος Conrado Durántez (Ισπανία), Πρόεδρος της Πανιβηρικής Ένωσης Ολυμπιακών Ακαδημιών,
Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ισπανίας.
9. Ολυμπιακή Αλληλεγγύη: Η Αξία της Αριστείας
στον Αθλητισμό – Κύριος Olivier Niamkey (ΔΟΕ), Διευθυντής Τμήματος Αθλητών Ολυμπιακής Αλληλεγγύης.
Εκτός από τις ομιλίες, οι ΕΟΑ είχαν τη δυνατότητα
να παρουσιάσουν τα προγράμματά τους που βρίσκονται
σε εξέλιξη φέτος καθώς και τις μελλοντικές ενέργειες και
στόχους τους. Αυτό το σημαντικό μέρος της Συνόδου
δίνει την ευκαιρία στα μέλη των ΕΟΑ να ενημερώσουν
τους συναδέλφους τους απ’ όλη την υφήλιο για τις δραστηριότητές τους, δημιουργώντας γόνιμο έδαφος για
συζητήσεις και ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών, υποκινώντας σε περισσότερη δράση και χάραξη στρατηγικών.
Επίσης, συγκροτήθηκαν οι συνήθεις ομάδες συζητήσεων όπου οι συμμετέχοντες ανέλυσαν τις ποικίλες
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The Session’s
lecturer Maha
Zaoui receiving
her participation
diploma by the IOA
President.
H ομιλήτρια της
Συνόδου Maha Zaoui
παραλαμβάνοντας το
δίπλωμα συμμετοχής
της από τον Πρόεδρο
της ΔΟΑ.

02

The Master’s
degree
students make
a presentation
regarding their
studies.
Oι μεταπτυχιακοί
φοιτητές κάνουν
παρουσίαση γύρω
από τις σπουδές
τους.

03

The NOAs’
delegates are
guided around the
Historic Archive
“Athens 2004” by
the IOA Director
Dionyssis Gangas.
Οι εκπρόσωποι των
Εθνικών Ολυμπιακών
Ακαδημιών
ξεναγούνται στο
Ιστορικό Αρχείο
«Αθήνα 2004» από
τον Διευθυντή της
ΔΟΑ Διονύση Γάγγα.
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8. The role of the IOA in the spread of the Olympic
Ideal – Mr Conrado Durántez (ESP), President of the
Paniberican Association of Olympic Academies, President
of the NOA of Spain.
9. Olympic Solidarity: The Value of Excellence in
Sport – Mr Olivier Niamkey (IOC), Head of Athletes
Section, Olympic Solidarity.
In addition to the lectures, the NOAs were given
voice and they presented their programs that have
been on progress throughout the current year along
with future actions and goals. This significant part of
the Session offers the chance to the members of the
NOAs to inform their international colleagues of their
activities and therefore, create a fertile ground to discuss new ideas, compare experiences and thoughts and
provide motivation for further action and strategies.
The customary discussion groups were also formed,
where the participants explored the multifaceted concept of excellence and the role of the NOAs in this process and this created opportunities for further joint
dialogue and insight on the subject, bringing people
with diverse opinions and backgrounds together.
It is a fact that the participants who visit the IOA
premises and take part in the Session do not live a
strictly educational experience. They integrate themselves in this unique environment; they develop long
lasting friendships; they get inspired to keep Olympism alive in their countries. As it was successfully
mentioned in Andrew Hibbert’s speech at the closing
ceremony “It is hard to imagine any other place could
achieve so much.” In reality, Olympia does not only celebrate the Olympic Idea, but humanity, in general. ―

03

μορφές αριστείας και τον ρόλο των ΕΟΑ στη διαδικασία, δημιουργώντας ευκαιρίες για περαιτέρω διάλογο,
ανταλλαγή ιδεών πάνω στο θέμα και προσέγγιση ανάμεσα σε άτομα με διαφορετικές απόψεις και εμπειρίες.
Γεγονός είναι ότι όσοι επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ και συμμετέχουν στη Σύνοδο δεν
βιώνουν μια αυστηρά εκπαιδευτική εμπειρία. Εντάσσονται σ’ αυτό το μοναδικό περιβάλλον. Δημιουργούν
μακροχρόνιες φιλίες. Παροτρύνονται να διατηρήσουν
τον Ολυμπισμό ζωντανό στις χώρες τους. Όπως υπογράμμισε εύστοχα ο Andrew Hibbert στην προσφώνησή του κατά την τελετή λήξης: «Είναι δύσκολο να
σκεφθεί κανείς άλλον χώρο που μπορεί να επιτύχει
τόσα πολλά». Στην πραγματικότητα, η Ολυμπία δεν
δοξάζει μόνον την Ολυμπιακή ιδέα αλλά και όλη την
ανθρωπότητα. ―
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“Educating”
the educators

The 11th International Session for Educators

«Εκπαιδεύοντας» τους εκπαιδευτικούς
Η 11η Διεθνής Σύνοδος για Εκπαιδευτικούς

by
Gina Tsiotra
από την
Τζίνα Τσιότρα

The 11th International Session for Educators and Officials of Higher Institutions of Physical Education,
which is organized every two years, was held in Ancient Olympia from the 10th to the 17th of July 2015,
with the participation of 55 people – 27 men and 28
women – from 33 countries, and 8 lecturers from 5
countries. The Session’s main subject was “The Olympic Movement” and the special subject “Sport as an
instrument for sustainability and development”. University institutions had the right to take part in the
session with one representative from their academic
staff, together with the National Olympic Academies
or Committees with two educators.
The Session’s opening ceremony was held on the
11th of July in the “D. Vikelas” Hall at the Conference
Centre of the IOA’s facilities in Ancient Olympia. It
was followed by the first lecture, on “The Athens 2004
Olympic Games” by Professor Dr Konstantinos Georgiadis, Honorary Dean of the IOA and Dean of the Faculty of Human Movement and Quality of Life Sciences
at the University of Peloponnese. Later the participants
laid a wreath at the stele of Pierre de Coubertin and
the monument of John Ketseas and Carl Diem.
On the following days the participants attended
the following lectures:
• “Sport and environment”, by His Excellence Mr
Pal Schmitt (Hungary), IOC Member.
• “The Olympic Movement: Community dialogue
and peace building”, by Professor Andrea Kathryn
Talentino (USA), Rector of the Liberal Arts College,
Norwich University, USA.

Η 11η Διεθνής Σύνοδος για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Ανωτάτων Ιδρυμάτων Φυσικής Αγωγής, η οποία
οργανώνεται ανά διετία, έλαβε χώρα στην Αρχαία Ολυμπία από τις 10 έως τις 17 Ιουλίου 2015, με τη συμμετοχή 55 ατόμων -27 ανδρών και 28 γυναικών- που
προέρχονταν από 33 χώρες καθώς και 8 ομιλητών
από 5 χώρες. Το κυρίως θέμα της Συνόδου ήταν «Ολυμπιακό Κίνημα» ενώ το ειδικό θέμα «Ο αθλητισμός
ως μέσο βιωσιμότητας και ανάπτυξης». Στη σύνοδο είχαν δικαίωμα συμμετοχής πανεπιστημιακά ιδρύματα
-με έναν αντιπρόσωπο του ακαδημαϊκού προσωπικού
τους- καθώς και οι Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες ή
Επιτροπές με δύο εκπαιδευτικούς.
Η τελετή έναρξης της Συνόδου πραγματοποιήθηκε
στις 11 Ιουλίου στο αμφιθέατρο «Δ. Βικέλας» του Συνεδριακού Κέντρου των εγκαταστάσεων της ΔΟΑ στην
Αρχαία Ολυμπία. Ακολούθησε η πρώτη ομιλία, με θέμα «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004: Δέκα χρόνια
μετά» από τον Καθηγητή Δρα Κωνσταντίνο Γεωργιάδη, Επίτιμο Κοσμήτορα της ΔΟΑ και Κοσμήτορα της
Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Αργότερα, οι μετέχοντες κατέθεσαν στεφάνια στη στήλη
του Pierre de Coubertin και το μνημείο των Ιωάννη
Κετσέα και Carl Diem.
Τις επόμενες ημέρες οι μετέχοντες παρακολούθησαν τις ακόλουθες ομιλίες:
• «Αθλητισμός και περιβάλλον», από την Α.Ε. κύριο
Pal Schmitt (Ουγγαρία), Μέλος ΔΟΕ.
• «Το Ολυμπιακό Κίνημα: Κοινοτικός διάλογος και
εδραίωση της ειρήνης», από την Καθηγήτρια Andrea
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• “Doping, a challenge for safeguarding the integrity of athletic excellence”, by Assoc. Prof. Dr Ask
Vest Christiansen (Denmark), Department of Public
Health, Section for Sport Science, Aarhus University, Denmark.
• “Legacy, sustainability and social responsibility
in the Olympic Games”, by Assoc. Prof. Dr Kyriaki
Kaplanidou (Greece), Dept of Tourism, Recreation and
Sport Management, College of Health and Human
Performance, University of Florida, USA.
• “The relationship between urbanization and urban sport”, by Assoc. Prof. Dr Xue Qiu (China), China
Institute of Sport Science.

Kathryn Talentino (ΗΠΑ), Πρύτανη του Κολλεγίου Ελεύθερων Τεχνών, Πανεπιστήμιο Norwich, ΗΠΑ.
• «Το ντόπινγκ, μία πρόκληση για την ακεραιότητα της αθλητικής αριστείας», από τον Αναπληρωτή
Καθηγητή Δρα Ask Vest Christiansen (Δανία), Τμήμα
Δημόσιας Υγείας του Τομέα Αθλητικής Επιστήμης,
Πανεπιστήμιο Aarhus, Δανία.
• «Κληρονομιά, βιωσιμότητα και κοινωνική ευθύνη
στους Ολυμπιακούς Αγώνες», από την Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Δρα Κυριακή Καπλανίδου (Ελλάδα), Τμήμα Τουρισμού, Αναψυχής και Διοίκησης Αθλητισμού
του Κολλεγίου Υγείας και Ανθρώπινης Απόδοσης, Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, ΗΠΑ.

01

His Excellency
Mr Pal Schmitt, IOC
Member, presents
his lecture on sport
and environment.
Η Αυτού Εξοχότητα
κ. Pal Schmitt,
μέλος της ΔΟΕ,
παρουσιάζει την
ομιλία του σχετικά
με τον αθλητισμό και
το περιβάλλον.
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• “The Olympic Movement: Symbols and symbolisms”, by Dr Vassiliki Tzachrista (Greece),
archaeologist.
• “Olympic Pebble Painting: The paintings of the
Stoa Poikile”, by Mrs Niki Bakoyanni (Greece), Olympic Medallist.
After the lectures, participants took part in discussion groups based on the lecturers’ presentations,
and thus were able to discuss and exchange views in
order to draft conclusions, which are included each
year in the Session’s proceedings, issued by the IOA.
In the afternoons, after the lectures, participants
were given the opportunity to practise sports in the
Academy’s facilities which with the stadium, tennis,
basket ball and volley ball courts and the pool offer many sporting and recreation possibilities to the
guests. In addition, on some evenings, movies about
sport and Olympism were shown.
On the last day of the proceedings of the 11th International Session for Educators and Officials Higher
Institutes of Physical Education, the conclusions of
the working groups were presented. Diplomas were
given to the participants by Professor Dr Konstantinos Georgiadis, the Honorary Dean of the IOA, while
a representative of the lecturers and a representative
of the participants gave short addresses before the
end of the Session.
The following day, participants were given a guided tour of the archaeological site and the museum of
Ancient Olympia.
The next day, participants and lecturers left for
Athens and from there to their respective countries.
We hope that their participation in the Session has
given them valuable experience and knowledge in
order to disseminate Olympic education as efficiently as possible through their educational work. ―

•«Η σχέση ανάμεσα στην αστικοποίηση και τον αστικό αθλητισμό», από τον Αναπληρωτή Καθηγητή
Δρα Xue Qiu (Κίνα), Ινστιτούτο Αθλητικής Επιστήμης της Κίνας.
• «Το Ολυμπιακό Κίνημα: Σύμβολα και συμβολισμοί», από την Δρα Βασιλική Τζαχρήστα (Ελλάδα),
αρχαιολόγο.
• «Ολυμπιακό Βοτσαλογράφημα: Οι ζωγραφιές της
Ποικίλης», από την κυρία Νίκη Μπακογιάννη (Ελλάδα), Ολυμπιονίκη.
Μετά τις ομιλίες οι μετέχοντες λάμβαναν μέρος
στις συζητήσεις σε ομάδες εργασίας, οι οποίες βασίζονται στις παρουσιάσεις των ομιλητών, έχοντας έτσι
την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν στη σύνταξη
κάποιων συμπερασμάτων τα οποία συμπεριλαμβάνονται κάθε χρόνο στα πρακτικά της Συνόδου που εκδίδονται από την ΔΟΑ.
Τα απογεύματα, μετά το πέρας των εργασιών, οι
μετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με
αθλητικές δραστηριότητες στον χώρο της Ακαδημίας,
ενώ επίσης, κάποιες βραδιές προβλήθηκαν κινηματογραφικές ταινίες με θέμα τον αθλητισμό/Ολυμπισμό.
Την τελευταία ημέρα των εργασιών παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα των ομάδων συζήτησης. Ακολούθησε η απονομή διπλωμάτων στους μετέχοντες
από τον Επίτιμο Κοσμήτορα της ΔΟΑ, Καθηγητή Δρα
Κωνσταντίνο Γεωργιάδη, ενώ ένας εκπρόσωπος των
ομιλητών και ένας των μετεχόντων απηύθυναν χαιρετισμό για το κλείσιμο της Συνόδου.
Το πρωί της επόμενης ημέρας οι μετέχοντες επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της
Αρχαίας Ολυμπίας. Την επομένη, μετέχοντες και ομιλητές αναχώρησαν για τις χώρες τους. Ελπίζουμε ότι
η συμμετοχή τους στη Σύνοδο τούς χάρισε πολύτιμες
εμπειρίες και γνώσεις ώστε να μπορέσουν να διαδώσουν αποτελεσματικότερα την Ολυμπιακή παιδεία μέσα από το εκπαιδευτικό τους έργο. ―
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Postgraduate
students in Olympia
for one month
The 22nd International Seminar on Olympic
Studies for Postgraduate Students

Μεταπτυχιακοί φοιτητές
στην Ολυμπία για έναν μήνα
Το 22ο Διεθνές Σεμινάριο Ολυμπιακών
Σπουδών για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

by
Marilena Katsadoraki
από την
Μαριλένα Κατσαδωράκη

The 2015 International Seminar on Olympic Studies for Postgraduate Students created once more a
unique multicultural environment in which the students managed to enhance their research and enrich
their knowledge on Olympic and sports subjects. The
Seminar is organized every year by the International
Olympic Academy and its main goal is the enhancement of students' understanding and knowledge of
all aspects of the Olympic Movement. It is a program
which attracts the interest of postgraduate students
worldwide and many past students of the Seminar are
currently university professors in the field of Olympism and Sports.
The 22nd International Seminar on Olympic Studies for Postgraduate Students constituted a unique experience for 35 participants, 14 men and 21 women
from 24 different countries from all over the world.
The Seminar was held from September 1st to September 30th in the IOA premises in Ancient Olympia.
Ten eminent academic professors, specialized on
Olympism and Sports, participated in the Seminar as
supervising professors. The special topic of this year’s
Seminar was: “Olympic Movement: The process of renewal and adaption”. The works of the Seminar were
divided into four cycles:
• The first cycle was devoted to the ancient Olympic
Games and their philosophy, and Professor Dr Nigel

Το Διεθνές Σεμινάριο Ολυμπιακών Σπουδών για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του 2015, δημιούργησε, για μια
ακόμη φορά, ένα μοναδικό πολυπολιτισμικό περιβάλλον, επιτρέποντας στους φοιτητές να προβάλουν την
έρευνά τους και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για
τα Ολυμπιακά και αθλητικά θέματα. Το Σεμινάριο οργανώνεται κάθε χρόνο από τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, με κύριο στόχο τη βελτίωση της κατανόησης
και των γνώσεων των φοιτητών για όλες τις πτυχές
του Ολυμπιακού Κινήματος. Είναι ένα πρόγραμμα που
προσελκύει το ενδιαφέρον των μεταπτυχιακών φοιτητών παγκοσμίως και πολλοί παλιοί φοιτητές του Σεμιναρίου είναι σήμερα καθηγητές πανεπιστημίου στον
τομέα του Ολυμπισμού και του Αθλητισμού.
Το 22ο Διεθνές Σεμινάριο Ολυμπιακών για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ήταν μια μοναδική εμπειρία για
35 μετέχοντες, 14 άνδρες και 21 γυναίκες, από 24 διαφορετικές χώρες από όλο τον κόσμο. Το Σεμινάριο έλαβε
χώρα από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου,
στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία.
Δέκα διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί καθηγητές, που
ειδικεύονται στον τομέα του Ολυμπισμού και του Αθλητισμού, συμμετείχαν στο Σεμινάριο ως εποπτεύοντες καθηγητές. Το ειδικό θέμα του φετινού Σεμιναρίου
ήταν «Ολυμπιακό Κίνημα: Η διαδικασία ανανέωσης
και προσαρμογής». Οι εργασίες του Σεμιναρίου χωρίστηκαν σε τέσσερις κύκλους:
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B. Crowther from Canada and Professor Dr Ingomar
Weiler from Austria elaborated on these topics.
• The second focused on the modern Olympic Movement, the revival of the Olympic Games and the history
of the modern Olympic Games. Professor Dr Konstantinos Georgiadis from Greece and Professor Dr Otto
Schantz from Germany gave lectures on these subjects.
• The third dealt with Olympic Education and the
socio-political aspects of the modern Olympic Games
(media and communication, management, organization
and marketing), with Professor Dr Jean-Loup Chappelet
from Switzerland, Clinical Assistant Professor Cameron Myler from USA and Professor Dr Otmar Weiss
from Austria talking to the students about these issues.
• The fourth examined the ethical and philosophical
issues of Olympism as well as the athletes’ rights in
the modern Olympic Movement. Professor Dr George
Karlis from Canada, Professor Dr Michael McNamee
from Great Britain and Professor Dr Dimitra Papadimitriou from Greece shared their knowledge, experience and thoughts on these issues with the students
of the Seminar.
The students were nominated by their National
Olympic Academies, their National Olympic Committees or by the departments of the Universities which
collaborate with the IOA, and met the requirements
of the Seminar. The selection procedure was based
on the qualifications, academic achievements, recommendation letters and research topics of the applicants. Out of 35 students, two were PhD holders,
11 PhD candidates, 6 Master’s Degree holders and 15
Master’s Degree candidates.
Before leaving Athens, the participants visited the

• Ο πρώτος κύκλος ήταν αφιερωμένος στους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες και τη φιλοσοφία τους και
ο καθηγητής Δρ Nigel B. Crowther από τον Καναδά
και ο καθηγητής Δρ Ingomar Weiler από την Αυστρία
ανέπτυξαν διεξοδικά τα θέματα αυτά.
• Ο δεύτερος εστιάστηκε στο σύγχρονο Ολυμπιακό
Κίνημα, την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων και
την ιστορία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Ο
καθηγητής Δρ Κωνσταντίνος Γεωργιάδης από την Ελλάδα και ο καθηγητής Δρ Otto Schantz από τη Γερμανία έκαναν ομιλίες για τα θέματα αυτά.
• Ο τρίτος ασχολήθηκε με την Ολυμπιακή παιδεία και
τις κοινωνικοπολιτικές πλευρές των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων (ΜΜΕ και επικοινωνία, διαχείριση,
οργάνωση και μάρκετινγκ) και ο καθηγητής Δρ JeanLoup Chappelet από την Ελβετία, η επίκουρη καθηγήτρια Cameron Myler από τις ΗΠΑ και ο καθηγητής Δρ
Otmar Weiss από την Αυστρία μίλησαν στους φοιτητές
για τα θέματα αυτά.
• Ο τέταρτος εξέτασε τα ηθικά και φιλοσοφικά θέματα
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Kostas Georgiadis,
the student Nuanlaong Bell, Isidoros
Kouvelos.
Kώστας Γεωργιάδης,
η φοιτήτρια Nuanlaong Bell, Ισίδωρος
Κούβελος.

02

The postgraduate
students are guided
around Ancient
Olympia.
Oι μεταπτυχιακοί
φοιτητές ξεναγούνται
στην Αρχαία
Ολυμπία.
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The postgraduate
student from
South Africa Nana
Adom-Aboagye
recites abstracts
of the Pierre de
Coubertin writings
in front of his stele.
H μεταπτυχιακή
φοιτήτρια από τη
Νότια Αφρική Nana
Adom-Aboagye
απαγγέλλει
αποσπάσματα από τα
έργα του Pierre de
Coubertin μπροστά
στη στήλη του.

archaeological site and the Museum of Acropolis, the
Panathenaic Stadium, the Zappeion Megaron, the National Archaeological Museum and the Olympic Stadium. During their journey to Ancient Olympia, they
visited important archaeological sites such as Isthmia,
Epidauros, Acronafplia, Mycenae and Nemea and had
an overnight stay in the beautiful and picturesque
city of Nafplion.
The daily program of the Seminar, apart from the
lectures, included presentations of the participants’
seminar papers followed by discussion. The papers
will be published in the yearly edition of the Seminar’s proceedings. In the IOA premises in Ancient
Olympia the students had also the chance to use the
IOA library and collaborate with the supervising professors in order to improve their papers and enrich
their knowledge on Olympic and sports issues. Their
conversation and exchange of ideas drove to the Seminar’s conclusions that were presented to the whole
group of students and to the Professors at the end of
the Seminar.
Apart from the demanding academic schedule, the
participants were practising sports daily; organized
social evenings in which they presented their countries and cultures and watched inspiring sports films.
All these activities brought them closer to each other
and transformed this group of individuals into a team.
During the closing ceremony of the Seminar the
participants were awarded their participation diplomas, signed by the IOC President Dr Thomas Bach,
the HOC President, Spyros Capralos, the IOA President, Isidoros Kouvelos and the IOA Honorary Dean,
Konstantinos Georgiadis. ―

του Ολυμπισμού, καθώς και τα δικαιώματα των αθλητών στο σύγχρονο Ολυμπιακό Κίνημα. Ο καθηγητής
Δρ George Karlis από τον Καναδά, ο καθηγητής Δρ
Michael McNamee από το Ηνωμένο Βασίλειο και η
καθηγήτρια Δρ Δήμητρα Παπαδημητρίου από την Ελλάδα μοιράστηκαν τις γνώσεις, την εμπειρία και τις απόψεις τους για τα θέματα αυτά με τους φοιτητές του
Σεμιναρίου.
Οι φοιτητές προτάθηκαν από τις Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες τους, τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές
τους ή από τα τμήματα των Πανεπιστημίων που συνεργάζονται με τη ΔΟΑ, και κάλυπταν τις προϋποθέσεις
του Σεμιναρίου. Η διαδικασία της επιλογής στηρίχτηκε
στα προσόντα, τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα, τις συστατικές επιστολές και τα θέματα έρευνας των υποψηφίων.
Μεταξύ των 35 φοιτητών, υπήρχαν δύο κάτοχοι διδακτορικού (PhD), 11 υποψήφιοι διδάκτορες, έξι κάτοχοι
μεταπτυχιακού και 15 υποψήφιοι για μεταπτυχιακό.
Πριν αναχωρήσουν από την Αθήνα, οι μετέχοντες
επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο
της Ακρόπολης, το Παναθηναϊκό Στάδιο, το Ζάππειον
Μέγαρο, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Ολυμπιακό Στάδιο. Στη διάρκεια του ταξιδιού τους για
την Αρχαία Ολυμπία επισκέφθηκαν σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, όπως τα Ίσθμια, την Επίδαυρο,
την Ακροναυπλία, τις Μυκήνες και τη Νεμέα και διανυκτέρευσαν ένα βράδυ στην ωραία και γραφική πόλη του Ναυπλίου.
Το καθημερινό πρόγραμμα του Σεμιναρίου, εκτός
από τις ομιλίες, περιλάμβανε την παρουσίαση των εργασιών των μετεχόντων στο Σεμινάριο την οποία και
ακολουθούσε συζήτηση. Οι εργασίες θα δημοσιευτούν
στην ετήσια έκδοση των πρακτικών του Σεμιναρίου.
Στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία, οι
φοιτητές είχαν επίσης την ευκαιρία να κάνουν χρήση της βιβλιοθήκης της ΔΟΑ και να συνεργαστούν με
τους εποπτεύοντες καθηγητές, προκειμένου να βελτιώσουν τις εργασίες τους και να εμπλουτίσουν τις
γνώσεις τους για τα Ολυμπιακά και αθλητικά θέματα.
Οι συζητήσεις και οι ανταλλαγές ιδεών οδήγησαν στα
συμπεράσματα του Σεμιναρίου, που παρουσιάστηκαν
σε όλη την ομάδα των φοιτητών και των καθηγητών
στο τέλος του Σεμιναρίου.
Εκτός από το απαιτητικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα,
οι μετέχοντες αθλούνταν καθημερινά, οργάνωναν κοινωνικές βραδιές στις οποίες παρουσίαζαν τις χώρες και
τον πολιτισμό τους και παρακολούθησαν συναρπαστικές αθλητικές ταινίες. Όλες αυτές οι δραστηριότητες
τούς έφεραν πιο κοντά, μετατρέποντας την παρέα αυτών των ατόμων σε μια ενιαία ομάδα.
Στη διάρκεια της τελετής λήξης του Σεμιναρίου, οι
μετέχοντες έλαβαν τα διπλώματα συμμετοχής τους,
που είχαν υπογραφεί από τον Πρόεδρο της ΔΟΕ, Δρα
Thomas Bach, τον Πρόεδρο της ΕΟΕ, Σπύρο Καπράλο,
τον Πρόεδρο της ΔΟΑ, Ισίδωρο Κούβελο και τον Επίτιμο Κοσμήτορα της ΔΟΑ, Κωνσταντίνο Γεωργιάδη. ―
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Exploring Excellence
IOA's cooperation with Harvard’s Center
for Hellenic Studies

Εξερευνώντας την Αριστεία
Η συνεργασία της ΔΟΑ με το Κέντρο Ελληνικών
Σπουδών του Χάρβαρντ

by
Christina Lafis
από την
Χριστίνα Λάφη

The International Olympic Academy, in cooperation
with Harvard’s Center for Hellenic Studies (CHS DC
and GR), organized the Fourth Annual International
Scholars’ Symposium on “Sports, Society and Culture” in Ancient Olympia, on July 6-9, 2015. Like all
previous years, the Symposium hosted scholars from
around the world and brought together more than a
hundred students and professors from Universities in
Greece, America and Canada.
Building on the experience and the material of the
previous Symposiums, the specific topic of the 2015
Symposium was “Exploring Excellence.” The 2015
Symposium was meant as a critical exploration of the
notion of excellence the way it was experienced in the
ancient and the modern Olympic tradition and life, aiming at fostering dialogue between ancient and modern perspectives.
The Symposium commenced with an address from
Mr Isidoros Kouvelos, President of the International
Olympic Academy, Prof. Dionyssis Gangas, Director of
the International Olympic Academy and Prof. Gregory
Nagy, Director of the Center for Hellenic Studies and
Francis Jones, Professor of Classical Greek Literature
and Professor of Comparative Literature at Harvard.
The morning sessions of the Symposium consisted
of lectures* by:

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, σε συνεργασία με το
Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Χάρβαρντ, οργάνωσε
το τέταρτο Ετήσιο Διεθνές Συμπόσιο Ακαδημαϊκών, με
θέμα «Αθλητισμός, Κοινωνία και Πολιτισμός» στην Αρχαία Ολυμπία, από τις 6 έως τις 9 Ιουλίου 2015. Όπως
και όλα τα προηγούμενα χρόνια, το Συμπόσιο φιλοξένησε ακαδημαϊκούς από όλο τον κόσμο, συγκεντρώνοντας
πάνω από εκατό φοιτητές και καθηγητές από πανεπιστήμια στην Ελλάδα, την Αμερική και τον Καναδά.
Αξιοποιώντας την εμπειρία και το υλικό των προηγούμενων Συμποσίων, το ειδικό θέμα του Συμποσίου
του 2015 ήταν «Εξερευνώντας την Αριστεία». Το Συμπόσιο του 2015, έχει ως σκοπό την κριτική διερεύνηση της έννοιας της αριστείας, όπως τη βίωναν στην
αρχαία και τη σύγχρονη παράδοση και ζωή, με στόχο
την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των αρχαίων και
σύγχρονων προοπτικών.
Το Συμπόσιο ξεκίνησε με την προσφώνηση του κ. Ισίδωρου Κούβελου, Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ακαδημίας, του Καθηγητή Διονύση Γάγγα, Διευθυντή
της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, του Καθηγητή
Gregory Nagy, Διευθυντή του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών και του Francis Jones, Καθηγητή Κλασικής Ελληνικής Φιλολογίας και Καθηγητή Συγκριτικής Φιλολογίας
στο Χάρβαρντ.
Οι πρωινές συνεδριάσεις του Συμποσίου περιλάμ-
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• Greg Nagy, on "The athleticism of warfare in Homeric poetry: Two heroic examples"
• Yiannis Petropoulos, on "What did 'excellence' mean
for the Greeks?"
• Lucia Athanassaki, on "Reminiscing about rituals
and victory celebrations at Olympia: Pindar's Olympians 4 and 5"
• Ewen Bowie, on "Cash rewards for superstars in the
Roman empire: Athletes and sophists"
• Paul Christesen, on "Pulling the Pieces Together:
Social Capital and the Olympics, Ancient and Modern"
• Charles Stocking, on "How to Kill an Athlete: The
Limits of Excellence, Ancient and Modern"
• Janice Forsyth, on "Aboriginal people and Olympic
Games: Will there ever be a meaningful legacy for
marginalized peoples?"
• Stamatia Dova, on "‘Worth Visiting Greece for’: Dimitrios Vikelas and the Uniqueness of Olympia"

βαναν ομιλίες* των:
• Greg Nagy, «Ο αθλητισμός του πολέμου στην Ομηρική ποίηση: Δύο ηρωικά παραδείγματα»
• Γιάννης Πετρόπουλος, «Τι σήμαινε η ‘Αριστεία’ για
τους Έλληνες;»
• Λουκία Αθανασάκη, «Αναπολώντας τον εορτασμό των
ιεροτελεστιών και της νίκης στην Ολυμπία: Ολυμπιόνικοι 4 και 5 του Πινδάρου»
• Even Bowie, «Χρηματικές αμοιβές για τους μεγάλους
πρωταγωνιστές στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία: Aθλητές
και σοφιστές»
• Paul Christesen, «Συνδυάζοντας τα κομμάτια: Κοινωνικό κεφάλαιο και οι Ολυμπιακοί, αρχαίοι και σύγχρονοι»
• Charles Stocking, «Πώς σκοτώνουμε έναν αθλητή: Τα
όρια της Αριστείας, αρχαία και σύγχρονα»
• Janice Forsyth, «Οι Αβορίγινες και οι Ολυμπιακοί Αγώνες: Θα υπάρξει ποτέ μια ουσιαστική κληρονομιά για
τους περιθωριοποιημένους λαούς;»
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* You can read
the abstracts of
all presentations
online at the CHS
website [http://
chs.harvard.edu/
chs-ioa-2015].
* Μπορείτε να
διαβάσετε τις
περιλήψεις
όλων των
παρουσιάσεων
στο διαδίκτυο
στην ιστοσελίδα
του ΚΕΜ.
[http://chs.
harvard.edu/
chs-ioa-2015].

Short discussion and a Q&A session followed the
presentations. In the first evening of the same day, participants and professors visited the Museum of Ancient
Olympia and the archaeological site where Catherine
Pratt, archaeologist and lecturer at the University of
Western Ontario, and Maša Culumovic, post-doctoral
fellow with the Foundation of the Hellenic World and
CHS associate, offered a guided tour. In the evening
of the second day all conference participants were divided into smaller workshop groups, which developed
the themes of the lectures, broadened the thematic
components of the Symposium, and drew connections
with contemporary issues. Each group worked with
two lecturers, of an either ancient or modern background, enhancing the dialectic relationship between
the two perspectives.
The Symposium ended with closing remarks by
Professors Gregory Nagy, on behalf of the Center for
Hellenic Studies, and Dionyssis Gangas, on behalf of
the International Olympic Academy.
The International Olympic Academy and the Center
for Hellenic Studies – both in Greece and the US – are
constantly working together in order to improve the academic and cultural components of the Symposium and
are looking forward to exploring new educational methods for providing a better yet educational experience
to participants in future cycles of the Symposium. ―

• Σταματία Ντόβα, «‘Αξίζει να επισκεφθεί κανείς την
Ελλάδα για’: τον Δημήτριο Βικέλα και τη μοναδικότητα της Ολυμπίας».
Τις ομιλίες ακολούθησαν σύντομη συζήτηση και ερωτήσεις και απαντήσεις. Την πρώτη βραδιά της ίδιας
μέρας, οι μετέχοντες και οι καθηγητές επισκέφθηκαν το
Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας και τον αρχαιολογικό
χώρο, όπου η Catherine Pratt, αρχαιολόγος και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Δυτικού Οντάριο και η Maša
Culumovic, μεταδιδακτορική συνεργάτης του Ιδρύματος
Μείζονος Ελληνισμού και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο
Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, προσέφεραν μία ξενάγηση. Τη βραδιά της δεύτερης μέρας, όλοι οι μετέχοντες
στο συνέδριο χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες εργασίας,
που ανέπτυξαν τα θέματα των ομιλιών, διευρύνοντας
τα θεματικά τμήματα του Συμποσίου και κατέληξαν σε
συσχετισμούς με σύγχρονα θέματα.
Το Συμπόσιο έκλεισε με τις διαπιστώσεις του Καθηγητή Gregory Nagy, εξ ονόματος του Κέντρου Ελληνικών
Σπουδών και του Διονύση Γάγγα, εξ ονόματος της ΔΟΑ.
Η ΔΟΑ και το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών –τόσο στην
Ελλάδα, όσο και στις ΗΠΑ– συνεργάζονται διαρκώς προκειμένου να βελτιώσουν τα ακαδημαϊκά και πολιτιστικά
στοιχεία του Συμποσίου και προσβλέπουν στη διερεύνηση νέων εκπαιδευτικών μεθόδων, ώστε να προσφέρουν μια ακόμη καλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία στους
μετέχοντες των επόμενων κύκλων του Συμποσίου. ―
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Olympism in the
service of humanity
Olympism For Humanity Alliance’s Bridges
Between Theory and Praxis

Ο Ολυμπισμός στην υπηρεσία
της ανθρωπότητας
Ο Ολυμπισμός για την Ανθρωπότητα
γεφυρώνει τη Θεωρία με την Πράξη

by
Dr Alexis Lyras
από τον
Δρα Αλέξη Λύρα

Since early 2000, the International Olympic Academy,
the International Olympic Committee, the International Olympic Truce Centre, the EU Commission, the
United Nations Office on Sport for Development and
Peace (UNOSDP) and a number of humanitarian actors,
NGOs and civil society agencies made significant and
encouraging contributions in creating policies, events,
white papers, programs and organizational structures
that aim to promote the application of Olympism to
achieve educational objectives, social cohesion, resilience, peacebuilding and development.
Despite the increased global interest in promoting
the concept of Olympism in Action, there are no sufficient opportunities for developing skills and competencies that are needed for effective applied Olympism
programming, research and service. Most of initiatives
currently developed by NGOs and humanitarian actors aim to empower youth to develop and initiate action plans about identified social challenges but very
few ventures move from ideas into action due to the
absence of ongoing support mechanisms with a sustainable system of applied and scientific soundness.
To address the largely unmet need and gap between
Olympism theory and praxis, in September 2012, the
International Olympic Academy’s special advisor of
Olympism, Peacebuilding and International Development, Dr Alexis Lyras, proposed the implementation of

Από την αρχή του 2000, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, το Διεθνές Κέντρο
Ολυμπιακής Εκεχειρίας, η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Αθλητισμό στην υπηρεσία της Ανάπτυξης και της Ειρήνης (UNOSDP) καθώς και ορισμένοι ανθρωπιστικούς
φορείς, ΜΚΟ και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών συνέβαλαν σημαντικά στη χάραξη πολιτικών, τη
δημιουργία εκδηλώσεων, λευκών βίβλων, προγραμμάτων και οργανωτικών δομών που αποσκοπούν στην
προώθηση του Ολυμπισμού για την επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων, κοινωνικής συνοχής, προσαρμοστικότητας, οικοδόμησης της ειρήνης και της ανάπτυξης.
Παρά το αυξανόμενο παγκόσμιο ενδιαφέρον για την
προώθηση της έννοιας του Ολυμπισμού στην Πράξη,
δεν υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για την ανάπτυξη
των απαραίτητων δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τον
αποτελεσματικό προγραμματισμό, την έρευνα και τις
υπηρεσίες του Ολυμπισμού. Οι περισσότερες πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται σήμερα από τις ΜΚΟ και
τους ανθρωπιστικούς φορείς αποσκοπούν στην υποκίνηση των νέων να αναλάβουν και να δρομολογήσουν
σχέδια δράσης γύρω από τις κοινωνικές προκλήσεις
που έχουν εντοπιστεί, αλλά πολύ λίγες πρωτοβουλίες
περνάνε από τις ιδέες στην πράξη λόγω έλλειψης σταθερών μηχανισμών υποστήριξης συνοδευόμενων από
ένα βιώσιμο σύστημα ορθών επιστημονικών μέτρων.
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a global strategy (Olympism For Humanity Alliance) to
advance synergies and opportunities that will embrace
the IOC’s and the IOA’s vision “to explore and enhance
the contribution of Olympism to humanity.” Olympism
For Humanity (O4H) Alliance is a global consortium
of world leading, humanitarian change-makers with
expertise in applying Olympism to address local and
global challenges. O4H Alliance provides individuals
and organizations the inspiration; education, tools and
support to create their own purpose-driven humanitarian venture using Olympism (sport, education and
culture) for resilience, social change and human welfare. The O4H Alliance aims to establish:
• Humanitarian Inclusive Systems and Learning
Communities: O4H creates local and regional resource
and learning hubs of Youth, Academic, Educational,
Humanitarian and Civil Society Actors that serve as
hubs and mechanisms for prevention, resilience, youthled social entrepreneurship and humanitarian action.
• Ongoing Capacity Building for Preventive Humanitarian Action: O4H provides project-based Olympic
Education training, capacity building, mobility and
educational opportunities to the engaged stakeholders.
• O4H Scholarship: O4H produces and advances related applied research and scholarship.
The first steps of this venture were the establishment of:
a) An annual Olympism4Humanity (O4H) Praxis
Summer Program
b) An annual Olympism4Humanity (O4H) Summit
c) A global consortium of youth and world leading
experts and academic agencies
d) An initiative called Humanitarian Odyssey for
Preservation and Enlightenment (HOPE) for promoting innovation, resilience, civic engagement, community health, and social entrepreneurship
e) Youth-led humanitarian ventures and O4H Festivals across the globe
f) Academic support to professors for initiating O4H
ventures related scholarship, teaching and service.
Building on the great success of the first O4H Praxis professional training programs that took place in

Για την αντιμετώπιση της εν πολλοίς ανικανοποίητης ανάγκης και της διαφοράς ανάμεσα στη θεωρία
και την εφαρμογή του Ολυμπισμού, ο Δρ Αλέξης Λύρας,
ειδικός σύμβουλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας για τον Ολυμπισμό, την Οικοδόμηση της Ειρήνης
και τη Διεθνή Ανάπτυξη, πρότεινε, τον Σεπτέμβριο του
2012, την εφαρμογή μιας παγκόσμιας στρατηγικής (τον
Ολυμπισμό για την Ανθρωπότητα) προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες και ευκαιρίες, σύμφωνα με το
όραμα της ΔΟΕ και της ΔΟΑ για την «εξερεύνηση και
ενίσχυση της συμβολής του Ολυμπισμού στην ανθρωπότητα». Ο Ολυμπισμός για την Ανθρωπότητα (Ο4Η)
είναι μια παγκόσμια σύμπραξη ανθρωπιστικών παραγόντων και διαμορφωτών πολιτικής διεθνούς κύρους,
με εμπειρία στην εφαρμογή του Ολυμπισμού για την
αντιμετώπιση τοπικών και παγκόσμιων προκλήσεων.
Ο Ο4Η παρέχει στα άτομα και στους οργανισμούς την
έμπνευση, την εκπαίδευση, τα μέσα και την υποστήριξη
προκειμένου να αναλάβουν στοχοστρεφείς ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες με άξονα τον Ολυμπισμό (αθλητισμός, εκπαίδευση και πολιτισμός) και με γνώμονα την
προσαρμοστικότητα, την κοινωνική αλλαγή και την ευημερία. Αντικείμενο του Ο4Η είναι να δημιουργηθούν:
• Ανθρωπιστικά Συστήματα χωρίς Αποκλεισμούς, και
Κοινότητες Μάθησης: Ο Ο4Η δημιουργεί τοπικούς και
περιφερειακούς κόμβους μάθησης και πληροφόρησης
για νέους, ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς, ανθρωπιστικούς φορείς και για την κοινωνία των πολιτών, που
λειτουργούν ως κέντρα και μηχανισμοί προστασίας,
προσαρμοστικότητας, κοινωνικής επιχειρηματικότητας νέων και ανθρωπιστικής δράσης.
• Συνεχής Ανάπτυξη Ικανοτήτων για Προληπτική Ανθρωπιστική Δράση: Ο Ο4Η εξασφαλίζει επιμόρφωση
στην Ολυμπιακή παιδεία με βάση προγράμματα, δημιουργία ικανοτήτων, κινητικότητα και εκπαιδευτικές
ευκαιρίες στους ενδιαφερόμενους.
• Υποτροφίες Ο4Η: Ο Ο4Η παρέχει και προωθεί εφαρμοσμένη έρευνα και υποτροφίες.
Τα πρώτα βήματα αυτού του εγχειρήματος υπήρξαν τα εξής:
α) Ένα ετήσιο Θερινό Πρόγραμμα του Ολυμπισμού
για την Ανθρωπότητα (Ο4Η) – Olympia Praxis.

ΙΟΑ Journal 08 ― 53

For more
information
please visit
O4H Alliance’s
website http://
o4h-alliance.org/
or contact info@
O4H-Alliance.org
Για περισσότερες
πληροφορίες,
παρακαλούμε
επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα του
O4H Alliance
http://o4halliance.org/ ή
επικοινωνήστε
στο info@O4HAlliance.org

Summer 2013 and 2014, O4H Alliance organized the
2015 O4H Praxis Summer Program and the 2015 O4H
Summit at the premises of the International Olympic
Academy in Ancient Olympia, Greece. The 2015 O4H
Summit and O4H Praxis Summer Program (June 25thJuly 5th, 2015), provided the opportunity to participants
from eight countries to engage in inspiring learning
experience, creative dialogue and extensive training
on applied skills and competencies related to:
(a) Humanitarian applied Olympic Education and
Olympism in Action foundations
(b) Prevention and evidence-based program design
and delivery
(c) Resilient Families Programs and initiatives
(d) Monitoring and Evaluation (M&E) and impact
assessment
(e) Non-profit and special event management
(f) Fundraising strategies and grant proposal writing
(g) Curriculum development for formal and nonformal educational systems (e.g., community and after school programs, primary, secondary, and tertiary
education)
(h) Olympic and Paralympic Games, Marathon &
Mega Events Legacies. ―

β) Μια ετήσια Σύνοδος του Ολυμπισμού για την
Ανθρωπότητα (Ο4Η) – Summit.
γ) Μια παγκόσμια σύμπραξη νέων, εμπειρογνωμόνων διεθνούς κύρους και ακαδημαϊκών φορέων.
δ) Μια πρωτοβουλία με τίτλο «Ανθρωπιστική Οδύσσεια για την Προστασία και τη Διαφώτιση» (HOPE) με
σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, της προσαρμοστικότητας, της ενασχόλησης με τα κοινά, της υγείας
των πολιτών και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
ε) Ανθρωπιστικές δράσεις από νέους και διάφορα
Φεστιβάλ Ο4Η σε όλη την υφήλιο.
στ) Ακαδημαϊκή υποστήριξη σε καθηγητές για ανάληψη δράσεων Ο4Η σε σχέση με υποτροφίες, διδασκαλία και υπηρεσίες.
Με βάση τη μεγάλη επιτυχία των πρώτων θερινών
προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης O4H που
πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2013 και 2014,
ο Ο4Η οργάνωσε το θερινό πρόγραμμα O4H 2015 –
Olympia Praxis και τη Σύνοδο Ο4Η 2015 – Summit,
στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία. Η Σύνοδος Ο4Η 2015 και το
Θερινό Πρόγραμμα (25 Ιουνίου – 5 Ιουλίου 2015) έδωσαν την ευκαιρία σε άτομα από οκτώ χώρες να συμμετάσχουν σε ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές εμπειρίες, σε
δημιουργικό διάλογο και με λεπτομερή κατάρτιση στις
εφαρμοσμένες δεξιότητες και ικανότητες αναφορικά με:
(α) Ανθρωπιστικά ιδρύματα εφαρμοσμένης Ολυμπιακής Παιδείας και Ολυμπισμού στην Πράξη.
(β) Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων με βάση τεκμήρια.
(γ) Προγράμματα και πρωτοβουλίες οικογενειακής
προσαρμοστικότητας.
(δ) Παρακολούθηση, αξιολόγηση και μελέτη
επιπτώσεων.
(ε) Διαχείριση μη κερδοσκοπικών ειδικών
εκδηλώσεων.
(στ) Στρατηγικές ανεύρεσης χρηματοδοτικών πόρων
και ανάπτυξη προτάσεων επιχορήγησης.
(ζ) Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος για επίσημη και μη επίσημη εκπαίδευση (π.χ. κοινοτικά,
σχολικά και εξωσχολικά προγράμματα, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).
(η) Κληρονομιές Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, Μαραθωνίων και αγώνων μεγάλης εμβέλειας. ―
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Seven years of Success
The Master’s Degree Program “Olympic
Studies, Olympic Education, Organization
and Management of Olympic Events”

Επτά χρόνια επιτυχημένης πορείας
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία,
Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων»

by Professor
Konstantinos Georgiadis
Director of the Master’s
Degree Program
από τον Καθηγητή
Κωνσταντίνο Γεωργιάδη
Διευθυντή του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών

The Master’s Degree Program of the University of Peloponnese in Olympic Studies (BSc), in cooperation with
the International Olympic Academy has now established itself in the international educational community and is in its 7th year of operation.
Thirty students from 27 different countries attended
the program during the academic year 2014-2015. A
special effort is made through the Program to familiarize the students with Greece and the historic landscape of the country, and so the students started their
studies by participating in a series of educational visits
to the most important monuments of Greece’s cultural
and sporting legacy.
In Athens, the students visited the archaeological
site and the new Museum of the Acropolis, and also
the National Archaeological Museum. The educational visits ended with a visit to the city’s Panathenaic
Stadium, establishing a connection with the Olympic
Games of Antiquity.
The students also visited the archaeological site and
the theatre of Epidaurus and the archaeological sites of
Mycenae and Nemea. In Nemea, they had the opportunity of meeting Stephen Miller, the Honorary Professor
of Berkeley University, who had begun excavations in
Nemea in 1973. Dr Miller guided the students through

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού επιπέδου Ολυμπιακών
Σπουδών (BSc) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε
συνεργασία με τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία έχει
παγιωθεί στη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα και διανύει πλέον την έβδομη χρονιά λειτουργίας του.
Τριάντα φοιτητές από 27 διαφορετικές χώρες φοίτησαν στο Πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 20142015. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από το Πρόγραμμα
στην εξοικείωση των φοιτητών με την Ελλάδα και με
το ιδιαίτερο ιστορικό τοπίο της χώρας και έτσι οι φοιτητές ξεκίνησαν τις σπουδές τους συμμετέχοντας σε
μία σειρά εκπαιδευτικών επισκέψεων στα σημαντικότερα μνημεία της ελληνικής πολιτισμικής και αθλητικής κληρονομιάς.
Οι φοιτητές επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο
και το Μουσείο της Ακροπόλεως, όπως και το Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις
των φοιτητών στην Αθήνα ολοκληρώθηκαν με την επίσκεψη στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου πραγματοποιήθηκε άμεσα η σύνδεση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες
της Αρχαιότητας.
Στη συνέχεια, οι φοιτητές ξεναγήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο και το θέατρο της Επιδαύρου, στον
αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών και τη Νεμέα. Στη
Νεμέα οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον
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the Archaeological Museum and the stadium, where
the Nemean Games were held in antiquity.
The educational visits to sites of Ancient Greece
culminated at the start of the second semester when
the students visited Thessaloniki (the historic centre
and Olympic Museum), and other important centres of
Antiquity such as Vergina, Pella and Dion. The Meteora, a monument included in the UNESCO World Heritage list, and Delphi, where the most important oracle
of the ancient Greek world operated, were additional
important sites visited by the students.
The courses of the Master’s degree Program commenced on September 22, 2014. The educational visits were part of the educational process, operating as
a platform for learning and mobilising the students’
interest; subsequently, their participation gradually increased through the process of interaction developed
in the course’s academic facilities.
The updated studies program was applied during
the second year; the content contributed to the acquisition of specialized knowledge and also to the development of skills and values. Emphasis is given to the
birth of sport, in particular, to the history and philosophy of sport in Antiquity, but also to sport and ethics
in the modern Olympic philosophy. Every facet of the
modern Olympic Games and the Olympic Movement
was analyzed, including sports marketing, Olympic
sponsoring and the way that international relations
are determined.
The Program’s basic pillar is Olympic Pedagogy
with emphasis given to the management of the Games
through compulsory or optional courses such as the
Olympic Games and major sporting events: Organization and Management, the strategic and operational
planning of important sport events and the financial
management of sports organisations. Finally, special
issues are thoroughly addressed such as top performance sport, the double career, the organization and
operation of Olympic museums and libraries.
Professors with a range of specialisations from the
University of Peloponnese and from the whole world
contributed to the studies program through their wide
experience. Apart from the Director of the Program,
Professor Konstantinos Georgiadis, the following persons taught (in alphabetical order): Dr Deanna Louise
Binder, Assistant Professor Dr Michal Bronikowski,
Professor Dr Benoît Séguin, Professor Dr Kristine Margaret Toohey, Professor Dr Cesar Roberto Torres, Professor Dr Evangelos Albanidis, Assistant Professor Dr
Ourania Vrontou, Assistant Professor Dr Dionyssis
Gangas, Associate Professor Dr Dimitrios Gargalianos,
Professor Dr Ioannis Douvis, Professor Dr Athanasios
Kriemadis, Dr Paraskevi Lioumpi, Professor Emeritus
Dr Konstantinos Mountakis, Assistant Professor Dr Zi-

Eπίτιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Berkeley,
Stephen Miller, ο οποίος ξεκίνησε ανασκαφές στη Νεμέα το 1973. Ο Δρ Miller ξενάγησε τους φοιτητές στο
αρχαιολογικό μουσείο, όπως και στο στάδιο, όπου διεξάγονταν τα Νέμεα κατά την αρχαιότητα.
Η εκπαιδευτική διαδρομή στην Ελλάδα της αρχαιότητας κορυφώθηκε κατά την έναρξη του δεύτερου
εξαμήνου, οπότε και οι φοιτητές επισκέφτηκαν τη Θεσσαλονίκη (ιστορικό κέντρο, Ολυμπιακό Μουσείο) και
ακολούθως σημαντικά κέντρα της αρχαιότητας, όπως τη
Βεργίνα, την Πέλλα και το Δίον. Τα Μετέωρα, μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και οι Δελφοί,
η πόλη στην οποία λειτούργησε το σημαντικότερο μαντείο του αρχαιοελληνικού κόσμου, αποτέλεσαν ακόμα
καίρια σημεία επίσκεψης των φοιτητών.
Τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
ξεκίνησαν στις 22 Σεπτεμβρίου 2014. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις λειτούργησαν εμφανώς ως εφόρμηση
μάθησης και κινητοποίησης του ενδιαφέροντος των
φοιτητών στη διάρκεια της εκπαιδευτικής πράξης. Η
συμμετοχή των μαθητών ενισχύθηκε σταδιακά μέσα
από τη δυναμική των σχέσεων αλληλεπίδρασης που
αναπτύσσονται στον εκπαιδευτικό χώρο κατά τη διαδικασία μάθησης.
Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σπουδών εφαρμόστηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά, με περιεχόμενο
που συμβάλλει στην απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης
αλλά και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και αξιών. Έμφαση
δίνεται στη γέννηση του αθλητισμού. ιδιαίτερα στην
ιστορία και φιλοσοφία του αθλητισμού στην αρχαιότητα αλλά και στον Αθλητισμό και στην Ηθική στη σύγχρονη Ολυμπιακή φιλοσοφία. Αναλύονται διεξοδικά οι
σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες και το Ολυμπιακό Κίνημα σε όλες τις εκφάνσεις τους, όπως είναι η διάσταση
του μάρκετινγκ και της Ολυμπιακής χορηγίας σε αυτό
και ο τρόπος που το καθορίζουν οι Διεθνείς Σχέσεις.
Βασικό πυλώνα του προγράμματος σπουδών αποτελεί η Ολυμπιακή Παιδαγωγική, ενώ έμφαση δίνεται
και στη διοίκηση των αγώνων, μέσα από υποχρεωτικά
ή επιλεγόμενα μαθήματα, όπως είναι oι Ολυμπιακοί
Aγώνες και μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις: Οργάνωση και Διαχείριση, ο στρατηγικός και επιχειρησιακός
σχεδιασμός μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων και η
οικονομική διαχείριση αθλητικών οργανισμών. Τέλος,
θίγονται διεξοδικά εξειδικευμένα θέματα, όπως είναι
ο αθλητισμός κορυφαίων επιδόσεων, η διπλή καριέρα
και ο ρόλος, η οργάνωση και λειτουργία των Ολυμπιακών μουσείων και βιβλιοθηκών.
Το πρόγραμμα σπουδών υπηρέτησαν εξειδικευμένοι καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
και από όλο τον κόσμο, με σημαντική εμπειρία στα
παραπάνω διδακτικά αντικείμενα. Εκτός από τον Διευθυντή του ΠΜΣ, Καθηγητή Δρα Κωνσταντίνο Γεωργιάδη, δίδαξαν οι ακόλουθοι (αλφαβητικά): Δρ Deanna
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non Papakonstantinou, Dr Constantinos Filis and Assistant Professor Dr Efthalia Hatzigianni.
The students’ interest in the lectures remained unabated through the academic year while foundations
were laid for the submission of the Master’s Degree
thesis, which is prepared during the third semester.
The teaching on the course of research methodology
in Social and Olympic Studies by the members of the
University of Peloponnese, Professor Dr Athanasios
Katsis and Associate Professor Dr Antonios Travlos,
contributed significantly.
The courses were held in the facilities of the International Olympic Academy and in the spring semester
the students were hosted in Sparta and followed part
of their courses in the modern facilities of the Department of Sports Organization and Management of the
University of Peloponnese.
The Program combines academic education with
participation in cultural events and sports activities.
The luscious green environment of the IOA helps students to maintain their zeal, to work and attend lectures
enthusiastically over the weeks of the course. The students took part in sport events and organized the film
shows on the Olympic Games, reflecting positive perceptions acquired from their daily lectures.
There was particularly noteworthy involvement of
the students in the life of the local community over
the previous academic year (2014-2015). In particular,
many students participated in the 1st Olympia Marathon and visited the Environmental Museum and
the “Babis Papatheodorou” Foloi Museum. They also
participated voluntarily in the cleaning up of the area surrounding the Environmental Museum and the
distribution of clothing to the needy in the Department of Elis. Thus, participants from all the continents

Louise Binder, Αναπληρωτής Καθηγητής Δρ Michal
Bronikowski, Καθηγητής Δρ Benoît Séguin, Καθηγήτρια Δρ Kristine Margaret Toohey, Καθηγητής Δρ Cesar
Roberto Torres, Καθηγητής Δρ Ευάγγελος Αλμπανίδης,
Επίκουρη Καθηγήτρια Δρ Ουρανία Βρόντου, Επίκουρος Καθηγητής Δρ Διονύσης Γάγγας, Αναπληρωτής
Καθηγητής Δρ Δημήτριος Γαργαλιάνος, Καθηγητής
Δρ Ιωάννης Δουβής, Καθηγητής Δρ Αθανάσιος Κριεμάδης, Δρ Παρασκευή Λιούμπη, Ομότιμος Καθηγητής
Δρ Κωνσταντίνος Μουντάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Δρ Ζήνων Παπακωνσταντίνου, Δρ Κωνσταντίνος Φίλης, Επίκουρη Καθηγήτρια Δρ Ευθαλία Χατζηγιάννη.
Το ενδιαφέρον των φοιτητών για τις διαλέξεις υπήρξε αμείωτο σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού
έτους, ενώ παράλληλα τέθηκαν οι βάσεις για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, που
πραγματοποιείται κατά το τρίτο εξάμηνο. Στην προετοιμασία αυτή συνέβαλε σημαντικά η διδασκαλία του
μαθήματος μεθοδολογίας της έρευνας στις Κοινωνικές
και Ολυμπιακές Σπουδές, από τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καθηγητή Δρα Αθανάσιο Κατσή και Αναπληρωτή Καθηγητή Δρα Αντώνιο Τραυλό.
Τα μαθήματα έγιναν στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και κατά το εαρινό εξάμηνο οι φοιτητές φιλοξενήθηκαν στη Σπάρτη και
παρακολούθησαν ένα μέρος των μαθημάτων στις
σύγχρονες εγκαταστάσεις του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.
Το Πρόγραμμα συνδυάζει την παροχή ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με τη συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και σε αθλητικές δράσεις. Το καταπράσινο
και πανέμορφο περιβάλλον της ΔΟΑ, δημιουργεί τις
κατάλληλες προϋποθέσεις για να δραστηριοποιηθούν
ενεργά οι φοιτητές κατά τις εβδομάδες της δια ζώσης
παρακολούθησης των διαλέξεων. Οι φοιτητές συμμετείχαν σε αθλητικές δραστηριότητες και οργάνωναν την
προβολή αφιερωμάτων στους Ολυμπιακούς Αγώνες,
αξιοποιώντας τις προσλαμβάνουσες από τις διαλέξεις
στην καθημερινότητά τους.
Αξιοσημείωτη είναι η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2014-15 στη ζωή της
τοπικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα, πολλοί φοιτητές
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were given the opportunity to experience the values
of Olympism in action.
In the facilities of the Academy, important activities are taking place such as the Sessions for National
Olympic Academies and Young Participants, the Postgraduate Seminar and other activities in which the students on this Master’s course participated and made
presentations regarding their studies. The courses and
the exams were completed on June 20, 2015, when the
students travelled to Athens and attended the Opening
Ceremony of the 55th International Session for Young
Participants. The playing of the Olympic Anthem by
student Tene Riin Vaarmann at the Opening Ceremony of the Session’s proceedings gave a first taste of
the young people’s zeal for disseminating the cultural
legacy of Olympism.
The students of 2014-15 in turn handed over the
baton to the 20 students of the current academic year,
who started their courses on September 17, 2015. The
number of participants in the Master’s Degree Program
has reached 189 and come from 76 different countries.
In fact, among this year’s students, there were five who
came from countries that are represented for the first
time in the Program: Afghanistan, Kazakhstan, Lebanon, Mexico and Senegal.
The importance of the Program’s work is unquestionable, since it forms the basis for a future network
of alumni, consisting of members suitably trained and
well educated on Olympic issues, who will actively
contribute to the promotion of the Olympic Movement worldwide.
The alumni of the Program are particularly active
in the field of Olympism, sport and education, both in
the narrow sector of the NOAs and NOCs of their respective countries and in the private sector (e.g. sport
federations). The case of students who evolve professionally having followed the Program, is typical; they

συμμετείχαν στον 1ο Μαραθώνιο Ολυμπίας και επισκέφτηκαν το Περιβαλλοντικό Μουσείο και το Μουσείο
Φολόης «Μπάμπης Παπαθεοδώρου». Από τις δράσεις
τους δεν έλειψαν και εκείνες εθελοντικού χαρακτήρα,
καθώς συμμετείχαν σε δράση για την καθαριότητα του
αύλειου χώρου του Περιβαλλοντικού Μουσείου και στη
δωρεά ρουχισμού σε απόρους του νομού Ηλείας. Δόθηκε έτσι η ευκαιρία στους συμμετέχοντες που προέρχονταν από όλες τις ηπείρους να βιώσουν στην πράξη
τις αξίες του Ολυμπισμού.
Στον χώρο της Ακαδημίας λαμβάνουν χώρα σημαντικές δράσεις, όπως είναι οι Σύνοδοι για τις Εθνικές
Ολυμπιακές Ακαδημίες και για τους Νέους Μετέχοντες, το Μεταπτυχιακό Σεμινάριο και άλλες δράσεις,
τις οποίες οι φοιτητές παρακολούθησαν και στις οποίες
συμμετείχαν με παρουσιάσεις σχετικά με τις σπουδές
τους. Τα μαθήματα και οι εξετάσεις ολοκληρώθηκαν
στις 20 Ιουνίου 2015, οπότε και οι φοιτητές ταξίδεψαν
στην Αθήνα και παρευρέθηκαν στην Τελετή Έναρξης
της 55ης Διεθνούς Συνόδου της ΔΟΑ για Νέους Μετέχοντες. Εντυπωσιακή ήταν η εκτέλεση του Ολυμπιακού Ύμνου από τη φοιτήτρια από την Εσθονία, Tene
Riin Vaarmann, στην Τελετή Έναρξης των εργασιών
της Συνόδου, καταδεικνύοντας τον ζήλο νέων ανθρώπων για τη διάδοση της πολιτισμικής κληρονομιάς
του Ολυμπισμού.
Οι φοιτητές του 2014-15 έδωσαν έτσι με τη σειρά
τους τη σκυτάλη στους 20 φοιτητές της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς, που ξεκίνησαν τα μαθήματα στις
17 Σεπτεμβρίου 2015, απογειώνοντας τους μέχρι σήμερα συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών σε 189, έχοντας καταγωγή από 76 διαφορετικές χώρες. Μάλιστα, ανάμεσά στους φετινούς φοιτητές βρίσκονται πέντε που προέρχονται από χώρες που
εκπροσωπούνται για πρώτη φορά στο ΠΜΣ. Αυτές είναι οι ακόλουθες: Αφγανιστάν, Καζακστάν, Λίβανος,
Μεξικό και Σενεγάλη.
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also secure their recruitment into new positions like
the recent example of ex-student Natsumi Fujisawa,
within the Olympic Committee of Japan.
The high level of the participants in the Master’s
Degree Program and the necessity of its operation,
were actively recognized in the past by the John S.
Latsis Foundation, which contributed significantly to
the organization of the Program. Subsequently, the International Olympic Committee (Olympic Solidarity)
has supported the Program financially for the 3rd consecutive year, offering five scholarships this year. We
therefore wish to warmly thank the International Olympic Committee and the Hellenic Olympic Committee.
We wish to point out, however, that the cost of the
Master’s Degree Program is considerable. In an effort
to attract an interested public from all over the world,
the administration foresees that the amount paid by
the students will only cover their tuition fees and not
their accommodation in the facilities. Help in covering this amount would financially support the IOA.
Because of the financial difficulties, this year’s lecturers were requested to teach without remuneration.
Many of these professors were, from the beginning, part
of the Program’s scientific team and we want to thank
them warmly for their response, since they all reacted
positively to this invitation. It is therefore absolutely
imperative to find a viable solution to the problem of
meeting the operating costs and ensuring the unhindered future operation of the Program. ―

Η σπουδαιότητα του έργου που επιτελεί το ΠΜΣ είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς αποτελεί τη βάση για ένα
μελλοντικό δίκτυο αποφοίτων κατάλληλα εξειδικευμένων και καλά καταρτισμένων σε Ολυμπιακά θέματα,
που συμβάλλει ενεργά στην προώθηση του Ολυμπιακού Κινήματος διεθνώς.
Απόφοιτοι του ΠΜΣ δραστηριοποιούνται ενεργά
κυρίως στον χώρο του Ολυμπισμού, του αθλητισμού
και της εκπαίδευσης, τόσο στον στενό τομέα των Ακαδημιών και των Επιτροπών των χωρών τους, όσο
και στον ιδιωτικό τομέα (π.χ. αθλητικές ομοσπονδίες).
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση φοιτητών που εξελίσσονται επαγγελματικά μετά την παρακολούθηση
του ΠΜΣ, αλλά και εξασφαλίζουν την πρόσληψη σε
νέες θέσεις εργασίας, όπως το τελευταίο παράδειγμα
της φοιτήτριας Natsumi Fujisawa από την Ολυμπιακή
Επιτροπή της Ιαπωνίας.
Το υψηλό επίπεδο των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως και την αναγκαιότητα λειτουργίας του, αναγνώρισε ενεργά κατά το
παρελθόν το Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, που συνέβαλε
αποφασιστικά στην οργάνωση του ΠΜΣ. Ακολούθως, η
Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (Ολυμπιακή Αλληλεγγύη)
ενισχύει οικονομικά το ΠΜΣ για τρίτη συνεχή χρονιά,
παρέχοντας φέτος πέντε υποτροφίες. Στο σημείο αυτό
ευχαριστούμε θερμά τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή
και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.
Επισημαίνουμε ωστόσο ότι το κόστος λειτουργίας
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι
μεγάλο. Στην προσπάθεια να προσεγγίσει το ενδιαφερόμενο κοινό από όλο τον κόσμο, η διοίκηση προβλέπει οι φοιτητές να καταβάλουν το ποσό που καλύπτει
ουσιαστικά μόνο τα δίδακτρα διδασκαλίας τους και όχι
τη διαμονή και τη διατροφή στις εγκαταστάσεις. Την
κάλυψη του ποσού αυτού ενισχύει οικονομικά η ΔΟΑ.
Λόγω της οικονομικής δυστοκίας που επισημαίνεται, η οποία ενισχύεται από την οικονομική κρίση
που διαβιεί η χώρα και λειτουργεί απαγορευτικά στη
συμμετοχή Ελλήνων υποψηφίων, ζητήθηκε από τους
διδάσκοντες της φετινής χρονιάς να διδάξουν αμισθί.
Πολλοί από τους καθηγητές αυτούς αποτελούν εξαρχής μέλη του επιστημονικού δυναμικού του ΠΜΣ και
θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε θερμά για την ανταπόκρισή τους, καθώς ανταποκρίθηκαν όλοι θετικά
στην πρόσκληση αυτή. Καθίσταται ωστόσο επιτακτικό και αναγκαίο να εξευρεθεί μια βιώσιμη λύση που
θα καλύπτει το κόστος λειτουργίας και θα εξασφαλίζει
απρόσκοπτα τη μελλοντική λειτουργία του ΠΜΣ. ―
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A symposium
on philosophical
dialogue
Συμπόσιο φιλοσοφικού διαλόγου

by Dr
Dionyssis Gangas
IOA Director
από τον Δρα
Διονύση Γάγγα
Διευθυντή της ΔΟΑ

From the 1st to the 7th September 2015, at the facilities of the International Olympic Academy in Ancient
Olympia, an important symposium on philosophical dialogue was held, inspired and implemented by
the well-known Greek researcher and worshipper of
Olympism, Spyros Mercouris, on the subject: “The
need for a constructive dialogue between peoples
and cultures and the Olympic idea”.
Distinguished professors from Greece and abroad
attended and lectured on the thematic units of the
Symposium:

Από 1 έως 7 Σεπτεμβρίου 2015 διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας
στην Αρχαία Ολυμπία ένα σημαντικό Συμπόσιο φιλοσοφικού διαλόγου, που εμπνεύστηκε και πραγματοποίησε ο γνωστός Έλληνας ερευνητής και λάτρης του
Ολυμπισμού, Σπύρος Μερκούρης, με θέμα: «Η ανάγκη
ενός εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ λαών και πολιτισμών και η Ολυμπιακή ιδέα».
Οι θεματικές ενότητες του Συμποσίου που παρακολούθησαν και όπου μίλησαν διαπρεπείς καθηγητές από
την Ελλάδα και το εξωτερικό ήταν:

A. Politics and Economics
Coordinators: Alexandros Mallias, Ambassador ad
hon., Andreas Zaimis, former Minister.
Speakers: Theodoros Pangalos, former Vice-President
and former Minister of Foreign Affairs of Greece, Liang Lixin, Head of the Chinese Delegation and VicePresident of the Beijing Federation of Social Science
Circles, Baron Robert Skidelsky, Emeritus Professor,
Warwick University, Nikos Mouzelis, Emeritus Professor of Sociology, LSE, Thanos Skouras, Emeritus
Professor of Economic Theory, University of Athens,
Dusan Sidjanski, Emeritus Professor of the University
of Geneva, Former President of the European Cultural
Centre, Fotini Anastassiou, PhD in Linguistics, Mem-

Α. Πολιτική και Οικονομία
Συντονιστές: Αλέξανδρος Μαλλιάς, Ε.τ. Πρέσβης, Ανδρέας Ζαϊμης, τ. Υπουργός.
Ομιλητές: Θεόδωρος Πάγκαλος, τ. Αντιπρόεδρος και τ.
Υπουργός Εξωτερικών Ελλάδας, Liang Lixin Επικεφαλής
της Κινεζικής Αντιπροσωπείας και Αντιπρόεδρος της
Ομοσπονδίας Κύκλων των Κοινωνικών Επιστημών του
Πεκίνου, Βαρόνος Robert Skidelsky, Επίτιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Warwick, Νίκος Μουζέλης,
Ε.τ. Καθηγ. Κοινωνιολογίας, LSE., Θάνος Σκούρας, Ε.τ
Καθηγ. Οικονομικής Θεωρίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Dusan Sidjanski, Ε.τ. Καθηγ., Πανεπιστήμιο της Γενεύης, Ε.τ. Πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Φωτεινή Αναστασίου, Δρ Γλωσσολογίας, Μέλος
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ber of the International Association of Multilingualism, Harry Tzalas, Historian, President of the “Hellenic
Institute for the Preservation of Nautical Tradition”,
and Agne Vlavianou Arvaniti, President and Founder
of the International Association of Biopolitics.

του Διεθνούς Οργανισμού Πολυγλωσσίας, Χάρης Τζάλας, Ιστορικός, Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου για τη
Διατήρηση της Ναυτικής Παράδοσης, Αγνή Βλαβιανού
Αρβανίτη, Πρόεδρος και Ιδρύτρια της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής.

B. Art and Culture
Coordinators: Andreas Zaimis, former Minister, Alexandros Mallias, former Honorary Ambassador.
Speakers: Angelos Delivorrias, former Director of the
Benaki Museum, Wang Changhong, Director of the
Social Work Department, PWD Foundation of Beijing,
Mohamed Awad, Professor of Architecture, Chatby
University, Alexandria, Ioannis Seimenis, President
of the Mediterranean Studies Department, University
of the Aegean, George Manginis, New College of Humanities, UK, Wolf-Dieter Heilmeyer, Emeritus Professor of Classical Archaeology, Nikos Georgakellos,
Engineer, Researcher, Writer, Chico Sciuto, Professor of Mathematics, Member of the Naples Academy,
Dimitrios Fais, PhD candidate of the University of
Athens, Shelley Wachsmann, Professor at the Institute of Nautical Archaeology, Texas A&M University.

Β. Τέχνη και Πολιτισμός
Συντονιστές: Ανδρέας Ζαΐμης, τ. Υπουργός, Αλέξανδρος
Μαλλιάς, Ε.τ. Πρέσβης.
Ομιλητές: Άγγελος Δεληβορριάς, τ. Διευθυντής του
Μουσείου Μπενάκη, Wang Changhong, Διευθυντής
Social Work Department Ιδρύματος AMEA του Πεκίνου, Mohamed Awad, Καθηγ. Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Chatby, Αλεξάνδρειας, Ιωάννης Σεϊμένης,
Πρόεδρος του τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Γιώργος Μαγγίνης, New College
of Humanities, UK, Wolf-Dieter Heilmeyer, Ε.τ Καθηγ.
Κλασικής Αρχαιολογίας, Νίκος Γεωργακέλλος, Μηχανικός, Ερευνητής, Συγγραφέας, Chico Sciuto, Καθηγ.
Μαθηματικών, Mέλος της Ακαδημίας της Νάπολης,
Δημήτριος Φάης, υποψήφιος Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Shelley Wachsmann, Καθηγ. στο Ινστιτούτο Ενάλιας Αρχαιολογίας Texas A&M University.

C. Olympism and Culture
Coordinators: Spyros Mercouris, Konstantinos Zaimis.
Speakers: Dionyssis Gangas, Director of the International Olympic Academy, Spyros Mercouris, President
of the NGO HORIZONS-ACTIONS, Constantinos Filis, Director of the International Olympic Truce Centre, Eleftherios Diamantaras, Researcher of History
and Philosophy, Member of the Naples Academy of
Philosophy, Christian Kirsch, Founder of the International Delphic Council, Ramesh Prasana, Deputy
Secretary General of IDC, Adviser to India, Co-founder of the International Delphic Council, GOA India,
Sarika Baheti, Director of Vectus Industries Limited,
Chairperson “Neeranjali”, NGO for Water Conservation member, Li Jinghong, Deputy Director of the

Γ. Ολυμπισμός και Πολιτισμός
Συντονιστές: Σπύρος Μερκούρης, Κωνσταντίνος
Ζαΐμης.
Ομιλητές: Διονύσης Γάγγας, Διευθυντής της Διεθνούς
Ολυμπιακής Ακαδημίας, Σπύρος Μερκούρης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ, Κωνσταντίνος
Φίλης, Διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής
Εκεχειρίας, Ελευθέριος Διαμαντάρας, Ερευνητής Ιστορίας και Φιλοσοφίας, Μέλος της Ακαδημίας Φιλοσοφίας
της Νάπολης, Christian Kirsch, ιδρυτής του Διεθνούς
Δελφικού Συμβουλίου, Ramesh Prasana, Αναπληρωτής
Γενικός Γραμματέας της IDC , Σύμβουλος της Ινδίας,
Συνιδρυτής του Διεθνούς Δελφικού Συμβουλίου GOA
Ινδίες, Sarika Baheti, Διευθύντρια της Vectus Industries
Limited, Πρόεδρος του “Neeranjali”, Μέλος της ΜΚΟ

01

Spyros Mercouris,
responsible for
the Symposium,
coordinates its
works.
Ο Σπύρος Μερκούρης,
υπεύθυνος του
Συμποσίου, συντονίζει
τις εργασίες του.
02

Α big graffiti on
paper covered the
wall outside the
Conference Centre.
Ένα μεγάλο γκράφιτι
σε χαρτί αναρτήθηκε
έξω από το
Συνεδριακό Κέντρο.

ΙΟΑ Journal 08 ― 63

03

02

03

Distinguished
scientists from
different fields
take part in the
Symposium.
Διακεκριμένοι
επιστήμονες από
διαφορετικά πεδία
παίρνουν μέρος
στο Συμπόσιο.

04

Checking out
the IOA Journal.
Ξεφυλλίζοντας
το περιοδικό
της ΔΟΑ.

Research Centre of Beijing Olympic City Development Association.

04

για τη διάσωση του νερού, Li Jinghong, Αναπληρωτής
Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου της Ένωσης Ανάπτυξης της Ολυμπιακής Πόλης του Πεκίνου.

D. Research and the Universe, a challenge for the
future
Coordinators: Spyros Mercouris, Konstantinos Zaimis.
Speakers: Dionyssis Simopoulos, former Director of
the Eugenides Planetarium, Professor Stavros Katsanevas, Director of Astroparticule and Cosmology,
France, Wang Yifang, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Science.

Δ. Έρευνα και Σύμπαν, μια πρόκληση για το μέλλον
Συντονιστές: Σπύρος Μερκούρης, Κωνσταντίνος Ζαΐμης.
Ομιλητές: Διονύσης Σιμόπουλος, τ. διευθυντής του Ευγενίδειου Πλανητάριου, Σταύρος Κατσανέβας, Καθηγ.
Διευθυντής Αστροσωματιδίων και Κοσμολογίας, Γαλλία,
Wang Yifang, Ινστιτούτο Φυσικής Υψηλών Ενεργειών,
Κινεζική Ακαδημία Επιστημών.

The organization of the Symposium that was held
under the auspices of the International Olympic Academy, was the first step in a series of similar Congresses to be organized in the immediate future in
India and China.
His Excellency the President of Ireland, Michael
D. Higgins also welcomed the Congress with a congratulatory letter. ―

Η οργάνωση του Συμποσίου αυτού που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ακαδημίας, αποτέλεσε το πρώτο βήμα μιας σειράς ανάλογων Συνεδρίων που πρόκειται να γίνουν στο άμεσο μέλλον στην Ινδία και την Κίνα.
Το Συμπόσιο χαιρέτησε με συγχαρητήρια επιστολή και η ΑΕ ο Πρόεδρος της Ιρλανδίας Michael D.
Higgins. ―

64 ― ΙΟΑ Journal 08

The NOAs
around the world
Ο γύρος του κόσμου
με τις Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες

Guinea ― page 72

Paraguay ― page 75

Croatia ― page 67

Qatar ― page 77

On the 21st of June in the city
of Conakry “Olympic Day”
was celebrated in Guinea.
More than 3,700 people,
athletes as well as ordinary
people, from 14 to 60 years of
age, joined the Olympic race...

The members of the Olympic
Academy of Paraguay meet
on a regular basis in order
to discuss the activities they
will be developing during the
year...

In order to disseminate
Olympic education, the
Olympic Academy of Croatia,
in collaboration with the
School Sports Association,
has prepared a program...

The Olympic Academy
of Qatar offers a series of
courses aimed at coaches
and educationists working
in collaboration with
international and local
federations...

Γουϊνέα ― σελίδα 72

Παραγουάη ― σελίδα 75

Κροατία ― σελίδα 67

Κατάρ ― σελίδα 77

Στις 21 Ιουνίου στην πόλη
Conakry έγινε ο εορτασμός
της «Ολυμπιακής Ημέρας»
στη Γουϊνέα. Συμμετείχαν
περισσότερα από 3.700 άτομα,
αθλητές αλλά και απλοί
άνθρωποι...

Τα μέλη της Ολυμπιακής
Ακαδημίας της Παραγουάης
συναντώνται σε τακτική βάση
για να συζητήσουν τις δράσεις
που θα αναπτύξουν στη
διάρκεια της χρονιάς...

Για τη διάδοση της
Ολυμπιακής παιδείας, η
Ολυμπιακή Ακαδημία της
Κροατίας, σε συνεργασία
με την Ένωση Σχολικού
Αθλητισμού, έχει ετοιμάσει
ένα πρόγραμμα...

Η Ολυμπιακή Ακαδημία
του Κατάρ παρέχει μία
σειρά μαθημάτων που
απευθύνονται σε προπονητές
και εκπαιδευτικούς που
εργάζονται σε τοπικό επίπεδο
μαζί με νέους παίκτες...
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Angola

The Olympic Academy of Angola
was founded on July 10, 1997,
driven by Conrado Durántez.
The President of the Academy is
Gustavo Dias Vaz Conceiçäo.
The activities undertaken
during the year were impressive:
the Plenary of the Olympic
Academy of Angola, the 3rd
Session of the Academy,
lectures on Olympism in
different schools, the visit of the
Director of the Academy to the
Olympic Academy of Portugal,
the visit of the President of the
Academy of Cape Verde, the
events for the “Olympic March”
and the lessons for sports
leaders in Benguele.
The Academy’s Plenary
session was held on the 15th
of June, under the guidance
of Gustavo Dias Vaz Da
Conceiçäo, in his capacity as
President of the Academy. The
Plenary approved the program
for the 18th anniversary of the
Olympic Academy, its rules
and the establishment of a
Monitoring Committee.
The celebrations for the 18th
anniversary were held from the
4th to the 10th of July, during
which the 3rd Session of the
Academy was held and the
registration of 17 new members,
11 men and 6 women, was
decided.
At the events, Emanuel
D’Oliveira, the President of the

Olympic Academy of Cape
Verde, was the honorary guest
and, among other things, the
creation of a Union of Olympic
Academies of Portuguesespeaking countries in Africa was
discussed.
The Director and the
Secretary of the Olympic
Academy of Angola attended
the 13th Session for Directors
of National Olympic Academies
that was held in Ancient
Olympia. On their return, they
visited the Portuguese Olympic
Academy acquiring important
experience.
Also, from the 6th to the 10th
of June 2015, the first course
for sport leaders was held in
Benguele, with the participation
of 45 men and six women from
sport federations and various
associations.

Αγκόλα

Η Ολυμπιακή Ακαδημία
της Αγκόλας ιδρύθηκε στις
10 Ιουλίου 1997, υπό την
καθοδήγηση του Conrado
Durántez. Πρόεδρος της
Ακαδημίας είναι ο Gustavo Dias
Vaz Da Conceição.
Στις δράσεις που έγιναν
μέσα στη χρονιά ξεχωρίζουν,
η Ολομέλεια της Ολυμπιακής
Ακαδημίας της Αγκόλας, η 3η
Σύνοδος της Ακαδημίας, οι
ομιλίες για τον Ολυμπισμό σε
διάφορα σχολεία, η επίσκεψη
του διευθυντή της Ακαδημίας
στην Ολυμπιακή Ακαδημία της
Πορτογαλίας, η επίσκεψη του

Προέδρου της Ακαδημίας του
Πράσινου Ακρωτηρίου στην
Αγκόλα, η Ολυμπιακή πορεία και
τα μαθήματα για τους ηγέτες του
αθλητισμού στην Benguela.
Η Ολομέλεια της Ακαδημίας
έγινε στις 15 Ιουνίου, υπό την
καθοδήγηση του Προέδρου
της Ολυμπιακής Επιτροπής της
Αγκόλας, Gustavo Dias Vaz Da
Conceição, με την ιδιότητά του
ως Προέδρου της Ακαδημίας.
Στην Ολομέλεια εγκρίθηκαν το
πρόγραμμα για την 18η επέτειο
της Ολυμπιακής Ακαδημίας, οι
κανονισμοί της και η ίδρυση της
Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Οι εορτασμοί για την 18η
επέτειο έγιναν από τις 4 έως τις
10 Ιουλίου του 2015, ενώ μέσα
στο πλαίσιο τους, διεξήχθη η 3η
Σύνοδος της Ακαδημίας στην
οποία αποφασίστηκε η εγγραφή
17 νέων μελών, 11 ανδρών και
έξι γυναικών.
Στις εκδηλώσεις ήταν
επίτιμος προσκεκλημένος ο
Πρόεδρος της Ολυμπιακής
Ακαδημίας του Πράσινου
Ακρωτηρίου Emanuel D'Oliveira
και συζητήθηκε μεταξύ άλλων
η δημιουργία Ένωσης των
Ολυμπιακών Ακαδημιών των
χωρών που μιλούν πορτογαλικά
στην Αφρική.
Ο Διευθυντής και ο
Γραμματέας της Ολυμπιακής
Ακαδημίας της Αγκόλας
συμμετείχαν στη 13η Σύνοδο
της ΔΟΑ για Διευθυντές Εθνικών
Ολυμπιακών Ακαδημιών που
έγινε στην Αρχαία Ολυμπία,
ενώ στην επιστροφή τους,
επισκέφτηκαν την Ολυμπιακή

Ακαδημία της Πορτογαλίας,
αποκομίζοντας σημαντικές
εμπειρίες.
Επίσης, από τις 6 έως τις 10
Ιουλίου έγινε το πρώτο μάθημα
μέσα στο 2015 για τους ηγέτες
του αθλητισμού στην Benguela,
με τη συμμετοχή 45 ανδρών και
έξι γυναικών από τις αθλητικές
ομοσπονδίες και διάφορους
συλλόγους.

Cameroun

The Olympic Academy of
Cameroun implemented
specific actions for promoting
the Olympic values and
disseminating the Olympic ideal
during the finals of the national
school championships in the
cities of Nkongsamba and
Bafoussam, from the 4th to the
17th of April.
Children seven to ten years
old took part in a series of
competitions in the form of
games, answering questions on
what was right or wrong and on
letters, numbers and symbols.
The task which students
had to complete was to create
an alphabet, numbers and
multicoloured geometrical
patterns and then invite the
other children to recognize the
letters, the numbers, the shapes
and the colours and create
words according to the Olympic
colours.
The children also designed
and painted a mental card,

66 ― ΙΟΑ Journal 08

The NOAs around the world
Ο γύρος του κόσμου με τις Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες

based on the values of fraternity,
peace and fair play through
sport.
The Academy undertook
to organize the opening
ceremonies of the games,
using Olympic elements, whilst
children 14 to 18 years old
made a representation of the
Olympic Games. The Academy’s
stand received many visits from
governmental officials who
expressed satisfaction with its
work.
The Olympic Academy of
Cameroun played an active role
during the University Games that
were held from the 24th to the
31st of May. A lecture was also
presented at the University of
Yaoundé on: “Issues of Olympic
generation and challenges for
development and territorial
integrity”.
Finally, the fair play prize
of the Olympic Committee of
1.000.000 Cameroun francs
was awarded to the University
Foundation of the gulf of
Cameroun. The committee was
chaired by the Director of the
Academy, Professor Jean Tabi
Manga and the criteria for the
winner’s selection were not
restricted only to respect for
sports rules, but also reffered
to the observance of fair play
and the overall behaviour of the
participants, tolerance, respect
for one’s opponents, etc.

Καμερούν

Η Ολυμπιακή Ακαδημία
του Καμερούν εφάρμοσε
συγκεκριμένες δράσεις για την
προώθηση των Ολυμπιακών
αξιών και για τη διάδοση του
Ολυμπιακού ιδεώδους στους

τελικούς των εθνικών σχολικών
πρωταθλημάτων στις πόλεις
Nkongsamba και Bafoussam,
από τις 4 έως τις 17 Απριλίου.
Τα παιδιά από επτά έως
10 ετών πήραν μέρος σε μία
σειρά διαγωνισμών με τη μορφή
παιχνιδιού, απαντώντας σε
ερωτήσεις για το σωστό ή για
το λάθος και για γράμματα,
αριθμούς και σύμβολα.
Η άσκηση που επίσης έπρεπε
να κάνουν οι μαθητές ήταν να
δημιουργήσουν ένα αλφάβητο,
αριθμούς και πολύχρωμα
γεωμετρικά σχήματα και μετά
να καλέσουν τα υπόλοιπα παιδιά
να αναγνωρίσουν τα γράμματα,
τους αριθμούς, τα σχήματα και
τα χρώματα και να σχηματίσουν
λέξεις ανάλογα με τα Ολυμπιακά
χρώματα.
Τα παιδιά επίσης
εξασκήθηκαν και στο σχέδιο,
ζωγραφίζοντας τη νοητική
κάρτα σε σχέση με τις αξίες της
αδελφοσύνης, της ειρήνης, της
ευγενούς άμιλλας, μέσω του
αθλητισμού.
Η Ακαδημία ανέλαβε να
διοργανώσει και τις τελετές
έναρξης των αγώνων
χρησιμοποιώντας Ολυμπιακά
στοιχεία, ενώ τα παιδιά ηλικίας
14 έως 18 ετών έκαναν
αναπαράσταση των Ολυμπιακών
Αγώνων. Επίσης, το περίπτερο
της Ακαδημίας δέχθηκε αρκετές
επισκέψεις κυβερνητικών
αξιωματούχων που εξέφρασαν
ικανοποίηση για το έργο της.
Η Ολυμπιακή Ακαδημία του
Καμερούν είχε ενεργό ρόλο
και στους Πανεπιστημιακούς
Αγώνες που έγιναν από τις 24
έως τις 31 Μαΐου. Έγινε επίσης
και μία διάλεξη στο Πανεπιστήμιο
της Yaoundé με τίτλο: «Θέματα
Ολυμπιακής γενιάς και

προκλήσεις για την ανάπτυξη και
την εδαφική ακεραιότητα».
Τέλος, το βραβείο Fair Play
της Ολυμπιακής Επιτροπής
με 1.000.000 φράγκα
Καμερούν απονεμήθηκε
στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα
του κόλπου του Καμερούν.
Στην επιτροπή προήδρευε ο
διευθυντής της Ακαδημίας,
Καθηγητής Jean Tabi Manga και
τα κριτήρια για την επιλογή του
νικητή δεν περιορίστηκαν μόνο
στην τήρηση των αθλητικών
κανόνων, αλλά και στην
τήρηση του ευ αγωνίζεσθαι,
την εν γένει συμπεριφορά των
συμμετασχόντων, την ανοχή, τον
σεβασμό του αντιπάλου κ.ά.

Chinese Taipei

The year 2015 was an active
one for the Olympic Academy
of Chinese Taipei, with the
implementation of two new
programs that were added to
those already in existence.
The 1st Junior Olympic Camp
and the cycle of Olympic
lectures were added to the 2nd
Coordinators’ Camp and the
38th Session of the National
Olympic Academy.
The 1st Junior Olympic Camp
was held from the 16th to the
19th July at the National Sport
Education Centre, at Kaohsiung,
Taiwan. The objective of the
event was to promote Olympism
among students from 15 to 18
years of age. During the four
days of the camp, the students
not only acquired knowledge
on Olympism, but applied this
knowledge through different
activities, such as team debates,
social evenings and the Olympic
Games of Antiquity. This event
is an important landmark for the
promotion of Olympism among
the young people of Taiwan.
Furthermore, the cycle of
Olympic lectures continues
throughout the year aiming at
college students, the objective
being to promote the values of
Olympism through athletes who
have competed in the Olympic
Games. During the first half
of the year, five lectures were
held throughout the country
and Mu-Yen Chu, the 2004
gold medallist was the guest

of honour at the Sun Yat-sen
University, where he shared his
experiences in the context of the
Olympic spirit.
The objective of the
Coordinators Camp is to train
potential Olympic coordinators
and volunteers through
leadership courses and
activities. This year, 24 people
participated, most of whom
had already attended the Junior
Olympic Camp and the 38th
Session of the National Olympic
Academy.
The 38th Session was held
from the 13th to the 19th of
August with 120 people from
different Asian countries, such
as China, Hong Kong, Macao,
Malaysia and Singapore. This
year, the National Olympic
Academy also had the honour
of hosting the IOA’s Honorary
Dean, Professor Konstantinos
Georgiadis, who was the
main speaker in memory of
Professor Ming Hsin Tang, the
founder of the National Olympic
Academy and former Secretary
General of the National Olympic
Committee.
During the second semester
of 2015, the Academy organized
another five lectures. It will also
choose its representatives for
various international Olympic
events.

Κινεζική Ταϊπέι

Το 2015 ήταν δραστήρια
χρονιά για την Ολυμπιακή
Ακαδημία της Κινεζικής Ταϊπέι
με την εφαρμογή δύο νέων
προγραμμάτων που ήρθαν
να προστεθούν στα ήδη
υπάρχοντα. Η 1η Ολυμπιακή
Κατασκήνωση Νέων και ο
Κύκλος Ολυμπιακών διαλέξεων
ήρθαν να προστεθούν στη 2η
Κατασκήνωση Συντονιστών και
στην 38η Σύνοδο της Εθνικής
Ολυμπιακής Ακαδημίας.
Η 1η Ολυμπιακή
Κατασκήνωση Νέων
πραγματοποιήθηκε από τις 16
έως τις 19 Ιουλίου στο Εθνικό
Αθλητικό Κέντρο Εκπαίδευσης,
στο Kaohsiung της Ταϊβάν.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι
η προώθηση του Ολυμπισμού
σε μαθητές ηλικίας από
15 έως 18 ετών. Κατά τη
διάρκεια της τετραήμερης
κατασκήνωσης, οι μαθητές όχι
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μόνο έλαβαν γνώσεις σχετικές
με τον Ολυμπισμό, αλλά τις
εφάρμοσαν μέσα από διάφορες
δραστηριότητες, όπως ομαδικές
συζητήσεις, κοινωνικές βραδιές
και τους αρχαίους Ολυμπιακούς
Αγώνες. Η εκδήλωση αυτή
αποτελεί ένα σημαντικό
ορόσημο για την προώθηση του
Ολυμπισμού για τους νέους και
τις νέες της Ταϊβάν.
Επίσης, ο Κύκλος
Ολυμπιακών διαλέξεων
εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια
όλης της χρονιάς, απευθύνεται
στους μαθητές κολλεγίων και
έχει στόχο την προώθηση των
αξιών του Ολυμπισμού μέσω
αθλητών που έχουν πάρει μέρος
σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο
πρώτο μισό της χρονιάς έγιναν
πέντε διαλέξεις σε όλη τη χώρα
και ο χρυσός Ολυμπιονίκης
του 2004 Mu-Yen Chu ήταν ο
επίτιμος προσκεκλημένος στο
Πανεπιστήμιο Sun Yat-sen, όπου
μοιράστηκε τις εμπειρίες του και
τις συνέδεσε με το Ολυμπιακό
πνεύμα.
Ο στόχος της
Κατασκήνωσης Συντονιστών
είναι να εκπαιδευτούν πιθανοί
Ολυμπιακοί συντονιστές και
εθελοντές μέσα από μαθήματα
και δραστηριότητες ηγεσίας.
Αυτή τη χρονιά, συνολικά 24
άτομα συμμετείχαν και τα
περισσότερα από αυτά είχαν ήδη
παρακολουθήσει την Ολυμπιακή
Κατασκήνωση νέων και την 38η
Σύνοδο της Εθνικής Ολυμπιακής
Ακαδημίας.
Η 38η Σύνοδος έγινε από
τις 13 έως τις 19 Αυγούστου
με 120 άτομα από πολλές
ασιατικές χώρες, όπως η Κίνα,
το Χονγκ Κονγκ, το Μακάου,
η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη.
Επίσης, αυτή τη χρονιά, η Εθνική
Ολυμπιακή Ακαδημία είχε την
τιμή να φιλοξενήσει τον Επίτιμο
Κοσμήτορα της ΔΟΑ Καθηγητή
Κωνσταντίνο Γεωργιάδη, ο

οποίος ήταν ο βασικός ομιλητής
στη μνήμη του Καθηγητή Ming
Hsin Tang, που ήταν ο ιδρυτής
της Εθνικής Ολυμπιακής
Ακαδημίας και πρώην Γενικός
Γραμματέας της Εθνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής.
Μέσα στο δεύτερο εξάμηνο
του 2015, η Ακαδημία θα
διοργανώσει ακόμα πέντε
διαλέξεις, ενώ θα επιλέξει και
τους εκπροσώπους της σε
διάφορα διεθνή Ολυμπιακά
γεγονότα.

Croatia

In order to disseminate Olympic
education, the Olympic Academy
of Croatia, in collaboration with
the School Sports Association,
has prepared a program entitled:
“School sports and the Olympic
Movement” for primary and
secondary school students.
Every year, a competition is
organized on a different subject.
In 2015, the subject has been
sports photos taken during
school sports activities at all
levels.
The competition began on
February 1st and ended on April
15th. A photo exhibition was
organized and the winners in
each category received their
prizes during the national school
championships.
For the celebration of
“Olympic Day”, the Croatian
Olympic Academy organized
six different activities based on
the principles: move, learn and
discover.

To begin with, numerous
activities were organized in the
city of Poreč during the finals
of the country’s School Sports
Association.
Furthermore, in order to raise
awareness of the importance
of protecting the sea bed and
the environment in general,
the Academy participated in
the environmental event under
the SUB ECO BOL program
organized on the island of Brač.
Approximately 300 scuba divers
and students participated in this
event. All received educational
leaflets on Olympism and
ecology; a banner with the
logo of Olympic Day was
symbolically placed under water,
as an expression of the strong
commitment of the sporting
and Olympic Movement to the
protection of the environment.
“Olympic Day” was
celebrated in Zagreb with the
participation of 350 pre-school
children. They all received
T-shirts with the “Olympic Day”
logo, as well as medals and
educational material.
The central event for the
“Olympic Day” was organized
in cooperation with the Croatian
School Sports Association, with
the participation of 800 persons
and several Olympic athletes.
The celebration was held under
the auspices of the Ministry
of Science, Education and
Sport and all those who took
part received T-shirts, medals,
diplomas and educational
leaflets.
A philately exhibition entitled
“Olympism through philately”

was held in the Municipal
Theatre of Vinkovci. A special
stamp with the date of the
exhibition’s opening – 5th June
2015 – was especially created
for the exhibition.

Κροατία

Για τη διάδοση της Ολυμπιακής
παιδείας, η Ολυμπιακή Ακαδημία
της Κροατίας, σε συνεργασία
με την Ένωση Σχολικού
Αθλητισμού, έχει ετοιμάσει
ένα πρόγραμμα με τίτλο: «Ο
σχολικός αθλητισμός και το
Ολυμπιακό Κίνημα», για τους
μαθητές γυμνασίου και λυκείου.
Κάθε χρονιά διοργανώνεται
διαγωνισμός με διαφορετικό
θέμα, το οποίο για το 2015
ήταν αθλητικές φωτογραφίες
που τραβήχτηκαν σε σχολικές
αθλητικές δραστηριότητες κάθε
επιπέδου.
Ο διαγωνισμός ξεκίνησε
την 1η Φεβρουαρίου και
ολοκληρώθηκε στις 15 Απριλίου
και διοργανώθηκε έκθεση
με τις φωτογραφίες, ενώ οι
νικητές στην κάθε κατηγορία
πήραν τα βραβεία τους στη
διάρκεια των εθνικών σχολικών
πρωταθλημάτων.
Για τον εορτασμό της
«Ολυμπιακής Ημέρας», η
Κροατική Ολυμπιακή Ακαδημία
οργάνωσε έξι διαφορετικές
δραστηριότητες βασισμένες
στις αρχές: move, learn and
discover.
Καταρχάς, αρκετές δράσεις
έγιναν στην πόλη του Poreč
κατά τη διάρκεια των τελικών της
Ένωσης των Αθλητικών Σχολείων
της χώρας.
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Επίσης, για να αυξηθεί η
ευαισθητοποίηση σχετικά με
τη σημασία της προστασίας
του θαλάσσιου βυθού και
του περιβάλλοντος εν γένει,
η Ακαδημία συμμετείχε στην
περιβαλλοντική δράση εντός του
προγράμματος 2015 SUB ECO
BOL που διοργανώθηκε στο νησί
Brač. Περίπου 300 δύτες και
μαθητές συμμετείχαν στη δράση.
Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν
εκπαιδευτικά φυλλάδια για τον
Ολυμπισμό και την οικολογία
και ένα πανό με το λογότυπο
της Ολυμπιακής Ημέρας
τοποθετήθηκε συμβολικά κάτω
από το νερό, ως έκφραση
της ισχυρής δέσμευσης του
αθλητικού και του Ολυμπιακού
Κινήματος για την προστασία του
περιβάλλοντος.
Ο εορτασμός της
«Ολυμπιακής Ημέρας» έγινε
και στο Zagreb με 350 παιδιά
προσχολικής ηλικίας. Όλα τους
παρέλαβαν ένα μπλουζάκι με
το λογότυπο της «Ολυμπιακής
Ημέρας», μετάλλια αλλά και
εκπαιδευτικό υλικό.
Η κεντρική εκδήλωση για
την «Ολυμπιακή Ημέρα», έγινε
σε συνεργασία με την Κροατική
Ένωση Σχολικού Αθλητισμού,
με τη συμμετοχή 800 ατόμων
αλλά και αρκετών Ολυμπιακών
αθλητών. Ο εορτασμός έγινε
υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Επιστημών, Παιδείας και
Αθλητισμού και όσοι πήραν
μέρος, έλαβαν μπλουζάκια,

μετάλλια, διπλώματα και
εκπαιδευτικά φυλλάδια.
Μια φιλοτελική έκθεση
με τίτλο «Ο Ολυμπισμός
μέσω του φιλοτελισμού»
πραγματοποιήθηκε στο
Δημοτικό Θέατρο της πόλης του
Vinkovci. Μια ειδική σφραγίδα
με την ημερομηνία έναρξης
της έκθεσης -5 Ιουνίου 2015δημιουργήθηκε για την έκθεση.

Cyprus

For the 9th consecutive year, the
Olympic education program of
the Cyprus Olympic Committee
has achieved its objectives.
This year, the program
focused on the younger
generation and school pupils,
who were informed about the
values and ideals of the Olympic
Games and the correct practices
of “fair play”.
On April 3rd, the Cyprus
“Pierre de Coubertin”
Committee organized the 4th
Cypriot Student Conference,
“Olympic Values and Principles”.
A total of 150 students attended
the Conference, representing
six of the largest high schools of
the island.
The annual Session of the
Olympic Academy was held on
December 6th, 2014, on the
subject of Olympic values and
principles. The central speaker

was Dr Andreas Fylaktou, former
President of the Cyprus Olympic
Academy.
On 10th March 2015, the
Academy organized a session
on the subject of women in
modern society and the new
challenges.

Κύπρος

Για ένατη συνεχόμενη χρονιά,
το Ολυμπιακό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής
εκπλήρωσε τους στόχους του.
Αυτή τη χρονιά το πρόγραμμα
επικεντρώθηκε στις νέες γενιές
και στους μαθητές των σχολείων,
οι οποίοι ενημερώθηκαν για
τις αξίες και τα ιδανικά των
Ολυμπιακών Αγώνων και τις
σωστές πρακτικές του «ευ
αγωνίζεσθαι».
Στις 3 Απριλίου η επιτροπή
“Pierre de Coubertin” της
Κύπρου οργάνωσε το 4ο
Κυπριακό Μαθητικό Συνέδριο
με τίτλο: «Ολυμπιακές Αξίες και
Αρχές». Συνολικά 150 μαθητές
παρακολούθησαν το Συνέδριο,
εκπροσωπώντας έξι μεγάλα
λύκεια του νησιού.
Η ετήσια Σύνοδος της
Ολυμπιακής Ακαδημίας έγινε
στις 6 Δεκεμβρίου 2014 με
θέμα τις Ολυμπιακές αξίες και
αρχές. Κεντρικός ομιλητής
ήταν ο Δρ Ανδρέας Φυλακτού,
πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής
Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Στις 10 Μαρτίου 2015, η
Ακαδημία διοργάνωσε μία
σύνοδο με θέμα τη γυναίκα στη
σύγχρονη κοινωνία και τις νέες
προκλήσεις.

Czech Republic

The Olympic Movement has
a long tradition in the Czech
Republic, since the country’s
Olympic Committee was
established in 1899 and its
first President was Jiří GuthJarkovský, a founding member
of the International Olympic
Committee.

The National Olympic
Academy was founded in
1987, in what was at the
time Czechoslovakia, and its
objective was to cultivate and
promote the Olympic ideals,
principles and values, in
cooperation with scientific and
educational institutions.
Because of the
transformation, in 2013, of the
Czech Olympic Committee as
the essential decision-making
body of Czech sport, institutions
like the Union of Professional
Trainers and the Science and
Methodology Section were
integrated into the Czech
Olympic Academy.
As a result, the range of
activities of the Academy was
expanded in order to include
the training of coaches, their
social recognition, the education
process, the coordination of
research and the implementation
of new discoveries in practice,
etc.
The Czech Olympic Academy
prepared the leaflet “Olympic
Chapters” with a comprehensive
overview of essential information
regarding Olympism and the
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Olympic Movement, which is
used for educational purposes.
At present it is working on a
new edition intended for school
teachers. Moreover, Olympic
education has been included in
the Master’s program and post
graduate studies in the physical
education departments of
universities.
The Academy has
cooperated for some time
with the National Museum of
Prague. In the last few years,
for example, the following
exhibitions have taken place:
“Important Figures in Czech
Olympism”, “Marathon 2500”
(2500 years after the Battle of
Marathon and Pheidippides’
run to Athens), “Athletes” (the
first days of sport in the Czech
Republic) and “150 years
Guth-Jarkovský”.
In 2014, the conference “120
years of the Olympic Movement”
was organized, together with the
anniversary of the establishment
of the International Olympic
Committee in June 1894. The
conference did not focus simply
on the past but also looked at
the future of Olympism, while
the successes of the Czech
Republic at the Olympic Games
and its representation on the
IOC were also mentioned.
The Czech Olympic
Academy, for its part, organized
in 2013 a conference in honour
of the founder of the IOC with
the title “Pierre de Coubertin
and the Olympic Movement”,
to commemorate the 150 years
since his birth. Discussions
covered historical, educational
and philosophical questions.
The Academy continues its
long collaboration with specific
schools, such as the J. GuthJarkovský School in Prague and
the Pierre de Coubertin School
in Tábor, which it provides with
specific information, educational
material and advice.
The Czech Association for
Olympic and Sport Philately
is a member of the Academy.
In addition to its publications,
stamps and thematic
exhibitions, it also issues an
information leaflet on sport and
its impact on philately.
Finally, the Czech Olympic
Academy attends all Sessions

of the International Olympic
Academy.

Τσεχική Δημοκρατία

Το Ολυμπιακό Κίνημα
έχει μακρά παράδοση στη
Δημοκρατία της Τσεχίας, καθώς
η Ολυμπιακή Επιτροπή της
χώρας ιδρύθηκε το 1899 και
πρώτος Πρόεδρος της ήταν ο
Jiří Guth-Jarkovský, ιδρυτικό
μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής
Επιτροπής.
Η Εθνική Ολυμπιακή
Ακαδημία ιδρύθηκε το 1987,
στην τότε Τσεχοσλοβακία και
έχει σκοπό να καλλιεργήσει και
να προωθήσει τα Ολυμπιακά
ιδεώδη, τις αρχές και τις αξίες,
σε συνεργασία με επιστημονικά
και εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Λόγω του μετασχηματισμού,
το 2013, της Τσεχικής
Ολυμπιακής Επιτροπής στο
βασικό όργανο αποφάσεων του
τσεχικού αθλητισμού, φορείς
όπως η Ένωση Επαγγελματιών
Προπονητών και το Τμήμα
Επιστήμης και Μεθοδολογίας
εντάχθηκαν στην Τσεχική
Ολυμπιακή Ακαδημία.
Ως εκ τούτου, το πεδίο
εφαρμογής των δράσεων της
Ακαδημίας επεκτάθηκε για να
συμπεριλάβει την εκπαίδευση

των προπονητών, την κοινωνική
αναγνώρισή τους, τη διαδικασία
κατάρτισης, τον συντονισμό της
έρευνας και της εφαρμογής των
νέων ανακαλύψεων στην πράξη
κ.λπ.
Η Τσεχική Ολυμπιακή
Ακαδημία ετοίμασε το φυλλάδιο
«Ολυμπιακά Κεφάλαια», μια
ολοκληρωμένη επισκόπηση
των βασικών πληροφοριών
σχετικά με τον Ολυμπισμό
και το Ολυμπιακό Κίνημα, το
οποίο και χρησιμοποιεί για τους
εκπαιδευτικούς της σκοπούς.
Προς το παρόν εργάζεται σε
μια νέα έκδοση που προορίζεται
για τους εκπαιδευτικούς που
εργάζονται στα σχολεία.
Επίσης, η Ολυμπιακή Παιδεία
έχει προστεθεί στο πρόγραμμα
σπουδών Master και στις
μεταπτυχιακές σπουδές, στις
σχολές φυσικής αγωγής των
πανεπιστημίων.
Η Ακαδημία συνεργάζεται
εδώ και καιρό με το Εθνικό
Μουσείο της Πράγας.
Τα τελευταία χρόνια για
παράδειγμα, οι εκθέσεις
«Σημαντικές Προσωπικότητες
του Τσεχικού Ολυμπισμού»,
«Μαραθώνας 2500» (2500
χρόνια μετά τη Μάχη του
Μαραθώνα και την πορεία
του Φειδιππίδη στην Αθήνα),

«Αθλητές» (οι πρώτες ημέρες
του αθλητισμού στην Τσεχία) και
«150 χρόνια Guth-Jarkovský».
Το 2014, το συνέδριο «120
χρόνια Ολυμπιακό Κίνημα»
διοργανώθηκε σε συνδυασμό
με την επέτειο της ίδρυσης
της Διεθνούς Ολυμπιακής
Επιτροπής, τον Ιούνιο του 1894.
Το συνέδριο δεν επικεντρώθηκε
μόνο στο παρελθόν, αλλά
κοίταξε και το μέλλον του
Ολυμπισμού, ενώ αναφέρθηκαν
και οι επιτυχίες της Τσεχίας
στους Ολυμπιακούς Αγώνες
αλλά και στην εκπροσώπησή της
στη ΔΟΕ.
Όσον αφορά στην Ολυμπιακή
Ακαδημία της Τσεχίας,
διοργάνωσε το 2013 ένα
συνέδριο προς τιμήν του ιδρυτή
της ΔΟΕ με τίτλο «Ο Pierre de
Coubertin και το Ολυμπιακό
Κίνημα», λόγω της συμπλήρωσης
των 150 χρόνων από τη
γέννησή του. Το περιεχόμενό
του αποτελείται από ιστορικές,
εκπαιδευτικές και φιλοσοφικές
αναφορές.
Η Ακαδημία συνεχίζει και τη
συνεργασία που έχει εδώ και
καιρό με συγκεκριμένα σχολεία,
όπως το J. Guth-Jarkovský
School στην Πράγα και το Pierre
de Coubertin στο Tábor, στα
οποία παρέχει συγκεκριμένες
πληροφορίες, εκπαιδευτικό
υλικό και συμβουλές.
Μέλος της Ακαδημίας
είναι η Τσέχικη Ένωση για τον
Ολυμπιακό και τον Αθλητικό
Φιλοτελισμό, η οποία εκτός
από τις έντυπες εκδόσεις, τα
γραμματόσημα και τις θεματικές
εκθέσεις, εκδίδει κι ένα
ενημερωτικό δελτίο, αφιερωμένο
στον αθλητισμό και την επίδρασή
του στον φιλοτελισμό.
Τέλος, η Ολυμπιακή Ακαδημία
της Τσεχίας συμμετέχει σε όλες
τις Συνόδους της Διεθνούς
Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Finland

Since 2014, the Finnish Olympic
Committee and the Finnish
Sport Confederation have
extended their cooperation by
uniting daily operations and
activities, the objective being to
make Finland the most active
nation in the field of physical
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education by 2020, encouraging
Finns to be physically active
throughout their lives. By
expanding physical activities
at all levels and in all sectors of
sport, Finland believes that it will
be able to achieve better results
in high level sport.
The Finnish Olympic
Academy supports this objective
and invited people who work
with children and adolescents to
an Olympic Educational Seminar
in Ancient Olympia. The Seminar
was held in collaboration with
the Finnish Sport Confederation
and its regional organizations,
15 in total, the objective being
to come in contact with these
organizations, their coaches,
sport federations and youth
leaders.
The International Olympic
Academy offers the best
conditions for disseminating the
Olympic Idea and this particular
educational seminar would not
have been possible without the
support of Olympic Solidarity.
The purpose of the meeting
was the exchange of both
theoretical and practical
information, and the objective of
the Finnish Olympic Academy is
to promote educational material
for the Rio Olympics in different
communities and schools. This
material was presented for the
first time at the Seminar and
participants continued to work
on it according to the objectives
and the timetable.
The Finnish Olympic

Academy needs more
volunteers in order to raise
awareness of Olympic education
issues and the participants
proved to be ready to become
the messengers of Olympic
education in their own areas.
At the same time, the
government’s program
considers that every schoolchild
must exercise daily for one hour
and the Academy’s mission is
to promote this program. All
the lectures and debates of the
Finnish Sport Confederation
aim at this idea. To achieve this
joint objective, it is important
for participants to know one
another and for that purpose
there were many discussions
and an emphasis on team work.

Φινλανδία

Από το 2014 η Ολυμπιακή
Επιτροπή της Φινλανδίας και
η Φινλανδική Συνομοσπονδία
Αθλητισμού ενίσχυσαν τη
συνεργασία τους με τη
συγχώνευση των καθημερινών
λειτουργιών και δραστηριοτήτων.
Στόχος είναι να γίνει η Φινλανδία
από πλευράς φυσικής άσκησης,
το πιο δραστήριο έθνος έως
το 2020, ενθαρρύνοντας τους
Φινλανδούς να είναι σωματικά
δραστήριοι καθ 'όλη τη διάρκεια
της ζωής τους. Με την αύξηση
της σωματικής δραστηριότητας
σε όλα τα επίπεδα και τους
τομείς του αθλητισμού, η
Φινλανδία πιστεύει ότι μπορεί να
πετύχει μεγαλύτερα επιτεύγματα

στον τομέα του αθλητισμού
υψηλού επιπέδου.
Η Φινλανδική Ολυμπιακή
Ακαδημία υποστηρίζει τον στόχο
αυτό, καλώντας ανθρώπους που
εργάζονται με παιδιά και νέους
σε ένα Ολυμπιακό Εκπαιδευτικό
Σεμινάριο, στην Αρχαία Ολυμπία.
Το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε
σε συνεργασία με τη Φινλανδική
Συνομοσπονδία Αθλητισμού
και τις περιφερειακές της
οργανώσεις, οι οποίες είναι 15
και στόχος είναι να έρθουν σε
επαφή αυτές οι οργανώσεις,
με τους εκπαιδευτές τους, τις
αθλητικές ομοσπονδίες και τους
ηγέτες της νεολαίας.
Η Διεθνής Ολυμπιακή
Ακαδημία προσφέρει τις
καλύτερες συνθήκες για τη
διάδοση της Ολυμπιακής
ιδέας και το συγκεκριμένο
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο δεν θα
γινόταν χωρίς την υποστήριξη
της Ολυμπιακής Αλληλεγγύης.
Ο σκοπός της συνάντησης
ήταν η ανταλλαγή πληροφοριών
σχετικά με την Ολυμπιακή
εκπαίδευση τόσο στη θεωρία
όσο και στην πράξη και ο στόχος
της Φινλανδικής Ολυμπιακής
Ακαδημίας είναι να προωθήσει
εκπαιδευτικό υλικό για τους
Ολυμπιακούς του Ρίο σε
κοινότητες όπως τα σχολεία.
Αυτό το υλικό παρουσιάστηκε
για πρώτη φορά στο Σεμινάριο
και οι συμμετέχοντες συνέχισαν
να εργάζονται για το υλικό σε
σχέση με τους στόχους και το
χρονοδιάγραμμα.
Η Φινλανδική Ολυμπιακή

Ακαδημία χρειάζεται
περισσότερους εθελοντές για
να ευαισθητοποιήσει σε θέματα
Ολυμπιακής παιδείας, ενώ οι
συμμετέχοντες αποδείχθηκε ότι
ήταν έτοιμοι να αποτελέσουν
αγγελιοφόρους της Ολυμπιακής
παιδείας στη δική τους περιοχή.
Παράλληλα, το πρόγραμμα
της κυβέρνησης αναγνωρίζει
ότι κάθε παιδί στο σχολείο θα
πρέπει να έχει καθημερινά
φυσική άσκηση μίας ώρας και
η αποστολή της Ακαδημίας
είναι να προωθήσει το εν λόγω
πρόγραμμα. Όλες οι διαλέξεις
και συζητήσεις της Φινλανδικής
Συνομοσπονδίας Αθλητισμού
ήταν σχετικές με αυτή την ιδέα.
Για να επιτευχθεί ο κοινός
στόχος, είναι σημαντικό οι
συμμετέχοντες να γνωρίζουν
ο ένας τον άλλον. Γι’ αυτό και
έγιναν πολλές συζητήσεις και
ομαδική εργασία.

Germany

Athens, Nafplion, Olympia and
Delphi were the destinations
of the 9th Olympic Seminar of
the German Olympic Academy.
From September 5th to 13th,
students from throughout
Germany had the opportunity to
delve into the world of ancient
sport, visit excavations of world
renown and join a scientific
program of studies at the
International Olympic Academy.
The Olympic Seminar
is an excellent educational
journey for those participating,
offering unique impressions,
mainly because traditionally
each group is accompanied
by a top athlete. This year, the
German Olympic Academy
was accompanied by a special
guest, Michael Greis, the three
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times Olympic medallist. The
former biathlon athlete shared
important information with these
students regarding the life of a
top athlete.
Once candidatures had been
submitted at the beginning
of the year, the following
universities were chosen to
participate in the Olympic
Seminar, with no more than nine
students and two professors:
Universität Augsburg,
Goethe-Universität Frankfurt,
Pädagogische Hochschule
Heidelberg, Technische
Universität Kaiserslautern,
Deutsche Sporthochschule
Köln, Universität Leipzig,
Pädagogische Hochschule
Ludwigsburg, JohannesGutenberg-Universität Mainz,
Westfälische WilhelmsUniversität Münster, SRH
FernHochschule Riedlingen
and Pädagogische Hochschule
Schwäbisch Gmünd.
The teams that participated
enriched the seminar with
lectures and workshops; these
had been prepared on their
university’s courses, under
the guidance of a professor.
The International Olympic
Academy provided its excellent
facilities and the program
included a guided visit to the
archaeological sites of Corinth,
Epidaurus, Mycenae and
Nemea.
The Olympic Seminar is
aimed at the sport science
institutes of German-speaking
universities. The major concern
of this unique seminar is to
encourage a different and
multidisciplinary debate on the
historical and current issues
of the Olympic Movement and
promote exchanges between
students and professors from
the participating academic
institutions.
The Seminar’s program
consists of lectures,
discussions, sport and cultural
activities and is financed by
Olympic Solidarity.

Γερμανία

Η Αθήνα, το Ναύπλιο, η Ολυμπία
και οι Δελφοί ήταν οι προορισμοί
του 9ου Ολυμπιακού Σεμιναρίου
της Γερμανικής Ολυμπιακής

Ακαδημίας. Από τις 5 έως τις
13 Σεπτεμβρίου, φοιτητές απ'
όλη τη Γερμανία είχαν την
ευκαιρία να εντρυφήσουν στον
κόσμο του αρχαίου αθλητισμού,
να επισκεφτούν παγκοσμίου
φήμης ανασκαφές και να γίνουν
μέρος ενός διεπιστημονικού
προγράμματος σπουδών στη
Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία.
Το Ολυμπιακό Σεμινάριο
αποτελεί ένα εξαιρετικό
εκπαιδευτικό ταξίδι για όσους
συμμετέχουν, προσφέροντας
μοναδικές εντυπώσεις, κυρίως
επειδή υπάρχει η παράδοση το
κάθε γκρουπ να συνοδεύει ένας
κορυφαίος αθλητής. Αυτή τη
χρονιά η Γερμανική Ολυμπιακή
Ακαδημία μπόρεσε να έχει μαζί
της έναν ξεχωριστό καλεσμένο:
τον τρεις φορές Ολυμπιονίκη
Michael Greis. Ο πρώην αθλητής
του διάθλου έδωσε σε όλους
σημαντικές πληροφορίες για τη
ζωή ενός κορυφαίου αθλητή.
Μετά από τη φάση
υποβολής υποψηφιοτήτων
στην αρχή της χρονιάς, τα εξής
πανεπιστήμια επιλέχθηκαν να
πάρουν μέρος στο Ολυμπιακό
Σεμινάριο με μέχρι εννέα
φοιτητές και δύο καθηγητές:

Universität Augsburg,
Goethe-Universität Frankfurt,
Pädagogische Hochschule
Heidelberg, Technische
Universität Kaiserslautern,
Deutsche Sporthochschule
Köln, Universität Leipzig,
Pädagogische Hochschule
Ludwigsburg, JohannesGutenberg-Universität Mainz,
Westfälische WilhelmsUniversität Münster, SRH
FernHochschule Riedlingen,
Pädagogische Hochschule
Schwäbisch Gmünd.
Οι ομάδες που συμμετείχαν,
εμπλούτισαν το σεμινάριο με
διαλέξεις και εργαστήρια, τα
οποία είχαν προετοιμαστεί στα
μαθήματα του πανεπιστημίου
τους, υπό την καθοδήγηση
ενός καθηγητή. Η Διεθνής
Ολυμπιακή Ακαδημία
παραχώρησε τις εξαιρετικές
συνεδριακές εγκαταστάσεις, ενώ
το πρόγραμμα περιελάμβανε
και μια ξενάγηση στους
αρχαιολογικούς χώρους της
Κορίνθου, της Επιδαύρου, των
Μυκηνών και της Νεμέας.
Το Ολυμπιακό Σεμινάριο
απευθύνεται στα ινστιτούτα
αθλητικής επιστήμης των

γερμανόφωνων πανεπιστημίων.
Το κύριο μέλημα αυτού του
μοναδικού σεμιναρίου είναι να
ενθαρρύνει μια διαφορετική και
διεπιστημονική συζήτηση σχετικά
με τα ιστορικά και τρέχοντα
ζητήματα του Ολυμπιακού
Κινήματος και να προωθήσει
ανταλλαγές μεταξύ των φοιτητών
και των καθηγητών από τα
συμμετέχοντα ακαδημαϊκά
ιδρύματα.
Το πρόγραμμα του
Σεμιναρίου αποτελείται από
διαλέξεις, συζητήσεις, αθλητικές
και πολιτιστικές δραστηριότητες
και χρηματοδοτείται από την
Ολυμπιακή Αλληλεγγύη.

Great Britain

The National Olympic Academy
of Great Britain continues its
work for the diffusion of the
Olympic values and ideals
through the Get Set platform
(www.getset.uk).
In 2015 the activities
increased, including among
others:
- The program Get Set’s
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Road to Rio, which links young
people with the British team in
preparation for the Rio Olympic
Games. There are three sections
to this program: an application
for mobiles, which encourages
young people to be active,
the Google Hangouts, where
athletes and officials talk of their
professional careers, as well as
the Values Awards, which aim
at encouraging young people
to keep the Olympic values at
the centre of their lives. Until
now, the program has been very
well received, with 70% of the
teachers who have participated
underlining the positive change
in young people’s motivation,
while 47,000 actions were
counted from the mobile phone
application. 92% of the teachers
gave assurances that there
would be more activities on the
road to Rio.
- The program Get Set to
Make it Count, which focuses,
in association with Deloitte,
on children from 9-11 years,
encouraging them to have
confidence in numeracy and
other mathematical skills; these
are most useful and comply with
the national curriculum.
- The Get Set to Play
program which is in its second
year, in partnership with Procter
and Gamble, uses the Olympic
values and Team GB in order to
help children from 3-11 years to
make their games more active

and positive.
- On “Olympic Day”,
about 10,000 people all over
the country were involved in
activities for its celebration.
Furthermore, the Centre
for Olympic Studies and
Research, which operates in
partnership with the British
Olympic Foundation, is
cooperating closely with the
Japan Sports Council and the
Centre for Olympic Research
and Education at Tsukuba
University for the development
of joint or parallel activities on
issues like sporting integrity,
Olympic education, Sport for
Development and Peace, the
athletes and coaches exchange,
the double careers of athletes
and anti-doping education.
Finally, plans that will
be implemented in Brazil in
connection with the Olympic
Games were discussed with the
Porto Allegre Centre for Olympic
Studies.

Μεγάλη Βρετανία

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία
της Μεγάλης Βρετανίας
συνεχίζει το έργο της για
διάδοση των Ολυμπιακών αξιών
και ιδανικών κυρίως μέσω της
πλατφόρμας Get Set (www.
getset.co.uk).
Το 2015 οι δράσεις
αυξήθηκαν και μεταξύ άλλων
περιλάμβαναν:

- Το πρόγραμμα Get Set’s
Road to Rio, το οποίο συνδέει
τους νέους ανθρώπους με την
βρετανική ομάδα ενόψει των
Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο.
Υπάρχουν τρεις τομείς στο
πρόγραμμα αυτό: μία εφαρμογή
στα κινητά, η οποία ενθαρρύνει
τους νέους να είναι ενεργοί,
το Google Hangouts όπου
αθλητές και παράγοντες μιλούν
για την επαγγελματική τους
καριέρα, καθώς και τα Βραβεία
Αξιών που έχουν ως στόχο να
ενθαρρύνουν τους νέους να
κρατήσουν τις Ολυμπιακές αξίες
στο επίκεντρο της ζωής τους.
Μέχρι τώρα το πρόγραμμα
έτυχε σπουδαίας υποδοχής,
με το 70% των καθηγητών που
συμμετείχαν να επισημαίνουν
τη θετική αλλαγή στα κίνητρα
των νέων, ενώ 47.000 δράσεις
καταμετρήθηκαν από την
εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα.
Επίσης το 92% των καθηγητών
διαβεβαίωσαν ότι θα γίνουν
περισσότερες δραστηριότητες
στον δρόμο για το Ρίο.
- Το πρόγραμμα Get Set
to Make it Count, το οποίο σε
συνεργασία με την εταιρεία
Deloitte επικεντρώνεται σε
παιδιά ηλικίας 9-11 ετών
και τα ενθαρρύνει να έχουν
εμπιστοσύνη στην αριθμητική
και σε άλλες μαθηματικές
δεξιότητες που είναι
εκπαιδευτικά ωφέλιμες, αλλά
και ταιριάζουν και με το Εθνικό
Αναλυτικό Πρόγραμμα.
- Το πρόγραμμα Get Set to
Play που σε συνεργασία με την
Procter and Gamble βρίσκεται
στη δεύτερη χρονιά του και

χρησιμοποιεί τις Ολυμπιακές
αξίες και τη βρετανική
Ολυμπιακή ομάδα για να
βοηθήσει παιδιά ηλικίας 3-11
ετών να κάνουν το παιχνίδι τους
πιο ενεργό και θετικό.
- Την «Ολυμπιακή Ημέρα»
με σχεδόν 10.000 ανθρώπους
σε όλη τη χώρα να εμπλέκονται
σε δραστηριότητες για τον
εορτασμό της.
Επιπροσθέτως, το Κέντρο
Ολυμπιακών Σπουδών και
Έρευνας, το οποίο δρα σε
συνεργασία με το Βρετανικό
Ολυμπιακό Ιδρυμα, είχε στενή
συνεργασία με το Ιαπωνικό
Αθλητικό Συμβούλιο και το
Κέντρο Ολυμπιακής Έρευνας και
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Tsukuba για την ανάπτυξη
κοινών ή παράλληλων δράσεων
σε θέματα όπως η αθλητική
ακεραιότητα, η Ολυμπιακή
παιδεία, ο Αθλητισμός για
την Ανάπτυξη και την Ειρήνη,
η ανταλλαγή αθλητών και
προπονητών, οι διπλές
σταδιοδρομίες των αθλητών και
η εκπαίδευση στο αντι-ντόπινγκ.
Τέλος, συζητήθηκαν με το
Κέντρο Ολυμπιακών Σπουδών
του Porto Allegre, επερχόμενα
σχέδια στη Βραζιλία ενόψει των
Ολυμπιακών.

Guinea

On the 21st of June in the city
of Conakry “Olympic Day” was
celebrated in Guinea. More than
3,700 people, athletes as well as
ordinary people, from 14 to 60
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years of age, joined the Olympic
race.
The Ministries of Sport and
Education, sport federations, the
International Union of Medallists,
the Olympic clubs and the
Guinea Union of Olympians
took part in the event together
with the country’s Olympic
Committee and Olympic
Academy.
There was an exhibition of
sports by the Boxing, Judo,
Taekwondo, Cycling, Track and
Field and Skating Federations,
as well as basketball by the
Paralympic Committee.
Special banners were
created in order to better
promote the “Olympic Day”, as
well as an Olympic flag, while
there were reports on radio and
television. Diplomas were given
at the end to all those who had
taken part in the race.
The Academy’s objective
is to organize at the end of the
year the annual Session for
young people and coaches of
Olympic clubs.
It is expected that 82 young
people from the Olympic
clubs of the five communities
of Conakry, the province of
Kindia and the island of Kassa,
will come together in order to
promote, in the best possible
way, the Olympic values in
the Republic of Guinea. On
the occasion of the Session,
gifts such as shoes and
notebooks will be distributed
by the International Medallists
Association to the children of
Olympic clubs.
Furthermore, the Olympic
Committee of Guinea and the
country’s Olympic Academy
offered medical equipment to
the value of 17 million Guinea
francs to federations, leagues,
sport associations and other
sporting and educational
institutions for fighting the ebola
virus.

Γουϊνέα

Στις 21 Ιουνίου στην πόλη
Conakry έγινε ο εορτασμός
της «Ολυμπιακής Ημέρας»
στη Γουϊνέα. Συμμετείχαν
περισσότερα από 3.700
άτομα, αθλητές αλλά και απλοί
άνθρωποι από 14 έως 60 ετών

17 εκατομμυρίων φράγκων
Γουϊνέας, σε ομοσπονδίες,
αθλητικές λίγκες, αθλητικά
σωματεία και άλλους αθλητικούς
και εκπαιδευτικούς φορείς, στο
πλαίσιο της καταπολέμησης του
ιού Εμπολα.

Hungary
και έτρεξαν στην Ολυμπιακή
κούρσα.
Τα Υπουργεία Αθλητισμού
και Παιδείας, οι αθλητικές
ομοσπονδίες, η Διεθνής Ένωση
Μεταλλιούχων, οι Ολυμπιακοί
σύλλογοι και η Ένωση
Συμμετασχόντων της Γουϊνέας
σε Ολυμπιακούς, συμμετείχαν
στην εκδήλωση μαζί με την
Ολυμπιακή Επιτροπή και την
Ολυμπιακή Ακαδημία της χώρας.
Έγινε επίδειξη αθλημάτων
από τις ομοσπονδίες της
πυγμαχίας, του τζούντο, του
ταεκβοντό, της ποδηλασίας,
του στίβου, του πατινάζ, αλλά
και του μπάσκετ από την
Παραολυμπιακή Επιτροπή.
Για την καλύτερη προβολή
της «Ολυμπιακής Ημέρας»,
δημιουργήθηκαν ειδικά πανό
αλλά και μία Ολυμπιακή σημαία,
ενώ υπήρχαν και ρεπορτάζ στο
ραδιόφωνο και την τηλεόραση.
Στο τέλος δόθηκαν διπλώματα
σε όσους έτρεξαν στην κούρσα.
Στόχος της Ακαδημίας είναι
να διοργανώσει στο τέλος της
χρονιάς, την ετήσια Σύνοδό
της για νέους και προπονητές
Ολυμπιακών συλλόγων.
Προσδοκία είναι να
συγκεντρωθούν 82 νέοι από
τους Ολυμπιακούς συλλόγους
των πέντε κοινοτήτων του
Conakry, της επαρχίας
Kindia και του νησιού Kassa,
προκειμένου να προωθηθούν
με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο οι Ολυμπιακές αξίες
στη Δημοκρατία της Γουϊνέας.
Στο περιθώριο της Συνόδου
θα διανεμηθούν δώρα από τη
Διεθνή Ένωση Μεταλλιούχων
στα παιδιά των Ολυμπιακών
συλλόγων, που είναι παπούτσια
και τετράδια.
Επίσης, η Ολυμπιακή
Επιτροπή της Γουϊνέας και η
Ολυμπιακή Ακαδημία της χώρας,
πρόσφεραν ιατρικά υλικά αξίας

The activities of the Hungarian
Olympic Academy continued
in 2015 with the organization
of the online Olympic Quiz
finals in March, when the best
teams competed and also took
part in interviews with Olympic
medallists like Pal Schmitt.
Because of the success of
this initiative, it was decided that
the quiz should be promoted
internationally and there was
discussion with the Olympic
Committee and the Olympic
Academy of Slovakia, first
at the International Olympic
Youth Camp and then at the
headquarters of the Hungarian
Olympic Committee. In its
international form now, the quiz
is available on the web page of
the Olympic Committee and the
Olympic Academy of Slovakia.
The Olympic schools and
clubs, which have increased
their numbers significantly, were
very active during the first half
of the year, organizing many
cultural, scientific, Olympic and
sporting events. There were
also commemorative events in
honour of Alfred Hajos, Ferenc
Mezo, Aladar Gerevich and
others.
The International Olympic
Youth Camp was held in July at
the University of Sport Sciences
and was very successful. It
succeeded in promoting the
Olympic Ideal, as well as giving
prominence to models for
children to adopt in the future.
Every year, two Olympic
congresses are also organized
in different parts of Hungary.
The last one included the
exhibition: “Sportsmen at
the front, sport on the home
front”. The congress was
opened by Dr Tamas Ajan,
followed by presentations from
sport scientists, historians,
researchers and professors.

Within the framework
of close cooperation with
the International Olympic
Academy, the Hungarian
Academy was represented at
every international session,
offering its representatives a
unique opportunity to study
the organisation of the Olympic
Games, acquire new ideas, and
also to meet people from the
Olympic family thus establishing
a strong base in the Olympic
Movement.

Ουγγαρία

Οι δράσεις της Ολυμπιακής
Ακαδημίας της Ουγγαρίας
συνεχίστηκαν και το 2015 με
τη διοργάνωση των τελικών
του on line Ολυμπιακού Kουίζ
τον Μάρτιο, με τις καλύτερες
ομάδες να ανταγωνίζονται αλλά
και να κάνουν συνεντεύξεις
με Ολυμπιονίκες, όπως ο Pal
Schmitt.
Λόγω της επιτυχίας της
συγκεκριμένης πρωτοβουλίας,
αποφασίστηκε το κουίζ να
προωθηθεί σε διεθνές επίπεδο
και έτσι έγινε συζήτηση με
την Ολυμπιακή Επιτροπή και
την Ολυμπιακή Ακαδημία της
Σλοβακίας, πρώτα στη Διεθνή
Ολυμπιακή Κατασκήνωση
Νέων και μετά στην έδρα
της Ουγγρικής Ολυμπιακής
Επιτροπής. Με τη διεθνή πλέον
μορφή του το κουίζ βρίσκεται
στην ιστοσελίδα της Ολυμπιακής
Επιτροπής και της Ολυμπιακής
Ακαδημίας της χώρας.
Τα Ολυμπιακά σχολεία και
οι Ολυμπιακοί σύλλογοι –που
αύξησαν τον αριθμό τους–
ήταν ιδιαίτερα δραστήρια
στο πρώτο μισό της χρονιάς,
διοργανώνοντας ποικίλα
πολιτιστικά, επιστημονικά,
Ολυμπιακά και αθλητικά
γεγονότα. Έγιναν επίσης
αναμνηστικές εκδηλώσεις προς
τιμήν των Alfred Hajos, Ferenc
Mezo, Aladar Gerevich κ.ά.
Η Διεθνής Ολυμπιακή
Κατασκήνωση Νέων έγινε
τον Ιούλιο στο Πανεπιστήμιο
των Αθλητικών Επιστημών και
ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη.
Πέτυχε να προωθήσει το
Ολυμπιακό ιδεώδες, αλλά και
να αναδείξει τα πρότυπα, από τα
οποία μπορούν στο μέλλον να
παραδειγματιστούν τα παιδιά.
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Κάθε χρόνο διοργανώνονται
και δύο Ολυμπιακά συνέδρια
σε διαφορετικά μέρη της
Ουγγαρίας. Το τελευταίο
περιλάμβανε μαζί και έκθεση
και είχε τίτλο: “Sportsmen at the
front, sport on the home front”.
Το συνέδριο εγκαινιάσθηκε
από τον Δρα Tamas Ajan και
ακολούθησαν παρουσιάσεις από
επιστήμονες του αθλητισμού,
ιστορικούς, ερευνητές και
καθηγητές.
Στο πλαίσιο της στενής
συνεργασίας με τη Διεθνή
Ολυμπιακή Ακαδημία, η
Ακαδημία της Ουγγαρίας είχε
εκπροσώπηση σε κάθε διεθνή
Σύνοδο παρέχοντας στους
εκπροσώπους της μια φανταστική
ευκαιρία για να δουν το πλέγμα
των Ολυμπιακών Αγώνων, να
γνωρίσουν νέες ιδέες, αλλά και
να συναντήσουν ανθρώπους
από την Ολυμπιακή οικογένεια,
δημιουργώντας μια ισχυρή βάση
στο Ολυμπιακό Κίνημα.

Lesotho

Each year, thousands of
people, both young and old,
from all over the world take
part in Olympic Day. This also
happened in 2015 in Lesotho
with the country’s Olympic
Committee taking part in this
year’s celebrations.
During preparations for the
celebration of Olympic Day held
on the 22nd and 23rd of August
at Ha Ramapepe, the National
Olympic Academy organized
educational activities in primary
and secondary schools.
The topic for the celebrations
was the motto Move, Learn and
Discover and the Academy’s
volunteers talked to children
about the Olympic Movement

and its ideals. Overall, the
central idea of the discussions
was “Education and Peace”,
whereby through art works,
poetry, song and essays,
students were encouraged to
express their views regarding
the Olympic Movement. Ideals
like excellence, friendship and
respect were also conveyed to
the students.
The students’ works were
presented at the relevant event
on August 23rd and the best
received prizes.

Λεσότο

Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι,
μικροί και μεγάλοι, σε όλο
τον κόσμο συμμετέχουν στον
εορτασμό της Ολυμπιακής
Ημέρας. Το ίδιο έγινε το
2015 και στο Λεσότο με την
Ολυμπιακή Επιτροπή της χώρας
να συμμετέχει στον φετινό
εορτασμό.

Στο πλαίσιο της
προετοιμασίας για τον εορτασμό
της Ολυμπιακής Ημέρας
που έγινε στις 22 και 23
Αυγούστου στο Ha Ramapepe,
η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία
διοργάνωσε εκπαιδευτικές
δράσεις στα σχολεία της
πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το θέμα του εορτασμού
ήταν το σύνθημα Move, Learn
and Discover και οι εθελοντές
της Ακαδημίας μίλησαν στους
μαθητές για το Ολυμπιακό
Κίνημα και τα ιδανικά του. Σε
γενικές γραμμές, η κεντρική
ιδέα των συζητήσεων ήταν
«Εκπαίδευση και Ειρήνη» ενώ
μέσα από τα έργα τέχνης,
την ποίηση, το τραγούδι
και τα δοκίμια, οι μαθητές
ενθαρρύνονταν να απεικονίσουν
τις αντιλήψεις τους σχετικά με

το Ολυμπιακό Κίνημα. Ιδεώδη,
όπως η αριστεία, η φιλία και ο
σεβασμός επίσης μεταφέρθηκαν
στους μαθητές.
Τα έργα των μαθητών
παρουσιάστηκαν σε σχετική
εκδήλωση στις 23 Αυγούστου
και τα καλύτερα από αυτά
βραβεύτηκαν.

Lithuania

The Olympic education and
the history of sport and sport
science have been priorities
for the Lithuanian Olympic
Academy for over 25 years.
Important work is being
done with school children and
students in higher education
institutions, whilst recently there
have been developments in
the activities with children of
preschool age.
In order to promote Olympic
values among the young citizens
of the country, games and
contests are organized. This
year we had a photo competition
entitled “My sport group” and
over 500 photographs were sent
in by participants. The photos
showed kindergarten children
taking part in sporting events,
exercising and competing in
Olympic sports.
A painting contest was also
held on the theme: “I practise
sport everywhere and all the
time”, with the participation of
600 children from 3-7 years of
age. A special jury of university
professors and educationists
evaluated the works and
commemorative gifts were
awarded.
The Academy also organized
a video competition on the
subject: “The presentation of
a sports event”. In a 3-minute
video, the rules of specific sport
event had to be presented and
understood by children from 510 years of age.
For students, a photography
competition entitled “Citius,
Altius, Fortius” (Faster, Higher,
Stronger) was organized and
the winners received impressive
awards including cameras.
For the past 20 years, the
Olympic Academy of Lithuania
together with contributors has

issued the scientific journal
“Sport Science”. This year, the
editorial team was changed,
but the journal will continue
to publish articles by sport
scientists and doctoral students.
Dr Arturas Poviliunas, the
President of the Academy,
wrote and published the book
“Nematoma olimpinio medalio
pusė” (the invisible side of the
Olympic medal), a publication
containing questions on ethics
and deontology. It is aimed at
tertiary education students,
coaches, educationists, athletes
who have taken part in the
Olympic Games and the entire
Olympic community. The book
is a dialogue between the former
President of the Lithuanian
Olympic Committee Arturas
Poviliunas and journalist Aloyzas
Urbonas.

Λιθουανία

Η Ολυμπιακή παιδεία, η
ιστορία του αθλητισμού και
η επιστήμη του αθλητισμού
έχουν προτεραιότητα για την
Ολυμπιακή Ακαδημία της
Λιθουανίας εδώ και 25 χρόνια.
Γίνεται σημαντική δουλειά με
μαθητές σχολείων και φοιτητές
ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων, ενώ προσφάτως
έχουν αναπτυχθεί και δράσεις
με παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Για να αναπτυχθούν οι
Ολυμπιακές αξίες στους
νέους πολίτες της χώρας,
διοργανώνονται παιχνίδια και
διαγωνισμοί. Φέτος, έγινε
διαγωνισμός φωτογραφίας με
τίτλο «Η αθλητική μου ομάδα»
και περισσότερες από 500
φωτογραφίες στάλθηκαν από
τους συμμετέχοντες. Οι εικόνες
έδειχναν παιδιά νηπιαγωγείων να
συμμετέχουν σε αθλήματα, να
ασκούνται, να ανταγωνίζονται σε
Ολυμπιακά σπορ.
Έγινε επίσης διαγωνισμός
ζωγραφικής με τίτλο «Κάνω
αθλητισμό παντού και
συνέχεια», με 600 συμμετοχές
παιδιών ηλικίας 3-7 ετών.
Ειδική κριτική επιτροπή από
καθηγητές πανεπιστημίου και
εκπαιδευτικούς αξιολόγησε τα
έργα και στα καλύτερα δόθηκαν
αναμνηστικά δώρα.
Η Ακαδημία διοργάνωσε
και διαγωνισμό βίντεο με
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θέμα: «Η παρουσίαση ενός
αθλητικού γεγονότος». Σε ένα
βίντεο διάρκειας τριών λεπτών,
έπρεπε να παρουσιαστούν
οι κανονισμοί οποιουδήποτε
αθλητικού γεγονότος και να είναι
κατανοητοί σε παιδιά ηλικίας 510 ετών.
Για τους φοιτητές έγινε
φωτογραφικός διαγωνισμός με
τίτλο “Citius. Altius. Fortius“,
με τους νικητές του να
παίρνουν σημαντικά έπαθλα και
φωτογραφικές μηχανές.
Eδώ και 20 χρόνια, η
Ολυμπιακή Ακαδημία της
Λιθουανίας μαζί με τους
συνεργάτες της εκδίδουν
το επιστημονικό περιοδικό
που έχει τίτλο «Επιστήμη του
αθλητισμού». Αυτή τη χρονιά
άλλαξε η εκδοτική ομάδα, αλλά
το περιοδικό θα συνεχιστεί
δημοσιεύοντας άρθρα από
αθλητικούς επιστήμονες και
διδακτορικούς φοιτητές.
Ο πρόεδρος της Ακαδημίας
Δρ Arturas Poviliunas έγραψε
και εξέδωσε ένα βιβλίο με τίτλο
"Nematoma olimpinio medalio
pusė" (Η αθέατη πλευρά του
Ολυμπιακού μεταλλίου), μία
έκδοση με ερωτήματα σχετικά
με την ηθική και τη δεοντολογία.
Απευθύνεται στους φοιτητές
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
τους προπονητές, τους
εκπαιδευτικούς, τους αθλητές
που έχουν συμμετάσχει σε
Ολυμπιακούς και όλη την
αθλητική κοινότητα. Το βιβλίο
είναι ένας διάλογος μεταξύ
του πρώην Πρόεδρου της

Ολυμπιακής Επιτροπής της
Λιθουανίας Arturas Poviliunas
και του δημοσιογράφου Aloyzas
Urbonas.

Paraguay

The members of the Olympic
Academy of Paraguay meet
on a regular basis in order
to discuss the activities they
will be developing during the
year, notably lectures, cultural
events, the “Alfredo Seiferheld”
Medal and social responsibility
initiatives.
The lectures on Olympism
are held in schools on all
educational levels and are
divided into the following age
groups: 9 to 12, 12 to 15 and 15
to 18. They are also presented
to athletes of different sports
who represent the country
at international games, sport
leaders, coaches and the
general public.
Regarding cultural
activities, a competition has
been launched for tales in
Spanish and Guarani, the 9th
such competition at national
level, and will end with the
presentation of proposals, their
evaluation by a jury and the
awarding of prizes before the
end of 2015.
The “Alfredo Seiferheld”
Medal is conferred on journalists
for their outstanding efforts
to disseminate ethical and/or

environmental values.
Regarding social
responsibility initiatives,
efforts were made to help
poor neighbourhoods, in
particular those which were
hit by this year’s floods. The
support involves charity work
with medical supplies and the
distribution of drugs, clothing
and meals.

Charity work also involves
children with whom discussions
are held on ethical values,
together with participation in
games and the provision of
meals.
The Olympic Academy of
Paraguay invites and evaluates
candidates to be selected as
participants in Sessions at the
International Olympic Academy
in Ancient Olympia.
The Academy also takes part
in the activities organized by the
Olympic Committee of Paraguay
(e.g. Olympic Day), the objective
being the diffusion of the
Olympic values and ideals.

Τα μέλη της Ολυμπιακής
Ακαδημίας της Παραγουάης
συναντώνται σε τακτική βάση για
να συζητήσουν τις δράσεις που
θα αναπτύξουν στη διάρκεια της
χρονιάς οι οποίες συνήθως είναι
διαλέξεις, πολιτιστικά δρώμενα,
το μετάλλιο “Alfredo Seiferheld”
και πράξεις κοινωνικής ευθύνης.
Οι διαλέξεις για τον
Ολυμπισμό γίνονται σε σχολεία
όλων των εκπαιδευτικών
βαθμίδων κατόπιν συνεννόησης
και χωρίζονται στα εξής ηλικιακά
γκρουπ: 9 έως 12, 12 έως 15
και 15 έως 18. Επίσης, γίνονται
σε αθλητές διαφορετικών
αθλημάτων που εκπροσωπούν
τη χώρα σε διεθνείς αγώνες,
στους ηγέτες του αθλητισμού, σε
προπονητές, αλλά και στο κοινό
γενικότερα.
Οσον αφορά στις πολιτιστικές
δραστηριότητες, έχει ξεκινήσει
διαγωνισμός για παραμύθια στα
ισπανικά και στα γκουαρανί, που
είναι ο 9ος σε εθνικό επίπεδο και
ολοκληρώνεται με την κατάθεση
των προτάσεων, την αξιολόγησή
τους από κριτική επιτροπή και
την απονομή των επάθλων πριν
το τέλος του 2015.
Ακόμα, το μετάλλιο “Alfredo
Seiferheld” απονέμεται σε
δημοσιογράφους για την
εξαιρετική προσπάθειά τους να
διαδώσουν τις ηθικές ή/και τις
περιβαλλοντικές αξίες.
Στον τομέα των πράξεων
κοινωνικής ευθύνης, γίνεται
προσπάθεια για βοήθεια σε
γειτονιές με φτωχούς κατοίκους,
ιδίως όσους επλήγησαν από τις
φετινές πλημμύρες. Η βοήθεια
αφορά φιλανθρωπικό έργο με
ιατρικές παροχές και διανομή
φαρμάκων, διανομή ρούχων και
παροχή γευμάτων.
Επίσης, επιτελείται
φιλανθρωπικό έργο για παιδιά με
τα οποία γίνονται συζητήσεις για
τις ηθικές αξίες, συμμετοχή σε
παιχνίδια και παροχή γευμάτων.
Η Ολυμπιακή Ακαδημία της
Παραγουάης προσκαλεί και
αξιολογεί τους υποψηφίους
που θα επιλεγούν για να
συμμετάσχουν στις Συνόδους
που πραγματοποιούνται στην
Αρχαία Ολυμπία από τη Διεθνή
Ολυμπιακή Ακαδημία.
Επίσης, η Ακαδημία
συμμετέχει στις δραστηριότητες
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που διοργανώνονται από
την Ολυμπιακή Επιτροπή της
Παραγουάης (π.χ. Ολυμπιακή
Ημέρα), έχοντας ως στόχο την
εξάπλωση των Ολυμπιακών
αξιών και ιδανικών.

Portugal

For the 26th time, the Olympic
Academy of Portugal organized
its annual Session in the city
of Loulé, on May 29-31, in
partnership with Loulé European
City of Sport – 2015.
Over the three days, a series
of subjects on the ancient
and modern Olympic Games,
Olympic and sport education,
the Press and Olympism, as
well as experiences from the
Olympic and Paralympic Games,
were studied.
The Session commenced
with a lecture by Manuel Porras,
the Director of the Centre
for Olympic Studies at the
University of Seville (Spain),
who talked about the “Paths of
Education and Olympism”. The
other subjects of the Session
were: “Pierre de Coubertin
and the humanist dimension
of Olympism” (by Gustavo
Marcos), “Education: Physical,
Sport and Olympic” (a panel on
different approaches to physical
education, school sport and the
Olympic values by university
researchers and educationists),

“Sport, educational values and
the sport press” (a discussion
with the participation of national
and local journalists and Mrs
Raquel Nunes, member of the
Organizing Committee Rio
2016).
Portuguese athletes who
have participated in the Olympic
Games, like Ezequiel Canário
(Los Angeles 1984 and Seoul
1988) and Jorge Costa (Athens
2004), and Paralympic athlete
Hélder Farroba, presented to the
audience an overview of their
sporting careers, the problems
they face after the end of their
sporting careers and their
expectations regarding the new
generation of athletes.
The Session ended
with short presentations on
experience obtained relating
to the subject of Olympic
education in the former
portuguese European Cities
of Sport (Guimaräes-2013 and
Loulé 2015) and the organization
of Olympic missions (by the
Portuguese Chef de Mission in
Athens in 2004, Manuel Boa de
Jesus).

Πορτογαλία

Για 26η φορά η Ολυμπιακή
Ακαδημία της Πορτογαλίας
διοργάνωσε την ετήσια Σύνοδο
της, στην πόλη Loulé, στις 2931 Μαΐου, σε συνεργασία με
το Loulé Ευρωπαϊκή Πόλη του
Αθλητισμού – 2015.

Κατά τη διάρκεια του
τριημέρου, αναπτύχθηκαν
μία σειρά θεμάτων για τους
αρχαίους και τους σύγχρονους
Ολυμπιακούς Αγώνες, για την
Ολυμπιακή και την αθλητική
εκπαίδευση, για τον Τύπο και
τον Ολυμπισμό, αλλά και για
εμπειρίες από τους Ολυμπιακούς
και Παραολυμπιακούς Αγώνες.
Η Σύνοδος ξεκίνησε με
μια διάλεξη από τον Manuel
Porras, διευθυντή του Κέντρου
Ολυμπιακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου της Σεβίλλης
(Ισπανία), ο οποίος μίλησε για
τα «Μονοπάτια της Παιδείας
και του Ολυμπισμού». Άλλα
θέματα της Συνόδου ήταν:
«Ο Pierre de Coubertin και
η ουμανιστική διάσταση του
Ολυμπισμού» (από τον Gustavo
Μarcos), «Εκπαίδευση: Φυσική,
Αθλητική και Ολυμπιακή»
(πάνελ με διαφορετικές
προσεγγίσεις της φυσικής
αγωγής, τον σχολικό αθλητισμό
και τις Ολυμπιακές αξίες, από
ερευνητές του πανεπιστημίου και
εκπαιδευτικούς), «Ο αθλητισμός
και οι εκπαιδευτικές αξίες και ο
αθλητικός Τύπος» (μια συζήτηση
με τη συμμετοχή των εθνικών
και τοπικών δημοσιογράφων και
της κας Raquel Nunes, μέλους
της Οργανωτικής Επιτροπής Ρίο
2016).
Πορτογάλοι αθλητές που
συμμετείχαν σε Ολυμπιακούς
Αγώνες, όπως ο Ezequiel
Canário (Λος Άντζελες 1984 και
Σεούλ 1988) και ο Jorge Costa
(Αθήνα 2004) και η αθλήτρια
των Παραολυμπιακών Αγώνων
Hélder Farroba παρουσίασαν
στους παρευρισκόμενους μια
επισκόπηση της αθλητικής τους
καριέρας, τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν μετά το τέλος
της αθλητικής τους καριέρας και
τις προσδοκίες τους σχετικά με
τη νέα γενιά των αθλητών.
Η Σύνοδος ολοκληρώθηκε
με σύντομες εκθέσεις σχετικά
με την εμπειρία που αποκτήθηκε
για την Ολυμπιακή παιδεία στις
προηγούμενες πορτογαλικές
Ευρωπαϊκές Πόλεις του
Αθλητισμού (Guimarães-2013
και Loulé 2015) και στη
διοργάνωση Ολυμπιακών
αποστολών (από τον επικεφαλής
της πορτογαλικής αποστολής
στην Αθήνα το 2004, Manuel
Boa de Jesus).

Puerto Rico

Puerto Rico has participated in
the Regional Central American
Caribbean Games since 1930
and during the celebration for its
85 years of participation in the
organization, the Academy with
the National Olympic Committee
and the Central American and
Caribbean Sport Organization
organized an exhibition of
posters from previous games.
Posters with the flag bearers
of Puerto Rico at these games
were also prepared and shown
in the Plaza Las Americas
Commercial Centre, in March
and April 2015.
With activities like these,
the athletes of the country
chosen for international games
gained recognition, and the
participation of Puerto Rico in
the Olympic Movement was
strengthened.

Πουέρτο Ρίκο

Το Πουέρτο Ρίκο συμμετέχει
στους Αγώνες Κεντρικής
Αμερικής και Καραϊβικής
από το 1930 και στο πλαίσιο
του εορτασμού των 85 ετών
συμμετοχής στη διοργάνωση,
η Ακαδημία, μαζί με την Εθνική
Ολυμπιακή Επιτροπή και τον
αθλητικό οργανισμό Κεντρικής
Αμερικής και Καραϊβικής
διοργάνωσαν έκθεση αφισών με
τους προηγούμενους αγώνες.
Επίσης, αφίσες με τους
σημαιοφόρους του Πουέρτο
Ρίκο σε αυτούς τους αγώνες,
ετοιμάστηκαν και επιδείχθηκαν
στο εμπορικό κέντρο Plaza Las
Americas, τον Μάρτιο και τον
Απρίλιο του 2015.
Με δραστηριότητες όπως
αυτές, αναγνωρίζονται οι
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αθλητές της χώρας που έχουν
διακριθεί σε διεθνείς αγώνες,
αλλά και η συμμετοχή του
Πουέρτο Ρίκο στο Ολυμπιακό
Κίνημα.

Ακαδημία του Κατάρ
διοργάνωσε τρία εργαστήρια
με συμμετοχή 80 ατόμων, με
διαφορετικά θέματα, όπως
το Πρόγραμμα Καριέρας των
Αθλητών της ΔΟΕ, η Αθλητική
Διπλωματία των Διευθυντών
και το Αθλητικό Μάρκετινγκ
και τα Μ.Μ.Ε. Τα εργαστήρια
έγιναν για να παρουσιαστούν
οι νέες γνώσεις γύρω από
τον αθλητισμό, με σκοπό να
τις εφαρμόσουν οι αθλητικοί
οργανισμοί του Κατάρ.

Qatar

The Olympic Academy of Qatar
offers a series of courses aimed
at coaches and educationists
working in collaboration
with international and local
federations at the grassroots
level. These involve work
with young players up to the
age of 12, in four essential
sports, volleyball, handball,
basket ball and track and field
events. The Academy offers
10 courses during the year and
has succeeded in attracting 120
teachers and assistant coaches
as participants.
The Academy also organizes
workshops on Olympic values,
which target the diffusion
of cultural awareness of the
Olympic Movement in the
educational community and
the schools of Qatar. The
workshops train teachers to
present the Olympic values
during physical education
courses and in the curriculum.
Within this framework, the
Olympic Academy of Qatar
took the initiative of translating
the Olympic Values Toolkit into
Arabic and using it in workshops
by distributing it to the teachers.
The Academy organized seven
workshops and a larger one
that was held during the Doha
Conference. Approximately 300
teachers from Qatar schools
benefitted from these courses.
The Academy also
implemented the Sport
Administration Program.
Courses were based on
the IOC’s manual on sport
management, which has been
the basis since 1986 for the
IOC’s Sport Management
Program. This program aims
at expanding knowledge of the
Olympic Movement, its values
and the issues that sport and
sport management have to deal
with. It also aims at developing
the capabilities, tools and
practices required in sport, in

order for it to flourish in the 21st
century and help all the Olympic
organizations. In total, three
cycles of courses were held,
attended by 60 people.
The Olympic Academy of
Qatar also organized three
workshops on different subjects,
such as the IOC Athletes
Career Program, the Directors
Sport Diplomacy and Sports
Marketing and the Media. These
workshops were held in order
to present the latest knowledge
regarding sport, with a view to
having this implemented by the
sport organizations of Qatar.

Κατάρ

Η Ολυμπιακή Ακαδημία
του Κατάρ παρέχει μία
σειρά μαθημάτων που
απευθύνονται σε προπονητές
και εκπαιδευτικούς που
εργάζονται σε τοπικό επίπεδο
μαζί με νέους παίκτες μέχρι
και την ηλικία των 12 ετών, σε
τέσσερα βασικά αθλήματα, το
βόλεϊ, το χάντμπολ, το μπάσκετ
και τον στίβο, σε συνεργασία
με τις διεθνείς και τις τοπικές
ομοσπονδίες. Η Ακαδημία
προσφέρει 10 μαθήματα κατά τη
διάρκεια του έτους και κατάφερε
να τα παρακολουθήσουν
120 δάσκαλοι και βοηθοί
προπονητές.
Επίσης, η Ακαδημία
διοργανώνει εργαστήρια
Ολυμπιακών αξιών τα οποία
στοχεύουν στη διάδοση της
πολιτιστικής ευαισθητοποίησης
του Ολυμπιακού Κινήματος
στην εκπαιδευτική κοινότητα
και τα σχολεία του Κατάρ. Τα
εργαστήρια εκπαιδεύουν τους

καθηγητές για να παρουσιάσουν
τις Ολυμπιακές αξίες στο
μάθημα της φυσικής αγωγής
και στο ευρύτερο πρόγραμμα
σπουδών. Σε αυτό το πλαίσιο
η Ολυμπιακή Ακαδημία του
Κατάρ πήρε την πρωτοβουλία
να μεταφράσει το Εγχειρίδιο
των Ολυμπιακών Αξιών στην
αραβική γλώσσα και να το
χρησιμοποιήσει στα εργαστήρια,
διανέμοντάς το στους
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.
Η Ακαδημία διοργάνωσε
επτά εργαστήρια, μαζί με ένα
ακόμα μεγάλο, που έγινε στο
πλαίσιο της διάσκεψης της
Ντόχα. Οι δικαιούχοι αυτών των
μαθημάτων έφθασαν περίπου
τους 300 εκπαιδευτικούς από
σχολεία του Κατάρ.
Η Ακαδημία «έτρεξε» και
το Πρόγραμμα Διοίκησης
Αθλητισμού. Τα μαθήματα
που έγιναν, βασίστηκαν στο
εγχειρίδιο της ΔΟΕ για τη
διοίκηση αθλητισμού, το οποίο
αποτελεί από το 1986 τη βάση
για το Πρόγραμμα Αθλητικής
Διοίκησης της ΔΟΕ. Αυτό
το πρόγραμμα επιδιώκει να
ενισχύσει τις γνώσεις γύρω
από το Ολυμπιακό Κίνημα, τις
αξίες του, τα ζητήματα που
αντιμετωπίζει ο αθλητισμός και
τη διοίκηση του αθλητισμού.
Επιδιώκει, επίσης, να αναπτύξει
τις δυνατότητες, τα εργαλεία και
τις πρακτικές που απαιτούνται
για τον αθλητισμό ώστε να
ευδοκιμήσει μέσα στον 21ο
αιώνα, βοηθώντας έτσι όλες
τις Ολυμπιακές οργανώσεις.
Συνολικά έγιναν τρεις κύκλοι
μαθημάτων τους οποίους
παρακολούθησαν 60 άτομα.
Παράλληλα, η Ολυμπιακή

Romania

The celebration of Olympic Day
in Romania lasted for a whole
month. Starting on May 23 and
continuing until June 23, the
48 annexes of the Romanian
Olympic Academy organized
various activities with a view
to promoting the Olympic
principles and ideals, attracting
a large number of people,
young people in particular, and
highlighting the importance
of sport and movement for a
healthier life.
On May 6, the Romanian
Olympic and Sports Committee
hosted the International Sport
Day for Development and Peace
at its headquarters. The event
brought together more than
200 children who visited the
Olympic Museum, watched a
video on sport issues, took part
in sporting activities and held
discussions with the President
of the Committee and three
Olympic medallists: Laura
Badea (equestrian events),
Violeta Becles (track and field)
and Ionela Tarlea (track and
field).
This year the road race
for Olympic Day with the
motto “Joy in the Spirit of
Peace” was held on June 23,
in Sirnea, the most popular
tourist village in Romania. The
program included a cycling
marathon of 43 kilometres, the
road race “Olympic Colours
Relay”, the contest “School
Olympic Pentathlon for the
Third Millennium” and the
publication of a book of poems
by Radu Fruntes, Director of the
Academy’s annex in Brasov.
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The contest “School
Olympic Pentathlon for the Third
Millennium” was organized by
different annexes. A special
event was held in Craiova at the
city’s juvenile prison with a view
to offering the young people an
illustration of how an ill-judged
moment may affect a person’s
life.
Between the 11th and 14th of
August, in the Olympic Complex
“Sydney 2000”, the Romanian
Olympic Academy organized a
meeting for the representatives
of the Academy’s annexes
throughout the country, named
the “National Olympic Education
Program through Sport within
Olympic Volunteering”; a
program that took place with the
support of Olympic Solidarity. In
all, 60 participants from the 48
annexes in the country, together
with the organizers were present
at the meeting, which was an
excellent opportunity for them
to listen to the latest news on
Olympism and discuss the
organization of events and better
promotion of the Academy.
Regarding scientific
research, the annex in the
province of Alba organized the
6th meeting of the National
Congress, “Past and Present in
the history and contemporaneity
of Physical Exercise and
Olympic Movement”.

Ρουμανία

Ο εορτασμός της Ολυμπιακής
Ημέρας στη Ρουμανία
διήρκεσε έναν ολόκληρο μήνα.

Ξεκινώντας από τις 23 Μαΐου
και έως τις 23 Ιουνίου, τα 48
παραρτήματα της Ρουμανικής
Ολυμπιακής Ακαδημίας
οργάνωσαν διάφορες
δραστηριότητες που είχαν σκοπό
να προωθήσουν τις Ολυμπιακές
αρχές και τα ιδανικά, να
προσελκύσουν έναν μεγάλο
αριθμό ανθρώπων, ιδιαίτερα των
νέων, καθώς και να προβάλουν
τη σημασία του αθλητισμού και
της κίνησης για μια πιο υγιή ζωή.
Στις 6 Μαΐου η Ρουμανική
Ολυμπιακή και Αθλητική
Επιτροπή φιλοξένησε στην
έδρα της, τη Διεθνή Ημέρα
Αθλητισμού για την Ανάπτυξη
και την Ειρήνη. Η εκδήλωση
συγκέντρωσε περισσότερα από
200 παιδιά που επισκέφτηκαν
το Ολυμπιακό Μουσείο,
παρακολούθησαν βίντεο με
αθλητικά θέματα, συμμετείχαν
σε αθλητικές δραστηριότητες
και συζήτησαν με τον Πρόεδρο
της Επιτροπής αλλά και τρεις
Ολυμπιονίκες: την Laura Badea
(ιππασία), την Violeta Beclea
(στίβος) και την Ionela Tarlea
(στίβος).
Αυτή τη χρονιά ο αγώνας
δρόμου για την Ολυμπιακή
Ημέρα έγινε στις 23 Ιουνίου
στο πιο τουριστικό χωριό της
Ρουμανίας, το Sirnea με το
σύνθημα «Χαρά σε Πνεύμα
Ειρήνης». Το πρόγραμμα
περιελάμβανε μαραθώνιο
ποδηλασίας 42 χιλιομέτρων, τον
αγώνα δρόμου «Σκυταλοδρομία
Ολυμπιακών Xρωμάτων», τον
διαγωνισμό «Σχολικό Ολυμπιακό
Πένταθλο για την Τρίτη Χιλιετία»
καθώς και μία έκδοση βιβλίου

με ποιήματα που γράφτηκαν από
τον Radu Fruntes, διευθυντή του
παραρτήματος της Ακαδημίας
στο Brasov.
Ο διαγωνισμός «Σχολικό
Ολυμπιακό Πένταθλο για την
Τρίτη Χιλιετία» διοργανώθηκε
από διάφορα παραρτήματα.
Μία ειδική εκδήλωση έγινε στην
Craiova και συγκεκριμένα στη
φυλακή ανηλίκων της πόλης
με σκοπό να προσφέρει στους
νέους ένα παράδειγμα για το τι
μια στιγμή απροσεξίας μπορεί
να προκαλέσει στη ζωή ενός
ανθρώπου.
Μεταξύ 11 και 14 Αυγούστου
στο Ολυμπιακό Συγκρότημα
«Σίδνεϋ 2000», η Ρουμανική
Ολυμπιακή Ακαδημία
διοργάνωσε συνάντηση για
τους εκπροσώπους των
παραρτημάτων της Ακαδημίας
σε όλη τη χώρα, που ονομάστηκε
«Το Εθνικό Πρόγραμμα
Ολυμπιακής Παιδείας μέσω του
Αθλητισμού και του Ολυμπιακού
Εθελοντισμού», ένα πρόγραμμα
που πραγματοποιήθηκε με την
υποστήριξη της Ολυμπιακής
Αλληλεγγύης. Συνολικά 60
συμμετέχοντες από τα 48
περιφερειακά παραρτήματα,
μαζί με τους διοργανωτές ήταν
παρόντες σε αυτή τη συνεδρίαση
και ήταν μια εξαιρετική
ευκαιρία για να ακουστούν τα
τελευταία νέα του Ολυμπισμού,
να συζητηθεί η διοργάνωση
εκδηλώσεων, αλλά και η
καλύτερη προώθηση της εικόνας
της Ακαδημίας.
Όσον αφορά την
επιστημονική έρευνα, το
παράρτημα της επαρχίας Alba
διοργάνωσε το 6ο Εθνικό
Συνέδριο «Παρελθόν και παρόν
στην ιστορία και η σωματική
άσκηση και το Ολυμπιακό Κίνημα
σήμερα».

Spain

From the 16th to the 18th of
February, the 47th Session of
the Spanish Olympic Academy
took place in Murcia, with
the cooperation of the city’s
Catholic University. The most
important lectures during the
Session were “Olympism
Today” by the President of the
Spanish Olympic Committee

Alejandro Blanco, the “Games
of Olympia”, by the President of
the Academy Conrado Durántez
and “Pierre de Coubertin,
sport as educational resource”
by Academy member, María
Eugenia Martínez Gorroño.
Two University students,
Lourdes Meroño and Adrián
Bonache were chosen to be
the representatives of Spain
at the 55th Session for Young
Participants of the IOA.
On the 26th of February,
President Conrado Durántez
introduced the conference
“Classical Greece: Civilization
and the birth of Olympism” at
the Colegio Infantes in Toledo.
On March 9, Francisco
Pouso, the Director of the new
Centre for Olympic Studies
at the University of Alcala de
Henares, invited Conrado
Durántez to the inauguration
of the Centre, where he gave
a lecture on “The pedagogy
of Olympism” and displayed a
series of books on Olympism.
During the same month,
Olimpia Oriol, the member of
the Spanish Pierre de Coubertin
Committee, organized an
iconographic exhibition on the
French humanist, in cooperation
with the municipal council of
Camillas (Santander), in order to
attract a young audience from
the region. Mr Durántez and Mr
Galán attended the opening of
the exhibition together with the
local authorities.
On March 23, at the Catholic
University of Murcia, Conrado
Durántez and the President of
the National Olympic Committee
Alejandro Blanco attended the
nomination ceremony of IOC
President Thomas Bach as
Honorary Doctor.
On April 24 and 25, Mr
Durántez together with
Academy member María
Eugenia Martínez, historians and
other important personalities
of Olympism took part in a
Conference organized by the
University of Castilla la Mancha
in Toledo.
In May, at the 13th IOA
Session for Directors of NOAs,
Conrado Durántez lectured
in Ancient Olympia on the
subject, “The IOA’s role in
the dissemination of the
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Olympic ideal”. Mr Pablo Galán
participated in the same Session
as the representative of Spain.
On May 24, on the Pnyx,
the IOA honoured the Spanish
Olympic Academy through its
President Conrado Durántez
with the “Athena” prize for the
Academy’s contribution to the
promotion of Olympic education
and the Olympic values.

Ισπανία

Από τις 16 έως τις 18
Φεβρουαρίου διοργανώθηκε
στη Μurcia η 47η Σύνοδος
της Ισπανικής Ολυμπιακής
Ακαδημίας με τη συνεργασία
του Καθολικού Πανεπιστημίου
της πόλης. Οι πιο σημαντικές
διαλέξεις κατά τη διάρκεια της
Συνόδου ήταν ο «Ολυμπισμός
σήμερα», από τον Πρόεδρο
της Ισπανικής Ολυμπιακής
Επιτροπής Alejandro Blanco, οι
«Αγώνες της Ολυμπίας», από
τον Πρόεδρο της Ακαδημίας
Conrado Durántez και «Pierre
de Coubertin, ο Αθλητισμός
ως πηγή εκπαίδευσης», από
το μέλος της Ακαδημίας María
Eugenia Martínez Gorroño.
Στη Σύνοδο επελέγησαν δύο
φοιτητές του Πανεπιστημίου,
οι Lourdes Meroño και Adrián
Bonache, να είναι οι εκπρόσωποι
της Ισπανίας στην 55η Σύνοδο
Νέων Μετεχόντων της ΔΟΑ.
Στις 26 Φεβρουαρίου ο
Πρόεδρος Conrado Durántez
προλόγισε το συνέδριο «Η
κλασική Ελλάδα: Ο πολιτισμός
και η γέννηση του Ολυμπισμού»,
στο Colegio Infantes του Τoledo.
Στις 9 Μαρτίου ο Διευθυντής
του νέου Κέντρου Ολυμπιακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου
Alcala de Henares, Francisco
Pouso, προσκάλεσε τον
Conrado Durántez στα εγκαίνια
του Κέντρου, όπου ο κ. Durántez

έδωσε διάλεξη με τίτλο «Η
Παιδαγωγική του Ολυμπισμού»
και παρέδωσε στη βιβλιοθήκη
μια σειρά βιβλίων για τον
Ολυμπισμό.
Τον ίδιο μήνα, το μέλος της
Ισπανικής Επιτροπής Pierre
de Coubertin, Olimpia Oriol,
οργάνωσε εικονογραφική
έκθεση σχετικά με τον Γάλλο
ανθρωπιστη σε συνεργασία
με το δημοτικό συμβούλιο
της Comillas (Santander),
προκειμένου να προσελκύσει
το νεανικό κοινό της περιοχής.
Ο κ. Durántez και ο κ. Galán
συμμετείχαν, μαζί με τις
τοπικές αρχές, στην έναρξη της
έκθεσης.
Στις 23 Μαρτίου, στο
Καθολικό Πανεπιστήμιο της
Murcia, ο Conrado Durántez
παρακολούθησε μαζί με
τον Πρόεδρο της Εθνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής Alejandro
Blanco, την τελετή ανάδειξης
του Προέδρου της ΔΟΕ Thomas
Bach σε Επίτιμο Διδάκτορα.
Ο κ. Durántez, στις 2425 Απριλίου μαζί με το
μέλος της Ακαδημίας María
Eugenia Martínez και άλλες
σπουδαίες προσωπικότητες
του Ολυμπισμού αλλά και
ιστορικούς, συμμετείχαν σε
Συνέδριο που διοργάνωσε το
Πανεπιστήμιο της Castilla la
Mancha στο Τολέδο.
Επίσης, τον Μάιο, ο Conrado
Durántez ήταν ομιλητής στη 13η
Σύνοδο της ΔΟΑ για Διευθυντές
EOA στην Αρχαία Ολυμπία με
θέμα «Ο ρόλος της ΔΟΑ στη
εξάπλωση του Ολυμπιακού
ιδεώδους». Ο κ. Pablo Galán
συμμετείχε στην ίδια Σύνοδο ως
εκπρόσωπος της Ισπανίας.
Στις 24 Μαΐου στην Πνύκα,
η ΔΟΑ τίμησε την Ισπανική
Ολυμπιακή Ακαδημία, μέσω
του Προέδρου της Conrado
Durántez, με το βραβείο
«Αθηνά», για την προσφορά της
στην προώθηση της Ολυμπιακής
παιδείας και των Ολυμπιακών
αξιών.

Senegal

The objective of the National
Olympic Academy of Senegal is
to cultivate, raise awareness and
promote the values and ideals

of sport and it has therefore
developed a program of
activities for the four-year period
2013-2016.
In order to achieve its
objective, different institutions
and governing bodies must first
recognize and understand this
program.
This is achieved through
the organization of educational
workshops, the training of
school teachers and higher
educational institutions on
Olympism through the creation
of Olympic clubs in schools and
universities. This will be done
with the cooperation of the
International Olympic Academy,
the Association of African
National Olympic Academies,
the Association of Frenchspeaking Olympic Academies
and the National Olympic
Academies.
The annual Session of the
National Olympic Academy
is organized, each time with
discussions on different
subjects.
Competitions are also
organized on the subject of
“Olympism, art and culture”
in painting, literature and
sculpture.

τετραετία 2013–16.
Για να πραγματοποιηθεί
ο στόχος της πρέπει να
τον γνωρίσουν και να τον
κατανοήσουν, διάφοροι φορείς
και οι κυβερνητικές αρχές.
Αυτό γίνεται μέσω της
διοργάνωσης εκπαιδευτικών
εργαστηρίων, με την
επιμόρφωση των καθηγητών
των σχολείων και των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στον
Ολυμπισμό, με τη δημιουργία
Ολυμπιακών συλλόγων στα
σχολεία και τα πανεπιστήμια
και με τη συνεργασία με τη
Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία,
με την Ένωση των Εθνικών
Ολυμπιακών Ακαδημιών της
Αφρικής, με την Ένωση των
Φραγκοφώνων Ολυμπιακών
Ακαδημιών και με τις Εθνικές
Ολυμπιακές Ακαδημίες.
Παράλληλα, διοργανώνεται
η ετήσια Σύνοδος της Εθνικής
Ολυμπιακής Ακαδημίας με
διαφορετικά θέματα κάθε
χρονιά.
Επίσης, γίνονται και
διαγωνισμοί με θέμα:
«Ολυμπισμός, τέχνη και
πολιτισμός» στη ζωγραφική, στη
λογοτεχνία και τη γλυπτική.

Σενεγάλη

Switzerland

Στόχος της Εθνικής
Ολυμπιακής Ακαδημίας της
Σενεγάλης είναι η καλλιέργεια,
η ευαισθητοποίηση και η
προώθηση των αξιών και των
ιδανικών του αθλητισμού και
γι’ αυτό έχει εκπονήσει ένα
πρόγραμμα δράσεων για την

Twice a year more than 500
young athletes who hold the
Swiss Olympic Talents Card
from 25 different sports meet
for a one-week training course
in a camp in Tessin. This
provides the young athletes
and their coaches with a
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unique opportunity to benefit
substantially both at a sporting
and personal level.
This particular camp begins
with an opening ceremony,
during which a flame is lit that
will burn continuously for five
days.
“For most athletes this
camp is the first multi-sport
event which they are attending.
They get to know for the first
time talents from other sports,
as well as sport personalities
from other regions that speak
another language.
It is also the first opportunity
for athletes to feel that they
are members of the Swiss
Olympic team. Moreover, the
camp is a first step by the Swiss
Olympic Committee to open the
way for many athletes, for the
international sporting elite and,
we also hope, for the Olympic
Games”, says Isabella Bossi,
the head of the program.
During the camp, the male
and female athletes learn about
commitment to the Olympic
values and are taught the most
important ethical principles
in sport. In parallel with the
daily training which is separate
for each sport, the program
includes workshops on the use
of social networking, a course
on team spirit, intellectual
education and contests on
sport science.

The camp does not only
offer room for improvement to
young athletes, since coaches
too have an opportunity
to improve. Moreover, the
“Coach 2 Coach” program
is implemented in order to
encourage a dialogue among
coaches from different sports.
The camp in 2015 was held
from the 10th to the 15th of
May (24th edition) and from the
20th to the 25th of September
(25th edition) with the motto
“Talent@Work - To be a Future
Champion”.

Ελβετία

Δύο φορές τον χρόνο
περισσότεροι από 500 νέοι
αθλητές που είναι κάτοχοι της
Ελβετικής Ολυμπιακής Κάρτας
Ταλέντων από 25 διαφορετικά
αθλήματα συγκεντρώνονται για
προπόνηση μίας εβδομάδας
σε κατασκήνωση στο Tessin.
Εκεί οι νέοι αθλητές και οι
προπονητές τους, έχουν
τη μοναδική ευκαιρία να
αποκομίσουν πολλά οφέλη,
σε αθλητικό και προσωπικό
επίπεδο.
Η συγκεκριμένη
κατασκήνωση αρχίζει με την
τελετή έναρξης, ενώ για την
περίσταση ανάβει και μία φλόγα,
η οποία καίει συνεχώς επί πέντε
ημέρες.
«Για τους περισσότερους

αθλητές αυτή η κατασκήνωση
αποτελεί το πρώτο
πολυαθλητικό γεγονός στο
οποίο συμμετέχουν. Γνωρίζουν
για πρώτη φορά ταλέντα από
άλλα αθλήματα αλλά και
προσωπικότητες του αθλητισμού
από τις περιοχές της χώρας με
άλλη γλώσσα.
Αποτελεί, επίσης, την πρώτη
ευκαιρία για τους αθλητές,
να νιώσουν ότι είναι μέλη
της Ελβετικής Ολυμπιακής
ομάδας. Ακόμα, η κατασκήνωση
αποτελεί το πρώτο βήμα
της Ελβετικής Ολυμπιακής
Επιτροπής προκειμένου να
ανοίξει δρόμο σε πολλούς
αθλητές, για τη διεθνή αθλητική
ελίτ και ελπίζουμε και για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες», λέει η
επικεφαλής του προγράμματος
Isabella Bossi.
Κατά τη διάρκεια της
κατασκήνωσης, οι αθλητές και
οι αθλήτριες μαθαίνουν τις
δεσμεύσεις των Ολυμπιακών
αξιών, ενώ τους μεταδίδονται
οι πιο σημαντικές αρχές
δεοντολογίας στον αθλητισμό.
Παράλληλα με την καθημερινή
εξάσκηση, ξεχωριστή για το
κάθε άθλημα, το πρόγραμμα
περιλαμβάνει εργαστήρια στη
χρήση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, μάθημα ομαδικού
πνεύματος, πνευματική
εκπαίδευση και διαγωνισμούς
στην αθλητική επιστήμη.
Αλλά η κατασκήνωση
δεν δίνει μόνο το περιθώριο
βελτίωσης στους νέους
αθλητές, καθώς και οι
προπονητές έχουν την ευκαιρία
να βελτιωθούν. Επίσης, το
πρόγραμμα "Coach 2 Coach"
εφαρμόζεται για να ενθαρρύνει
τον διάλογο μεταξύ των
προπονητών διαφορετικών
αθλημάτων.
Η κατασκήνωση μέσα στο
2015 έγινε από τις 10 έως τις 15
Μαΐου (24η έκδοση) και από τις
20 έως τις 25 Σεπτεμβρίου (25η
έκδοση) και είχε ως σύνθημα το
"Talent@Work - To Be a Future
Champion".

Ukraine

The National School Network
for Olympic education that was
established on the initiative of

the Ukrainian Olympic Academy
has continued its activities
for the last eight years and
more than 200 schools have
participated in it.
Their activities are
coordinated by 26 regional
offices of the Academy. The
educational process in schools
is based on the Olympic
ideology. This year, as in the
years before, the Academy
with the country’s National
Olympic Committee organized
a scientific seminar for the
directors and teachers of these
schools, with guidance on how
to introduce Olympic education
into the teaching process of
educational institutions.
The seminar summarized the
results of the annual national
contest for the best school
model in introducing Olympic
education into the general
educational process. The
winners received gifts from the
National Olympic Committee
and the National Olympic
Academy of Ukraine.
Moreover, following a
request from the European
Olympic Committees, Professor
Maria Bulatova prepared the
fourth updated edition of Your
Olympic Guidebook, a resource
that introduced educational
programs to participants at the
Olympic Festival of European
Youth in Tbilisi.
The book familiarizes young
athletes with the history and
revival of the Olympic Games,
the Olympic values, the symbols
and ceremonies, as well as the
International Olympic system.
A large part of the book is
dedicated to Europe’s role
within the international Olympic
Movement. Readers of the
book are also invited to take
part in a quiz, which covers all
the information material that is
presented in the manual.
Pierre de Coubertin’s
ambition to mix sport with
art and culture is now widely
supported by the IOC and by
researchers and outstanding
personalities of the modern
Olympic Movement. Among
the active supporters of this
idea, we find Maria Bulatova,
the President of the Olympic
Academy of Ukraine. Her
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work is aimed at publishing a
series of editions dedicated
to the history of the Olympic
Movement and the Olympic
Games, with unique contents
and greatly aesthetic appeal,
for which she received a prize
in the IOC’s “Sport and Art”
contest.

Ουκρανία

Το Εθνικό Δίκτυο Σχολείων για
την Ολυμπιακή Παιδεία που
συστάθηκε με πρωτοβουλία
της Ολυμπιακής Ακαδημίας της
Ουκρανίας συνεχίζει εδώ και
οκτώ χρόνια τις δράσεις του
και πλέον συμμετέχουν σε αυτό
περισσότερα από 200 σχολεία.
Οι δραστηριότητές
τους συντονίζονται από 25
περιφερειακά γραφεία της
Ακαδημίας. Η εκπαιδευτική
διαδικασία στα σχολεία αυτά
βασίζεται στην Ολυμπιακή
ιδεολογία. Φέτος, όπως και
τα προηγούμενα χρόνια, η
Ακαδημία μαζί με την Εθνική
Ολυμπιακή Επιτροπή της
χώρας πραγματοποίησαν
ένα επιστημονικό σεμινάριο
για τους διευθυντές και τους
καθηγητές των σχολείων
αυτών, προκειμένου να τους
καθοδηγήσει σχετικά με την
εισαγωγή της Ολυμπιακής
παιδείας στην παιδαγωγική
διαδικασία των εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων.
Επίσης, το σεμινάριο
συνόψισε τα αποτελέσματα του
ετήσιου εθνικού διαγωνισμού
για το καλύτερο σχολικό
μοντέλο της εφαρμογής της
Ολυμπιακής εκπαίδευσης στη
γενική εκπαιδευτική διαδικασία.
Στους νικητές απονεμήθηκαν
δώρα από την Εθνική
Ολυμπιακή Επιτροπή και την
Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της
Ουκρανίας.
Επίσης, μετά από αίτημα
των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών
Επιτροπών, η Καθηγήτρια
Maria Bulatova ετοίμασε την
τέταρτη ανανεωμένη έκδοση
του Your Olympic Guidebook,
ενός βοηθήματος για την
εφαρμογή των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων στους
συμμετέχοντες του Ολυμπιακού
Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Νεότητας
της Τιφλίδας.
Το βιβλίο εξοικειώνει

τους νεαρούς αθλητές με
την ιστορία και την αναβίωση
των Ολυμπιακών Αγώνων,
με τις Ολυμπιακές αξίες, τα
σύμβολα και τις τελετές αλλά
και το Διεθνές Ολυμπιακό
σύστημα. Ένα μεγάλο τμήμα
του βιβλίου είναι αφιερωμένο
στον ρόλο της Ευρώπης στο
διεθνές Ολυμπιακό Κίνημα.
Οι αναγνώστες του βιβλίου
καλούνται επίσης να πάρουν
μέρος σε ένα Ολυμπιακό
κουίζ που καλύπτει όλο το
πληροφοριακό υλικό που
παρουσιάζεται στο εγχειρίδιο.
Η φιλοδοξία του Pierre de
Coubertin για την ανάμιξη του
αθλητισμού, με την τέχνη και
τον πολιτισμό, πλέον ευρέως
υποστηρίζεται από τη ΔΟΕ,
καθώς και από μελετητές και
εξέχουσες προσωπικότητες
του σύγχρονου Ολυμπιακού
Κινήματος. Μεταξύ των
ενεργών υποστηρικτών αυτής
της ιδέας είναι η Πρόεδρος
της Ολυμπιακής Ακαδημίας της
Ουκρανίας Μaria Bulatova.
Το έργο της για τη δημιουργία
μιας σειράς εκδόσεων
αφιερωμένων στην ιστορία του
Oλυμπιακού Κινήματος και των
Ολυμπιακών Αγώνων, με το
μοναδικό περιεχόμενο και τον
άκρως καλλιτεχνικό σχεδιασμό,

βραβεύτηκε στον διαγωνισμό
της ΔΟΕ «Αθλητισμός και
Τέχνη».

United States
of America

At the end of 2014, the Council
of the Olympic Academy of
the U.S. was constituted, its
main aim being to organize its
workshop. It consists of two
academics, one Olympian,
one member from the LA84
Foundation and one member
of the country’s Olympic
Committee for four-year tenure.
The members are: Katie
Closson, Communications
Coordinator of the U.S.
Olympic Committee, John
Gleaves, Assistant Professor
of Kinesiology at California
State University, Thomas
Hunt, Assistant Professor and
Assistant Director of Academic
Affrairs at the University of
Texas Austin, Brenda Villa,
water polo athlete and fourtime Olympian and Wayne
Wilson, Vice-President for
Communication and Education
of the LA84 Foundation.
On April 15, the U.S. Olympic

Committee in collaboration
with the LA84 Foundation
organized the second workshop
of the Olympic Academy in
Los Angeles. It was attended
by 90 representatives of sport
organizations and universities
and the subject of the debate
was the lifecycle of an Olympic
city, from the bid to the legacy
of the Games.
The agenda of the daily
program included a keynote
lecture and discussions with
U.S. cities that have hosted the
Olympic Games and a panel
of athletes on the subject of
Boston’s candidature for 2024
and the Olympic Agenda 2020.
The speakers were Anita
DeFrantz, member of the IOC’s
Executive Committee, George
Hirthler, Managing Director
of Hirthler and Partners, John
Fish, “Boston 2024” Chair and
athletes who had competed in
the Olympic and Paralympic
Games, the presenter being
soccer player Cobi Jones.
The Olympic Academy of
the U.S. resumed operations
in 2014 for the first time since
1991 and a workshop will be
held twice a year in the years
when there are no Olympic
Games.
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The NOAs around the world
Ο γύρος του κόσμου με τις Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες

In June, the Olympic
Committee achieved a record
in organizing events for the
celebration of Olympic Day
throughout the country. A total
of 1,816 events were organized
in all 50 States, and 625,645
Americans are estimated to
have participated.
At these events, athletes
talked with young people
about the Olympic values of
excellence, friendship and
respect, as well as the pillars of
Olympic Day, with the motto:
“Move, Learn and Discover”.
Sport events, road races and
festivals helped young people
to get a taste of Olympic and
Paralympic sport.
More than 785 athletes took
part in the U.S. team, together
with Carl Lewis, nine times track
and field Olympic champion,
Joey Cheek, three times speed
skating Olympic medalist,
Jordyn Wieber, gymnastics
Olympic medalist, Anna

Cummins, twice rowing Olympic
medallist and Scott Hoggset,
three times rugby Paralympic
medallist. Olympic medallists
David Boudia (diving), Ryan
Lochte (swimming) and Tina
Charles (basketball), together
with Paralympic medallist
Tatyana McFadden (track
and field) contributed to the
diffusion of the Olympic Day
spirit among social network
media, using the #OlympicDay
hashtag.
Olympic Day has become
an effective and strong process
for sharing and promoting the
values of the Olympic and
Paralympic Games among a
diverse audience in the USA.
For 2016 and the Rio
Olympic and Paralympic
Games, the U.S. Olympic
Committee will organize specific
activities through the programs
Team USA Ambassador, Team
for Tomorrow and Team USA
Media Summit.

Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής

Στα τέλη του 2014,
συγκροτήθηκε σε σώμα το
Συμβούλιο της Ολυμπιακής
Ακαδημίας των Η.Π.Α. με βασικό
σκοπό τη διοργάνωση του
Εργαστηρίου της. Αποτελείται
από δύο ακαδημαϊκούς,
έναν Ολυμπιακό αθλητή, ένα
μέλος του Ιδρύματος LA84
κι ένα μέλος της Ολυμπιακής
Επιτροπής της χώρας, με
τετραετή θητεία.
Τα μέλη είναι: Katie Closson,
Συντονίστρια Επικοινωνίας –
Ολυμπιακή Επιτροπή Η.Π.Α.,
John Gleaves, Επίκουρος
Καθηγητής Κινησιολογίας –
California State University,
Thomas Hunt, Επίκουρος
Καθηγητής και Bοηθός
Διευθυντής Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων – Πανεπιστήμιο
Texas Austin, Brenda Villa,
αθλήτρια πόλο με 4 συμμετοχές
σε Ολυμπιακούς, Wayne Wilson

– Αντιπρόεδρος Επικοινωνίας
και Εκπαίδευσης του Ιδρύματος
LA84.
Στις 15 Απριλίου, η
Ολυμπιακή Επιτροπή των
Η.Π.Α. σε συνεργασία με το
Ίδρυμα LA84 διοργάνωσαν
το δεύτερο εργαστήρι της
Ολυμπιακής Ακαδημίας στο Los
Angeles. Το παρακολούθησαν
90 εκπρόσωποι αθλητικών
οργανισμών και πανεπιστημίων
και το θέμα συζήτησης ήταν ο
κύκλος ζωής μίας Ολυμπιακής
πόλης, από την υποψηφιότητα
ως την κληρονομιά των Αγώνων.
Η ατζέντα του ημερήσιου
προγράμματος περιελάμβανε
μία βασική ομιλία, συζητήσεις με
τις πόλεις των Η.Π.Α. που έχουν
φιλοξενήσει Ολυμπιακούς,
παρουσίαση της υποψηφιότητας
της Βοστώνης για το 2024 και
την Ολυμπιακή Ατζέντα 2020,
μαζί με ένα πάνελ αθλητών.
Ομιλητές ήταν το μέλος της
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΟΕ
Anita DeFrantz, ο Διευθύνων
Σύμβουλος της Hirthler and
Partners George Hirthler, ο
Πρόεδρος της «Βοστώνης 2024»
John Fish και αθλητές που έχουν
συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς
και τους Παραολυμπιακούς,
ενώ παρουσιαστής ήταν ο
ποδοσφαιριστής Cobi Jones.
Η Ολυμπιακή Ακαδημία
των Η.Π.Α. επαναλειτούργησε
το 2014, για πρώτη φορά από
το 1991 και το εργαστήρι θα
διεξάγεται δύο φορές τον χρόνο
σε χρονιές που δεν υπάρχουν
Ολυμπιακοί Αγώνες στο
πρόγραμμα.
Τον Ιούνιο, η Ολυμπιακή
Επιτροπή της χώρας πέτυχε
ρεκόρ όσον αφορά τις
εκδηλώσεις εορτασμού της
Ολυμπιακής Ημέρας σε όλες τις
Ηνωμένες Πολιτείες. Συνολικά
έγιναν 1816 εκδηλώσεις και στις
50 Πολιτείες και υπολογίζεται
ότι 625.645 Aμερικανοί
συμμετείχαν.
Σε αυτές τις εκδηλώσεις,
οι αθλητές είχαν συζητήσεις
με τους νέους σχετικά με τις
Ολυμπιακές αξίες της αριστείας,
της φιλίας και του σεβασμού,
καθώς και τους πυλώνες της
Ολυμπιακής Ημέρας γύρω από
το σύνθημα: “Move, Learn
and Discover”. Αθλητικές
επιδείξεις, αγώνες δρόμου
και φεστιβάλ βοήθησαν ώστε
οι νέοι να πάρουν μία γεύση
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από τον Ολυμπιακό και τον
Παραολυμπιακό αθλητισμό.
Στις δραστηριότητες
συμμετείχαν περισσότεροι
από 785 αθλητές της
ομάδας των Η.Π.Α., ανάμεσά
τους οι Carl Lewis, εννέα
φορές Ολυμπιονίκης του
στίβου, Joey Cheek, τρεις
φορές Ολυμπιονίκης στο
speedskating, Jordyn Wieber,
Ολυμπιονίκης της γυμναστικής,
Anna Cummins, δύο φορές
Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας
και ο Scott Hoggset, τρεις
φορές Παραολυμπιονίκης στο
ράγκμπι. Επίσης, οι Ολυμπιονίκες
David Boudia (καταδύσεις),
Ryan Lochte (κολύμβηση)
και Tina Charles (μπάσκετl)
μαζί με την Παραολυμπιονίκη
Tatyana McFadden (στίβος)
βοήθησαν στη διάδοση του

πνεύματος της Ολυμπιακής
Ημέρας στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης χρησιμοποιώντας το
#OlympicDay hashtag.
Η Ολυμπιακή Ημέρα έχει
γίνει ένας αποτελεσματικός
και ισχυρός μηχανισμός για να
μοιραστούν και να προωθηθούν
οι αξίες των Ολυμπιακών
και των Παραολυμπιακών
σε ένα πολυποίκιλο κοινό
στις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής.
Για το 2016 και
τους Ολυμπιακούς και
Παραολυμπιακούς Αγώνες του
Ρίο, η Ολυμπιακή Επιτροπή
της χώρας θα διοργανώσει
συγκεκριμένες δράσεις μέσα
από τα προγράμματα Team
USA Ambassador, Team for
Tomorrow και Team USA Media
Summit.
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Past IOA Participants
re-live the dream
in Olympia!
Οι παλιοί μετέχοντες της ΔΟΑ
ξαναζούν το όνειρο στην Ολυμπία!

by the
IOAPA Executive
Committee
από την
Εκτελεστική Επιτροπή
της Ένωσης Παλαιών
Μετεχόντων της ΔΟΑ

IOAPA Session 9-16 August 2015
Some 35 past IOA participants from over 20 countries
travelled to Olympia from 9-16 August for the IOAPA
Session 2015. The participants had the chance to exchange ideas, thoughts, and to present their work and
receive feedback from international experts from all
over the globe. It goes without saying that participants
also enjoyed playing a multitude of sports, visiting the
beaches, and sharing their Olympic and sport experiences during their time together.

Dinner in Athens & Opening Ceremony
After an enjoyable first dinner in Athens on August 9
and a bus trip to Olympia, the session’s Opening Ceremony was held on August 10. Beyond the traditional
visits to the Coubertin Stele, the Ketseas Monument
and the Hans Van Haute tree, the Opening Ceremony
also included a lively panel debate on the role and future of the IOAPA, with the participation of the IOA
Director, Dionyssis Gangas.

Busy & Productive Days
The next days of the participants included early morning sport activities, busy mornings in the lecture hall,
intensive dance sessions and relaxing afternoons in

Σύνοδος της Ένωσης Παλαιών Μετεχόντων
της ΔΟΑ 9-16 Αυγούστου 2015
Τριάντα πέντε περίπου παλιοί μετέχοντες της ΔΟΑ από
περισσότερες από 20 χώρες ταξίδεψαν στην Ολυμπία
από τις 9 έως τις 16 Αυγούστου για τη Σύνοδο για το
2015 της Ένωσης Παλαιών Μετεχόντων της ΔΟΑ. Οι
μετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες
και σκέψεις, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να
ενημερωθούν από διεθνείς εμπειρογνώμονες από όλο
τον κόσμο. Εννοείται ότι οι μετέχοντες απόλαυσαν επίσης διάφορα αθλήματα, επισκέφθηκαν τις παραλίες
και μοιράστηκαν τις Ολυμπιακές και αθλητικές εμπειρίες τους στο διάστημα που ήταν μαζί.

01

Τraditional photo
of the IOA past
participants
on the marble
stairs.
Παραδοσιακή
φωτογραφία
των παλαιών
μετεχόντων
της ΔΟΑ στα
μαρμάρινα
σκαλιά.

Δείπνο στην Αθήνα και Τελετή Έναρξης
Μετά από ένα ευχάριστο πρώτο δείπνο στην Αθήνα
στις 9 Αυγούστου και το ταξίδι με λεωφορείο στην Ολυμπία, η Τελετή Έναρξης της Συνόδου έγινε στις 10
Αυγούστου. Εκτός από τις παραδοσιακές επισκέψεις
στη Στήλη του Κουμπερτέν, το Μνημείο του Κετσέα
και το δένδρο του Hans Van Haute, η Τελετή Έναρξης περιλάμβανε επίσης μια ζωντανή συζήτηση για
τον ρόλο και το μέλλον της Ένωσης Παλαιών Μετεχόντων με τη συμμετοχή του Διευθυντή της ΔΟΑ Διονύση Γάγγα.
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Πολυάσχολες και παραγωγικές μέρες

01

the swimming pool, fun sport activities, excursions
to the beach and nights out in Olympia!
There was a wide range of presentations delivered
by the participants which included topics related to
volunteerism in the Olympics, the Olympic Truce, the
Ancient Olympics, disability & sport, media in sports,
sports psychology, Olympic education and sport ethics. Apart from the participants’ presentations and the
interactive discussions they triggered, the participants
had the chance to attend the General Assembly of the
IOAPA and participate in the interesting strategic discussions on the future of the IOAPA.

The New Executive Committee
As part of the General Assembly, a new President and
a new Executive Committee was also elected. Richard
Koo (Canada) took over the IOAPA Presidency and will
have the challenging task to head up the association
for the next two years. Helen Curtis (UK) was elected
Vice-President and Sandy Stathopoulou (Greece) and
Daniele Nati (Italy) will continue in their roles as Secretary and Treasurer respectively. Vagelis Alexandrakis (Greece) will continue for a 3rd term as the Arete

Οι επόμενες μέρες των μετεχόντων περιλάμβαναν αθλητικές δραστηριότητες νωρίς το πρωί, πολυάσχολα πρωινά στην αίθουσα συνεδριάσεων, εντατικές χορευτικές
δραστηριότητες και απογεύματα χαλάρωσης στην πισίνα, διασκεδαστικές αθλητικές δραστηριότητες, εκδρομές
στις παραλίες και βραδινές επισκέψεις στην Ολυμπία!
Έγιναν πολλές παρουσιάσεις από τους μετέχοντες
που περιλάμβαναν θέματα που αφορούσαν τον εθελοντισμό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, την Ολυμπιακή
Εκεχειρία, τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες, την
αναπηρία και τον αθλητισμό, τα ΜΜΕ στον αθλητισμό, την αθλητική ψυχολογία, την Ολυμπιακή παιδεία
και την αθλητική δεοντολογία. Εκτός από τις παρουσιάσεις των μετεχόντων και τις διαδραστικές συζητήσεις
που προκαλούσαν, οι μετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης
Παλαιών Μετεχόντων της ΔΟΑ και να συμμετάσχουν
σε ενδιαφέρουσες στρατηγικές συζητήσεις για το μέλλον της Ένωσης.

Η Νέα Εκτελεστική Επιτροπή
Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, εξελέγησαν επίσης ο νέος Πρόεδρος και η νέα Εκτελεστική Επιτροπή. Ο Richard Kοο (Καναδάς) παρέλαβε την Προεδρία
της Ένωσης, αναλαμβάνοντας τον απαιτητικό ρόλο να
προεδρεύει στην Ένωση για τα επόμενα δύο χρόνια. Η
Helen Curtis (Hνωμένο Bασίλειο) εξελέγη Αντιπρόεδρος και η Σάντυ Σταθοπούλου (Ελλάδα) και ο Daniele
Nati (Ιταλία) θα παραμείνουν στη θέση τους ως Γραμματέας και Ταμίας αντίστοιχα. Ο Βαγγέλης Αλεξανδράκης (Ελλάδα) θα συνεχίσει για τρίτη θητεία ως Εκδότης
του Newsletter Arete, ενώ η Vita Balsyte (Λιθουανία)
και ο Glen Sefcik (ΗΠΑ) θα παραμείνουν ως Επικεφαλής Συντονιστής Χώρας και Στέλεχος Μάρκετινγκ αντίστοιχα. Ο Hugh Dugan (ΗΠΑ) εξελέγη Συντονιστής
Ερευνών, η Caroline Bujold (Καναδάς) εξελέγη ως ο
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The new
IOAPA President
Richard Koo
with the former
President Laurel
Brassey-Iversen.
O νέος Πρόεδρος
της Ένωσης Παλαιών
Μετεχόντων της
ΔΟΑ Richard Koo
με την πρώην
Πρόεδρο Laurel
Brassey-Iversen.
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NewsLetter Editor and also Vita Balsyte (Lithuania)
and Glen Sefcik (USA) will continue as Head of Country Coordinator and Marketing Officer respectively.
Hugh Dugan (USA) was elected Research Coordinator, Caroline Bujold (Canada) became the new Internet Coordinator, and Olympia-based Anfisa Kasyanova
(Belarus) was elected IOA Liaison Officer.

Register now
as a Member
and join the
unique network
of more than
1000 past IOA
participants! For
more information,
please contact
our Treasurer,
Daniele Nati
at daniele@
ioapa.org
Εγγραφείτε
τώρα ως μέλος
του μοναδικού
δικτύου πάνω από
1000 παλαιών
μετεχόντων
της ΔΟΑ! Για
περισσότερες
πληροφορίες,
παρακαλούμε
επικοινωνήστε με
τον Ταμία μας,
Daniele Nati
στο daniele@
ioapa.org

The Highlights
One of the highlights of the session was the visit to
the Museum of the History of Olympic Games of Antiquity. Local archaeologist and IOA-Master graduate
Konstantinos Antonopoulos provided a guided tour to
the museum which was very much appreciated by the
participants. In addition, for 3rd consecutive time, the
IOAPA session participants had the chance to have a
dinner at the traditional restaurant “Magna Grecia”
in Olympia. Apart from the delicious food, the participants had the chance to enjoy the practice of traditional Greek dances. Indeed, the participants had the
chance to show their dancing skills as well in the last
night out at “Zorbas”, as well as in the social evening
organized during the session.

Next Session and Rio Reunion
The next IOAPA Session is now planned for 2017 and
the IOAPA Executive Committee has already started
planning an exciting session where we hope to see as
many past IOA participants as possible and further
strengthen this unique network. Prior to the 2017
Session however is the IOAPA Reunion in Rio de Janeiro, where all IOAPA Members working/volunteering/attending the Olympics will have the chance to
meet and spend some hours together. A “Save the
date” email will be circulated shortly via the IOAPA
mailgroup – stay tuned!
So, see you in Rio next year! ―

νέος Συντονιστής Διαδικτύου, ενώ η Anfisa Kasyanova
(Λευκορωσία) με έδρα την Ολυμπία εξελέγη Στέλεχος
Σύνδεσμος με τη ΔΟΑ.

Οι πιο καλές στιγμές
Μία από τις καλύτερες στιγμές της Συνόδου ήταν η
επίσκεψη στο Μουσείο Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας. Ο ντόπιος αρχαιολόγος και
απόφοιτος του προγράμματος Master’s της ΔΟΑ Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος προσέφερε μια ξενάγηση
στο μουσείο, που εκτίμησαν ιδιαίτερα οι μετέχοντες.
Επίσης, για τρίτη κατά σειρά φορά, οι μετέχοντες στη
Σύνοδο της Ένωσης Παλαιών Μετεχόντων είχαν την
ευκαιρία να πάνε για φαγητό στο παραδοσιακό εστιατόριο «Magna Grecia» στην Ολυμπία. Εκτός από το εξαιρετικό φαγητό, οι μετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
απολαύσουν τους παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς.
Μάλιστα, οι μετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επιδείξουν και τις χορευτικές τους ικανότητες την τελευταία
βραδιά στον «Ζορμπά», καθώς και κατά την κοινωνική
βραδιά που οργανώθηκε στη διάρκεια της συνόδου.

Η επόμενη Σύνοδος και η επανένωση στο Ρίο
Η επόμενη Σύνοδος της Ένωσης Παλαιών Μετεχόντων
προγραμματίζεται για το 2017 και η Εκτελεστική Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει να σχεδιάζει μια συναρπαστική σύνοδο στην οποία ελπίζουμε να δούμε όσο γίνεται
περισσότερους παλιούς μετέχοντες της ΔΟΑ, ώστε να
ενισχύσουμε περαιτέρω το μοναδικό αυτό δίκτυο. Πριν
από τη Σύνοδο του 2017, όμως, έχουμε τη συγκέντρωση
της Ένωσης στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου όλα τα μέλη της
που εργάζονται, είναι εθελοντές, παρακολουθούν τους
Ολυμπιακούς Αγώνες, θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν και να περάσουν λίγες ώρες μαζί. Ένα e-mail
“Save the date” θα κυκλοφορήσει σύντομα μέσα από
την ιστοσελίδα της Ένωσης – παραμείνετε σε επαφή!
Θα τα πούμε λοιπόν στο Ρίο του χρόνου! ―
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Photo from the 1st
Greek Conference
on: “STOP Bullying
– I want us to be a
team!”.
Φωτογραφία από
το 1ο Πανελλήνιο
Συνέδριο με τίτλο:
«STOP Bullying –
Θέλω να είμαστε
ομάδα!».
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For the Protection
of Children!

The new generation in the centre of the activities of
the National Olympic Academy of Greece

Για την προστασία των παιδιών!
Η νέα γενιά στο επίκεντρο των δράσεων της
Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδας

by
Dimos Bouloukos
από τον
Δήμο Μπουλούκο

01

The Greek NOA has taken a number of innovative
actions which, apart from the promotion of Olympic
education in Greece, have focused in particular on the
protection of children.
The most important action was the signing of a
protocol of joint activities with the Ministry of Citizen’s Protection and the Greek Police Cyber Crime
Directorate.
The aim of this cooperation is to prevent and deal
with all forms of violence against children, inform
them on how to navigate safely on the Internet, and
promote sport amongst children and young people.
The cooperation protocol was signed at Police
Headquarters by the Deputy Minister of Citizens Protection, Mr Giannis Panousis, the Director of the Cyber
Crime Unit, Lieutenant General Emmanuel Sfakianakis
and the President of the National Olympic Academy
of Greece, Mr Isidoros Kouvelos.
The Deputy Minister of Sport, Mr Stavros Kontonis,
honoured the event with his presence, as did collaborators of the Greek NOA over many years, Olympic
medallists Pyrros Dimas, Dimosthenis Tampakos, Niki Bakoyanni, Evi Moraitidou, Eirini Aindili, Dimitra

Σε μία σειρά από πρωτοποριακές δράσεις προχώρησε
η ΕΘΝ.Ο.Α. που εκτός από την προώθηση της Ολυμπιακής παιδείας στην Ελλάδα, έριξε ιδιαίτερο βάρος και
στην προστασία των παιδιών.
Πιο σημαντική δράση ήταν η υπογραφή πρωτοκόλλου κοινών δράσεων με το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία με τη Διεύθυνση
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Στόχος της συνεργασίας είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας απέναντι στα παιδιά,
η ενημέρωσή τους σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση
στο διαδίκτυο και η προώθηση του αθλητισμού σε
παιδιά και νέους.
Το πρωτόκολλο συνεργασίας υπεγράφη στο Αρχηγείο της Αστυνομίας από τον Αναπληρωτή Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη κ. Γιάννη Πανούση, από τον
Διευθυντή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Υποστράτηγο Εμμανουήλ Σφακιανάκη και
τον Πρόεδρο της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της
Ελλάδας, κ. Ισίδωρο Κούβελο.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Σταύρος Κοντονής, αλλά και οι
επί χρόνια συνεργάτες της ΕΘΝ.Ο.Α., οι Ολυμπιονίκες
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Manganoudaki and George Amanatidis, the former
Olympiacos FC player.
Also present were the Deputy Mayor of Athens Eva
Kontostathakou, the member of the HOC’s Plenany
Session Yannis Karras, the member of the HOC Torch
Relay Committee Fotis Kaimenakis, the member of
the Greek NOA Ioanna Mastora, the Director Ileana
Klokoni, the Legal Adviser to the Greek NOA Michalis Anastassopoulos, the deputy director of the IOTC
Dora Pallis and the member of the Ethics Commission
Michalis Poulakos.
After the signing of the cooperation protocol with
the Cyber Crime Directorate, the Greek NOA initiated
yet another important collaboration with the “Smile
of the Child” organization.
The President of the IOA, Isidoros Kouvelos welcomed the President of the organization Costas Yannopoulos to the Academy’s headquarters, where they
had a lengthy discussion regarding collaboration between the two organizations.
The Olympic Academy of Greece has joined forces with this outstanding organization, which annually supports thousands of children with health and
life problems, in its 12 centres, 11 homes and three
daily care homes.
The Greek NOA will support the “Smile of the
Child” organization’s important work and apply its
educational programs with a view to offering every

Πύρρος Δήμας, Δημοσθένης Ταμπάκος, Νίκη Μπακογιάννη, Εύη Μωραϊτίδου, Ειρήνη Αϊνδιλή, Δήμητρα
Μαγκανουδάκη και ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Γιώργος Αμανατίδης.
Επίσης, παρέστησαν η Αντιδήμαρχος Αθηναίων
Εύα Κοντοσταθάκου, το μέλος της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Γιάννης Καρράς και
το μέλος της Επιτροπής Λαμπαδηδρομίας της ΕΟΕ
Φώτης Καϋμενάκης, το μέλος της ΕΘΝ.Ο.Α. Ιωάννα
Μάστορα, η διευθύντρια Ιλεάνα Κλοκώνη, ο Νομικός
Σύμβουλος της ΕΘΝ.Ο.Α. Μιχάλης Αναστασόπουλος,
η υποδιευθύντρια του ΔΚΟΕ Ντόρα Πάλλη και το μέλος της ΕΦΙΠ Μιχάλης Πουλάκος.
Μετά την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με
τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η
ΕΘΝ.Ο.Α. ξεκίνησε μία ακόμα σημαντική συνεργασία
με τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
O Πρόεδρος της Ακαδημίας κ. Ισίδωρος Κούβελος,
υποδέχτηκε στην έδρα της Ακαδημίας τον Πρόεδρο
του οργανισμού κ. Κώστα Γιαννόπουλο και συζήτησαν
ενδελεχώς τη συνεργασία των δυο φορέων.
Η Ολυμπιακή Ακαδημία της χώρας ένωσε τις δυνάμεις της με έναν λαμπρό οργανισμό, ο οποίος ετησίως
υποστηρίζει έμπρακτα χιλιάδες παιδιά με προβλήματα
υγείας και διαβίωσης, μέσα από τα 12 κέντρα, 11 Σπίτια
και τρία Σπίτια Ημερήσιας Περίθαλψης που διαθέτει.
Η ΕΘΝ.Ο.Α., υποστηρίζοντας το σπουδαίο έργο
του οργανισμού, θα εφαρμόσει τα εκπαιδευτικά της
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The IOA President
Isidoros Kouvelos,
the former Deputy
Minister of Citizens’
Protection Giannis
Panousis, the
Deputy Minister
for Sport Stavros
Kontonis with
Olympic winners.
Ο Πρόεδρος της
ΔΟΑ Ισίδωρος
Κούβελος, ο
πρώην Υπουργός
Προστασίας του
Πολίτη Γιάννης
Πανούσης, ο
Υφυπουργός
Αθλητισμού Σταύρος
Κοντονής μαζί με
Ολυμπιονίκες.
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The Secretary
General of the
Hellenic Olympic
Committee Manolis
Katsiadakis gives
a speech at the
conference on
bullying.
Ο Γενικός
Γραμματέας
της Ελληνικής
Ολυμπιακής
Επιτροπής Μανώλης
Κατσιαδάκης μιλά
στο συνέδριο για τον
σχολικό εκφοβισμό.
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child access to Olympic education and the joy of sport.
One of the Academy’s Pan-Hellenic educational programs, “Olympic Legacy”, which includes the “Olympism Workshop” and is much loved by children and
teachers, will be immediately introduced in cooperation with the “Smile of the Child”, both in their mobile
unit, as well as in the organisation’s centres and homes.
The Academy’s activities, providing scientific information to the educational community on the phenomenon of bullying, as well as the “Smile of the Child”
organization’s active involvement in the European
Antibullying Network (EAN), constitute the basis on
which common activities are to be planned and jointly
implemented in order to deal with the phenomenon.
The Greek NOA also organized with great success
the 1st Greek Conference on: “STOP Bullying – I want
us to be a team!”.
The Conference brought together outstanding specialist institutions for dealing with school bullying
and participants from different fields: school unit directors, teachers, psychologists, social workers, students from many Greek institutions and parents. The
active participation of teachers through questions,
interventions and reports demonstrated the need of
the educational community in particular to acquire
essential knowledge on methods for managing and
dealing with school violence.
The Conference was honoured by the presence

προγράμματα με σκοπό να προσφέρει σε κάθε παιδί
πρόσβαση στην Ολυμπιακή παιδεία και τη χαρά του
αθλητισμού.
Ένα από τα πανελλήνια εκπαιδευτικά προγράμματα της Ακαδημίας με τίτλο «Ολυμπιακή Κληρονομιά»,
στο οποίο περιλαμβάνεται το αγαπημένο πλέον σε παιδιά και εκπαιδευτικούς «Εργαστήρι Ολυμπισμού» θα
εφαρμοστεί άμεσα σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο του
Παιδιού», τόσο μέσα από την Κινητή Μονάδα που διαθέτουν, όσο και στα κέντρα και σπίτια του οργανισμού.
Επίσης, οι δράσεις της Ακαδημίας, με σκοπό την
επιστημονική ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας πάνω σε θέματα αντιμετώπισης των φαινομένων
bullying, αλλά και της ενεργούς συμμετοχής του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ως ελληνικός
εκπρόσωπος, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (ΕΑΝ), αποτελούν τη βάση πάνω στην
οποία θα σχεδιαστούν και θα πραγματοποιηθούν από
κοινού δράσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
Επίσης, η ΕΘΝ.Ο.Α. διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία
το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο: «STOP Bullying
– Θέλω να είμαστε ομάδα!».
Το Συνέδριο αποτέλεσε μια κορυφαία συνάντηση
εξειδικευμένων φορέων στην αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, με συνέδρους διαφόρων επιστημών: διευθυντές σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικούς,
ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φοιτητές από
πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και γονείς.
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Τhe Olympic
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Aindili, Eva
Christodoulou,
Dimosthenis
Tampakos and
Nikos Deligiannis.
Οι Ολυμπιονίκες
Ειρήνη Αϊνδιλή,
Εύα Χριστοδούλου,
Δημοσθένης
Ταμπάκος και Νίκος
Δεληγιάννης.
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The IOA President
Isidoros Kouvelos
with the HOC
President Spyros
Capralos and
students of the
College of Athens
– Psychiko.
Ο Πρόεδρος της
ΔΟΑ Ισίδωρος
Κούβελος με τον
Πρόεδρο της ΕΟΕ
Σπύρο Καπράλο
και μαθητές
του Κολλεγίου
Αθηνών-Ψυχικού.

of the Deputy Minister of State Mr Terence Quick,
the Goodwill Ambassador of UNESCO Mrs Marianna Vardinoyannis, HOC President Mr Spyros Capralos, Board member of the STOIXIMAN Company Mr
Yannis Spanoudakis and the President of the “Smile
of the Child” organization Mr Costas Yannopoulos.
Isidoros Kouvelos, the President of the Greek NOA,
declared the conference open and then passed the baton to the main speaker of the conference, Lieutenant
General Emmanuel Sfakianakis, Director of the Cyber Crime Unit, who would present the first module.
Mr Sfakianakis detailed the frequent risks of Internet violence and victimisation that a student can
be subject to and, in particular, ways of preventing
and dealing with the problem for teachers and parents. Worth mentioning is the very warm response
of those who attended this session and the numerous
questions and interventions, to which Mr Sfakianakis responded with impressive precision, sharing his
scientific knowledge with the audience.
Finally, the Pan-Hellenic educational program,
”Fairplay – Anna Pollatou” continued with the 19th
Sports Day at the Hellenic-American Educational
Foundation College of Athens – Psychiko, combined
with the celebration of Olympic Day and the 20th
Sports Day on Karpathos.
The program was planned in two parts, educational
and competitive, and thus, after the theoretical presentations, school students took part in training for
Olympic events, having for coaches Olympic medallists, world champions, national coaches and Olympic
education teachers. ―

Η ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών με συνεχείς
ερωτήσεις, παρεμβάσεις και εισηγήσεις απέδειξε την
ανάγκη, κυρίως, της εκπαιδευτικής κοινότητας να λάβει ουσιαστική γνώση των μεθόδων διαχείρισης και
αντιμετώπισης της σχολικής βίας.
Το Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό ο Υφυπουργός Επικρατείας κ. Τέρενς Κουίκ, η Πρέσβυς Καλής Θελήσεως της UNESCO
κα Μαριάννα Βαρδινογιάννη, ο Πρόεδρος της ΕΟΕ κ.
Σπύρος Καπράλος, ο κ. Γιάννης Σπανουδάκης Μέλος
Δ.Σ. εταιρείας STOIXIMAN και ο Πρόεδρος του Οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστας Γιαννόπουλος.
Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, κήρυξε
ο Πρόεδρος της ΕΘΝ.Ο.Α. κ. Ισίδωρος Κούβελος, παραδίδοντας τη σκυτάλη στον σημαντικό ομιλητή του
συνεδρίου Υποστράτηγο κ. Εμμανουήλ Σφακιανάκη,
Διευθυντή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για
να ανοίξει την πρώτη ενότητα των εργασιών.
Ο κύριος Σφακιανάκης παρουσίασε αναλυτικά τους
συχνούς κινδύνους διαδικτυακής βίας και θυματοποίησης, που μπορεί να υφίσταται ένας μαθητής και κυρίως τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης που
μπορούν να ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί και οι
γονείς. Αξίζει να σημειωθεί η ολόθερμη ανταπόκριση
των συνέδρων σε αυτή την ενότητα με δεκάδες ερωτήσεις και παρεμβάσεις, στις οποίες ο κ. Σφακιανάκης
απάντησε και τοποθετήθηκε με αξιοθαύμαστη ακρίβεια, επικοινωνώντας με γενναιοδωρία τις επιστημονικές του γνώσεις.
Τέλος, συνεχίστηκε το πανελλήνιο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα «Ευ Αγωνίζεσθαι – Άννα Πολλάτου», με
την 19η Αθλητική Ημερίδα να γίνεται στο Ελληνοαμερικάνικο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κολλέγιο Αθηνών
– Ψυχικού, σε συνδυασμό με τον εορτασμό της Ολυμπιακής Ημέρας και την 20ή Αθλητική Ημερίδα να
γίνεται στην Κάρπαθο.
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σε δύο άξονες, τον
εκπαιδευτικό και τον αγωνιστικό, και οι μαθητές του
σχολείου μετά από τις θεωρητικές εισηγήσεις συμμετείχαν στην εκπαίδευση Ολυμπιακών αγωνισμάτων,
με εκπαιδευτές Ολυμπιονίκες, παγκόσμιους πρωταθλητές, εθνικούς προπονητές και στελέχη Ολυμπιακής παιδείας. ―
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Kouvelos – Bach
Meeting in Lausanne
At the beginning of September in Lausanne,
the President of the International Olympic
Academy Isidoros Kouvelos met the
President of the International Olympic
Committee Thomas Bach, following a
meeting held with the International Olympic
Truce Foundation.
President Bach accepted Mr Kouvelos’
proposal and will stay in the IOA facilities in
Ancient Olympia during the lighting of the
Olympic Flame for the Olympic Games of
Rio, on 20 and 21 April, 2016.
The Chinese Vice-President of the IOC Yu
Zaiqing and the President of the Organizing
Committee “Rio 2016” Carlos Nuzman will
also be hosted at the facilities of the IOA.
During the meeting on the Olympic
Truce, President Nuzman confirmed to
Thomas Bach and Isidoros Kouvelos that the
President of Brazil Dilma Rousseff would be
in Ancient Olympia on 20 and 21 April for the
lighting of the Olympic Flame.

Συνάντηση Κούβελου –
Bach στη Λωζάνη
Mε τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής
Επιτροπής Thomas Bach συναντήθηκε
στη Λωζάνη στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο
Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ακαδημίας Ισίδωρος Κούβελος, αμέσως
μετά το τέλος της σύσκεψης που
πραγματοποιήθηκε με τo Διεθνές Ίδρυμα
Ολυμπιακής Εκεχειρίας.
Ο Πρόεδρος Bach αποδέχθηκε
την πρόταση του κου Κούβελου και θα
φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ
στην Αρχαία Ολυμπία κατά τη διάρκεια της
Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, στις 20 και 21
Απριλίου 2016.
Στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ θα
φιλοξενηθούν επίσης ο Κινέζος
Αντιπρόεδρος της ΔΟΕ Yu Zaiqing και ο
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής «Ρίο
2016», Carlos Nuzman.
Ο Πρόεδρος Nuzman. κατά τη διάρκεια
της σύσκεψης για την Ολυμπιακή Εκεχειρία
επιβεβαίωσε στον Thomas Bach και

στον Ισίδωρο Κούβελο την παρουσία της
Προέδρου της Βραζιλίας Dilma Rousseff
στην Αρχαία Ολυμπία στις 20 και 21
Απριλίου, για την Αφή της Ολυμπιακής
Φλόγας.

Γάγγα, επισκέφτηκαν τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο για να
τον προσκαλέσουν επίσημα στην Τελετή
Έναρξης της 55ης Διεθνούς Συνόδου για
Νέους Μετέχοντες που έγινε στις 24 Μαΐου
στην Πνύκα.
Επίσης, ο κ. Κούβελος παρουσίασε στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το έργο της
Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και τον
ρόλο της στο Ολυμπιακό Κίνημα.
Ο κ. Παυλόπουλος τόνισε ότι είναι
ενήμερος για το έργο της ΔΟΑ, συνεχάρη
τον Πρόεδρό της για τη συνεισφορά της
Ακαδημίας στη μεγαλύτερη προβολή της
χώρας στο εξωτερικό και δεσμεύτηκε ότι
με την πρώτη ευκαιρία θα επισκεφτεί τις
εγκαταστάσεις στην Αρχαία Ολυμπία.

Praise for the IOA
Isidoros Kouvelos
visits the President of
the Hellenic Republic
The President of the IOA Isidoros Kouvelos
together with the Director Dionyssis Gangas
visited the President of the Hellenic Republic
Prokopis Pavlopoulos in order to invite
him officially to the Opening Ceremony of
the 55th International Session for Young
Participants held on May 24, on the Hill of
the Pnyx.
Mr Kouvelos gave a presentation to the
President of the Hellenic Republic of the
International Olympic Academy’s work and
role in the Olympic Movement.
Mr Pavlopoulos stressed that he is well
aware of the IOA’s work, and congratulated
its President on the Academy’s major
contribution to the country’s promotion
abroad and pledged that he would visit
the facilities in Ancient Olympia at the first
opportunity.

O Iσίδωρος Κούβελος
στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας
Ο Πρόεδρος της ΔΟΑ Ισίδωρος Κούβελος
μαζί με τον Διευθυντή της Διονύση

Carlos Nuzman, the President of the
Organizing Committee of the Olympic
Games of 2016 and IOC member, in his
speech during the Assembly of Chefs de
Mission for the Olympic Games held in Rio
in August, spoke highly of the International
Olympic Academy, praising its work in
recent years and its contribution to the
Lighting of the Olympic Flame next spring in
Ancient Olympia.
On a personal level, he referred in
particular to Isidoros Kouvelos, the President
of the IOA and Chef de Mission of the Greek
delegation at “Rio 2016”, who attended the
Assembly’s proceedings in his capacity as
the Chef de Mission of the Greek Delegation.

Εγκωμιαστικά σχόλια
για τη ΔΟΑ
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
των Ολυμπιακών Αγώνων του 2016 και
Μέλος της ΔΟΕ Carlos Nuzman, στην ομιλία
του κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης των
Αρχηγών Αποστολών των Ολυμπιακών
Αγώνων, που έγινε τον Αύγουστο στο Ρίο,
αναφέρθηκε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια
στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία και εξήρε
το έργο που επιτελεί τα τελευταία χρόνια,
αλλά και στη συμβολή που θα έχει στην
Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας, την προσεχή
άνοιξη στην Αρχαία Ολυμπία.
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Ιδιαίτερη μνεία έκανε, και μάλιστα σε
προσωπικό επίπεδο, στον Πρόεδρο της ΔΟΑ
και Αρχηγό της ελληνικής αποστολής στους
Ολυμπιακούς Αγώνες «Ρίο 2016», Ισίδωρο
Κούβελο, που συμμετείχε στις εργασίες της
Συνέλευσης με την ιδιότητα του Αρχηγού της
ελληνικής αποστολής.

The famous
Choreographer Maria
Hors has passed away
The International Olympic Academy
and the Greek Olympic family mourn
the death of Maria Hors, who died on
Tuesday, September 15. Maria Hors was
the emblematic figure at the Lighting
Ceremonies of the Olympic Flame, and she
contributed significantly to the promotion
and dissemination of Olympic values in
Greece.
Maria Hors was born in Piraeus in 1921.
She studied dance and obtained a diploma
from the professional department of the
Koula Pratsika School, and went on to
attend dance lessons abroad with leading
artists. She also studied archaeology at the
University of Athens.
Maria Hors’ name has been linked to
the Olympic Flame for almost 70 years. She
joined the Koula Pratsika Dance Company
for the first time in 1936, as one of the
Priestesses of the Lighting Ceremony of the
Olympic Flame.
From 1964, she choreographed the
Ceremony of the Lighting of the Flame,
a contribution she continued to make
until 2006, always giving her best for this
ceremony that is so important for Olympism
and Greece.
For her contribution to the Olympic
Movement, she received from the
International Olympic Academy the
“ATHINA” award and the International
Olympic Committee honoured her with the
Olympic Order, the highest award of the
Olympic Movement.

«Έφυγε» από τη ζωή
η σπουδαία Χορογράφος
Μαρία Χορς
H Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία θρηνεί
μαζί με την ελληνική Ολυμπιακή οικογένεια
τον θάνατο της Μαρίας Χορς που «έφυγε»
πλήρης ημερών την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Η
Μαρία Χορς υπήρξε εμβληματική μορφή για
τις Τελετές Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας,
προσφέροντας τα μέγιστα στην καλλιέργεια
και τη διάδοση των Ολυμπιακών αξιών στην
Ελλάδα.
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1921.
Σπούδασε χορό και πήρε δίπλωμα του
επαγγελματικού τμήματος της σχολής
Κούλας Πράτσικα, ενώ παρακολούθησε
μαθήματα χορού στο εξωτερικό με
κορυφαίους του είδους. Παράλληλα
σπούδαζε αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών.
Η Μαρία Χορς έχει συνδέσει το όνομά
της με την Ολυμπιακή Φλόγα για σχεδόν
70 χρόνια. Για πρώτη φορά μετείχε στην
ομάδα της Κούλας Πράτσικα το 1936, ως
μία από της Ιέρειες της Τελετής Αφής της
Ολυμπιακής Φλόγας.
Από το 1964 ανέλαβε τη χορογραφία
της Τελετής Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας,
θέση που διατήρησε ως το 2006, δίνοντας
πάντα τον καλύτερό της εαυτό σε αυτή την
τόσο σημαντική τελετή για τον Ολυμπισμό και
την Ελλάδα.
Για την προσφορά της στο Ολυμπιακό
Κίνημα βραβεύθηκε από τη Διεθνή
Ολυμπιακή Ακαδημία με το βραβείο
«ΑΘΗΝΑ», ενώ η Διεθνής Ολυμπιακή
Επιτροπή την τίμησε με το ύψιστο βραβείο
του Ολυμπιακού Κινήματος, το Olympic
Order.

The Summer School
of the Hellenic Sport
Press Association
(HSPA) in
Ancient Olympia
The 2nd Summer School for Sport
Journalists organized by the Hellenic
Sport Press Association (HSPA) was held
in the facilities of Ancient Olympia. The
President of the International Olympic
Academy Isidoros Kouvelos declared the
Summer School open in the presence of
the Secretary General for Sport Ioulios
Synadinos.
The Summer School is aimed at
members of the HSPA, sport journalists
and reporters in general, as well as student
journalists and students studying related
subjects. The themes for 2015 were:
1. The progress of Greek Sport for the

2016 Olympic Games in Rio de Janeiro.
2. The operation and principles
framework in the New Media – The crisis in
the Mass Media.
Distinguished university professors,
eminent journalists and specialist scientists
taught at the 2nd Summer School, and
prominent male and female athletes and
coaches were also present.
Before the 2nd Summer School for Sport
Journalists began, the HSPA presented an
award to the President of the IOA Isidoros
Kouvelos for his valuable contribution to the
organization of the Summer Schools.

Το Θερινό Σχολείο
του ΠΣΑΤ στην
Αρχαία Ολυμπία
Στις εγκαταστάσεις της Αρχαίας Ολυμπίας
διεξήχθη το 2ο Θερινό Σχολείο Αθλητικών
Συντακτών, που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος
Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου και την έναρξη
των εργασιών κήρυξε ο πρόεδρος της
Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, Ισίδωρος
Κούβελος, παρουσία του γενικού γραμματέα
Αθλητισμού, Ιούλιου Συναδινού.
Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται στα
μέλη του ΠΣΑΤ, τους αθλητικούς συντάκτες
και δημοσιογράφους εν γένει, φοιτητές
και σπουδαστές δημοσιογραφίας αλλά
και αντίστοιχους συναφών σπουδών και η
θεματολογία του για το 2015 ήταν:
1. Η πορεία του Ελληνικού Αθλητισμού
προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016
στο Ρίο ντε Τζανέιρο.
2. Το πλαίσιο λειτουργίας και αρχών στα
New Media – Η κρίση στα ΜΜΕ.
Στο 2ο Θερινό Σχολείο δίδαξαν
σπουδαίοι πανεπιστημιακοί καθηγητές,
έγκριτοι δημοσιογράφοι, ειδικοί επιστήμονες,
ενώ το «παρών» έδωσαν κορυφαίοι αθλητές,
αθλήτριές μας και προπονητές.
Πριν ξεκινήσει η θεματολογία του 2ου
Θερινού Σχολείου Αθλητικών Συντακτών,
ο ΠΣΑΤ βράβευσε τον Πρόεδρο της
ΔΟΑ, Ισίδωρο Κούβελο, για την πολύτιμη
συνεισφορά του στη διοργάνωση των
Θερινών Σχολείων.

96 ― ΙΟΑ Journal 08

Ephoria of the International
Olympic Academy

Εφορεία της Διεθνούς
Ολυμπιακής Ακαδημίας

PRESIDENT

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Isidoros KOUVELOS
HOC Member

Ισίδωρος ΚΟΥΒΕΛΟΣ
Μέλος ΕΟΕ

VICE-PRESIDENT

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Michail FYSSENTZIDIS
HOC Member

Μιχαήλ ΦΥΣΕΝΤΖΙΔΗΣ
Μέλος ΕΟΕ

MEMBERS

ΜΕΛΗ

Lambis NIKOLAOU
IOC Member - ex officio member

Χαράλαμπος ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Μέλος ΔΟΕ - μέλος ex officio

Spyridon CAPRALOS
HOC President - ex officio member

Σπυρίδων ΚΑΠΡΑΛΟΣ
Πρόεδρος ΕΟΕ - μέλος ex officio

Emmanuel KATSIADAKIS
HOC Secretary General - ex officio member

Εμμανουήλ ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗΣ
Γεν. Γραμματέας ΕΟΕ - μέλος ex officio

Evangelos SOUFLERIS
HOC Member

Ευάγγελος ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ
Μέλος ΕΟΕ

Efthimios KOTZAS
Mayor of Ancient Olympia

Ευθύμιος ΚΟΤΖΑΣ
Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας

Christina KOULOURI

Χριστίνα ΚΟΥΛΟΥΡΗ

Dora PALLIS

Ντόρα ΠΑΛΛΗ

HONORARY PRESIDENT

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Jacques ROGGE
IOC Honorary President

Jacques ROGGE
Επίτιμος Πρόεδρος ΔΟΕ

HONORARY MEMBERS

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Pere MIRÓ
Director of Olympic Solidarity, IOC

Pere MIRÓ
Διευθυντής Ολυμπιακής Αλληλεγγύης της ΔΟΕ

Μakis MATSAS

Μάκης ΜΑΤΣΑΣ

HONORARY DEAN

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

Konstantinos GEORGIADIS

Κωνσταντίνος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

DIRECTOR

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Dionyssis GANGAS

Διονύσης ΓΑΓΓΑΣ

