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Isidoros Kouvelos

T
“The IOA welcomes
the efforts of
President Bach
to raise the bar in
this sector, including
sustainability
within the Olympic
Movement’s daily
operations.”

his year is an important year,
not only because it is an Olympic year, but also because it will
be the first time that we shall
have a real opportunity of ascertaining,
through the staging of the Rio Olympic
Games, the extent to which the world of
sport has appreciated what is at stake with
regard to the case for sustainability raised
O
e ident,
T oma ac , t o
the 2020 Agenda.
n e tiona , one o t e mo t important elements of the concept of “sustainability” is environmental protection,
an objective that is expressly stated in the
IOC’s Olympic Charter, compelling the
Institution to “encourage and support a
responsible concern for environmental
issues”.
The relationship of sport with a clean
environment is not only a contemporary
demand o t e O m ic o ement,
t
transcends time, as was noted by Coubertin
himself, who referred to “the contribution
of sport at the service of the harmonious development of mankind” at a time when such
foresight was not yet a serious priority.
The IOA welcomes the efforts of President ac to ai e t e a in t i ecto ,
including sustainability within the Olymic o ement dai o e ation , and a
decided to dedicate this year’s educational
subjects to environmental protection in all
its Sessions.
Thus, the special subject of the 13th
Joint International Session for Presidents
o
i ecto o
ationa O m ic cad-

emies and Officials of National Olympic
ommittee i e: O m ic ed cation a
a too o de e o ment and
taina i it ,
whereas the 56th International Session for
Young Participants will focus on the special subject: “Olympic values-based learning as an effective tool for environmental
protection”, whilst the special subject of
the 23rd International Seminar on Olympic Studies for Postgraduate Students will
be: “Olympism in praxis: The environmental protection”.
I am very proud of the fact that as President of the National Olympic Academy of
Greece, I undertook from the first year of
its operation, in 2009, an afforestation program in different areas of my country that
had suffered ecological damage as a result
of fires. In the company of a large number
of athletes, Olympic medallists and sport
officials, the Greek National Olympic Academy planted more than 50,000 trees in 15
locations, contributing to the education of
thousands of children in each region.
It is important that this issue of dedication to environmental protection was
honored by the contributions of renowned
personalities of international sport, headed
.S. . ince
et o
onaco.
a in to a c o e,
ant to a
e
you that the IOA, despite its dire financial
straits over these past few years, will continue to support Olympic education, welcoming and teaching young people from
all over the world, in Ancient Olympia, at
t e ni e
o ndin o t e O m ic
Games birthplace.

ΙΟΑ Journal 09 ― 05

α ε σ
δ
Ολ
α
Α αδ ία
Ισίδωρου Κούβελου

ε

Η
«Η ∆ΟΑ χαιρετίζει
την προσπάθεια
του Προέδρου
Bach να ανεβάσει
τον πήχη στον τοµέα
αυτό προωθώντας
την ενσωµάτωση
της βιωσιµότητας
στην καθηµερινή
δράση του
Ολυµπιακού
Κινήµατος.»

χρονιά που διανύουμε είναι
μια σημαντική χρονιά. χι
μόνο γιατί είναι Ολυμπιακή
χρονιά αλλά και γιατί είναι η
πρώτη φορά που θα έχουμε την ευκαιρία
κυριολεκτικά να διαπιστώσουμε, μέσα από
τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του
Ρίο, πόσο αφομοίωσαν οι άνθρωποι του αθλητισμού το σοβαρό διακύβευμα που έθεσε
ο Πρόεδρος της ΔΟΕ Δρ T oma ac στην
υπόθεση της βιωσιμότητας με την
enda
2020.
Αναμφίβολα, ένα από τα σημαντικότερα
συστατικά της έννοιας βιωσιμότητα είναι
και η προστασία του περιβάλλοντος, ένας
στόχος στον οποίο αναφέρεται ρητά και ο
Καταστατικός Χάρτης της ΔΟΕ, υποχρεώνοντας τον εσμό να ενθαρρύνει και να
στηρίζει ένα υπεύθυνο ενδιαφέρον για περιβαλλοντικά θέματα .
Η σχέση του αθλητισμού με το καθαρό
περιβάλλον δεν είναι μόνον μια σύγχρονη
απαίτηση του Ολυμπιακού Κινήματος αλλά
διαπερνά τον χρόνο έχοντας ήδη εύστοχα
επισημανθεί από τον ίδιο τον o e tin, ο
οποίος αναφερόταν στη συμβολή του αθλητισμού στην υπηρεσία της αρμονικής ανάπτυξης του ανθρώπου , σε μια εποχή που
μια τέτοια πρόνοια δεν αποτελούσε ακόμα
σοβαρή προτεραιότητα.
Η ΔΟΑ χαιρετίζει την προσπάθεια του
Προέδρου ac να ανεβάσει τον πήχη στον
τομέα αυτό προωθώντας την ενσωμάτωση
της βιωσιμότητας στην καθημερινή δράση
του Ολυμπιακού Κινήματος και αποφάσισε
να αφιερώσει τη φετινή εκπαιδευτική της
θεματολογία στην προστασία του περιβάλλοντος σε όλες τις Συνόδους της.
Έτσι, το ειδικό θέμα της 1 ης Κοινής Διεθνούς Συνόδου για Προέδρους ή Διευθυντές Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών και

Στελέχη Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών
θα είναι: Η Ολυμπιακή Παιδεία ως εργαλείο για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα ,
η 56η Διεθνής Σύνοδος για Νέους Μετέχοντες θα επικεντρωθεί στο ειδικό θέμα: Η μάθηση που βασίζεται στις Ολυμπιακές αξίες,
ως αποτελεσματικό εργαλείο για την περιβαλλοντική προστασία , ενώ το ειδικό θέμα
του 2 ου Διεθνούς Σεμιναρίου Ολυμπιακών
Σπουδών για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές θα
είναι: Ολυμπισμός στην πράξη: Προστασία
του Περιβάλλοντος .
Είμαι πολύ υπερήφανος που ως Πρόεδρος
της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδας, οδήγησα από την πρώτη κιόλας χρονιά λειτουργίας της, το 200 , σε μια σειρά
δενδροφυτεύσεων σε περιοχές της χώρας μου
που υπέστησαν σοβαρές οικολογικές ζημιές
λόγω πυρκαγιών. Με την παρουσία δεκάδων
αθλητών, Ολυμπιονικών και αθλητικών παραγόντων, η Ε Ν.Ο.Α πραγματοποίησε περισσότερες από 50.000 δενδροφυτεύσεις σε
15 σημεία της Ελλάδας με παράλληλη επιμόρφωση χιλιάδων μαθητών στην κάθε περιοχή.
Είναι σημαντικό που το τεύχος αυτό που
είναι αφιερωμένο στην προστασία του περιβάλλοντος, τίμησαν αρθρογραφώντας, διαπρεπείς προσωπικότητες του παγκόσμιου
αθλητισμού με κορυφαίο τον Πρόεδρο της
Επιτροπής ιωσιμότητας και Κληρονομιάς
της ΔΟΕ, την Α. . τον Πρίγκιπα Αλβέρτο ΙΙ
του Μονακό.
Τελειώνοντας, επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω πως η ΔΟΑ, παρά την τραγική οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει τα τελευταία
χρόνια, θα συνεχίσει να καλλιεργεί και να
στηρίζει την Ολυμπιακή Παιδεία, υποδεχόμενη και επιμορφώνοντας τους νέους από
όλο τον κόσμο, στο ξεχωριστό περιβάλλον
της γενέτειρας των Ολυμπιακών Αγώνων,
την Αρχαία Ολυμπία.
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2016: Nevertheless,
we still exist...
2016: Και όµως, ακόµα υπάρχουµε...

W
“If we now wanted
to give a title
to this year,
comparable to
the last, we would
call it… “Yet another
more difficult
year…”!!!.”

e considered 2015 as “A
difficult year…” and indeed it was! The financial
asphyxia that we faced
d in t e e io
ea made
ite
often consider reducing the programs of
the IOA, since it was very difficult for us
to respond to the demands we had created
through the successful course of the last
five years, our aim being to attract more
and more young people from all over the
world, not only to our regular Sessions but
also through the educational programs of
our country’s major institutions and especially those abroad.
With the appropriate and targeted cuts
to the administrative costs of the facilities,
the introduction of tuition fees for the students of the Postgraduate Program of Olymic St die at a te de ee e e
ic
we have adopted, the search for small but
stable sponsors and of course with the unree ed
o to O
e ident, T oma
ac , t e i ecto o t e O ,
i to e
de Kepper and Olympic Solidarity, headed
e e i , e mana ed to tand on
our feet and successfully complete all the
programs of 2015.
If we now wanted to give a title to this
year, comparable to the last, we would call
it
et anot e mo e di ic t ea
t

what would that mean since, one way or
the other, the messages that arrive from
everywhere – the most impressive being
that from the State, which decided to support the IOA with a sum of… 7% of its total budget – are negative and threaten the
smooth continuation of the activity of this
ni e eacon o no ed e and O m ic
education?
a e t i ea e a
a e to
pend a program if we see that we cannot
o d on inancia
ta
ite t i text,
nothing has been decided and I am therefore
obliged to present the planning for 2016, as
it was decided by the Ephoria of the IOA,
without cuts and changes in the educational programs.
One hundred and twenty years have
passed since that historic April day when
the Panathenaic Stadium welcomed the first
modern Olympic Games, fulfilling the viion o a on ie e de o e tin and i
e o t a e e imit io i e a .
in a t e e ea man t in
a e
changed in the world of the Olympic Family. However, the fundamental principles
of Olympism have been maintained and
extended to the new challenges that have
emerged in modern societies all over the
world. It is now obvious that, in the words
of Coubertin, the mission of sport is to be “at
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∆ρα ∆ιονύση Γάγγα
ΟΑ

Τ
«Αν θέλαµε να
βάλουµε κάποιον
τίτλο στη φετινή
χρονιά, αντίστοιχο
µε τον περσινό,
θα έπρεπε να
την ονοµάσουµε...
«Μια ακόµα
πιο δύσκολη
χρονιά...»!!!.»

ο 2015 το χαρακτηρίσαμε Μια
δύσκολη χρονιά... και πράγματι ήταν Η οικονομική ασφυξία
που βιώσαμε σε όλη την διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, μας έκανε
πολύ συχνά να σκεφτούμε τη μείωση των
προγραμμάτων της ΔΟΑ, μιας και ήταν πολύ
δύσκολο να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις
που είχαμε δημιουργήσει με την πετυχημένη πορεία των προηγούμενων πέντε ετών.
Μια πορεία που στόχευε στην προσέλκυση
όλο και περισσότερων νέων από όλο τον κόσμο, όχι μόνον στις τακτικές μας Συνόδους
αλλά και μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα μεγάλων ιδρυμάτων της Χώρας μας
αλλά κυρίως και του εξωτερικού.
Με τις σωστές και στοχευμένες περικοπές
στα διοικητικά έξοδα λειτουργίας των εγκαταστάσεων, την καθιέρωση διδάκτρων στους
φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Ολυμπιακών Σπουδών επιπέδου a te
που υιοθετήσαμε, την εξεύρεση μικρών αλλά σταθερών χορηγών και βέβαια με την αμέριστη συμπαράσταση του Προέδρου της
ΔΟΕ, Δρος T oma ac , του Διευθυντή της
ΔΟΕ κυρίου
i to e de Ke e και της
O m ic So ida it με επικεφαλής τον Διευθυντή της κύριο e e i , κατορθώσαμε
να σταθούμε όρθιοι και να ολοκληρώσουμε
με επιτυχία όλα τα προγράμματα του 2015.
Τώρα, αν θέλαμε να βάλουμε κάποιον
τίτλο στη φετινή χρονιά, αντίστοιχο με τον
περσινό, θα έπρεπε να την ονομάσουμε...
Μια ακόμα πιο δύσκολη χρονιά...
μως
τι νόημα θα είχε, αφού, ούτως ή άλλως, τα
μηνύματα που έρχονται από παντού, με εντυπωσιακότερο εκείνο της Πολιτείας που

αποφάσισε να στηρίξει τη ΔΟΑ με ένα ποσό στο...
του συνολικού προϋπολογισμού
της, είναι αρνητικά και επικίνδυνα για την
ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας του μοναδικού αυτού φάρου της γνώσης και της
Ολυμπιακής παιδείας
σως φέτος να υποχρεωθούμε να αναστείλουμε κάποιο πρόγραμμα, αν διαπιστώσουμε
ότι τελικά δεν αντέχουμε οικονομικά μως
τίποτα δεν έχει ακόμα αποφασιστεί μέχρι τη
στιγμή που γράφω αυτό το κείμενο και έτσι
είμαι υποχρεωμένος να παρουσιάσω τον
σχεδιασμό του 2016, όπως έχει αποφασιστεί
από την Εφορεία της ΔΟΑ, χωρίς περικοπές
και αλλαγές προγραμμάτων εκπαίδευσης.
Εκατόν είκοσι χρόνια πέρασαν από την
ιστορική εκείνη ημέρα του Απριλίου, που
το Παναθηναϊκό Στάδιο υποδέχθηκε τους
πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες,
πραγματοποιώντας το όραμα του αρώνου
ie e de o e tin και του συνοδοιπόρου
του Δημήτριο ικέλα.
Στη διάρκεια αυτών των ετών πολλά
άλλαξαν στον κόσμο της Ολυμπιακής Οικογένειας. Πάντως, οι βασικές Αρχές του
Ολυμπισμού διατηρήθηκαν και συμπληρώθηκαν με νέες προκλήσεις που εμφανίστηκαν στις σύγχρονες κοινωνίες σε ολόκληρο
τον κόσμο. Είναι πλέον σαφές ότι, η κατά τον
o e tin αποστολή του αθλητισμού στην
υπηρεσία της αρμονικής συνύπαρξης της
ανθρωπότητας , περιελάμβανε και την περιβαντολλογική αρμονία , μια προσέγγιση που
αποτέλεσε βασική πρόταση για τη βιωσιμότητα στο περιεχόμενο της
enda 2020.
Αυτήν ακριβώς την έννοια της βιωσιμότητας επέλεξε η Εφορεία της ΔΟΑ να α-
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“The administration
and executives of
the IOA are happy
to work once again
with consistency
and responsibility,
in order to carry out
all these events.”

the service of the harmonious development
of humankind…” including “environmental
harmony”, an approach that has constituted an important recommendation for “sustainability” in the content of Agenda 2020.
It was precisely the meaning of “sustainability” that the Ephoria of the IOA chose
to analyze in its regular Sessions for 2016,
with emphasis on the part of this meaning that refers to environmental protection.
om a t to 1 t , t e 1 t oint
nte nationa Se ion o
e ident o irectors of National Olympic Academies and
Officials of National Olympic Committees
will take place, its main subject for debate
being: “Olympic education as a tool for development and sustainability”.
On June 11th, young men and women
from over 100 Olympic Committees will
arrive in Athens in order to participate in
the 56th International Session for Young
Participants, which will be hosted in the
facilities of the IOA in Ancient Olympia,
from the 13th to 25th of the same month.
On June 12th the Opening Ceremony will
take place on the Hill of the Pnyx attended
by the President of the Hellenic Republic.
T e
ect o t i Se ion i : O m ic a ues-based learning as an effective tool for
environmental protection”.
Next September, the 23rd International
Seminar on Olympic Studies for Postgraduate Students will be held. Young people
from different corners of the planet will
meet for one month in Ancient Olympia,
the subject of discussion and debate being:

“Olympism in praxis: The environmental
protection”.
Apart from a series of shorter educational programs which are prepared and
conducted in the facilities of the IOA, by various National Olympic Academies, Olympic
Committees, national and foreign universities and schools throughout the year, activities which are integrated into the broader
promotion of Olympic education by the IOA,
five major events will take place this year:
• The program “Olympism in Praxis” of
Georgetown University will again be implemented this year, from June 28th to July 8th, with a series of high level courses.
This program is the third to have been organized by Professor Alexis Lyras following the great success of the previous two.
• The Harvard Center for Hellenic Studies
will organize, for the fourth successive year,
the Olympic Symposium “Sports, Societies and Cultures” from July 9th to 13th, on
t e
ect o To in
ac icto : ocal and Global Aspects of Ancient Athletic and t e ode n O m ic . o o in
the same procedure for the selection of the
Greek students by the Harvard University
appointed committee, approximately 100
students from all the universities of Greece
will attend the proceedings of the Symposium where professors from Harvard and
other American Universities will be teaching. As from this year, this important International Symposium will be sponsored
t e STO
com an ,
ic
i
supply greatly needed financial assistance

to the IOA.
• From July 16th to 23rd, the Polytechnic
University will host an important Internationa at ematic on e ence in t e O
facilities on the subject: “Knots in Hellas
2016”, which covers ancient Greek civilization and Olympism.
• The International Olympic Truce Centre,
in cooperation with the IOA, will organize
from July 24th to 31st, the International
“Imagine Peace Youth Camp”, in which
around 50 children from sensitive areas of
the world will participate, living for a few
days in the magic of Ancient Olympia and
experiencing an original combination of
sport activities.
• Finally, the Council of Europe will organize from August 15th to 27th the famous
“Pestalozzi Programme”, which will be held
for the first time in Greece, its objective being to provide sporting and Olympic education to three representatives from each
country of the Council of Europe.
Apart from the above events, special importance will be given to the 7th Internationa a te
e ee o am in O m ic
Studies, established by the IOA in cooperation with the University of Peloponnese and
o ted o t e econd ea
O
PIACOS FC”.
The administration and executives of the
IOA are happy to work once again with consistency and responsibility, in order to carry
out all these events which enhance the image of the Academy both abroad and in the
co nt o O m ic
t e.
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«Η ∆ιοίκηση και
τα στελέχη της ∆ΟΑ
είναι ευτυχείς που για
µια ακόµα χρονιά θα
εργαστούν µε συνέπεια
και υπευθυνότητα
για να φέρουν σε
πέρας όλες αυτές
τις διοργανώσεις.»
ναλύσει στις τακτικές της Συνόδους για το
2016, με έμφαση στο κομμάτι της έννοιας
αυτής που αναφέρεται στην προστασία του
περιβάλλοντος.
Από τις έως τις 1 Μα ου, έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα η 1 η Κοινή
Διεθνής Σύνοδος για Προέδρους ή Διευθυντές Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών και
Στελέχη Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών
με κεντρικό θέμα συζήτησης: Η Ολυμπιακή παιδεία ως εργαλείο για την ανάπτυξη
και τη βιωσιμότητα .
Στις 11 Ιουνίου θα φθάσουν στην Αθήνα
νέοι και νέες από περισσότερες από 100 Ολυμπιακές Επιτροπές για να συμμετάσχουν
στην 56η Διεθνή Σύνοδο για Νέους Μετέχοντες, η οποία θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία
από 1 έως 25 του ίδιου μήνα. Στις 12 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα η
Τελετή Έναρξης στον λόφο της Πνύκας με
την παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής
Δημοκρατίας. Το θέμα της Συνόδου αυτής
είναι: Η μάθηση που βασίζεται στις Ολυμπιακές αξίες, ως αποτελεσματικό εργαλείο
για την περιβαλλοντική προστασία .
Τον προσεχή Σεπτέμβριο έχει προγραμματιστεί να οργανωθεί το 2 ο Διεθνές
Σεμινάριο Ολυμπιακών Σπουδών για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές. Νέοι από διάφορα
σημεία της γης θα συναντηθούν για έναν
μήνα στην Αρχαία Ολυμπία, με αντικείμενο συζήτησης και ανάλυσης, Ολυμπισμός
στην πράξη: Προστασία του Περιβάλλοντος .
Εκτός από μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων μικρότερης εμβέλειας που προε-

τοιμάζουν και υλοποιούν στις εγκαταστάσεις
της ΔΟΑ οι διάφορες Εθνικές Ολυμπιακές
Ακαδημίες, οι Ολυμπιακές Επιτροπές, Πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής και σχολεία, καθ όλη την διάρκεια του
χρόνου, δράσεις οι οποίες εντάσσονται στη
γενικότερη προώθηση της Ολυμπιακής παιδείας από τη ΔΟΑ, φέτος θα πραγματοποιηθούν πέντε μεγάλες εκδηλώσεις:
Το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου του
eo eto n, O m i m in axi , θα
πραγματοποιηθεί και φέτος, από 2 Ιουνίου μέχρι Ιουλίου, με μια σειρά μαθημάτων
υ ηλού επιπέδου. Το πρόγραμμα αυτό οργανώνεται για τρίτη συνεχή χρονιά από τον
Καθηγητή Αλέξη Λύρα, με μεγάλη επιτυχία.
Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Χάρβαρντ θα διοργανώσει από έως 1 Ιουλίου,
για τέταρτη συνεχή χρονιά το Ολυμπιακό
Συμπόσιο S o t , Societie and
t e
με θέμα: To in ac icto : oca and
Global Aspects of Ancient Athletics and
t e ode n O m ic . Με τη γνωστή διαδικασία της επιλογής των συμμετεχόντων
Ελλήνων φοιτητών από την επιτροπή που ορίζει το ίδιο το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ,
θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συμποσίου περίπου 100 φοιτητές από όλα τα
Πανεπιστήμια της χώρας μας και θα διδάξουν καθηγητές του Χάρβαρντ και άλλων
Αμερικανικών Πανεπιστημίων. Από φέτος
το μεγάλο αυτό Διεθνές Συμπόσιο θα επιχορηγείται από την εταιρία STO
,
μια οικονομική ενίσχυση που την είχε πολλή ανάγκη η ΔΟΑ.
Από 16 μέχρι 2 Ιουλίου, το Πολυτεχνείο

θα φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ,
ένα μεγάλο Διεθνές Μαθηματικό Συνέδριο
με θέμα: Knot in e a 2016 , με προεκτάσεις στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και
τον Ολυμπισμό.
Το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας, σε συνεργασία με τη ΔΟΑ, θα οργανώσει
από 2 έως 1 Ιουλίου το Διεθνές ma ine
eace o t am στο οποίο θα συμμετάσχουν περίπου 50 παιδιά από ευαίσθητες
περιοχές του κόσμου, τα οποία θα ζήσουν
για λίγες μέρες τη μαγεία της Αρχαίας Ολυμπίας και έναν πρωτότυπο συνδυασμό
αθλητικών δράσεων.
Τέλος, το Συμβούλιο της Ευρώπης θα οργανώσει από 15 έως 2 Αυγούστου το γνωστό
e ta o i o amme , το οποίο γίνεται
για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στόχο έχει την αθλητική Ολυμπιακή επιμόρφωση
τριών εκπροσώπων από κάθε χώρα μέλος
του Σ.τ.Ε.
Εκτός όμως από τις πιο πάνω εκδηλώσεις, μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί και στην
η χρονιά του Διεθνούς Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Ολυμπιακών Σπουδών
a te de ee , που έχει καθιερώσει η
ΔΟΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στηρίζει για δεύτερη χρονιά η ΠΑΕ ΟΛ ΜΠΙΑΚΟΣ .
Η Διοίκηση και τα στελέχη της ΔΟΑ είναι
ευτυχείς που για μια ακόμα χρονιά θα εργαστούν με συνέπεια και υπευθυνότητα για να
φέρουν σε πέρας όλες αυτές τις διοργανώσεις, που ενισχύουν την εικόνα της Ακαδημίας τόσο στο εξωτερικό όσο και στην ίδια
τη Χώρα του Ολυμπιακού Πολιτισμού.
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The IOC
President Thomas
Bach with the
IOTC Director
Constantinos
Filis, the IOA
Honorary Dean
Konstantinos
Georgiadis, the
chef de mission
of the Greek team
Vasilis Katsoras
and Panagiotis
Giannaras from
the IOA staff.
Ο Πρόεδρος της
ΔΟΕ Thomas
Bach με τον
Διευθυντή του
ΔΚΟΕ Κωνσταντίνο
Φίλη, τον Επίτιμο
Κοσμήτορα της
ΔΟΑ Κωνσταντίνο
Γεωργιάδη, τον
επικεφαλής
της ελληνικής
αποστολής Βασίλη
Κατσώρα και
τον Παναγιώτη
Γιανναρά από το
προσωπικό της
ΔΟΑ.
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For the 4th
consecutive time
the IOA at the Youth
Olympic Games
The second Winter Olympic Games of Lillehammer 2016

Για 4η συνεχόµενη φορά η ∆ΟΑ
στους Ολυµπιακούς Αγώνες Νέων
2οι Χειµερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες Νέων του Λιλεχάµερ 2016

Roula Vathi
α
Ρούλα Βάθη

0

The young athletes responded with enthusiasm to the
educational activities organized by the International
Olympic Academy and the International Olympic Truce
Centre at the 2nd Winter Youth Olympic Games that
were successfully organized at Lillehammer, Norway.
it in t e ame o o t e ea n S a e ogram, the educational activities of the two institutions
were hosted under the title of “Olympism and Peace
omotion o t o da
1 1 2 at ama and et een t e 15t and t e 21 t o e
a at
on
a , in t e o t O m ic i a e in i e amme .
ea n S a e i a com ex ed cationa
o am
through which sport is combined with culture and
education with a view to inspiring athletes “to go beyond and create tomorrow”, according to the motto
of the Lillehammer Games.
In this celebration of sport, 1100 young athletes
from 71 countries, in the margin of their competitive
obligations had the possibility in a modern facility in
Lillehammer, with a contemporary and attractive design, to develop their skills, have fun, be concerned,
learn and share.
The IOA, as a long-term partner in the Culture and
Education Program of the YOG, since it participates
in it from the creation of this new institution, had the

Με ενθουσιασμό ανταποκρίθηκαν οι νέοι αθλητές στις
εκπαιδευτικές δράσεις που διοργάνωσαν η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία και το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας στους 2ους Χειμερινούς Ολυμπιακών
Αγώνες Νέων που διοργανώθηκαν με επιτυχία στο
Λιλεχάμερ της Νορβηγίας.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μαθαίνω Διαχέω
ea n S a e φιλοξενήθηκαν οι εκπαιδευτικές
δράσεις των δύο φορέων υπό τον τίτλο Προώθηση
του Ολυμπισμού και της Ειρήνης για 2 ημέρες 1
1 2 στο Χαμάρ και μεταξύ 15 και 21 Φεβρουαρίου
στο
on
a , στο Ολυμπιακό Χωριό Νέων στο
Λιλεχάμερ.
Το ea n S a e είναι ένα σύνθετο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα μέσω του οποίου ο αθλητισμός συνδυάζεται με τον πολιτισμό και την εκπαίδευση με στόχο
να εμπνεύσει τους αθλητές να πάνε πιο μακριά και
να δημιουργήσουν το αύριο
o e ond and c eate
tomo o , σύμφωνα και με το σύνθημα των Αγώνων
του Λιλεχάμερ.
Σε αυτή τη γιορτή του αθλητισμού, οι 1100 νέοι αθλητές από 1 χώρες, στο περιθώριο των αγωνιστικών
τους υποχρεώσεων, σε μια μοντέρνα εγκατάσταση στο
Λιλεχάμερ με σύγχρονο και ελκυστικό σχεδιασμό, είχαν τη δυνατότητα μέσα από καλά σχεδιασμένες εκ-

12 ― ΙΟΑ Journal 09

“The IOA, as a long-term
partner in the Culture
and Education Program of
the YOG, had the pleasure
of participating in this
event as well and presenting
its innovative educational
program.”

pleasure of participating in this event as well and presenting its innovative educational program. The objecti e o t e O
o am i co e in t e O m ic
o ement and it a e
a to ac aint t e o n
athletes with the history, the philosophy, the values
and idea o t e O m ic o ement and enco a e
them to disseminate the Olympic principles in their
communities.
Using an original interactive Olympic education
tool on touch screens, the young athletes and their
coaches, the sport officials and the public in Lillehammer discovered the Olympic history and its roots in
Ancient Greece, in an attractive way, through knowledge games and various activities and approached
Olympism as a philosophy of life.
T e t ete o e ode To a e e , anna Kearney, Rasmus Hansen, Claudia Nystad, Anette Sagen,
S e e
dman, o
Sc a , e ix ott a d, ic
Alard, Stéphane Lambiel, visited the educational programs of the IOA and the IOTC and were given the opportunity to exchange views with the young athletes
and convey to them their knowledge and experiences.
It is always a wonderful surprise to meet the alumni
of the IOA during the Youth Olympic Games, who either work in the Organizing Committee, or they take
part in the event as volunteers, or as administrative
officials of the sports missions, forming a dynamic
and compact network. With the valuable knowledge
and experience they obtained from the IOA, the IOA
a mni ta e action in t e O m ic o ement im a t-

0

0

παιδευτικές δράσεις να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές
τους, να υχαγωγηθούν, να προβληματιστούν, να μάθουν και να μοιραστούν.
Η ΔΟΑ, ως μακροχρόνιος εταίρος στο Πολιτιστικό
και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων
Νέων, μιας και συμμετέχει σε αυτό από τη σύσταση του
νέου αυτού θεσμού, είχε τη χαρά να συμμετάσχει και
σε αυτή τη διοργάνωση παρουσιάζοντας το καινοτόμο
εκπαιδευτικό της πρόγραμμα. Στόχος του προγράμματος της ΔΟΑ Ανακαλύπτοντας το Ολυμπιακό Κίνημα
και τις Αξίες του ήταν να γνωρίσουν οι νέοι αθλητές
την ιστορία, τη φιλοσοφία, τις αξίες και τα ιδεώδη του
Ολυμπιακού Κινήματος και να τους ενθαρρύνει να διαδώσουν τις Ολυμπιακές αρχές στις κοινότητές τους.
Χρησιμοποιώντας ένα πρωτότυπο διαδραστικό εργαλείο Ολυμπιακής παιδείας σε οθόνες αφής, οι νέοι

01

The IOC Member
for South Africa
Sam Ramsamy
with athletes of the
South African team
at the IOA/IOTC
booth.
Το μέλος της ΔΟΕ
για τη Νότιο Αφρική
Sam Ramsamy
μαζί με αθλητές της
νοτιοαφρικανικής
ομάδας στο
περίπτερο ΔΟΑ/
ΔΚΟΕ.
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«Η ∆ΟΑ, ως µακροχρόνιος
εταίρος στο Πολιτιστικό και
Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα
των Ολυµπιακών Αγώνων
Νέων, είχε τη χαρά να
συµµετάσχει και σε αυτή τη
διοργάνωση παρουσιάζοντας
το καινοτόµο εκπαιδευτικό
της πρόγραµµα.»

02

The IOC Honorary
President Jacques
Rogge is guided
around the IOA and
IOTC activities.
Ο Επίτιμος
Πρόεδρος της ΔΟΕ
JacquesRogge
ξεναγείται στις
δραστηριότητες της
ΔΟΑ και του ΔΚΟΕ.

ing the inspiration they drew in Ancient Olympia.
Among the distinguished guests who visited the
activities of the IOA and the IOTC were IOC President T oma ac , t e ime ini te o
o a
Erna Solberg, the Chair of the Organizing Committee (LYOGOC), Siri Hatlen, ministers of the government o o a , t e ime ini te o S it e and,
t e ice e ident o t e O
a a
o ta a e
and O mem e Sam am am , a dia o e , Tony Estanguet, the Special Adviser to the UN Secreta
ene a on S o t o e e o ment and eace,
Wilfried Lemke, as well as many e
e
on and
representatives of the Organizing Committee of the
next Winter Youth Olympic Games in Lausanne 2020,
who expressed their interest and enthusiasm for the
O
ic inte acti e o am.

αθλητές, καθώς και οι προπονητές τους, οι αθλητικοί
αξιωματούχοι και το κοινό του Λιλεχάμερ ανακάλυ αν
την Ολυμπιακή ιστορία και τις ρίζες της στην αρχαία
Ελλάδα με έναν ελκυστικό τρόπο μέσα από παιχνίδια
γνώσεων και ποικίλες δραστηριότητες και προσέγγισαν τον Ολυμπισμό ως φιλοσοφία ζωής.
Επισκέ εις πραγματοποίησαν στα εκπαιδευτικά
προγράμματα της ΔΟΑ και του ΔΚΟΕ και οι αθλητές πρότυπα To a e e , anna Kea ne , a m
Hansen, Claudia Nystad, Anette Sagen, Shelley
dman, o
Sc a , e ix ott a d, ic a d,
St
ane am ie , οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να
περιηγηθούν, να ανταλλάξουν από εις με τους νέους
αθλητές και να τους μεταφέρουν τη γνώση και τις εμπειρίες τους.
Είναι πάντοτε μια υπέροχη έκπληξη να συναντάμε παλαιούς μετέχοντες της ΔΟΑ στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων. Είτε ως εργαζόμενοι στην
Οργανωτική Επιτροπή, είτε ως εθελοντές είτε ως διοικητικοί αξιωματούχοι των αθλητικών αποστολών, οι
μετέχοντες της ΔΟΑ συνθέτουν ένα δυναμικό και συμπαγές δίκτυο. Με πολύτιμη παρακαταθήκη τη γνώση και τις εμπειρίες που αποκόμισαν από τη ΔΟΑ, οι
μετέχοντες της ΔΟΑ δραστηριοποιούνται στο Ολυμπιακό Κίνημα και μεταλαμπαδεύουν την έμπνευση που
άντλησαν στην Αρχαία Ολυμπία.
Ανάμεσα στους υ ηλούς προσκεκλημένους που επισκέφτηκαν τις δράσεις της ΔΟΑ και του ΔΚΟΕ ήταν
ο Πρόεδρος της ΔΟΕ, T oma ac , η Πρωθυπουργός
της Νορβηγίας na So e , η Πρόεδρος της Oργανωτικής Επιτροπής
O O , Si i at en, υπουργοί της
κυβέρνησης της Νορβηγίας, ο Πρωθυπουργός της Ελβετίας, η Αντιπρόεδρος της ΔΟΕ a a
o ta a e
και τα μέλη της ΔΟΕ, Sam am am , a dia o e ,
Ton
tan et, o Ειδικός Σύμβουλος Αθλητισμού για
την Ανάπτυξη και την Ειρήνη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, i ied em e, και πολλοί επικεφαλής
των αθλητικών αποστολών, καθώς και εκπρόσωποι
της Οργανωτικής Επιτροπής των επόμενων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Νέων της Λωζάνης 2020,
οι οποίοι μάλιστα εξέφρασαν το ενδιαφέρον και τον
ενθουσιασμό τους για το πλούσιο διαδραστικό πρόγραμμα της ΔΟΑ.
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Οpinions
Απόψεις

Olympic Movement
and Environmental
Protection
Ολυµπιακό Κίνηµα και
Περιβαλλοντική Προστασία

H.S.H. Prince Albert II of Monaco
e er
a r an o e
u a na l
an ega
o
on
α
Α.Υ. τον Πρίγκιπα Αλβέρτο ΙΙ του Μονακό
λ
Ο
εδ
σ
α
α λ
Ο
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“Respect for the
environment is embedded
in the philosophical
foundation of the
International Olympic
Committee and the
Olympic Movement.”
In today’s world, athletes face complex environmental
c a en e inc din a m ai
a it , ate o tion, the prevalence of toxic substances and of course
t e con e ence o c imate c an e. S c condition
can have a significant impact on a competition and on
its competitors. Rather than merely reacting to these
c a en e , t e O m ic o ement i o in
oactively on multiple fronts to address them.
Respect for the environment is embedded in the
philosophical foundation of the International Olymic ommittee and t e O m ic o ement.
ea
as the 1890’s, the IOC’s founder and educational reo mi t, a on ie e de o e tin, ad t e notion o
putting por a e er e o e ar on ou e elopen o u an n
a e o pro o ng a pea e ul
o e on erne
e pre er a on o u an gn
The implicit link between environmental issues and
e ar on ou e elop en o u an n became an
explicit responsibility for the IOC as environmental
awareness increased during the past decades.
Although the Olympic Games had taken symbolic
steps to support the environmental movement as early as
1972, the IOC’s approach changed dramatically after the
andma 1 2
on e ence on n i onment and evelopment, commonly known as the first “Earth Summit”.
Two years after, in 1994, the Centennial Olympic
Congress focused on environment becoming the third
pillar of Olympism, along with sport and culture. The
Olympic Charter was amended to clearly engage the
IOC to en ourage an uppor a re pon le on ern or
en ron en al ue o pro o e u a na le e elopen n por an o re u re a e l p
a e e
el a or ngl
Today sustainability is an integral part of Games
planning and operations, from the start of the bid phase
through to the post-Games legacy phase. Advances and

«Ο σεβασµός για το
περιβάλλον ενσωµατώνεται
στο φιλοσοφικό
οικοδόµηµα της ∆ιεθνούς
Ολυµπιακής Επιτροπής
και του Ολυµπιακού
Κινήµατος.»
Στον σημερινό μας κόσμο, οι αθλητές αντιμετωπίζουν
σύνθετες περιβαλλοντικές προκλήσεις μεταξύ των οποίων τη βλαβερή ποιότητα της ατμόσφαιρας, τη ρύπανση των υδάτων, την επικράτηση τοξικών ουσιών και
βέβαια τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Αυτές οι
συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τον αγώνα
και τους αθλητές. Αντί να αντιδρά απλώς απέναντι σε
αυτές τις προκλήσεις, το Ολυμπιακό Κίνημα εργάζεται
δυναμικά για να τις αντιμετωπίσει σε όλα τα μέτωπα.
Ο σεβασμός για το περιβάλλον ενσωματώνεται στο
φιλοσοφικό οικοδόμημα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και του Ολυμπιακού Κινήματος. δη από τη
δεκαετία του 1 0, ο ιδρυτής της ΔΟΕ και εκπαιδευτικός
μεταρρυθμιστής, αρώνος ie e de o e tin, σκέφθηκε να θέσει τον α λ σ σ
εσία
α
α
α
α εσ
α
σε α
ε
ία
ε δα εα α δα
σ
α
α
εα .
Ο έμμεσος δεσμός μεταξύ των περιβαλλοντικών θεμάτων και
α
α
α
α
αποτελεί μια κατηγορηματική υποχρέωση για τη ΔΟΕ
καθώς αυξήθηκε η ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον
στη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών.
Παρά το γεγονός ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες έλαβαν
συμβολικά μέτρα για να στηρίξουν το περιβαλλοντικό κίνημα, ήδη από το 1 2, η προσέγγιση της ΔΟΕ
άλλαξε δραματικά μετά τη Διάσκε η του ΟΗΕ για το
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη το 1 2, ένα ορόσημο
γνωστό ως η πρώτη Σύνοδος Κορυφής του Πλανήτη .
Δυο χρόνια αργότερα, το 1
, το Ολυμπιακό Συνέδριο της Εκατονταετίας, εστιάστηκε στο περιβάλλον,
αποτελώντας τον τρίτο πυλώνα του Ολυμπισμού, μαζί με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Ο Ολυμπιακός
Χάρτης τροποποιήθηκε ώστε να καλεί τη ΔΟΕ α ε α
ε α ασ ί ε
ε
α ε δα
α α
ε αλλ
αα α α
εί
σ
α
σ
α λ σ α α
α
Ολ
α ίΑ
ε α
δε
α α αλ
.
Σήμερα, η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
του σχεδιασμού και των λειτουργιών των Αγώνων, από
τη φάση της διεκδίκησης έως τη μετα ολυμπιακή φάση
της κληρονομιάς. Η πρόοδος και η ευαισθητοποίηση για
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awareness in life-cycle planning, sustainable building
design, construction materials, carbon management and
other sustainable innovations are becoming standard elements of Games planning and staging, setting an example and encouraging others to think in the long-term
and operate in a sustainable manner.
The IOC is more than ever committed to working with
the United Nations to ensure that Sport plays a significant o e in t e o t 2015 e e o ment
enda. T i
important role was duly recognized in September 2015
when the UN General Assembly adopted the post-2015
document that included a direct reference to the benefits
and importance of sport. Paragraph 37 of “Transforming
o
o d: T e 20 0 enda o S taina e e e o ment” reads: por al o an por an ena ler o u a na le e elop en
e re ogn e e gro ng on r u on
o por o e real a on o e elop en an pea e n
pro o on o oleran e an re pe an
e on r u on
a e o e e po er en o o en an o oung people
n
ual an o
un e a ell a o eal e u a on
an o al n lu on o e e .
a ed on e idence
o t e ea c and a t ex erience, the IOC has urged and will continue to advocate
the inclusion of Sport in development agenda initiatives
with the following objectives:
omote
taina e citie and man ett ement
• promote health and the prevention of non-communica e di ea e
ac ie e
a it ed cation t o
a e a ed
ea nin
omote ende e a it , inc din t e em o e ment
o i and omen
cont i te to eace and non io ent ocietie
• develop human capital and human potential.
nde t e eade i o e ident ac , t e O ea firmed its commitment to environmental protection and
sustainable development in its Olympic Agenda 2020, a
t ate ic oadma o t e t e o t e O m ic o ement that was unanimously approved during the IOC’s
12 t Se ion e d in ecem e 201 in onaco. T e
forty detailed recommendations that make up Olympic
enda 2020 o ide t e O m ic o ement it a
clear vision of where it is headed and how it can protect
t e ni ene o t e ame and t en t en O m ic
values in society.
To that effect, Olympic Agenda 2020 has led to a
fundamental change in the process of selecting Olympic Host Cities, with a much stronger emphasis on sustainability. The cities bidding for the Olympic Games
now have much more flexibility to design Games that
respond to their legacy needs, rather than trying to
fit a template. There is no one-size-fits-all approach
to o tin t e ame .
e ident ac aid in ont
o 1,000 a o
om a o nd t e o e at t e 21 t

τον σχεδιασμό του κύκλου ζωής, τον βιώσιμο σχεδιασμό των εγκαταστάσεων, τα κατασκευαστικά υλικά, τη
διαχείριση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και
άλλες βιώσιμες καινοτομίες αποτελούν σήμερα πρότυπα στοιχεία για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των
Αγώνων, αποτελώντας παράδειγμα και ενθαρρύνοντας
άλλους να σκεφθούν μακροπρόθεσμα και να λειτουργούν με βιώσιμο τρόπο.
Η ΔΟΕ είναι σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, αποφασισμένη να συνεργάζεται με τα Ηνωμένα Έθνη για
να εξασφαλίσει ότι ο Αθλητισμός θα παίζει σημαντικό
ρόλο στην Αναπτυξιακή Ατζέντα μετά το 2015. Ο σημαντικός αυτός ρόλος αναγνωρίστηκε δεόντως, τον Σεπτέμβριο του 2015, όταν η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
υιοθέτησε το έγγραφο του 2015, που περιελάμβανε μια
άμεση αναφορά στα οφέλη και τη σημασία του αθλητισμού. Η παράγραφος , Μετατρέποντας τον Κόσμο μας: Η Ατζέντα 20 0 για τη ιώσιμη Ανάπτυξη ,
αναφέρει: Ο α λ σ
εί α ε ίσ
α σ α
α
σ
α
Α α
ί
ε
α α ε σ
λ
α λ σ
α
ε ίε
α
α
ε
α
λ
α
α
σε ασ
α
σ
λ
α
ε δ
σ
α
α
α
α
α
α
σ
εία
α δεία α
ε σ
σ .
ασισμένη στην έρευνα για τα στοιχεία και την υποστήριξη και την παλαιότερη εμπειρία, η ΔΟΕ παρότρυνε και θα εξακολουθήσει να συνιστά τη συμπερίλη η
του Αθλητισμού στις πρωτοβουλίες της αναπτυξιακής
ατζέντας με τους ακόλουθους στόχους:
την προώθηση βιώσιμων πόλεων και ανθρώπινων
οικισμών,
την προώθηση της υγείας και την πρόλη η των μη
μεταδιδόμενων ασθενειών,
την επίτευξη ποιοτικής παιδείας μέσω της μάθησης
που στηρίζεται στις αξίες,
την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων, συμπεριλαμβανομένης της ενδυνάμωσης των κοριτσιών και
των γυναικών,
τη συμβολή στις ειρηνικές και μη βίαιες κοινωνίες,
την ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου και ανθρώπινων δυνατοτήτων.
πό από την ηγεσία του Προέδρου ac , η ΔΟΕ επανέλαβε τη δέσμευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ολυμπιακή
Ατζέντα 2020, έναν στρατηγικό οδικό χάρτη για το μέλλον του Ολυμπιακού Κινήματος, που υιοθετήθηκε ομόφωνα στη διάρκεια της 12 ης Συνόδου της ΔΟΕ, που
έλαβε χώρα, τον Δεκέμβριο του 201 , στο Μονακό. Οι
σαράντα λεπτομερείς συστάσεις, που αποτελούν την Ολυμπιακή Ατζέντα 2020, προσφέρουν στο Ολυμπιακό
Κίνημα ένα σαφές όραμα για την πορεία που θα ακολουθήσει και πώς μπορεί να προστατεύσει τη μοναδι-
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United Nations Climate Change Conference (COP 21)
in Paris,
e are no a ng e
e o
e l p
a e an er e e a a a al
or e r long er an
e elop en plan an
en e are on er ng o
e an
a ap e l p
a e o e u a na le nee o e
eren
e
Sustainability and environmental concerns are embedded through many of the recommendations. Recommendation number four i.e. “Include sustainability
in all aspects of the Olympic Games” and recommendation number five i.e. “Include sustainability within
t e O m ic o ement dai o e ation
o e e
specifically highlight the importance of these topics
o t e O m ic o ement and it
t e.
One of the direct outcomes of recommendations
four and five is reflected in the renewed IOC “Sport
and Environment Commission”. Established in 1995,
and serving as a high-level advocate for sustainabilit
it in t e O m ic o ement and e ond, it a
been renamed “Sustainability and Legacy Commission”.
This Commission, that I have the honor to chair, is
comprised of IOC members, independent environmental experts, and senior business representatives that
focus exclusively on issues related to sustainability
and legacy. Our deliberations, advocacy and support
will increase the IOC’s efforts to include sustainability in its day-to-day operations, promote sustainabilit t o
o t t e O m ic o ement, and o e ne
partnerships with organizations beyond sport.
The International Olympic Committee is fully committed in using its global reach and the convening
power of sport to support and to achieve the goals of
sustainable development.

κότητα των Αγώνων και να ενισχύσει τις Oλυμπιακές
αξίες στην κοινωνία.
Για τον σκοπό αυτό, η Ολυμπιακή Ατζέντα 2020 οδήγησε σε μία θεμελιώδη αλλαγή στην επιλογή των πόλεων που θα φιλοξενήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες,
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα. Οι πόλεις
που διεκδικούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες έχουν πλέον μεγαλύτερη ευελιξία να σχεδιάσουν Αγώνες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κληρονομιάς, αντί να
προσπαθούν να εφαρμόσουν ένα πρότυπο. Δεν υπάρχει μια προσέγγιση που να ταιριάζει σε όλους για τη
φιλοξενία των Αγώνων. πως είπε ο Πρόεδρος ac
ενώπιον 1000 δημάρχων από όλο τον κόσμο, στην
21η Διάσκε η των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή O 21 στο Παρίσι,
ε
αα
λε α α
Ολ
α ίΑ
ε
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σ
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α
α
εσ
α
α α
α
α α α
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ε
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.
Η βιωσιμότητα και οι περιβαλλοντικές ανησυχίες ενσωματώνονται μέσα από πολλές συστάσεις. Η σύσταση
, π.χ., περιλαμβάνει τη βιωσιμότητα σε όλες τις πτυχές των Ολυμπιακών Αγώνων , ενώ η σύσταση 5, π.χ.,
περιλαμβάνει τη βιωσιμότητα εντός των καθημερινών
διαδικασιών του Ολυμπιακού Κινήματος , υπογραμμίζοντας συγκεκριμένα τη σημασία των θεμάτων αυτών
για το Ολυμπιακό Κίνημα και το μέλλον του.
Ένα από τα άμεσα αποτελέσματα των συστάσεων
και 5 αντικατοπτρίζεται στην ανανεωμένη Επιτροπή
Αθλητισμού και Περιβάλλοντος της ΔΟΕ. Ιδρύθηκε το
1 5 και λειτουργώντας ως σημαντικός συνήγορος για
τη βιωσιμότητα εντός του Ολυμπιακού Κινήματος και
πέρα από αυτό μετονομάστηκε σε Επιτροπή ιωσιμότητας και Κληρονομιάς .
Η Επιτροπή αυτή, της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω, αποτελείται από μέλη της ΔΟΕ, ανεξάρτητους
περιβαλλοντικούς εμπειρογνώμονες και ανώτερους επιχειρηματικούς εκπροσώπους, που εστιάζονται αποκλειστικά σε θέματα που αφορούν τη βιωσιμότητα και
την κληρονομιά. Οι διαβουλεύσεις, η συνηγορία και η
υποστήριξή μας θα αυξήσουν τις προσπάθειες της ΔΟΕ
ώστε να συμπεριλάβει τη βιωσιμότητα στις καθημερινές
δραστηριότητες, προβάλλοντας τη βιωσιμότητα σε όλο
το Ολυμπιακό Κίνημα και χτίζοντας νέες συνεργασίες
με οργανώσεις πέρα από τον αθλητισμό.
Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έχει δεσμευτεί ώστε να κάνει χρήση της παγκόσμιας απήχησής της και
της δύναμης του αθλητισμού, για να εκπληρώσει τους
στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.
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Faster, Higher,
Stronger, Greener
Πιο Γρήγορα, πιο Ψηλά,
πιο ∆υνατά, πιο Πράσινα

Achim Steiner
e u e re or o
n ron en rogra
α
Achim Steiner
ελεσ
ε
α
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ε
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“This relationship
between sport and
the environment is not
only one of inspiration,
but of impact.”
Sport is intimately connected to nature. The outdoors
have been the arena for athletic achievement for thousands of years and today this tradition is nowhere more
on di a t an at t e O m ic ame . i ion attend
this spectacle of human endeavour in person and billions watch on screens across the globe.
As we watch sailors plying windswept coastlines or
Nordic skiiers traversing snow-covered forests as they
compete for the podium, we are reminded of the deep relationship between sport and the environment. Ask many
Olympians, let alone other amateur athletes, who compete outdoors, and they would likely point to their surroundings as a key motivator and source of inspiration.
e o d ee a
in i ed to a e a d t at
source. Not only for athletic competition, of course,
but for the same reasons the natural world inspire and
underpins our cultures and communities.
This relationship between sport and the environment
is not only one of inspiration, but of impact. As one of
the most popular pastimes and spectator events, sporting facilities and activities cater to billions of people.
An impact on the environment is virtually unavoidable at this scale, and we see it manifest in many ways.
Facilities often have massive energy consumption
e i ement ,
ic
i cont i te to ai o tion and
emissions of greenhouse gases. Waste disposal, both
toxic and non-toxic, is also a challenge. Land development for mega-events may result in habitat and biodiversity loss, soil erosion and water pollution.
Events such as the Olympics will employ thousands
of people, purchase and consume copious resources and
consumer products, and operate large fleets of vehicles.
Yet these organizational impacts are dwarfed by the
en i onmenta con e ence o mi ion a i in in one
locality for a short period of time. So, while sporting organizations themselves are rarely major polluters, their
ecological footprint can be substantial.
t t e ame to en o tat e, e ent
c a t e
Olympics can also be a powerful influence for positive

«Η σχέση µεταξύ
αθλητισµού και
περιβάλλοντος δεν είναι
µόνο πηγή έµπνευσης,
αλλά και αντίκτυπου.»
Ο αθλητισμός συνδέεται στενά με τη φύση. Η ύπαιθρος
ήταν ανέκαθεν ένας στίβος για αθλητικά επιτεύγματα
εδώ και χιλιάδες χρόνια και σήμερα η παράδοση αυτή προβάλλεται κυρίως στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκατομμύρια ανθρώπων παρακολουθούν δια ζώσης το
θέαμα της ανθρώπινης προσπάθειας, ενώ δισεκατομμύρια το βλέπουν στις οθόνες τους σε όλο τον πλανήτη.
Καθώς παρακολουθούμε τους αθλητές της θάλασσας να παλεύουν με τις ανεμοδαρμένες ακτές ή τους
χιονοδρόμους να διασχίζουν χιονισμένα δάση όταν αγωνίζονται για το βάθρο, θυμόμαστε τη βαθειά σχέση
που υπάρχει ανάμεσα στον αθλητισμό και το περιβάλλον. Ρωτήστε πολλούς Ολυμπιακούς αθλητές, αλλά και
ερασιτέχνες αθλητές, που αγωνίζονται στην ύπαιθρο
και είναι πιθανό ότι θα σας δείξουν το περιβάλλον τους
σαν σημαντικό κίνητρο και πηγή έμπνευσης.
Πρέπει επίσης να έχουμε την έμπνευση να προστατεύσουμε αυτή την πηγή. χι μόνο για τους αθλητικούς
αγώνες, βέβαια, αλλά και για τους ίδιους λόγους που
εμπνέει το φυσικό περιβάλλον και στηρίζει τον πολιτισμό και τις κοινωνίες μας.
Η σχέση μεταξύ αθλητισμού και περιβάλλοντος δεν
είναι μόνο πηγή έμπνευσης, αλλά και αντίκτυπου. ς
μία από τις πιο δημοφιλείς εκδηλώσεις για τους θεατές, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι δραστηριότητες
εξυπηρετούν δισεκατομμύρια ανθρώπων. Ο αντίκτυπος στο περιβάλλον είναι ουσιαστικά αναπόφευκτος
σε αυτή την κλίμακα και το βλέπουμε να εκδηλώνεται
με πολλούς τρόπους.
Οι εγκαταστάσεις απαιτούν συχνά μαζική κατανάλωση ενέργειας, που θα συμβάλλει στη ατμοσφαιρική
ρύπανση και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η
αποκομιδή των αποβλήτων, τοξικών και μη, αποτελεί
επίσης μια πρόκληση. Η ανάπτυξη των εκτάσεων για
μεγάλες εκδηλώσεις μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες
του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας,
τη διάβρωση του εδάφους και τη ρύπανση των υδάτων.
Εκδηλώσεις, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, θα απασχολήσουν χιλιάδες ανθρώπους, αγοράζοντας και
καταναλώνοντας μεγάλες ποσότητες πόρων και καταναλωτικών προϊόντων, χρησιμοποιώντας μεγάλους
στόλους οχημάτων.
Και όμως, οι οργανωτικές αυτές επιπτώσεις φαίνονται μικροσκοπικές απέναντι στις περιβαλλοντικές
συνέπειες των εκατομμυρίων ανθρώπων που φθάνουν
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“An amended Olympic
maxim of Citius, Altius,
Fortius, Viridius
can help inspire a more
sustainable planet.”

change. With the eyes of the world on the Olympic
Games every two years, there is enormous benefit to be
realized in an event that champions sustainable products and technologies, contributes to sustainable and
inclusive local economic growth, and helps focus the
eyes of the world on positive environmental practices.
UNEP has worked for over two decades in efforts to
catalyze just this type of environmental awareness and
action in o t, e innin
it an o i ned it
the IOC in 1994. That year, the Lillehammer Olympics
were the first Green Winter Games, and the Lillehammer Olympic Organizing Committee received the UNEP
Global 500 Award for setting environmental standards
which were absent from previous Olympic Games.
We have seen the progress accelerate through the
ea . T e O m ic o ement cont i ted to t e eenin o ome
a in S dne o t e 2000 S mmer Olympics. For decades, the bay was a toxic waste
dump, contaminated with numerous industrial chemicals. The decision to designate it the main site of the
Sydney Games precipitated an environmental rehabilitation of the bay.
In 2006, the Games in Turin marked two significant
milestones. After issuing unprecedented sustainability
reports in 2003 and 2005 to monitor the impact of the
Games, after the Games it was calculated that about
70% of the event’s carbon emissions had been offset, a
record for such an event.
n ei in , anco e and ondon,
taina i it
was further integrated into the Olympics, through better public transport, improved waste disposal and green
construction.
In 2014, UNEP worked with the Sochi 2014 Organising Committee to develop and deliver environmental
education, and to raise public awareness of environmental issues in conjunction with the Games.

σε μια κοινότητα για σύντομο διάστημα. Ενώ, λοιπόν,
οι αθλητικές διοργανώσεις σπάνια ρυπαίνουν το περιβάλλον, το οικολογικό τους αποτύπωμα μπορεί να
είναι σημαντικό.
Παράλληλα, εκδηλώσεις, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, μπορούν επίσης να έχουν ισχυρή επιρροή για
θετική αλλαγή. Με τα μάτια του κόσμου στραμμένα
στους Ολυμπιακούς Αγώνες κάθε δύο χρόνια, μπορούν
να προκύ ουν τεράστια οφέλη σε μια εκδήλωση που
προβάλλει βιώσιμα προϊόντα και τεχνολογίες, συμβάλλοντας στη βιώσιμη και τοπική οικονομική ανάπτυξη,
βοηθώντας να εστιάζονται τα μάτια του κόσμου σε θετικές περιβαλλοντικές πρακτικές.
Το
εργάζεται πάνω από δύο δεκαετίες, προσπαθώντας να δράσει ως καταλύτης προωθώντας
ακριβώς αυτό το είδος της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δράσης στον αθλητισμό, ξεκινώντας
με ένα Μνημόνιο Συναντίλη ης που υπεγράφη με τη
ΔΟΕ το 1
. Τη χρονιά εκείνη, οι Ολυμπιακοί Αγώνες
του Λιλεχάμερ ήταν οι πρώτοι Πράσινοι Χειμερινοί Αγώνες και η Ολυμπιακή Οργανωτική Επιτροπή έλαβε
το ραβείο
o a 500 για τα περιβαλλοντικά
πρότυπα που είχε θέσει, τα οποία απουσίαζαν στους
προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Έχουμε δει την πρόοδο να επιταχύνεται με τα χρόνια. Το Ολυμπιακό Κίνημα συνέβαλε στην πράσινη ανάπτυξη της ome
a στο Σίδνεϋ για τους ερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000. Για πολλές δεκαετίες,
η παραλία ήταν ένας σκουπιδότοπος τοξικών αποβλήτων, που είχαν μολυνθεί από διάφορα βιομηχανικά
χημικά προϊόντα. Η απόφαση να χαρακτηρισθεί ως η
κύρια εγκατάσταση των Αγώνων του Σίδνεϋ επιτάχυνε την περιβαλλοντική αποκατάσταση της παραλίας.
Το 2006, οι Αγώνες στο Τορίνο σημάδε αν δύο
σημαντικά ορόσημα. Μετά την έκδοση πρωτοφανών
εκθέσεων βιωσιμότητας το 200 και το 2005 για την
παρακολούθηση των επιπτώσεων των Αγώνων, υπολογίστηκε μετά τους Αγώνες ότι περίπου το 0 των
εκπομπών άνθρακα της εκδήλωσης είχαν αντισταθμισθεί και αυτό ήταν ένα ρεκόρ για μια τέτοια εκδήλωση.
Στο Πεκίνο, το ανκούβερ και το Λονδίνο, η βιωσιμότητα εντάχθηκε ευρύτερα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, χάρη στις καλύτερες δημόσιες μεταφορές, τη
βελτιωμένη αποκομιδή των αποβλήτων και τις πράσινες κατασκευές.
Το 201 , το
συνεργάστηκε με την Οργανωτική Επιτροπή του Σότσι 201 , προκειμένου να αναπτύξει και να παραδώσει περιβαλλοντική εκπαίδευση
και να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα, σε συνδυασμό με τους Αγώνες.
Με τα εκατομμύρια επισκεπτών που αναμένονται
φέτος στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το
έχει συνεργασθεί με την Οργανωτική Επιτροπή του Ρίο 2016, για
την έκδοση του Πράσινου Διαβατηρίου, που προωθεί
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«Ένα τροποποιηµένο
Ολυµπιακό απόφθεγµα
Citius, Altius, Fortius,
Viridius µπορεί
να µας βοηθήσει
να δηµιουργήσουµε
έναν πιο βιώσιµο πλανήτη.»

And with millions of visitors expected in Rio de Janeiro this year, UNEP has worked with the Rio 2016
Organizing Committee to launch the Green Passport,
which encourages sustainable travel practices. For example, the Passport introduces travelers to sustainable
o te and acti itie in a i , ena in t em to ex o e
the country responsibly. The campaign also includes an
online platform and a mobile app with tips on reducing
the environmental impact while travelling.
Alongside the extensive collaboration UNEP has enjoyed with the Olympic Games, we have also extended
environmental cooperation to other large-scale sport organizations such as FIFA, the Indian Premier League and
t e d ation nte nationa e de otoc c i me, e in
green World Cups, cricket competitions and motor sport.
Last year was a watershed moment in international action on sustainability. In New York in September,
nations of the world agreed to a common way forward
for development, signing off on the 2030 Agenda for
S taina e e e o ment. n a i in ecem e , t e
international community realized an agreement to collectively tackle the impacts of climate change. Sport
can have enormous impact on this new global agenda.
With the ability to mobilize billions of people to support
and participate in sustainability issues, that impact can
be inestimably positive. The potential of the Olympic
o ement a tne i in t e e e o t a t e otential to shape a response to environmental challenges far
beyond the realm of sport.
The Olympic motto of
u l u or u has long
inspired athletes to go faster, reach higher and become
stronger. An amended Olympic maxim of
u l u
or u
r u can help inspire a more sustainable
anet.

βιώσιμες ταξιδιωτικές πρακτικές. Για παράδειγμα, το
Διαβατήριο προτείνει στους ταξιδιώτες βιώσιμες διαδρομές και δραστηριότητες στη ραζιλία, που τους
επιτρέπουν να διερευνήσουν τη χώρα με υπευθυνότητα. Η εκστρατεία περιλαμβάνει επίσης μια διαδικτυακή
πλατφόρμα και μια εφαρμογή για κινητά με υποδείξεις
για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
στη διάρκεια του ταξιδιού.
Εκτός από την εκτεταμένη συνεργασία την οποία
απήλαυσε το
με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχουμε επίσης επεκτείνει την περιβαλλοντική συνεργασία με άλλες μεγάλες αθλητικές ομοσπονδίες όπως
η
, η ndian emie ea e και η d ation
nte nationa e de otoc c i me, συμβάλλοντας σε
πράσινα Παγκόσμια Κύπελλα, αγώνες κρίκετ και αυτοκινητιστικά αθλήματα.
Η περασμένη χρονιά ήταν ένα σημαντικό ορόσημο
για τη διεθνή δράση με θέμα τη βιωσιμότητα. Στη Νέα
όρκη τον Σεπτέμβριο, τα έθνη του κόσμου συμφώνησαν από κοινού να ακολουθήσουν έναν κοινό τρόπο για
την ανάπτυξη, υπογράφοντας την Ατζέντα 20 0 για τη
ιώσιμη Ανάπτυξη. Τον Δεκέμβριο, στο Παρίσι, η διεθνής κοινότητα κατέληξε σε μια συμφωνία για τη συλλογική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής. Ο αθλητισμός μπορεί να επηρεάσει σημαντικά αυτή τη νέα παγκόσμια ατζέντα. Με τη δυνατότητα να κινητοποιεί δισεκατομμύρια ανθρώπων για να
στηρίξουν και να συμμετάσχουν στα θέματα της βιωσιμότητας, ο αντίκτυπος αυτός μπορεί να αποδειχθεί
ανεκτίμητα θετικός. Η προοπτική της συνεργασίας με
το Ολυμπιακό Κίνημα σε αυτές τις προσπάθειες μπορεί να δώσει μια απάντηση στις περιβαλλοντικές προκλήσεις πολύ πιο πέρα από τον τομέα του αθλητισμού.
Το Ολυμπιακό σύνθημα,
u
l u or u , έχει
εμπνεύσει τους αθλητές να πηγαίνουν πιο γρήγορα,
να στοχεύουν πιο ηλά και να είναι πιο δυνατοί.
Ένα τροποποιημένο Ολυμπιακό απόφθεγμα
u
l u
or u
r u μπορεί να μας βοηθήσει να
δημιουργήσουμε έναν πιο βιώσιμο πλανήτη.
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«Γεννήθηκα και µεγάλωσα
στη Νέα Ζηλανδία όπου
είχα την τύχη να ζήσω
µέσα σε καθαρούς,
καταπράσινους και
ανοιχτούς χώρους.»

“I was born and bred
in New Zealand and
was fortunate to
experience lots of clean,
lush, green and open
spaces growing up.”
Since 2009, I have been honored to be sitting on the
IOC Sport and Environment Commission that has now
been renamed the Sustainability and Legacy Commission with the new Agenda 2020 recommendations.
I was born and bred in New Zealand and was fortunate to experience lots of clean, lush, green and open
spaces growing up. New Zealand is also a country surrounded by ocean and I became attracted to them. In
my teens, I discovered windsurfing as a sport and for
25 years I became intimate with oceans and beaches
all around the world. This led to a passion and respect
for the environment and gave me an acute awareness
of the impact we are making on our planet and its precious resources.
I joined the now called Sustainability and Legacy
Commission in 2009 as an athletes’ representative and
ic
ea i ed t at t e on
a to im ement c an e
was to take action and not just talk about it. Over the
last 7 years, I have helped drive 3 initiatives that have
involved athletes supporting the environment:
1. Project “Litefoot” Charity – using athletes as ambassadors for the environment.
2. Oceania t ete ommi ion
oice o t e
Athletes” education program including “love your
coast”.
3. IOC Athletes’ Commission flight carbon offsetting.
The first initiative was becoming a project “litefoot” ambassador in New Zealand, so I could walk the
walk and talk the talk. Our family’s carbon footprint

Από το 200 , έχω την τιμή να είμαι μέλος της Επιτροπής Αθλητισμού και Περιβάλλοντος της ΔΟΕ που μετονομάστηκε σε Επιτροπή ιωσιμότητας και Κληρονομιάς,
σύμφωνα με τις συστάσεις της Ατζέντας 2020.
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Νέα ηλανδία όπου
είχα την τύχη να ζήσω μέσα σε καθαρούς, καταπράσινους και ανοιχτούς χώρους. Η Νέα ηλανδία είναι μια
χώρα που περιβάλλεται από θάλασσες που άρχισαν να
με ελκύουν από μικρή ηλικία. Στα εφηβικά μου χρόνια
ανακάλυ α το άθλημα της ιστιοσανίδας και επί 25 χρόνια
εξοικειώθηκα με θάλασσες και παραλίες όλης της υφηλίου. Έτσι, απέκτησα πάθος και σεβασμό για το περιβάλλον και άρχισα να συνειδητοποιώ τις επιπτώσεις των
πράξεών μας στον πλανήτη και τα πολύτιμα αγαθά του.
Εντάχθηκα στην Επιτροπή που σήμερα ονομάζεται
Επιτροπή ιωσιμότητας και Κληρονομιάς, το 200 ως
εκπρόσωπος των αθλητών και σύντομα κατάλαβα ότι
για να γίνουν αλλαγές χρειάζονται πράξεις και όχι μόνο
λόγια. Στη διάρκεια της τελευταίας επταετίας, συνέβαλα
στις εξής τρεις πρωτοβουλίες για αθλητές με περιβαλλοντική συνείδηση:
1. o ect ite oot a it : αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιεί αθλητές ως πρεσβευτές του περιβάλλοντος.
2. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Η φωνή των αθλητών
της Επιτροπής αθλητών της κεανίας που περιλαμβάνει
τη θεματική αγάπα τις ακτές σου .
. Αντιστάθμιση άνθρακα των πτήσεων της Επιτροπής Αθλητών της ΔΟΕ.
Στο πλαίσιο της πρώτης πρωτοβουλίας, υπήρξα πρεσβευτής του προγράμματος ite oot στη Νέα ηλανδία
προκειμένου να γίνουν πράξεις τα λόγια. Το αποτύπωμα
άνθρακα της οικογένειάς μας μετράται κάθε μήνα. Προσπαθούμε συνειδητά να μειώνουμε, να επαναχρησιμοποιούμε και να ανακυκλώνουμε ώστε να μειώνονται τα
επίπεδα άνθρακα. Πολλοί διάσημοι πρεσβευτές συμμετέχουν στο πρόγραμμα ite oot . Είμαστε τα πρότυπα
και παροτρύνουμε τους αθλητικούς ομίλους και οργανώσεις σε όλη τη Νέα ηλανδία να μας μιμηθούν. Στις
2 Φεβρουαρίου, εκτιμήθηκε ότι χάρη στο πρόγραμμα
ite oot εξοικονομήθηκαν . 22. 10 δολάρια Ν. ηλανδίας ή περίπου 2.500.000 δολάρια ΗΠΑ. Πρόκειται
για σημαντικό ποσό για μια χώρα εκατομμυρίων κατοίκων. Αυτό επιτεύχθηκε με επισκέ εις στους αθλητικούς
ομίλους και προτάσεις για το πώς μπορούν να μειώσουν
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“If everyone took a small
bit of responsibility for
his or her environmental
actions in sport,
the world would be
a better place.”
is measured monthly. We are consciously trying to
reduce, reuse and recycle to mitigate our carbon impact. Project “litefoot” has a number of famous sporting ambassadors that are in the program. We are role
models that encourage sports clubs and organizations
around New Zealand to do the same. As at the 2nd of
February Project “litefoot” has saved New Zealand
ot c
, 22, 10
a ox. 2,500,000 S .
In a country of 4 million people this is a significant
amount. This is achieved by auditing the club on how
they can reduce their footprint. Recommendations are
made on what steps they should take to save. Simple steps like changing to power saving light bulbs
makes a big difference and puts money back into the
club instead of power companies. Over 710 sporting
clubs in New Zealand are now involved. (http://www.
projectlitefoot.org/)
The second initiative was partnering up with the
Oceania t ete
ommi ion t at c ai o
oice
of the Athletes” Education program and the charity organization called “Sustainable Coastlines”.
T e oice o t e t ete
o am o ide education for Athletes and their entourage at all major
games in the region and within local NOC’s activitie . e ed cate at ete on ein a eade , O mic a e , nti o in , Sto
and oin
een
– love your coast.
“Sustainable Coastlines” was a perfect fit for our
education program in the region as we rely on clean
beaches and oceans for tourism. “Sustainable Coastlines” enables and educates people on how to look after the coastlines and waterways they love.
In 2011 during the Pacific Games education began
nde t e oice o t e t ete
anne . Since t en
a a e
inea, oo
and , Ton a, S , So omon and ,
am, a a , an at a e a
ad extensive education on sustainability during the athlete

«Αν ο καθένας
αναλάµβανε ένα µικρό
µέρος της ευθύνης για
τις περιβαλλοντικές του/της
δράσεις στον αθλητισµό,
τότε ο κόσµος θα ήταν
καλύτερος.»
το αποτύπωμα άνθρακα. Έγιναν επίσης συστάσεις για
το πώς μπορεί να γίνει εξοικονόμηση ενέργειας. Προτάθηκαν απλά μέτρα, όπως η χρήση λαμπτήρων χαμηλής
κατανάλωσης ενέργειας που κάνουν μεγάλη διαφορά
και βοηθούν οικονομικά τους ομίλους και όχι τους οργανισμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Περισσότεροι από 10
αθλητικοί όμιλοι στη Νέα ηλανδία συμμετέχουν σήμερα
σ αυτή την προσπάθεια. (http://www.projectlitefoot.org/)
Η δεύτερη πρωτοβουλία αφορούσε τη συνεργασία
ανάμεσα στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Η φωνή των
αθλητών της Επιτροπής θλητών της κεανίας της οποίας είμαι πρόεδρος και τη φιλανθρωπική οργάνωση
ιώσιμες Ακτογραμμές .
Το πρόγραμμα Η φωνή των αθλητών έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση των αθλητών και των συνοδών
τους σε όλους τους μεγάλους αγώνες της περιοχής και
στο πλαίσιο των τοπικών δραστηριοτήτων της Εθνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής. Εκπαιδεύουμε τους αθλητές στις
Ολυμπιακές αξίες, στην καταπολέμηση του ντόπινγκ και
του
, στο πώς να γίνουν ηγέτες, να στραφούν προς
την πράσινη ανάπτυξη και να αγαπούν τις ακτές τους.
Οι ιώσιμες Ακτογραμμές ταίριαζαν απόλυτα με το
εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα στην περιοχή, στο μέτρο
που οι καθαρές παραλίες και θάλασσες είναι προϋπόθεση
για τον τουρισμό. Οι ιώσιμες Ακτογραμμές δείχνουν
στους ανθρώπους πώς να φροντίζουν τις παραλίες και
τα νερά που αγαπάνε.
Το 2011, κατά τους Αγώνες του Ειρηνικού, άρχισε η εκπαίδευση υπό τη σημαία της Φωνής των αθλητών . Από τότε, η Παπούα Νέα Γουινέα, οι Νήσοι
Κουκ, η Τόγκα, οι Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας, οι Νήσοι Σολομώντος, το Γκουάμ, το Παλάου και
το ανουάτου, επωφελήθηκαν από ένα εκτενές εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη βιωσιμότητα στη διάρκεια
των αθλητικών φόρουμ και ανέλαβαν πρωτοβουλίες
για τον καθαρισμό των ακτών. Η Επιτροπή Αθλητών
στην Παπούα Νέα Γουινέα, με παρότρυνση της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της, διηύθυνε ένα διετές
πρόγραμμα με τη βοήθεια των ιώσιμων Ακτογραμμών , της Ολυμπιακής Αλληλεγγύης και της κυβέρνησης
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forums and have run initiatives to clean the coast. The
Papua New Guinea Athletes’ Commission, enabled by
their NOC, lead a two year long program with the help
of Sustainable Coastlines, Olympic Solidarity and the
o e nment to c ean
ot oe
e o e t e acific Games last year. Their initiative and achievement
saw them win the IOC Sport and environment award
in 2013. The program is still athlete driven today and
continues with great success. (http://sustainablecoastlines.org/?gclid=CMWL_KTJ2MoCFZYrvQodHeUEzg)
The last initiative was with the IOC Athletes’ Commission. Since 2009 the commission has been offsetting our air travel. Air travel contributes most to an
individual’s carbon impact and as future leaders we
all decided that carbon flight offsetting would be a
great action step towards doing our part in trying to
be sustainable. Our flight details were documented
with the IOC travel agency Carlson Wagonlit and then
e e a dited
o ect ite oot t i o ed o t to
be approximately 200 tons a year as a group.
This offsetting will finish after Rio, as the IOC will
now be running their own offsetting program as part
of Agenda 2020.
T e O
Α enda 2020 ecommendation on
tainability and legacy presents an amazing opportunity
to change the way we “do sport” to encourage sustainability and legacy. It will be exciting and encouraging
to watch their progress.
If everyone took a small bit of responsibility for
his or her environmental actions in sport, the world
would be a better place.

για τον καθαρισμό του o t o e
πέρυσι πριν από
τους Αγώνες του Ειρηνικού. Χάρη στην πρωτοβουλία
αυτή και την επιτυχία της, κέρδισε το 201 το βραβείο
της ΔΟΕ Αθλητισμός και Περιβάλλον . Το πρόγραμμα
εξακολουθεί να διευθύνεται από αθλητές και να σημειώνει μεγάλη επιτυχία. (http://sustainablecoastlines.
org/?gclid=CMWL_KTJ2MoCFZYrvQodHeUEzg)
Η τελευταία πρωτοβουλία αφορούσε την Επιτροπή
Αθλητών της ΔΟΕ. Από το 200 , η Επιτροπή αντισταθμίζει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των πτήσεών
μας. Τα αεροπορικά ταξίδια είναι εκείνα που επηρεάζουν
περισσότερο το ισοζύγιο άνθρακα. Συνεπώς, ως μελλοντικοί ηγέτες, αποφασίσαμε από κοινού ότι η αντιστάθμιση άνθρακα των πτήσεων θα ήταν σημαντική συμβολή
από μέρους μας στη βιωσιμότητα. Οι λεπτομέρειες των
πτήσεών μας δόθηκαν από την a on a on it, το
ταξιδιωτικό γραφείο της ΔΟΕ και ελέγχθηκαν από την
ite oot . πολογίστηκε ότι ομαδικώς αντισταθμίσαμε
200 τόνοι ετησίως.
Η αντιστάθμιση θα τελειώσει μετά το Ρίο, επειδή η
ΔΟΕ έχει αναπτύξει το δικό της πρόγραμμα ως μέρος
της Ατζέντας 2020.
Οι συστάσεις της Ατζέντας 2020 για τη βιωσιμότητα
και την κληρονομιά αποτελούν μοναδική ευκαιρία να
αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τον αθλητισμό, έχοντας ως κριτήριο τη βιωσιμότητα και την κληρονομιά.
α είναι ενδιαφέρον και ενθαρρυντικό να παρακολουθήσουμε τις σχετικές εξελίξεις.
Αν ο καθένας αναλάμβανε ένα μικρό μέρος της ευθύνης για τις περιβαλλοντικές του της δράσεις στον αθλητισμό, τότε ο κόσμος θα ήταν καλύτερος.
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Environmental
sustainability and legacy
of Olympic Games
Περιβαλλοντική βιωσιµότητα και
η κληρονοµιά των Ολυµπιακών Αγώνων
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“Scholarly research
about Olympic Games
and environmental issues
was started by DaCosta
in 1997, who stressed
the ethical responsibility
of the Olympic Movement.”
The organizers of the Olympic Games are facing the
challenge of short existence while aiming to deliver
the best possible and economically soundest event.
Expensive and complex environmental projects are
thus not their main focus. The Games can be seen
as “footloose industries”, in that their organizations
mobilize considerable resources in the short term but
t en di a ea , ea in on te m con e ence and an
environmental footprint. Therefore, the host government is the stakeholder that should embrace the task
of actively monitoring and controlling environmental
sustainability. This effort is supported by the United
ation n i onment o am
, e e tin a
green economy that results in improved human wellein and ocia e it ,
i e i ni icant
ed cin
environmental risks and ecological scarcities.
Scholarly research about Olympic Games and eni onmenta i
e
a ta ted
a o ta in 1
,
who stressed the ethical responsibility of the Olymic o ement. Since 1
t e O con ide en i onment as one pillar of its work, but only in 1999 the
IOC established its own Agenda 21 to encourage its
members to participate actively in sustainable development. Sydney 2000 became the first “Green Games”
and are known for their “green construction”. Turin
2006 started to include the environment in their legac
annin . ei in 200
ed t ei
een ame
to cata e
taina e de e o ment e o m . ei in
had an ambitious Olympic Action Plan and provided
solutions to key environmental problems and enlarged
en i onmenta t in in
een o icie . anco e
2010 finally widened the concept by creating a sustainability governance model and London 2012 were
the first to incorporate sustainable design into all
processes, including planning, construction and fund-

«Η ακαδηµαϊκή έρευνα για
τους Ολυµπιακούς Αγώνες
και τα περιβαλλοντικά
θέµατα, ξεκίνησε από τον
DaCosta, το 1997, ο οποίος
υπογράµµισε την ηθική
ευθύνη του Ολυµπιακού
Κινήµατος.»
Οι οργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων αντιμετωπίζουν την πρόκληση της σύντομης διάρκειας, καθώς επιδιώκουν να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή και
οικονομικά αξιόπιστη εκδήλωση. Γι αυτό και τα ακριβά και σύνθετα περιβαλλοντικά προγράμματα δεν
είναι ο βασικός τους στόχος. Οι Αγώνες μπορούν να
θεωρηθούν ως ελεύθερες βιομηχανίες , επειδή η διοργάνωσή τους κινητοποιεί σημαντικούς πόρους βραχυπρόθεσμα, αλλά εξαφανίζονται κατόπιν, αφήνοντας
μακροχρόνιες συνέπειες και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Συνεπώς, η φιλοξενούσα κυβέρνηση είναι ο ενδιαφερόμενος που καλείται να αναλάβει ενεργά το έργο
της παρακολούθησης και του ελέγχου της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Η προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται
από το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ
,
που ζητά μια πράσινη οικονομία που οδηγεί σε βελτιωμένη ευημερία, περιορίζοντας σημαντικά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τις οικολογικές ελλεί εις.
Η ακαδημαϊκή έρευνα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα περιβαλλοντικά θέματα, ξεκίνησε από τον
a o ta, το 1
, ο οποίος υπογράμμισε την ηθική
ευθύνη του Ολυμπιακού Κινήματος. Από το 1
,η
ΔΟΕ θεωρεί το περιβάλλον ως έναν πυλώνα του έργου
του, αλλά μόνο το 1
καθιέρωσε τη δική της Ατζέντα
21, ώστε να παροτρύνει τα μέλη της να συμμετέχουν
ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το Σίδνεϋ 2000 ήταν
οι πρώτοι Πράσινοι Αγώνες και είναι γνωστοί για τα
πράσινα έργα τους. Το Τορίνο 2006, άρχισε να περιλαμβάνει το περιβάλλον στον σχεδιασμό της κληρονομιάς. Το Πεκίνο 200 , χρησιμοποίησε τους δικούς
του Πράσινους Αγώνες , προκειμένου να ενεργήσει
ως καταλύτης για τις βιώσιμες αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις. Το Πεκίνο είχε ένα φιλόδοξο Ολυμπιακό
Σχέδιο Δράσης και έδωσε λύσεις για την αντιμετώπιση των σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων,
διευρύνοντας τον περιβαλλοντικό τρόπο σκέ ης μέσω
των πράσινων πολιτικών. Το ανκούβερ 2010, διεύρυνε τελικά την έννοια δημιουργώντας ένα βιώσιμο
πρότυπο διαχείρισης και το Λονδίνο 2012 ήταν οι
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«Η κληρονοµιά είναι όλες
οι διαρθρωτικές αλλαγές
που παραµένουν
µετά τους Αγώνες.»

“Legacy are all structural
changes left after
the Games.”

raising, based on the WWF concept of ‘One planet livin . O O t ied to ati
t e t in e i ement o
avoiding or reducing negative environmental impacts
and, where not feasible, offsetting them with appropriate environmental benefits.
The sustainability plan of Rio 2016 is built on three
pillars (people, planet, prosperity), whose actions address specific themes.
1. PEOPLE focus on the themes of (1) engagement and
awareness-raising, (2) universal accessibility and (3)
diversity and inclusion.
2. PLANET focus lies on (4) transport and logistics,
(5) sustainable building, (6) conservation and environmental recovery and (7) waste management.
3. PROSPERITY regards (8) the sustainable supply
chain and (9) management and reporting.
A key premise of the Rio 2016 OCOG is to use the
Games as a way of raising sustainability standards in
t e i e ent ind t in a i . To t at end, a
tainable management system was put in place aiming
at facilitating conformity with ISO 20.121, the international norm that assures sustainability in events.
Agenda 2020 also addresses environment (Recommendation 1 and 4) and supports the claim of environmental protection stated in the Olympic Charter.
O
e ident ac a en a ed t e e on i i it o
the IOC commission on environment by reframing it

πρώτοι Αγώνες που ενσωμάτωσαν τον βιώσιμο σχεδιασμό σε όλες τις διαδικασίες, συμπεριλαμβάνοντας
τον σχεδιασμό, τα έργα και τη συγκέντρωση πόρων,
ακολουθώντας το πρότυπο της
, Ένας πλανήτης
που ζει . Η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών
Αγώνων του Λονδίνου προσπάθησε να ικανοποιήσει
τις διπλές απαιτήσεις για να αποφύγει ή να μειώσει
τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και, όπου
δεν ήταν εφικτό, τις αντιστάθμιζε με τα κατάλληλα περιβαλλοντικά οφέλη.
Το σχέδιο βιωσιμότητας του Ρίο 2016, στηρίζεται
σε τρεις πυλώνες άνθρωποι, πλανήτης, ευημερία , των
οποίων οι δράσεις καλύπτουν συγκεκριμένα θέματα.
1. Οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ εστιάζονται στα θέματα της 1 δέσμευσης και της ευαισθητοποίησης, 2 της οικουμενικής προσβασιμότητας και
της διαφορετικότητας
και της ενσωμάτωσης.
2. Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ εστιάζεται
στις μεταφορές και την
υλικοτεχνική υποστήριξη, 5 τις βιώσιμες κατασκευές,
6 τη διατήρηση και την περιβαλλοντική ανάκαμ η
και
τη διαχείριση των αποβλήτων.
. Η ΕΥΗΜΕΡΙΑ εξετάζει
τη βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα και
τη διαχείριση και την ενημέρωση.
Μια ουσιαστική προϋπόθεση της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων Ρίο 2016 είναι να
χρησιμοποιηθούν οι Αγώνες ως μέσο για την αύξηση
των προτύπων βιωσιμότητας στη βιομηχανία μεγάλων
εκδηλώσεων στη ραζιλία. Γι αυτόν τον σκοπό, δημιουργήθηκε ένα βιώσιμο σύστημα διαχείρισης, με στόχο
τη συμμόρφωση με το SO 20.121, τον διεθνή κανόνα που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των εκδηλώσεων.
Η Ατζέντα 2020 απευθύνεται και στο περιβάλλον
Σύσταση 1 και , υποστηρίζοντας την περιβαλλοντική προστασία που αναφέρεται στον Ολυμπιακό Χάρτη. Ο Πρόεδρος ac διεύρυνε τις αρμοδιότητες της
Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΔΟΕ και την ονόμασε
Επιτροπή ιωσιμότητας και Κληρονομιάς . Είναι σημαντικό, να κατανοήσουμε τη διαφορά μεταξύ βιωσιμότητας και κληρονομιάς, εφόσον και οι δύο αφορούν
το περιβάλλον.
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commission for “sustainability and legacy”. It is important to understand the differences of sustainability
and legacy, as both address the environment.
Sustainability means that all action taken to deliver
the Games should be seen under the lens of economics, social and environment. Regarding the environment, the target is to minimize the ecological footprint
left from the Games. Therefore, all OCOGs try to best
avoid or reduce the footprint and, if not possible, to
at least compensate it.
Legacy are all structural changes left after the
Games. These changes will create many future activities because they change the location to be better for
tourists, industry or fairs and exhibitions. The figure
(p.30) illustrates the legacy framework with focus on
the environment.
imen ion 1 i t e structure. ac ame e i e
their own particular structure and cities differ in available structures. Thus the environmental footprint of
t e ame i di e ent o eac o t.
in t e e aration for the Games, much structure is changed (e.g.
infrastructure, event know-how). To build up sustainable infrastructure and ensure a positive green legacy, optional measures have to be embedded in the
obligatory event preparation (e.g. green education
curriculums, ecological material in construction). We
can distinguish six types of event affected structures

Η βιωσιμότητα σημαίνει ότι όλες οι ενέργειες που
γίνονται για τη διεξαγωγή των Αγώνων πρέπει να εξετάζονται κάτω από τον φακό της οικονομίας, της
κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Για το περιβάλλον,
ο στόχος είναι να ελαχιστοποιηθεί το οικολογικό αποτύπωμα που θα παραμείνει από τους Αγώνες. Συνεπώς, όλες οι ΟΕΟΑ προσπαθούν να αποφύγουν ή να
περιορίσουν το αποτύπωμα και, αν δεν είναι δυνατό,
τουλάχιστον να το αντισταθμίσουν.
Η κληρονομιά είναι όλες οι διαρθρωτικές αλλαγές
που παραμένουν μετά τους Αγώνες. Οι αλλαγές αυτές
θα δημιουργήσουν πολλές μελλοντικές δραστηριότητες
επειδή αλλάζουν την τοποθεσία ώστε να είναι καλύτερη για τους τουρίστες, τη βιομηχανία ή τις εκθέσεις
και τις εκδηλώσεις. Το σχέδιο σελ. 0 παρουσιάζει το
πλαίσιο της κληρονομιάς με έμφαση στο περιβάλλον.
Η διάσταση 1 είναι η δομή. Κάθε έκδοση των Αγώνων απαιτεί τη δική της συγκεκριμένη δομή και οι
πόλεις διαφέρουν ανάλογα με τις διαθέσιμες υποδομές. Έτσι λοιπόν, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των
Αγώνων διαφέρει για κάθε φιλοξενούσα πόλη. Στη διάρκεια της προετοιμασίας για τους Αγώνες, αλλάζουν
πολλά έργα π.χ. υποδομές, τεχνογνωσία των εκδηλώσεων . Για να υπάρξουν βιώσιμες υποδομές και να εξασφαλισθεί μια θετική πράσινη κληρονομιά, πρέπει
να ληφθούν προαιρετικά μέτρα που θα ενσωματωθούν
στην υποχρεωτική προετοιμασία για τους Αγώνες π.χ.
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Dimensions of event legacy
Οι διαστάσεις της κληρονοµιάς των εκδηλώσεων
structure / δοµή
branch / τοµέας

...
education /
εκπαίδευση
sport / αθλητισµός
health / υγεία
environment /
περιβάλλον
infrastructure /
υποδοµή
knowledge / γνώση
networks / δίκτυα
culture /
πολιτισµός
policy /
πολιτική-τακτική

congress... /
συνέδρια...

industry /
βιοµηχανία

fairs /
εκθέσεις

tourism /
τουρισµός

living /
διαβίωση

emotions /
συναισθήµατα
site for /
τοποθεσία για

remaining after the event. All of them have relevance
for a green legacy.
imen ion 2 i t e branch. e ide en i onment
many other industries could be analysed regarding
their legacy.
imen ion i t e site that gets changed. After the
event, some of the event structure will vanish, though
most of it will continue to exist, whether briefly or for
a longer period. These change the “location factors” and
transform a city to a better place for living, tourists, or
industry. For example, a better public transportation
tem in io 2016
a id T an o t
it e
air pollution will create a better site for living.

Conclusion and Recommendations
The following three steps outline how the Olympics
contribute to develop a green legacy:
1. Including “environment” in the Olympic Charter
and Agenda 2020 binds bid cities to include environmental protection. Thus, a bidder cannot afford not
to offer a good environmental program. Additionally,
the public demands environmental protection because
their living conditions will be affected by the Games.

πρόγραμμα πράσινης κληρονομιάς, οικολογικό υλικό
στις οικοδομές . Μπορούμε να διακρίνουμε έξι είδη εκδηλώσεων που παραμένουν μετά την εκδήλωση. λα
συνδέονται με την πράσινη κληρονομιά.
Η διάσταση 2 είναι ο τομέας. Εκτός από το περιβάλλον , πολλές άλλες βιομηχανίες μπορούν να αναλυθούν σχετικά με την κληρονομιά τους.
Η διάσταση είναι η τοποθεσία που αλλάζει. Μετά
την εκδήλωση, κάποιες από τις δομές της εκδήλωσης
θα εξαφανισθούν, αν και οι περισσότερες θα εξακολουθούν να υπάρχουν, για μικρότερο ή μεγαλύτερο
διάστημα. Αυτό αλλάζει τους παράγοντες της τοποθεσίας και μετατρέπει μια πόλη, κάνοντάς την καλύτερη για τη διαβίωση, τους τουρίστες ή τη βιομηχανία.
Π.χ., ένα καλύτερο σύστημα δημοσίων μεταφορών στο
Ρίο 2016 Γρήγορα Λεωφορεία με λιγότερη ατμοσφαιρική ρύπανση που θα δημιουργήσουν έναν καλύτερο
χώρο διαβίωσης.

Συµπεράσµατα και Συστάσεις
Τα ακόλουθα τρία βήματα δείχνουν πώς συμβάλλουν
οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην ανάπτυξη της πράσινης
κληρονομιάς:
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«Η ∆ΟΕ και το UNEP
αναλαµβάνουν
δραστηριότητες για
να ευαισθητοποιήσουν
και να εκπαιδεύσουν
τον κόσµο σχετικά µε
τα περιβαλλοντικά θέµατα
του αθλητισµού.»
“IOC and UNEP
conduct activities
to raise awareness
and educate people
about environmental
matters in sport.”

2. IOC and government have to ensure that the promises made are fulfilled. Once the Games have been
awarded, cost and time pressure puts environmental
concerns on the back burner. The flagship green projects usually keep getting fulfilled, but the smaller ones
et ide ined. To a oid t at, io e iona and
developed a scorecard including 76 promises according to London 2012. To ensure that promises are fulfilled, I recommend:
a. The OCOG must appreciate the value of environmental assets and must translate these into market
incentives (e.g. by OGI framework).
b. The government of the host must take responsibility for controlling all green activities of the Games.
c. The environmental organizations must keep public pressure by being “watch dogs” (e.g. Sydney 2000)
and using the media.
3. The Games can be used to educate the population.
IOC and UNEP conduct activities to raise awareness
and educate people about environmental matters in
sport. Additionally, school curricula should be developed by using Games related environmental examples.

1. Εντάσσοντας το περιβάλλον στον Ολυμπιακό Χάρτη
και την Ατζέντα 2020, οι υπο ήφιες πόλεις δεσμεύονται να συμπεριλάβουν την περιβαλλοντική προστασία. Οι υπο ήφιοι λοιπόν δεν έχουν την πολυτέλεια να
μην προσφέρουν ένα καλό περιβαλλοντικό πρόγραμμα. Επίσης, το κοινό ζητά περιβαλλοντική προστασία,
επειδή οι συνθήκες διαβίωσης θα επηρεασθούν από
τους Αγώνες.
2. Η ΔΟΕ και η κυβέρνηση πρέπει να εξασφαλίσουν
ότι οι υποσχέσεις θα τηρηθούν. ταν ανατίθενται οι
Αγώνες, η δαπάνη και η χρονική πίεση μεταφέρουν
τις περιβαλλοντικές ανησυχίες στο παρασκήνιο. Τα
σημαντικά πράσινα έργα συνήθως ολοκληρώνονται,
αλλά τα μικρότερα παραμένουν στο περιθώριο. Για να
αποφευχθεί αυτό, η io e iona και η
δημιούργησαν έναν κατάλογο με 6 υποσχέσεις, σύμφωνα με
το Λονδίνο 2012. Προκειμένου να τηρηθούν οι υποσχέσεις αυτές, συνιστώ:
α. Η ΟΕΟΑ πρέπει να εκτιμήσει την αξία των περιβαλλοντικών περιουσιακών στοιχείων και να τα μεταφράσει
σε αγοραστικά κίνητρα π.χ. στο πλαίσιο του Αντίκτυπου των Ολυμπιακών Αγώνων O
.
β. Η φιλοξενούσα κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει την
ευθύνη για τον έλεγχο όλων των πράσινων δραστηριοτήτων των Αγώνων.
γ. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις πρέπει να διατηρήσουν τη δημόσια πίεση, ενεργώντας σαν φύλακες
π.χ. Σίδνεϋ 2000 και να χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ.
. Οι Αγώνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να
εκπαιδεύσουν τον κόσμο. Η ΔΟΕ και το
αναλαμβάνουν δραστηριότητες για να ευαισθητοποιήσουν
και να εκπαιδεύσουν τον κόσμο σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα του αθλητισμού. Επίσης, πρέπει
να αναπτυχθούν σχολικά προγράμματα, χρησιμοποιώντας περιβαλλοντικά παραδείγματα που σχετίζονται
με τους Αγώνες.
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The legacy of
the Olympic Games
with regards to residents’
attitudes about
the environment
Η κληρονοµιά των Ολυµπιακών Αγώνων
σχετικά µε τη στάση των κατοίκων
για το περιβάλλον
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“As the years progress,
the need for attention
to the environment
increases.”

an o t e ecent O m ic ame
c a ondon
and ei in oc ed t ei O m ic ame
annin
around sustainability issues and environmental imo ement in,
an , a,
onna
ton, 2011
a a , o an ,
n oo,
de , 201 .
t e ea
progress, the need for attention to the environment
increases and the bidding for mega events has the potential to bring about major infrastructural changes
t at can in ence c ta eted de e o ment. an
times though, it is not clear what the residents of the
Olympic Games host cities feel about the environmental interventions the Olympic Games bring. This
article will discuss how the residents of the Olympic
citie o S dne , t en and ei in e t a o t ce tain environmental issues and changes in their city.

Environmental legacies
an o t e en i onmenta e acie t at too
ace
in Olympic Games host cities focused on activities,
programs and infrastructure that aimed to create and
promote sustainable (environment friendly) practices.
From the IOC Official Final Reports of the Olympic
ame o t e citie o S dne , t en and ei in , it
was observed that each city focused on different environmental legacy outcomes (Kaplanidou, 2011). In
the year 2010, residents were asked through online
surveys how important these environmental changes
e e o t ei
a it o i e. T e e t
o ed t at
ei in e ident ad i e attit de and e a io a
changes than Sydney and Athens. Overall, the mean
scores indicated that each specific legacy endeavor
was rated between moderately and very important
o t ei
a it o i e o a e ondent ac o t e
three cities. Table 1 presents these results in more detail. Specific notable findings include the following:
ei in e ondent indicated t at ed cin o tion a e im o tant o t ei
a it o i e, and
Athens respondents indicated it was between moder-

«Με το πέρας των χρόνων,
η ανάγκη να δοθεί
προσοχή στο περιβάλλον
αυξάνεται.»

Πολλοί από τους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως στο Λονδίνο και το Πεκίνο, εστίασαν τον σχεδιασμό
των Αγώνων τους σε θέματα βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής βελτίωσης in, an , a,
onna
ton,
2011, a a , o an ,
n oo,
d e , 201 . Με
το πέρας των χρόνων, η ανάγκη να δοθεί προσοχή στο
περιβάλλον αυξάνεται και η διεκδίκηση για μεγάλες εκδηλώσεις έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές, που μπορούν να επηρεάσουν
τέτοιες στοχοθετημένες εξελίξεις. Πολλές φορές όμως,
δεν είναι σαφές τι νοιώθουν οι κάτοικοι των πόλεων
που φιλοξενούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες σχετικά με
τις περιβαλλοντικές παρεμβάσεις που προκύπτουν από
τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το άρθρο αυτό θα εξετάσει
πώς νοιώθουν οι κάτοικοι των Ολυμπιακών πόλεων
του Σίδνεϋ, της Αθήνας και του Πεκίνου για ορισμένα
περιβαλλοντικά θέματα και τις αλλαγές στην πόλη τους.

Περιβαλλοντική κληρονοµιά
Πολλές από τις περιβαλλοντικές κληρονομιές που προκύπτουν από τις φιλοξενούσες χώρες των Ολυμπιακών
Αγώνων, εστιάζονται σε δραστηριότητες, προγράμματα
και υποδομές που έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν
και να προωθήσουν βιώσιμες πρακτικές φιλικές για το
περιβάλλον. Από τις Επίσημες Τελικές Εκθέσεις των Ολυμπιακών Αγώνων της ΔΟΕ για τις πόλεις του Σίδνεϋ,
της Αθήνας και του Πεκίνου, διαπιστώθηκε ότι κάθε πόλη εστιαζόταν σε διαφορετικά αποτελέσματα για την περιβαλλοντική κληρονομιά Καπλανίδου, 2011 . Το 2010,
ζητήθηκε από τους κατοίκους, μέσω διαδικτυακών δημοσκοπήσεων, να πούνε πόσο σημαντικές ήταν αυτές οι
αλλαγές για την ποιότητα ζωής τους. Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι οι κάτοικοι του Πεκίνου είχαν διαφορετική
στάση και συμπεριφορά σε σχέση με το Σίδνεϋ ή την
Αθήνα. Συνολικά, η μέση βαθμολογία έδειχνε ότι κάθε
περιβαλλοντική προσπάθεια για την κληρονομιά αξιολογείται μεταξύ μετρίας και πολύ σημαντικής για την
ποιότητα ζωής όλων των ερωτηθέντων και στις τρεις
πόλεις. Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τα αποτελέσματα αυτά με περισσότερες λεπτομέρειες. Τα ακριβή σημαντικά
ευρήματα περιλαμβάνουν τα εξής:
Οι ερωτηθέντες του Πεκίνου είπαν ότι η μείωση της
ρύπανσης ήταν πολύ σημαντική για την ποιότητα ζωής
τους και οι ερωτηθέντες της Αθήνας δήλωσαν ότι κυμαι-
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“The Beijing residents
indicated that after
the Games they recycled
more compared to Sydney
and Athens.”
ately and very important.
• Specific environmental practices such as waste water
management, environmental improvements, and more
een a ea o
e
oca
e e ated
ei in eondent a e im o tant o t ei
a it o i e.
• Awareness of environmental issues was rated bet een mode ate and e im o tant o t ei
ait o i e
S dne and ei in e ident .
• Eco-friendly buildings were rated as very important
for Sydney residents and between moderately and very
im o tant o ei in e ondent .
• Eco-friendly transportation along with recycling
o am a e im o tant o ei in e ondent ,
while energy efficient building guidelines were rated
between moderately and very important.
• Restoring degraded land, energy conservation, and
environmental friendly lifestyles were very important e ac o tcome o S dne e ident
a it o
life while urban water recycling was rated between
moderately and very important by Sydney residents.
• Environmental improvements to Attiki (Greece) was a
very important legacy outcome for Athens respondents
while specifically the environmental improvements
of an area called Schinias where the venue for rowing
was constructed, was rated between moderately and
e im o tant o t en e ident
a it o i e.
Looking at some relevant environmental friendly
e a io i e ec c in , t e ei in e ident indicated
that after the Games they recycled more compared to
Sydney and Athens.
Ta in into con ide ation t at ei in
O m ic
Games had as one of their goals to benefit their environment and atmospheric pollution problems, it was

«Οι κάτοικοι του Πεκίνου
έδειξαν ότι µετά τους
Αγώνες έκαναν πολύ
περισσότερη ανακύκλωση
σε σχέση µε το Σίδνεϋ
και την Αθήνα.»
νόταν μεταξύ μετρίου και πολύ σημαντικού.
Συγκεκριμένες περιβαλλοντικές πρακτικές, όπως η διαχείριση των λυμάτων, οι περιβαλλοντικές βελτιώσεις και
περισσότεροι χώροι πρασίνου στη διάθεση των κατοίκων αξιολογήθηκαν από τους ερωτηθέντες του Πεκίνου
ως ιδιαίτερα σημαντικές για την ποιότητα ζωής τους.
Η ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά θέματα αξιολογήθηκε ως μέτρια ή πολύ σημαντική για την ποιότητα ζωής τους από τους κατοίκους του Σίδνεϋ και
του Πεκίνου.
Τα φιλικά για το περιβάλλον κτίρια, αξιολογήθηκαν ως
ιδιαίτερα σημαντικά για τους κατοίκους του Σίδνεϋ και
μεταξύ μετρίως και πολύ σημαντικά για τους ερωτηθέντες του Πεκίνου.
Η αποκατάσταση των υποβαθμισμένων εκτάσεων, η
εξοικονόμηση της ενέργειας και ένας φιλικός περιβαλλοντικός τρόπος ζωής, ήταν πολύ σημαντικά στοιχεία
κληρονομιάς για την ποιότητα ζωής των κατοίκων του
Σίδνεϋ, ενώ η ανακύκλωση των αστικών υδάτων αξιολογήθηκε μεταξύ μετρίως και πολύ σημαντικής από τους
κατοίκους του Σίδνεϋ.
Οι περιβαλλοντικές βελτιώσεις στην Αττική Ελλάδα
ήταν μια πολύ σημαντική κληρονομιά για τους ερωτηθέντες στην Αθήνα ενώ, συγκεκριμένα, οι περιβαλλοντικές βελτιώσεις σε μια περιοχή που ονομάζεται Σχοινιάς,
όπου διεξήχθησαν οι αγώνες κωπηλασίας, αξιολογήθηκε
μεταξύ μετρίως και πολύ σημαντική για την ποιότητα
ζωής των κατοίκων της Αθήνας.
Εξετάζοντας ορισμένες φιλικές περιβαλλοντικές συμπεριφορές, όπως την ανακύκλωση, οι κάτοικοι του
Πεκίνου έδειξαν ότι μετά τους Αγώνες έκαναν πολύ περισσότερη ανακύκλωση σε σχέση με το Σίδνεϋ και την
Αθήνα.
Λαμβάνοντας υπό η ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του
Πεκίνου είχαν ως έναν από τους στόχους τους να ωφεληθούν από τα προβλήματα περιβάλλοντος και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ήταν ίσως πιο σημαντικό για τους
κατοίκους του Πεκίνου να δούν κάποιες αλλαγές σε αυ-
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Table 1. Environmental Legacies / Πίνακας 1. Περιβαλλοντικές κληρονοµιές
Environment / Περιβάλλον

Sydney / Σίδνεϋ

Athens / Αθήνα

Beijing / Πεκίνο

*M

**SD

N

*M

**SD

N

*M

**SD

N

Programs for reduction of atmospheric pollution /
Προγράμματα για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

-

-

-

3.63

1.38

143

3.99

1.03

202

Waste water management prοgrams /
Προγράμματα διαχείρισης λυμάτων

-

-

-

-

-

-

3.95

1.09

203

Environmental improvement of areas in Beijing /
Περιβαλλοντική διαχείριση περιοχών στο Πεκίνο

-

-

-

-

-

-

4.10

0.97

204

More green areas to use /
Περισσότερες πράσινες εκτάσεις προς χρήση

-

-

-

-

-

-

4.00

1.03

201

More awareness about environmental issues /
Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά θέματα

3.97

0.99

148

-

-

-

3.83

0.98

203

Eco efficient and eco-friendly buildings /
Κτίρια φιλικά προς το περιβάλλον και οικολογικά αποτελεσματικά

3.9

1.03

152

-

-

-

3.74

1.04

203

Eco-friendly public transportation /
Μέσα μαζικής μεταφοράς φιλικά προς το περιβάλλον

-

-

-

-

-

-

3.99

0.97

203

Recycling programs / Προγράμματα ανακύκλωσης

-

-

-

-

-

-

3.92

1.02

203

New energy efficient building design guidelines /
Νέες προδιαγραφές για κτίρια ενεργειακής απόδοσης

-

-

-

-

-

-

3.67

0.93

203

Restoration of degraded land /
Αποκατάσταση υποβαθμισμένων εκτάσεων

4.02

0.92

167

-

-

-

-

-

-

Energy conservation / Εξοικονόμηση ενέργειας

3.96

0.94

148

-

-

-

-

-

-

Environmental friendly lifestyle /
Φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος ζωής

3.91

1.03

149

-

-

-

-

-

-

Urban water recycling system /
Σύστημα ανακύκλωσης αστικών υδάτων

3.67

1.04

135

-

-

-

-

-

-

Environmental improvement of some areas in Attiki /
Περιβαλλοντικές βελτιώσεις ορισμένων περιοχών στην Αττική

-

-

-

4.15

1.08

168

-

-

-

Environmental improvements in Schinias area /
Περιβαλλοντικές βελτιώσεις στην περιοχή του Σχοινιά

-

-

-

3.89

1.15

181

-

-

-

* Mean scores were calculated on a scale from 1 to
5 (1 = not important at all, 2 = slightly important, 3 =
moderately important, 4 = very important, and 5 =
extremely important). **SD=Standard Deviation.

* Οι μέσες επιδόσεις υπολογίζονται σε κλίμακα από το
1 έως το 5 (1=καθόλου σημαντικό, 2= λίγο σημαντικό,
3=μετρίως σημαντικό, 4=πολύ σημαντικό και 5=πάρα
πολύ σημαντικό). **ΤΑ= Τυπική Απόκλιση.

(-) denotes this outcome was not discussed in the
IOC Official Final report of the Olympic Games for the
pertinent host city.

(-) υποδηλώνει ότι το αποτέλεσμα αυτό δεν συζητήθηκε
στην Επίσημη Τελική Έκθεση της ΔΟΕ για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες για την σχετική φιλοξενούσα πόλη.

e a mo e im o tant o t e eo e in ei in to
see some changes in this area. Thus, if the environmental problems of a host city are relevant for the
a it o i e o t e oca eo e and t e a e integrated in the planning of the Olympic Games Organizing Committee, there are signs for positive outcomes
in t e e ident
a it o i e. Ta en to et e , t e
environmental interventions have to integrate with
the local life and local problems to create a long term
sustainable outcome for the people of the Olympic
host city.

τόν τον τομέα. Έτσι, αν τα περιβαλλοντικά προβλήματα
μιας διοργανώτριας πόλης σχετίζονται με την ποιότητα
ζωής της τοπικής κοινωνίας και εντάσσονται στον σχεδιασμό της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών
Αγώνων, τότε υπάρχουν ενδείξεις για θετικά αποτελέσματα στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Αν συνδυασθούν λοιπόν, οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, πρέπει
να ενταχθούν προγραμματικά στην ζωή των κατοίκων
και στα τοπικά προβλήματα για να δημιουργήσουν ένα
μακροχρόνιο βιώσιμο αποτέλεσμα για τους ανθρώπους
της Ολυμπιακής διοργανώτριας πόλης.
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Olympic projects:
The most important pillar
for green Olympic Games.
And after that, what?
Ολυµπιακά έργα: Ο βασικότερος
πυλώνας για πράσινους Ολυµπιακούς
Αγώνες. Και µετά, τι;
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«Όλες οι συστάσεις της
∆ΟΕ µέσω της Ατζέντας
2020 συντείνουν πλέον σε
µια ορθολογικότερη και
“All the recommendations σεµνότερη προσέγγιση του
of the IOC through the
εγχειρήµατος διοργάνωσης
Agenda 2020 now focus on Ολυµπιακών Αγώνων.»
a more rational and more
Είναι πλέον ώριμο να προβληματιστεί κανείς επιστημοmodest approach to the
νικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, την αειφορία και την
organization and staging
προστασία του περιβάλλοντος με βάση τα νέα οικονομικά δεδομένα που χαρακτηρίζουν ήδη ένα μεγάλο μέof the Olympic Games.”
The time is now ripe for us to be scientifically concerned about the Olympic Games, sustainability and
environmental protection, based on new financial data
that already define a large number of countries and cities that have hosted or wish to host the Olympic Games.
The benefits from the Olympic Games which countries have obtained or aspire to obtain should now be
researched and evaluated in the light of a new economic
reality. This reality is defined by modern economies
which are constrained in one way or the other, and
with them the states, the societies and the citizens who
participate, actively or passively, directly or indirectly.
The time when the Olympic Games were for all host
cities only a means to achieve prominence, prestige or
identit and di a t e ni ene o t ei a tic a
characteristics or people, are long gone.
Already, the International Olympic Committee,
which had the wisdom, the technocratic experience,
the reports and the methodology for a rational approach
to the organization and the staging of the Games, and
i in to otect t e t
ni e c a acte o t i
athletic, cultural and social event and its organization,
has described effectively and with clarity the new principles and directions for the staging of the Olympic
Games. All the recommendations of the IOC through
the Agenda 2020 now focus on a more rational and
more modest approach to the organization and staging of the Olympic Games.
The balance of choices, cost reductions, the complete configuration of the proposals, the adoption of
security measures, the total evaluation of the effects,
the systematic imprint of the measures and actions
and, finally, the attainment of realistic objectives for
the organization of the Olympic Games, are principles
and features that govern the new policy of the IOC, researching modern methods for Olympic preparation,

ρος των χωρών και των πόλεων που έχουν φιλοξενήσει
ή επιθυμούν να φιλοξενήσουν Ολυμπιακούς Αγώνες.
Τα οφέλη από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που οι φιλοξενούσες πόλεις αποκόμισαν ή φιλοδοξούν να αποκομίσουν, πρέπει πλέον να διερευνώνται και να αποτιμώνται
σε μια νέα οικονομική πραγματικότητα. Η πραγματικότητα αυτή χαρακτηρίζεται από τις σύγχρονες οικονομίες
που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συμπιέζονται, και μαζί
με αυτές τα κράτη, οι κοινωνίες και οι πολίτες που συμμετέχουν, ενεργά ή παθητικά, άμεσα ή έμμεσα.
Πέρασαν πια οι εποχές που οι Ολυμπιακοί Αγώνες
ήταν για όλες τις πόλεις ένα μέσο ανάδειξης, και μόνο,
του γοήτρου ή της ταυτότητας και της μοναδικότητας
της εποχής τους ή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της
φιλοξενούσας πόλης ή των λαών τους.
δη, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, έχοντας τη σοφία, την τεχνοκρατική εμπειρία, τα απολογιστικά στοιχεία και τη μεθοδολογία ορθολογικής προσέγγισης της
διοργάνωσης και της τέλεσης των Αγώνων και θέλοντας
να προστατεύσει τον πράγματι μοναδικό χαρακτήρα του
αθλητικού, πολιτιστικού και κοινωνικού αυτού γεγονότος
και της διοργάνωσής του, έχει περιγρά ει αποτελεσματικά και με σαφήνεια τις νέες αρχές και κατευθύνσεις
διοργάνωσης Ολυμπιακών Αγώνων. λες οι συστάσεις
της ΔΟΕ μέσω της Ατζέντας 2020 συντείνουν πλέον σε
μια ορθολογικότερη και σεμνότερη προσέγγιση του εγχειρήματος διοργάνωσης Ολυμπιακών Αγώνων.
Η ισορροπία των επιλογών, η μείωση του κόστους,
η ολοκληρωμένη διαμόρφωση των προτάσεων, η υιοθέτηση ολοκληρωμένων μέτρων προστασίας, η συνολική
εκτίμηση των επιπτώσεων, η συστηματική αποτύπωση
των μέτρων και των ενεργειών και, τελικά, η επίτευξη
ρεαλιστικών στόχων στη διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων, είναι αρχές και χαρακτηριστικά που διέπουν το
σύνολο της νέας πολιτικής της ΔΟΕ και χαράσσουν σύγχρονες μεθόδους Ολυμπιακής προετοιμασίας, όπως όλα
τα παραπάνω διαμορφώνουν το πλαίσιο δράσεων της
Ατζέντας 2020 της ΔΟΕ.
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with all the above shaping the framework of activities
for the IOC’s Agenda 2020.
The Olympic projects and the infrastructure of the
Olympic Games are maybe the most important subjects
of discussion regarding the impact of the Games on
the host city. It is a complex system of choices directly
linked to environmental protection and sustainability.
The choice of type, of nature (permanent or temporary),
the number and size of the sporting and other Olympic
facilities, all directly depend on the sustainability of
the legacy of the Olympic Games. The post-Olympic
good use of the facilities is perhaps the most critical
factor for their selection and inclusion in each city’s bid.
In the more recent past, host cities either created most of their Olympic facilities especially for the
ame , a a t e ca e it
o co 1 0, Seo 1
,
a ce ona 1 2 and Sidne 2000, o
ed exi tin aci itie a in o n e e 1
and t anta 1 6. a celona’s decision to use the staging of the Olympic
Games as a tool for an architectural and sustainable
an inte ention, o ei in
to a on t e ma o ity of the sport facilities to the city’s universities, are
typical examples of a sustainable and environmentally
friendly legacy.
Athens in 2004, whilst giving emphasis to the urban and environmental dimension of the Games in
accordance with the IOC and the Olympic Charter,
since the IOC in 1996 had institutionalized environmental protection as one of the important pillars of
t e O m ic o ement, did not mana e to ac ie e
its final objective.
Athens succeeded in organizing the first Olympic
Games of all time on European territory under a regime
of full implementation of European Community Law,
including of course Environmental Community Law
based on the rules imposed by the European Union,
which all member states had to follow.
When Greece took over the task of organizing the
Athens Olympic Games, she made a huge wager: this
wager was to make the Olympic Games of 2004 a
“guide” to how the Olympic Games should be organized in Europe, i.e. with an organized set of values,
rights and principles for environmental protection.
And she won this wager!
Athens was called upon to awaken the interest of
Europe and the whole world, at a time when Europe
was claiming a greater role, institutionally and legally,
in all areas, including sustainability and environmental protection, and she succeeded!
However, she did not succeed in making good use
of most of the Olympic facilities after the Games, for
the benefit of the environment and sustainability. We
are talking about projects and facilities that were built
at a high cost and continue to cost a lot, 12 years later,
in order to be preserved whether or not in operation,
the result being that any additional cost to the envi-

Τα Ολυμπιακά έργα και οι υποδομές των Ολυμπιακών
Αγώνων αποτελούν το βασικότερο ίσως πεδίο συζήτησης
των επιπτώσεων των Αγώνων στη φιλοξενούσα πόλη.
Πρόκειται για ένα πολυπαραγοντικό σύστημα επιλογών
που συνδέεται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία. Η επιλογή του είδους, της φύσης
μόνιμης ή προσωρινής , του αριθμού και του μεγέθους
των αθλητικών και λοιπών Ολυμπιακών εγκαταστάσεων εξαρτάται άμεσα με τη βιωσιμότητα της κληρονομιάς
των Ολυμπιακών Αγώνων. Η μεταολυμπιακή αξιοποίηση των εγκαταστάσεων αποτελεί ίσως τον κρισιμότερο
παράγοντα για την επιλογή και τη συμπερίλη ή τους
στον φάκελο υπο ηφιότητας της κάθε πόλης.
Στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν, οι πόλεις είτε δημιούργησαν τις περισσότερες Ολυμπιακές εγκαταστάσεις,
ειδικά για τους αγώνες όπως στη Μόσχα 1 0, Σεούλ
1
, αρκελώνη 1 2 και Σίδνεϋ 2000, είτε χρησιμοποίησαν τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις, όπως στο
Λος ντζελες 1
και την Ατλάντα 1 6. Η απόφαση
της αρκελώνης να χρησιμοποιήσει τη διοργάνωση
των Ολυμπιακών Αγώνων ως εργαλείο αρχιτεκτονικής
και βιώσιμης πολεοδομικής παρέμβασης στην πόλη ή
του Πεκίνου να κληροδοτήσει την πλειο ηφία των αθλητικών εγκαταστάσεων στα πανεπιστήμια της πόλης,
αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα βιώσιμης και
αειφόρου κληρονομιάς.
Η Αθήνα το 200 , ενώ έδωσε έμφαση στην πολεοδομική και περιβαλλοντική διάσταση των Αγώνων κατ
επιταγή της ΔΟΕ και του Ολυμπιακού Χάρτη, καθώς η
ΔΟΕ από το 1 6 είχε θεσμοθετήσει την προστασία του
περιβάλλοντος μεταξύ των βασικών πυλώνων του Ολυμπιακού Κινήματος, δεν κατάφερε μακροπρόθεσμα να
υπηρετήσει τον τελικό της στόχο.
Η Αθήνα πέτυχε να διοργανώσει τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες όλων των εποχών που διοργανώθηκαν στο έδαφος της Ευρώπης υπό καθεστώς πλήρους
εφαρμογής του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και του κοινοτικού δικαίου περιβάλλοντος. Με βάση, δηλαδή, τους κανόνες που
επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τους οποίους όλα τα
κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν.
Η Ελλάδα με την ανάλη η της υποχρέωσης να διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας έβαλε
ένα μεγάλο στοίχημα: το στοίχημα αυτό ήταν να αποτελέσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 200 έναν πιλότο
για το πώς διοργανώνονται Ολυμπιακοί Αγώνες μέσα
στην Ευρώπη, μέσα δηλαδή σ ένα οργανωμένο σύνολο
αξιών, δικαιωμάτων και αρχών προστασίας του περιβάλλοντος. Και αυτό το στοίχημα το κέρδισε
Αντιθέτως, δεν κατάφερε να αξιοποιήσει μεταολυμπιακά τις περισσότερες από τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις
προς όφελος του περιβάλλοντος και της αειφορίας. Πρόκειται για έργα και εγκαταστάσεις που κόστισαν πολύ να
ανεγερθούν και κοστίζουν ακόμη πολύ 12 χρόνια μετά για να συντηρούνται και να λειτουργούν ή και χωρίς καν να λειτουργούν, με αποτέλεσμα η όποια τελική
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«Οι υποψήφιες πόλεις
καλούνται να αξιολογούν
εάν οι προτεινόµενες
Ολυµπιακές και αθλητικές
“Candidate cities are
εγκαταστάσεις είναι
invited to evaluate whether
βιώσιµες υπό το φως
the Olympic and sport
της αλληλεπίδρασης
facilities are sustainable in
της περιβαλλοντικής
the context of interaction
µε την οικονοµική και
between the environmental
αναπτυξιακή διάσταση.»
and the economic and
developmental dimension.” επιβάρυνση στο περιβάλλον να δημιουργεί εντονότερο
ronment could lead to major concerns.
One is therefore justified in wondering whether, in
the case of bids for hosting the Olympic Games and the
search for alternative environmental solutions, the socalled “zero” (waste) solution is the most environmentally but also financially friendly solution.
Therefore, more than ever before, concern for and
the relationship between the environmental and economic dimension of the Games is topical. Candidate
cities are invited to process seriously and exhaustively all scenarios for the post-Olympic utilization of the
Olympic facilities which they plan. They are called
upon to evaluate beforehand all exploitation methods
and assess, based on a cost-benefit analysis, whether
the Olympic and sport facilities are sustainable in the
context of interaction between the environmental and
the economic and developmental dimension.
The principles of sustainability and a viable Olympic legacy are served only when all the institutional,
environmental, financial and commercial conditions
for post-Olympic use are carefully planned, together
with the management and operation of the Olympic
projects, irrespective of whether they involve public
or private property of the host country, and irrespective of whether these are financed by public funds as
public projects or by private investment.
Only then can the environmental dimension of the
Olympic Games, in the light of the real economy and
development, lead to the long term benefits for which
we are working daily, so that the Olympic institutions,
national and international, can serve with efficiency
and consistency the vision for Olympic events with a
o iti e en i onmenta oot int.

προβληματισμό.
Αναρωτιέται, λοιπόν, κανείς εύλογα, εάν κατά την κατάρτιση των φακέλων υπο ηφιότητας για τη φιλοξενία
Ολυμπιακών Αγώνων και την περιβαλλοντική αναζήτηση
των εναλλακτικών λύσεων, πολλές φορές η λεγόμενη ως
μηδενική λύση αποτελεί και τη φιλικότερη περιβαλλοντικά, αλλά και οικονομικά, λύση.
Καθίσταται πλέον περισσότερο από ποτέ επίκαιρος
ο προβληματισμός και η σχέση της περιβαλλοντικής με
την οικονομική διάσταση των Αγώνων. Οι υπο ήφιες
πόλεις καλούνται να επεξεργάζονται σοβαρά και εξαντλητικά όλα τα σενάρια μεταολυμπιακής αξιοποίησης των
Ολυμπιακών εγκαταστάσεων που σχεδιάζουν. Καλούνται
να αξιολογούν από πριν όλες τις μεθόδους εκμετάλλευσης και να εκτιμούν στη βάση της ανάλυσης κόστους
οφέλους, εάν οι προτεινόμενες Ολυμπιακές και αθλητικές εγκαταστάσεις είναι βιώσιμες υπό το φως της αλληλεπίδρασης της περιβαλλοντικής με την οικονομική
και αναπτυξιακή διάσταση.
Οι αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης Ολυμπιακής κληρονομιάς, εξυπηρετούνται μόνο όταν διασφαλίζονται εκ των προτέρων όλες οι θεσμικές, αναπτυξιακές,
οικονομικές, περιβαλλοντικές και εμπορικές προϋποθέσεις μεταολυμπιακής αξιοποίησης, διαχείρισης και
λειτουργίας των Ολυμπιακών έργων, ανεξαρτήτως εάν
αυτά ανήκουν στη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία της
φιλοξενούσας χώρας και ανεξαρτήτως εάν αυτά χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους ως δημόσια έργα
ή αποτελούν ιδιωτικές επενδύσεις.
Τότε μόνο, η περιβαλλοντική διάσταση των Ολυμπιακών Αγώνων, υπό το φως της πραγματικής οικονομίας
και της ανάπτυξης, μπορεί να αποδώσει μακροπρόθεσμα
τα οφέλη, για τα οποία εργαζόμαστε καθημερινά, ώστε οι
Ολυμπιακοί θεσμοί, εθνικοί και διεθνείς, να υπηρετούν με
αποτελεσματικότητα και συνέπεια το όραμα για Ολυμπιακές διοργανώσεις με περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
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Call for applications
for the 2016-2017
Master’s Degree
Programme
Deadline for applying: 30th April 2016

Πρόσκληση υποβολής
υποψηφιοτήτων για το Μεταπτυχιακό
Πρόγραµµα 2016-2017
Προθεσµία υποβολής: 30 Απριλίου 2016

T e a te
e ee o amme O m ic St die ,
O m ic d cation, O ani ation and ana ement
o O m ic ent i t e on
a te de ee ogramme in collaboration with the International Olympic Academy and is supported by Olympic Solidarity
(IOC).

THE PROGRAMME AT A GLANCE
Four good reasons to participate
e an ex e t on O m ic d cation, S o t ana ement and Olympic Philosophy.
e a d namic mem e o t e O m ic o ement,
specialized in sport organization and management of
Olympic Games and big sports events.
e a t o an inno ati e o amme in t e O m ic
o ement at an inte nationa e e and t d in t e
birthplace of the Olympic Games with participants
from all over the world.
eet t e ex e t in t e O m ic t die and et
professional knowledge and all the necessary means
and skills for your academic, professional or research
career.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών
Εκδηλώσεων είναι το μόνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σε συνεργασία με τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία και
υποστηρίζεται από την Ολυμπιακή Αλληλεγγύη ΔΟΕ .

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
Τέσσερις καλοί λόγοι για να συµµετάσχεις
α ειδικευτείς σε θέματα Ολυμπιακής Παιδείας, Αθλητικής Διαχείρισης και Ολυμπιακής Φιλοσοφίας.
α συμμετέχεις ενεργά στο Ολυμπιακό Κίνημα, να ειδικευτείς στην αθλητική διοργάνωση και τη διαχείριση
των Ολυμπιακών Αγώνων και των μεγάλων αθλητικών
εκδηλώσεων.
α συμμετέχεις σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα στο Ολυμπιακό Κίνημα σε διεθνές επίπεδο και να σπουδάσεις
στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, με συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο.
α συναντήσεις εμπειρογνώμονες Ολυμπιακών σπουδών, αποκτώντας επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες
για την ακαδημαϊκή, την επαγγελματική ή την ερευνητική σου σταδιοδρομία.
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THE PROGRAMME IN NUMBERS /
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

2009

In 2009 the Programme starts.
Το 2009 αρχίζει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

7th

This is the 7th year that the Programme runs.
Αυτή είναι η 7η χρονιά που το Πρόγραμμα λειτουργεί.

189

76

Organization

Οργάνωση

T e e a tment o S o t O ani ation and ana ement o t e ac t o
man o ement and
a it
of Life Sciences of the University of Peloponnese with
the support of the International Olympic Academy.

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας ωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με
την υποστήριξη της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Duration

∆ιάρκεια

The duration of the Programme is three (3) semeste . St dent a e e i ed to attend mont o
lectures in the first two semesters (2+2 each semester) in Greece.

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία
εξάμηνα.
Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν
μήνες μαθημάτων στα πρώτα δύο εξάμηνα 2 2 κάθε
εξάμηνο στην Ελλάδα.

Location

Τοποθεσία

The Programme will take place mainly at the facilities of the International Olympic Academy in Olympia and the facilities of the University of Peloponnese
in Sparta.

Το Πρόγραμμα διεξάγεται κυρίως στις εγκαταστάσεις
της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη.

189 students
Μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει 189 φοιτητές

from 76 different countries have participated till today.
από 76 διαφορετικές χώρες.

Εγγραφές
Admissions
The number of students is limited to forty (40).

Ο μέγιστος αριθμός των φοιτητών ανέρχεται σε σαράντα 0 .

Required Background

Προϋποθέσεις

Three-year full time bachelor degree holders from
every Greek and foreign Higher Educational Institution in Humanistic, Social and Economic Studies, i.e.
ica d cation,
ine , o na i m, conomic
ac tie and ot e e a tment .

Πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της
αλλοδαπής, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Σπουδών, όπως Φυσικής Αγωγής, Διοίκησης
Επιχειρήσεων, Δημοσιογραφίας, Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων.
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Όλα τα µαθήµατα
γίνονται στα αγγλικά.
All lectures are
held in English.

Λεπτοµέρειες του Προγράµµατος
Course details
Attendance of the lectures is mandatory. The same applies for the submission of module assignments and
examinations at the end of each semester as well as
the dissertation project at the end of the 3rd semester. All lectures are held in English.
1st Semester
Mandatory modules
1. The history and philosophy of sport
in nti it
2. The modern Olympic Games
3. Sport and Ethics – Olympic Philosophy
. O m ic eda o Ι
5. Research methods in Social Sciences
and Olympic Studies.

Contact
the Secretariat
of the Master’s
Degree
Programme:
Tel.: +30
210 6878952
Fax: + 30
210 6878840
E-mail: master
@ioa.org.gr
Επικοινωνία µε
τη Γραµµατεία του
Προγράµµατος
Master:
Tηλ.: +30
210 6878952
Φαξ: + 30
210 6878840
E-mail: master
@ioa.org.gr

2nd Semester
Mandatory modules
1. Olympic Pedagogy II
2. Olympic Games and major sports events: Organization and management
3. Sports marketing and Olympic sponsoring.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
Το ίδιο ισχύει για την υποβολή των εργασιών και για
τις εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου, καθώς και για τη
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στο τέλος του τρίτου εξαμήνου. λα τα μαθήματα γίνονται στα αγγλικά.
1ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Η ιστορία και η φιλοσοφία
του αθλητισμού στην Αρχαιότητα
2. Οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες
. Αθλητισμός και Ηθική Ολυμπιακή Φιλοσοφία
. Ολυμπιακή Παιδαγωγική Ι
5. Ερευνητικές μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες
και τις Ολυμπιακές Σπουδές.
2ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Ολυμπιακή Παιδαγωγική
2. Ολυμπιακοί Αγώνες και μεγάλες αθλητικές
εκδηλώσεις: Οργάνωση και διαχείριση μεγάλων
αθλητικών εκδηλώσεων
. Αθλητικό μάρκετινγκ και Ολυμπιακή χορηγία.

Optional modules
1. O m ic o ement and nte nationa e ation
2. Sports high performance: Olympic athletes and
dual careers
3. Strategic and operational planning of major
sports events
4. Financial management of sports organizations
5. The role, organization and operation of Olympic
museums and libraries.

Κατ’ επιλογίν μαθήματα
1. Ολυμπιακό Κίνημα και Διεθνείς σχέσεις
2.
ηλές αθλητικές επιδόσεις: Ολυμπιακοί αθλητές
και διπλές σταδιοδρομίες
. Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός
μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων
. Οικονομική διαχείριση των αθλητικών
οργανισμών
5. Ο ρόλος, η οργάνωση και λειτουργία των
Ολυμπιακών μουσείων και βιβλιοθηκών.

3rd Semester
Preparation, submission and presentation
o
a te T e i .

3ο Εξάμηνο
Προετοιμασία, υποβολή και παρουσίαση της
Διπλωματικής Εργασίας.

Tuition fees

∆ίδακτρα

The fees for the Programme payable by the students
are 3.000 Euros for the three semesters. The Programme is partially financed by sponsors. Scholari a e a ai a e
O m ic So ida it
O .

Τα δίδακτρα για τη συμμετοχή στο ΠΜΣ ανέρχονται σε
.000 ευρώ για τα τρία εξάμηνα. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εν μέρει από χορηγούς. Οι υποτροφίες διατίθενται από την Ολυμπιακή Αλληλεγγύη ΔΟΕ .
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Monique Berlioux
Α great lady passed away...

Monique Berlioux
Μια µεγάλη κυρία «έφυγε» από τη ζωή...
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Maître Luc Silance
α
Maître Luc Silance

“She was very much
attached to the institution
[IOA] and considered
it as a place where
the Olympic spirit reigns.”

te a i e o a a e a t dedicated to o t, oni e
e io x e t
on t e 2 t o
t 2015.
o n on t e 22nd o ecem e 1 2 , in et
oselle), France, she was brought up by her mother Suanne e io x and too e a t name.
At a very early age, she began to swim under the
expert eye of her mother, a renowned French swimming coach, who trained and gave France a long list
of champions. The Olympic swimming pool in Paris
a c i tened t e S anne e io x oo .
oni e e io x a a ead a enc
immin
c am ion in 1
at t e a e o i teen.
in e career from 1938 to 1952, she won forty champion titles
and broke many records in France.
Unable to participate in the Olympic Games of the
12th and 13th Olympiads, which were not held because of the war, she was selected to participate with
the French team in the Games of the 14th Olympiad
in London in 1948. She made it to the semi-finals of
the 100 m backstroke.
From 1959 to 1964, she was President of the Artistic Swimming Commission of the French Swimming Federation.
Her athletic career did not prevent her from making admirable academic progress, first at the Fénelon
High School in Paris and then at the Sorbonne Unie it
e e e o tained a ac e o o
t de ee.
After her studies, she opted for a career in journalism and became well-known as a brilliant journalist
and columnist, writing for such publications as FranceSoi , i a o,
o e, a din de
ode

«Είχε πολύ στενή σχέση
µε τον θεσµό [∆ΟΑ]
και θεωρούσε ότι
ήταν ένα από τα µέρη
όπου επικρατούσε
το Ολυµπιακό πνεύµα.»

Μετά από μια ζωή αφιερωμένη σε μεγάλο βαθμό στον
αθλητισμό, η oni e e io x μάς άφησε στις 2
Αυγούστου 2015.
Γεννημένη στις 22 Δεκεμβρίου 1 2 στο et
o e e στη Γαλλία, τη μεγάλωσε η μητέρα της
S anne e io x και πήρε το όνομά της.
Σε πολύ νεαρή ηλικία άρχισε να κολυμπάει κάτω από το εκπαιδευμένο βλέμμα της μητέρας της, μεγάλης
προπονήτριας κολύμβησης στη Γαλλία, που προπόνησε και έδωσε στη Γαλλία έναν μακρύ κατάλογο πρωταθλητών. Το Ολυμπιακό κολυμβητήριο του Παρισιού
ονομάστηκε κολυμβητήριο S anne e io x.
Η oni e e io x ήταν ήδη πρωταθλήτρια κολύμβησης στην ηλικία των δεκαπέντε ετών το 1
και κατάκτησε στη διάρκεια της σταδιοδρομίας της, από το 1
έως το 1 52, σαράντα τίτλους πρωταθλητή
καταρρίπτοντας πολλά ρεκόρ στη Γαλλία.
Μη μπορώντας να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς
Αγώνες της 12ης και της 1 ης Ολυμπιάδας, που δεν
έγιναν λόγω του πολέμου, επελέγη για να λάβει μέρος
με τη γαλλική ομάδα στους Αγώνες της 1 ης Ολυμπιάδας στο Λονδίνο, το 1
, και έφθασε στον ημιτελικό
στα 100 μέτρα ύπτιο.
Από το 1 5 έως το 1 6 , ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Καλλιτεχνικής Κολύμβησης της Γαλλικής Κολυμβητικής Ομοσπονδίας.
Η αθλητική της σταδιοδρομία δεν την εμπόδισε να
ακολουθήσει ακαδημαϊκή πορεία, πρώτα στο Λύκειο
ne on στο Παρίσι και κατόπιν στο Πανεπιστήμιο
της Σορβόννης, από το οποίο αποφοίτησε με πανεπιστημιακό πτυχίο.
Μετά από τις σπουδές της, επέλεξε δημοσιογραφική καριέρα και αναδύθηκε ως εξαιρετική δημοσιογράφος και αρθρογράφος στον γραπτό τύπο, ance Soi ,
Figaro, Aurore, the Jardin des modes…
Εργάστηκε επίσης ως δημοσιογράφος στην τηλεόραση, στην O T και το
, ενώ η γαλλική τηλεόραση
τής ανέθεσε την παραγωγή και δημιουργία γυναικείων
περιοδικών, μικρών ταινιών, εκθέσεων
Διορίστηκε πρώτα ως Επικεφαλής της Κρατικής
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0

She also worked as a television journalist for ORTF
and t e
and a a ointed
enc te e i ion
to create and produce women’s programs, short films
and reports.
First appointed as Head of the Press Secretariat of
State and t en o t e enc
ini t o o t and
Sports from 1960 to 1966, she later took charge of
general inspection from 1966 to 1967.
S e a
e ented to e
nda e, at t at time
President of the International Olympic Committee. He
wished to make use of her talents and appointed her
head of the press service and public relations for the
Committee, a position that she held from 1967 to 1969
it
c
cce t at e a a ointed i ecto and
Press and Administration Officer of the Committee.
Lord Killanin had meanwhile succeeded Avery
nda e a
e ident o t e O , and e a ointed
oni e e io x xec ti e i ecto , a e ti io
position that she held from 1971 to 1985.
Her duties were not always easy and she went
through difficult times which included the Russian,
American and African boycotts of 1976 and 1980. In
1 2, e ident o d Ki anin a ed oni e e lioux to examine the issue of the IOC’s legal status.
A commission was set up and, based on its conclusions changes were made to the text of the Olympic
a te . i en t i o o t nit , oni e e io x
also proceeded with a complete revision of the Olympic Charter.
When Juan Antonio Samaranch succeeded Lord
Ki anin, oni e e io x mo ed to a i
ee e
ecame tec nica ad i e to t e ca inet o ac e
iac, a o o a i , om 1 5 to 1 6.
in e on ca ee , oni e e io x did not
ne ect e ta ent on e ac e o o
t de ee egarding journalism and writing. She wrote a series of
o
on o t and t e O m ic o ement, to et e
with various books on art.
in e mandate a
i ecto and t en xec ti e i ecto o t e O , e com ete emode ed t e
IOC’s publications and became Editor in Chief of the

0

Γραμματείας Τύπου και κατόπιν του πουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού στη Γαλλία από το 1 60 μέχρι
το 1 66, αναλαμβάνοντας κατόπιν τη γενική επιθεώρηση από το 1 66 μέχρι το 1 6 .
ταν παρουσιάστηκε στον
e
nda e, που
ήταν τότε ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής εκείνη την εποχή, εκείνος θέλησε να κάνει
χρήση των υπηρεσιών της και τη διόρισε επικεφαλής
της υπηρεσίας τύπου και δημοσίων σχέσεων της Επιτροπής, μια θέση που διατήρησε από το 1 6 έως το
1 6 , με τόση επιτυχία, που διορίστηκε Διευθύντρια
και πεύθυνη Τύπου και Διοίκησης της Επιτροπής.
Στο μεταξύ, ο Λόρδος Ki anin είχε διαδεχθεί τον
e
nda e στην Προεδρία της ΔΟΕ και με την
ιδιότητα του Προέδρου της ΔΟΕ, διόρισε τη oni e
e io x Εκτελεστική Διευθύντρια, μια υ ηλή εκτελεστική θέση που διατήρησε από το 1 1 μέχρι το 1 5.
Οι αρμοδιότητές της δεν ήταν μια μακρά ήρεμη δραστηριότητα και αντιμετώπισε δύσκολες στιγμές, όπως
το μποϋκοτάζ των Ρώσων, των Αμερικανών και των
Αφρικανών το 1 6 και το 1 0. Το 1 2, ο Πρόεδρος
o d Ki anin ζήτησε από την oni e e io x να
εξετάσει το θέμα του νομικού καθεστώτος της ΔΟΕ. Ι-

01

Monique Berlioux
with the IOC
President Juan
Antonio Samaranch
and the IOC
Member Nikos
Filaretos at the
ancient stadium
for the celebration
of the 20th
anniversary of the
IOA (1981).
Η Μonique Berlioux
με τον Πρόεδρο της
ΔΟΕ Juan Antonio
Samaranch και
το μέλος της ΔΟΕ
Νίκο Φιλάρετο στο
αρχαίο στάδιο για
τον εορτασμό της
εικοσαετίας της ΔΟΑ
(1981).
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02

Meeting of the
IOC Commission
for the IOA in
Ancient Olympia,
presided over
by Mohamed
Mzali, flanked by
Monique Berlioux,
Nicos Nissiotis,
Otto Szymiczek
and Giorgio de
Stefani (1982).

0

Συνάντηση της
Υποεπιτροπής
της ΔΟΕ για
τη ΔΟΑ στην
Αρχαία Ολυμπία,
προεδρεύοντος
του Mohamed
Mzali, τον οποίο
πλαισιώνουν η
Monique Berlioux,
ο Νίκος Νησιώτης,
ο Όττο Σίμιτσεκ
και ο Giorgio de
Stefani (1982).
04

03

Monique Berlioux
with the IOA
Dean, Otto
Szymiczek (1977).
Η Monique Berlioux
με τον Κοσμήτορα
της ΔΟΑ, Όττο
Σίμιτσεκ (1977).

04

At the Opening
Ceremony of the
25th IOA Session
on the hill of the
Pnyx (1985).
Στην Τελετή
Έναρξης της 25ης
Συνόδου της ΔΟΑ
στον λόφο της
Πνύκας (1985).

O m ic e ie and O m ic e a e .
She also participated in the production of numerous films as director, author and technical adviser.
Invited to be a lecturer at the International Olympic Academy, she presented no less than 15 lectures
in Ancient Olympia from 1968 to 1985 on various
subjects linked to Olympism and sports. She was very
much attached to the institution and considered it as
a place where the Olympic spirit reigns.
She was a member of many associations: the French
acin
, t e ce c e inte a i , t e adie ommittee, etc.
She received many honours, including Chevalier
of the Légion d’honneur, Grand Cross of the National
O de o
e it, e a ie o t e t and ette , o d
eda o o t and S o t , eat
eda o t e
it o a i , ommande o t e O de o
e it o t e
Italian Republic and others.
oni e e io x a ma ied o o e ixt ea
to Serge Groussard, ex- paratroop officer in the French
Army, journalist and writer.
A very full life is here revealed.
eat ad a e t .

δρύθηκε μια επιτροπή και με βάση τα συμπεράσματα
έγιναν αλλαγές στο κείμενο του Ολυμπιακού Χάρτη. Με
την ίδια ευκαιρία, η oni e e io x προέβη στην
πλήρη αναθεώρηση του Ολυμπιακού Χάρτη.
ταν ο an ntonio Sama anc διαδέχθηκε τον
o d Ki anin, η oni e e io x μετακόμισε στο
Παρίσι, αναλαμβάνοντας τη θέση της τεχνικού συμβούλου στο γραφείο του ac e
i ac, του Δήμαρχου
του Παρισιού, από το 1 5 έως το 1 6.
Στη διάρκεια της μακράς της σταδιοδρομίας η
oni e e io x δεν ξέχασε τις ικανότητές της ως
πτυχιούχου, δημοσιογράφου και συγγραφέα. Έγρα ε
πολλά βιβλία για τον αθλητισμό και το Ολυμπιακό Κίνημα, καθώς και διάφορα βιβλία τέχνης.
Στη διάρκεια της θητείας της ως Διευθύντριας και
κατόπιν Εκτελεστικής Διευθύντριας της ΔΟΕ, αναμόρφωσε πλήρως τις εκδόσεις της ΔΟΕ και έγινε Αρχισυντάκτρια της e e o m i e και του e a e
o m i e.
Συμμετείχε επίσης στην παραγωγή διαφόρων ταινιών ως διευθύντρια, συγγραφέας και τεχνική σύμβουλος.
Προσκλήθηκε ως ομιλήτρια στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία και έκανε τουλάχιστον 15 ομιλίες στην
Αρχαία Ολυμπία, από το 1 6 έως το 1 5, για διάφορα θέματα, συνδεδεμένα με τον Ολυμπισμό και τον
αθλητισμό. Είχε πολύ στενή σχέση με τον θεσμό και
θεωρούσε ότι ήταν ένα από τα μέρη όπου επικρατούσε το Ολυμπιακό πνεύμα.
ταν μέλος πολλών ενώσεων, του enc
acin
, του ce c e inte a i , της Επιτροπής Γυναικών,
κλπ.
Είχε λάβει πολλές τιμητικές διακρίσεις, μεταξύ των
οποίων του Ιππότη της
ion d onne , το and
o o t e ationa O de o
e it, του Ιππότη των
Τεχνών και των Γραμμάτων, το Χρυσό Μετάλλιο Νεολαίας και Αθλητισμού, το Μεγάλο Ερυθρό Μετάλλιο
της Πόλης του Παρισιού, το Αριστείον Ανδρείας της
Ιταλικής Δημοκρατίας, κλπ.
Η oni e e io x ήταν παντρεμένη, πάνω από
εξήντα χρόνια, με τον Se e o
a d, παλιό αλεξιπτωτιστή του Γαλλικού Στρατού, δημοσιογράφο και
συγγραφέα.
λα αυτά αποκαλύπτουν μια πολύ γεμάτη ζωή.
Μια μεγάλη κυρία έφυγε από τη ζωή.
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Angola ― page 49

Mexico ― page 61

Italy ― page 57

Sri Lanka ― page 67

Among the activities that
stand out in the second
half of 2015, we must also
include the lectures that
were presented by Emanuel
D´Oliveira, the President of
the Olympic Academy...

A rich series of activities was
developed by the Olympic
Academy of Mexico in
2015. In February, Physical
Education students from
Occidente University visited
the Olympic Athletic Centre...

The year 2015 was a year
of intensive activity for the
Italian Olympic Academy
which, apart from its
commitment regarding the
research and organization of
educational activities with...

Over the past 16 years, since
its foundation in 2001, the
National Olympic Academy
of Sri Lanka has continued its
activities, in close connection
with the National Olympic
Committee of the country...

Αγκόλα ― σελίδα 49

Μεξικό ― σελίδα 61

Ιταλία ― σελίδα 57

Σρι Λάνκα ― σελίδα 67

Στις δράσεις που ξεχωρίζουν
στο δεύτερο μισό του 2015,
πρέπει να εντάξουμε τις
διαλέξεις που έδωσε ο
Πρόεδρος της Ολυμπιακής
Ακαδημίας του Πράσινου
Ακρωτηρίου...

Μια σειρά πλούσιων δράσεων
ανέπτυξε η Ολυμπιακή
Ακαδημία του Μεξικού μέσα
στο 2015. Τον Φεβρουάριο
σπουδαστές Φυσικής Αγωγής
του Πανεπιστημίου Occidente
επισκέφτηκαν το Ολυμπιακό...

Το 2015 ήταν μία χρονιά
εντατικών δράσεων για την
Ολυμπιακή Ακαδημία της
Ιταλίας, η οποία εκτός από
τη δέσμευσή της για την
έρευνα και την οργάνωση
εκπαιδευτικών δράσεων...

Κατά τη διάρκεια των
τελευταίων 16 χρόνων, από
την ίδρυσή της το 2001, η
Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία
της Σρι Λάνκα, συνεχίζει τη
δράση της, σε άμεση σύνδεση
με την Εθνική Ολυμπιακή...
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Angola

Among the activities that stand
out in the second half of 2015,
we must include the lectures
that were presented by Emanuel
D´Oliveira, the President of
the Olympic Academy of
Cape Verde. This series of
educational lectures took
place in two schools in Luanda
and were accompanied by a
painting competition and sport
management lessons.
Emanuel D´Oliveira visited
Angola from 6th to 12th of
July, for the 18th anniversary
of the Olympic Academy of
Angola, and gave two lectures
in two schools in Luanda on
the subject: “Excellence of
Olympism and Fair-Play”.
During the celebration of the
event, a painting contest was
organized in a primary school of
the Ilha de Luanda area. Pupils
drew patterns with the symbols
of Olympism, as well as pictures
of Pierre de Coubertin.
A series of educational
lectures was organized for
future candidates for National
Course of Olympic Solidarity
for Directors, which started on
27th of April and was completed
on 31st of August 2015. Of the

25 participants, 13 completed
their training successfully at the
Olympic Committee of Angola.
The Sport Management
courses in Luanda were held at
the Cidadela Desportiva, one
of the oldest sport facilities of
the city. Both courses began on
14th of October; one was held
in the Basketball Federation of
Angola, with 25 participants of
whom 23 (19 men and 4 women)
successfully completed the
course on the 5th of November.
The other course was held at the
country’s Paralympic Committee
facility with 35 participants of
whom 32 (23 men and 9 women)
completed the course on 14th of
November.
The participants on both
courses came from the National
Federations and the regional
unions, including students from
Physical Education Institutions.

Αγκόλα

Στις δράσεις που ξεχωρίζουν
στο δεύτερο μισό του 2015,
πρέπει να εντάξουμε τις
διαλέξεις που έδωσε ο
Πρόεδρος της Ολυμπιακής
Ακαδημίας του Πράσινου
Ακρωτηρίου Emanuel D´Oliveira
σε δύο σχολεία της Luanda, μία
σειρά εκπαιδευτικών διαλέξεων,
διαγωνισμό ζωγραφικής και τα

μαθήματα αθλητικής διοίκησης.
Ο Emanuel D´Oliveira
επισκέφτηκε την Αγκόλα από τις
6 έως τις 12 Ιουλίου για τη 18η
επέτειο ίδρυσης της Ολυμπιακής
Ακαδημίας της Αγκόλας και
έδωσε δύο διαλέξεις με θέμα:
«Η Αριστεία του Ολυμπισμού
και το Ευ Αγωνίζεσθαι», σε δύο
σχολεία της Luanda.
Κατά τη διάρκεια των
εορτασμών της επετείου,
διοργανώθηκε διαγωνισμός
ζωγραφικής σε δημοτικό σχολείο
στην περιοχή Ilha de Luanda.
Οι μαθητές έκαναν σχέδια
με σύμβολα του Ολυμπισμού
αλλά και εικόνες του Pierre de
Coubertin.
Επίσης, διοργανώθηκε
σειρά εκπαιδευτικών διαλέξεων
για τους μελλοντικούς
υποψηφίους για τα Εθνικά
Μαθήματα για Διευθυντές της
Ολυμπιακής Αλληλεγγύης,
που ξεκίνησε στις 27 Απριλίου
και ολοκληρώθηκε στις 31
Αυγούστου 2015. Από τους 25
συμμετέχοντες, οι 13 τελείωσαν
επιτυχώς την εκπαίδευση
που πραγματοποιήθηκε στην
Ολυμπιακή Επιτροπή της
Αγκόλας.
Τα μαθήματα Αθλητικής
Διοίκησης της Luanda έγιναν
στη Cidadela Desportiva, μία
από τις παλιότερες αθλητικές
εγκαταστάσεις της πόλης. Kαι

τα δύο μαθήματα άρχισαν στις
14 Οκτωβρίου και το ένα έγινε
στην Ομοσπονδία μπάσκετ
της Αγκόλας με τη συμμετοχή
25 ατόμων, από τα οποία τα
23 (19 άνδρες και 4 γυναίκες)
ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα
μαθήματα στις 5 Νοεμβρίου.
Το άλλο έγινε στην
Παραολυμπιακή Επιτροπή της
χώρας με 35 συμμετέχοντες εκ
των οποίων οι 32 (23 άνδρες
και 9 γυναίκες) τελείωσαν το
μάθημα στις 14 Νοεμβρίου.
Οι συμμετέχοντες και στα
δύο μαθήματα προήλθαν από
τις Εθνικές Ομοσπονδίες, τις
περιφερειακές ενώσεις, ενώ
ήταν και φοιτητές των Ιδρυμάτων
Φυσικής Αγωγής.

Argentina

The Olympic Academy of
Argentina was established in
1982 and is a Commission of the
Olympic Committee of Argentina.
It organizes Sessions
for young people, which are
attended by representatives
of National Federations from
the country’s different regions.
The participants must be 20 to
34 years old and the maximum
participation is 40 people for
each Session. After evaluation,
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were made for its construction
and operation.
In particular, a new feature
was added with a folding dome
on which a 3D video will be
projected on the history of
the Olympic Games from the
beginning until modern times,
through the perspective of
Chile’s history. The presentation
will be accompanied by Mini
Olympic Games competitions
presented by pupils from the
schools visited by the Museum
together with top athletes.
This program received the
IOC’s “Sport and Innovation”
award for 2015.

two representatives of the
Olympic Academy of Argentina
are chosen in order to participate
in the Session for Young
Participants of the International
Olympic Academy.
Each Session lasts for five
days and participants attend
meetings and sport activities,
similar to the IOA. In the morning
they attend the lectures and
in the afternoon take part in
debates and sport activities.
The 2015 Session was 33rd and
was held from 19th to 23rd of
October.

Αργεντινή

Η Ολυμπιακή Ακαδημία της
Αργεντινής ιδρύθηκε το 1982
και αποτελεί υποεπιτροπή της
Ολυμπιακής Επιτροπής της
Αργεντινής.
Από τότε διοργανώνει
Συνόδους για τους νέους,
τις οποίες παρακολουθούν
εκπρόσωποι των εθνικών
ομοσπονδιών από διαφορετικές
περιοχές της χώρας. Οι
συμμετέχοντες πρέπει να είναι
μεταξύ 20 και 34 χρόνων και το
μάξιμουμ της συμμετοχής φτάνει
τα 40 άτομα για κάθε Σύνοδο.
Μετά από αξιολόγηση, δύο
εκπρόσωποι της Ολυμπιακής
Ακαδημίας της Αργεντινής
επιλέγονται να συμμετάσχουν
στη Σύνοδο Νέων Μετεχόντων
της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ακαδημίας.
Η κάθε Σύνοδος
διαρκεί πέντε μέρες και οι
συμμετέχοντες λαμβάνουν
μέρος σε συνεδριάσεις και
αθλητικές δραστηριότητες,

παρόμοιες με αυτές της ΔΟΑ.
Το πρωί λαμβάνουν μέρος στις
συνεδριάσεις και το απόγευμα
συμμετέχουν σε συζητήσεις και
αθλητικές δραστηριότητες.
Η Σύνοδος του 2015 ήταν η
33η και διοργανώθηκε από τις
19 έως τις 23 Οκτωβρίου.

Chad

The National Olympic Academy
of Chad organized the Youth
Session from 23rd to 27th of
June 2015. More than a hundred
young people, 14 to 16 years
old, attended the Session from
18 National Sport Federations.
Various subjects were
developed during the Session
along with educational, sports
and cultural games.
The Session’s objective was
to prepare these young people
to lead the country’s sport
federations in the future.
The Chad Olympic and Sport
Committee, in cooperation with
the sport federations, trains and
guides young people so that
they may join the Committee. In
2016, there will be a Session for
the preparation of the athletes
for the Rio Olympic Games and
a Youth Session in June.

Tσαντ

H Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία
του Τσαντ διοργάνωσε τη
Σύνοδο Νέων από τις 23 έως τις
27 Ιουνίου 2015.
Στη Σύνοδο μετείχαν
περισσότεροι από εκατό νέοι

ηλικίας 14 έως 16 ετών από 18
εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες.
Αρκετά θέματα αναπτύχθηκαν
κατά τη διάρκεια της Συνόδου
μαζί με εκπαιδευτικά, αθλητικά
και πολιτιστικά παιχνίδια.
Στόχος της Συνόδου είναι
αυτοί οι νέοι, να γίνουν κάποια
στιγμή οι επικεφαλής των
αθλητικών ομοσπονδιών της
χώρας.
Η Ολυμπιακή και η Αθλητική
Επιτροπή του Τσαντ σε
συνεργασία με τις αθλητικές
ομοσπονδίες εκπαιδεύει
και καθοδηγεί τους νέους
ανθρώπους προκειμένου να
ενταχθούν σε αυτήν.
Για το 2016 θα υπάρχει
Σύνοδος προετοιμασίας των
αθλητών για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Ρίο, αλλά και η
Σύνοδος Νέων τον Ιούνιο.

Chile

From 2008 until now, the
National Olympic Academy of
Chile has contributed to the
creation and development of the
sporting community, offering a
vision of the Olympic principles
and values. This is achieved
through educational programs
such as “Olympism and the
ethical content of the Games,
philosophy and the Olympic
values”.
The mobile Olympic
Museum of the Chilean Olympic
Committee focused on La
Union region in 2015 (XIV Rivers
Region) since throughout almost
the entire year radical changes

Χιλή

Από το 2008 μέχρι σήμερα, η
Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία
της Χιλής έχει συμβάλει στη
δημιουργία και την ανάπτυξη
της αθλητικής κοινότητας,
παρέχοντας ένα όραμα για τις
Ολυμπιακές αρχές και αξίες.
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω
εκπαιδευτικών προγραμμάτων
όπως αυτό που λέγεται:
«Ολυμπισμός και ηθικό
περιεχόμενο των Αγώνων,
φιλοσοφία και Ολυμπιακές
αξίες».
Το κινητό Ολυμπιακό
Μουσείο της Ολυμπιακής
Επιτροπής της Χιλής μέσα στο
2015 κινήθηκε στην περιοχή La
Union (XIV Rivers Region) καθώς
κατά τη διάρκεια όλης σχεδόν
της χρονιάς έγιναν ριζικές
αλλαγές στην κατασκευή και τη
λειτουργία του.
Συγκεκριμένα, προστέθηκε
μία νέα δραστηριότητα με έναν
πτυσσόμενο τρούλο στον οποίο
θα προβάλλεται με βίντεο 3D
η ιστορία των Ολυμπιακών
Αγώνων, από την αρχή ως τη
σύγχρονη εποχή, μέσα από την
ιστορία της Χιλής. Η παρουσίαση
θα συνοδεύεται από μικρά
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παιχνίδια Ολυμπιακών Αγώνων
που θα παίζουν οι μαθητές
στα σχολεία τα οποία θα
επισκέπτεται το Μουσείο, μαζί με
αθλητές υψηλού επιπέδου.
Στο πρόγραμμα αυτό
απονεμήθηκε το βραβείο της
ΔΟΕ για το 2015 «Αθλητισμός
και καινοτομία».

coordinators participated and
most of them also took part
in the Junior Camp and the
38th annual Session, making
the Chinese Taipei Olympic
Academy proud of having such a
passionate staff that contributes
to the diffusion of Olympism.
The Academy will use the
opportunity provided by the Rio
Olympic Games to organize
various Olympic education
activities, with a view to
spreading the Olympic spirit
among the youth and wider
society.

Kινεζική Ταϊπέι

Chinese Taipei

2015 was a special year for
the Chinese Taipei Olympic
Academy, with its successful
38th Session, the first Junior
Olympic Camp, the 2nd
Coordinators Camp and the 11
Sessions that were held during
the Olympic Lectures Tour.
After the success of all these
activities, the Academy hopes
that it can maintain and also
strengthen its roots in 2016
through a series of events.
The Olympic Lectures Tour
that started with 11 Sessions
in 2015 plans to increase these
to 20 for 2016. Last year, the
lectures were held for 1500
pupils throughout the country,
promoting Olympism in schools.
The annual Session of
the Chinese Taipei Olympic
Academy will complete 39 years
of uninterrupted organization
in 2016, and after last year’s
success its target will be to
progress to an even higher level.
The first Junior Olympic
Camp aims at promoting
Olympism among junior school
pupils and after the huge
response of the first year, the
second Camp will be held next
summer.
Moreover, the Coordinators
Camp went through the testing
stage of the first two years and
is now an integral part of the
Academy. Last year, 24 young

Το 2015 ήταν μία ξεχωριστή
χρονιά για την Ολυμπιακή
Ακαδημία της Κινεζικής Ταϊπέι
με την επιτυχία της 38ης
Συνόδου, της 1ης Ολυμπιακής
Κατασκήνωσης Νέων, της 2ης
Κατασκήνωσης Συντονιστών και
των 11 συνεδριών που έγιναν
στο πλαίσιο της Περιοδείας
Ολυμπιακών Διαλέξεων. Μετά
και την επιτυχία που γνώρισαν
όλες οι δράσεις, η Ακαδημία
ελπίζει να διατηρήσει αλλά και
να ενδυναμώσει τις ρίζες της
μέσα στο 2016 με μία σειρά
εκδηλώσεων.
Η Περιοδεία Ολυμπιακών
Διαλέξεων ξεκίνησε με 11
συνεδρίες το 2015, ενώ το 2016

προγραμματίζει να τις αυξήσει
σε 20. Πέρσι οι διαλέξεις
έγιναν για 1.500 μαθητές σε
όλη τη χώρα, προωθώντας τον
Ολυμπισμό στα σχολεία.
Η ετήσια Σύνοδος της
Ολυμπιακής Ακαδημίας της
Κινεζικής Ταϊπέι θα συμπληρώσει
39 χρόνια συνεχούς
διοργάνωσης το 2016 και μετά
την περσινή επιτυχία στόχος
είναι να ανέβει περισσότερο το
επίπεδο.
Η 1η Ολυμπιακή
Κατασκήνωση Νέων είχε στόχο
την προώθηση του Ολυμπισμού
στους μαθητές των πρώτων
τάξεων και μετά τη μεγάλη
ανταπόκριση της πρώτης
χρονιάς, θα διοργανωθεί το
ερχόμενο καλοκαίρι η δεύτερη
Κατασκήνωση.
Επίσης, η Κατασκήνωση
για Συντονιστές πέρασε τη
δοκιμαστική φάση των δύο
πρώτων ετών και πλέον
αποτελεί ένα αδιαίρετο μέρος
της Ακαδημίας. Πέρυσι,
συνολικά 24 νέοι συντονιστές
συμμετείχαν και οι περισσότεροι
από αυτούς πήραν μέρος και
στην Κατασκήνωση των νέων
και στην 38η ετήσια Σύνοδο,
με αποτέλεσμα η Ολυμπιακή
Ακαδημία της Κινεζικής Ταϊπέι
να δηλώνει υπερήφανη που έχει
ένα τόσο παθιασμένο εργατικό
δυναμικό που βοηθά στην

εξάπλωση του Ολυμπισμού.
Λόγω των Ολυμπιακών
Αγώνων στο Ρίο, η Ακαδημία θα
αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία
για να διοργανώσει διαφορετικές
δράσεις Ολυμπιακής παιδείας
με στόχο την ακόμα μεγαλύτερη
εισχώρηση του Ολυμπιακού
πνεύματος στους νέους και την
κοινωνία.

Croatia

For the fourth consecutive year,
the Croatian Olympic Academy
and the School Sport Association
of the country are implementing
a joint program under the title of
“School Sport and the Olympic
Movement”, which includes
contests on different subjects
related to Olympism.
The program was developed
for classes in junior and
secondary school, and for the
academic year 2015/16 the
subject was Sport Journalism.
This collaboration involves
the organization of a contest
for the best journalistic article,
essay or interview relating to
the school sporting events
organized by the School Sport
Association at the regional and
national level.
The contest is divided into
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two categories, for elementary
and secondary schools, and
in each category three prizes
will be awarded with sporting
material for the winning schools
and for the authors of the best
articles.
The best candidatures will
be published in the Journal and
on the web page of the Croatian
Olympic Committee and also
on the web page of the School
Sport Association of Croatia.
Through this program, the
Olympic principles and values
are promoted among pupils and
sport is developed in schools.
In the current year, emphasis is
being placed on the promotion
of professions that are important
for sport, whilst at the same time
diffusing the Olympic spirit.
The Academy will also
develop a program on “The
Olympic ideals – Dražen
Petrović“, in collaboration with
the Dražen Petrović Museum
and Memorial. The purpose of
this collaboration is to promote
the fundamental Olympic
principles and the cultural
dimensions of sport, together
with the idea of linking sport with
culture and education through
the personality and career of the
late, lamented Dražen Petrović,
one of the greatest basketball
players, not only in Croatia but
worldwide and the winner of
three Olympic medals.
The program is aimed at

the country’s primary and
secondary schools and will be
conducted in 2016 through
educational workshops at the
Dražen Petrović Museum.
Apart from a short
presentation of the life of Dražen
Petrović – whose statue has
been in the Olympic Park, in
front of the Olympic Museum
of Lausanne since 1995, and
who has been included in
the Basketball Hall of Fame
– emphasis will be given to
promoting Croatian Sport, as
well as Croatian culture globally.
Each school delegation will
receive two educational, series
of comics on Dražen Petrović
for the school library, two
basketballs with his picture,
as well as posters for every
participation in the workshops.

Κροατία

Για τέταρτη χρονιά στη
σειρά, η Κροατική Ολυμπιακή
Ακαδημία και η Ένωση
Σχολικού Αθλητισμού της
χώρας εφαρμόζουν ένα
κοινό πρόγραμμα με τίτλο
«Σχολικός Αθλητισμός και
Ολυμπιακό Κίνημα», το οποίο
περιλαμβάνει διαγωνισμούς για
διάφορα θέματα σχετικά με τον
Ολυμπισμό.
Το πρόγραμμα έχει
καταρτιστεί για μαθητές
δημοτικού και γυμνασίου και
για τη σχολική χρονιά 2015/16

είχε θέμα την Αθλητική
Δημοσιογραφία.
Η συνεργασία αφορά τη
διοργάνωση διαγωνισμού
για το καλύτερο αθλητικό
άρθρο, έκθεση ή συνέντευξη,
που θα έχουν σχέση με τις
σχολικές αθλητικές εκδηλώσεις
που οργανώνονται από την
Ένωση Αθλητικών Σχολείων
σε περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο.
Ο διαγωνισμός θα χωρίζεται
σε δύο κατηγορίες: για το
δημοτικό και για το γυμνάσιο,
και σε κάθε κατηγορία θα
απονέμονται τρία βραβεία, με
πακέτα αθλητικού υλικού για τα
σχολεία που νίκησαν αλλά και
με αθλητικό υλικό για τον κάθε
συγγραφέα των άρθρων που
επικράτησαν.
Οι καλύτερες υποψηφιότητες
θα δημοσιεύονται στο
περιοδικό και την ιστοσελίδα
της Ολυμπιακής Επιτροπής
της Κροατίας αλλά και στην
ιστοσελίδα της Ένωσης Σχολικού
Αθλητισμού της Κροατίας.
Μέσω του συγκεκριμένου
προγράμματος, προάγονται
οι Ολυμπιακές αρχές και
αξίες μεταξύ των μαθητών και
αναπτύσσεται ο αθλητισμός στα
σχολεία, ενώ στην τρέχουσα
χρονιά δίδεται έμφαση στην
προώθηση επαγγελμάτων που
είναι σημαντικά για τον χώρο
του αθλητισμού, διαδίδοντας
παράλληλα το Ολυμπιακό
πνεύμα.

Επίσης, η Ακαδημία, θα
αναπτύξει ένα πρόγραμμα
με τίτλο «Τα Ολυμπιακά
ιδεώδη – Dražen Petrović» σε
συνεργασία με το Μουσείο
και Ινστιτούτο Μνήμης Dražen
Petrović. Ο στόχος αυτής της
συνεργασίας είναι η προώθηση
των θεμελιωδών Ολυμπιακών
αρχών και των πολιτιστικών
διαστάσεων του αθλητισμού
μαζί με τη διάδοση της ιδέας να
συνδέεται ο αθλητισμός με τον
πολιτισμό και την εκπαίδευση
μέσω της προσωπικότητας και
της καριέρας του αδικοχαμένου
Dražen Petrović, ενός από τους
καλύτερους παίκτες μπάσκετ όχι
μόνο της Κροατίας, αλλά όλου
του κόσμου, με τρία Ολυμπιακά
μετάλλια.
Το πρόγραμμα απευθύνεται
σε μαθητές δημοτικού και
γυμνασίου των σχολείων της
χώρας και θα διεξάγεται μέσα
στο 2016, μέσω εκπαιδευτικών
εργαστηρίων στο Μουσείο
Dražen Petrović.
Εκτός από μία σύντομη
παρουσίαση της ζωής του
Dražen Petrović, το άγαλμα
του οποίου βρίσκεται στο
Ολυμπιακό Πάρκο, μπροστά
από το Ολυμπιακό Μουσείο της
Λωζάνης από το 1995 και έχει
συμπεριληφθεί στο Basketball
Hall of Fame, θα δίδεται
έμφαση στη σημασία αυτών
των στοιχείων, όχι μόνο για τον
κροατικό αθλητισμό, αλλά για
τον κροατικό πολιτισμό και για
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την προώθηση της Κροατίας σε
όλο τον κόσμο. Κάθε σχολική
αποστολή θα παραλάβει δύο
εκπαιδευτικές σειρές κόμικ
για τον Dražen Petrović για τη
σχολική βιβλιοθήκη, δύο μπάλες
μπάσκετ με την εικόνα του,
αλλά και μία αφίσα για την κάθε
συμμετοχή στα εργαστήρια.

the centre of Nicosia. Nineteen
sport federations presented their
sports with a large-scale public
participation.

Cyprus

From September to December
2015, the Cyprus Olympic
Committee, in collaboration with
the Cyprus Ministry of Education
and Culture, presented the
Olympic education program to
over 100 primary school children
during a national educational
sporting event.
The annual session of the
Olympic Academy was held on
12th of December on the subject:
“The fall of the institutions: Are
the principles and values of
Olympism the antidote?”. The
main speaker at the Session was
the Dean of Cyprus University Dr
Costas Christofides, who spoke
on the subject: “The creativity of
young people, the new gold of
Cyprus today”.
Finally, on 19th of September,
Olympic Day was celebrated in

Κύπρος

Από τον Σεπτέμβριο έως
τον Δεκέμβριο του 2015, η
Ολυμπιακή Επιτροπή της Κύπρου
σε συνεργασία με το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού
της Κύπρου παρουσίασε
το πρόγραμμα Ολυμπιακής
εκπαίδευσης σε περισσότερα
από 100 παιδιά πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, σε μία εθνική
εκπαιδευτική αθλητική δράση.
Η ετήσια Σύνοδος της
Ολυμπιακής Ακαδημίας
έγινε στις 12 Δεκεμβρίου
με θέμα: «Η πτώση των
θεσμών: Είναι οι αρχές και
οι αξίες του Ολυμπισμού το

αντίδοτο;». Κύριος ομιλητής
στη Σύνοδο ήταν ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Κύπρου
Δρ Κώστας Χριστοφίδης, ο
οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Η
δημιουργικότητα των νέων
ανθρώπων, ο νέος χρυσός της
Κύπρου σήμερα».
Τέλος, στις 19 Σεπτεμβρίου
έγινε ο εορτασμός της
Ολυμπιακής Ημέρας στην
καρδιά της Λευκωσίας. Συνολικά
19 αθλητικές ομοσπονδίες
παρουσίασαν τα δικά τους
αθλήματα, με μεγάλη συμμετοχή
του κοινού.

Georgia

The National Olympic Academy
of Georgia was founded in
1991 and apart from the special
conferences, since 1994, it has
organized school and other
contests on Olympic issues.
Since 1998, it has developed
interdisciplinary Olympic
education programs through
specialized educational
committees, and since 1996
the teaching of fair play is
an essential part of Olympic
education, focusing not only
on schools but also on sport
associations, unions and the

public at large.
With the support of the
National Olympic Committee
and the principals of public
schools, the Academy organizes
educational seminars for
teachers, in order to promote
the idea of Olympic education
with an emphasis on fair play.
The organization of the
European Youth Olympic
Festival in Tbilisi, in 2015, was a
very important event, for young
people in particular, since it gave
them a new stimulus, as well as
perspectives to introduce them
to the Olympic ideals.
The National Olympic
Academy of Georgia, in
cooperation with the National
Olympic Committee, organizes
regular visits to and meetings at
the Olympic Museum in order to
stimulate the interest of young
people from public schools and
other educational institutions
in Georgian sport and the
Olympic Movement. These visits
include meetings with Olympic
medalists, who give interviews
and exchange information in a
friendly environment.
The Academy also
participates in various events,
seminars and meetings
organized by the country’s
Olympic Committee. The
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πρωταρχικός στόχος είναι η
ενίσχυση των γνώσεων και η
αύξηση της ευαισθητοποίησης
για το γεωργιανό και το διεθνές
Ολυμπιακό Κίνημα, αλλά και
η προσέλκυση της νεολαίας
στη φυσική αγωγή και τον
αθλητισμό.

Germany

preparation and successful
implementation of sport
management courses is
particularly noteworthy. In 2015,
the Academy participated in
two series of courses and will
organize another two in 2016.
The effective joint
cooperation with the National
Olympic Committee is extremely
important since its primary
objective is to strengthen
the knowledge acquired and
increase awareness of the
Georgian and international
Olympic Movement, while also
attracting youngsters to physical
education and sport.

Γεωργία

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία
της Γεωργίας ιδρύθηκε το
1991 και εκτός από ειδικά
συνέδρια, από το 1994 και
μετά, διοργανώνει σχολικούς
και άλλους διαγωνισμούς για
Ολυμπιακά θέματα.
Από το 1998 έχει αναπτύξει
προγράμματα διεπιστημονικής
Ολυμπιακής παιδείας μέσω
ειδικευμένων εκπαιδευτικών
επιτροπών, ενώ από το 1996 η
εκπαίδευση του Ευ Αγωνίζεσθαι
έχει αναγορευθεί ως απαραίτητο
στοιχείο της Ολυμπιακής
εκπαίδευσης, με επίκεντρο όχι
μόνο τα σχολεία αλλά και τους
αθλητικούς συλλόγους, τις
ενώσεις και το ευρύ κοινό.
Eπίσης, η Ακαδημία με
την υποστήριξη της Εθνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής και
διευθυντών σχολείων δημόσιας
εκπαίδευσης, υλοποιεί
εκπαιδευτικά σεμινάρια
καθηγητών, για να μεταφέρουν

την ιδέα της Ολυμπιακής
παιδείας με έμφαση στο Ευ
Αγωνίζεσθαι.
Η διοργάνωση στην Τιφλίδα
το 2015, του Ολυμπιακού
Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Νεότητας
ήταν γεγονός ιδιαίτερης
σημασίας ειδικά για τους νέους,
γιατί τους δόθηκε ένα νέο
ερέθισμα αλλά και προοπτικές
για την εισαγωγή τους στα
Ολυμπιακά ιδεώδη.
Η Εθνική Ολυμπιακή
Ακαδημία της Γεωργίας
σε συνεργασία με την
Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή
διοργανώνει τακτικές επισκέψεις
και συναντήσεις στο Ολυμπιακό
Μουσείο για να αυξήσει το
ενδιαφέρον των νέων από τα
δημόσια σχολεία αλλά και από
άλλα εκπαιδευτικά ινστιτούτα
πάνω στον αθλητισμό της
Γεωργίας και το Ολυμπιακό
Κίνημα. Αυτές οι επισκέψεις
συνδυάζονται με συναντήσεις με
Ολυμπιονίκες, οι οποίοι δίνουν
συνεντεύξεις και ανταλλάσσουν
πληροφορίες σε φιλικό
περιβάλλον.
Επίσης, η Ακαδημία
συμμετέχει σε διάφορες
εκδηλώσεις, σεμινάρια και
συνεδριάσεις που διοργανώνει
η Ολυμπιακή Επιτροπή της
χώρας. Αξιοσημείωτη είναι η
προετοιμασία και η επιτυχής
υλοποίηση μαθημάτων
αθλητικής διοίκησης. Μέσα στο
2015, η Ακαδημία συμμετείχε
σε δύο κύκλους μαθημάτων και
θα διοργανώσει άλλους δύο το
2016.
Η κοινή αποτελεσματική
συνεργασία με την Εθνική
Ολυμπιακή Επιτροπή έχει
μεγάλη σημασία γιατί ο

The 7th Sport Business
Symposium was held on
February 16th, during the Youth
Olympic Games in Lillehammer.
It was organized by the
Johannes Gutenberg University
of Mainz, in collaboration with
the Lillehammer University
College and the Norwegian
School of Sport Sciences.
The German Olympic
Academy and the International
Union of Modern Pentathlon
(UIPM) supported the
Symposium which has been
concerned with the legacy of the
Olympic Games and the Youth
Olympic Games for a number
of years.
Under the guidance of
Professor Dr Holger Preuss
(University of Mainz and
member of the Board of the

German Olympic Academy),
approximately 50 experts in the
Olympic Movement met in order
to share their experience on
the subject of: “Youth Olympic
Games: New concept – old
ideas?”.
An important impetus was
given by the five keynote
speakers: Tomas Holmestad
(CEO of the Organizing
Committee “Lillehammer 2016”),
Philippe Furrer (IOC Senior
Manager), Gerald Heiberg (IOC
member, member of the IOC
Marketing Commission), Anders
Besseberg (President of the
International Biathlon Union) and
Jens Andersen (CEO of “Play
the Games”).
The 7th Symposium showed
that it was appropriate and
important to create a platform
for the Olympic scholars in order
to exchange ideas. Since 2006
in Turin, many scholars and
specialists, as well as important
members of the Olympic family,
have met at the Symposium,
which is held during the Olympic
Games or the Youth Olympic
Games and was also convened
once during the IOC’s Session
(2013).
The main objective of the
Symposium was to offer a forum
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for debate, exchange of views
and making new acquaintances.
Olympic scholars and
professionals from nine
countries met in Lillehammer.

Γερμανία

Το 7ο Διεθνές Αθλητικό
Επιχειρηματικό Συμπόσιο
έγινε στις 16 Φεβρουαρίου,
στη διάρκεια των Ολυμπιακών
Αγώνων Νέων στο
Lillehammer. Διοργανώθηκε
από το Πανεπιστήμιο
Johannes Gutenberg του
Mainz, σε συνεργασία με το
Πανεπιστημιακό Κολέγιο του
Lillehammer και τη Νορβηγική
Σχολή Αθλητικών Επιστημών.
Η Ολυμπιακή Ακαδημία της
Γερμανίας και η Διεθνής Ένωση
Μοντέρνου Πεντάθλου (UIPM)
υποστήριξαν το Συμπόσιο, το
οποίο εδώ και αρκετά χρόνια
ασχολείται με την κληρονομιά
των Ολυμπιακών Αγώνων και των
Ολυμπιακών Αγώνων Νέων.
Υπό την καθοδήγηση του
καθηγητή Δρος Holger Preuss
(Πανεπιστήμιο του Mainz
και μέλος του συμβουλίου
της Γερμανικής Ολυμπιακής
Ακαδημίας), σχεδόν 50 ειδικοί
του Ολυμπιακού Κινήματος
συναντήθηκαν για να
μοιραστούν την εμπειρία τους
στο θέμα: «Ολυμπιακοί Αγώνες
Νέων: Νέα έννοια – παλιές
ιδέες;».
Σημαντική ώθηση δόθηκε
από τους πέντε βασικούς
ομιλητές: Tomas Holmestad
(Διευθύνοντα Σύμβουλο
στην Οργανωτική Επιτροπή
“Lillehammer 2016”),
Philippe Furrer (Senior
Manager στη ΔΟΕ), Gerald
Heiberg (μέλος ΔΟΕ, μέλος
της Επιτροπής Μάρκετινγκ
της ΔΟΕ), Anders Besseberg
(Πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης
Διάθλου) και Jens Andersen
(Διευθύνοντα Σύμβουλο
“Play the Games”).
Το 7ο Συμπόσιο έδειξε ότι
είναι σωστό και σημαντικό να
δημιουργηθεί μία πλατφόρμα για
τους Ολυμπιακούς μελετητές,
ώστε να ανταλλάσσουν ιδέες.
Από το 2006 στο Τορίνο
και μετά, πολλοί μελετητές
και ειδικοί αλλά και υψηλά
ιστάμενα άτομα της Ολυμπιακής
οικογένειας έχουν συναντηθεί

στο Συμπόσιο, το οποίο
διοργανώνεται κατά τη διάρκεια
των Ολυμπιακών Αγώνων ή των
Ολυμπιακών Αγώνων Νέων,
εγώ έγινε και μία φορά κατά τη
διάρκεια της Συνόδου της ΔΟΕ
(2013).
Ο βασικός στόχος
του Συμποσίου ήταν να
προσφέρει ένα φόρουμ
για συζήτηση, ανταλλαγή
απόψεων αλλά και γνωριμία.
Μελετητές του Ολυμπισμού
και επαγγελματίες από εννέα
χώρες συγκεντρώθηκαν στο
Lillehammer.

Guinea

In order to achieve its objective
for the dissemination of the
educational and cultural values
of Olympism, the National
Olympic Academy of Guinea
organizes each year a Session
with a view to informing and
training young people and
coaches on the Olympic
Movement and its universal
values.

In 2015, the Session’s
subject was: “Promotion of the
educational and cultural values
of Olympism” and included four
sub-topics:
“The history and philosophy
of Olympism” was presented
by Souaibou Fofana,
responsible for the programs
and coordinator of the Olympic
Clubs of Guinea.
“Autonomy of women in
sport”, by Germaine Manguet,
2nd Vice-President of the
National Olympic Committee
and President of the “Woman
and Sport” Committee.
“Olympism and Culture”, Dr
Gbanacé Pogba, President of
the Tradition and Development
Club.
“The impact of sport on
National Reconciliation and
Peace”, Dr Baba Sakho, Director
of the Olympic Academy of
Guinea.
Eighty-four students,
educationists, as well as
representatives of the Ministry of
Sport, the Ministry of Education,
the Ministry of Social Action,
the Education Directorates and

Sport Federations participated
in the Session.
At the end of the Session,
commemorative diplomas,
notebooks and shoes were
given to the participants.

Γουινέα

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία
της Γουινέας προκειμένου να
πετύχει τον στόχο της για τη
διάδοση των εκπαιδευτικών
και πολιτιστικών αξιών του
Ολυμπισμού διοργανώνει
κάθε χρόνο μία Σύνοδο για να
ενημερώσει και να εκπαιδεύσει
τους νέους και τους προπονητές
γύρω από το Ολυμπιακό Κίνημα
και τις παγκόσμιες αξίες του.
Για το 2015 το θέμα της
Συνόδου ήταν: «Προώθηση των
εκπαιδευτικών και πολιτιστικών
αξιών του Ολυμπισμού» και
περιείχε τέσσερα υποθέματα:
«Η ιστορία και η φιλοσοφία
του Ολυμπισμού», που ανέπτυξε
ο Souaibou Fofana, υπεύθυνος
προγραμμάτων και συντονιστής
των Ολυμπιακών Συλλόγων της
Γουινέας.
«Η αυτονόμηση της
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γυναίκας στον αθλητισμό»,
από την Germaine Manguet,
2η Αντιπρόεδρο της Εθνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής της
χώρας και Πρόεδρο της
Επιτροπής «Γυναίκα και
Αθλητισμός».
«Ο Ολυμπισμός και ο
Πολιτισμός», από τον Δρα
Gbanacé Pogba, Πρόεδρο
του Συλλόγου Παράδοσης και
Ανάπτυξης.
«Η επίδραση του αθλητισμού
στην Εθνική Συμφιλίωση
και την Ειρήνη», με τον Δρα
Baba Sakho, Διευθυντή της
Ολυμπιακής Ακαδημίας της
Γουινέας.
Στη Σύνοδο μετείχαν 84
μαθητές, εκπαιδευτικοί αλλά και
εκπρόσωποι του Υπουργείου
Αθλητισμού, του Υπουργείου
Παιδείας, του Υπουργείου
Κοινωνικής Δράσης, των
Διευθύνσεων της Εκπαίδευσης
και των αθλητικών ομοσπονδιών.
Στο τέλος της Συνόδου
απονεμήθηκαν αναμνηστικά
διπλώματα, τετράδια
και παπούτσια στους
συμμετέχοντες.

Hungary

The Olympic Academy of
Hungary focuses its activities,
mostly through scientific
analysis, on research into
scientific methods regarding
the political, economic and
cultural conditions of Olympism
in Hungary and also all over
the world. In order to improve
research, the Academy
organizes scientific meetings,
seminars, conferences, summer
university courses and other
similar programs.
After research that lasted for

over a decade, the work
entitled “The chronicle of the
Olympic Movement in Hungary”
was completed, covering
the gap that existed in the
examination of Olympism in the
country.
The Academy’s annual
publication includes, in addition
to information on events, studies
of well-known authors on various
Olympic subjects.
The other important activity
of the Hungarian Olympic
Academy is the dissemination of
the Olympic values through the
activities of its members.
Inter alia, the General
Assembly has met regularly
since the creation of the
Academy, and so far 56 General
Assemblies have been held.
The traditional summer
Olympic Camp for school
pupils and university students
is held and there are also
representatives in international
camps including the Sessions
of the International Olympic
Academy in Ancient Olympia.
Moreover, Olympic
intellectual contests are being
held at a local and national level,
which contribute to the diffusion
of the Olympic idea among
young people.
There are also the HOA
Friends’ Circles in the capital
and the provinces, and already
22 associations in the country.
On the Academy’s initiative,
the number of schools that have
taken the name of an Olympic
medallist is growing significantly
and there is a close cooperation
between these 26 educational
institutions.
There is also active support
from the Memory and Tradition
Committee of the Hungarian
Olympic Committee, which
makes sure that Olympic
memories remain alive.
The ΗΟΑ’s activities
are acknowledged at an
international level, whilst the
General Assembly of the
Hungarian Olympic Committee
has highlighted its contribution
to the national Olympic
Movement.
The awarding of the Olympic
Order to the Academy by the
Hungarian Olympic Committee
was indeed deserved.

Oυγγαρία

Η Ολυμπιακή Ακαδημία της
Ουγγαρίας εστιάζει τις δράσεις,
κυρίως μέσω επιστημονικών
αναλύσεων, στην έρευνα με
επιστημονικές μεθόδους για
τις πολιτικές, οικονομικές και
πολιτιστικές συνθήκες του
Ολυμπισμού, στην Ουγγαρία
αλλά και σε όλο τον κόσμο.
Για την καλύτερη έρευνα,
η Ακαδημία διοργανώνει
επιστημονικές συναντήσεις,
σεμινάρια, συνέδρια, θερινά
πανεπιστημιακά μαθήματα και
άλλα παρόμοια προγράμματα.
Μετά από έρευνα που
κράτησε για περισσότερο από
μία δεκαετία, η έκδοση «Χρονικά
του Ολυμπιακού Κινήματος στην
Ουγγαρία» ολοκληρώθηκε και
κάλυψε το κενό που υπήρχε στην
εξερεύνηση του Ολυμπισμού στη
χώρα.
Η ετήσια έκδοση της
Ακαδημίας περιλαμβάνει εκτός
από τις εκδηλώσεις, μελέτες
γνωστών συγγραφέων γύρω από
διάφορα Ολυμπιακά θέματα.
Ο άλλος σημαντικός τομέας
δραστηριότητας της Ολυμπιακής
Ακαδημίας της Ουγγαρίας είναι
η διάδοση των Ολυμπιακών
αξιών μέσω της δράσης των
μελών της.
Εκτός των άλλων,
διοργανώνεται η Γενική
Συνέλευση από την αρχή της
ίδρυσης της Ακαδημίας και μέχρι
σήμερα έχουν διεξαχθεί 56.
Παραδοσιακά γίνεται και η
θερινή Ολυμπιακή κατασκήνωση
για μαθητές σχολείων αλλά και
για φοιτητές Πανεπιστημίων,

ενώ υπάρχει εκπροσώπηση σε
διεθνείς κατασκηνώσεις, αλλά
και στις Συνόδους της Διεθνούς
Ολυμπιακής Ακαδημίας στην
Αρχαία Ολυμπία.
Επίσης, διοργανώνονται
Ολυμπιακοί πνευματικοί
διαγωνισμοί σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο, οι οποίοι βοηθούν στην
εξάπλωση της Ολυμπιακής ιδέας
μεταξύ των νέων.
Παράλληλα υπάρχουν οι
Κύκλοι Φίλων της Ουγγρικής
Ολυμπιακής Ακαδημίας στην
πρωτεύουσα και στην επαρχία
και ήδη υπάρχουν 22 τέτοιοι
σύνδεσμοι στη χώρα.
Με πρωτοβουλία της
Ακαδημίας ο αριθμός των
σχολείων που έχουν πάρει
το όνομα Ολυμπιονικών έχει
αυξηθεί σημαντικά και υπάρχει
στενή συνεργασία μεταξύ
αυτών των 26 εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων.
Επίσης, υπάρχει ενεργή
βοήθεια στην Επιτροπή
Διατήρησης Μνήμης και
Παράδοσης της Ουγγρικής
Ολυμπιακής Επιτροπής που
συνεισφέρει σημαντικά να
μείνουν ζωντανές οι Ολυμπιακές
αναμνήσεις.
Οι δράσεις της Ουγγρικής
Ολυμπιακής Ακαδημίας
τυγχάνουν αναγνώρισης σε
διεθνές επίπεδο, ενώ και η
Γενική Συνέλευση της Ουγγρικής
Ολυμπιακής Επιτροπής έχει
επισημάνει τη συμβολή της στο
εθνικό Ολυμπιακό Κίνημα. Έτσι,
μόνο τυχαία δεν ήταν η απονομή
στην Ακαδημία του βραβείου
Olympic Order της Ουγγρικής
Ολυμπιακής Επιτροπής.
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Italy

The year 2015 was a year of
intensive activity for the Italian
Olympic Academy which, apart
from its commitment regarding
the research and organization
of educational activities with the
National Olympic Committee
of Italy and the Giulio Onesti
Foundation, also launched the
implementation of the program
for 2016.
From June 5th to 7th in
Florence and at the Institute
of Military and Aeronautic
Sciences, the 26th Session
of the Academy was held
within the framework of the
renewal and adaptation of the
Olympic Movement for solving
contemporary problems under
the title of “Teaching physical
education in junior schools: New
professional data”.
This particular subject
attracted the interest of more
than 100 students from the
Faculties of Physical Education
Sciences, who attended all the
speakers’ lectures.
The Session held under the
guidance of Mauro Checcoli,
the President of the Academy,
was enriched with the lectures
of the member of the IOC and its
representative at the UN, Mario
Pescante, the President of the
Paralympic Committee, Luca
Pancalli and the athletes who
have participated in the Olympic
Games, Salvatore Sanzio
(fencing), Gianni De Magistris
(water-polo).
At the Session, which
was attended by 19 people,
a separate meeting was held
for the selection of the three
students that will represent the
Academy in the IOA’s session in
Ancient Olympia.
The importance of and also
interest in the annual Session is
growing continuously, something
that we can see when we look
at the interest in its official
proceedings among university
and athletic circles.
Since the beginning of
2016, the Executive Committee
of the Academy has initiated
the preparations for the 27th
Session, always in collaboration

with the country’s military
authorities for the use of their
facilities.
The National Olympic
Academy of Italy in collaboration
with the National Olympic
Committee and the Giulio Onesti
Foundation organizes a two-year
contest on “Art and Sport”.
The works will be selected
from all over Italy and will be
exhibited in Rome, in September
2016 at a special awards
ceremony.
The Academy is also
assiduously preparing the
publication of a four-volume
work on the History of Italian
Sport and a research into all
Olympic Villages since 1896.

Ιταλία

Το 2015 ήταν μία χρονιά
εντατικών δράσεων για την
Ολυμπιακή Ακαδημία της
Ιταλίας, η οποία εκτός από τη
δέσμευσή της για την έρευνα και
την οργάνωση εκπαιδευτικών
δράσεων με την Εθνική
Ολυμπιακή Επιτροπή της Ιταλίας
και το ίδρυμα Giulio Onesti,
ξεκίνησε και την υλοποίηση του
προγράμματος για το 2016.
Από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου
στη Φλωρεντία και στο Ινστιτούτο

Στρατιωτικών Αεροναυτικών
Επιστημών, έγινε η XXVI
Σύνοδος της Ακαδημίας η οποία
στο πλαίσιο ανανέωσης και
προσαρμογής του Ολυμπιακού
Κινήματος στα σύγχρονα
προβλήματα είχε τίτλο: «Η
εκπαίδευση της φυσικής αγωγής
στα δημοτικά σχολεία: Νέα
επαγγελματικά στοιχεία».
Το συγκεκριμένο θέμα
συγκέντρωσε το ενδιαφέρον
περισσότερων από 100 φοιτητών
των Πανεπιστημιακών Σχολών
Επιστημών Φυσικής Αγωγής,
που παρακολούθησαν όλες τις
διαλέξεις των ομιλητών.
Η Σύνοδος που έγινε υπό
την καθοδήγηση του Προέδρου
της Ακαδημίας Mauro Checcoli,
εμπλουτίστηκε από τις διαλέξεις
του μέλους της ΔΟΕ και
εκπροσώπου της στον ΟΗΕ
Μario Pescante, του Προέδρου
της Παραολυμπιακής Επιτροπής
Luca Pancalli, αλλά και των
αθλητών με συμμετοχή σε
Ολυμπιακούς, Salvatore Sanzio
(ξιφασκία), Gianni De Magistris
(υδατοσφαίριση).
Επίσης, στη Σύνοδο
στην οποία πήραν μέρος 19
άτομα, έγινε μία ξεχωριστή
συνεδρίαση για την επιλογή
των τριών φοιτητών που θα
εκπροσωπήσουν την Ακαδημία

στη Σύνοδο της ΔΟΑ στην
Αρχαία Ολυμπία,
Η σημασία αλλά και το
ενδιαφέρον για την ετήσια
Σύνοδο αυξάνεται συνεχώς
κάτι που φαίνεται και από
το ενδιαφέρον που υπάρχει
για τα επίσημα πρακτικά της
στους πανεπιστημιακούς και
αθλητικούς κύκλους.
Από τις αρχές του 2016,
η Εκτελεστική Επιτροπή
της Ακαδημίας ξεκίνησε
την προετοιμασία της XXVII
Συνόδου, πάντα σε συνεργασία
με τις στρατιωτικές αρχές της
χώρας για τη χρήση των εδρών
τους.
Η Εθνική Ολυμπιακή
Ακαδημία της Ιταλίας
διοργανώνει σε συνεργασία με
την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή
και το ίδρυμα Giulio Onesti διετή
διαγωνισμό με θέμα «Τέχνη και
Αθλητισμός».
Τα έργα θα επιλεγούν απ’
όλη την Ιταλία και τα καλύτερα
θα επιδειχθούν στη Ρώμη τον
Σεπτέμβριο του 2016, σε ειδική
εκδήλωση βραβεύσεων.
Η Ακαδημία επιμελείται
επίσης την έκδοση των
τεσσάρων τόμων για την Ιστορία
του Ιταλικού Αθλητισμού αλλά
και μία έρευνα για όλα τα
Ολυμπιακά Χωριά από το 1896.
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Republic of Korea

The 27th Session of the Olympic
Academy of the Republic of
Korea was held from December
2nd to 4th at the Jincheon
National Education Centre.
Eighty-two people participated
and the main subject was
“The Winter Olympic Games
PyeongChang 2018 and
Olympism”.
Five lectures were presented,
a meeting was held with an
athlete (archer Ki Bo Bae) and
the representatives at the 2015
International Session of the
IOA for Young Participants

gave a presentation of their
experiences.
Moreover, the participants
had the opportunity to visit the
facilities of the National Training
Centre and take part in sport
activities and a domino game,
with a view to strengthening
team work.
During the Session, the
participants were divided into
small groups and were given
a subject which they would
present.
Through the various
activities, they all acquired
experiences and were given
the opportunity to understand
the idea of Olympism and share
their ideas with others.

Δημοκρατία
της Κορέας

Η 27η Σύνοδος της Ολυμπιακής
Ακαδημίας της Δημοκρατίας
της Κορέας έγινε από τις 2
έως τις 4 Δεκεμβρίου στο
Εθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης
της Jincheon. Συμμετείχαν
82 άτομα και το βασικό θέμα
ήταν «Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί
Αγώνες PyeongChang 2018 και ο
Ολυμπισμός».
Έγιναν πέντε διαλέξεις,
συνάντηση με αθλητή (τον
τοξοβόλο Ki Bo Bae) και
παρουσίαση των εμπειριών των
εκπροσώπων στη Διεθνή Σύνοδο
της ΔΟΑ για Νέους Μετέχοντες
του 2015.

Επίσης, όσοι συμμετείχαν
είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν
στις εγκαταστάσεις του Εθνικού
Κέντρου Εκπαίδευσης και να
συμμετάσχουν σε αθλητικές
δραστηριότητες καθώς και
σε παιχνίδι ντόμινο, ως μέρος
της ενίσχυσης της ομαδικής
δουλειάς.
Κατά τη διάρκεια της Συνόδου
οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε
μικρές ομάδες και τους δόθηκε
ένα θέμα να παρουσιάσουν.
Μέσα από κάθε
δραστηριότητα, όλοι απέκτησαν
εμπειρίες και είχαν την ευκαιρία
να κατανοήσουν την ιδέα του
Ολυμπισμού και να μοιραστούν
τις ιδέες τους με τους άλλους.

Lithuania

The activities of the Olympic
Academy of Lithuania continued
in 2015 with the Session
for young educators at the
University of Education Sciences
in Lithuania, at which the
participants took part in a quiz
on Olympic sports.
From September 21st to
27th, pre-school and school
communities were invited to
organize races for various age
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groups and large-scale group
gymnastic exercises. The aim
was dissemination of Olympic
ideals through the family, as
well as the wider community,
the increase of tolerance, the
teaching of participation in
games for health reasons and
not simply to be the winner,
the encouragement to adopt a
more healthy lifestyle and the
strengthening of relationships.
Secondary school students of
Vilnius had the chance to listen
to stories about the past and the
present of the Olympic Games,
to discuss the Olympic ideals,
learn about the Academy’s
programs, its activities,
competitions and quizzes all in a
seminar entitled “The Education
of Youth through Olympic
Ideals”.
The Olympic Academy of
Lithuania prepared questions
for the “Quiz on Knowledge of
the Olympics” for the Olympic
Festival of Lithuanian students
and 13 teams put themselves to
the test.

Λιθουανία

Οι δραστηριότητες της
Ολυμπιακής Ακαδημίας της
Λιθουανίας συνεχίστηκαν και
το 2015 με τη Σύνοδο νέων
εκπαιδευτικών στο Πανεπιστήμιο
Επιστημών της Εκπαίδευσης

της Λιθουανίας με τους
συμμετέχοντες να παίρνουν
μέρος σε ένα κουίζ γνώσεων για
τα Ολυμπιακά αθλήματα.
Από τις 21 έως τις 27
Σεπτεμβρίου, απευθύνθηκε
πρόσκληση σε προσχολικές
και σχολικές κοινότητες να
διοργανώσουν αγώνες δρόμου
για διαφορετικά ηλικιακά γκρουπ
αλλά και μαζικές ασκήσεις.
Στόχος ήταν η διάδοση των
Ολυμπιακών ιδεωδών μέσα
στην οικογένεια αλλά και στην
ευρύτερη κοινότητα, η αύξηση
της ανεκτικότητας, η διδασκαλία
της συμμετοχής σε αγώνες για
λόγους υγείας και όχι για τη
νίκη, η ενθάρρυνση για έναν
πιο υγιεινό τρόπο ζωής και η
ενδυνάμωση των διαπροσωπικών
σχέσεων.
Οι μαθητές των γυμνασίων
και των λυκείων του Vilnius
είχαν την ευκαιρία να ακούσουν
από τα μέλη της Ακαδημίας
ιστορίες για το παρελθόν και
το παρόν των Ολυμπιακών
Αγώνων, να συζητήσουν για τις
Ολυμπιακές αξίες, να μάθουν για
τα προγράμματα της Ακαδημίας,
τις δράσεις, τους διαγωνισμούς
αλλά και τα κουίζ, σε Σεμινάριο
που έγινε με τίτλο «Η Εκπαίδευση
των Νέων μέσω των Ολυμπιακών
ιδεωδών».
Η Ολυμπιακή Ακαδημία της
Λιθουανίας ετοίμασε ερωτήσεις
του «Κουίζ των Ολυμπιακών

Γνώσεων» για το Ολυμπιακό
Φεστιβάλ των μαθητών της
Λιθουανίας και 13 ομάδες
αποφάσισαν να τεστάρουν τις
γνώσεις τους.

Morocco

The Olympic Committee of
Morocco organized the 1st
Olympiad of Youth and the
Future in the city of Rabat from
September 10th to 13th. It was
a sports event which combined
the forces of Morocco’s sports
elite, both boys and girls of 15 to
17 years old, in 16 competitions.
Around 750 budding champions
took part over the two days of
the competition and a total of
1,200 people, including referees,
the administrative and medical
staff participated in this great
celebration of Moroccan youth.
The establishment of such an
event came about in response
to the following aims:
- The evaluation of new
Moroccan talent and the
development of strong ties
between the members of the
Moroccan Olympic team of
tomorrow, under the leadership
of the respective sports
federations.
- The establishment of a
competition which will play the

role of selection for the African
Youth Games, as well as for the
Youth Olympic Games to be
held in Buenos Aires in 2018.
- This specific event to have
an educational dimension,
combining sports competition
with cultural activities.
- The invitation towards the
Federations to promote
among their young members
the adoption of high values
of solidarity, mutual help and
mutual respect, through active
participation in the promotion of
Olympic values.
Apart from the sports
program, cultural activities took
place inspired by the Youth
Olympic Games, for the young
people at the Moulay Rachid
Complex and for children at
Bouznika.
These activities were based
on the following themes:
- The promotion of sports values
through stands featuring the
athletic legacy of Morocco
(Olympic Museum) and the
Olympic values, the fight against
doping, the battle against AIDS
and the dental protection.
- The promotion of the
creativity of athleticism with
the organization of an art
competition on the theme of
“Draw me your Olympic Dream”.
- The building of ties between
the past and the present
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through taking advantage of the
those ambassadors of the two
first Olympiads, the athletes
Hicham El Guerrouj and Nezha
Bidouane, who conveyed to
the participants their advice,
stressing that athleticism is
above all a school of life.
- The project for the protection

from and combating the dangers
arising from fanaticism, hate and
violence.

Μαρόκο

Η Ολυμπιακή Επιτροπή του
Μαρόκου διοργάνωσε την 1η
Ολυμπιάδα της Νεολαίας και

του Μέλλοντος που έγιναν στην
πόλη Rabat από τις 10 έως τις 13
Σεπτεμβρίου. Ήταν μία αθλητική
διοργάνωση που ένωσε την ελίτ
του αθλητισμού του Μαρόκου,
αγόρια και κορίτσια ηλικίας 15
έως 17 ετών, σε 16 αθλήματα.
Περίπου 750 εκκολαπτόμενοι
πρωταθλητές πήραν μέρος
στις δύο μέρες του αγώνα και
συνολικά 1200 άτομα, μαζί με
τους διαιτητές, το διοικητικό και
ιατρικό προσωπικό συμμετείχαν
σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της
μαροκινής νεολαίας.
Η καθιέρωση ενός τέτοιου
γεγονότος έγινε ως απάντηση
στους εξής στρατηγικούς
στόχους:
- Στην αποτίμηση των νέων
ταλέντων του Μαρόκου και
την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών
μεταξύ των μελών της μαροκινής
Ολυμπιακής ομάδας του
αύριο, υπό την καθοδήγηση
των σχετικών αθλητικών
ομοσπονδιών.
- Στην καθιέρωση ενός
αγώνα που θα παίζει τον
ρόλο πρόκρισης για τους
Αφρικανικούς Αγώνες Νεότητας
αλλά και για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες Νέων του 2018 στο
Μπουένος Άιρες.
- Στην απόδοση στον

συγκεκριμένο αγώνα μίας
εκπαιδευτικής διάστασης,
συνδυάζοντας τον αθλητικό
αγώνα με δραστηριότητες
πολιτιστικού περιεχομένου.
- Στην παρότρυνση προς τις
Ομοσπονδίες να ωθήσουν
τους νέους στην υιοθέτηση των
υψηλών αξιών της αλληλεγγύης,
της αλληλοβοήθειας και
του αμοιβαίου σεβασμού,
συμμετέχοντας ενεργά στην
ανάδειξη των Ολυμπιακών αξιών.
Εκτός από το αθλητικό
πρόγραμμα, έγιναν πολιτιστικές
δραστηριότητες εμπνευσμένες
από τους Ολυμπιακούς Αγώνες
Νέων, για τους νέους στο
συγκρότημα Moulay Rachid και
για τα παιδιά στη Bouznika.
Αυτές οι δραστηριότητες,
είχαν τα ακόλουθα θέματα:
- Η προώθηση των αξιών
του αθλητισμού μέσα από
περίπτερα σχετικά με την
αθλητική κληρονομιά του
Μαρόκου (Ολυμπιακό Μουσείο)
και τις Ολυμπιακές αξίες, την
καταπολέμηση του ντόπινγκ, τη
μάχη ενάντια στο AIDS και την
προστασία των δοντιών.
- Η ανάδειξη της
δημιουργικότητας του
αθλητισμού με την οργάνωση
διαγωνισμού ζωγραφικής
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με θέμα «Ζωγράφισέ μου το
Ολυμπιακό σου όνειρο».
- Το χτίσιμο δεσμών μεταξύ του
παρελθόντος και του παρόντος,
αξιοποιώντας τους πρέσβεις των
δύο πρώτων Ολυμπιάδων, τους
αθλητές Hicham El Guerrouj
και Nezha Bidouane, οι οποίοι
μετέφεραν στους συμμετέχοντες
τις συμβουλές τους, τονίζοντας
ότι ο αθλητισμός είναι πάνω από
όλα ένα σχολείο της ζωής.
- Η εργασία για την προστασία
και την καταπολέμηση των
κινδύνων από τον φανατισμό,
το μίσος και τη βία.

Mexico

A rich series of activities was
developed by the Olympic
Academy of Mexico in 2015.
In February, Physical
Education students from
Occidente University visited
the Olympic Athletic Centre
of Mexico and participated in
athletic activities. In addition,
the President of the Olympic
Academy of Mexico, Carlos
Hernandez, spoke to students
about Olympism.
From May 22nd to 23rd,
the President of the Academy
travelled to the state of
Michoacan and met the dean
of the Cultures University; he
was informed about the plan to

create the headquarters of the
Olympic Studies Centre, which
will include a library, museum,
classrooms and offices.
On July 1st, the Academy
together with the Occidente
University organised the 2nd
Session of Physical Education,
Health and Olympism.
Two hundred students and
professors participated, as well
as the public, and the President
of the Academy was one of the
speakers together with others
from France, Brazil and Mexico.
In September, Carlos
Hernandez met the heads of
the Coubertin Institute Oaxaca,
Doctor Lilia Sanchez and Doctor
Mario Martinez, in order to
draw up a plan of the steps to
be taken for the creation of the
6th Olympic Studies Centre in
Mexico.
On November 17th, the
President of the International
Society of Olympic Historians,
David Wallechinsky and the
General Secretary, Tony Bijkerk,
awarded the “Dimitrios Vikelas”
plaque to the President of the
Academy in a special ceremony
at the Olympic Committee
building of Mexico. Carlos
Hernandez was honoured with
the plaque in recognition of over
thirty years of service devoted
to the dissemination of Olympic
principles in Mexico and Latin
America.

Μεξικό

Μια σειρά πλούσιων δράσεων
ανέπτυξε η Ολυμπιακή Ακαδημία
του Μεξικού μέσα στο 2015.
Τον Φεβρουάριο
σπουδαστές Φυσικής Αγωγής
του Πανεπιστημίου Occidente
επισκέφτηκαν το Ολυμπιακό
Αθλητικό Κέντρο του Μεξικού
και συμμετείχαν σε αθλητικές
δραστηριότητες. Επίσης, ο
Πρόεδρος της Ολυμπιακής
Ακαδημίας του Μεξικού Carlos
Hernandez μίλησε στους
σπουδαστές για τον Ολυμπισμό.
Στις 22-23 Μαΐου, ο
Πρόεδρος της Ακαδημίας
ταξίδεψε στην πολιτεία
Michoacan και συνάντησε τον
πρύτανη του Πανεπιστημίου των
Πολιτισμών και ενημερώθηκε
για το σχέδιο να κατασκευαστεί
το αρχηγείο του Κέντρου
Ολυμπιακών Σπουδών, το οποίο
θα περιλαμβάνει μία βιβλιοθήκη,
ένα μουσείο, τάξεις διδασκαλίας
και γραφεία.
Την 1η Ιουλίου, η Ακαδημία
μαζί με το Πανεπιστήμιο
Occidente διοργάνωσαν τη 2η
Σύνοδο Φυσικής Αγωγής, Υγείας
και Ολυμπισμού. Συμμετείχαν
200 σπουδαστές, καθηγητές
αλλά και κοινό και ο Πρόεδρος
της Ακαδημίας ήταν ένας από
τους ομιλητές, μαζί με άλλα
άτομα από τη Γαλλία, τη Βραζιλία
και το Μεξικό.
Τον Σεπτέμβριο, ο Carlos

Hernandez συναντήθηκε
με τους επικεφαλής του
Ινστιτούτου Coubertin Oaxaca,
Δρα Lilia Sanchez και Δρα
Mario Martinez, για να
προγραμματίσουν τα βήματα
που πρέπει να γίνουν για τη
δημιουργία του 6ου Κέντρου
Ολυμπιακών Σπουδών στο
Μεξικό.
Στις 17 Νοεμβρίου, ο
Πρόεδρος της Διεθνούς
Ένωσης Ιστορικών Ολυμπιακών
Αγώνων, David Wallechinsky
και ο Γενικός Γραμματέας Tony
Bijkerk, απένειμαν την πλακέτα
«Δημήτριος Βικέλας» στον
Πρόεδρο της Ακαδημίας σε
ειδική τελετή στην Ολυμπιακή
Επιτροπή του Μεξικού. Ο Carlos
Hernandez τιμήθηκε με την
πλακέτα ως αναγνώριση του
έργου του για περισσότερα από
30 χρόνια, για τη διάδοση των
Ολυμπιακών αρχών στο Μεξικό
και τη Λατινική Αερική.

Portugal

The National Olympic Academy
of Portugal celebrated the 29th
anniversary of its foundation
on December 5th 2015, with
an event at the offices of the
Olympic Committee of Portugal.
The director of the leading
athletics newspaper “Α Bola”,
Vítor Serpa, gave a lecture
on the theme “The Olympic
ideology. Coubertin’s ideal in
our times”. During the event, the
Olympic Academy of Portugal
accepted ten new members,
who received the Organisation’s
official breast pins.
The event closed with the
conferring of honours on David
Sequerra, for his enormous
studies program on Olympic
education. David Sequerra is
one of the founding members
of the Olympic Academy of
Portugal, emeritus member
of the Olympic Committee of
Portugal and former director of
Olympic Solidarity courses.
This year, the Portugese
and Spanish National Olympic
Academies united for the
student Quelfes Games in
the south-west of the Iberian
Peninsula (Faro, Loulé, Olhão,
São Brás de Alportel, Tavira,
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Vila Real and Ayamonte). It is an
organization which is supported
by the International Olympic
Academy with the purpose of
promoting Olympism and sports
exercising for individual and
social progress.
Inspired by a local legend
which recounts how the
survivors of the legendary
Atlanta found liberation by
embracing the god Zeus, these
games invite school children to
unite at special moments, for
example, for commendation of
their opponent before the start
of a contest, to strive for their
best personal performance,
to be aware of and undertake
responsibility for environmental
and social challenges, to uphold
peace and friendship as well
as celebrating with others, on a
common platform.
Before the games, from
January 7th to February 18th ,
there was a relay race to bring
together primary schools with
20,000 pupils covering an
itinerary of 1000 kilometres in
the Algarve, Alentejo (Portugal)
and Andaluzia (Spain), in a
broader region where Plato had
said that Atlanta was, behind the
Gates of Hercules (the Straits of
Gibraltar).
The Opening Ceremony took

place on April 9th in Tavira, a
city founded 3,000 years ago,
and the games lasted until April
23rd, unifying Portuguese and
Spanish Olympic families.

Πορτογαλία

H Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία
της Πορτογαλίας γιόρτασε την
29η επέτειο από την ίδρυσή
της, στις 5 Δεκεμβρίου 2015,
με εκδήλωση στα γραφεία της
Ολυμπιακής Επιτροπής της
Πορτογαλίας.
Ο διευθυντής της κορυφαίας
αθλητικής εφημερίδας “Α Bola”,
Vítor Serpa, έδωσε διάλεξη με
θέμα «Η Ολυμπιακή ιδεολογία.
Το ιδανικό του Coubertin στην
εποχή μας». Κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης, η Ολυμπιακή
Ακαδημία της Πορτογαλίας
υποδέχτηκε δέκα νέα μέλη, τα
οποία παρέλαβαν τις επίσημες
καρφίτσες της Ακαδημίας.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε
με την απόδοση τιμών στον
David Sequerra, για το τεράστιο
πρόγραμμα σπουδών πάνω
στην Ολυμπιακή παιδεία. Ο
David Sequerra είναι ένα από τα
ιδρυτικά μέλη της Ολυμπιακής
Ακαδημίας της Πορτογαλίας,
επίτιμο μέλος της Ολυμπιακής
Επιτροπής της Πορτογαλίας
και πρώην διευθυντής

προγραμμάτων της Ολυμπιακής
Αλληλεγγύης.
Αυτή τη χρονιά οι
πορτογαλικές και οι ισπανικές
Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες
ενώθηκαν για τους μαθητικούς
αγώνες Quelfes Games στη
Νοτιοδυτική Ιβηρία (Faro, Loulé,
Olhão, São Brás de Alportel,
Tavira, Vila Real και Ayamonte).
Πρόκειται για μία διοργάνωση
που γίνεται με την υποστήριξη
της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ακαδημίας, με στόχο την
προώθηση του Ολυμπισμού
και της αθλητικής άσκησης με
στόχο την προσωπική και την
κοινωνική πρόοδο.
Εμπνευσμένοι από έναν
τοπικό μύθο, που αφηγείται
πώς οι επιζώντες της μυθικής
Ατλαντίδας βρήκαν λύτρωση
αγκαλιάζοντας τον θεό Δία,
οι αγώνες αυτοί προσκαλούν
τα παιδιά του σχολείου να
ενωθούν σε πολύ ιδιαίτερες
στιγμές, όπως να επαινέσουν
τον αντίπαλο πριν από τον
αγώνα, να επιδιώξουν την
επίτευξη της καλύτερης
προσωπικής εμφάνισης, να
συνειδητοποιήσουν και να
αναλάβουν δράση σχετικά με τις
περιβαλλοντικές και κοινωνικές
προκλήσεις, να αναδείξουν
την ειρήνη και τη φιλία αλλά
και να γιορτάσουν μαζί με τους

άλλους, πάνω σε ένα κοινό
βάθρο.
Πριν από τους αγώνες,
από τις 7 Ιανουαρίου έως τις
18 Φεβρουαρίου, έγινε μία
σκυταλοδρομία ενώνοντας
σχολεία της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης με 20.000 μαθητές
σε μια πορεία 1000 χιλιομέτρων
μέσα από τις περιοχές Algarve,
Alentejo (Πορτογαλία) και
Andaluzia (Ισπανία), σε μία
ευρύτερη περιοχή για την οποία
ο Πλάτωνας είχε πει ότι εκεί
υπήρχε η Ατλαντίδα, πίσω από
τις Ηράκλειες Πύλες (Στενά του
Γιβραλτάρ).
Η Τελετή Έναρξης έγινε στις
9 Απριλίου στην Tavira, μια πόλη
που ιδρύθηκε πριν από 3000
χρόνια και οι αγώνες κράτησαν
έως τις 23 Απριλίου, ενώνοντας
την πορτογαλική και την
ισπανική Ολυμπιακή οικογένεια.

Puerto Rico

The year 2015 ended with
positive results for the
National Olympic Academy
of Puerto Rico. In December,
the collaboration with three
university institutions took place,
for establishing Olympic Studies
Centres that will promote
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the humanitarian values of
Olympism and create a small
library with the necessary
technological equipment
to organize exhibitions and
teaching strategies for physical
education students.
These Centres will organize
educational activities for all
students on the issues and
principles of the Olympic
Charter, including its philosophy
and the protection of the
environment.
The academic institutions
that will create the Studies
Centres are the University of
Puerto Rico Mayagüez (UPRM),
the University of Puerto Rico
Rio Piedras (UPRRP) and the
University of Puerto Rico Ponce
(UPRP).

Πουέρτο Ρίκο

Το 2015 ολοκληρώθηκε
με θετικό πρόσημο για την
Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία
του Πουέρτο Ρίκο. Τον
Δεκέμβριο επισημοποιήθηκε
η συνεργασία με τρία
πανεπιστημιακά ινστιτούτα
για τη δημιουργία Κέντρων
Ολυμπιακών Σπουδών που θα
προωθούν τις ανθρωπιστικές
αξίες του Ολυμπισμού και
θα δημιουργήσουν μία μικρή
βιβλιοθήκη και τον ανάλογο
τεχνολογικό εξοπλισμό για
την ανάπτυξη εκθέσεων και
στρατηγικών διδασκαλίας για
τους σπουδαστές της φυσικής
αγωγής.
Τα συγκεκριμένα Κέντρα
θα οργανώσουν εκπαιδευτικές
δραστηριότητες για όλους
τους σπουδαστές για τα
θέματα και τις αρχές του
Ολυμπιακού Καταστατικού
Χάρτη, συμπεριλαμβανομένης
της φιλοσοφίας του αλλά και της
προστασίας του περιβάλλοντος.
Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα που
θα δημιουργήσουν τα Κέντρα
Σπουδών είναι το Πανεπιστήμιο

του Πουέρτο Ρίκο Mayagüez
(UPRM), το Πανεπιστήμιο του
Πουέρτο Ρίκο Rio Piedras
(UPRRP) και το Πανεπιστήμιο
του Πουέρτο Ρίκο Ponce
(UPRP).

Qatar

The Olympic Academy of
Qatar hosted two important
international events in 2015. The
first was the 2nd Asian Youth
Training Camp of Basketball
for children under 17, which
was held on September 5th to
18th. The second event was
an educational program that
was held during the Fencing
Grand Prix Epee for men and
women from November 30th to
December 3rd, in cooperation
with the Federation of Qatar and
the International Federation, in
order to strengthen local and
national educational centres.
The Academy offers
short but also detailed sport
educational programs, as well
as advanced sport management
courses, inviting coaches and
speakers from all over the
world.
It continues its mission in
order to fulfill its academic
role and become the leading
sport academy, at the local
level and in the Arabic world,
for the development of sport
and Olympic education, under

the umbrella of the Olympic
Movement, at the same time
contributing to the development
of sport in Qatar.
From this standpoint and
looking ahead, in order to
improve its sport education
and develop new talent, the
Academy intends to add an
international educational
program in 2016. This program
offers three levels of education
and specializes in developing
professional skills and improving
the capability and knowledge
of physical education teachers,
coaches and assistant coaches
in the country.
These courses are essential
and are considered as the first
step for developing beginners
and young athletes and also for
boosting the national Olympic
teams.
The Advanced Sports
Management Course started
in January 2016, it will last for
six months and require at least
three days of attendance per
month. In February, the Olympic
Academy of Qatar organized
a course on the rules and
procedures of CAS (Court of
Arbitration for Sport).

Κατάρ

H Oλυμπιακή Ακαδημία
του Κατάρ φιλοξένησε
δύο σημαντικές διεθνείς
διοργανώσεις μέσα στο 2015.
Η πρώτη ήταν η 2η Ασιατική
Εκπαιδευτική Κατασκήνωση
Μπάσκετ Νέων για παιδιά
κάτω των 17 ετών, η οποία
έγινε στις 5 – 18 Σεπτεμβρίου.
Η δεύτερη διοργάνωση ήταν
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
το οποίο έγινε στο πλαίσιο
του Grand Prix ξιφασκίας για
άνδρες και γυναίκες, από
τις 30 Νοεμβρίου έως τις 3

Δεκεμβρίου, σε συνεργασία
με την Ομοσπονδία του Κατάρ
και με τη Διεθνή Ομοσπονδία,
προκειμένου να ενισχυθούν
τα τοπικά και τα εθνικά
εκπαιδευτικά κέντρα.
Η Ακαδημία προσφέρει
συνοπτικά αλλά και αναλυτικά
αθλητικά εκπαιδευτικά
προγράμματα καθώς και
προχωρημένα μαθήματα
διοίκησης του αθλητισμού,
προσκαλώντας προπονητές και
ομιλητές από όλο τον κόσμο.
Συνεχίζει έτσι την αποστολή
της να εκπληρώσει τον
ακαδημαϊκό της ρόλο και να
είναι η κορυφαία αθλητική
ακαδημία σε τοπικό επίπεδο
αλλά και στον αραβικό
κόσμο, για την ανάπτυξη του
αθλητισμού και της Ολυμπιακής
παιδείας υπό την αιγίδα του
Ολυμπιακού Κινήματος,
συμβάλλοντας παράλληλα στην
ανάπτυξη του αθλητισμού στο
Κατάρ.
Από αυτή τη βάση και
κοιτώντας μπροστά, η Ακαδημία
προκειμένου να βελτιώσει
το πεδίο της αθλητικής
εκπαίδευσης και να αναπτύξει
τα νέα ταλέντα, σκοπεύει
να προσθέσει ένα διεθνές
πρόγραμμα εκπαίδευσης
και μέσα στο 2016. Αυτό το
πρόγραμμα προσφέρει τρία
επίπεδα εκπαίδευσης και
ειδικεύεται στην ανάπτυξη της
επαγγελματικής ικανότητας και
στη βελτίωση της ικανότητας
και της γνώσης, καθηγητών
φυσικής αγωγής, προπονητών
και βοηθών προπονητών της
χώρας.
Τα μαθήματα αυτά είναι
απαραίτητα και θεωρούνται
ως το πρώτο βήμα για τη
βελτίωση των αρχάριων και
των νέων αθλητών αλλά και
για την ενίσχυση των εθνικών
Ολυμπιακών ομάδων.
Από τον Ιανουάριο
του 2016 ξεκίνησε το
Προχωρημένo Πρόγραμμα
Αθλητικής Διοίκησης. Θα
διαρκέσει έξι μήνες και
απαιτεί παρακολούθηση το
λιγότερο τριών ημερών το
μήνα. Τον Φεβρουάριο η
Ολυμπιακή Ακαδημία του Κατάρ
διοργάνωσε και μάθημα για τους
κανονισμούς και τις διαδικασίες
του Διεθνούς Αθλητικού
Δικαστηρίου (CAS).
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Romania

During the last four months of
2015, the Romanian Olympic
Academy focused its attention
on the successful organization
of traditional literature and fine
arts competitions.
On November 6th, the
Olympic House hosted the
23rd edition of the national
painting competition, “The
Olympic Games in children’s
imagination”. The objective
of the competition is to
promote the Olympic spirit
and the Olympic values and to
encourage artistic creativity on
Olympic subjects.
In total, 440 paintings were
submitted at national level;
these were first selected at local
level. The most popular category
was the 11 – 14 age-group with
250 pictures, followed by the 6 –
10 and 15 – 18 age-groups with
95 works each.
On the 13th of the same
month, in the auditorium of the
Olympic and Sports Committee
of Romania, the national
literature and journalism contest
“A pen that was named Fair
Play” was held.
The main objective was,
starting with the three pillars,
sport, culture and education,
to promote the spirit of fair play
among primary and secondary
school students.
From a total of 2,500
contestants, 334 papers from 42
different cities were promoted at
national level. The most popular
subject was literature with 153
works, followed by poetry with
115 and sport journalism articles
with 66.
The most recent national
program devoted to future sport
talents is the national school

competition “Gymnasiums
Olympiad”. It was organized by
the Ministry of Education and
Scientific Research, the National
Sport Federations and the
Olympic and Sports Committee
of Romania and was launched
on October 1st. One of its main
objectives was to increase
parents’ awareness regarding
the educational role of sport and
Olympism.
Given the fact that the
Academy consists of 48
branches in regions that
cover the whole country, it is
obvious that each branch has
independent activities. The
majority organized workshops
with an Olympic content, the
contest “Who knows Olympism,
wins!” and also meetings with
athletes from their region.
Since the beginning of 2016,
the Romanian Olympic Academy
has been focusing its activities
on the celebration of the 25th
anniversary of its foundation on
March 21st 1991.

Ρουμανία

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων
τεσσάρων μηνών του 2015,
η Ολυμπιακή Ακαδημία της
Ρουμανίας επικέντρωσε την
προσοχή της στην επιτυχημένη
διοργάνωση των καθιερωμένων
διαγωνισμών λογοτεχνίας και
καλών τεχνών.
Στις 6 Νοεμβρίου, το
Ολυμπιακό Σπίτι φιλοξένησε
την 23η έκδοση του εθνικού
διαγωνισμού ζωγραφικής
«Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη
φαντασία των παιδιών». Σκοπός
αυτού του διαγωνισμού είναι
η προώθηση του Ολυμπιακού
πνεύματος και των Ολυμπιακών
αξιών αλλά και η ενθάρρυνση
της καλλιτεχνικής δημιουργίας

πάνω σε Ολυμπιακά θέματα.
Συνολικά υποβλήθηκαν 440
ζωγραφιές σε εθνικό επίπεδο,
αφού πρώτα έγινε η διαλογή
τους σε τοπικό επίπεδο. Η πιο
δημοφιλής κατηγορία ήταν στις
ηλικίες 11 – 14 ετών με 250
ζωγραφιές και μετά ήρθαν οι
κατηγορίες των 6 – 10 ετών και
των 15 – 18 ετών με 95 έργα η
κάθε μία.
Στις 13 του ίδιου μήνα, στο
Αμφιθέατρο της Ολυμπιακής
και Αθλητικής Επιτροπής της
Ρουμανίας, έγινε ο εθνικός
διαγωνισμός αθλητικής
λογοτεχνίας και δημοσιογραφίας
«Μία πένα που ονομάστηκε Ευ
Αγωνίζεσθαι».
Ο βασικός στόχος του
διαγωνισμού ήταν: ξεκινώντας
από τους τρεις πυλώνες, τον
αθλητισμό, τον πολιτισμό και
την εκπαίδευση, να προωθηθεί
το πνεύμα του ευ αγωνίζεσθαι
στους μαθητές του δημοτικού
και του γυμνασίου.
Από ένα σύνολο 2500
διαγωνιζόμενων, 334 εργασίες
από 42 διαφορετικές πόλεις
προωθήθηκαν σε εθνικό
επίπεδο. Ο πιο δημοφιλής
τομέας ήταν η πεζογραφία με
153 έργα και ακολούθησε η
ποίηση με 115 και τα άρθρα
αθλητικής δημοσιογραφίας με
66.
Το πιο πρόσφατο εθνικό
πρόγραμμα αφιερωμένο
στα μελλοντικά ταλέντα του
αθλητισμού είναι ο εθνικός
σχολικός διαγωνισμός
«Ολυμπιάδα των Γυμνασίων».
Διοργανώθηκε από το
Υπουργείο Παιδείας και
Επιστημονικής Έρευνας, τις
εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες
και την Ολυμπιακή και Αθλητική
Επιτροπή της Ρουμανίας και
ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου.
Ένας από τους κύριους
στόχους είναι να αυξηθεί η
ευαισθητοποίηση των γονέων
σχετικά με τον εκπαιδευτικό
ρόλο του αθλητισμού και του
Ολυμπισμού.
Δεδομένου ότι η Ακαδημία
αποτελεί από 48 παραρτήματα
σε περιοχές, που καλύπτουν όλη
την επικράτεια της Ρουμανίας,
είναι προφανές ότι το κάθε
παράρτημα διεξάγει ανεξάρτητες
δραστηριότητες. Η πλειοψηφία
των παραρτημάτων διοργάνωσε
εργαστήρια με Ολυμπιακό

περιεχόμενο, τον διαγωνισμό
«Όποιος ξέρει τον Ολυμπισμό,
νικά!», αλλά και συναντήσεις με
αθλητές της περιοχής τους.
Από τις αρχές του 2016
η Ολυμπιακή Ακαδημία της
Ρουμανίας έχει επικεντρώσει τις
ενέργειές της στον εορτασμό
της επετείου των 25 ετών από
την ίδρυσή της, καθώς ιδρύθηκε
στις 21 Μαρτίου του 1991.

Slovakia

The Olympic Academy of
Slovakia organized a series of
activities related to Olympic
education and sport-for-all
during the second week of
September. The activities were
held within the framework of
the Touch the Stars program
that was held for the third
consecutive year.
The activities covered an
educational performance for
junior schools, as well as a
sports exhibition on the theme
of “Discover your sport”. In
contrast to the previous two
programs, the activities were
not only held in Bratislava,
the capital, but also in Banska
Bystrica and the European City
of Sport for 2016, Kosice. The
ambassadors of the program
were two athletes who had
participated in the Olympics:
Danka Bartekova, skeet
shooter and member of the
IOC’s Athletes’ Committee,
and triathlete Richard Varga.
Through a video, they reached
out to young people before and
during the program.
The Touch the Stars
program has offered a unique
experience to more than 1,500
children through the active
participation of many athletes,
like Matej Toth, world track and
field champion and canoeists
Erik Vlcek and Juraj Tarr.
The children got to know the
sports and the athletes through
interactive performance. The
opening ceremony of the
program reflected the Olympic
spirit, and was followed by
a Brazilian samba dance
dedicated to the Rio Olympic
Games.
The sporting days “Explore
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your Sport”, were organized
right after the Touch the Stars
program in the respective cities,
giving children and their parents
the opportunity to discover and
live the experience of different
sports in their regions.
Furthermore, the Foundation
of the Slovakian Olympic
Committee participated in the
Olympic Blood Drop program,
with the public becoming blood
donors together with famous
athletes. This event took place
in four Slovakian cities.

Σλοβακία

H Oλυμπιακή Ακαδημία
της Σλοβακίας διοργάνωσε
τη δεύτερη εβδομάδα του
Σεπτεμβρίου μια σειρά
δραστηριοτήτων στο πεδίο
της Ολυμπιακής παιδείας και
του αθλητισμού για όλους. Οι
δραστηριότητες έγιναν στο
πλαίσιο του προγράμματος
Touch the Stars που έγινε για
τρίτη συνεχή χρονιά.
Οι δράσεις αποτελούνταν
από μία εκπαιδευτική
παράσταση για δημοτικά
σχολεία αλλά και μία αθλητική
έκθεση με τίτλο «Ανακάλυψε
το άθλημά σου». Σε αντίθεση

με τις δύο προηγούμενες
φορές, οι δραστηριότητες δεν
έγιναν μόνο στην πρωτεύουσα
Bratislava, αλλά στην Banska
Bystrica και στην Ευρωπαϊκή
Πόλη του Αθλητισμού για το
2016, το Kosice. Οι πρέσβεις
του προγράμματος ήταν
δύο αθλητές με Ολυμπιακή
συμμετοχή, η σκοπεύτρια και
μέλος της Επιτροπής Αθλητών
της ΔΟΕ, Danka Bartekova και
ο τριαθλητής Richard Varga.
Προσεγγίζουν τους νέους
μέσω βίντεο πριν ξεκινήσει το
πρόγραμμα αλλά και κατά τη
διάρκειά του.
Το πρόγραμμα Touch the
Stars πρόσφερε ανεπανάληπτη
εμπειρία σε περισσότερα από
1500 παιδιά μέσα από την
ενεργή συμμετοχή πολλών
αθλητών, όπως ο παγκόσμιος
πρωταθλητής στίβου Matej Toth
και οι αθλητές του κανό Erik
Vlcek και Juraj Tarr.
Τα παιδιά γνώρισαν
τα αθλήματα και τους
αθλητές μέσω διαδραστικής
παράστασης. Η τελετή έναρξης
του προγράμματος ήταν
σύμφωνη με το Ολυμπιακό
πνεύμα ενώ παρουσιάστηκε
χορός με βραζιλιάνικη σάμπα
στο τέλος, αφιερωμένος στους

Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο.
Οι αθλητικές ημέρες
“Explore your Sport”
διοργανώθηκαν αμέσως μετά
το πρόγραμμα Touch the
Stars στις αντίστοιχες πόλεις
και έδωσαν την ευκαιρία στα
παιδιά και τους γονείς τους να
ανακαλύψουν και να βιώσουν
την εμπειρία διαφορετικών

αθλημάτων στις περιοχές τους.
Επίσης, το Ίδρυμα της
Ολυμπιακής Επιτροπής της
Σλοβακίας συμμετείχε στο
πρόγραμμα Olympic Blood
Drop, στο οποίο το κοινό έγινε
εθελοντής αιμοδότης μαζί με
επώνυμους αθλητές. Η δράση
έγινε σε τέσσερις πόλεις της
Σλοβακίας.
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Spain

On June 17th, the Spanish
Olympic Academy held
its annual meeting at the
headquarters of the Spanish
Olympic Committee and
decided to increase the
activities of the 36 Olympic
Studies Centres which exist in
the country.
On the occasion of the
celebration of Olympic Day,
on June 23rd in Pontevedra,
Conrado Durántez, the
President of the Academy
awarded the “Pierre de
Coubertin” prize to veteran
sportswriter Emilio Navaza, in
recognition of his work for the
promotion of Olympism.
From July 6th to 11th in
Toronto, Canada, during the
54th meeting of the PanAmerican Sport Organization
(PASO), Conrado Durántez
presented his book “Olympism”,
which is addressed to the
Olympic Academies, the

Olympic Studies Centres and
the Olympic Chairs of America.
The publication, issued in
Spanish and English, 314 pages
long, is divided into 12 chapters
and covers the Olympic
etymology and philosophy,
sport in Ancient Greece, the life
and work of Pierre de Coubertin,
the evolution and the most
important events of the Olympic
Games, together with a study of
the IOC, the National Olympic
Committees, the International
Federations and the Olympic
Academy, as school of
Olympism.
From September 11th to
13th, in Córdoba, Argentina,
Conrado Durántez was a
guest of the country’s Olympic
Committee and attended the 1st
Symposium of Argentina and
South America on the subject of
“Olympism, Education and the
Society of Pierre de Coubertin”.
From September 28th to
October 3rd, the Olympic
Studies Centre of the
Autonomous University of
Madrid, run by Maria Eugenia

Martinez Gorroño, member of
the Spanish Olympic Academy,
devoted a cultural week to
the life and work of Giner de
los Rios, educationist and
humanitarian.
From October 10th to 15th in
Tangier, Morocco, the Olympic
Studies Centre of the University
of Seville, Pablo de Olavide,
together with the International
University of Andalusia,
organised a workshop on
Olympism and its values. The
President of the Academy,
Conrado Durántez, attended,
together with the Secretary
Pablo Galán, and gave a lecture
on the “Pedagogy of Pierre de
Coubertin”.
On November 3rd in Gijon,
Agustín Antuña, member of the
Academy and of the Spanish
Pierre de Coubertin Committee
(CEPC), spoke about the
Olympic Torch and presented
a historic study on this Olympic
symbol.
On November 26th, the
Spanish Pierre de Coubertin
Committee held its annual

meeting in the headquarters of
the Spanish Olympic Committee
and, among other decisions,
members agreed to create a
strategy whereby students in
Spanish schools will be taught
about the personality of Pierre
de Coubertin during the Olympic
year 2016.
The annual meeting of the
Spanish Union of Olympic
Philately (UEFO) was held on
November 3rd in the Club de
Polo of Barcelona. The most
important achievement was
the decision, for the first time
in Spain, by the Spanish Post
Office to issue in 2016 a stamp
depicting Pierre de Coubertin.

Ισπανία

Στις 17 Ιουνίου η Ισπανική
Ολυμπιακή Ακαδημία έκανε την
ετήσια Συνέλευσή της, στην
έδρα της Ισπανικής Ολυμπιακής
Επιτροπής και αποφασίστηκε
να αυξηθούν οι δράσεις των 36
Κέντρων Ολυμπιακών Σπουδών
που υπάρχουν στη χώρα.
Με την ευκαιρία του
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εορτασμού της Ολυμπιακής
Ημέρας, στις 23 Ιουνίου στην
Pontevedra, ο Πρόεδρος της
Ακαδημίας Conrado Durántez
απένειμε στον βετεράνο
αθλητικογράφο Emilio
Navaza το βραβείο «Pierre de
Coubertin» ως αναγνώριση της
δουλειάς του στην προώθηση
του Ολυμπισμού.
Από τις 6 έως τις 11
Ιουλίου στο Τορόντο του
Καναδά, κατά τη διάρκεια
της 54ης Συνέλευσης του
Παναμερικανικού Αθλητικού
Οργανισμού (PASO), ο Conrado
Durántez παρουσίασε το
βιβλίο του «Ολυμπισμός», που
απευθύνεται στις Ολυμπιακές
Ακαδημίες, στα Κέντρα
Ολυμπιακών Σπουδών και
στις Ολυμπιακές Έδρες της
Αμερικής. Η έκδοση που
έχει βγει στα ισπανικά και
στα αγγλικά με 314 σελίδες,
χωρίζεται σε 12 κεφάλαια
και μελετά την Oλυμπιακή
ετυμολογία και φιλοσοφία, τον
αθλητισμό στην Αρχαία Ελλάδα,
τη ζωή και το έργο του Pierre
de Coubertin, την εξέλιξη και
τα σημαντικότερα γεγονότα
των Ολυμπιακών Αγώνων ενώ
υπάρχει και μία μελέτη για τη
ΔΟΕ, τις Εθνικές Ολυμπιακές
Επιτροπές, τις Διεθνείς
Ομοσπονδίες και την Ολυμπιακή
Ακαδημία ως σχολείο του
Ολυμπισμού.
Από τις 11 έως τις 13
Σεπτεμβρίου στην Córdoba
της Αργεντινής, ο Conrado
Durántez προσκεκλημένος από
την Ολυμπιακή Επιτροπή της
χώρας, παρακολούθησε το 1ο
Συμπόσιο της Αργεντινής και
της Νότιας Αμερικής με θέμα
«ο Ολυμπισμός, η Εκπαίδευση
και η Κοινωνία του Pierre de
Coubertin».
Aπό τις 28 Σεπτεμβρίου έως
τις 3 Οκτωβρίου, το Κέντρο
Ολυμπιακών Σπουδών του
Αυτόνομου Πανεπιστημίου της
Μαδρίτης που διευθύνεται από
την Maria Eugenia Martinez
Gorroño, μέλος της Ισπανικής
Ολυμπιακής Ακαδημίας,
αφιέρωσε μία πολιτιστική
εβδομάδα, στη ζωή και το
έργο του εκπαιδευτικού και
ανθρωπιστή Giner de los Ríos.
Aπό τις 10 έως τις 15
Οκτωβρίου στην Tanger
του Μαρόκου, το Κέντρο

Ολυμπιακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου της Σεβίλλης
Pablo de Olavide μαζί με το
Διεθνές Πανεπιστήμιο της
Ανδαλουσίας διοργάνωσαν
Σεμινάριο για τον Ολυμπισμό και
τις αξίες του. Ο Πρόεδρος της
Ακαδημίας Conrado Durántez
το παρακολούθησε με τον
Γραμματέα Pablo Galán και
έκανε και μία διάλεξη με τίτλο
«Η παιδαγωγική του Pierre de
Coubertin».
Στις 3 Νοεμβρίου στη
Gijon, το μέλος της Ακαδημίας
και της Ισπανικής Επιτροπής
Pierre de Coubertin (CEPC)
Agustín Antuña μίλησε
για την Ολυμπιακή Δάδα,
παρουσιάζοντας μια ιστορική
μελέτη για αυτό το Ολυμπιακό
σύμβολο.
Στις 26 Νοεμβρίου η
Ισπανική Επιτροπή Pierre de
Coubertin έκανε την ετήσια
συνεδρίασή της στο αρχηγείο
της Ισπανικής Ολυμπιακής
Επιτροπής και μεταξύ
άλλων συμφωνιών, τα μέλη
αποφάσισαν να δημιουργήσουν
ένα σχέδιο για τη διάδοση της
προσωπικότητας του Pierre de
Coubertin στα ισπανικά σχολεία
κατά το Ολυμπιακό έτος 2016.
Η ετήσια συνάντηση της
Ισπανικής Ένωσης Ολυμπιακού
Φιλοτελισμού (UEFO) έλαβε
χώρα στις 3 Δεκεμβρίου στο
Club de Polo της Βαρκελώνης.
Το σημαντικότερο επίτευγμα
ήταν η απόφαση των Ισπανικών
Ταχυδρομείων να εκδώσουν ένα
γραμματόσημο με τον Pierre de
Coubertin (για πρώτη φορά στην
Ισπανία) μέσα στο 2016.

Sri Lanka

Over the past 16 years, since its
foundation in 2001, the National
Olympic Academy of Sri Lanka
has continued its activities,
in close connection with the
National Olympic Committee of
the country.
During the political,
economic and social changes in
Sri Lanka, the Olympic Academy
has maintained its clear and
uncompromising vision of
dialogue with the country’s
youth, taking into consideration
their future leading role in all

sectors of society. During
this period of 16 years, “the
building of the mechanism
to propagate the ideals of
Peace and Brotherhood
related to Olympism” has been
accomplished.
Moreover, the Academy
promoted its cooperation
with the Olympic Academies
of South Asia, with the aim of
playing the role of a pioneering
Olympic Academy in South Asia.
In 2010, it celebrated its 10th
anniversary with the Academies
of India, Pakistan, the Maldives,
Bangladesh and Nepal.
The expansion of the
Academy’s activities was
achieved as part of the training
of Physical Education teachers
at the National College of
Education Bindunuwewa,
Bandarawela in Sri Lanka.
In 2016, the Academy will
focus on the activities that have
been planned for the promotion
of the Olympic values in primary
and secondary schools in Sri
Lanka.
With the presentation of
the Olympic values and the
children’s awareness-raising
in schools, the Olympic Values
Project has found its place. The
activities are expected to teach
these values to students and
deal with the important youth
issues in Sri Lanka.
The Olympic Values Project
is expected to build on the
power of sport to help young
people develop their knowledge,
skills, creativity, values and
behaviors.

It will help youngsters to
become productive, responsible
citizens and actively contribute
to the national, regional
and universal development
processes.
It also aims at reducing the
vulnerability of youth, helping
them to move from childhood
to adulthood, in a safe and
serene environment, increase
and expand opportunities for
supporting young people’s
development through sport,
support the development of their
human and social identity and
help them achieve a safe start in
their life.

Σρι Λάνκα

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων
16 χρόνων, από την ίδρυσή της
το 2001, η Εθνική Ολυμπιακή
Ακαδημία της Σρι Λάνκα,
συνεχίζει τη δράση της, σε
άμεση σύνδεση με την Εθνική
Ολυμπιακή Επιτροπή της χώρας.
Κατά τη διάρκεια των
πολιτικών, οικονομικών και
κοινωνικών αλλαγών στη Σρι
Λάνκα, η Ολυμπιακή Ακαδημία
της χώρας, διατήρησε το
ξεκάθαρο και απόλυτο όραμά
της για διάλογο με τους νέους,
λαμβάνοντας υπόψη τον
μελλοντικό ηγετικό τους ρόλο σε
κάθε τομέα της κοινωνίας.
Μέσα σε αυτή την περίοδο
των 16 ετών, επιτεύχθηκε «το
χτίσιμο του μηχανισμού για
τη διάδοση των ιδανικών της
ειρήνης και της αδελφότητας
που σχετίζονται με τον
Ολυμπισμό».
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Επιπλέον, η Ακαδημία
προώθησε το σκεπτικό της
συνεργασίας με τις Ολυμπιακές
Ακαδημίες της Νότιας Ασίας
επιδιώκοντας να παίξει τον ρόλο
της πρωτοπόρου Ολυμπιακής
Ακαδημίας στη Νότια Ασία. Το
2010 γιόρτασε τη 10η επέτειό
της με τις Ακαδημίες της Ινδίας,
του Πακιστάν, των Μαλδίβων,
του Μπαγκλαντές και του Νεπάλ.
Η επέκταση των δράσεων
της Ακαδημίας επιτεύχθηκε ως
μέρος της εκπαίδευσης των
καθηγητών Φυσικής Αγωγής στο
Εθνικό Κολέγιο Εκπαίδευσης
Bindunuwewa, Bandarawela της
Σρι Λάνκα.
Το 2016 η Ακαδημία
θα επικεντρωθεί στην
προγραμματισμένη δράση
της για την προώθηση των
Ολυμπιακών αξιών στα σχολεία
της πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
στη Σρι Λάνκα.
Με την παρουσίαση των
Ολυμπιακών αξιών και την
ευαισθητοποίηση των παιδιών
στα σχολεία, το πρόγραμμα των
Ολυμπιακών αξιών έχει βρει
ήδη τον χώρο του. Οι δράσεις
αναμένεται να προωθήσουν

αυτές τις αξίες στους μαθητές
και να αντιμετωπίσουν τα βασικά
θέματα της νεολαίας στη Σρι
Λάνκα.
Το πρόγραμμα των
Ολυμπιακών αξιών αναμένεται
να αξιοποιήσει τη δύναμη του
αθλητισμού για να βοηθήσει
τους νέους να αναπτύξουν τις
γνώσεις τους, τις δεξιότητες, τη
δημιουργικότητα, τις αξίες και τις
συμπεριφορές.
Θα βοηθήσει τους νέους να
γίνουν παραγωγικοί, υπεύθυνοι
πολίτες και να συνεισφέρουν
ενεργά στις εθνικές,
περιφερειακές και παγκόσμιες
διαδικασίες ανάπτυξης.
Αποσκοπεί επίσης στη
μείωση της ευπάθειας των νέων
αλλά και να τους βοηθήσει να
κάνουν τη μετάβαση από την
παιδική ηλικία στην ενηλικίωση,
σε ένα ασφαλές και ειρηνικό
περιβάλλον, να αυξήσει και να
επεκτείνει τις ευκαιρίες για την
υποστήριξη της ανάπτυξης των
νέων μέσω του αθλητισμού, να
υποστηρίξει την ανάπτυξη της
ανθρώπινης και κοινωνικής
ταυτότητάς τους και να τους
βοηθήσει να πετύχουν ένα
ασφαλές ξεκίνημα στη ζωή τους.

Thailand

In 2015, the Olympic Academy
of Thailand carried out a
number of planned activities
that proved to be extremely
successful both at the
academic level and in the
sectors of research, discovery
and collection of important data
for the athletes who have taken
part in the Olympic Games.
With the strong and
continuous support of the
National Olympic Committee of
Thailand, the Academy was able
to organize several activities.
To begin with, on the
Olympic Day celebration
on June 20th. the Academy
organized a series of cultural
and educational activities
of the Olympic Movement:
Fresh-Friend-Fun-Fair-Fit in the
Nakhon Ratchasima sports
school.
Children, young people and
parents participated, who spent
a whole day filled with joy and
fun. Apart from everything else,
these activities helped them

physically to improve their
wellbeing, through sport and
exercise.
For the Advanced Sport
Management Courses (ASMC),
the International Olympic
Committee with Olympic
Solidarity offered their support,
with a view to promoting and
developing the possibilities of
National Sport Federations,
Sport Administrators and Sport
Technicians.
Within this framework, the
Olympic Committee of Thailand
decided to send Professor
Supitr Samahito, the Director of
the Thailand Olympic Academy,
to attend the specific courses at
the IOC headquarters.
Now, with fully skilled human
resources, Thailand can offer
Advanced Sport Management
Courses for teaching and
exchanging technicians, thus
helping participants to acquire
valuable experience and
knowledge.
At the end of the courses,
every person who participated
will have to prepare an essay
and present it to the class for
further comment and analysis.
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Visit our website
and get all the news
and activities of
the International
Olympic Academy
Tαϋλάνδη

Μέσα στο 2015, η
Ολυμπιακή Ακαδημία της
Ταϋλάνδης εκτέλεσε πολλές
προγραμματισμένες δράσεις
που γνώρισαν σημαντική
επιτυχία σε ακαδημαϊκό επίπεδο
καθώς και στους τομείς των
ερευνών, των ανακαλύψεων
και της συλλογής βασικών
δεδομένων για τους αθλητές
που έχουν πάρει μέρος σε
Ολυμπιακούς Αγώνες.
Έχοντας τη δυνατή και
συνεχή υποστήριξη της Εθνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής της
Ταϋλάνδης, η Ακαδημία πέτυχε
να διοργανώσει αρκετές
δραστηριότητες.
Καταρχάς, στον εορτασμό
της Ολυμπιακής Ημέρας στις 20
Ιουνίου, η Ακαδημία διοργάνωσε
τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές
δραστηριότητες του Ολυμπιακού
Κινήματος: Fresh-Friend-FunFair-Fit, στο αθλητικό σχολείο
Nakhon Ratchasima.
Πήραν μέρος παιδιά, νέοι
και γονείς που πέρασαν μία
ολόκληρη ημέρα γεμάτη χαρά
και διασκέδαση. Εκτός των
άλλων, αυτές οι δραστηριότητες
τούς βοήθησαν να καταλάβουν
πώς να πετύχουν ευεξία
του σώματος μέσα από τον
αθλητισμό και την άσκηση.

Για τα Προχωρημένα
Μαθήματα Αθλητικής Διοίκησης
(ASMC), η Διεθνής Ολυμπιακή
Επιτροπή με την Ολυμπιακή
Αλληλεγγύη παρέχουν την
υποστήριξή τους με στόχο την
προώθηση και την ανάπτυξη
των δυνατοτήτων των Εθνικών
Αθλητικών Ομοσπονδιών, των
Διοικητών του Αθλητισμού και
των Τεχνικών Συμβούλων του
Αθλητισμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, η
Ολυμπιακή Επιτροπή της
Ταϋλάνδης αποφάσισε να
στείλει την Καθηγήτρια Supitr
Samahito, Διευθύντρια της
Ολυμπιακής Ακαδημίας της
Ταϋλάνδης, να παρακολουθήσει
τα συγκεκριμένα μαθήματα στην
έδρα της ΔΟΕ.
Πλέον, με πλήρως
εξειδικευμένο ανθρώπινο
δυναμικό, η Ταϋλάνδη μπορεί
να εφαρμόσει τα Προχωρημένα
Μαθήματα Αθλητικής
Διοίκησης με τη διδασκαλία,
τη μάθηση και την ανταλλαγή
τεχνικών, βοηθώντας έτσι τους
συμμετέχοντες να αποκτήσουν
πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις.
Στη λήξη των μαθημάτων,
κάθε άτομο που συμμετείχε θα
πρέπει να κάνει μια μελέτη και
να την παρουσιάσει στην τάξη,
για περαιτέρω σχολιασμό και
ανάλυση.
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The NOA
of Greece receives
international
recognition
Its activity is also recognized beyond
the borders of Greece

∆ιεθνής αναγνώριση για την ΕΘΝ.Ο.Α.
Η δράση της αναγνωρίζεται και εκτός
των συνόρων της Ελλάδας

Dimos Bouloukos
α
∆ήµο Μπουλούκο

One of the highest honorary distinctions that can be
awarded to the Sporting and Olympic Family was
given to the National Olympic Academy of Greece
T
O at a in e ai an.
in t ei o d on e , t o im o tant in titutions, the International Fair Play Committee (CIFP)
and t e
o ean ai
a
o ement
a a ded to the ETHNOA the international distinction “2015
ai
a
a eo
e it
i oma o it com ehensive, scientific and educational work in disseminating the Olympic values, the principles of Fair Play
and sportsmanship.
The opportunity for the award was the 4th PanHellenic Educational Program “Olympic Education
a ,
ic a ente ed t e
inne
eco d o t e
construction of the biggest peace dove, with the participation of more than 45.000 pupils and educationists from all over Greece.
The honorary prize was awarded to Isidoros Kouvelos, the President of the ETHNOA, by Christian Hinterberger, the President of the European Fair Play
o ement, in t e e ence o
ad a imo , e -

Μια από τις ανώτερες τιμητικές διακρίσεις που μπορούν να απονεμηθούν από την Αθλητική και Ολυμπιακή Οικογένεια, έλαβε η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία
της Ελλάδας στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.
Δύο κορυφαίοι φορείς, η Διεθνής Επιτροπή Ευ Αγωνίζεσθαι nte nationa ai
a ommittee
και το Ευρωπαϊκό Κίνημα Ευ Αγωνίζεσθαι
o ean
ai
a
o ement
, κατά τη διάρκεια του
παγκόσμιου Συνεδρίου τους, απένειμαν στην Ε Ν.Ο.Α.
τη διεθνή διάκριση 2015 ai
a
a eo
e it
i oma , για το συνολικό επιστημονικό εκπαιδευτικό
έργο που επιτελεί, διαδίδοντας τις Ολυμπιακές Αξίες, τις
αρχές του Ευ Αγωνίζεσθαι και της Ευγενούς μιλλας.
Αφορμή για τη βράβευση υπήρξε το ο Πανελλήνιο
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ημέρα Ολυμπιακής Παιδείας , στο οποίο επιτεύχθηκε το Ρεκόρ
inne για
την κατασκευή του μεγαλύτερου χάρτινου περιστεριού
ειρήνης, με τη συμμετοχή πάνω από 5.000 μαθητών
και εκπαιδευτικών από όλη την Ελλάδα.
Το τιμητικό βραβείο απένειμε στον Πρόεδρο της
Ε Ν.Ο.Α. Ισίδωρο Κούβελο, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κινήματος Ευ Αγωνίζεσθαι,
i tian inte e e ,
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“Cyprus approved
the ETHNOA’s
educational children’s
book ‘Olympic Values!
From Olympia…
to the whole world!
A magic journey!’”

ai an
ini te o S o t.
The recognition of the ETHNOA’s work outside
the Greek borders is also confirmed by the signing of
the cooperation protocol with the National Olympic
Academy of Cyprus. The protocol was signed in Nico ia a t ecem e ,
ido o Ko e o , t e e ident o t e T
O and
ino
ic ae ide , t e
President of the National Olympic Academy of Cyprus, in the presence of the Greek Ambassador, Ilias
Fotopoulos and the President of the Cypriot Olympic
Committee, Ouranios Ioannidis. The protocol will be
valid for four years and the objective of the cooperation is to strengthen friendly relations for the benefit
of both Academies. The actions include the exchange
of information and views on issues related to Olympism or Olympic education, exchange visits for participation in educational activities organized by each
of the respective Academies, checking conditions for
joint educational activities related to Olympism and
joint educational events, coordination of positions
and views during sport events all over the world, the
exchange of printed material issued by each National
Olympic Academy and the enrichment and promotion
of a joint Olympic education program, with emphasis
on Greek history and tradition.
and, mo e eci ica , t e ini t o d cation and Culture, approved the ETHNOA’s educationa c i d en
oo O m ic a e
om O m ia
to the whole world! A magic journey!” which is already included in the books recommended for pupils
and educationists.
n t i context, eana K o oni, t e i ecto o t e
ETHNOA, paid a visit to the Cypriot Olympic Committee and met the President of the National Olymic cadem o
, ino
ic ae ide , and e

«Η Κύπρος ενέκρινε
το παιδικό εκπαιδευτικό
βιβλίο της ΕΘΝ.Ο.Α.,
‘Αξίες Ολυµπιακές!
Από την Ολυµπία…
προς όλο τον Κόσµο!
Ένα µαγικό ταξίδι!’»
παρουσία του πουργού Αθλητισμού του Αζερμπαϊτζάν, ad a imo .
Η αναγνώριση του έργου της Ε Ν.Ο.Α. εκτός των
συνόρων της Ελλάδας, αποδεικνύεται και από την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας με την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Κύπρου. Το πρωτόκολλο
υπέγρα αν στη Λευκωσία τον περασμένο Δεκέμβριο, ο
Πρόεδρος της Ε Ν.Ο.Α. Ισίδωρος Κούβελος και ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Α.Κ. Ντίνος Μιχαηλίδης, παρουσία του
Πρέσβη της Ελλάδος Ηλία Φωτόπουλου και του Προέδρου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής Ουράνιου
Ιωαννίδη. Η ισχύς του πρωτοκόλλου είναι τετραετής
και σκοπός της συνεργασίας είναι η ενδυνάμωση των
σχέσεων φιλίας προς όφελος και των δύο Ακαδημιών.
Οι ενέργειες περιλαμβάνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και από εων σε θέματα Ολυμπισμού ή Ολυμπιακής
παιδείας, την ανταλλαγή επισκέ εων για συμμετοχή
σε εκπαιδευτικές δράσεις που διοργανώνει η κάθε Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, τη μελέτη προϋποθέσεων
για κοινή εκπαιδευτική δράση σε θέματα Ολυμπισμού
και κοινές εκπαιδευτικές διοργανώσεις, τον συντονισμό θέσεων και από εων κατά τη διάρκεια αθλητικών
γεγονότων ανά τον κόσμο, την ανταλλαγή εντύπου υλικού που εκδίδει κάθε Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία
και την εκπόνηση και προώθηση κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος Ολυμπιακής παιδείας με έμφαση
στην ελληνική ιστορία και παράδοση.
Η Κύπρος, επίσης, και συγκεκριμένα το πουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού ενέκρινε το παιδικό εκπαιδευτικό βιβλίο της Ε Ν.Ο.Α., Αξίες Ολυμπιακές Από
την Ολυμπία προς όλο τον Κόσμο Ένα μαγικό ταξίδι και το οποίο ήδη περιλαμβάνεται στα προτεινόμενα αναγνώσματα για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε επίσκε η της
διευθύντριας της Ε Ν.Ο.Α. Ιλεάνας Κλοκώνη στην Ολυμπιακή Επιτροπή της Κύπρου και συνάντηση με τον
Πρόεδρο της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου
Ντίνο Μιχαηλίδη και τον Κύπριο ομόλογό της Γεώργιο Κορέλλη, παρουσία του Γενικού Γραμματέα της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής Χαράλαμπου Λόττα.
Μαζί με την κυρία Κλοκώνη ήταν οι επί σειρά ετών πολύτιμες συνεργάτιδες της Ε Ν.Ο.Α. σε όλα τα

01

Τhe world
champion in
gymnastics,
Lefteris Petrounias,
at the event for
disabled students.
O παγκόσμιος
πρωταθλητής
της γυμναστικής
Λευτέρης
Πετρούνιας
στην εκδήλωση
για τα ΑΜΕΑ.

0
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Cypriot counterpart, Georgios Korellis, in the presence of the General Secretary of the Cypriot Olympic
ommittee a a am o otta . ccom an in
Klokoni, there were also her valuable colleagues from
the ETHNOA, Olympic medallists Eva Christodoulou,
Hara Karyami, Clelia Pantazi and Irene Aindili, who
have worked with her for many years on all the organisation’s programs.
o eo e , t e coo e ation it t e
e
ime
Unit continued within the framework of the collaboration protocol, with an important event for disabled
t dent om ttica c oo at t e t en
e a on.
T e e ent a e d in t e e ence o t e ini -

προγράμματα, Ολυμπιονίκες Εύα Χριστοδούλου, Χαρά
Καρυάμη, Κλέλια Πανταζή και Ειρήνη Αϊνδιλή.
Επίσης, συνεχίστηκε η συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στο πλαίσιο του
πρωτοκόλλου συνεργασίας, με μία σημαντική εκδήλωση για μαθητές Α.Μ.Ε.Α. από σχολεία της Αττικής, στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Η εκδήλωση διεξήχθη παρουσία του πουργού Εσωτερικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτη
Κουρουμπλή, του Προέδρου της Εθνικής Ολυμπιακής
Ακαδημίας της Ελλάδας Ισίδωρου Κούβελου, των Ολυμπιονικών, ωμά Μπίμη, Νίκου Συρανίδη, Σοφίας
Παπαδοπούλου, Εύας Χριστοδούλου, Ειρήνης Αϊνδι-

01

From the event
of ETHNOA with
the Cyber Crime
Unit for disabled
students.
Από την εκδήλωση
της ΕΘΝ.Ο.Α. με τη
Διεύθυνση Δίωξης
Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος για
μαθητές Α.Μ.Ε.Α.
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The educational
children’s book of
ETHNOA “Olympic
Values! From Olympia…
to the whole world!
A magic journey!”.
Το παιδικό εκπαιδευτικό
βιβλίο της ΕΘΝ.Ο.Α.,
«Αξίες Ολυμπιακές!
Από την Ολυμπία…
προς όλο τον Κόσμο!
Ένα μαγικό ταξίδι!».

ter of the Interior and Administrative Reconstruction,
Panagiotis Kouroumplis, the President of the National Olympic Academy of Greece, Isidoros Kouvelos,
O m ic eda i t , T oma imi , ico S anidi ,
Sophia Papadopoulou, Eva Christodoulou, Irene Aindi i, a a Ka ami, ico e i anni , mo ia ona,
Gymnastics World Champions, Lefteris Petrounias,
a i i i i o i and man ed cationi t and a ent .
Gifts were distributed to all the students who were
e ent, ot
t e
e
ime i ecto ate and t e
National Olympic Academy of Greece while Olympic
medallists awarded ETHNOA medals to each student.
The information part of the event then followed
with General Emmanuel Sfakianakis sharing secrets,
giving instructions, as well as advice for the safe use
of the Internet during his lecture on: “Safe Internet
navigation is an issue of all of us”.
Another important collaboration, within the borders of Greece, is the cooperation protocol that was
signed between the National Olympic Academy and
the Athens Technological Educational Institute. President ido o Ko e o and ic a i
ata o i ned
the protocol through which they intend to unite their
forces in order to submit joint proposals for European
research, development, cultural and athletic programs
with a view to undertaking European Programs.
The protocol also includes the operation of summer
schools and educational programs of social and cultural interest, classic sport and health, raising awareness regarding the use of forbidden substances and
violence in areas of training, sport and social interaction, as well as issues relating to spa tourism, wellbeing, cultural and religious approaches, promoting
mutual understanding and mutual respect among
people, and of course environmental protection with
t e eo
een ene
o ce .

λή, Χαράς Καρυάμη, Νίκου Δεληγιάννη, Ευμορφίας
Ντώνα, των Παγκοσμίων Πρωταθλητών ενόργανης
γυμναστικής Λευτέρη Πετρούνια, ασιλικής Μιλούση και πολλών εκπαιδευτικών και γονέων. Δώρα μοιράστηκαν σε όλους τους παρευρισκόμενους μαθητές,
τόσο από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, όσο και από την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία
της Ελλάδας, ενώ οι Ολυμπιονίκες απένειμαν μετάλλια
της Ε Ν.Ο.Α. σε κάθε μαθητή.
Στη συνέχεια, ξεκίνησε το ενημερωτικό κομμάτι
της εκδήλωσης κατά το οποίο ο Στρατηγός Εμμανουήλ Σφακιανάκης, μοιράστηκε μυστικά, έδωσε οδηγίες
αλλά και συμβουλές για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου σε διάλεξη με τίτλο: Η ασφαλής πλοήγηση στο
διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας .
Μία ακόμα σημαντική συνεργασία εντός των συνόρων είναι το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας και
του ΤΕΙ Αθήνας. Οι Πρόεδροι Ισίδωρος Κούβελος και
Μιχάλης Μπρατάκος, υπέγρα αν το πρωτόκολλο με
το οποίο αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους
προκειμένου να υποβάλλουν κοινές προτάσεις σε ευρωπαϊκά ερευνητικά, αναπτυξιακά, πολιτισμικά και αθλητικά προγράμματα και να αναλάβουν και εκτέλεση
έργων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Επίσης, το πρωτόκολλο περιλαμβάνει λειτουργία
θερινών σχολείων και επιμορφωτικών προγραμμάτων
κοινωνικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος, κλασικού
αθλητισμού και υγείας, ευαισθητοποίησης για τη χρήση
απαγορευμένων ουσιών και βίας στους χώρους εκπαίδευσης, αθλητισμού και κοινωνικών συναναστροφών,
ιαματικού τουρισμού και ευεξίας, πολιτισμικής και
θρησκευτικής προσέγγισης, προώθησης της αλληλοκατανόησης και του αλληλοσεβασμού μεταξύ των λαών, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος με
τη χρήση πηγών πράσινης ενέργειας.
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ΙΟΑ Νews
Tα Νέα της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Ακαδηµίας

Stoiximan contributes
to the work of the IOA
Stoiximan, the largest internet betting
company, which implements according to
specific pillars the development plan of its
corporate responsibility in order to strengthen
Greek sport, invests in it and supports the
efforts of the Greek athletes in their effort
to reach the top. Following a course where
obstacles can be overthrown but may also
determine the athletes’ course, Stoiximan
is aware of the challenges which they
face, intervening and building with them a
responsible relationship, returning the trust
which it has developed with society itself.
For Stoiximan, it is obvious that its important
mission with a view to strengthening its
contribution to sport and also its vision,
will remain at the service of all the athletes
who are always moving ahead and find the
strength to continue, since sport requires
strength, dedication, consistency and
Stoiximan always rewards those who dare to
go beyond their personal limits.
Fully aware that the conditions under
which Greek sport has been developing
these last years, facing many difficulties in the
unstable and adverse financial environment,
cannot always operate for its benefit, means
that its support through private initiatives and
fruitful collaborations, based on common
objectives, is almost necessary.
Having established, within the framework
of its strategic plan its corporate social
responsibility, Stoiximan responded from
its first day to a broader range of social
needs. The planning and implementation of
activities and actions, within the framework
of the company’s target to support structures
and organizations that operate and develop
important work in Greece, reflect the ranking
of its individual objectives and capture
part of its mission and vision, making it
clear that the company’s participation
and contribution, based on a responsible
and equal relationship with society and its
needs, can be a part of society that develops
simultaneously. Stoiximan, over and above
its support to Greek sport, both at the level of
national teams and sports clubs as well as of
individual athletes – adopting athletes on ‘the
road to Rio’ of the Olympic and Paralympic
Games 2016 – implements at the same time
a Corporate Responsibility program that
places society, the environment and the

family at the centre of its concern.
It is commonly known that strengthening
and supporting sport is an essential condition
and a prerequisite for the development of
ideals, giving prominence to the identity of
a country and the way with which it ranks its
national objectives. Sport and the diffusion
of the values it embraces must be a part of a
nation’s objectives since sport is culture and
its dissemination is extremely important.
Keeping the historic commitment of
enhancing the philosophy that reflects
the fundamental principles of the Olympic
Movement, Greece remains a country that
insists on spreading the importance of
the Olympic Movement, in a global map
within which it cooperates, communicates
and contributes for its preservation and
dissemination and the International Olympic
Academy is a strong partner of its mission
with an active role.
Stoiximan has the special honor to
cooperate with the International Olympic
Academy, contributing to the valuable
work developed these last 55 years, to
communicate with consistency and to
expand the contribution of Olympism to
mankind, believing that alliances that lead
to values such as mutual respect, justice,
equality, peaceful internationalism, as well as
the principles that extol all human ideals, will
allow the vision of the Olympic Movement to
continue to reflect and flourish.

Η Stoiximan συνεισφέρει
στο έργο της ΔΟΑ
Η Stoiximan, η μεγαλύτερη ελληνική
στοιχηματική εταιρεία διαδικτύου,
υλοποιώντας στη βάση συγκεκριμένων
πυλώνων το πλάνο ανάπτυξης της εταιρικής
της ευθύνης για την ενίσχυση του ελληνικού
αθλητισμού, επενδύει σε αυτόν και στηρίζει
τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών στον
αγώνα τους για την κατάκτηση της κορυφής.
Σε μια διαδρομή όπου τα εμπόδια είναι ικανά
να ανατρέπουν αλλά και να καθορίζουν
την πορεία των αθλητών, η Stoiximan
αναγνωρίζει τις προκλήσεις με τις οποίες
έρχονται αντιμέτωποι, παρεμβαίνοντας και
οικοδομώντας μια σχέση ευθύνης μαζί τους,
ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη που έχει
αναπτύξει με την ίδια την κοινωνία. Για τη
Stoiximan, είναι βέβαιο πως η βασική της
αποστολή για την ενδυνάμωση των παροχών

του αθλητισμού, αλλά και για την επίτευξη του
οράματός της για την ενίσχυσή του συνολικά,
θα συνεχίσει να βρίσκεται στις υπηρεσίες
όλων εκείνων των αθλητών που προχωρούν
πάντα μπροστά και βρίσκουν τη δύναμη
να συνεχίζουν να είναι ασταμάτητοι. Γιατί
ο αθλητισμός απαιτεί δύναμη, αφοσίωση,
συνέπεια, και η Stoiximan επιβραβεύει
πάντα εκείνους που τολμούν να υπερβούν τα
προσωπικά τους όρια.
Γνωρίζοντας πολύ καλά, πως οι συνθήκες
μέσα στις οποίες ο ελληνικός αθλητισμός
εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια, έχοντας
συναντήσει αρκετές δυσκολίες στο ασταθές
και αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, δεν
μπορούν να λειτουργούν πάντα προς όφελός
του, αποδεικνύεται πως η υποστήριξή του
μέσα από ιδιωτικές πρωτοβουλίες και γόνιμες
συνεργασίες που διαπνέονται από κοινούς
στόχους, είναι σχεδόν απαραίτητη.

Η Stoiximan, έχοντας καταρτίσει στο
πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της
το πλάνο δράσης της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης, ανταποκρίνεται από την πρώτη
μέρα της δραστηριότητάς της σε ένα
ευρύτερο φάσμα κοινωνικών αναγκών. Ο
σχεδιασμός και η εφαρμογή δράσεων και
ενεργειών, στο πλαίσιο της στρατηγικής
στόχευσης της εταιρείας για την ενίσχυση
δομών και οργανισμών που λειτουργούν
και αναπτύσσουν σημαντικό έργο στην
Ελλάδα, αναπαριστούν την ιεράρχηση των
επιμέρους στόχων της και αποτυπώνουν
ένα μέρος της αποστολής και του οράματός
της, καθιστώντας σαφές πως η συμμετοχή
και συμβολή της εταιρείας στη βάση μιας
υπεύθυνης και ισότιμης σχέσης με την
κοινωνία και των αναγκών της, μπορεί
να αποτελεί κομμάτι της κοινωνίας που
αναπτύσσονται ταυτόχρονα. Έτσι, η
Stoiximan, πέρα από την ενίσχυση του
ελληνικού αθλητισμού τόσο σε επίπεδο
εθνικών ομάδων και αθλητικών σωματίων,

ΙΟΑ Journal 09 ― 77

όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων αθλητών
– υιοθετώντας αθλητές στον ‘Δρόμο για το
Ρίο’ των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών
Αγώνων 2016 – υλοποιεί ταυτόχρονα
ένα πρόγραμμα Εταιρικής Ευθύνης που
τοποθετεί την κοινωνία, το περιβάλλον και την
οικογένεια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός
της.
Αποτελεί κοινό τόπο η παραδοχή,
ότι η ενδυνάμωση και η ενίσχυση του
αθλητισμού συνιστά απαραίτητη συνθήκη
και προϋπόθεση ανάπτυξης ιδεωδών,
αναδεικνύοντας την ταυτότητα μιας χώρας
και τον τρόπο που ιεραρχεί τους εθνικούς της
στόχους. Ο αθλητισμός και η διάδοση των
αξιών που πρεσβεύει, πρέπει να αποτελούν
μέρος των στόχων ενός έθνους. Γιατί ο
αθλητισμός είναι πολιτισμός. Και η διάδοσή
του είναι εξαιρετικής σημασίας.
Διατηρώντας την ιστορική υποχρέωση
ανάδειξης της φιλοσοφίας που αντανακλά τις
βασικές αρχές του Ολυμπισμού, η Ελλάδα
παραμένει μια χώρα που επιμένει να διαχέει
τη σημασία του Ολυμπιακού Κινήματος μέσα
σε έναν παγκόσμιο χάρτη μέσα στον οποίο
συνεργάζεται, συνομιλεί και συμπράττει για τη
διατήρηση και τη διάδοσή του. Και η Διεθνής
Ολυμπιακή Ακαδημία είναι ισχυρός μέτοχος
αυτής της αποστολής με ενεργό ρόλο.
Είναι για τη Stoiximan ιδιαίτερη τιμή να
εκπληρώνει αυτή τη συνεργασία με τη Διεθνή
Ολυμπιακή Ακαδημία, συνεισφέροντας στο
πολύτιμο έργο που αναπτύσσει τα τελευταία
55 χρόνια, να επικοινωνεί με συνέπεια και
να διευρύνει τη συμβολή του Ολυμπισμού
στην ανθρωπότητα, πιστεύοντας πως
τέτοιες ‘συμμαχίες’ που τοποθετούν αξίες
όπως αυτές του αμοιβαίου σεβασμού, της
δικαιοσύνης, της ισότητας, του ειρηνικού
διεθνισμού καθώς και των αρχών που
εξυμνούν πανανθρώπινα ιδανικά, θα

επιτρέψουν το όραμα του Ολυμπιακού
Κινήματος να συνεχίζει να εκφράζεται και να
ευδοκιμεί.

valuable contribution to its work, will remain
from now on, an honorary member of the
IOC.

Lambis Nikolaou:
A life dedicated
to Olympism

Λάμπης Νικολάου:
Μία ζωή προσφορά
στον Ολυμπισμό

The last day of 2015 marked the end of
the long and extensive course of Lambis
Nikolaou at the International Olympic
Committee, since his tenure ended after a
contribution of 30 years.
Lambis Nikolaou, became a member of
the IOC in 1986, after the sudden death of
Nicos Nissiotis and was since then at the
service of the Olympic Movement in many
different positions.
He was, inter alia, member of the
Executive Committee between 2001 and
2005 and Vice-President from 2005 until
2009.
He was also a member of the IOC Culture
and Olympic Education Commission from
1988 until 2009 and its President from
2010 to May 2015, as well as the President
of the IOC Culture and Olympic Legacy
Commission from May 2015 until the end of
the year.
He was also a member of the Ephoria of
the International Olympic Academy since
1989 and its Vice-President between 2001
and 2004.
Regarding the Hellenic Olympic
Committee, he was the President during
1985-1992 and 1997-2004 and member of its
Executive Committee from 1985 until 2015.
Lambis Nikolaou, whom the International
Olympic Academy warmly thanks for his

Η τελευταία ημέρα του 2015 σήμανε και το
τέλος της μακράς και τεράστιας διαδρομής
του Λάμπη Νικολάου στη Διεθνή Ολυμπιακή
Επιτροπή, καθώς έληξε η θητεία του μετά
από προσφορά 30 χρόνων.
Ο Λάμπης Νικολάου έγινε μέλος της ΔΟΕ
το 1986 ύστερα από τον αιφνίδιο θάνατο
του Νίκου Νησιώτη και από τότε υπηρέτησε
το Ολυμπιακό Kίνημα από πολλές και
διαφορετικές θέσεις.
Υπήρξε μεταξύ άλλων, μέλος της
Εκτελεστικής Επιτροπής μεταξύ 2001 και
2005 και Αντιπρόεδρος από το 2005 έως το
2009.
Επίσης, ήταν μέλος της Επιτροπής
Πολιτισμού & Ολυμπιακής Παιδείας της ΔΟΕ
από το 1988 έως το 2009 και Πρόεδρός της
από το 2010 έως τον Μάιο του 2015, αλλά
και Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και
Ολυμπιακής Κληρονομίας της ΔΟΕ από τον
Μάιο του 2015 έως και το τέλος της χρονιάς.
Ακόμα, ήταν Μέλος της Εφορείας της
Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας από το
1989 και Αντιπρόεδρός της μεταξύ 2001 και
2004.
Όσον αφορά στην Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή, ήταν Πρόεδρος κατά τα
διαστήματα 1985-1992 και 1997-2004 και
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της από
το 1985 έως το 2015.
Ο Λάμπης Νικολάου, τον οποίο η Διεθνής
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ΙΟΑ Νews
Tα Νέα της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Ακαδηµίας

επιτελέσει η Ακαδημία τα τελευταία χρόνια
στον τομέα της ανάπτυξης της Ολυμπιακής
παιδείας.

The Pan-Hellenic Sport
Press Association
honored the IOA
The Pan-Hellenic Sport Press Association
honored the International Olympic Academy
during the annual celebration for the awards
that are given to the top athletes of Greece
in 2015.
The prize that was given to the IOA for the
cultivation and the development of Olympic
education throughout the world was received
by its President, Isidoros Kouvelos.
Mr Kouvelos after analyzing the
Academy’s work and its activities during the
year, wished all the best to the athletes who
will compete in the Rio Olympic Games next
summer!

Ο Πανελλήνιος
Σύνδεσμος Αθλητικού
Τύπου τίμησε τη ΔΟΑ
Ολυμπιακή Ακαδημία ευχαριστεί θερμά για
την πολύτιμη συνεισφορά του στο έργο της,
θα παραμείνει από εδώ και πέρα, επίτιμο
μέλος της ΔΟΕ.

importance which the International Olympic
Committee attaches to the Academy’s
work all these years for the development of
Olympic education.

A moral recognition

Μια ηθική αναγνώριση

Within the framework of the restructuring
of the IOC Commissions decided by IOC
President Thomas Bach, the Director of
the IOA, Dionyssis Gangas, was appointed
member of the Olympic Education
Commission.
By the same decision, the appointments
of Isidoros Kouvelos, the President of the
IOA, and Spyros Capralos, the President
of the HOC, at the Culture and Olympic
Heritage Commission were renewed. To
this Commission the IOC Honorary Member
Lambis Nikolaou was appointed Honorary
President.
Moreover, the appointment of the Dean
of the IOA, Kostas Georgiadis, as a member
of the Olympic Education Commission was
renewed.
These decisions of President Bach, which
all concern people of the IOA, also show the

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των
Επιτροπών της ΔΟΕ που αποφάσισε ο
πρόεδρος της ΔΟΕ, Thomas Bach, ο
Διευθυντής της ΔΟΑ Διονύσης Γάγγας
ορίσθηκε μέλος της Επιτροπής για την
Ολυμπιακή Παιδεία.
Με την ίδια απόφαση, ανανεώθηκαν οι
ορισμοί των Ισίδωρου Κούβελου, Προέδρου
της ΔΟΑ, και Σπύρου Καπράλου, Προέδρου
της ΕΟΕ, στην Επιτροπή Πολιτισμού και
Ολυμπιακής Κληρονομιάς στην οποία
ορίσθηκε ως Επίτιμος Πρόεδρος ο Λάμπης
Νικολάου, Επίτιμο Μέλος της ΔΟΕ.
Επίσης, ανανεώθηκε και ο ορισμός του
Κοσμήτορα της ΔΟΑ Κώστα Γεωργιάδη ως
μέλους στην Επιτροπή Ολυμπιακής Παιδείας.
Οι αποφάσεις αυτές του Προέδρου Bach,
που αφορούν όλες σε ανθρώπους της ΔΟΑ,
δείχνουν και τη σημασία που δίνει η Διεθνής
Ολυμπιακή Επιτροπή στο έργο που έχει

Tη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία τίμησε
ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού
Τύπου στην ετήσια γιορτή βράβευσης των
κορυφαίων αθλητών της Ελλάδας για το
2015.
Το βραβείο που δόθηκε στη ΔΟΑ για
την καλλιέργεια και την ανάπτυξη της
Ολυμπιακής παιδείας σε όλο τον κόσμο,
παρέλαβε ο Πρόεδρός της Ισίδωρος
Κούβελος.
Ο κ. Κούβελος, αφού ανέλυσε το έργο
της Ακαδημίας και τις δράσεις της μέσα
στη χρονιά, ευχήθηκε καλή επιτυχία στους
αθλητές που θα πάρουν μέρος στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, το ερχόμενο
καλοκαίρι!

Letter from IOAPA
On behalf of the IOAPA Executive
Committee, greetings during this Olympic
year! Our organisation represents all past
participants who have attended an official
session of the IOA, and we would once again
like to thank the Academy for granting us this
space to report on our activities to support
our alumni around the world.
Shortly after the election of the new
Executive Committee in August 2015, we
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went forward with a plan to improve on
the basic administrative functions of the
organisation. These tasks have included
the cleanup of our membership database,
rebuilding our website and simplifying the
on-line membership registration system.
We have made good progress on these
initiatives, and look forward to launching our
redesigned website in time for the Session
for Young Participants in June.
In the coming months, we plan to
undertake a strategic review of our core
mandate with the aim of providing more
relevant and up to date services for our
members, as well as strengthening our
connection and support for the activities of
the IOA itself. And as we look ahead to our
biannual session in 2017, we are examining
ways to provide a more thematic, academicfocused event alongside the social activity
program that has become a hallmark of the
IOAPA reunion in Olympia.
One last note: it gives me great pleasure
to announce that in cooperation with the
World Olympians Association, the traditional
reunion for IOAPA members at the Olympic
Games will be held on 14 August 2016 at the
Olympians Reunion Centre. We invite all IOA
past participants to join us for an evening
of celebration and fun as we reconnect and
make new friends.
For further information about the reunion
or IOAPA itself, please go to our website at
www.ioapa.org. It is an exciting year ahead,
and we hope that we will be able to connect
with you at some point along the journey!
Yours in Olympism,
Richard Koo
IOAPA President

Επιστολή της Ένωσης
Μετεχόντων στη ΔΟΑ
Εξ ονόματος της Eκτελεστικής Eπιτροπής
της Ένωσης Μετεχόντων στη ΔΟΑ, σας
χαιρετίζω αυτή την Oλυμπιακή χρονιά! Η
οργάνωσή μας αντιπροσωπεύει όσους έχουν
συμμετάσχει σε επίσημη Σύνοδο της ΔΟΑ.
Ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι την Aκαδημία
για τον χώρο που μας παραχωρεί σε αυτό το
περιοδικό προκειμένου να παρουσιάσουμε
τις δραστηριότητές μας για να υποστηρίξουμε
τους πρώην μετέχοντες απ’ όλη την υφήλιο.
Λίγο μετά την εκλογή της νέας
Eκτελεστικής Eπιτροπής τον Αύγουστο του
2015, εκπονήσαμε ένα σχέδιο με σκοπό
τη βελτίωση των βασικών διοικητικών
λειτουργιών της οργάνωσής μας, όπως
τον καθαρισμό της βάσης δεδομένων των
μελών μας, την αναβάθμιση της ιστοσελίδας
μας και την απλούστευση του συστήματος
ηλεκτρονικής εγγραφής των μελών. Έχουμε
προχωρήσει αρκετά σε όλα αυτά τα θέματα

και πιστεύουμε ότι η νέα ιστοσελίδα μας
θα είναι έτοιμη εγκαίρως για τη Σύνοδο για
Νέους Μετέχοντες τον Ιούνιο.
Τους επόμενους μήνες, σκοπεύουμε να
προχωρήσουμε σε μια στρατηγική επισκόπηση
της βασικής μας εντολής προκειμένου να
προσφέρουμε στα μέλη μας πιο κατάλληλες
και ενημερωμένες πληροφορίες, αλλά και
να ενισχύσουμε τον ρόλο και την υποστήριξή
μας στις δραστηριότητές της ΔΟΑ. Επίσης,
εν όψει της ανά διετία συνόδου μας,
που θα λάβει χώρα το 2017, εξετάζουμε
τους τρόπους για να παρουσιάσουμε
μια εκδήλωση περισσότερο θεματική και
ακαδημαϊκή, παράλληλα με ένα πρόγραμμα
κοινωνικών εκδηλώσεων που χαρακτηρίζει
τις συναντήσεις της Ένωσης Μετεχόντων στη
ΔΟΑ στην Ολυμπία.
Τέλος, έχω την ευχαρίστηση να σας
ανακοινώσω ότι, σε συνεργασία με την
Παγκόσμια Ένωση Ολυμπιακών Αθλητών,
η καθιερωμένη συνεδρίαση των μελών
της Ένωσης Μετεχόντων στη ΔΟΑ στους
Ολυμπιακούς Αγώνες θα λάβει χώρα στις 14
Αυγούστου 2016 στο Κέντρο Συνάντησης
Ολυμπιακών Αθλητών (Olympians Reunion
Centre). Καλούμε όλους τους πρώην
μετέχοντες στη ΔΟΑ σε αυτή τη συνάντηση
για να γιορτάσουμε μαζί, να ξαναβρεθούμε
και να δημιουργήσουμε νέες φιλίες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τη συνεδρίαση της Ένωσης Μετεχόντων στη
ΔΟΑ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.
ioapa.org. Η ερχόμενη χρονιά προμηνύεται
πολύ ενδιαφέρουσα και ελπίζουμε κάπου να
βρεθούμε σε αυτή τη διαδρομή!
Με Ολυμπιακούς χαιρετισμούς,
Richard Koo
Πρόεδρος της Ένωσης Μετεχόντων στη ΔΟΑ

80 ― ΙΟΑ Journal 09

Ephoria of the International
Olympic Academy
S

Εφορεία της ∆ιεθνούς
Ολυµπιακής Ακαδηµίας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

T

Ισίδωρος ΚΟΥΒΕΛΟΣ
λ
Ο

Isidoros KOUVELOS
e er
S

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

T

Μιχαήλ ΦΥΣΕΝΤΖΙΔΗΣ
λ
Ο

Michail FYSSENTZIDIS
e er

ΜΕΛΗ

S
Spyridon CAPRALOS
re en e o
o

e

Emmanuel KATSIADAKIS
e re ar eneral e o

Σπυρίδων ΚΑΠΡΑΛΟΣ
εδ
Ο
λ e o

er
o

e

er

Εμμανουήλ ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗΣ
ε
α α α Ο
λ e o

Lambis NIKOLAOU
onorar
e er

Λάμπης ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ί
λ
Ο

Ioannis SGOUROS
e er

Ιωάννης ΣΓΟΥΡΟΣ
λ
Ο

Efthimios KOTZAS
a or o n en l p a

Ευθύμιος ΚΟΤΖΑΣ
α
Α αία Ολ

Christina KOULOURI
ro e or an e on n er

Χριστίνα ΚΟΥΛΟΥΡΗ
α
α
ε
α ε σ

Dora PALLIS
epu
re or

Ντόρα ΠΑΛΛΗ
Α α λ
α ε

O O

S

Jacques ROGGE
onorar re

T

O Ο
Pere MIRÓ
re or o l

S
p

ol ar

Makis MATSAS
O O
Konstantinos GEORGIADIS
TO
Dionyssis GANGAS

o

ία

α

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Jacques ROGGE
ί
εδ

en

o

Ο

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
Pere MIRÓ
ε
Ολ

α

Αλλ λε

Mάκης ΜΑΤΣΑΣ
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
Κωνσταντίνος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΕ

ΝΤΗΣ

Διονύσης ΓΑΓΓΑΣ

ΤΗΣ ΔΟΕ

Journal09
THE OFFICIAL JOURNAL OF THE INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY

Journal

THE OFFICIAL JOURNAL OF THE INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY

o9

Olympic Movement
and Environmental Protection
Ολυµπιακό Κίνηµα και Προστασία του Περιβάλλοντος
Olympic
Movement and
Environmental
Protection
Ολυµπιακό Κίνηµα
και Προστασία
του Περιβάλλοντος
H.S.H. Prince
Albert II of Monaco

Faster, Higher,
Stronger, Greener
Πιο Γρήγορα, πιο Ψηλά,
πιο ∆υνατά, πιο Πράσινα

Olympiacos FC is the Grand Sponsor of the Master’s Degree
Postgraduate Program in Olympic Studies of the IOA

Achim Steiner

For the 4th
consecutive time
the IOA at the
Youth Olympic
Games

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι Μέγας Χορηγός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Ολυμπιακών Σπουδών (Master’s Degree) της ΔΟΑ
L’Olympiacos FC est le sponsor principal du Programme Master en Études Olympiques de l’AIO

Για 4η συνεχόµενη
φορά η ∆ΟΑ
στους Ολυµπιακούς
Αγώνες Νέων

APRIL 2016

2016:
Nevertheless,
we still exist
2016: Και όµως,
ακόµα υπάρχουµε...
Dionyssis Gangas
APRIL 2016

