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

“With patience and
new ideas the IOA
will continue its
work in order to
enhance Olympic
education and its
principles.”

T

hree years have already
elapsed since the first issue of
the Official Journal, and after
receiving positive comments
on its quality as well as its content and
presentation, I feel that the IOA together
with the National Olympic Academies now
constitute a serious medium of communication for the promotion of their work to
the members of the Olympic Movement.
From the moment that the HOC did me
the honour of entrusting to me the Presidency of this important institution with a
view to disseminating the Olympic values
and upgrading the role of Olympic education in modern society, I have endeavoured
to meet these demands and, with the help
of my co-workers, have managed to change
the image of the Academy to a large extent.
Thanks to the support of the HOC, which

placed all the facilities in Ancient Olympia
at the disposal of the IOA, the Academy has
been able to expand its activities internationally, backed by the IOC and the 146
National Olympic Academies. To achieve
this, however, we obtained the full financial and moral support of the International
Olympic Committee, in the person of the
former President, Dr Jacques Rogge and
his successor, Dr Thomas Bach.
Unfortunately, over the last few years,
the State’s contribution to our work and to
the institution’s operation has been very
limited. We believe that this was mostly
due to the wider financial situation currently faced by our country. The private
sponsorships, secured from 2010 up to the
present day, have proved to be of vital importance and have contributed significantly
to meeting the Academy’s expenses; these
had increased substantially when the overall operating costs of the facilities in Ancient Olympia, and the extension of the
educational program underwent considerable expansion. I refer, in particular, to
the sponsorship of the John Latsis Foundation during the first years of the Master’s Degree Program, and today to that
of the “OLYMPIACOS” FC and of Vangelis Marinakis himself for that same program, as well as OPAP SA, which covered
a large part of the IOA’s operating costs
from 2010 until 2013.
It would be a huge omission on my part
not to acknowledge the substantial support
which the IOA has received these last two
years from Azerbaijan and from the First
Lady of this friendly state, Mrs Mehriban
Aliyeva. I extend warm thanks to all those
who have expressed a desire to make substantial contributions to the Academy’s
impressive international work.

The extension of partnerships with national and foreign scientific institutions
has created an extremely important educational environment for our objectives. We
intend to increase and enrich these partnerships in order to ensure that Olympic
education may quickly become a point of
reference through the IOA’s action.
2015 will be a difficult year for all. The
State’s inability to respond to the IOA’s
operating costs and the difficulty of raising funds will certainly disrupt the smooth
upgrading we have been aiming at these
last six years. Nevertheless, I personally want to assure you that all of us who
serve this institution will do everything
in our power to ensure that the efforts
made over the years will not have been in
vain. Many people in the Olympic Movement believe in us and we do not intend
to disappoint them! With patience and
new ideas the IOA will continue its work
in order to enhance Olympic education
and its principles.
Looking to the future with a view to improving the conditions for the modern athlete, we have chosen as the main subject
of study, research and analysis for all our
Sessions for this year, as last year, one of
the values of Olympism directly linked to
the lifestyle of young men and women in a
society that demands every day more successes and distinctions. This value is the
“Pursuit of Excellence.” The peak of each
individual’s abilities must be targeted. “Perfection” is not a comparable feature. No one
is “more perfect” than the other. Perfection
is sought by each individual and when it is
reached, that individual has attained his/her
own peak. This is what Olympism teaches
us and this is the subject we will be analyzing in all our Sessions. ―
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Χαιρετισμός Προέδρου Διεθνούς
Ολυμπιακής Ακαδημίας,
Ισίδωρου Κούβελου

«Με υποµονή και
νέες ιδέες η ΔΟΑ θα
συνεχίσει το έργο της
για την ενίσχυση
της Ολυµπιακής
παιδείας και των
αρχών της.»

T

ρία χρόνια έχουν περάσει ή δη από την πρώτη έκδοση του
Official Journal και μετά τα ι διαίτερα θετικά σχόλια που έ χουμε λάβει για την ποιότητα, τόσο ως προς
το περιεχόμενο όσο και την εμφάνισή του,
νιώθω πως η ΔΟΑ έχει αποκτήσει ένα σο βαρό μέσο επικοινωνίας με τις Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες και προβολής του έργου
τους στα μέλη του Ολυμπιακού Κινήματος.
Από τη στιγμή που η Ολομέλεια της ΕΟΕ
μού έκανε την τιμή να μου αναθέσει την προεδρία ενός τόσο σημαντικού θεσμού διάδοσης
των Ολυμπιακών αξιών και αναβάθμισης του
ρόλου της Ολυμπιακής παιδείας στη σύγχρονη κοινωνία, προσπάθησα να ανταποκριθώ
στις απαιτήσεις αυτές και με τη βοήθεια των
συνεργατών μου κατόρθωσα σε μεγάλο βαθμό
να αλλάξω τη φυσιογνωμία της Ακαδημίας.

Σε αυτό βοήθησε και η ΕΟΕ με την πλήρη
παραχώρηση στη ΔΟΑ των εγκαταστάσεων
στην Αρχαία Ολυμπία, ώστε να μπορέσει να ξεδιπλώσει τις δράσεις της διεθνώς με εξαιρετική
ανταπόκριση από τη ΔΟΕ και τις 146 Εθνικές
Ολυμπιακές Ακαδημίες. Για να το πετύχουμε
όμως αυτό είχαμε την πλήρη υποστήριξη, οικονομική και ηθική, της Διεθνούς Ολυμπια κής Επιτροπής στο πρόσωπο του απελθόντος
Προέδρού της, Δρος Jacques Rogge αλλά και
του διαδόχου του, Δρος Thomas Bach.
Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια η συν δρομή της Πολιτείας στο έργο μας και τη
λειτουργία του θεσμού υπήρξε ελάχιστη,
γεγονός που θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο φείλεται κυρίως στη γενικότερη οικονομική
κατάσταση που βιώνει το διάστημα αυτό η
Χώρα μας. Οι ιδιωτικές χορηγίες που εξα σφαλίσαμε στα χρόνια που πέρασαν, από το
2010 μέχρι σήμερα, υπήρξαν ζωτικής σημασίας και βοήθησαν καταλυτικά ώστε να α ντιμετωπισθούν οι αναγκαίες δαπάνες της
Ακαδημίας, οι οποίες λόγω της ανάληψης
του συνολικού κόστους λειτουργίας των ε γκαταστάσεων στην Αρχαία Ολυμπία και της
επέκτασης του εκπαιδευτικού προγράμμα τος αυξήθηκαν σημαντικά. Χαρακτηριστικά
αναφέρομαι σε εκείνη του Ιδρύματος Ιωάννη
Λάτση στα πρώτα χρόνια του Προγράμμα τος Master’s Degree και σήμερα της ΠΑΕ
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» και του ίδιου του Βαγγέλη
Μαρινάκη για το ίδιο πρόγραμμα αλλά και
εκείνης της ΟΠΑΠ Α.Ε. που κάλυψε μεγάλο
μέρος των λειτουργικών δαπανών της ΔΟΑ
για τις χρονιές από το 2010 μέχρι το 2013.
Όμως θα ήταν μεγάλη παράλειψη αν δεν
αναφερόμουν ειδικά στη μεγάλη ενίσχυση
που είχε η ΔΟΑ τα τελευταία δύο χρόνια
από το Αζερμπαϊτζάν και προσωπικά από
την Πρώτη Κυρία του φίλου κράτους, κα
Mehriban Aliyeva. ‘Ένα μεγάλο ευχαριστώ
σε αυτούς που, διαπιστώνοντας το τεράστιο
διεθνές έργο της Ακαδημίας θέλησαν να συμβάλουν σημαντικά στην υλοποίησή του.
Η επέκταση των συνεργασιών με επι στημονικούς φορείς του εσωτερικού και του

εξωτερικού, δημιούργησαν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον ιδιαίτερα σημαντικό για τους
σκοπούς μας, συνεργασίες που στοχεύουμε
να αυξήσουμε και να εμπλουτίσουμε έτσι
ώστε η Ολυμπιακή παιδεία, μέσα από τη
δράση της ΔΟΑ, να αποτελέσει γρήγορα σημείο αναφοράς.
Το 2015 θα είναι μια δύσκολη χρονιά για
όλους. Η αδυναμία της Πολιτείας να αντα ποκριθεί στις ανάγκες λειτουργίας της ΔΟΑ
και η ακόμα δυσκολότερη εξεύρεση χορηγών
είναι βέβαιο πως θα δημιουργήσει κάποιες
αναταράξεις στην ομαλή αναβάθμιση που
επιχειρούμε τα έξι τελευταία χρόνια. Παρά
ταύτα, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω προ σωπικά, πως όλοι εμείς που υπηρετούμε τον
θεσμό αυτόν, θα κάνουμε το παν ώστε να
μην χαθούν οι προσπάθειες όλων αυτών των
χρόνων. Πολλοί μέσα στο Ολυμπιακό Κίνημα
έχουν πιστέψει σε εμάς και δεν σκοπεύουμε
να τους απογοητεύσουμε! Με υπομονή και
νέες ιδέες η ΔΟΑ θα συνεχίσει το έργο της
για την ενίσχυση της Ολυμπιακής παιδείας
και των αρχών της.
Με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο και
με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών που
περιβάλλουν τον σύγχρονο αθλητή, επιλέξαμε για φέτος, όπως και πέρυσι, ως κύ ριο θέμα μελέτης, έρευνας και ανάλυσης
σε όλες τις Συνόδους μας, μία από τις αξίες του Ολυμπισμού, που συνδέεται άμεσα
με τον τρόπο ζωής του νέου και της νέας
μέσα σε μια κοινωνία που απαιτεί κάθε
μέρα, όλο και περισσότερες επιτυχίες και
διακρίσεις. Είναι η αξία που αναφέρεται
στην «επιδίωξη της αριστείας». Κάθε άν θρωπος πρέπει να στοχεύει την κορυφή
εκείνη που του επιτρέπει το μέγιστο των
δυνατοτήτων του. Η «τελειότητα» δεν είναι
συγκρίσιμο χαρακτηριστικό. Δεν νοείται
κάποιος «πιο τέλειος» από τον άλλον. Ο καθένας αναζητά τη δική του τελειότητα και
όταν την πετύχει, ανεβαίνει στη δική του
κορυφή. Αυτό μας διδάσκει ο Ολυμπισμός
και αυτό θα αναλύσουμε φέτος σε όλες τις
Συνόδους μας. ―
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Message from the President of the International
Olympic Committee, Thomas Bach, for 2015

“The unanimous
approval of the
Olympic Agenda
2020 gives us a
clear vision of how
we can protect the
uniqueness of the
Games”

T

he year 2014 was a momentous year for the Olympic
Movement. After almost 18
months of debate and discussion, we reached a strong consensus within
the Olympic Movement on Olympic Agenda 2020. The unanimous approval of the
40 recommendations that make up Olympic Agenda 2020 gives us a clear vision
of where we are headed and how we can
protect the uniqueness of the Games and
strengthen Olympic values in society.
It is critical that in 2015 we capitalise
on the momentum and energy we have created. We are already moving to the implementation of our strategic roadmap for the

future: Olympic Agenda 2020 recommendations will be fully applied in the bid process for the Olympic Games 2024, which
opens on 15 January 2015. A new invitation
phase will be offered to cities interested in
hosting the Games so that they can discuss their initial interest with the IOC. We
can already see strong interest around the
world in those Games. The Olympic Winter Games 2022 bid process is already underway, but elements of Olympic Agenda
2020 will be implemented where possible,
especially with regard to the IOC assisting
bid cities in reducing costs and ensuring a
sustainable legacy.
Work continues on the Olympic Channel which will provide a platform for the
promotion of Olympic sports, athletes and
the Olympic values beyond the period of
the Games. We will start developing the
brand and “look” of the Channel, as well as
working with the TOP sponsors on collaboration. The corporate structure of the Channel will be developed, and we will start to
hire the key staff who will launch and run
the Channel. The Channel will harness the
huge global interest and extend it beyond
the Games in a way that will engage audiences, especially young audiences, in the
power of what sport can do.
This year, the IOC will celebrate 100
years in Lausanne. Preparatory work will
continue on a new building which will consolidate the IOC headquarters in one location in Lausanne. The IOC administration
will be brought together at Olympic Unity
House, resulting in substantial long-term
savings, increased working efficiency and
energy conservation.

2015 will see the preparations for Rio
gathering pace, with one year to go marked
on 5 August. The preparations are on a
good footing, and support for the Games
are on the rise. There will be more than 20
test events during 2015. Rio 2016 should
be congratulated on its efforts as we move
into the delivery phase.
Even if there are no Olympic Games this
year, we will have many outstanding sports
events in 2015 with Continental Games and
many World Championships in Olympic
sports which will help foster unity amongst
the stakeholders of the Olympic Movement.
Our work undertaken in collaboration
with the United Nations will also play an
increasingly important role in the year
ahead. Following the UN General Assembly’s recognition of the autonomy of the
IOC and sport, we must work to strengthen the autonomy of sport. It is essential
that we work with national governments
to integrate sport into the UN post 2015
Development Agenda, particularly in the
fields of education, health, urban planning,
cohesion of society and peace-building.
We will continue to work closely with
the UN to contribute to building a peaceful and better world by educating youth
through sport without discrimination of
any kind. In 2015 and beyond, we will work
together to produce sporting initiatives to
promote social integration and economic
development worldwide.
We head into 2015 united and confident,
with an Olympic Movement more successful than ever. We have built on our unity
in diversity. Working together, we can accomplish even more in the year ahead. ―
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Mήνυμα του Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής
Επιτροπής, Thomas Bach, για το 2015

«Η οµόφωνη έγκριση
της Ολυµπιακής
Ατζέντας 2020 µας
δίνει µια σαφή εικόνα
για το πώς µπορούµε
να προστατεύσουµε
τη µοναδικότητα των
Αγώνων»

T

ο 2014 ήταν ένα ξεχωριστό έ τος για το Ολυμπιακό Κίνημα.
Μετά από 18 μήνες διαλόγου
και συζήτησης καταλήξαμε με
ισχυρή συναίνεση εντός του Ολυμπιακού Κινήματος, στην Ολυμπιακή Ατζέντα 2020. Η
ομόφωνη έγκριση των 40 προτάσεων που απαρτίζουν την Ολυμπιακή Ατζέντα 2020 μας
δίνει μια σαφή εικόνα για το πού πάμε και
πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τη μο ναδικότητα των Αγώνων και να ενδυναμώσουμε τις Ολυμπιακές αξίες στην κοινωνία.
Είναι πολύ σημαντικό ότι το 2015 θα επωφεληθούμε από την ορμή και την ενέρ γεια που έχουμε δημιουργήσει. Κινούμαστε
ήδη για την υλοποίηση των στρατηγικών

μας πλάνων στον χάρτη του μέλλοντος: Οι
προτάσεις της Ολυμπιακής Ατζέντας 2020
θα εφαρμοστούν πλήρως στη διαδικασία για
την υποβολή υποψηφιοτήτων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, διαδικασία που αρχίζει στις 15 Ιανουαρίου 2015. Μια νέα φάση
πρόσκλησης θα προσφέρεται στις πόλεις που
ενδιαφέρονται για τη διοργάνωση των Αγώνων, ώστε να μπορούν να συζητούν με τη
ΔΟΕ σχετικά με το αρχικό τους ενδιαφέρον.
Γνωρίζουμε ήδη το έντονο ενδιαφέρον που
υπάρχει σε όλο τον κόσμο για αυτούς τους
Αγώνες. Η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς
Αγώνες του 2022 μπορεί να είναι ήδη σε εξέλιξη, αλλά οι αποφάσεις της Ολυμπιακής
Ατζέντας 2020 θα τεθούν σε εφαρμογή, όπου
είναι δυνατόν, ιδιαίτερα όσον αφορά την παροχή βοήθειας της ΔΟΕ προς τις υποψήφιες πόλεις για τη μείωση του κόστους και τη
διασφάλιση της Ολυμπιακής κληρονομιάς.
Συνεχίζονται οι εργασίες στο Ολυμπιακό
κανάλι, το οποίο θα παρέχει μια πλατφόρμα
για την προώθηση των Ολυμπιακών αθλημάτων, τους αθλητές και τις Ολυμπιακές αξίες πέρα από την περίοδο των Αγώνων. Θα
αρχίσουμε να αναπτύσσουμε το εμπορικό
σήμα και την εικόνα του καναλιού και θα
δουλέψουμε τη συνεργασία με τους κορυ φαίους χορηγούς. Θα αναπτυχθεί η εταιρι κή δομή του σταθμού και θα αρχίσουμε την
πρόσληψη των βασικών στελεχών που θα ξεκινήσουν τη λειτουργία του καναλιού. Το κανάλι θα αξιοποιήσει το τεράστιο παγκόσμιο
ενδιαφέρον και θα το επεκτείνει πέρα από
τους Αγώνες με τρόπο που θα προσελκύσει
το κοινό, ιδιαίτερα τους νέους, στη δύναμη
του αθλητισμού και στο τι μπορεί να κάνει.
Αυτή τη χρονιά η ΔΟΕ θα γιορτάσει τα 100
χρόνια στη Λοζάνη. Η προετοιμασία θα συνεχιστεί στο νέο κτίριο που θα συγκεντρώσει το
αρχηγείο της ΔΟΕ σε ένα κτίριο στη Λοζάνη.
Η διοίκηση της ΔΟΕ θα ενωθεί στο Olympic
Unity House, με αποτέλεσμα τη σημαντική
εξοικονόμηση πόρων μακροπρόθεσμα, αυξάνοντας την εργασιακή αποτελεσματικότητα
και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Το 2015 θα συνεχιστεί η προετοιμασία

για το Ρίο με σταθερό ρυθμό και με την επέτειο του ενός έτους πριν από τους Ολυμπιακούς, στις 5 Αυγούστου. Οι προετοιμασίες
είναι σε καλό δρόμο και η υποστήριξη για
τους Αγώνες αυξάνεται. Θα υπάρχουν περισσότερες από 20 δοκιμαστικές διοργα νώσεις κατά τη διάρκεια του 2015. Πρέπει
να συγχαρούμε την Οργανωτική Επιτροπή
«Ρίο 2016» για τις προσπάθειές της που οδεύουν στην τελική φάση.
Παρότι δεν υπάρχουν Ολυμπιακοί Αγώνες
αυτή τη χρονιά, έχουμε αρκετές εξαιρετικές
διοργανώσεις το 2015, με Ηπειρωτικούς Αγώνες και πολλά Παγκόσμια Πρωταθλήματα των
Ολυμπιακών αθλημάτων τα οποία θα συμβάλουν στην προώθηση της ενότητας μεταξύ όλων των μερών του Ολυμπιακού Κινήματος.
Το έργο που έχουμε ξεκινήσει σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη θα διαδραματίσει επίσης όλο και πιο σημαντικό ρόλο κατά
το επόμενο έτος. Μετά την αναγνώριση της
αυτονομίας της ΔΟΕ και του αθλητισμού από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, πρέπει να
εργαστούμε για την ενίσχυση της αυτονο μίας του αθλητισμού. Είναι σημαντικό ότι
έχουμε συνεργαστεί με τις εθνικές κυβερνήσεις για την ενσωμάτωση του αθλητισμού
στην, μετά το 2015, Αναπτυξιακή Ατζέντα
του ΟΗΕ, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, του αστικού σχεδιασμού,
της συνοχής της κοινωνίας και της οικοδόμησης της ειρήνης.
Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τον ΟΗΕ για την οικοδόμηση ενός
ειρηνικού και καλύτερου κόσμου, με την εκπαίδευση της νεολαίας μέσω του αθλητι σμού, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Από
το 2015 και μετά, θα δουλέψουμε μαζί για να
δημιουργήσουμε πρωτοβουλίες στον χώρο
του αθλητισμού με στόχο να προωθήσουμε
την κοινωνική ενσωμάτωση και την οικο νομική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.
Θα πορευθούμε το 2015 ενωμένοι και σίγουροι, με το Ολυμπιακό Κίνημα πιο επιτυχημένο από ποτέ. Έχουμε χτίσει στην ενότητα
πάνω στη διαφορετικότητα. Δουλεύοντας μαζί, μπορούμε να πετύχουμε ακόμα περισσότερα στον χρόνο που έχουμε μπροστά μας. ―
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2015: Α difficult year...
2015: Μια δύσκολη χρονιά...
by Dionyssis Gangas
Director of the IOA
από τον Διονύση Γάγγα
∆ιευθυντή της ∆ΟΑ

“Despite the huge
economic difficulties
it faces, it is clear
that the IOA will
try to complete the
program for 2015”

T

he new year started with high
hopes and all IOA officials in
good spirits, but also with
many doubts regarding the
adequacy of resources in the difficult operating conditions we expect to face. It
is not only the absence of financial support from the State, something that we
could clearly see and had expected, but
also the organisation’s inability to attract
sponsors, an inability that is certainly
connected with the financial situation
being faced by the private sector in our
country, which provides the major support for the Academy’s work!
It is within this context, nevertheless, that the IOA is resolved to hold all

its scheduled and extraordinary Sessions,
whilst expanding its collaboration with
high level educational institutions both
in Greece and abroad.
In March therefore, and a few days earlier
than usual, the second semester of the Master’s degree Program will begin in collaboration with the University of the Peloponnese
and with the sponsorship of “OLYMPIACOS”
FC. The 30 students from 27 countries attending the Program for the academic year 20142015 will be accommodated, as always, in
the facilities of the IOA at Ancient Olympia.
The 13th International Session for Directors of National Olympic Academies is scheduled for May 2. The subject of the Session will
be: “The Olympic Value of Excellence as an
Educational Tool”, and we expect that important conclusions will be drawn regarding the
methods used by different Academies around
the world in order to teach to the younger
generation one of the most important values of Olympism, the “Pursuit of Excellence.”
In the same month, on May 24, the
Opening Ceremony of the 55th International Session for Young Participants will
be held on the Hill of the Pnyx, or in another location, depending on the weather.
The special subject of the Session will be:
“The Olympic Movement: The renewal and
adaptation process.”
In June, Academy officials and materials
will travel to Baku, in Azerbaijan, in order
to take part with the interactive program
“Discovering the Olympic Values”, in the
cultural activities of the Organising Committee of the 1st European Games, to be
held there from the 12th to the 28th of June.
At the same time, the seminar “Olympism4Humanity” of Georgetown University

will be hosted at Ancient Olympia, under
the direction of Professor Alexis Lyras.
In July, for the fourth consecutive year,
the IOA’s collaboration with the Centre
for Hellenic Studies of Harvard University
will continue. The subject for this year is
“Sports, Society and Culture”.
Moreover, the 11th Session for Educators and Officials of Higher Institutions of
Physical Education will be held from the
10th to the 17th of July. The subjects that
will be researched are: “The importance of
excellence in sport” and “Sport as a tool for
sustainability and development.”
During the same month, the IOA’s collaboration with the International Olympic
Truce Centre, which was initiated in 2014,
will continue with a new educational campus for young men and women from around
the world, under the auspices of the United
Nations, while the highly successful “Cultural Diplomacy” Session organised by the
Hellenic Culture Centre in collaboration
with the International Relations Institute of
Panteion University is scheduled for a second year from the 26th to the 31st of July.
In September, the 22nd International
Seminar on Olympic Studies for Postgraduate Students will take place. The special subject is: “The Olympic Movement: The renewal
and adaptation process,” whilst the International Master’s Degree in Olympic Studies
will begin for the seventh academic year.
Despite the huge economic difficulties
it faces, it is clear that the IOA will try
to complete the program for 2015 and respond, in the best way it can, to the objectives entrusted to it by the IOC in order to
promote Olympic education and disseminate the Olympic values. ―
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«Παρά τις τεράστιες
οικονοµικές
δυσκολίες που
αντιµετωπίζει η ΔΟΑ,
θα προσπαθήσει
να ολοκληρώσει το
πρόγραµµα του 2015»

H

νέα χρονιά ξεκίνησε με πολλές ελπίδες, με περίσσια δι άθεση από όλα τα στελέχη
της ΔΟΑ, αλλά και με πολλά
ερωτηματικά για την επάρκεια των απαιτούμενων πόρων ώστε να ξεπεράσουμε τις δύσκολες συνθήκες λειτουργίας που φαίνεται
ότι θα αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι μόνον η
έλλειψη ουσιαστικής οικονομικής ενίσχυσης
από την Πολιτεία, κάτι που ήταν απόλυτα ορατό και το περιμέναμε άλλωστε, όσο η αδυναμία προσέλκυσης χορηγών, μια αδυναμία
που ασφαλώς συνδέεται με την όλη οικονομική κατάσταση που βιώνει τις μέρες αυτές
ο ιδιωτικός φορέας στη χώρα μας και που
αποτελεί τον σημαντικότερο μοχλό ενίσχυσης του έργου της Ακαδημίας!

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πάντως η ΔΟΑ
είναι αποφασισμένη να πραγματοποιήσει
με συνέπεια όλες τις προγραμματισμένες
τακτικές και έκτακτες Συνόδους της, επε κτείνοντας παράλληλα τις συνεργασίες της
με εκπαιδευτικούς φορείς υψηλού επιπέδου
εντός και εκτός Ελλάδος.
Έτσι, τον μήνα Μάρτιο, λίγες ημέρες
πριν από τη συνήθη εποχή, θα ξεκινήσει
το δεύτερο εξάμηνο του Προγράμματος
Master’s σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και με τη χορηγία της
ΠΑΕ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ». Στο Πρόγραμμα της
ακαδημαϊκής χρονιάς 2014-2015 συμμετέχουν 30 φοιτητές από 27 χώρες και θα φιλοξενηθεί, όπως πάντα, στις εγκαταστάσεις
της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία.
Στις 2 Μαΐου, είναι προγραμματισμένη
η 13η Διεθνής Σύνοδος των Διευθυντών Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών. Το θέμα
που θα απασχολήσει τη Σύνοδο θα είναι: «Η
Ολυμπιακή αξία της αριστείας ως εκπαιδευτικού εργαλείου», και περιμένουμε να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα πάνω στις
μεθόδους που χρησιμοποιούν οι διάφορες
ανά τον κόσμο Ακαδημίες για να τονώσουν
στα νέα παιδιά την πίστη τους πάνω σε μια
από τις δυνατότερες αξίες του Ολυμπισμού,
αυτήν της «επιδίωξης της αριστείας».
Τον ίδιο μήνα και συγκεκριμένα στις
24 Μαΐου, θα λάβει χώρα στην Πνύκα ή
σε άλλον χώρο σε περίπτωση που δεν το
επιτρέψει ο καιρός, η τελετή έναρξης της
55ης Διεθνούς Συνόδου για Νέους Με τέχοντες. Το ειδικό θέμα της Συνόδου θα
είναι: «Ολυμπιακό Κίνημα: Η διαδικασία
ανανέωσης και προσαρμογής».
Τον Ιούνιο, στελέχη και υλικό της Α καδημίας θα ταξιδέψουν στο Μπακού του
Αζερμπαϊτζάν παίρνοντας μέρος με το διαδραστικό πρόγραμμα “Discovering the
Olympic Values” στις πολιτιστικές δρά σεις της Οργανωτικής Επιτροπής των 1ων
Ευρωπαϊκών Αγώνων που θα διεξαχθούν
εκεί από 12 έως 28 Ιουνίου.

Παράλληλα στην Αρχαία Ολυμπία θα
φιλοξενηθεί για τρίτη χρονιά το σεμινάριο
“Olympism4Humanity” του Πανεπιστημίου Georgetown, με επικεφαλής τον καθηγητή Αλέξη Λύρα.
Τον Ιούλιο έχει προγραμματιστεί για τέταρτη συνεχή χρονιά η συνεργασία της ΔΟΑ
με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Harvard των ΗΠΑ με θέμα «Αθλητισμός, Κοινωνία και Πολιτισμός»
Επίσης, από 10 έως 17 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η 11η Διεθνής Σύνοδος για
Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Ανωτάτων Ιδρυμάτων Φυσικής Αγωγής με θέματα προς
έρευνα: «Η σημασία της αριστείας στον αθλητισμό» και «Ο αθλητισμός ως εργαλείο
για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη».
Επιπλέον, τον ίδιο μήνα θα συνεχιστεί
η συνεργασία της ΔΟΑ με το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας που ξεκίνησε
το 2014, με ένα νέο εκπαιδευτικό campus
για νέους και νέες από όλο τον κόσμο, υπό την αιγίδα των Η.Ε., ενώ από 26 έως
31 Ιουλίου προγραμματίζεται για δεύτε ρη χρονιά η πολύ επιτυχημένη Σύνοδος
“Cultural Diplomacy” που οργανώνει το
Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού σε συνερ γασία με το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων
του Παντείου Πανεπιστημίου.
Τον Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει το 22ο
Διεθνές Σεμινάριο Ολυμπιακών Σπουδών
για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές με ειδικό θέμα: «Ολυμπιακό Κίνημα: H διαδικασία ανανέωσης και προσαρμογής», και θα ξεκινήσει
για έβδομη ακαδημαϊκή χρονιά το Διεθνές
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ολυμπιακών
Σπουδών (Master’s Degree).
Όπως γίνεται αντιληπτό, παρά τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ΔΟΑ, θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει
το πρόγραμμα του 2015 και να εκπληρώσει
με τον καλύτερο τρόπο τους στόχους που η
ΔΟΕ τής έχει εμπιστευθεί στο πλαίσιο της
Ολυμπιακής παιδείας και της διάδοσης των
Ολυμπιακών αξιών. ―
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The Οlympic Value
of Excellence:
Challenges for educators
and coaches
Η Ολυµπιακή Aξία της Aριστείας:
Προκλήσεις για εκπαιδευτικούς
και προπονητές

by
Deanna L. Binder (PhD)
Royal Roads University
Visiting Professor in Olympic Pedagogy
Olympic Studies Master’s Degree Program
οf the IOA
από την
Deanna L. Binder (PhD)
Πανεπιστημιο Royal Roads
Επισκέπτρια Καθηγήτρια Ολυμπιακής
Παιδαγωγικής
Προγραμμα Μaster’s Degree Oλυμπιακών
Σπουδών της ΔΟΑ
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“The dictionary defines
excellence as ‘the quality
of being outstanding or
extremely good’.”
Respect! Friendship! Excellence!
The International Olympic Committee promotes these
three values as the core values of the Olympic Movement. Educators and coaches, who have the responsibility of teaching and instilling these values in athletes
and students, often focus more on the developmental
aspects of the ideals of Olympism. Taking their cues
from the Olympic Charter and from Pierre de Coubertin they list the following five values:
• Joy of effort in sport and physical activity
• Fair play
• Respect for others
• Pursuit of Excellence
• Balance between body, will and mind
For the prestige of nations and National Olympic
Committees it is often the end product – the Olympic
medal – that defines excellence. For those of us who
work with and coach young people it is the pursuit
of excellence – that is, the striving for improvement
and overcoming obstacles and disappointment that
is important, because these are the qualities that contribute to the development of good character. These
qualities also define excellence for athletes such as
Clara Hughes, who is one of the few Olympians who
have won Olympic medals in both the Summer and
the Winter Games.
The dictionary defines excellence as “the quality
of being outstanding or extremely good.” For Clara
Hughes, being extremely good is not just about winning. She suggests that actions off the track define
us as much as those on it. Her record demonstrates
excellence in every aspect. She received two bronze
medals in cycling; and over the course of three Winter Olympic Games, she received four medals – one
gold, one silver, and two bronze – in speed skating.
By anyone’s definition she demonstrates excellence
in her sports. Off the track, however, her talks focus,
not on the experiences of winning medals, but on how
participation in sport helped her in her struggle with

«Το λεξικό ορίζει την
αριστεία ως “την ικανότητα
να είσαι εξαίρετος ή πάρα
πολύ καλός”.»
Σεβασμός! Φιλία! Αριστεία!
Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία προωθεί τις τρεις αυτές
αξίες ως τις θεμελιώδεις αξίες του Ολυμπιακού Κινήματος.
Εκπαιδευτικοί και προπονητές, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι να διδάξουν και να εμφυσήσουν τις αξίες αυτές σε
αθλητές και φοιτητές, εστιάζονται περισσότερο στις αναπτυξιακές πτυχές των ιδεωδών του Ολυμπισμού. Αντλώντας έμπνευση από τον Ολυμπιακό Χάρτη και τον Pierre
de Coubertin καταγράφουν τις ακόλουθες πέντε αξίες:
• Τη χαρά της προσπάθειας στον αθλητισμό και τη
σωματική δραστηριότητα
• Την ευγενή άμιλλα
• Τον σεβασμό για τους άλλους
• Την επιδίωξη της αριστείας
• Την ισορροπία ανάμεσα στο σώμα, τη βούληση και
το πνεύμα.
Για το κύρος των εθνών και των Εθνικών Ολυμπια κών Επιτροπών συχνά το τελικό προϊόν –το Ολυμπιακό
μετάλλιο– είναι αυτό που ορίζει την αριστεία. Για όσους
από εμάς εργάζονται με τους νέους και τους προπονούν,
είναι η επιδίωξη της αριστείας, δηλαδή η προσπάθεια να
βελτιωθούμε και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και
την απογοήτευση, που έχει τη μεγαλύτερη σημασία, επειδή
αυτές είναι οι ιδιότητες που θα συμβάλουν στη διαμόρ φωση ενός καλού χαρακτήρα. Οι ιδιότητες αυτές ορίζουν
επίσης την αριστεία για αθλητές, όπως η Clara Hughes,
που είναι μία από τους λίγους αθλητές σε Ολυμπιακούς
που κατέκτησαν Ολυμπιακά μετάλλια τόσο στους Θερι νούς, όσο και στους Χειμερινούς Αγώνες.
Το λεξικό ορίζει την αριστεία ως «την ικανότητα να είσαι εξαίρετος ή πάρα πολύ καλός». Για την Clara Hughes,
το να είσαι πάρα πολύ καλός δεν αφορά μόνο τη νίκη. Ισχυρίζεται ότι πράξεις εκτός πορείας μάς χαρακτηρίζουν
όσο και εκείνες εντός αυτής. Η πορεία της προβάλλει την
αριστεία από κάθε άποψη. Κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια στην ποδηλασία και σε τρεις διοργανώσεις Χειμερινών
Ολυμπιακών Αγώνων κατέκτησε τέσσερα μετάλλια –ένα
χρυσό, ένα αργυρό και δύο χάλκινα– στην παγοδρομία
ταχύτητας. Από κάθε άποψη επιδεικνύει αριστεία στα αθλήματά της. Εκτός της πίστας, ωστόσο, εστιάζεται, όταν
μιλάει, όχι στην εμπειρία της κατάκτησης μεταλλίων, αλλά
στο πόσο τη βοήθησε η συμμετοχή της στον αθλητισμό
για να καταπολεμήσει την κατάθλιψη. Ο αθλητισμός, λέει, εμπνέει τους ανθρώπους να επιδιώξουν την επιτυχία
σε όλους τους τομείς στη ζωή τους.
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depression. Sport, she says, inspires people toward
success in all areas of their lives.
The essential lesson from studying the life paths of
athletes like Clara Hughes is that there are no shortcuts to achieving excellence. According to some experts it takes 10,000 hours, approximately 10 years of
training and competitions. Role models like Hughes
stress the role that coaches have played in their voyages to the podium. Worldwide, the research seems to
support the conclusion that coaching behaviours and
messages are the most significant contributor to the
ongoing desire of athletes to pursue excellence. “The
coach is central to facilitating adaptive forms of motivation to enhance the quality of performance” (Canadian Sport for Life). Coaches in a strong and healthy
sport system understand the following points about
long-term athlete development in the pursuit of excellence. If you are coaching really young athletes (ages
6/-8/9 years) you focus on teaching basic skills and
you make it fun. If you are coaching young athletes
ages 8/9 to 11/12 years you will continue to focus
on general skills and encourage your athletes to participate in a variety of sports and physical activities.
Inappropriate or premature specialization can be
detrimental to later stages of athlete development if
the child is playing a late specialization sport. Premature specialization promotes one-sided development
and increases the likelihood of injury and burnout
(Canadian Sport for Life). After the ages of 11 or 12
– and the onset of puberty – coaches in most sports
encourage their athletes to specialize and train more
consistently for competitions.
Recognizing these stages in the long-term development of elite athletes does not, however, offer a complete picture of what great coaches of athletes of any age
do to promote the development of athletes who demonstrate excellence both on and off the track? Excellence
does not stand alone as the defining characteristic of an
Olympic champion. The other values: joy of effort, fair
play, respect for others, and achieving balance between
body, will and mind support the champion’s journeys.
Certainly the confidence of continuous achievement, of
progress in the development of physical skills and the
positive motivation that comes from success in team
or individual competitions inspire the desire to pursue
excellence. But there are other strategies needed to help
young people develop positive mental, social and psychological skills. For understanding of these methods
and strategies, the IOC has turned to the emerging field
of Olympic values education.
In December 2014, the International Olympic Committee prioritized the teaching aspects of the Olympic
values in its new Agenda 20+20 report by recommending that the IOC “spread Olympic values-based educa-

Το σημαντικό δίδαγμα που αποκτούμε όταν μελετούμε την πορεία ζωής αθλητών, όπως η Clara Hughes, είναι ότι δεν υπάρχουν συντομεύσεις για να φθάσει κανείς
στην αριστεία. Σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς, χρειάζονται περίπου 10.000 ώρες, δηλαδή περίπου 10 χρόνια
προπόνησης και αγώνων. Πρότυπα, όπως η Hughes, υπογραμμίζουν τον ρόλο που έπαιξαν οι προπονητές για
την άνοδό τους στο βάθρο. Παγκοσμίως, η έρευνα φαίνεται να υποστηρίζει το συμπέρασμα ότι οι προπονητικές
συμπεριφορές και τα μηνύματα συμβάλλουν ουσιαστι κά στην επιθυμία των αθλητών να επιδιώξουν την αρι στεία. «Ο ρόλος του προπονητή είναι σημαντικός για να
διευκολύνει προσαρμοστικές μορφές κινήτρων για την
ανάδειξη της ποιότητας της επίδοσης» (Canadian Sport
for Life). Οι προπονητές σε ένα ισχυρό και υγιές αθλη τικό σύστημα κατανοούν τα ακόλουθα σημεία σχετικά
με την μακροχρόνια ανάπτυξη του αθλητή στην αναζήτηση της αριστείας. Αν προπονείτε πολύ νέους αθλητές
(6, 8, 9 ετών), εστιάζεστε στη διδασκαλία των βασικών
δεξιοτήτων και φροντίζετε να είναι διασκεδαστική. Αν
προπονείτε νέους αθλητές ηλικίας 8/9 έως 11/12 ετών,
θα συνεχίσετε να εστιάζεστε στις γενικές δεξιότητες εν θαρρύνοντας τους αθλητές σας να συμμετάσχουν σε μια
ποικιλία αθλημάτων και σωματικών δραστηριοτήτων.
Η ακατάλληλη ή πρόωρη εξειδίκευση μπορεί να αποδειχθεί βλαβερή στα επόμενα στάδια της ανάπτυξης του
αθλητή αν το παιδί παίζει αργότερα σε ένα εξειδικευμέ νο άθλημα. Η πρόωρη εξειδίκευση προωθεί τη μονομε ρή ανάπτυξη και αυξάνει τις πιθανότητες τραυματισμού
και εργασιακής εξουθένωσης (Canadian Sport for Life).
Μετά την ηλικία των 11 ή 12 ετών –και την αρχή της ε φηβείας– οι προπονητές ενθαρρύνουν τους αθλητές, στα
περισσότερα αθλήματα, να ειδικεύονται και να προπο νούνται πιο συστηματικά για τους αγώνες.
Η αναγνώριση αυτών των σταδίων στη μακροχρόνια
ανάπτυξη των επίλεκτων αθλητών δεν προσφέρει, ωστόσο,
μια ολοκληρωμένη εικόνα γι’ αυτό που κάνουν οι αθλητές
κάθε ηλικίας για να προωθήσουν την ανάπτυξη των νέων
παιδιών που επιδεικνύουν αριστεία εντός και εκτός του
στίβου; Η αριστεία δεν είναι η μόνη αξία που χαρακτη ρίζει έναν Oλυμπιακό αθλητή. Οι άλλες αξίες, η χαρά της
προσπάθειας, η ευγενής άμιλλα και η επίτευξη ισορροπίας
μεταξύ σώματος, βούλησης και πνεύματος υποστηρίζουν
το ταξίδι του πρωταθλητή. Ασφαλώς, η αυτοπεποίθηση της
συνεχούς προόδου, της ανάπτυξης φυσικών δεξιοτήτων
και τα θετικά κίνητρα που προέρχονται από την επιτυχία
στους ομαδικούς ή ατομικούς αγώνες, δημιουργούν την
επιθυμία για την επιδίωξη της αριστείας. Χρειάζονται ό μως άλλες στρατηγικές για να βοηθήσουν τους νέους να
αναπτύξουν θετικές πνευματικές, κοινωνικές και ψυχολογικές δεξιότητες. Για την κατανόηση αυτών των μεθόδων
και στρατηγικών, η ΔΟΕ έχει στραφεί στον αναδυόμενο
τομέα της εκπαίδευσης των Oλυμπιακών αξιών.
Τον Δεκέμβριο του 2014, η Διεθνής Ολυμπιακή
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Clara Hughes won
many medals at
the Summer as
well as the Winter
Olympic Games.
Η Clara Hughes
κατέκτησε πολλά
µετάλλια τόσο σε
Θερινούς όσο και
σε Χειµερινούς
Ολυµπιακούς
Αγώνες.

tion” – not only in the Olympic and sport community,
but also in schools. Agenda 20+20 includes the following three suggestions under Recommendation 22:
1. The IOC to strengthen its partnership with UNESCO to include sport and its values in school curricula
worldwide.
2. The IOC to devise an electronic platform to share
Olympic values-based education programmes of different NOCs and other organisations.
3. The IOC to identify and support initiatives that
can help spread the Olympic values.
In its Olympic Values Education Program (OVEP)
learning resource titled "Teaching Values: An Olympic
Education Toolkit" (2007), the IOC outlines educational
processes that the research tells us contribute to helping young people develop positive values – including
a motivation to strive for excellence. These learning
strategies and methods are based on emerging research
about how the brain work, including an understanding
of how important a person’s emotions and feelings are
in the formation of youth attitudes and values.

Developing Positive Values:
What the Research Tells Us
Below is a brief listing of some of the insights that
have emerged from research in the field of ethical/
moral education:
1. Intervention to develop positive values or to
change attitudes and behaviours is most effective prior
to puberty – for boys, ages 12-13; for girls ages 11-12

Επιτροπή έδωσε προτεραιότητα στις εκπαιδευτικές πτυχές των Oλυμπιακών αξιών στην έκθεση της Agenda
20+20 συνιστώντας τη «διάδοση της εκπαίδευσης που
βασίζεται στις Oλυμπιακές αξίες» - όχι μόνο στο πλαίσιο της Oλυμπιακής και αθλητικής κοινότητας, αλλά
και στα σχολεία. Η Agenda 20+20 περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις υποδείξεις σύμφωνα με τη Σύσταση 22:
1. Η ΔΟΕ καλείται να ενισχύσει τη συνεργασία της με
την UNESCO προκειμένου να συμπεριλάβει τον αθλητι σμό και τις αξίες του στο σχολικό πρόγραμμα σε παγκό σμια κλίμακα.
2. Η ΔΟΕ καλείται να δημιουργήσει μια ηλεκτρονική
πλατφόρμα ώστε να μοιράζονται τα εκπαιδευτικά προ γράμματα που βασίζονται στις Oλυμπιακές αξίες των διαφόρων ΕΟΕ και άλλων οργανισμών.
3. Η ΔΟΕ καλείται να αναζητήσει και να υποστηρί ξει πρωτοβουλίες, που θα συμβάλλουν στη διάδοση των
Oλυμπιακών αξιών.
Στο Εκπαιδευτικό της Πρόγραμμα Ολυμπιακών Αξιών
(Olympic Values Education Program – OVEP), το διδακτικό βοήθημα με τίτλο «Διδάσκοντας τις Αξίες: Ένα Ολυμπιακό Εκπαιδευτικό Εργαλείο» (2007), η ΔΟΕ παρουσιάζει
τις εκπαιδευτικές διαδικασίες οι οποίες, όπως μας λέει η
έρευνα, εξακολουθούν να βοηθούν τα νέα παιδιά να α ναπτύξουν θετικές αξίες. Μια από αυτές τις θετικές αξίες
είναι βέβαια το κίνητρο της επιδίωξης της αριστείας. Οι
εκπαιδευτικές αυτές διαδικασίες στηρίζονται στη νέα έ ρευνα για το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, αλλά και στην
κατανόηση του πόσο σημαντικά είναι τα συναισθήματα
και οι συγκινήσεις για τη διαμόρφωση στάσεων και αξιών.
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«Η αριστεία δεν είναι
η µόνη αξία που
χαρακτηρίζει έναν
Oλυµπιακό αθλητή.»
“Excellence does not stand
alone as the defining
characteristic of an
Olympic champion.”
– that is prior to the ages when young people usually
move the moral references for their behaviour from
adults whom they respect and accept as moral authorities to their friends and peer groups from whom they
desire approval and acceptance.
2. A program of values intervention is a long-term
process, and is most successful when it involves a variety of social-marketing strategies geared to school,
sport and community.
3. The precursor to changing a behaviour is to
change an attitude or an orientation and then to reinforce this attitude so that it will influence behaviour.
Attitude changes are influenced by new knowledge
(cognitive domain), but are particularly affected by
messages that engage an emotional reaction (affective domain). The people who know this best are the
advertisers and public relations specialists.
4. Understanding ethical action in human beings is
currently a focus for neurobiology as scientists attempt
to unravel the mysteries and purposes of human emotion. The findings of these scientists will provide new
information to educators regarding the best methods
for developing positive behaviours in young people.
Insights regarding promising methodologies for
changing behaviours through educational initiatives
appear in the literature of health and psychology, as
well as education, in particular with respect to antismoking and anti-drug/anti-doping campaigns. When
making recommendations, most of these studies support
the following quotation from the South Africa Minis-

Ανάπτυξη θετικών αξιών: Τι µας λέει η έρευνα
Παρακάτω βλέπουμε έναν σύντομο κατάλογο των γνώσεων που προέκυψαν από την έρευνα στον τομέα της δεοντολογικής/ηθικής εκπαίδευσης:
1. Η παρέμβαση για την ανάπτυξη θετικών αξιών ή την
αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών είναι πιο αποτελεσματική πριν από την εφηβεία – για τα αγόρια, οι ηλικίες των
12-13 ετών και για τα κορίτσια, οι ηλικίες των 11-12 ετών
– δηλαδή πριν από τις ηλικίες που οι νέοι μεταφέρουν
συνήθως τις ηθικές αναφορές τους από τη συμπεριφορά
των ενηλίκων, τους οποίους σέβονται και αποδέχονται ως
ηθικό κύρος, στους φίλους και τους ομότιμούς τους από
τους οποίους επιθυμούν έγκριση και αποδοχή.
2. Ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων στις αξίες είναι μια
μακρόπνοη διαδικασία, η οποία είναι πιο επιτυχής όταν
συνεπάγεται μια ποικιλία κοινωνικών στρατηγικών και
μάρκετινγκ με κατεύθυνση το σχολείο, τον αθλητισμό και
την κοινότητα.
3. Ο πρόδρομος για την αλλαγή της συμπεριφοράς
είναι η αλλαγή στάσης ή προσανατολισμού και η ενί σχυση, κατόπιν, της στάσης αυτής ώστε να επηρεάζει τη
συμπεριφορά. Οι αλλαγές στάσης επηρεάζονται από τις
νέες γνώσεις (γνωστικό αντικείμενο), αλλά και από μη νύματα που προκαλούν μια συναισθηματική αντίδραση
(συναισθηματικό αντικείμενο). Εκείνοι που το γνωρίζουν
αυτό καλύτερα είναι οι διαφημιστές και οι ειδικοί των δημοσίων σχέσεων.
4. Η κατανόηση της ηθικής συμπεριφοράς των ανθρώπων εστιάζεται σήμερα στη νευροβιολογία, καθώς οι επιστήμονες προσπαθούν να ξεδιαλύνουν το μυστήριο και
τους σκοπούς της ανθρώπινης ψυχής. Τα ευρήματα των
επιστημόνων αυτών θα προσφέρουν νέες πληροφορίες
στους εκπαιδευτικούς σχετικά με τις βέλτιστες μεθόδους
για να αναπτύξουν οι νέοι θετικές συμπεριφορές.
Η γνώση των πολλά υποσχόμενων μεθοδολογιών για
την αλλαγή της συμπεριφοράς, μέσα από εκπαιδευτικές
πρωτοβουλίες, εμφανίζονται στη βιβλιογραφία για τα θέματα της υγείας και της ψυχολογίας, όπως και της παι -
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try of Education (South Africa, Ministry of Education.
(2001). Manifesto on Values, Education and Democracy):
“Values are not changed by prescription, but
through dialogue, experience, new knowledge and
critical thinking.”
Promising methodologies that appear frequently
in emerging educational literature include:
1. Encourage dialogue, talk, and communication in
a open and safe environments – small groups.
2. Set expectations – rules or codes of conduct; engage participants in this process.
3. Require accountability – reinforcement, feedback, monitoring.
4. Work for consistency – school, sport clubs, community organisations, parents.
5. Stimulate imaginative and creative thinking and
acting – engage emotional participation
• Narratives, stories, theatre, role plays
• Art, posters, music, dance
• Simulations
• Moral dilemmas
6. Plan activities that involve role models and role
modelling – “One of the most powerful ways of children and young adults acquiring values is to see individuals they admire and respect exemplify those
values in their own being and conduct (Nelson Mandela. 2001. SAAMTREK Conference).
7. Provide opportunities for PRACTICE.
8. Develop an ethics based on caring – Nel Noddings
suggests that methods to develop caring behaviours
in classrooms include: dialogue, practice, confirmation and modeling (Noddings, N. (1988). An ethic of
caring and its implications for instructional arrangements. American Journal of Education, 9(2), February
1988, pp. 215-230).
9. Focus on human rights.
10. Stimulate critical thinking.
11. Develop spiritual awareness – Encourage discussions about the awesomeness of the universe –
the unity and sacredness of the natural environment
"Faith, whatever its core might be, and however
public its expression, is the consequence of spiritual journeying that is, at heart, a voyage of intimacy"
(South Africa, Ministry of Education. 2001. Manifesto
on Values, Education and Democracy, p. 43).
12. Emphasize HOPE
In helping young athletes to pursue excellence,
great coaches use all of these methods. They tell stories; they act as role models and encourage other athletes to act as role models; they encourage dialogue;
they teach positive visualization which is a form of
simulation; they set expectations and require accountability; they care. And with these methods, they inspire the champions. ―

δείας, σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, τις εκστρατείες για την
καταπολέμηση του καπνίσματος, των ναρκωτικών και του
ντόπινγκ. Όταν διατυπώνονται συστάσεις, οι περισσότερες
από τις μελέτες αυτές υποστηρίζουν αυτά που επισημαίνονται από το Υπουργείο Παιδείας της Νότιας Αφρικής
(Νότιος Αφρική, Υπουργείο Παιδείας (2001) Το μανιφέστο
για τις αξίες, την παιδεία και τη δημοκρατία).
Οι πολλά υποσχόμενες μεθοδολογίες που εμφανίζονται στην εκπαιδευτική βιβλιογραφία περιλαμβάνουν:
1. Την προώθηση του διαλόγου, της συζήτησης και
της επικοινωνίας σε ανοιχτό και ασφαλές περιβάλλον –
σε μικρές ομάδες.
2. Τη δημιουργία προσδοκιών – κανόνων ή κωδίκων
συμπεριφοράς, την ένταξη των μετεχόντων στη διαδικασία αυτή.
3. Την απαίτηση λογοδοσίας – ενίσχυση, ανάδραση,
εποπτεία.
4. Την προσπάθεια για συνέπεια – στο σχολείο, τους
αθλητικούς ομίλους, τις κοινοτικές οργανώσεις, προς τους
γονείς.
5. Την προώθηση ευφάνταστων και δημιουργικών
σκέψεων και δράσεων – εξασφάλιση συναισθηματικής
συμμετοχής σε:
• Αφηγήσεις, ιστορίες, θέατρο, παιχνίδι ρόλων
• Τέχνη, αφίσες, μουσική, χορό
• Προσομοιώσεις
•Ηθικά διλήμματα
6. Τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν
πρότυπα ρόλων και μοντελοποίηση ρόλων – «Ένας από
τους πιο δυνατούς τρόπους για να αποκτήσουν τα παιδιά
και οι έφηβοι αξίες είναι να βλέπουν άτομα που θαυμάζουν και σέβονται να εκφράζουν τις αξίες αυτές στη δική
τους ζωή και συμπεριφορά» (Nelson Mandela. 2001. Διάσκεψη SAAMTREK).
7. Την παροχή ευκαιριών για ΠΡΑΚΤΙΚΗ.
8. Την ανάπτυξη μιας δεοντολογίας που στηρίζεται
στη φροντίδα – Ο Nel Noddings υποστηρίζει ότι οι μέθοδοι για την ανάπτυξη συμπεριφορών φροντίδας στην
τάξη περιλαμβάνουν: διάλογο, εξάσκηση, επιβεβαίωση και
σχεδιασμό (Noddings, N. (1988). An ethic of caring and
its implications for instructional arrangements. American
Journal of Education, 9(2), Φεβρουάριος 1988, σ. 215-230).
9. Την εστίαση στα ανθρώπινα δικαιώματα.
10. Τη διέγερση της κριτικής σκέψης
11. Την ενθάρρυνση των συζητήσεων με θέμα το μεγαλείο του σύμπαντος – τη μοναδικότητα και ιερότητα
του φυσικού περιβάλλοντος.
«Η πίστη, όπου και να βρίσκεται ο πυρήνας της και
όσο δημόσια και αν είναι η έκφρασή της, αποτελεί τη
συνέπεια του πνευματικού ταξιδιού που είναι, κατά βάθος, ένα ταξίδι οικειότητας» (Νότιος Αφρική, Υπουργείο
Παιδείας. 2001. Το μανιφέστο για τις αξίες, την παιδεία και
τη δημοκρατία, σ. 43).
12. Την προβολή της ΕΛΠΙΔΑΣ. ―
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Excellence is the
overarching Value
of Sport and the
Olympic Movement
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Η Aριστεία είναι η θεµελιώδης
Aξία του Aθλητισµού και του
Ολυµπιακού Κινήµατος

by
Claudia Bokel
IOC Athletes’ Commission Chair
IOC Member
από την
Claudia Bokel
Πρόεδρο της Επιτροπής Αθλητών της ΔΟΕ
Μέλος της ΔΟΕ
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“Τo use sport and the
example of excellence and
respect to create a better
world.”
Pierre de Coubertin, founder of the modern Olympic
Movement, once said that sporting competition without values is simply a military parade.
He worked hard to ensure that the Olympic Games
and Olympic Movement would be intrinsically linked
to ethical values such as excellence, friendship and respect. He made them the cornerstones of the Olympic
Charter, which acts as a moral compass for the entire
Olympic Movement. The International Olympic Committee (IOC) has strived to uphold and promote these
values since its establishment 120 years ago.
The IOC continues to explore ways to better spread
the Olympic values. The recent approval of Olympic
Agenda 2020, the strategic roadmap for the future
of the Olympic Movement, is an excellent example.
Among its 40 reforms are strategies designed to
make the values of sport more accessible to all and to
foster a dialogue with society. This includes measures
to strengthen the IOC’s partnership with UNESCO to
include sport and its values in school curricula worldwide. It also recommends the creation of an electronic
platform to share the best Olympic values-based education programs developed by different National Olympic Committees and other organisations.
In addition, it calls for the identification and support of initiatives that can help spread the Olympic
values, and for a dialogue with representatives from
all walks of life and backgrounds on the role that sport
and its values can play in society. Another goal is to
develop ways for the Olympic Movement to better
contribute to society in fields such as education, cohesion, and development.
These measures are all intended to, as the Olympic
Charter states, “place sport at the service of the harmonious development of mankind.” Or in other words, to
use sport and the example of excellence and respect
to create a better world.
As a sports organisation that is based on strong
values and ethical norms, we have a responsibility to

«Να χρησιµοποιηθούν
ο αθλητισµός και το
παράδειγµα της αριστείας
και του σεβασµού για τη
δηµιουργία ενός καλύτερου
κόσµου.»
Ο Pierre de Coubertin, ο ιδρυτής του σύγχρονου Ολυμπιακού Κινήματος, είχε πει κάποτε ότι ο αθλητικός αγώ νας χωρίς αξίες είναι απλώς μια στρατιωτική παρέλαση.
Εργάστηκε σκληρά για να διασφαλίσει ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το Ολυμπιακό Κίνημα θα συνδέονται στενά με ηθικές αξίες, όπως η αριστεία, η φιλία
και ο σεβασμός. Φρόντισε να γίνουν αυτές οι αξίες οι
ακρογωνιαίοι λίθοι του Ολυμπιακού Χάρτη, που αποτελεί την ηθική πυξίδα του Ολυμπιακού Κινήματος. Η
Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), από την ίδρυσή
της πριν από 120 χρόνια, προσπαθεί να γίνονται σεβαστές και να προωθούνται αυτές οι αξίες.
Η ΔΟΕ εξακολουθεί να αναζητεί τρόπους για την
καλύτερη διάδοση των Ολυμπιακών αξιών. Αυτό α ποδεικνύεται περίτρανα από την πρόσφατη έγκριση
της Ολυμπιακής Ατζέντας 2020, του στρατηγικού οδικού χάρτη για το μέλλον του Ολυμπιακού Κινήματος.
Ανάμεσα στις 40 μεταρρυθμίσεις που προβλέπει
συγκαταλέγονται στρατηγικές που επιδιώκουν να καταστήσουν τις αθλητικές αξίες προσβάσιμες σε όλους
και να προωθήσουν τον διάλογο με την κοινωνία. Για
παράδειγμα, περιλαμβάνονται μέτρα για την ενίσχυση
της συνεργασίας της ΔΟΕ με την ΟΥΝΕΣΚΟ με σκοπό
να περιληφθούν ο αθλητισμός και οι αξίες του σε όλα
τα σχολικά προγράμματα παγκοσμίως. Επίσης, συνι στάται η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας
για την ανταλλαγή των καλύτερων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εστιάζονται στις Ολυμπιακές αξίες και
που έχουν καταρτιστεί από διάφορες Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές και άλλους φορείς.
Επίσης, ζητεί να γίνουν προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη στήριξη προσπαθειών που μπορούν να
συμβάλουν στη διάδοση των Ολυμπιακών αξιών και
να ξεκινήσει διάλογος με εκπροσώπους απ’ όλα τα
κοινωνικά στρώματα γύρω από τον ρόλο του αθλητισμού και τις αξίες του μέσα στην κοινωνία. Ένας άλλος στόχος είναι να αναζητήσει το Ολυμπιακό Κίνημα
τρόπους για να προσφέρει περισσότερα στην κοινωνία
σε τομείς, όπως η παιδεία, η συνοχή και η ανάπτυξη.
Όλα αυτά τα μέτρα αποσκοπούν στο «να τεθεί ο αθλητισμός στην υπηρεσία της αρμονικής ανάπτυξης
του ανθρώπου», όπως ορίζει ο Ολυμπιακός Χάρτης. Ή,
με άλλα λόγια, να χρησιμοποιηθούν ο αθλητισμός και
το παράδειγμα της αριστείας και του σεβασμού για τη
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not only encourage people to get active but to help
them reap the educational and health rewards of leading active, sporty lifestyles.
These days, no one would debate the positive health
benefits that can be derived from practicing sport. But
sport has the ability to give so much more to society.
It is often said that sport is a school of life. It teaches
values such as excellence, friendship, solidarity and
fair play. Sport also promotes mutual understanding.
It facilitates dialogue. It builds bridges between communities in conflict. It raises awareness about women’s
rights and other important social issues.
By using sport not just as a showcase for athletic
ability, but also as a tool to develop a strong sense of
self, a commitment to community, and to encourage
collaboration and cultural exchange, we can ultimately
build a better and more peaceful world.
In my opinion, all of this – all that we do in the
Olympic Movement – is designed with excellence in
mind. Excellence to me is the overarching value of
sport and the Olympic Movement. I was fortunate
enough to learn this at a young age thanks to my involvement in fencing. I learned that to become a champion, you had to aspire to excellence in all that you
do, both on and off the field of play. I learned that all
the technique and talent in the world means nothing
in the heat of competition if you are not also striving
for excellence off the piste as well. This means adopting excellent eating habits, excellence training habits, and making other smart choices that allow your
body, will and mind to always function at their best.
Only by focusing on excellence, aiming to be the
best, was I able to eventually become a World Champion and compete at three editions of the Olympic
Games, including Athens 2004, where I won silver.
When I finally retired from competitive fencing
in my mid 30s, I was, at first, a little anxious about
starting a new career. Unlike most of the people I was
competing against for jobs, the work experience on

δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.
Ως αθλητικός οργανισμός που βασίζεται σε ισχυρές
αξίες και ηθικούς κανόνες, ευθύνη μας είναι όχι μόνο
να παροτρύνουμε τους ανθρώπους στην άσκηση, αλλά
να τους βοηθήσουμε να αποκομίσουν τα οφέλη που
προκύπτουν, σε επίπεδο παιδείας και υγείας, από μια
δραστήρια και αθλητική ζωή.
Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πλέον ότι η άθληση είναι ευεργετική για την υγεία. Ο αθλητισμός
όμως μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα στην
κοινωνία. Λέγεται συχνά ότι ο αθλητισμός είναι σχολείο της ζωής. Διδάσκει αξίες όπως η αριστεία, η φιλία, η αλληλεγγύη και το ευ αγωνίζεσθαι. Προάγει την
αμοιβαία κατανόηση. Διευκολύνει τον διάλογο. Κτίζει
γέφυρες ανάμεσα σε εχθρικές κοινότητες. Ευαισθητοποιεί στα δικαιώματα της γυναίκας και σε άλλα σημαντικά κοινωνικά ζητήματα.
Χρησιμοποιώντας τον αθλητισμό όχι μόνον ως μέσο
επίδειξης της αθλητικής ικανότητας, αλλά και ως εργαλείο ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης, αφοσίωσης στην
κοινωνία και παρότρυνσης για την ανάπτυξη συνεργασιών και πολιτιστικών ανταλλαγών, συμβάλλουμε στη
δημιουργία ενός καλύτερου και ειρηνικότερου κόσμου.
Κατά τη γνώμη μου όλα αυτά – όσα κάνουμε στο
πλαίσιο του Ολυμπιακού Κινήματος – έχουν ως γνώμονα την αριστεία. Πιστεύω ότι η αριστεία είναι η
θεμελιώδης αξία του αθλητισμού και του Ολυμπια κού Κινήματος. Είχα την τύχη να το μάθω σε νεαρή
ηλικία χάρη στην ενασχόλησή μου με την ξιφασκία.
Έμαθα ότι για να γίνεις πρωταθλητής πρέπει να επι διώκεις την αριστεία σε οτιδήποτε κάνεις, τόσο μέσα
όσο και έξω από τον στίβο. Έμαθα ότι η τεχνική και το
ταλέντο δεν σημαίνουν τίποτα όταν ο αγώνας γίνεται
σκληρός, αν δεν επιδιώκεις την αριστεία και έξω από
το γήπεδο. Αριστεία στις διατροφικές συνήθειες, στις
προπονητικές συνήθειες και σε άλλες έξυπνες επιλογές
που επιτρέπουν στο σώμα, τη βούληση και το πνεύμα
να λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.
Μόνο επειδή εστιάστηκα στην αριστεία και έβαλα
ως στόχο να γίνω η καλύτερη, κατάφερα να αναδειχθώ
Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και να συμμετάσχω σε τρεις
Ολυμπιακούς, μεταξύ των οποίων και στους Αγώνες
της Αθήνας 2004 όπου κατέκτησα το αργυρό μετάλλιο.
Όταν τελικά αποχώρησα από την αγωνιστική ξιφασκία, γύρω στα 35 μου, με απασχολούσε στην αρχή το
ξεκίνημα μιας νέας καριέρας. Αντίθετα με τους περισσότερους ανταγωνιστές μου στην αγορά εργασίας, το
βιογραφικό μου ήταν μάλλον φτωχό. Δεν άργησα όμως
να αντιληφθώ ότι οι ικανότητες που είχα αποκτήσει
τόσα χρόνια στον αθλητισμό εύκολα μπορούσαν να
μεταφερθούν στον επιχειρηματικό κόσμο κι αυτό μου
προσέδωσε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Έτσι διέπρεψα στην επαγγελματική μου ζωή. Όχι
μόνον πήρα Master of Science και έγινα συνεταίρος
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Claudia Bokel is
Olympic medallist
in fencing.
Η Claudia Bokel
είναι Ολυµπιονίκης
της ξιφασκίας.
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Claudia Bokel
had visited the
booth of the
International
Olympic Academy
at the Winter YOG
“Innsbruck 2012”.
Η Claudia Bokel
είχε επισκεφθεί
το περίπτερο
της ∆ιεθνούς
Ολυµπιακής
Ακαδηµίας στους
Χειµερινούς
Ολυµπιακούς
Αγώνες Νέων
«Ίνσµπρουκ 2012».
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my CV was far from exhaustive. But I soon discovered
that the skills acquired during my many years in sport
were easily transferable to the business world and that
gave me a competitive advantage.
It allowed me to excel in my professional life. In
addition to earning a Master of Science degree and
working as an associate partner at an executive search
and corporate planning company, I became an IOC
Member and finally Chair of the IOC Athletes’ Commission. In many respects, the same adherence to a
life of excellence that allowed me to become one of
the best athletes in my sport enables me to perform
my duties at the IOC at the highest standards.
In my opinion, anyone can embrace and implement
similar principles in their lives. And sport is an excellent gateway to a life of excellence. But like language
acquisition, I believe that the earlier someone starts
practising sport and benefitting from all the lessons it
has to offer, the easier it is for these values to become
second nature to them. It then becomes much easier
to transfer these skills to other areas of their lives.
This is why the IOC urges governments and schools
to continue providing physical education classes,
which are unfortunately very much on the decline,
for various reasons, around the world. This is why
it is so important to continue fighting to get more
young people access to sport and physical activities.
Excellence is definitely a choice. So too is friendship,
so too is respect. But more people, especially young
people, need to be given the opportunity and the tools
to make such choices. Sport can and does provide that
opportunity. The Olympic Movement will continue to
do all that it can to make sure as many people as possible around the world are given this opportunity. ―

σε μια εταιρία αναζήτησης στελεχών και προγραμματισμού επιχειρήσεων, αλλά έγινα και μέλος της ΔΟΕ και
κατόπιν Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητών της ΔΟΕ.
Από πολλές πλευρές, η ίδια αναζήτηση της αριστείας
που με έκανε να γίνω μια από τις καλύτερες αθλήτριες
στον τομέα μου, μού επέτρεψε να εκπληρώσω με αποτελεσματικότητα τα καθήκοντά μου στη ΔΟΕ.
Κατά τη γνώμη μου, ο καθένας μπορεί να υιοθετήσει και να εφαρμόσει παρόμοιες αρχές στη ζωή του. Ο
αθλητισμός είναι μια θαυμάσια πύλη που ανοίγει τον
δρόμο προς την επιτυχία. Αλλά, όπως και η εκμάθηση
μιας γλώσσας, όσο πιο νωρίς ξεκινήσει κανείς την αθλητική δραστηριότητα μαθαίνοντας όλα τα μαθήματα που προσφέρει, τόσο ευκολότερα οι αξίες αυτές θα
εμπεδωθούν και θα γίνουν δεύτερη φύση. Είναι τότε
πολύ πιο εύκολο να μεταφερθούν οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί σε άλλους τομείς της ζωής.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η ΔΟΕ παροτρύνει κυ βερνήσεις και σχολεία να εξακολουθούν να περιλαμ βάνουν στα προγράμματά τους το μάθημα της φυσικής
αγωγής, το οποίο δυστυχώς παρουσιάζει για διάφορους
λόγους, μεγάλη πτώση παγκοσμίως. Γι’ αυτό είναι τόσο
σημαντικό να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να έχουν περισσότεροι νέοι πρόσβαση στον αθλητισμό και
τη φυσική δραστηριότητα.
Η αριστεία είναι οπωσδήποτε επιλογή. Όπως και η
φιλία και ο σεβασμός. Αλλά πρέπει να δοθούν σε περισσότερους ανθρώπους, κυρίως σε νέους, η ευκαιρία και
τα μέσα που θα τους επιτρέπουν να κάνουν επιλογές. Ο
αθλητισμός και μπορεί και παρέχει αυτή την ευκαιρία.
Το Ολυμπιακό Κίνημα θα εξακολουθεί να καταβάλλει
κάθε προσπάθεια προκειμένου να δοθεί αυτή η ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους ανά
την υφήλιο. ―
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The pursuit
οf Excellence
in broadcasting
H αναζήτηση της Aριστείας
στη ραδιοτηλεόραση

by
Yiannis Exarchos
Chief Executive Officer,
Olympic Broadcasting Services (OBS)
από τον
Γιάννη Έξαρχο
Διευθύνοντα Σύμβουλο, Ολυμπιακές
Ραδιοτηλεοπτικές Υπηρεσίες (OBS)
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“The Sochi 2014
Olympic Winter Games
represented the largest
broadcast operation
in history for a Winter
Games.”

«Οι Χειµερινοί
Ολυµπιακοί Αγώνες
του Σότσι το 2014
αποτέλεσαν την πιο
µεγάλη ραδιοτηλεοπτική
επιχείρηση στην ιστορία
των Χειµερινών Αγώνων.»

As technology, innovation and media exposure advance
at an unprecedented pace, the Olympic Games are becoming increasingly available to a truly global audience (the Sochi 2014 Olympic Winter Games reached
an estimated 2.1 billion viewers). The role of Olympic
broadcasting is more important than ever in the Olympic Movement in carrying out the spirit and values of
the Games and creating a collective memory to inspire
next generations.
The Sochi 2014 Olympic Winter Games represented
the largest broadcast operation in history for a Winter
Games. Using the latest state of the art technology to
relay the most memorable celebration of sport, Olympic Broadcasting Services (OBS), the IOC Organisation
responsible for the coverage of the Games, was highly
successful in implementing an advanced and unique
broadcast plan, seven years in the making.
OBS deployed more than 450 cameras, including 12
cablecam systems, 31 High Speed Slow Motion (HSSM)
cameras and a multicopter/drone used for the first time,
to ultimately produce a record 1,300+ hours of television
in Sochi. Additionally, seven channels were made available through worldwide satellite distribution allowing
broadcasters to use far more ready-to-broadcast content
than in previous Winter Games.
The Sochi Games were broadcast in more than 200
countries around the world and experienced record breaking ratings figures. In total, 464 television channels
broadcast the Sochi Games, almost double the number from Vancouver, and more digital platforms offered
coverage than at any previous Winter Games with 155
websites and 75 apps showing events live from Russia.
Thanks to the increased number of channels and digital platforms for Sochi 2014, there were more hours
broadcast globally than any previous Winter Games with
more than 100,000 hours broadcast around the world,
compared with 57,000 for Vancouver 2010.
Today, communication devices have dramatically altered the way people and, especially, younger people behave and connect all over the world, and TV viewers are
no exception. The challenge now is to develop new ways
of integrating these tools in order to provide viewers with
alternative avenues to interact and enjoy sport coverage of

Καθώς η τεχνολογία, η καινοτομία και η κάλυψη από τα
ΜΜΕ προχωρούν με εντυπωσιακό ρυθμό, οι Ολυμπια κοί Αγώνες απευθύνονται πλέον σε ένα πραγματικά παγκόσμιο κοινό (οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του
Σότσι εκτιμάται ότι συγκέντρωσαν 2,1 δισεκατομμύρια
θεατές). Ο ρόλος της Ολυμπιακής ραδιοτηλεόρασης εί ναι πιο σημαντικός παρά ποτέ για το Ολυμπιακό Κίνημα
καθώς μεταφέρει το πνεύμα και τις αξίες των Αγώνων,
δημιουργώντας μια συλλογική μνήμη που θα εμπνεύσει
τις επόμενες γενιές.
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Σότσι το 2014
αποτέλεσαν την πιο μεγάλη ραδιοτηλεοπτική επιχείρηση
στην ιστορία των Χειμερινών Αγώνων. Χρησιμοποιώ ντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για τη μετάδοση
της μεγαλύτερης αθλητικής γιορτής, οι Ολυμπιακές Ρα διοτηλεοπτικές Υπηρεσίες (OBS – Olympic Broadcasting
Services), ο Οργανισμός της ΔΟΕ που είναι υπεύθυνος για
την κάλυψη των Αγώνων, προετοίμασε ένα πολύπλοκο
και φιλόδοξο σχέδιο αναμετάδοσης, το οποίο χρειάστηκε
σχεδόν επτά χρόνια για να υλοποιηθεί.
Η OBS τοποθέτησε πάνω από 450 κάμερες, συμπεριλαμβανομένων και 12 συστημάτων καλωδιακής κάμερας,
31 κάμερες υπερυψηλής ταχύτητας (HSSM – High Speed
Slow Motion), ενώ χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ένα τηλεκατευθυνόμενο πολυελικόπτερο, προκειμένου να
παράγει πάνω από 1300 τηλεοπτικές ώρες κάλυψης στο
Σότσι. Επίσης, επτά κανάλια ήταν διαθέσιμα για παγκό σμια δορυφορική διανομή, επιτρέποντας έτσι στους ρα διοτηλεοπτικούς οργανισμούς να χρησιμοποιήσουν πολύ
περισσότερο περιεχόμενο έτοιμο για μετάδοση σε σχέση
με τους προηγούμενους Χειμερινούς Αγώνες.
Οι Αγώνες του Σότσι μεταδόθηκαν σε πάνω από 200
χώρες σε όλο τον κόσμο, με δείκτες ακροαματικότητας ρεκόρ. Συνολικά, 464 τηλεοπτικά κανάλια μετέδωσαν τους
Αγώνες του Σότσι, περίπου δυο φορές παραπάνω σε σχέση
με το Βανκούβερ, ενώ προσέφεραν κάλυψη των Αγώνων
πολύ πιο πολλές ψηφιακές πλατφόρμες σε σχέση με τους
προηγούμενους Χειμερινούς Αγώνες με 155 ιστότοπους
και 75 εφαρμογές που μετέδιδαν ζωντανά τα αθλήματα
από τη Ρωσία.
Χάρη στον αυξανόμενο αριθμό καναλιών και ψηφιακών πλατφορμών για το Σότσι 2014, οι συνολικές ώρες
μεταδόσεων ήταν πολύ περισσότερες από εκείνες των προ-
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major events, wherever they are located, and at any time.
For the first time in Olympic history, the amount of
digital coverage exceeded traditional television broadcasts with 60,000 hours available on digital platforms,
compared with 42,000 hours on television. The global
digital audience reach increased 135% from the 2010
Olympic Winter Games, marking Sochi 2014 as the first
predominantly digital Olympic Games. OBS helped fuel
the significant increase in digital coverage by launching,
for the first time in 2014, the Olympic Video Player (OVP).
Available in 95 countries, the OVP provided a cutting
edge multiplatform tool that allowed Olympic Rights
Holding Broadcasters (RHB) the ability to provide a superb digital experience to sport fans around the world,
with live streams, on-demand video, a 24/7 Olympic
News Channel and fully integrated data sources. RHBs
were surveyed following the Games and those that subscribed to the service were overwhelmingly positive in
their feedback regarding the service. The OVP enjoyed
particular success in Finland, with 8% of the population
downloading the app (430,000 downloads) and around
15% of the population accessing the web player.
Looking ahead to Rio, the OVP content will again
centre on live and on-demand video coverage of every
competition session at the Summer Games, with all 3,250
hours of competition available via the platform. This
will be further enhanced with a host of added features
and functionalities, including supplementary live feeds,
video coverage of every field of play and an interface
with social media.
Social media engagement has become crucial in promoting the Olympic Movement and fostering Olympic
values. It is estimated that approximately 70% of active
social media users worldwide are under the age of 35.
More users, specifically younger users, are consuming
content on their mobile devices more than ever before.
We must embrace the next-generation TV experience,
specifically to embrace the change in media landscape
and content consumption, with a particular focus on
the target audience of Youth. We must be prepared for
the transition expected when all media devices will be
digitally internet enabled and distinction between linear
TV and the digital website/app interface will disappear.
Shortly after taking office, IOC President Thomas Bach
began the process of establishing the Olympic Agenda
2020, a strategic roadmap for the future of the Olympic
Movement. Focusing on sustainability, credibility and
youth, this manifesto provides a well-defined vision of
where the Movement is headed and how to strengthen
Olympic values in society. Olympism, inspired by the
timeless values of Ancient Greece and the founding fathers of the modern Olympic Movement, seeks to create
a way of life based on the joy found in effort, the educational value of good example and respect for universal

ηγούμενων Χειμερινών Αγώνων με πάνω από 100.000
ώρες μετάδοσης παγκοσμίως σε σχέση με τις 57.000 των
Αγώνων του Βανκούβερ το 2010.
Σήμερα, τα μέσα επικοινωνίας έχουν αλλάξει εντυπωσιακά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι και κυρίως οι
νέοι συμπεριφέρονται και επικοινωνούν σε όλο τον κόσμο
και οι τηλεθεατές δεν αποτελούν εξαίρεση. Η πρόκληση,
τώρα, είναι πώς θα αναπτυχθούν νέοι τρόποι για την χρήση αυτών των εργαλείων, προκειμένου να προσφέρουν
στους θεατές εναλλακτικές επιλογές για να επικοινωνούν
και να απολαμβάνουν και να μοιράζονται την αθλητική
κάλυψη σημαντικών αγώνων, όπου και να βρίσκονται,
σε οποιαδήποτε στιγμή της μέρας.
Για πρώτη φορά στην Ολυμπιακή ιστορία, η ψηφιακή
κάλυψη ξεπέρασε τις παραδοσιακές τηλεοπτικές μεταδόσεις με 60.000 διαθέσιμες ώρες στις ψηφιακές πλατφόρμες
σε σχέση με τις 42.000 ώρες της παραδοσιακής τηλεόρασης. Το συνολικό ψηφιακό κοινό αυξήθηκε κατά 135%
από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του 2010, καθιστώ ντας το Σότσι 2014 ως τους πρώτους βασικά ψηφιακούς
Ολυμπιακούς Αγώνες. Η OBS συνέβαλε στη σημαντική
αύξηση της ψηφιακής κάλυψης με την παρουσίαση, για
πρώτη φορά το 2014, της Ολυμπιακής Ψηφιακής Υπηρεσίας Βίντεο (OVP – Olympic Video Player).
Το OVP έγινε προσβάσιμο σε 95 χώρες και προσέφερε
μια πολυπλατφόρμα χάρη στην τεχνολογία αιχμής επι τρέποντας στους Ραδιοτηλεοπτικούς Οργανισμούς Κα τόχους Ολυμπιακών Δικαιωμάτων (RHB Rights Holding
Broadcasters) να παρέχουν μια καταπληκτική ψηφιακή
εμπειρία στους φιλάθλους όλου του κόσμου, με ζωντανές
διαδικτυακές μεταδόσεις, βίντεο κατά παραγγελία, ένα
Oλυμπιακό κανάλι ειδήσεων, που εκπέμπει 24 ώρες το
24ώρο, επτά μέρες την εβδομάδα και πλήρως εσωματωμένες πηγές δεδομένων. Οι RHB πήραν μέρος σε έρευνα
μετά τους Αγώνες και όσοι είχαν γίνει συνδρομητές της
υπηρεσίας αυτής μίλησαν για αυτήν με πολύ θετικό τρόπο.
Το OVP γνώρισε μεγάλη επιτυχία στη Φινλανδία, με το
8% του πληθυσμού να κατεβάζει την εφαρμογή (430.000
αρχεία) και ένα 15% του πληθυσμού να έχει πρόσβαση
στον web player.
Με τα μάτια στραμμένα στο Ρίο, το περιεχόμενο του
OVP θα εστιασθεί και πάλι στη ζωντανή κάλυψη και το
βίντεο κατά παραγγελία για κάθε αγώνα των Θερινών
Αγώνων, με 3.250 ώρες αγωνισμάτων που θα είναι διαθέσιμες μέσω της πλατφόρμας. Θα ενισχυθεί ακόμη πε ρισσότερο με μια σειρά από στοιχεία και λειτουργικότητες,
που περιλαμβάνουν συμπληρωματικό ζωντανό υλικό, βιντεοκάλυψη κάθε αγωνιστικού χώρου και διασύνδεση με
τα κοινωνικά μέσα.
Η συμμετοχή των κοινωνικών μέσων είναι ιδιαίτερα
σημαντική για την προώθηση του Ολυμπιακού Κινήματος
και των Ολυμπιακών αξιών. Εκτιμάται ότι το 70% περίπου
των ενεργών χρηστών των κοινωνικών μέσων παγκο σμίως είναι κάτω των 35 ετών. Οι περισσότεροι χρήστες,
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fundamental ethical principles. The goal of the Olympic
Movement is to contribute to building a peaceful and
better world by educating youth through sport practised
without discrimination of any kind and in the Olympic
spirit, which requires mutual understanding with a spirit
of friendship, solidarity and fair play.
Olympic Agenda 2020 is a strategy for making Olympism relevant in the 21st century and the Olympic Channel is envisaged as the communicator of this strategy.
Many of the recommendations of the unanimously approved Agenda 2020 may be accomplished through the
creation of an Olympic Channel. OBS worked in conjunction with the IOC to outline a path to achieve these objectives, and now is beginning to implement this strategy.
Specifically, the Olympic Channel will provide a platform for the continuous exposure of Olympic sports and
athletes beyond the Olympic Games period and help create anticipation while providing opportunities to "re-live
the experience" after the Games. By continuously highlighting the relevance of the Olympic Movement's ideals
to the challenges of today's world, the Olympic Channel
will be able to promote Olympic values and contribute
to the wider educational objectives of the Movement.
As a matter of priority, the Channel will aim to engage
the young generations around the world using methods
that are relevant to them, building understanding, entertainment and education. It is the engagement of these
future generations that will ensure that the Olympic
values are not only maintained, but thrive.
When reflecting on the Olympic value of excellence,
it must be approached from a multifaceted perspective.
While the core of this value can be directly attributed to
the athletes that inspire the world, it goes well beyond
that. Whether it is the excellence of the athletes’ performance, the resources needed to capture the emotion and
excitement of the Games, the integration of new media
to ensure that it reaches the largest audience, or engaging the youth of the world, excellence infuses every aspect of bringing the Olympic Games into the homes and
hands of the world. ―

κυρίως οι πιο νέοι χρήστες, χρησιμοποιούν περισσότε ρο παρά ποτέ περιεχόμενο στις κινητές συσκευές τους.
Πρέπει λοιπόν να αγκαλιάσουμε την τηλεοπτική ε μπειρία της επόμενης γενιάς και συγκεκριμένα να αξι οποιήσουμε την αλλαγή στο τοπίο των μέσων και την
κατανάλωση περιεχομένου, εστιάζοντας ειδικότερα στους
νέους. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την επερχόμενη μετάβαση στην εποχή όταν όλα τα μέσα θα λειτουργούν μέσω του διαδικτύου και η διάκριση ανάμεσα στη γραμμική
τηλεόραση και την ψηφιακή διεπαφή ιστότοπου/εφαρμογής θα εξαφανιστεί.
Λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ο Πρόεδρος της ΔΟΕ Thomas Bach ξεκίνησε τη διαδικασία
υλοποίησης της Ολυμπιακής Ατζέντας 2020, ενός στρα τηγικού οδικού χάρτη, για το μέλλον του Ολυμπιακού Κινήματος. Εστιάζοντας στη βιωσιμότητα και την ευελιξία
στη διοργάνωση των Αγώνων και την προσπάθεια προσέγγισης των νέων, η διακήρυξη αυτή προσφέρει ένα σαφές όραμα για την κατεύθυνση προς την οποία βαδίζει το
Ολυμπιακό Κίνημα και την ενίσχυση των Ολυμπιακών
αξιών στην κοινωνία.
Η Ολυμπιακή Ατζέντα 2020 είναι μια στρατηγική με
στόχο να καταστεί ο Ολυμπισμός σημαντικός παράγοντας
τον 21ο αιώνα και το Ολυμπιακό Κανάλι θεωρείται το μέσο επικοινωνίας αυτής της στρατηγικής. Πολλές από τις
προτάσεις της Ατζέντας 2020 που εγκρίθηκε ομόφωνα
μπορούν να εφαρμοστούν μέσα από τη δημιουργία του
Ολυμπιακού Καναλιού. Η OBS σε συνεργασία με τη ΔΟΕ
χάραξαν μια πορεία για την επίτευξη αυτών των στόχων
και τώρα έχει αρχίσει η εφαρμογή της στρατηγικής αυτής.
Ειδικότερα, το Oλυμπιακό Kανάλι θα προσφέρει μια
πλατφόρμα για τη διαρκή προβολή των Oλυμπιακών α θλημάτων και των αθλητών κατά την περίοδο μεταξύ των
Ολυμπιακών Αγώνων. Προβάλλοντας διαρκώς τη σημασία των ιδεωδών του Ολυμπιακού Κινήματος απέναντι
στις προκλήσεις του σημερινού κόσμου, το Ολυμπιακό
Κανάλι θα μπορέσει να προβάλει τις Ολυμπιακές αξίες
και να συμβάλει στους ευρύτερους εκπαιδευτικούς στό χους του Κινήματος.
Το κανάλι θα έχει ως προτεραιότητα να συσπειρώσει τις νέες γενιές σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιώ ντας εργαλεία και τροπους επικοινωνίας πρόσφορους
σε αυτλες, προσφέροντας ενημέρωση, ψυχαγωγία και
εκπαίδευση.
Όταν εστιαζόμαστε στην Ολυμπιακή αξία της αριστείας, πρέπει να την αντιμετωπίζουμε μέσα από μία πολυδιάστατη προοπτική. Ενώ ο πυρήνας της αξίας αυτής
ενσαρκώνεται από τους αθλητές που εμπνέουν τον κό σμο, εκτείνεται και πολύ ευρύτερα. Είτε πρόκειται για τα
επιτεύγματα των αθλητικών επιδόσεων, είτε για τα μέσα
που απαιτούνται για να προσεγγίσουμε και να καταγράψουμε τη συγκίνηση και τον ενθουσιασμό των Αγώνων,
είτε πρόκειται για την αξιοποίηση των νέων μέσων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα αγγίξουν το πιο μεγάλο
κοινό, είτε για τη ενεργοποίηση της παγκόσμιας νεολαίας,
η αναζήτηση της αριστείας εμποτίζει κάθε προσπάθεια
που γίνεται ώστε να φθάσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στα
σπίτια όλου του κόσμου. ―
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Excellence
in life
through Sport
Η Aριστεία στη ζωή
µέσω του Aθλητισµού

by
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από τον
Δηµήτρη Γαργαλιάνο
Αναπληρωτή Καθηγητή,
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«Για να φθάσουν στην
αριστεία οι αθλητές πρέπει
να αφιερώνουν 20 έως 30
ώρες την εβδοµάδα για
την προπόνηση και τους
αγώνες.»
Έχει σαφώς τεκμηριωθεί ότι οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι οι νέοι άνθρωποι πρέπει να αναπτύσσουν τόσο
το σώμα όσο και το πνεύμα τους και να επιδιώκουν την
αριστεία, όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και στον ακα δημαϊκό χώρο. Αυτό συνέβαινε επειδή θεωρούσαν τον
αθλητισμό, σχολείο, για την απόκτηση δεξιοτήτων στη
ζωή που δεν μπορούν να διδαχθούν σε καμία τάξη. Ό ταν ο ελληνικός πολιτισμός παραδόθηκε στους Ρωμαί ους, η σημασία του αθλητισμού και της ακαδημαϊκής
δραστηριότητας μειώθηκαν και για μια χιλιετία περίπου
οι άνθρωποι έχασαν το ενδιαφέρον τους για το θέμα. Η
βιομηχανοποίηση συγκέντρωσε τους ανθρώπους σε χώρους όπου κατασκευάζονταν εργοστάσια και ο αθλητισμός
άρχισε να οργανώνεται και να είναι και πάλι σημαντικός.
Πολύ γρήγορα, οι καλύτεροι αθλητές άρχισαν να γίνονται
επαγγελματίες που κέρδιζαν ό,τι χρειάζονταν για τη ζωή
It has been well documented that the ancient Greeks τους από τον αθλητισμό.
believed that young people should develop both body
Για να φθάσουν στην αριστεία, ωστόσο, οι αθλητές
and mind and that the individuals should strive for ex- πρέπει να αφιερώνουν 20 έως 30 ώρες την εβδομάδα για
cellence not only in athletics but also in academics. This την προπόνηση και τους αγώνες. Γενικά, τα παιδιά αρχίhappened because they considered athletics as a school ζουν να προπονούνται και να αγωνίζονται σε αθλητικές
for learning important life skills that cannot be taught ακαδημίες όταν είναι 8–10 ετών περίπου. Οι ταλαντού in any class. As the Greek civilization surrendered to the χοι αθλητές χρειάζονται 10 χρόνια έντονης προσπάθειας
Romans, the importance of both athletics and academics για να ξεχωρίσουν και κατόπιν 5 έως 10 χρόνια (αν είναι
diminished and for almost a millennium people did not τυχεροί και μπορούν να αποφύγουν σοβαρούς τραυμα τισμούς που μπορεί να θέσουν τέλος στη σταδιοδρομία
care much for either. Industrialization flocked people
in places where factories were built and sport started to τους) για να αγωνιστούν στο ανώτατο επίπεδο. Όλα αυbecome organised (and important) again. Very soon the τά τα χρόνια, η αθλητική πορεία τους συμπίπτει με την
best athletes started turning into professionals earning πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαί what they needed for their lives from sport.
δευσή τους και αντιμετωπίζουν έτσι πολλές δυσκολίες
However, in order to achieve excellence, athletes καθώς καλούνται να συνδυάσουν τον αθλητισμό και τις
need 20-30 hours/week for training and competitions. εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Σύντομα φθάνουν στο ση Generally, youngsters start training and competing in μείο όπου θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στον αθλη sport academies when they are around 8-10 years old. τισμό και την εκπαίδευση. Με βάση το επιχείρημα ότι ο
The talented athletes need about 10 years intensive ef- αθλητισμός έχει μια ημερομηνία λήξης, σε αντίθεση με
fort to achieve elite performance and then 5–10 years την εκπαίδευση, η πλειοψηφία επιλέγει συνήθως τον α(depending on how lucky they are to avoid serious, ca- θλητισμό. Μόλις κάνουν την επιλογή τους, ξεχνούν την
ημερομηνία λήξης και βυθίζονται με αποφασιστικότητα
reer ending injuries) to compete at the highest level.
All these years their career in sports overlaps with their στην αθλητική τους περιπέτεια.
primary, secondary and tertiary education and they enΔυστυχώς όμως, η ημερομηνία λήξης δεν τους ξεχνάcounter several kinds of difficulties in combining sport ει. Έτσι ήταν πάντα. Η μετάβαση από μια σταδιοδρομία
and educational requirements. They soon reach a point (τον αθλητισμό) σε άλλη (την εργασία) είναι δεδομένη
when they have to make a choice between sport and και η έντασή της εξαρτάται από τον χαρακτήρα τους και
education. Based on the argument that sport has an ex- τις προετοιμασίες που έχουν κάνει για τη στιγμή αυτή.

“Ιn order to achieve
excellence, athletes
need 20-30 hours/
week for training and
competitions.”
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“At the point of
retirement, athletes are
forced to form a new
self-identity by actively
exploring their interests
out of sport.”
piration date, while education does not, the majority
usually prefer sport. As soon as they make their choice,
they forget about the expiration date and determined
immerse into their sport adventure.
Alas, the expiration date does not forget them. Actually, it never does. The transition from one career (sport)
to another (business) is certain and its intensity depends
upon their character and the preparations they have made
for this moment. While some transit into other fields
with few problems, others encounter difficulties adapting to different lives and many experience self-doubt,
disorientation, loss, sadness and depression. It is worth
noticing that those who find it difficult to integrate socially may be at risk for dependence from alcohol or
drugs, or become violent. Depending on the individual
and the circumstances, transition and adaptation takes
from one to two years.
At the point of retirement, athletes are forced to
form a new self-identity by actively exploring their
interests out of sport. They have to change assumption about themselves and this requires a significant
change in ways of thinking, feeling and communicating.
It would be of great help to them if they could know
what ancient Greeks believed and practiced so many
years ago; that sport is a unique school of life skills.
Playing by the rules and fair-play, self-esteem, respect
for the opponent, honesty, trust, short and long term
goal setting, focus in the result, sensitivity to diversity,
environment awareness, generation of synergies, cooperation, teamwork, teambuilding, taking care of people
and more are extraordinary assets in the contemporary
global economy and are taught better during training
and competition than in any MBA. Athletes practice
these competences throughout their career in sport
and should be aware of the importance of the essen-

«Όταν έλθει η ώρα
της απόσυρσης, οι
αθλητές υποχρεούνται
να διαµορφώσουν µια
νέα ταυτότητα, καθώς
αναζητούν ενεργά άλλα
ενδιαφέροντα εκτός του
αθλητισµού.»
Ενώ κάποιοι στρέφονται προς άλλους τομείς με λιγό τερα προβλήματα, άλλοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ό ταν πρέπει να προσαρμοστούν σε άλλον τρόπο ζωής και
πολλοί βιώνουν αμφιβολίες, αυτοαμφισβήτηση, έλλειψη
προσανατολισμού, απώλεια, λύπη και κατάθλιψη. Αξίζει
να σημειώσουμε ότι εκείνοι που δυσκολεύονται να ενταχθούν κοινωνικά μπορεί να οδηγηθούν στην εξάρτηση
από το οινόπνευμα ή τα ναρκωτικά, ή να γίνουν βίαιοι.
Ανάλογα με το άτομο και τις συνθήκες, η μετάβαση και
η προσαρμογή μπορεί να απαιτήσουν ένα ή δύο χρόνια.
Όταν έλθει η ώρα της απόσυρσης, οι αθλητές υποχρε ούνται να διαμορφώσουν μια νέα ταυτότητα, καθώς αναζητούν ενεργά άλλα ενδιαφέροντα εκτός του αθλητισμού.
Πρέπει να αλλάξουν την εικόνα που έχουν για τον εαυτό
τους και αυτό απαιτεί σημαντική αλλαγή στον τρόπο που
σκέπτονται, αισθάνονται και επικοινωνούν. Θα τους βοηθούσε πολύ αν γνώριζαν αυτά που πίστευαν και εφάρμοζαν
οι αρχαίοι Έλληνες τόσα χρόνια πριν, δηλαδή ότι ο αθλητισμός είναι ένα μοναδικό σχολείο για την απόκτηση δεξι οτήτων ζωής. Ο σεβασμός των κανόνων και της ευγενούς
άμιλλας, η αυτοεκτίμηση, ο σεβασμός για τον αντίπαλο, η
τιμιότητα, η εμπιστοσύνη, η επιλογή βραχυπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων στόχων, η επικέντρωση στο αποτέλεσμα,
η ευαισθησία για τη διαφορετικότητα και το περιβάλλον, η
δημιουργία συνεργιών, η συνεργασία, η ομαδική δουλειά,
η δημιουργία ομάδων, η φροντίδα για τους ανθρώπους και
πολλά άλλα αποτελούν μοναδικά προσόντα για τη σύγχρονη παγκόσμια οικονομία και διδάσκονται πολύ καλύτερα
κατά τη διάρκεια της προπόνησης και του αγώνα σε σχέση
με ένα μεταπτυχιακό. Οι αθλητές εφαρμόζουν τις ικανότητες αυτές σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους στον
αθλητισμό και πρέπει να έχουν επίγνωση της σημασίας
των ουσιαστικών στάσεων που αναπτύσσουν, οι οποίες
θα αυξήσουν τις δυνατότητες που θα έχουν για να βρούν
απασχόληση μετά τον αθλητισμό. Οι καλοί προπονητές
ετοιμάζουν τους αθλητές τους όχι μόνο για τη νίκη στον
αγώνα, αλλά και για την προσωπική τους πορεία, όταν θα
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tial attitudes they develop that lead to enhancing their
potential for employability after sport. Good coaches
prepare their athletes not only for victory in the contest but also for their personal defining moments, one
of which is retirement from sport. They do it not just
through physical instruction, but rather through character development, which provide athletes with a solid
foundation to excel in life based on attributes acquired
during their sporting career.
In order to assist athletes in their transition, the IOC
Athletes’ Commission recommended: a) raising awareness to the fact that a balanced athlete will perform
better, have a more productive and longer career and a
smoother transition to life after sport, b) activating and
coordinating of a network to share knowledge and best
practices with the purpose of educating about athletes
support in their life and career during and after sport
and c) establishing of an International Centre for the Development of Skills through Sport, which will provide
the athletes with the opportunity to invest their time
not only in sports but also in preparing for excellence
in their lives beyond.
These initiatives will benefit athletes but at the same
time will prompt contemporary society to look upon the
athletes as good examples to follow not for the shiny
and glamorous victories achieved by few but for the inner journey all of them engage themselves and as they
move forward they become better people. ―

φθάσει η στιγμή να αποσυρθούν από τον αθλητισμό. Δεν
το κάνουν μόνο μέσω της φυσικής αγωγής, αλλά μέσω
της διαμόρφωσης του χαρακτήρα, που προσφέρει στους
αθλητές ένα ισχυρό έρεισμα για να αριστεύσουν στη ζωή,
βασιζόμενοι στα εφόδια που απέκτησαν στη διάρκεια της
αθλητικής τους σταδιοδρομίας.
Για να βοηθήσει τους αθλητές στη διάρκεια της μετάβασής τους, η Επιτροπή Αθλητών της ΔΟΕ συνιστά: α)
την ευαισθητοποίηση στο γεγονός ότι ένας ισορροπημένος αθλητής θα έχει καλύτερες επιδόσεις, η σταδιοδρομία
του θα είναι πιο παραγωγική και μακρά και θα περάσει
πιο ομαλά στην καθημερινή ζωή μετά τον αθλητισμό, β)
την ενεργοποίηση και τον συντονισμό ενός δικτύου μέσα στο οποίο θα μοιράζονται οι γνώσεις και οι βέλτιστες
πρακτικές, με στόχο την εκπαίδευση και τη στήριξη των
αθλητών για τη ζωή και τη σταδιοδρομία τους στη διάρκεια του αθλητισμού και μετά τη λήξη του και γ) την ίδρυση ενός Διεθνούς Κέντρου για την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
μέσω του Αθλητισμού, που θα παρέχει στους αθλητές τη
δυνατότητα να επενδύουν το χρόνο τους όχι μόνο στον
αθλητισμό, αλλά και να προετοιμάζονται για την αριστεία
στις επόμενες φάσεις της ζωής τους.
Οι πρωτοβουλίες αυτές θα ωφελήσουν τους αθλητές,
ωθώντας ταυτόχρονα τη σύγχρονη κοινωνία να δει τους
αθλητές σαν θετικά παραδείγματα προς μίμηση, όχι για τις
λαμπερές και εντυπωσιακές νίκες των ολίγων, αλλά για το
εσωτερικό ταξίδι που όλοι αποφασίζουν να ακολουθήσουν,
καθώς εξελίσσονται για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι.―
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“But what are values?
They can be defined as
‘principles or standards,
judgements of what is
important or valuable in
life’.”

In order to
honour the
memory of
Professor
Margaret Talbot,
an excellent
educator and
dedicated
friend of the
IOA, who has
recently passed
away, IOA is
republishing in
the current issue
parts of her last
lecture at the
IOA (2013).
H ∆ΟΑ για να
τιµήσει τη µνήµη
της προσφάτως
εκλιπούσης
καθηγήτριας
Margaret Talbot,
µιας εξαίρετης
εκπαιδευτικού
και aφοσιωµένης
φίλης της ∆ΟΑ,
αναδηµοσιεύει
εδώ µέρη της
τελευταίας της
οµιλίας στη ∆ΟΑ
(2013).

As a scientist, educator and advocate, I see myself as
a passionate rationalist for sport! But I am very aware
that there are many issues and dilemmas in sport,
which are not simple and which cannot be “solved”
only by science. Sometimes, we must recognise the
sources and implications of problems – and choose the
most convincing position, or even, the least damaging
solution (not always the most popular!).
The title of my presentation asks me to consider the relationships between Olympism, an ethical
framework for selected values. But what are values?
They can be defined as “principles or standards, judgements of what is important or valuable in life”. Note
that I have emphasized that these are selected, cho sen. They are NOT inevitable – but people within the
Olympic Movement have decided that they are necessary and that they should be shared and promoted
to young people, especially those participating and
performing in sport.
Ι turn to the part of the relationship I have been
asked to examine – the Olympic ideals, which are expressed in the Olympic values:
• respect – this includes respect for one’s own and
others’ bodies and sporting contributions (both colleagues’ and opponents’); and respect for the rules,
shown through fair play. Respect extends to taking
care of one’s health and the environment.
•excellence – being the best that one can be, both
within sport and in life, through setting one’s own objectives and striving to achieve them through active
participation and contribution.
•friendship – celebrating difference through shared
sporting experiences and appreciating others’ chal-

«Τι είναι όµως οι αξίες;
Μπορούν να οριστούν
ως ‘αρχές ή πρότυπα,
απόψεις για ό,τι είναι
σηµαντικό ή πολύτιµο στη
ζωή’.»
Ως επιστήμονας, εκπαιδευτικός και συνήγορος, βλέπω τον
εαυτό μου σαν φανατικό ορθολογιστή για τον αθλητισμό!
Γνωρίζω, ωστόσο, πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλά θέμα τα και διλήμματα στον αθλητισμό, που δεν είναι απλά και
δεν μπορούν να «λυθούν» μόνο από την επιστήμη. Ορι σμένες φορές, πρέπει να εντοπίσουμε τις πηγές και τις επιπτώσεις των προβλημάτων και να επιλέξουμε την πιο
πειστική θέση ή ακόμη τη λιγότερο επιβλαβή λύση (που
δεν είναι πάντα η πιο δημοφιλής).
Ο τίτλος της ομιλίας μου μού ζητά να εξετάσω τις σχέσεις ανάμεσα στον Ολυμπισμό και ένα ηθικό πλαίσιο ε πιλεγμένων αξιών. Τι είναι όμως οι αξίες; Μπορούν να
οριστούν ως «αρχές ή πρότυπα, απόψεις για ό,τι είναι σημαντικό ή πολύτιμο στη ζωή». Σημειώστε ότι υπογράμμισα ότι οι αρχές αυτές είναι επιλεγμένες, διαλεγμένες. ΔΕΝ
είναι αναπόφευκτες, αλλά οι άνθρωποι μέσα στο Ολυμπιακό Κίνημα αποφάσισαν ότι είναι αναγκαίες και πρέπει να
τις μοιράζονται και να τις προωθούν οι νέοι, κυρίως όσοι
συμμετέχουν και αγωνίζονται στον αθλητισμό.
Θα εξετάσω την πλευρά της σχέσης που μου ζητήθη κε να εξετάσω – τα Ολυμπιακά ιδεώδη όπως εκφράζονται
μέσα από τις Ολυμπιακές αξίες:
• σεβασμός – περιλαμβάνει τον σεβασμό για το δικό
μας σώμα και το σώμα των άλλων και τις αθλητικές συνεισφορές (τόσο των συναδέλφων, όσο και των αντιπάλων)
και τον σεβασμό των κανόνων, που προβάλλονται με την
ευγενή άμιλλα. Ο σεβασμός περιλαμβάνει και τη φροντίδα
της δικής μας υγείας και του περιβάλλοντος.
• αριστεία – να είσαι ο καλύτερος, τόσο στον αθλητισμό,
όσο και στη ζωή, θέτοντας στόχους και προσπαθώντας να
τους πραγματοποιήσεις, μέσα από την ενεργό συμμετοχή
και συνεισφορά.
• φιλία – να γιορτάζεις τη διαφορετικότητα μέσα από
κοινές αθλητικές εμπειρίες και να εκτιμάς τις προκλήσεις
και τα επιτεύγματα των άλλων.
Οι Παραολυμπιακές αξίες προσθέτουν και άλλες διαστάσεις, προωθώντας κυρίως έναν αθλητισμό χωρίς διακρίσεις:
• θάρρος – να είσαι αυτός που είσαι και να υπερνικάς
τις δυσκολίες και τις προκλήσεις.
• αποφασιστικότητα – να πραγματοποιείς αυτό που
αποφάσισες να κάνεις.
• Έμπνευση – να επιδεικνύεις ικανότητα και αθλητι κή επιδεξιότητα.
•Ισότητα – να δείχνεις ότι ο Παραολυμπιακός αθλητι-
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“Ιn relation to sporting
and Olympic values,
‘risk’ is commonly seen
as ‘endangerment’,
involving threat to life,
safety, existence, or
status quo.”

«Σε σχέση µε τις
αθλητικές και Ολυµπιακές
αξίες, ο ‘κίνδυνος’
αντιµετωπίζεται συνήθως
σαν απειλή για τη ζωή,
την ασφάλεια, την
ύπαρξη ή την υφιστάµενη
κατάσταση.»

lenges and achievements.
The Paralympic values add further dimensions, especially towards an inclusive sport:
•courage – to be who you are and to overcome difficulties and challenges.
•determination – to achieve what you set out to do.
•inspiration – to demonstrate ability and sporting prowess.
•equality – to show that Paralympic sport provides
opportunities for achievement and excellence.
― So who is responsible for setting and upholding values – in and beyond sport? Parents and families are children’s first & most powerful influences,
for all kinds of values, not only those related specifically to sport. Young children may be taught by their
parents that, while they as young children, do matter,
other people’s interests should also be considered, e.g.
they are taught to share their toys, to recognise that
Mummy might be busy and that they put extra pressure on her when they scream for attention or food.
These basic, learned behaviours in turn underpin the
values of unselfishness and consideration for others
– respect – which provides the basis, later, for learning respect for opponents, officials and team-mates.
Peers later become important influences – it is
no wonder that parents worry when they think their
children are associating with the “wrong” friends –
young people who have different or conflicting values to those which their children have been taught.
And only after those two sets of powerful influences,
come those of us working in sport – the sport professionals – teachers, coaches, leaders, administrators –
and here, I include all those working in these roles,
whether they are paid staff or elected, volunteer of-

σμός προσφέρει ευκαιρίες για επιτεύγματα και αριστεία.
― Ποιος είναι λοιπόν υπεύθυνος για την καθιέρωση
και την τήρηση αυτών των αξιών, στον αθλητισμό και πέρα από αυτόν; Οι γονείς και οι οικογένειες είναι η πρώτη
και πιο ισχυρή επιρροή που δέχονται τα παιδιά για πάρα
πολλές αξίες, όχι μόνο εκείνες που συνδέονται με τον α θλητισμό. Τα νέα παιδιά μπορεί να διδαχθούν από τους
γονείς τους ότι, αν και έχουν μεγάλη σημασία, πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη και τα ενδιαφέροντα άλλων ανθρώ πων, π.χ. μαθαίνουν να μοιράζονται τα παιχνίδια τους, να
αντιλαμβάνονται ότι η μανούλα είναι ίσως απασχολημένη
και καταπιέζεται όταν φωνάζουν για την προσοχή της ή
επειδή πεινάνε. Αυτές οι βασικές συμπεριφορές, που μαθαίνονται, στηρίζουν τις αξίες της ανιδιοτέλειας και του
σεβασμού για τους άλλους, που θα αποτελέσει, αργότερα,
τη βάση για να μάθουμε να σεβόμαστε τους αντιπάλους,
τους παράγοντες και τους συναθλητές.
Οι ομότιμοι θα ασκήσουν αργότερα σημαντική επιρροή.
Δεν είναι περίεργο που ανησυχούν οι γονείς όταν διαπιστώνουν ότι τα παιδιά τους συναναστρέφονται με «λάθος»
φίλους, νέους που έχουν διαφορετικές ή αντικρουόμενες
αξίες από εκείνες που διδάχθηκαν τα παιδιά τους. Μόνο
μετά από αυτές τις ισχυρές επιρροές ακολουθούν όσοι από μας εργάζονται στον αθλητισμό –οι επαγγελματίες του
αθλητισμού– καθηγητές, προπονητές, ηγέτες, διοικητικά
στελέχη –και περιλαμβάνω εδώ όλους όσους αναλαμβάνουν
αυτούς τους ρόλους, είτε είναι αμειβόμενοι ή εκλεγμένοι
εθελοντές– μας δεσμεύουν όλους οι ίδιοι επαγγελματικοί
κώδικες. Επειδή τα επαγγέλματα χαρακτηρίζονται από αξίες
και κώδικες συμπεριφοράς, βάσει των οποίων οι επαγγελματίες μπορούν να κριθούν και να κληθούν να λογοδοτήσουν, είναι σημαντικό να έχουν όλοι οι επαγγελματίες του
αθλητισμού επίγνωση των δικών τους επαγγελματικών
ευθυνών, όποιος κι αν είναι ο ρόλος τους.
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The IOA young
participants join
the Olympic Day
Run in Ancient
Olympia on 23
June.
Οι νέοι µετέχοντες
της ∆ΟΑ στο Olympic Day Run στην
Αρχαία Ολυµπία
στις 23 Ιουνίου.

ficers – all are bound by the same professional codes.
Since professions are characterised by values and codes
of conduct, by which professionals can be judged and
held accountable, it is vital that all professionals in
sport are aware of their own professional responsibilities, whatever role they may play.
Next, let us consider the notion of “risk”. I have selected two very different dimensions, since I believe
that risk is essential and inevitable – and not always
negative. However, in relation to sporting and Olympic
values, “risk” is commonly seen as “endangerment”,
involving threat to life, safety, existence, or status quo.
It is often seen as out of or beyond one’s immediate
control, although it can be posed by oneself or by or
others. This threatening view of risk always seems to
imply negative consequences, if the risk is not avoided.
An alternative view of risk is “venture” – commonly used in investment activities, where assets are invested in ventures which are hoped to increase those
assets – but since this is neither inevitable nor completely predictable, the risk to the original stake remains. This view of risk is also central to education,
since it can be seen as extending the limits of skill,
stamina, knowledge, or understanding. From this perspective, this is one’s own decision, although it may be
encouraged by others, e.g. parents, coaches, teachers,
who support their protégé’s move beyond the known
“comfort zone”. It is actually the basis of all learning
and achievement.
Hence, risk is necessary and desirable – and for children’s and young people’s development, it is positive
to recognise the difference between treating them as
“cotton wool kids”, hence seeking that they avoid risk
altogether – and encouraging active learning, where
children and young people learn to manage risk and
hence limit danger.
― The rhetoric around sport – sometimes called

Ας εξετάσουμε τώρα την έννοια του «κινδύνου». Έχω
επιλέξει δύο πολύ διαφορετικές διαστάσεις, επειδή πιστεύω
ότι ο κίνδυνος είναι απαραίτητος και αναπόφευκτος και
όχι πάντα αρνητικός. Ωστόσο, σε σχέση με τις αθλητικές
και Ολυμπιακές αξίες, ο «κίνδυνος» αντιμετωπίζεται συ νήθως σαν απειλή για τη ζωή, την ασφάλεια, την ύπαρξη
ή την υφιστάμενη κατάσταση. Θεωρείται συχνά σαν κά τι που βρίσκεται εκτός του άμεσου ελέγχου μας, παρά το
γεγονός ότι μπορεί να προκληθεί από εμάς τους ίδιους ή
άλλους. Αυτή η απειλητική άποψη για τον κίνδυνο φαίνεται πάντα να συνεπάγεται αρνητικές επιπτώσεις, αν δεν
αποφευχθεί ο κίνδυνος.
Μια εναλλακτική άποψη του κινδύνου είναι η «επιχείρηση», ένας όρος που χρησιμοποιείται για τις επενδυτικές
δραστηριότητες κατά τις οποίες επενδύονται χρήματα σε
επαγγελματικά εγχειρήματα με την ελπίδα ότι θα αποφέ ρουν κέρδη. Επειδή όμως αυτό δεν είναι ούτε αναπόφευκτο, ούτε απόλυτα προβλέψιμο, ο κίνδυνος για το αρχικό
κεφάλαιο παραμένει. Αυτή η άποψη του κινδύνου είναι
επίσης σημαντική για την παιδεία, εφόσον μπορεί να θεωρηθεί ότι επεκτείνει τα όρια της ικανότητας, της αντο χής, της γνώσης ή της κατανόησης. Από αυτή την οπτική
γωνία, πρόκειται για δική μας απόφαση, παρά το γεγονός
ότι μπορεί να παροτρύνεται από άλλους, π.χ. τους γονείς,
τους προπονητές, τους καθηγητές, οι οποίοι στηρίζουν την
κίνηση που κάνουν οι προστατευόμενοί τους να προχωρήσουν έξω από τη «ζώνη ασφάλειας». Αποτελεί ουσιαστικά
τη βάση για όλη τη μάθηση και την επιτυχία.
Συνεπώς, ο κίνδυνος είναι αναγκαίος και επιθυμητός.
Για την ανάπτυξη των παιδιών και των νέων είναι καλό
να αντιληφθούμε τη διαφορά ανάμεσα στο να τους φερόμαστε σαν να είναι «μαμόθρεφτα», επιδιώκοντας δηλαδή
να αποφύγουν τελείως τον κίνδυνο και να ενθαρρύνουμε
την ενεργό μάθηση, που διδάσκει στα παιδιά και τους νέους πώς να χειρίζονται τον κίνδυνο και να περιορίζουν
έτσι τον φόβο.
― Η ρητορική γύρω από τον αθλητισμό –που ονομά-
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its “theology” – is defined by assumption of inherent
values, like fairness, its currency as a common language and its availability to all – and these values
are central to the tenets of Olympism. Yet sport has
also been described as a “value receptacle” (Harry Edwards 1978), which reflects the values of the people
who control and play it. This view questions the idea
that sport necessarily and always is imbued with positive values; and every day, values like fairness or inclusion are constantly being violated, at all levels of
sport, but perhaps most visibly, in professional and
international sport. You only need to look at some of
the behaviour in professional football, and the abuses
like those of Lance Armstrong, to see this. This places
significant responsibility on the people who lead and
manage sport, at all levels, to enact and uphold the
values related to the Olympic ideals.
These issues escalate into significant challenges
in governance for federations at all levels, whether
local, national or international; and since federations
are often less wealthy and powerful than professional
leagues and some clubs, which may resist or appeal
against control and sanctions, the value struggle can be
unequal, and very time-consuming and expensive. Too
often, Federations have failed to recognise the need
to be prepared to address the challenges of risk, both
risks to sport, and risks within and by sport itself, e.g.:
RISKS TO SPORT:
• Cheating and corruption – all kinds, both individual and institutional;
• Commercialisation, gigantism, spectacle above
contest, gambling;
• Use of sport as targets for terrorism;
• Attacks on integrity and autonomy of sport, rules
and institutions.
RISKS OF/IN SPORT:
• Over-conformity to the sport ethic (ref Jay Coakley
on deviance) – abuse of athletes, whether physical, social, emotional, mental;
• Exclusion and polarisation – failure to recognise
changes in context & social systems, failure to accommodate difference, reproduction of leadership in own
image, poor governance;
• Abuse/imbalance of power, elitism and exclusion
– inadequate levels of accountability.
― Coubertin was aware that the holders of power,
and those to whom they are accountable, need constantly to be vigilant. Sport leaders must acquire the
understanding, knowledge and skills they need to
play this role, beginning with an appreciation of the
term values – principles or standards, judgements of
what is important or valuable in life. It is significant
that professions are further characterised by values,
codes of conduct and expected standards of skill and

ζεται και «θεολογία» ορισμένες φορές– ορίζεται ως απο δοχή εγγενών αξιών, όπως η ευθυδικία, η χρήση της ως
κοινής γλώσσας και η διαθεσιμότητά της για όλους και οι
αξίες αυτές βρίσκονται στο επίκεντρο των αρχών του Ο λυμπισμού. Ο αθλητισμός όμως περιγράφεται και σαν ένα
«δοχείο αξιών» (Harry Edwards 1978), που εκφράζει τις
αξίες εκείνων που τον ελέγχουν και τον ασκούν. Η άποψη
αυτή αμφισβητεί την ιδέα ότι ο αθλητισμός, αναγκαστικά
και πάντα, διαπνέεται από θετικές αξίες. Καθημερινά, αξίες
όπως η ευθυδικία ή η ενσωμάτωση παραβιάζονται διαρκώς, σε όλες τις βαθμίδες του αθλητισμού, αλλά αυτό είναι
ακόμα πιο εμφανές στον επαγγελματικό και τον διεθνή αθλητισμό. Αρκεί να δούμε συμπεριφορές επαγγελματιών
ποδοσφαιριστών και καταχρήσεις αθλητών όπως ο Lance
Armstrong, για να πεισθούμε. Αυτό συνεπάγεται μεγάλη
ευθύνη για τα άτομα που διευθύνουν και διαχειρίζονται
τον αθλητισμό, σε όλα τα επίπεδα, τα οποία καλούνται να
εφαρμόζουν και να προωθούν αξίες που συνδέονται με
τα Ολυμπιακά ιδεώδη.
Τα θέματα αυτά κλιμακώνονται και αποτελούν σοβαρές
προκλήσεις για τη διακυβέρνηση των ομοσπονδιών, σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο και επειδή οι ομοσπονδίες
είναι συχνά λιγότερο πλούσιες και ισχυρές από τις επαγ γελματικές ενώσεις και κάποιους ομίλους, που μπορούν
να αντισταθούν ή να προσφύγουν κατά του ελέγχου και
των κυρώσεων, ο αγώνας για τις αξίες μπορεί να αποδειχθεί άνισος, ιδιαίτερα χρονοβόρος και δαπανηρός. Πολύ
συχνά, οι Ομοσπονδίες δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν ότι
πρέπει να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις
του κινδύνου, τόσο των κινδύνων για τον αθλητισμό, όσο
και μέσα και από τον ίδιο τον αθλητισμό, π.χ.:
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ:
•Απάτη και διαφθορά – κάθε είδους, τόσο σε ατομικό, όσο και σε θεσμικό επίπεδο.
•Εμπορευματοποίηση, γιγαντισμός, το θέαμα πάνω από τον αγώνα, τζόγος.
•Χρήση του αθλητισμού ως στόχου για τρομοκρατι κές ενέργειες.
•Επιθέσεις κατά της ακεραιότητας και της αυτονομίας
του αθλητισμού, των κανόνων και των θεσμών του.
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ/ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
•Υπερβολική συμμόρφωση στην αθλητική δεοντολογία
(βλ. Jay Coakley για τα έκτροπα) – κακοποίηση των αθλητών, σωματική, κοινωνική, συναισθηματική, διανοητική.
•Αποκλεισμός και πόλωση – αδυναμία αναγνώρισης των
αλλαγών στο πλαίσιο και τα κοινωνικά συστήματα, αδυναμία αποδοχής της διαφορετικότητας, αναπαραγωγή μας
ηγεσίας μέσω της δικής μας εικόνας, κακή διακυβέρνηση.
•Κατάχρηση/ανισομέρεια εξουσίας, ελιτισμός και αποκλεισμός – ανεπαρκή επίπεδα λογοδότησης.
― O Coubertin γνώριζε ότι όσοι ασκούν την εξουσία
και εκείνοι στους οποίους λογοδοτούν, πρέπει διαρκώς
να επαγρυπνούν. Οι αθλητικοί παράγοντες πρέπει να α ποκτήσουν την κατανόηση, τις γνώσεις και τις δεξιότητες
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“Coubertin was aware
that the holders of power,
and those to whom they
are accountable, need
constantly to be vigilant.”

behaviour, by which professionals can be judged and
held accountable. Hence, sport leaders need to identify the characteristics of professionalism which will
further define their role, through the nature of service and professional practice, to identify and practise
the principles of democracy and the Olympic ideals
in sports governance.
In many ways, a robust ethical framework is a selfevident need. One only needs to look at the colliding
worlds of “professional” players and clubs, against
those responsible for governing the game; at the alltoo-common collusion and confusion by stakeholders
(including administrators, fans, media, politicians);
and at the recurring evidence of distinct, competing
priorities, value systems and behaviours. Any sports
pages of almost any newspaper will provide examples.
An ethical framework is a system of shared, agreed
values and behaviours, which define and support the
management and delivery of a service system. Such
frameworks are relatively easy to assemble and publish, but much more challenging to implement, as can
be shown by the development and work of the World
Anti-Doping Agency (WADA).
What does this imply for the Olympic Movement
and leaders of sport? Often, upholders of values “swim
against the tide”, facing enormous challenges; and
they therefore need all their knowledge, belief and
passion to fulfil their roles as moral guardians of an
ethical sport system. They have to be prepared, and
brave enough, to work on the system, as well as with
individuals’ behaviour. They also need to be prepared
to apply and maintain an ethical framework and explain why one is needed. ―

«O Coubertin γνώριζε
ότι όσοι ασκούν την
εξουσία και εκείνοι στους
οποίους λογοδοτούν,
πρέπει διαρκώς να
επαγρυπνούν.»
που χρειάζονται για να παίξουν αυτόν τον ρόλο, ξεκινώ ντας με την εκτίμηση του όρου αξίες – αρχές ή πρότυπα,
άποψη για το τι είναι σημαντικό ή πολύτιμο στη ζωή. Έχει
σημασία το γεγονός ότι τα επαγγέλματα χαρακτηρίζονται
από αξίες, κώδικες δεοντολογίας και αναμενόμενα πρό τυπα ικανότητας και συμπεριφοράς, βάσει των οποίων οι
επαγγελματίες θα μπορούν να κρίνονται και να θεωρη θούν υπόλογοι. Συνεπώς, οι αθλητικοί παράγοντες πρέ πει να προσδιορίσουν τα στοιχεία του επαγγελματισμού
που θα καθορίσουν περαιτέρω τον ρόλο τους, μέσα από
τη φύση των υπηρεσιών και την επαγγελματική πρακτι κή, ώστε να αναγνωρίσουν και να εφαρμόσουν τις αρχές
της δημοκρατίας και τα Ολυμπιακά ιδεώδη στο πλαίσιο
της διακυβέρνησης του αθλητισμού.
Από πολλές απόψεις, ένα σθεναρό ηθικό πλαίσιο αποτελεί αυταπόδεικτη ανάγκη. Αρκεί να δούμε τους συγκρουόμενους κόσμους των «επαγγελματιών» παικτών και ομίλων
σε αντιπαράθεση με τους υπεύθυνους για την εποπτεία
των αγώνων, τη συνηθέστατη συμπαιγνία και σύγχυση
των ενδιαφερομένων μερών (συμπεριλαμβανόμενων των
διαχειριστών, των οπαδών, των ΜΜΕ, των πολιτικών) και
τα επαναλαμβανόμενα στοιχεία για διακριτές, ανταγωνιστικές προτεραιότητες, συστήματα αξιών και συμπεριφορές.
Ένα ηθικό πλαίσιο είναι ένα σύστημα κοινών, συμ φωνημένων αξιών και συμπεριφορών, που ορίζουν και
στηρίζουν τη διαχείριση και παράδοση ενός συστήμα τος υπηρεσιών. Τέτοια πλαίσια είναι σχετικά εύκολο να
συγκεντρωθούν και να δημοσιευτούν, αλλά πιο δύσκολο
να εφαρμοστούν, όπως δείχνουν η ανάπτυξη και το έργο
του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Καταπολέμηση του
Ντόπινγκ (WADA).
Τι συνεπάγεται αυτό για το Ολυμπιακό Κίνημα και τους
αθλητικούς παράγοντες; Συχνά, οι υπέρμαχοι αξιών, όπως
«πηγαίνω ενάντια στο ρεύμα», αντιμετωπίζουν τεράστιες
προκλήσεις και χρειάζονται ως εκ τούτου όλη τη γνώση,
την πεποίθηση και το πάθος για να ανταποκριθούν στον
ρόλο τους ως θεματοφυλάκων ενός ηθικού αθλητικού συστήματος. Πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και αρκετά
τολμηροί, ώστε να δουλέψουν πάνω στο σύστημα, αλλά
και πάνω στη συμπεριφορά των ατόμων. Χρειάζεται επίσης να είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν και να διατηρήσουν
ένα ηθικό πλαίσιο, εξηγώντας γιατί αυτό απαιτείται. ―
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Committee οf the ATHENS 2004 Olympic Games
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Last October, in the facilities of the International
Olympic Academy in Ancient Olympia, the historical
archive of the Organising Committee of the Athens
2004 Olympic Games was inaugurated and is now operational. The archive, which is housed in the old “Otto Szymiczek” Conference Hall (from the name of the
first Dean of the IOA), in a room measuring 420 square
meters, covers the period from the bidding stage until the closing of the Games and contains a wealth of
printed, audiovisual and digitalized material, as well
as official objects from the Athens Olympic Games.
The project of the ATHENS 2004 Historic Archive
was fully financed through a donation from the International Olympic Committee (IOC), which owns this
particular archival material. Its realization was undertaken by a non-profit company, the “ATHENS 2004
Historic Archive”, under the supervision of Marton
Simitsek, the Managing Director of OCOG “ATHENS
2004” and Head of the Games Business Administration, and of Theodoros Papapetropoulos, who was also
a Managing Director and the Head of the Committee’s
Financial Services.

Τον περασμένο Οκτώβριο, στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία,
εγκαινιάστηκε και είναι ήδη σε λειτουργία το Ιστορικό
Αρχείο της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών
Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Το Αρχείο, που στεγάζεται στον
χώρο του παλαιού Συνεδριακού Κέντρου «Όττο Σίμι τσεκ» (από το όνομα του πρώτου Κοσμήτορα της ΔΟΑ),
σε μια αίθουσα 420 τ.μ., καλύπτει τη χρονική περίο δο από τη διεκδίκηση μέχρι και την ολοκλήρωση της
διοργάνωσης των Αγώνων και περιλαμβάνει πλούσιο
έντυπο, οπτικοακουστικό και ψηφιοποιημένο υλικό,
καθώς και επίσημα αντικείμενα των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.
Το έργο της δημιουργίας του Ιστορικού Αρχείου ΑΘΗΝΑ 2004 χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου με δωρεά
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), στην οποία
και ανήκει το συγκεκριμένο αρχειακό υλικό, ενώ την
υλοποίηση ανέλαβε η ιδρυθείσα για τον σκοπό αυτόν
μη-κερδοσκοπική εταιρεία «Ιστορικό Αρχείο ΑΘΗΝΑ
2004», υπό την εποπτεία του Μάρτων Σίμιτσεκ, εντεταλμένου Συμβούλου της ΟΕΟΑ «ΑΘΗΝΑ 2004» και
επικεφαλής Διοίκησης Επιχειρήσεων των Αγώνων και
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The Archive is aimed at all those people who are interested in looking at the data and facts relating to the
organisation of this major sporting and cultural event;
it is also a useful access tool for future researchers,
thus completing, 10 years later, the Olympic Games
of Athens 2004. This archive essentially constitutes
the historical library of the Games.
At the end of each Olympic Games, the historical archives referring to the preparations and operations of the Organising Committee and of the Games
come into the possession of the International Olympic Committee.
In the case of Greece in particular, because of the
country’s special historical ties with the institution
of the Olympic Games, the IOC agreed to keep the
archives of “OCOG ATHENS 2004” in our country,
thus integrating them into the broader footprint of
the Olympic history.
To this end, right after the closing of the Games,
Jacques Rogge, who was the President of the IOC at
the time, took over the task of financing the processing and creation of this historical archive.
The non-profit company “ATHENS 2004 Historic
Archive”, which had been awarded the project, started
its work in May 2013 and delivered it in June 2014.
The International Olympic Academy agreed to become
the trustee of the Archive through its President, Isidoros Kouvelos. The HOC, following the unanimous
decision of its Plenum and after the relevant recommendation of its President, Spyros Capralos, agreed
to house the archive in the facilities hosting the IOA
in Ancient Olympia.
The archive was handed over to the International
Olympic Academy on 26 June 2014.

The progress of the Archive’s creation
• In March 2013, the civil law non-profit company
“ATHENS 2004 Historic Archive” was established on
a strictly voluntary basis.
•The project was carried out under the supervision of
the IOC, with the exclusive collaboration of former
staff of the ATHENS 2004 Organising Committee.
• The material selected was organised and digitalized
whenever this was felt to be necessary, and stored in
electronic or physical form, in order to protect it from
damage and make it easily recoverable for future use.
• As soon as it was completed, the archive was installed
in the former “Otto Szymiczek” conference hall, which
was divided and refitted as:
• A conference hall for 110 people, with a full array of technological equipment, and
• The Archive area, measuring 195 square meters,
which includes an exhibition space with authentic archive material and an area for studying and researching the digitalized archive material.
•Once the project was completed, the amount from the
original budget that had not been spent was used, with
the IOC’s permission, to improve the facilities and in-

του Θεόδωρου Παπαπετρόπουλου, επίσης εντεταλμένου συμβούλου και Υπεύθυνου Οικονομικών Υπηρε σιών της Επιτροπής.
Το Αρχείο απευθύνεται σε όλους εκείνους που θα
ήθελαν να ανατρέξουν σε δεδομένα και στοιχεία που
συνέθεσαν την οργάνωση του μεγάλου αυτού αθλη τικού και πολιτισμικού γεγονότος και είναι παράλ ληλα χρήσιμο εργαλείο πρόσβασης για τον μελετητή
του μέλλοντος, ολοκληρώνοντας έτσι, 10 χρόνια μετά,
τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 2004. Το
Αρχείο αυτό αποτελεί ουσιαστικά την ιστορική βιβλιοθήκη των Αγώνων.
Με την ολοκλήρωση κάθε διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, τα ιστορικά αρχεία που αφορούν
στην προετοιμασία και λειτουργία της Οργανωτικής
Επιτροπής και των Αγώνων, περιέρχονται στη Διεθνή
Ολυμπιακή Επιτροπή.
Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας και λόγω του
ιδιαίτερου ιστορικού δεσμού της χώρας με τον θεσμό
των Ολυμπιακών Αγώνων, έγινε δεκτό από τη ΔΟΕ,
τα αρχεία της «ΑΘΗΝΑ 2004 ΟΕΟΑ» να παραμείνουν
στη χώρα μας, εντασσόμενα, έτσι, στο ευρύτερο αποτύπωμα της Ολυμπιακής ιστορίας.
Για τον σκοπό αυτό, η ΔΟΕ δια του τότε Προέδρου
της, Jacques Rogge, αμέσως μετά το τέλος των Αγώ νων, ανέλαβε να χρηματοδοτήσει την επεξεργασία και
τη δημιουργία αυτού του ιστορικού αρχείου.
Την υλοποίηση του έργου που ανέλαβε η μηκερδοσκοπική εταιρεία «Ιστορικό Αρχείο ΑΘΗΝΑ 2004»
ξεκίνησε τον Μάιο 2013 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο
2014. Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία δια του Προ έδρου της Ισίδωρου Κούβελου αποδέχθηκε να γίνει ο
θεματοφύλακας του Αρχείου και η ΕΟΕ με ομόφωνη
απόφαση της Ολομέλειάς της μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Σπύρου Καπράλου, συμφώνησε η
στέγαση του αρχείου να γίνει στις εγκαταστάσεις που
φιλοξενούν τη ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία.
Η παράδοση του Αρχείου στη Διεθνή Ολυμπιακή
Ακαδημία έγινε στις 26 Ιουνίου 2014.

Η πορεία δηµιουργίας του Αρχείου
• Τον Μάρτιο του 2013 συστήθηκε η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "Ιστορικό Αρχείο ΑΘΗΝΑ 2004"
στηριζόμενη σε αυστηρά εθελοντική βάση.
• Η υλοποίηση του έργου έγινε υπό την εποπτεία της
ΔΟΕ, αποκλειστικά σε συνεργασία με πρώην εργαζόμενους της Οργανωτικής Επιτροπής ΑΘΗΝΑ 2004.
• Το επιλεγμένο υλικό οργανώθηκε, ψηφιοποιήθηκε,
όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο, και αποθηκεύτηκε σε
ηλεκτρονική ή και φυσική μορφή, ώστε να διαφυλαχτεί
προφυλασσόμενο από φθορές, προκειμένου να γίνει
εύκολα ανακτήσιμο για μελλοντική χρήση.
• Μόλις ολοκληρώθηκε, εγκαταστάθηκε στην παλαιά
συνεδριακή αίθουσα των εγκαταστάσεων, «Όττο Σίμιτσεκ», που χωρίστηκε και διαμορφώθηκε σε:
•αίθουσα συνεδριάσεων 110 ατόμων με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό, και
•στον χώρο του Αρχείου 195 τ.μ., ο οποίος αποτε-
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In the Archive’s
room there is a
study area with 4
computer desks,
a wall screen
for selected
projections, and a
library with all the
original editions
and forms.
Στην αίθουσα
του Αρχείου,
υπάρχει χώρος
µελέτης, ο οποίος
διαθέτει 4 θέσεις
ηλεκτρονικών
υπολογιστών, µια
επιτοίχια οθόνη
για τις επιλεγµένες
προβολές,
βιβλιοθήκη µε όλες
τις πρωτότυπες
εκδόσεις και
έντυπα.
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frastructure of the International Olympic Academy.
The most important thematic modules of the Archive’s exhibits cover:
•The Olympic Torch, the Olympic Torch Relay and
the Olympic Medals.
•The Opening and Closing Ceremonies.
•The Archive of the facilities blueprints and physical
plans, which include a complete electronic series with
the use of Panel TV
•Authentic Olympic Products
•Collectible memorabilia
•The Mascots and Pictograms of the Sports
•The Communication, Image and Identity archive
material.
All the above modules are supported by thousands
of photographs and selected videos. In the Archive’s
room there is a study area with 4 computer desks,
a wall screen for selected projections, and a library
with all the original editions and forms of OCOG
ATHENS 2004.
The International Olympic Academy now has at
its disposal an impressive collection of material that
will help considerably in its work and will give to the
Sessions’ participants, students and visitors the opportunity to closely examine the organisation and celebration of the Athens Olympic Games. ―

λείται από έναν εκθεσιακό χώρο με αυθεντικά αρχειακά αντικείμενα και τον χώρο μελέτης και έρευνας του
ψηφιοποιημένου αρχειακού υλικού.
•Μετά την ολοκλήρωση του έργου, το ποσό που παρέμεινε αδιάθετο από τον αρχικό προϋπολογισμό, χρησιμοποιήθηκε μετά από ειδική άδεια της ΔΟΕ, για τη
βελτίωση των εγκαταστάσεων και των υποδομών της
Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.
Οι κυριότερες θεματικές ενότητες των εκθεμάτων
που συνθέτουν το Αρχείο αφορούν:
• Στην Ολυμπιακή Δάδα, Λαμπαδηδρομία και Ολυμπιακά Μετάλλια
• Στις Τελετές Έναρξης και Λήξης
• Στο Αρχείο Σχεδίων Λειτουργιών Εγκαταστάσεων,
φυσικών σχεδίων περιλαμβάνοντας πλήρη ηλεκτρονική σειρά με τη χρήση Panel TV
• Σε Αυθεντικά Ολυμπιακά Προϊόντα
• Σε Αναμνηστικό συλλεκτικό υλικό
• Στις Mασκότ και τα Εικονογράμματα των Αθλημάτων
• Στο αρχειακό υλικό Επικοινωνίας, Εικόνας και
Ταυτότητας.
Όλες οι παραπάνω ενότητες υποστηρίζονται με χιλιάδες φωτογραφίες και επιλεγμένα videos. Στην αίθουσα του Αρχείου, υπάρχει χώρος μελέτης, ο οποίος
διαθέτει 4 θέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, μια επιτοίχια οθόνη για τις επιλεγμένες προβολές, βιβλιοθήκη με όλες τις πρωτότυπες εκδόσεις και έντυπα της
ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004.
Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία έχει πλέον στα
χέρια της ένα τεράστιο υλικό που θα βοηθήσει σημαντικά στο έργο της και θα δώσει στους μετέχοντες
των Συνόδων, στους σπουδαστές και στους επισκέπτες
την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά την οργάνωση και
εκτέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. ―
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Baku ready
to make history
Baku 2015: The inaugural European Games

Έτοιµο το Μπακού
να γράψει ιστορία
Μπακού 2015: Οι πρώτοι Ευρωπαϊκοί Αγώνες

by
Konul Nurullayeva
Director οf International Relations,
NOC οf the Republic of Azerbaijan
από την
Konul Nurullayeva
Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων,
Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή
της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν

The year ahead will be a historic one for the Olympic
Μovement. The inaugural Baku 2015 European Games,
an event conceived and overseen by the European
Olympic Committees (EOC), will mark the start of a
new chapter in elite-level sport in the continent. The
Games will take place from 12 to 28 June, and over
6,000 athletes will take part across 20 competitions.
Europe has never had its own major multi-sport
event along the lines of the Pan American, All-Africa,
Pacific or Asian Games. As the President of the EOC,
Patrick Hickey, has put it: “The Olympic rings symbolize the five continents united in sport. The first
European Games will be the moment that the fifth
ring, Europe, takes its place in the global Olympic
sporting system.” Twelve of the competitions in Baku will count towards qualification for the Rio 2016
Olympic Games, fulfilling a long-standing vision of
the EOC, and bringing the benefits of a major continental sporting event to Europe, where the Olympic
Movement first began.
Baku 2015 will bring Europe into step with the rest
of the sporting world, while host country Azerbaijan
will continue its emergence as a modern, forward-looking state. The Azerbaijani government has identified
sport as an important part of the country’s economic

Η χρονιά αυτή θα είναι ιστορική για το Ολυμπιακό Κίνημα. Οι πρώτοι Ευρωπαϊκοί Αγώνες του Μπακού 2015,
μια διοργάνωση την οποία συνέλαβαν και εποπτεύουν
οι Ευρωπαϊκές Ολυμπιακές Επιτροπές (ΕΟΕ), θα σημάνει
την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για τον αθλητισμό υψηλών
επιδόσεων στην ήπειρο. Οι Αγώνες θα διεξαχθούν από
τις 12 έως τις 28 Ιουνίου και πάνω από 6000 αθλητές θα
αναμετρηθούν σε 20 αγωνίσματα.
Η Ευρώπη δεν είχε ποτέ αποκτήσει τη δική της μεγάλης σημασίας εκδήλωση με πολλαπλά αγωνίσματα όπως
εκείνες των Παναμερικανικών, Αφρικανικών ή Ασιατικών
Αγώνων. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος των ΕΟΕ, Patrick
Hickey: «Οι Ολυμπιακοί κύκλοι συμβολίζουν τις πέντε ηπείρους, ενωμένες μέσα από τον αθλητισμό. Οι πρώτοι
Ευρωπαϊκοί Αγώνες θα είναι η στιγμή που ο πέμπτος
κύκλος, η Ευρώπη, θα λάβει τη θέση της στο παγκόσμιο
Ολυμπιακό αθλητικό σύστημα». Δώδεκα αγωνίσματα του
Μπακού θα προκριθούν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Ρίο 2016, πραγματοποιώντας το μακροχρόνιο όρα μα των ΕΟΕ και προσφέροντας τα πλεονεκτήματα μιας
ηπειρωτικής αθλητικής εκδήλωσης στην Ευρώπη, εκεί
από όπου ξεκίνησε το Ολυμπιακό Κίνημα.
Το Μπακού 2015 θα ευθυγραμμίσει την Ευρώπη με
τον υπόλοιπο αθλητικό κόσμο, καθώς η φιλοξενούσα χώρα, το Αζερμπαϊτζάν, θα συνεχίζει να αναδύεται σαν ένα
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and social development; hosting the Games reflects
President Ilham Aliyev’s vision for Baku and his country’s place in Europe, and builds on a decade-long program of investment to bring Azerbaijani infrastructure
and sporting facilities up to a world-class standard.
The continent’s easternmost nation has always
been a crossroads of commerce, culture and religion,
bridging East and West. Baku is a confident, dynamic
and progressive city; as the face of the modern, young
Europe, it is a fitting home for the first edition of the
Games. First Lady Mehriban Aliyeva chairs the Baku
2015 Games Organising Committee, and has personally led many of Baku 2015’s cultural programmes,
including the ceremonies, medal and mascot planning and design.
Such active support and involvement from host
country leaders is essential in ensuring that sporting
events on the scale of the European Games leave a
positive, lasting legacy. This can be defined in terms
of infrastructure built for or around the event, such
as new transport links and sporting facilities, or in
human terms, such as granting the local workforce
valuable experience, knowledge of new languages and
skillsets, exposure to sport and healthy lifestyles, and
social awareness such as volunteering, to be fostered
in Baku amongst the 12,000 Games volunteers, known
as ‘Flamekeepers’.
Azerbaijan’s Minister of Youth and Sports, Azad
Rahimov, is Baku 2015’s Chief Executive Officer, and
has put policies in place to ensure that skills and experience are passed on to the next generation. Over
70% of the Organising Committee’s staff are local,
and a graduate training program is in place. Baku
will be able to put much of the Games’ human and
physical legacy to use during upcoming events including next year’s Formula 1 European Grand Prix,
the Baku 2017 Islamic Solidarity Games, and UEFA
Euro 2020 matches.
As the inaugural edition of the European Games, it
is natural that innovation has been a guiding concept.
Baku 2015 is the first such event to fully integrate
cloud computing into its operations, and is implementing novel approaches to transport, media access
to athletes, and in sporting and commercial terms such
as an integrated event for people with an impairment,
and increased brand visibility in venues. These initiatives have helped to secure TV coverage across over
100 countries, as well as support from Official Partners Azal Airlines, BP, Coca-Cola, Nar Mobile, Procter
& Gamble, SOCAR, and Tissot.
The European Olympic Committees envision that
the Games will be held every four years. There is already considerable interest amongst potential host
cities for the 2019 edition.
A central objective for the Baku 2015 Organising
Committee has been to leverage the city’s existing infrastructure while adding value in both physical and
human terms, and to ensure that future hosts will
have the benefit of a solid template to follow. Indeed,

“The Azerbaijani
government has identified
sport as an important part
of the country’s economic
and social development.”
«Η κυβέρνηση του Αζερµπαϊτζάν
έχει καταστήσει τον αθλητισµό
ως σηµαντικό στοιχείο της
οικονοµικής και κοινωνικής
ανάπτυξης της χώρας.»
σύγχρονο κράτος, με το βλέμμα εστιασμένο στο μέλλον.
Η κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν έχει καταστήσει τον α θλητισμό ως σημαντικό στοιχείο της οικονομικής και
κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας. Η φιλοξενία των Αγώνων εκφράζει το όραμα του Προέδρου Ilham Aliyev για
το Μπακού και τη θέση της χώρας του στην Ευρώπη και
χτίζει ένα δεκαετές πρόγραμμα επενδύσεων με στόχο οι
υποδομές και οι αθλητικές εγκαταστάσεις να αναδειχθούν
σε επίπεδο παγκόσμιας κλάσης.
Η χώρα που βρίσκεται στο πιο ανατολικό σημείο της ηπείρου ήταν πάντα ένα σταυροδρόμι εμπορίου, πολιτισμού
και θρησκείας, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης.
Το Μπακού είναι μια πόλη με αυτοπεποίθηση, δυναμική
και προοδευτική. Σαν το πρόσωπο της σύγχρονης, νέας
Ευρώπης, είναι ο κατάλληλος χώρος για να φιλοξενήσει
την πρώτη διοργάνωση των Αγώνων. Η Πρώτη Κυρία
Mehriban Aliyeva είναι η Πρόεδρος της Οργανωτικής
Επιτροπής Μπακού 2015 και έχει προσωπικά ηγηθεί
πολλών πολιτιστικών προγραμμάτων του Μπακού 2015,
συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού των τελετών, των
μασκότ και των μεταλλίων.
Αυτή η ενεργή υποστήριξη και συμμετοχή των ηγετών
της φιλοξενούσας χώρας είναι αναγκαία προκειμένου να
εξασφαλίσει ότι οι αθλητικές εκδηλώσεις, σε κλίμακα Ευρωπαϊκών Αγώνων θα αφήσουν μια θετική, μόνιμη κληρονομιά. Αυτό μπορεί να ορισθεί σε επίπεδο υποδομών
που κατασκευάζονται για την εκδήλωση ή γύρω από αυτή,
όπως τα νέα συστήματα μεταφορών και οι αθλητικές εγκαταστάσεις ή, σε ανθρώπινη κλίμακα, η παροχή πολύτιμης
εμπειρίας στο τοπικό εργατικό δυναμικό, η γνώση νέων

01

ΙΟΑ Journal 07 ― 41

01

Baku Aquatics
Centre.
Το Κέντρο Υγρού
Στίβου του
Μπακού.

one of the Games’ key legacy items is the concept of
transferability in terms of a workable and innovative
Games model for the next host city.
Sport can bring people, societies and even nations together like little else. When the passion and
enthusiasm, which events like the European Games
inspire, are harnessed, there is no limit to what can be
achieved. The evidence can already be seen in Baku,
a city which has undergone a remarkable transformation in a little over two years since being awarded
the 2015 Games.
Baku 2015 will be the start of a new sporting tradition for Europe. By launching the inaugural European
Games, the EOC is unleashing the potential for all of the
benefits sport can bring across Europe and future Games
host cities. What has been achieved so far in Baku and
what will come during the Games is just the start of
boundless possibilities across Europe. ―

γλωσσών και δεξιοτήτων, η έκθεση στον αθλητισμό και
τον υγιεινό τρόπο ζωής και η κοινωνική ευαισθητοποίηση, όπως ο εθελοντισμός, που θα προαχθεί στο Μπακού
μέσω των 12.000 εθελοντών των Αγώνων, που θα είναι
γνωστοί ως οι «Φύλακες της Φλόγας».
Ο Υπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού Azad Rahimov,
είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Μπακού 2015 και έ χει χαράξει πολιτικές προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι
δεξιότητες και η εμπειρία θα μεταδοθούν στην επόμε νη γενιά. Πάνω από το 70% του προσωπικού της Οργανωτικής Επιτροπής είναι ντόπιοι που ακολούθησαν ένα
πρόγραμμα εκπαίδευσης. Το Μπακού θα μπορέσει να αξιοποιήσει ένα μεγάλο μέρος της ανθρώπινης και υλικής
κληρονομιάς των Αγώνων κατά τη διάρκεια των προσεχών διοργανώσεων, που θα περιλαμβάνουν για τον ε πόμενο χρόνο το Ευρωπαϊκό Grand Prix της Formula 1,
τους Αγώνες Ισλαμικής Αλληλεγγύης του Μπακού 2017
και τους αγώνες της UEFA Euro 2020.
Ως εναρκτήρια έκδοση των Ευρωπαϊκών Αγώνων, είναι φυσικό η καινοτομία να αποτελεί μια κατευθυντήρια
ιδέα. Το Μπακού 2015 είναι η πρώτη τέτοια εκδήλωση
η οποία θα εντάξει πλήρως το υπολογιστικό νέφος στις
εργασίες της και θα εφαρμόζει νέες προσεγγίσεις για τις
μεταφορές, την πρόσβαση των ΜΜΕ στους αθλητές και,
με αθλητικούς και εμπορικούς όρους, μια ενοποιημένη
εκδήλωση για άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι πρωτοβουλίες
αυτές βοήθησαν να εξασφαλισθεί η τηλεοπτική κάλυψη
σε πάνω από 100 χώρες, με την υποστήριξη των Επίσημων Χορηγών Azal Airlines, BP, Coca-Cola, Nar Mobile,
Procter & Gamble, SOCAR, και Tissot.
Οι Ευρωπαϊκές Ολυμπιακές Επιτροπές θεωρούν ότι
οι Αγώνες θα διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια. Υπάρχει
ήδη μεγάλο ενδιαφέρον μεταξύ των υποψηφίων πόλεων
για τους αγώνες του 2019.
Ένας κεντρικός στόχος της Οργανωτικής Επιτροπής
Μπακού 2015 ήταν η αξιοποίηση των υφιστάμενων υ ποδομών της πόλης, με προστιθέμενη αξία, τόσο από υλική, όσο και από ανθρώπινη άποψη, εξασφαλίζοντας ότι οι
μελλοντικοί διοργανωτές θα μπορέσουν να ακολουθήσουν
ένα δοκιμασμένο πρότυπο. Πράγματι, ένα βασικό στοιχείο
της κληρονομιάς των Αγώνων είναι η δυνατότητα μεταφοράς ενός υλοποιήσιμου και καινοτόμου μοντέλου των
Αγώνων στην επόμενη διοργανώτρια πόλη.
Ο αθλητισμός μπορεί να φέρει κοντά ανθρώπους, κοινωνίες και ακόμη και έθνη, όπως σχεδόν τίποτε άλλο.
Όταν το πάθος και ο ενθουσιασμός που εμπνέουν εκδηλώσεις, όπως οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες, τιθασεύονται, δεν
υπάρχει όριο σε αυτά που μπορεί να επιτευχθούν. Αυτό
είναι ήδη φανερό στο Μπακού, μια πόλη η οποία άλλαξε
εντυπωσιακά σε λίγο περισσότερο από δύο χρόνια, αφότου της ανατέθηκαν οι Αγώνες του 2015.
Το Μπακού 2015 θα είναι η αφετηρία μιας νέας αθλητικής παράδοσης για την Ευρώπη. Εγκαινιάζοντας τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, οι ΕΟΕ απελευθερώνουν το δυναμικό για
όλα τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει ο αθλητισμός στην
Ευρώπη και τις μελλοντικές διοργανώτριες πόλεις. Αυτά που
επιτεύχθηκαν στο Μπακού και αυτά που θα ακολουθήσουν
στη διάρκεια των Αγώνων είναι μόνο η αρχή απεριόριστων
δυνατοτήτων σε όλη την Ευρώπη. ―
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“Tο ensure a better present
but also a better future
for children”
Interview with Olympiacos FC President, Vangelis Marinakis

«Να ετοιµάσουµε ένα καλύτερο παρόν
αλλά και µέλλον για τα παιδιά»
Συνέντευξη του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυµπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη
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by
Dimos Bouloukos
από τον
Δήµο Μπουλούκο

The IOA’s Master’s Degree Program in “Olympic Studies”, operating in the facilities of Ancient Olympia in
collaboration with the University of Peloponnese, is
already in its sixth academic year and has been acknowledged as the unique educational program on
this subject worldwide.
Obviously, the professors of high-standing and expenses needed for organising the Program cannot be
covered exclusively by the IOA’s budget. Until last
year, the Program’s sponsor was the John Latsis Public Benefit Foundation.
As from this year and for the next three years, the
sponsor of this international Master’s Degree Program
will be the Vangelis Marinakis Group and in particular “OLYMPIACOS FC”, thus adding yet another side
to the company’s rich and multifaceted social and
charitable contribution.
Upon the conclusion of the sponsoring agreement
last November, we asked Mr Marinakis to give us a
short interview on the social contribution of OLYMPIACOS FC.
Mr Marinakis, over and above Olympiacos’ huge
sporting achievements, over recent years, we have seen
a growing awareness of social responsibility issues and
impressive charity work.
As you know, OLYMPIACOS is more than a team.
It is a flag of pride for almost half of the Greek society. It is a club which has been worshipped by the
masses from the beginning and constitutes a model
of hardworking men, the winners of life. The love that
is expressed for the club on a daily basis is extremely
powerful and this power must be returned to society,
particularly given the present social hardships.
Your gesture to make a contribution to UNESCO
has had a huge impact worldwide.
I believe that our decision to collaborate with
UNICEF was of historic significance. Our sports
victories are important – incomparable with regard
to sport – but I consider this collaboration to be a
grandiose victory for the club as a whole. It is of vital importance that we manage to vaccinate 55,000
children in Greece and in the whole world. There
is nothing more sacred than children and we must
struggle daily to give all children of the world hope
for life.
Tell us about the other social responsibility ac tivities of Olympiacos.
Over recent years, we have stood by organisations,
as well as individual people who have asked for help.
We are trying to work in a systematic way in order
to have the best possible results.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ολυμπιακών Σπουδών»
σε επίπεδο “Master’s Degree” της ΔΟΑ που λειτουργεί
στις εγκαταστάσεις της Αρχαίας Ολυμπίας σε συνερ γασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, βρίσκεται
ήδη στην έκτη ακαδημαϊκή του χρονιά και έχει αναγνωρισθεί ως το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
με αυτό το αντικείμενο παγκοσμίως.
Η ποιότητα των διδασκόντων και οι απαιτούμενες
δαπάνες για την οργάνωση του Προγράμματος, όπως
είναι φυσικό, δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν απο κλειστικά από τους προϋπολογισμούς της ΔΟΑ. Μέχρι
και την προηγούμενη χρονιά, χορηγός του Προγράμματος ήταν το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Λάτσης.
Από φέτος και για τα επόμενα τρία χρόνια, χορηγός
του διεθνούς Μεταπτυχιακού αυτού Προγράμματος θα
είναι ο Όμιλος Βαγγέλη Μαρινάκη και ειδικότερα η
«ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ», προσθέτοντας άλλη μια δράση
στην πλούσια και πολύπλευρη κοινωνική και φιλαν θρωπική προσφορά της εταιρίας αυτής.
Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της συμφωνίας
χορηγίας που έγινε τον περασμένο Νοέμβριο, ζητήσαμε
από τον κ. Μαρινάκη να μας παραχωρήσει μια συνοπτική συνέντευξη αναφορικά με το συνολικό έργο της
ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στον κοινωνικό χώρο.
Κύριε Μαρινάκη, πέρα απο τις τεράστιες αθλητικές επιτυχίες του Ολυμπιακού, βλέπουμε τα τελευταία
χρόνια μια τεράστια ευαισθητοποίηση σε θέματα κοι νωνικής ευθύνης και ένα σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο.
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, όπως γνωρίζετε, είναι κάτι παραπάνω απο μια ομάδα. Είναι μια σημαία υπερηφάνειας, σχεδόν για τη μισή ελληνική κοινωνία. Είναι ένας
σύλλογος που απο την πρώτη του ανάσα λατρεύτηκε
απο τις πλατιές μάζες γιατί ήταν το σύμβολο των ανθρώπων του μόχθου, των νικητών της ζωής. Η αγάπη
λοιπόν που δέχεται καθημερινά ο σύλλογος έχει τεράστια δύναμη και αυτή τη δύναμη πρέπει να την επιστρέφει στην κοινωνία, ειδικά τώρα που δοκιμάζεται.
Η κίνησή σας με την προσφορά στη UNICEF έχει
τεράστια απήχηση παγκοσμίως.
Είναι νομίζω μια ιστορική στιγμή αυτή η σύμπραξή
μας με τη UNICEF. Είναι σπουδαίες οι αθλητικές μας
νίκες, ασύγκριτες σε αθλητικό επίπεδο, όμως θεωρώ ότι
αυτή η σύμπραξη είναι μια μεγαλειώδης νίκη για τον
σύλλογο συνολικά. Είναι τόσο σημαντικό να καταφέρ νουμε να εμβολιάζουμε 55.000 παιδιά στην Ελλάδα και
σε όλο τον κόσμο. Γιατί τίποτα δεν είναι πιο ιερό απο τα
παιδιά και όλοι πρέπει να δίνουμε αγώνα καθημερινό
ώστε όλα τα παιδιά του κόσμου να έχουν ελπίδα στη ζωή.
Πείτε μας για άλλες κινήσεις κοινωνικής ευθύνης
του Ολυμπιακού.
Τα τελευταία χρόνια έχουμε σταθεί δίπλα σε οργανι-
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«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ είναι
κάτι παραπάνω από µια
οµάδα. Είναι µια σηµαία
υπερηφάνειας, σχεδόν
για τη µισή ελληνική
κοινωνία.»
σμούς αλλά και μεμονωμένους ανθρώπους που ζήτησαν
τη βοήθειά μας. Προσπαθούμε να το κάνουμε συστηματοποιημένα ώστε να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Η προσφορά μας για να χτιστούν και πάλι τα σχολεία της Κεφαλλονιάς, που επλήγησαν απο τον μεγάλο
σεισμό, το ότι βοηθήσαμε τους κατοίκους στην Ψέριμμο να ξαναφτιάξουν ένα μέρος των περιουσιών τους
που παρασύρθηκε απο τη θάλασσα στη μεγάλη κακοWe have contributed to the reconstruction of καιρία που έπληξε την περιοχή, η θέσπιση του ετήσιschools in Cephalonia which were destroyed during ου αγώνα Αγάπης Βετεράνων-Δημοσιογράφων με τον
the big earthquake; we gave help to the people of Pseri- οποίο βοηθάμε κάθε χρόνο και ένα διαφορετικό ίδρυμα
mos to rebuild part of their property destroyed by the ή θεσμούς ανθρωπιάς που βοηθούν τους Έλληνες να
sea during the big storm that hit the area; we estab- σταθούν, όπως έγινε εφέτος με την Ιερά Μητρόπολη
lished the annual ‘Match of Love’ between Veterans του Πειραιά, είναι μερικές απο τις δράσεις. Τριακόσιες
and Journalists, dedicated to helping a different insti- εξήντα πέντε μέρες το χρόνο είμαστε δίπλα στους ανtution each year and we have made gestures that have θρώπους που δοκιμάζονται, με προτεραιότητα τα μι helped Greeks, as was the case this year with the Holy κρά παιδιά που σίγουρα έχουν περισσότερο ανάγκη.
Ο Ολυμπιακός βοηθάει πολύ και την κοινωνία του
Church of Piraeus. These are just a few of our actions.
Three hundred and sixty five days a year, we stand by Πειραιά να γυρίσει σελίδα. Με τη χορηγία της ομάδας
people who are enduring misfortune, giving priority μας έχουν κατασκευαστεί ασφαλείς παιδικές χαρές για
to the most deserving of all, who are young children. τα παιδιά του Πειραιά, ενώ στηρίζονται χορηγικά και
Olympiacos has also helped a lot the people in Pi- όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου ώστε να μπορεί ο Πειraeus to turn a page. With our team’s sponsoring, we ραιώτης να περάσει όμορφες στιγμές στην πόλη του,
have built safe playgrounds for the children of Piraeus είτε μιλάμε για τα Χριστούγεννα, είτε για τις απόκριες.
and provided funds for all the events of the MuniciΜε τη στήριξη του Ολυμπιακού ο Πειραιάς γίνεται
pality, thus allowing the people of Piraeus to expe- μια καλύτερη πόλη συνολικά και όχι μόνο τις μέρες
rience good times in their city, be it in Christmas or των γιορτών και αυτό είναι για εμάς πολύ σημαντικό.
during the Carnival.
With the support of Olympiacos, Piraeus becomes
Και με την εκκλησία του Πειραιά έχετε μια καρ a better city in all respects throughout the year, and ποφόρο συνεργασία.
not only during holiday times. This for us is very
Θέλω να τονίσω αυτή τη σχέση μας με την Μητρόποimportant.
λη του Πειραιά αλλά και με την Εκκλησία γενικότερα. Ο
Ολυμπιακός στέκεται δίπλα στο έργο των ιεραρχών και
And you do have a constructive collaboration with βοηθάμε όσο περισσότερο μπορούμε στην ιερή υποχρέthe church of Piraeus.
ωση όσων μπορούν να προσφέρουν ένα πιάτο φαγητό
I want to emphasise our relationship with the Holy σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Για τον άνθρωπο που
Metropolis of Piraeus and with the Church more gen- δοκιμάζεται είναι σημαντικό το να νοιώθει ότι είσαι δίerally. Olympiacos is supportive of its priests and we πλα του στην καθημερινότητα. Εκατοντάδες άνθρωποι
respond as much as we can to the holy obligation to σιτίζονται κάθε μέρα απο αυτή την προσφορά και αυτό
offer a plate of food to people in need. In these hard για εμάς είναι ιερή αποστολή. Μάκαρι να γυρίσουμε
times, it is very important for people to feel that there στην εποχή που τα συσσίτια θα μοιάζουν εικόνες απο
is support provided on a daily basis. Hundreds of peo- το παρελθόν, όμως μέχρι τότε πρέπει να βοηθήσουμε να
ple get food every day through this contribution and είναι γεμάτα τα πιάτα σε αυτά τα συσσίτια που οργανώthis is for us a sacred mission. If only we could go νει η Εκκλησία ή ο Δήμος σε κάθε περιοχή.

“OLYMPIACOS is more
than a team. It is a flag of
pride for almost half of
the Greek society.”
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Olympiacos was
the Greek football
champion in 2014.
Ο Ολυµπιακός
ήταν πρωταθλητής
Ελλάδας στο
ποδόσφαιρο
το 2014.

back to the time when food kitchens will be no more
than images of the past! But until then, we must make
sure that the plates are full in the food kitchens organised by the Church and the Municipality in each area.
Mr Marinakis, with the completion of the sponsoring agreement you have concluded with the International Olympic Academy thus strengthening the
Master’s Degree in ”Olympic Studies”, you are now
entering another sector of social action, that of sport
education. What made you accept this challenge?
Healthy sport cannot thrive if it is not underpinned
by the values and principles of Olympism. Those who
serve sport and aim at a structured and fair society
should do everything in their power to strengthen all
the activities that can build the character of every young
person as a member of this society. The IOA’s global
work and, in particular, the part that focuses on the education of youngsters, is very important, especially in
these hard times. So, how could I refuse my material
contribution to the IOA’s educational work when I believe in and fully support the Values of Olympism such
as fair play, respect for one’s opponent and diversity,
the pursuit of excellence, the joy that comes through
making an effort, etc.? It is therefore with great pleasure that I will participate in this endeavour of the IOA.
What do you intend to do in the future with respect to Olympiacos’ charity work?
We shall continue to offer as much as we can to Greeks
undergoing hardship and, above all, to ensure a better
present but also a better future for children. ―

Κύριε Μαρινάκη, με την ολοκλήρωση της χορη γικής συμφωνίας που κάνατε με τη Διεθνή Ολυμπιακή
Ακαδημία ενισχύοντας το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
«Ολυμπιακών Σπουδών» εισέρχεστε και σε έναν άλλο
τομέα της κοινωνικής δράσης: εκείνον της αθλητικής
εκπαίδευσης. Τι σας έκανε να αποδεχθείτε την πρό κληση αυτή;
Υγιής αθλητισμός χωρίς να στηρίζεται στις αξίες και
τις αρχές του Ολυμπισμού δεν υπάρχει. Όσοι υπηρετούν τον αθλητισμό και προσβλέπουν σε μια συγκροτημένη και σωστή κοινωνία, θα πρέπει να κάνουν ότι
μπορούν προκειμένου να ενισχύσουν όλες εκείνες τις
δραστηριότητες που αποσκοπούν στη διάπλαση του
χαρακτήρα του κάθε νέου, ως μέλους αυτής της κοι νωνίας. Το συνολικό έργο της ΔΟΑ αλλά και ειδικότερα το κομμάτι εκείνο που αφορά στην εκπαίδευση των
νέων, είναι σημαντικό κυρίως στις μέρες που ζούμε.
Πώς θα μπορούσα λοιπόν να αρνηθώ την υλική συμβολή μου στο εκπαιδευτικό έργο της ΔΟΑ, όταν πιστεύω
και στηρίζω απόλυτα τις αξίες του Ολυμπισμού, όπως
εκείνες του ευ αγωνίζεσθαι, του σεβασμού στον αντίπαλο και στη διαφορετικότητα, της αναζήτησης της
τελειότητας, της απόλαυσης της προσπάθειας κ.ά. Με
μεγάλη λοιπόν χαρά συμμετέχω και εγώ σε αυτήν την
προσπάθεια της ΔΟΑ.
Τι σκοπεύετε να κάνετε στο μέλλον για το φιλανθρωπικό έργο του Ολυμπιακού;
Να συνεχίσουμε να προσφέρουμε όσα περισσότερα μπορούμε στους Έλληνες που δοκιμάζονται. Και
κυρίως να ετοιμάσουμε ένα καλύτερο παρόν αλλά και
μέλλον για τα παιδιά. ―
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The NOAs
around the world
Ο γύρος του κόσµου
µε τις Εθνικές Ολυµπιακές Ακαδηµίες

Argentina ― page 47

Spain ― page 59

Lesotho ― page 50

Nepal ― page 56

Founded in 1982 as a
Commission of the Olympic
Committee of Argentina,
the Olympic Academy of
Argentina was very active in
2014.

The SOA has under its
auspices the Spanish Union
of Olympic Philatelists,
the Pan-Iberian Union of
Olympic Academies and the
Spanish “Pierre de Coubertin”
Committee.

The National Olympic
Academy of Lesotho was
founded in 2001. Its first
Director was Zongezile
Dlangamandla.

The Olympic Academy of
Nepal was re-established
in January 2014, under the
auspices of the country’s
Olympic Committee with
a view to cultivating the
Olympic ideals.

Αργεντινή ― σελίδα 47

Ισπανία ― σελίδα 59

Λεσόθο ― σελίδα 50

Νεπάλ ― σελίδα 56

Η Ολυμπιακή Ακαδημία της
Αργεντινής που ιδρύθηκε
το 1982 ως Επιτροπή της
Ολυμπιακής Επιτροπής της
Αργεντινής, ανέπτυξε πλούσια
δράση εντός του 2014.

Η Ακαδημία έχει υπό την
αιγίδα της, την Ισπανική
Ένωση Ολυμπιακών
Φιλοτελιστών, την Πανιβηρική
Ένωση των Ακαδημιών και
την Ισπανική Επιτροπή
“Pierre de Coubertin”.

Η Εθνική Ολυμπιακή
Ακαδημία του Λεσόθο
ιδρύθηκε το 2001 με πρώτο
διευθυντή τον Zongezile
Dlangamandla.

Η Ολυμπιακή Ακαδημία του
Νεπάλ επανιδρύθηκε τον
Ιανουάριο του 2014, υπό
την αιγίδα της Ολυμπιακής
Επιτροπής της χώρας
προκειμένου να καλλιεργήσει
τα Ολυμπιακά ιδεώδη.
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Argentina

Founded in 1982 as a Commission of the Olympic Committee
of Argentina, the Olympic Academy of Argentina was very active in 2014.
It organised the annual Session for Young Participants from
the 14th to the 18th of October, which was attended by
representatives from the country’s different regions and by Dr
Conradο Durántez Corral, the
Honorary President of the Argentinian Olympic Academy.
Moreover, for the first time
since its creation, the Academy
organised a Session exclusively for sports journalists, as part
of its efforts to make the Press
more aware of the principles of
Olympism.
The Session was held in the
city of San Salvador from the 1st
to the 4th October, with a special
program which included lectures
and group discussions and was
attended by 30 journalists from
different regions and mass media.
Since 2010, the Olympic
Academy of Argentina has organised every two years a Session for people over 35, who
have never attended any Session and are working in the
fields of education, sport and
health. A total of 32 people attended the Session of 2014 that
was held from the 27th to the
30th November and, as is the
case for all Sessions, the Acad-

emy covered all accommodation
and meals expenses.
The most important activity, within the framework of the
Olympic Education program was
the 1st National Olympic Education Conference, aimed at pupils
and teachers who have already
followed courses on Olympism. The Conference was held
in the city of Concepción del
Uruguay on October 11 in the
presence of the President of the
Academy, Mario Moccia and Dr
Conradο Durántez Corral.
As part of the activities
whose aims were to combat the
absence of physical exercise
among young people, as well as
the low level of interest in sport
in schools, the 2nd National
Conference “Sport at school
age” was held on the 25th-26th
November, which was attended
by prominent figures from the
world of sport and education.
To ensure that schools would
focus on Olympic education, the
Academy promoted the program
“Olympic Values in school”, which
requires schools to develop a twominute audiovisual presentation
(video or power point with photographs and music) showing an activity from the physical education
course, with a view to promoting
and disseminating the Olympic values in school and society.

Aργεντινή

Η Ολυµπιακή Ακαδηµία της
Αργεντινής που ιδρύθηκε
το 1982 ως Επιτροπή της

Ολυµπιακής Επιτροπής της
Αργεντινής, ανέπτυξε πλούσια
δράση εντός του 2014.
∆ιοργάνωσε την ετήσια
Σύνοδο για Νέους Μετέχοντες
από τις 14 έως τις 18 Οκτωβρίου,
την παρακολούθησαν εκπρόσωποι
από διαφορετικές περιοχές της
χώρας και παρέστη ο ∆ρ Conradο
Durántez Corral, Επίτιµος
Πρόεδρος της Ολυµπιακής
Ακαδηµίας της χώρας.
Επίσης, για πρώτη φορά
από την ίδρυσή της, η Ακαδηµία
διοργάνωσε µια σύνοδο
αποκλειστικά για αθλητικούς
συντάκτες, στο πλαίσιο της
προσπάθειας να φέρει τον
Τύπο πιο κοντά στις αρχές του
Ολυµπισµού.
Η σύνοδος έγινε στην
πόλη Σαν Σαλβαδόρ στις 14 Οκτωβρίου, µε ένα ειδικό
πρόγραµµα διαλέξεων και
οµαδικών συζητήσεων και
συµµετείχαν 30 δηµοσιογράφοι
από διαφορετικές περιοχές και
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
Από το 2010 η Ολυµπιακή
Ακαδηµία της Αργεντινής
διοργανώνει κάθε δύο χρόνια
µία σύνοδο για άτοµα άνω των
35 ετών που στο παρελθόν
δεν είχαν παρακολουθήσει
καµία αντίστοιχη σύνοδο και
εργάζονται στους τοµείς της
εκπαίδευσης, του αθλητισµού
και της υγείας. Στη σύνοδο του
2014, που έγινε από τις 27 έως
τις 30 Νοεµβρίου, πήραν µέρος
32 άτοµα και, όπως σε όλες τις
συνόδους, η Ακαδηµία πλήρωσε
όλα τα έξοδα για τη διαµονή και
τη διατροφή.

Η πιο σηµαντική
δραστηριότητα στο πλαίσιο του
προγράµµατος Ολυµπιακής
Παιδείας ήταν το 1ο Εθνικό
Συνέδριο Ολυµπιακής Παιδείας
που απευθύνθηκε σε µαθητές
και καθηγητές που έχουν
παρακολουθήσει µαθήµατα πάνω
στον Ολυµπισµό. Το συνέδριο
έγινε στην πόλη Concepción del
Uruguay στις 11 Οκτωβρίου, µε
την παρουσία του Προέδρου της
Ακαδηµίας Mario Moccia και του
∆ρος Conrado Durántez Corral.
Στο πλαίσιο δράσεων για
την απουσία φυσικής άσκησης
των νέων αλλά και το µειωµένο
ενδιαφέρον για τον αθλητισµό
στα σχολεία, έγινε το 2ο Εθνικό
Συνέδριο «Ο Αθλητισµός στη
σχολική ηλικία» στις 25-26
Νοεµβρίου µε συµµετοχές
σηµαντικών ανθρώπων του
αθλητισµού και της εκπαίδευσης.
Για να δουλέψουν τα
σχολεία πάνω στην Ολυµπιακή
εκπαίδευση, η Ακαδηµία
προώθησε το πρόγραµµα
«Ολυµπιακές Αξίες στο σχολείο»,
µε το οποίο τα σχολεία πρέπει να
αναπτύξουν µια οπτικοακουστική
παρουσίαση (βίντεο ή power
point µε φωτογραφίες και
µουσική) διάρκειας δύο
λεπτών αντανακλώντας µια
δραστηριότητα µέσω µαθήµατος
φυσικής αγωγής µε την οποία θα
προωθούνται και θα διαδίδονται
οι Ολυµπιακές αξίες στο σχολείο
και στην κοινωνία.
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Benin

The Olympic Academy of Benin
works in order to create associations for disseminating Olympism in universities.
On 11 June 1986, student
Ferdinand Henri Vignon Senou
successfully presented his thesis “The contribution of Olympism to the recovery of human
values”, which equipped him
academically for the teaching of
physical education and sport.
Thirty years later, a student of the National Institute of
Youth, Physical Education and
Sport (INJEPS) approached
a similar subject related to
Olympism.
On 23 December 2014,
Ayèkèmi Igue presented her thesis on the subject “The concept
of athlos and modern Olympism in Benin’s school and university sport”, for which she
obtained very good marks and
could thus obtain her Master’s
degree in Science and Physical and Sports Activities Techniques. The student worked on
her research with the academic
support of the National Olympic
Academy of Benin.
Her subject was Olympic education in the school and university environment of Benin and
she went on to make proposals
for the introduction of education in Olympic values in Benin’s
school and university environment. One of her proposals
was to create associations for
disseminating Olympism in the
school and university environment. According to UNESCO’s
models, the objective of these

associations is to organise debates, readings, meetings and
communication on the educational values of Olympism and
sport such as: fair play, friendship, solidarity, excellence, the
joy found in effort, issues related
to genders and environmental
protection, etc. These associations could also organise sports
and games, with a view to revitalising the school and university
community.
In order to implement this
proposal at the practical level,
the National Olympic Committee of Benin (whose National
Olympic Academy will celebrate
its 30th anniversary in October
2015) is working systematically
for the creation of associations
that will disseminate Olympism
in Benin’s university environment. It will therefore create associations in the university cities
of Porto-Novo, Abomey-Calavi,
Parakou, Dassa, Savalou, Adjarra, and elsewhere. Once all
these associations have been
established, the aim will be to
integrate them into a Federation for disseminating Olympism
in the university environment of
Benin.

Μπενίν

Η Ολυµπιακή Ακαδηµία του
Μπενίν εργάζεται για τη
δηµιουργία συλλόγων για τη
διάδοση του Ολυµπισµού στα
πανεπιστήµια.
Στις 11 Ιουνίου 1986 ο
φοιτητής Ferdinand Henri
Vignon Senou υποστήριξε την
πτυχιακή του εργασία µε θέµα
«Η συνεισφορά του Ολυµπισµού
στην αποκατάσταση των

ανθρώπινων αξιών» για να πάρει
διδακτική επάρκεια στη Φυσική
Αγωγή και τον Αθλητισµό.
Τριάντα χρόνια µετά,
µια φοιτήτρια του Εθνικού
Ινστιτούτου Νεότητας Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισµού
(INJEPS) προσέγγισε ένα θέµα
σχετικό µε τον Ολυµπισµό.
Στις 23 ∆εκεµβρίου 2014,
η Ayèkèmi Igue υποστήριξε
τη διπλωµατική της εργασία,
για την οποία βαθµολογήθηκε
µε λίαν καλώς, µε θέµα
«Η έννοια του άθλου και ο
σύγχρονος Ολυµπισµός στον
σχολικό και πανεπιστηµιακό
αθλητισµό του Μπενίν» για
να πάρει το µεταπτυχιακό της
δίπλωµα master στις Επιστήµες
και Τεχνικές Σωµατικών και
Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων.
Η φοιτήτρια διεξήγαγε τις
έρευνές της µε την ακαδηµαϊκή
υποστήριξη της Εθνικής
Ολυµπιακής Ακαδηµίας του
Μπενίν.
Έθεσε το θέµα της
Ολυµπιακής Εκπαίδευσης στο
σχολικό και πανεπιστηµιακό
περιβάλλον του Μπενίν, ενώ
στη συνέχεια έκανε προτάσεις
µε στόχο την εισαγωγή της
εκπαίδευσης στις Ολυµπιακές
αξίες στο σχολικό και
πανεπιστηµιακό περιβάλλον
του Μπενίν. Ανάµεσα στις
προτάσεις της ήταν και η
δηµιουργία συλλόγων για τη
διάδοση του Ολυµπισµού στο
σχολικό και πανεπιστηµιακό
περιβάλλον. Κατά τα πρότυπα
της UNESCO, οι σύλλογοι για τη
διάδοση του Ολυµπισµού έχουν
ως αντικείµενο τη διενέργεια
συζητήσεων, συναντήσεων
ανάγνωσης και επικοινωνιών
πάνω στις εκπαιδευτικές
αξίες του Ολυµπισµού και
του αθλητισµού όπως: το
ευ αγωνίζεσθαι, η φιλία, η
αλληλεγγύη, η αριστεία, η χαρά
της προσπάθειας, τα ζητήµατα
τα σχετικά µε τα φύλα και την
προώθηση του περιβάλλοντος
κ.ο.κ. Οι προαναφερόµενοι
σύλλογοι µπορούν επίσης να
διοργανώσουν δραστηριότητες
µε αγώνες και παιχνίδια για να
αναζωογονήσουν τη ζωή της
σχολικής ή πανεπιστηµιακής
κοινότητας.
Για την πρακτική εφαρµογή
αυτής της πρότασης, η Εθνική
Ολυµπιακή Επιτροπή του Μπενίν,
της οποίας η Εθνική Ολυµπιακή

Ακαδηµία θα γιορτάσει τα
30 χρόνια λειτουργίας τον
Οκτώβριο 2015, εργάζεται
συστηµατικά για τη δηµιουργία
συλλόγων για τη διάδοση του
Ολυµπισµού στο πανεπιστηµιακό
περιβάλλον του Μπενίν. Ως εκ
τούτου, θα ιδρύσει συλλόγους
στις πανεπιστηµιουπόλεις του
Porto-Novo, του AbomeyCalavi, του Parakou, του Dassa,
του Savalou, του Adjarra κλπ.
Όταν δηµιουργηθούν όλοι
αυτοί οι σύλλογοι, στόχος
είναι να ενωθούν στο πλαίσιο
µιας Οµοσπονδίας για τη
διάδοση του Ολυµπισµού στον
πανεπιστηµιακό χώρο του
Μπενίν.

Chile

The activities of the Olympic Academy of Chile in the field of Olympic education have recently been
impressive.
The Itinerant Olympic Museum
travelled to four cities, Los Andes, Los Lagos, Concepción and
Valdivia, and was visited by over
800 students. The school Principals referred to the visits as having
been particularly successful.
The Academy, in cooperation
with the National Sports Training
Program “CND”, continued to develop the subject of Olympism.
More than 2,500 people involved
in the sports system – principals,
teachers and trainers – participated in the interactive program.
Moreover, the Academy developed the subject of Olympism
in Sports Science Career, in collaboration with the Santo Tomás
University.
From July to December 2014,
the Olympic Academy of Chile, the
“Women and Sport” Commission
and the Let’s Raise Chile developed the social interaction program “Olympic Challenge”, giving
priority to children at risk. The Session of the Olympic Academy was
organised in November at the University, with distinguished guests
from the world of sport. The discussion subjects were “Leadership
and Motivation in Sport”, “Sport’s
assessment on the written press”
and “Physical inaction in Chile and
its impact on sport”.
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Chinese Taipei

Xιλή

Σηµαντικές ήταν οι δράσεις
της Ολυµπιακής Ακαδηµίας
της Χιλής στο πλαίσιο της
Ολυµπιακής παιδείας.
Το κινητό Ολυµπιακό
Μουσείο πήγε σε τέσσερις
πόλεις, τις Los Andes, Los
Lagos, Concepción και
Valdivia και το επισκέφτηκαν
περισσότεροι από 800 µαθητές,
µε τους διευθυντές των
σχολείων να χαρακτηρίζουν
ιδιαίτερα επιτυχηµένες τις
επισκέψεις.
Η Ακαδηµία σε συνεργασία
µε το Εθνικό Αθλητικό
Προπονητικό Πρόγραµµα "CND"
συνέχισαν να αναπτύσσουν
το θέµα του Ολυµπισµού.
Στο διαδραστικό πρόγραµµα
πήραν µέρος περισσότερα από
2500 άτοµα που σχετίζονται
µε το αθλητικό σύστηµα, όπως
διευθυντές, εκπαιδευτικοί και
προπονητές.
Επίσης, η Ακαδηµία σε
συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο
Santo Tomás, ανέπτυξε το θέµα
του Ολυµπισµού στην αθλητική
επιστηµονική καριέρα.
Από τον Ιούλιο έως τον
∆εκέµβριο 2014, η Ολυµπιακή
Ακαδηµία της Χιλής, η Επιτροπή
«Γυναίκα και Αθλητισµός» και
το Ίδρυµα Let's Raise Chile
ανέπτυξαν το πρόγραµµα
κοινωνικής αλληλεπίδρασης
«Ολυµπιακή πρόκληση», µε
προτεραιότητα τα παιδιά που
βρίσκονται σε κίνδυνο.
Τον Νοέµβριο διοργανώθηκε
η Σύνοδος της Ολυµπιακής
Ακαδηµίας στο Πανεπιστήµιο µε
εκλεκτούς καλεσµένους από τον
αθλητικό χώρο και µε θέµατα
συζήτησης: «Ηγεσία και Κίνητρα
στον αθλητισµό», «Απήχηση του
αθλητισµού στον γραπτό Τύπο»
και «Σωµατική αδράνεια στη
Χιλή και ο αντίκτυπός της στον
αθλητισµό.»

The National Olympic Academy
of Chinese Taipei will organise
its 38th Session in August 2015.
Young participants from colleges and universities will discuss
and discover the ideals and the
content of the Olympic Movement. Apart from a series of lessons and group discussions,
various physical activities will be
included in the program, in anticipation of more young people
taking part.
In July 2015, building on the
experience from its Sessions,
the Academy will organise for
the first time a Summer Youth
Olympic Camp. Expectations
are high that the Olympic Camp
will be a success and an ideal
platform that will allow pupils
to make their first acquaintance
with Olympic education from an
early age.
Moreover, this year the National Olympic Academy will initiate a
series of ten Olympic lectures in
colleges and universities. Prominent athletes will be invited to
share their personal histories, acquire knowledge of and debate
on the athlete’s dilemma between
superiority in sport and a professional career. The lectures will
also convey the positive values
of Olympism to youngsters, with
a view to encouraging them to
create sports associations on the
University Campus.
In June 2015, an annual educational camp for the youth coordinators will be organised. Its

aim is to provide further education to all the people who have
been involved in the Academy’s educational activities and
are dedicated to promoting the
Olympic Movement.
Furthermore, the National
Olympic Academy of Chinese
Taipei will appoint new representatives who will attend the
Sessions of the IOA and other
National Olympic Academies
in order to promote cultural exchanges within the framework of
Olympic education.

Kινεζική Ταϊπέι

Η Εθνική Ολυµπιακή Ακαδηµία
της Κινεζικής Ταϊπέι, θα
διοργανώσει την 38η ετήσια
Σύνοδό της τον Αύγουστο του
2015. Νέοι συµµετέχοντες
από κολλέγια και πανεπιστήµια
θα συζητήσουν και θα
ανακαλύψουν τα ιδεώδη και το
περιεχόµενο του Ολυµπιακού
Κινήµατος. Εκτός από µια
σειρά µαθηµάτων και οµαδικών
συζητήσεων, διάφορες
σωµατικές δραστηριότητες θα
ενσωµατωθούν στο πρόγραµµα,
µε την ελπίδα περισσότεροι νέοι
να πάρουν µέρος.
Τον Ιούλιο του 2015, η
Ακαδηµία θα πραγµατοποιήσει για
πρώτη φορά Θερινή Ολυµπιακή
Κατασκήνωση Νέων. Με την
εµπειρία που υπάρχει από τις
συνόδους της Ακαδηµίας, όλοι
ευελπιστούν ότι η Ολυµπιακή
Κατασκήνωση θα γνωρίσει
επιτυχία και θα αποτελέσει ιδανική
πλατφόρµα για να καθοδηγήσει
τους µαθητές σε µια πρώτη

γνωριµία µε την Ολυµπιακή
παιδεία από νεαρή ηλικία.
Επίσης, η Εθνική Ολυµπιακή
Ακαδηµία θα ξεκινήσει αυτή
τη χρονιά µια σειρά δέκα
Ολυµπιακών διαλέξεων σε
κολλέγια και πανεπιστήµια.
Στις εκδηλώσεις αυτές θα
προσκληθούν κορυφαίοι
αθλητές για να µοιραστούν
τις προσωπικές τους ιστορίες
και την εµπειρία, αλλά και να
συζητήσουν για το δίληµµα
ενός αθλητή µεταξύ της
αθλητικής υπεροχής και της
επαγγελµατικής καριέρας. Οι
διαλέξεις θα µεταφέρουν επίσης
τις θετικές αξίες του Ολυµπισµού
στους νέους µε σκοπό να τους
ενθαρρύνουν να δηµιουργήσουν
αθλητικούς συλλόγους στην
πανεπιστηµιούπολη.
Τον Ιούνιο του 2015 θα
διοργανωθεί και µία ετήσια
εκπαιδευτική κατασκήνωση για
τους συντονιστές της νεολαίας, η
οποία στοχεύει στην επιµόρφωση
όσων έχουν εµπλακεί στις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες
της Ακαδηµίας και έχουν
αφοσιωθεί στην προώθηση του
Ολυµπιακού Κινήµατος.
Επιπροσθέτως, η Εθνική
Ολυµπιακή Ακαδηµία της
Κινεζικής Ταϊπέι, θα ορίσει νέους
αντιπροσώπους προκειµένου
να παρακολουθήσουν τις
συνόδους της ∆ΟΑ, αλλά και
άλλων Εθνικών Ολυµπιακών
Ακαδηµιών, για την προώθηση
της πολιτιστικής ανταλλαγής
στο πλαίσιο της Ολυµπιακής
παιδείας.
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Lesotho

The National Olympic Academy
of Lesotho was founded in 2001.
Its first Director was Zongezile
Dlangamandla. The Director today is Letsatsi Ntsibolane and
the Academy has seven members three of whom are women.
Over recent years, the Academy has been very active. It has
attended the IOA’s activities
in Ancient Olympia by sending
mostly young participants, as
well as directors, who attend the
relevant sessions as part of their
Olympic education, in order to
transfer this knowledge to their
homeland.
Since 2013, funded by the
Olympic Solidarity program, a
series of lectures in higher educational institutions on Olympic
values and Olympism has been
initiated. To this day, more than
1300 young people have attended these lectures.
The year 2015 marks a new
era in the history of Lesotho’s
Olympic Academy, through the
implementation, for the first
time, of the Olympic Values Educational Programme (OVEP). A
total of 40 primary and secondary education teachers from four
regions underwent training in
order to continue the program in
their own regions, through creation of Olympic associations.
The Academy’s objectives

are to extend OVEP throughout
the country, create an alumni association from the IOA’s
sessions and organise a youth
camp and festival.

Λεσόθο

Η Εθνική Ολυµπιακή Ακαδηµία
του Λεσόθο ιδρύθηκε το 2001 µε
πρώτο διευθυντή τον Zongezile
Dlangamandla. ∆ιευθυντής τώρα
είναι ο Letsatsi Ntsibolane και η
Ακαδηµία αποτελείται από επτά
µέλη, τρία εκ των οποίων είναι
γυναίκες.
Όλα αυτά τα χρόνια η
Ακαδηµία έχει αναπτύξει
σηµαντική δράση και συµµετέχει
στις δραστηριότητες της
∆ΟΑ στην Αρχαία Ολυµπία,
στέλνοντας κυρίως νέους
µετέχοντες, αλλά και διευθυντές
για να παρακολουθήσουν τις
αντίστοιχες συνόδους, στο
πλαίσιο της επιµόρφωσής
τους στον Ολυµπισµό, ώστε να
µεταφέρουν τις γνώσεις αυτές
στην πατρίδα.
Από το 2013 έχει ξεκινήσει
µια σειρά διαλέξεων σε ανώτερα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα για
τις Ολυµπιακές αξίες και τον
Ολυµπισµό, µε χρηµατοδότηση
από το πρόγραµµα της
Ολυµπιακής Αλληλεγγύης. Μέχρι
σήµερα περισσότεροι από 1300
νέοι έχουν παρακολουθήσει τις
συγκεκριµένες διαλέξεις.
Το 2015 σήµανε και µια
νέα εποχή στην ιστορία της
Ολυµπιακής Ακαδηµίας του

Λεσόθο, µε την εφαρµογή
για πρώτη φορά του Olympic
Values Education Programme
Training (OVEP). Απασχόλησε
40 καθηγητές πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
από τέσσερις περιοχές οι οποίοι
πήραν τα κατάλληλα εφόδια
προκειµένου να συνεχίσουν
το πρόγραµµα στις δικές
τους περιοχές, ιδρύοντας
Ολυµπιακούς συλλόγους.
Στους στόχους της
Ακαδηµίας είναι η εξάπλωση
του OVEP σε όλη τη χώρα, η
δηµιουργία συλλόγου αποφοίτων
από τις συνόδους της ∆ΟΑ, η
διοργάνωση µιας κατασκήνωσης
κι ενός φεστιβάλ νέων.

Colombia

The Olympic Academy of Colombia was represented at the
IOA’s 12th Session for Directors by Carlos Villegas Estrada
who, on his return home, wrote
an article entitled “The magic of
Olympia”, which was included in
the July issue of the Colombian
Olympic Committee periodical.
Colombia was also represented at the IOA’s 54th Session for Young Participants by
the sailing athlete, Alejandro
Bacot. On his return, he made a
presentation of his experience
to the Academy.
During its 25 years of opera-

tion, the Academy has organised 66 Olympic meetings in
order to establish a channel of
communication and exchange
of views between specialists
and general populace on issues
related to the Olympic Movement. In 2014, two meetings
were held, which gave the opportunity to academics and the
public to study the symbols of
the Olympic Movement and the
Youth Olympic Games.
At the meeting on the subject of the symbols, the role of
“host” was played by Academy member, Georgia Kaltsidou
and the former President of the
Academy, Manuel José Bonett.
Also present were the President of the Colombian Olympic
Committee, Balthazar Medina
and the President of the Spanish Olympic Academy, Conrado
Durántez Corral.
At the next meeting, on the
subject of the Youth Olympic
Games, Academy member Carlos Villegas Estrada was the coordinator and two athletes, who
had competed in the previous
Youth Olympic Games, Natalia
Yoposa and Brandon Rivera,
took part in the discussion. The
presence of Colombia in Nanjing
was discussed with the delegation member, Andrés Duque, a
member of the medical Team,
Nuri Neira and Alberto Galvis,
Communication Director of the
Colombian Olympic Committee.
On April 23-25 2014, the 3rd
National Meeting of the Olympic
Studies Chairs was held in Bogota and Santiago de Cali, with
the participation of 12 universities that have similar chairs.
The meeting started in Santiago de Cali, during which Alberto Ferrer, the Vice-President
of the Colombian Olympic Academy and Conrado Durántez talked to the Rector of the Escuela
Nacional del Deporte, one of the
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most important universities in
Colombia, about sport education. After the meeting with the
Rector, Conrado Durántez gave
a lecture to the students about
the Olympic Movement and its
philosophy.

“School Sport and the Olympic Movement”, which is to be
carried out in cooperation with
the country’s Sports Schools
Association and features a photographic sport competition,
which is open to all primary and
secondary schools. The photographs will have been taken during school competitions.

Κολομβία

Η Ολυµπιακή Ακαδηµία της
Κολοµβίας εκπροσωπήθηκε
στη 12η Σύνοδο ∆ιευθυντών
της ∆ΟΑ από τον Carlos
Villegas Estrada, ο οποίος
όταν επέστρεψε στη χώρα
έγραψε ένα άρθρο µε τίτλο
«Η µαγεία της Ολυµπίας»
που συµπεριλήφθηκε στην
περιοδική έκδοση της
Ολυµπιακής Επιτροπής της
χώρας, στο τεύχος του Ιουλίου.
Εκπροσώπηση υπήρχε
και στην 54η ∆ιεθνή Σύνοδο
για Νέους Μετέχοντες της
∆ΟΑ, µε τον αθλητή της
ιστιοπλοΐας Alejandro Bacot.
Μετά την επιστροφή του έκανε
παρουσίαση στην Ακαδηµία, της
εµπειρίας που έζησε.
Στα 25 χρόνια λειτουργίας
της, η Ακαδηµία έχει
διοργανώσει 66 Ολυµπιακές
Συναντήσεις, δηµιουργώντας
έτσι ένα πεδίο επικοινωνίας
και ανταλλαγής απόψεων
µεταξύ ειδικών και απλών
ενδιαφεροµένων, για θέµατα
σχετικά µε το Ολυµπιακό
Κίνηµα. Το 2014 έγιναν δύο
Συναντήσεις στις οποίες οι
ακαδηµαϊκοί και το κοινό
είχαν την ευκαιρία να
µελετήσουν τα σύµβολα του
Ολυµπιακού Κινήµατος και τους
Ολυµπιακούς Αγώνες Νέων.
Στη Συνάντηση για
τα σύµβολα το ρόλο του
«οικοδεσπότη» έπαιξαν
το µέλος της Ακαδηµίας
Γεωργία Καλτσίδου και
ο πρώην Πρόεδρος της
Ακαδηµίας Manuel José
Bonett. Συµµετείχαν ακόµα ο
Πρόεδρος της Κολοµβιανής
Ολυµπιακής Επιτροπής
Balthazar Medina και ο
Πρόεδρος της Ολυµπιακής
Ακαδηµίας της Ισπανίας
Conrado Durántez Corral.
Στην επόµενη Συνάντηση
µε θέµα τους Ολυµπιακούς
Αγώνες Νέων, τον συντονισµό
έκανε το µέλος της Ακαδηµίας
Carlos Villegas Estrada και

Κροατία

πήραν µέρος και δύο αθλητές
που συµµετείχαν στους
προηγούµενους Ολυµπιακούς
Νέων, η Natalia Yopasa και ο
Brandon Rivera. Συζητήθηκε
η παρουσία της Κολοµβίας
στο Νanjing µε το µέλος της
αποστολής Andrés Duque, το
µέλος της ιατρικής οµάδας Nuri
Neira και τον Alberto Galvis,
∆ιευθυντή Επικοινωνίας της
Ολυµπιακής Επιτροπής της
Κολοµβίας.
Στις 23-25 Απριλίου
2014 έγινε στη Μπογκοτά
και το Σαντιάγο ντε Κάλι, η
3η Εθνική Συνάντηση των
Εδρών Ολυµπιακών Σπουδών,
µε τη συµµετοχή των 12
πανεπιστηµίων που έχουν τις
αντίστοιχες Έδρες.
Η Συνάντηση ξεκίνησε στο
Σαντιάγο ντε Κάλι, όπου ο
αντιπρόεδρος της Κολοµβιανής
Ολυµπιακής Ακαδηµίας,
Alberto Ferrer και ο Conrado
Durántez είχαν µια συνοµιλία
µε τον Πρύτανη του Escuela
Nacional del Deporte, ενός από
τα πιο σηµαντικά πανεπιστήµια
στην Κολοµβία σχετικά µε την
αθλητική εκπαίδευση. Μετά τη
συνάντηση µε τον Πρύτανη, ο
Conrado Durántez µίλησε στους
φοιτητές για το Ολυµπιακό
Κίνηµα και τη φιλοσοφία του.

Croatia

The Olympic Academy of Croatia
organised a countrywide “Sport
and Art” competition, which was
an excellent opportunity for promoting cooperation between the
worlds of art and sport at national
level. Seven entries were submitted and the winner was the work
of sculptor Ante Guberina.
The sculptor in question had
participated with a work entitled
“Olympic Chain” in the IOC’s
competition “Art and Sport” before the Sydney Olympics. Guberina, in fact, had obtained first
prize in the sculpture competition and his work was exhibited
in the Olympic Museum of Lausanne. A copy of it can be seen in
the Sports Museum of Croatia.
The prize was awarded on
18 December during the annual,
Croatian sport prize-giving ceremony and was transmitted live
on television.
For 2015, in order to disseminate Olympic education and promote the fundamental principles
of Olympism, the Academy with
its collaborators will organise
a series of activities at national
level. The next program will be

Η Ολυµπιακή Ακαδηµία της
Κροατίας διοργάνωσε στη χώρα
τον διαγωνισµό «Αθλητισµός και
Τέχνη», γεγονός που αποτέλεσε
µια εξαιρετική ευκαιρία για την
προώθηση της συνεργασίας
µεταξύ των κόσµων της τέχνης
και του αθλητισµού σε εθνικό
επίπεδο. Υποβλήθηκαν επτά
προτάσεις και τελικά κέρδισε η
υποψηφιότητα του γλύπτη Ante
Guberina.
Ο συγκεκριµένος γλύπτης
είχε συµµετάσχει µε το έργο
του «Ολυµπιακή Αλυσίδα» στον
διαγωνισµό της ∆ΟΕ «Τέχνη και
Αθλητισµός» το 2000, πριν από
τους Ολυµπιακούς Αγώνες του
Σίδνεϋ. Τότε µάλιστα ο Guberina
κατέκτησε το πρώτο βραβείο
στον διαγωνισµό της γλυπτικής
και το έργο του εκτέθηκε
στο Ολυµπιακό Μουσείο της
Λοζάνης. Ένα αντίγραφο
υπάρχει στο Αθλητικό Μουσείο
της Κροατίας.
Το βραβείο παρουσιάστηκε
στις 18 ∆εκεµβρίου κατά τη
διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης
βραβείων του κροατικού
αθλητισµού και µεταδόθηκε
ζωντανά από την τηλεόραση.
Για τη διάδοση της
Ολυµπιακής παιδείας και για την
προώθηση των βασικών αρχών
του Ολυµπισµού, η Ακαδηµία θα
διοργανώσει για το 2015 µαζί µε
τους συνεργάτες της, µια σειρά
από δράσεις σε εθνικό επίπεδο.
Το επόµενο πρόγραµµα είναι
το «Σχολικός Αθλητισµός και
Ολυµπιακό Κίνηµα», το οποίο
γίνεται σε συνεργασία µε την
Ένωση Αθλητικών Σχολείων της
χώρας και αφορά φωτογραφικό
αθλητικό διαγωνισµό που
είναι ανοιχτός για όλα τα
σχολεία της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Οι φωτογραφίες πρέπει να
τραβηχτούν κατά τη διάρκεια
σχολικών αγώνων.
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Cyprus

For the eighth consecutive year,
schools from all over Cyprus
participated in the Olympic education program that was held
at the Olympic House. The program’s linchpin was the presentation of Olympic values and
ideals, and the proper practice
of “fair play”. As part of a special school program, there was
also a presentation on the subject of sport’s contribution to
health, which was given to more
than 200 pupils.
On April 3rd, the Cypriot
“Pierre de Coubertin” Commission organised the 3rd Cypriot
Student Conference on “Olympic principles and values and
their effects on youth”. The
event was organised in cooperation with the Ministry of Education and 150 pupils participated.
The annual Session of the
Olympic Academy with more
than 250 delegates present
was held on December 6th
and the subject was the ideals and values of Olympism.
The main speakers were Dr Andreas Fylaktou and Dr Vassiliki
Tzachrista.
On September 20th, Olympic
Day was celebrated in Nicosia
with athletes running 5 and 7 kilometres. At the same time, 16
sports federations gave sports
displays, inviting the largest
possible participation from the

public.
Furthermore, the Cypriot
Olympic Academy sent two
representatives to the 54th International Session for Young
Participants in Ancient Olympia.

Κύπρος

Για όγδοη συνεχόµενη χρονιά,
σχολεία απ' όλη την Κύπρο
συµµετείχαν στο πρόγραµµα
Ολυµπιακής παιδείας που έγινε
στο Ολυµπιακό Σπίτι. Άξονες
του προγράµµατος ήταν η
παρουσίαση των Ολυµπιακών
αξιών και ιδανικών και η σωστή
εφαρµογή του «ευ αγωνίζεσθαι».
Επιπροσθέτως, έγινε µια ειδική
παρουσίαση για τη σηµασία
των αθληµάτων στην υγεία,
σε περισσότερους από 200
µαθητές, στο πλαίσιο ειδικού
σχολικού προγράµµατος.
Στις 3 Απριλίου η Κυπριακή
Επιτροπή “Pierre de Coubertin”
οργάνωσε µε επιτυχία το 3ο
Κυπριακό Σχολικό Συνέδριο µε
τίτλο «Ολυµπιακές Αρχές και
Αξίες και η επίδρασή τους στη
νεολαία». Η εκδήλωση έγινε σε
συνεργασία µε το Υπουργείο
Παιδείας µε τη συµµετοχή 150
µαθητών.
Στις 6 ∆εκεµβρίου έγινε και η
ετήσια Σύνοδος της Ολυµπιακής
Ακαδηµίας µε θέµα τα ιδανικά
και τις αξίες του Ολυµπισµού
και κεντρικούς οµιλητές τον
∆ρα Ανδρέα Φυλακτού και
την ∆ρα Βασιλική Τζαχρήστα
και περισσότερους από 250
συνέδρους.

Στις 20 Σεπτεµβρίου
γιορτάστηκε και η Ολυµπιακή
Ηµέρα στη Λευκωσία, µε
τους αθλητές να τρέχουν 5
και 7 χιλιόµετρα. Παράλληλα,
16 αθλητικές οµοσπονδίες
επέδειξαν τα αθλήµατά τους
επιζητώντας τη µεγαλύτερη
δυνατή συµµετοχή του κοινού.
Η Ολυµπιακή Ακαδηµία
της Κύπρου έστειλε και δύο
αντιπροσώπους στην 54η ∆ιεθνή
Σύνοδο για Νέους Μετέχοντες
στην Αρχαία Ολυµπία.

Pierre de Coubertin, Sport as a
School of Life” was awarded to
the Varala Sports Institute, which
has been promoting the Olympic
ideals for many years.
For 2015, a National Educational Event for Educationists
is planned. It will bring together
20,000 teachers and is the most
important event for the educational and coaching sector in
Finland. Moreover, Olympic Day
will be celebrated in July in Pori.
During the year, the “Fairly
to Rio 2016” program will be
launched, the objective being to
reach more than 2000 communities and 200,000 children.
Finally, in June, the Olympic
Educational Seminar “Finland is
one of the world's mobile sports
nation-2020”, will be held in
Ancient Olympia. The Olympic
Educational Seminar is held in
collaboration with regional organisations and its objective is
to bring them and their advisers in contact with the sports
federations and youth leaders.
A preparatory meeting will be
conducted before the Seminar
and a follow-up meeting upon its
conclusion.

Finland

The Olympic Committee of Finland founded the Finnish Olympic
Academy in 1987, its mission being to cultivate and disseminate
the values of Olympism in Finland.
Last year, the diffusion of
Olympic education among children and young people was
achieved through three actions. The most important of
these named “Skiing for Sochi”
was aimed at schools, in 300 of
which it was implemented in cooperation with the organisation
“Finnish Schools on the Move”
and the Paralympic Committee.
The other two actions were
the celebration of Olympic Day
with events in Helsinki and Pori,
which were attended by approximately 20,000 young people.
It is worth noting that in 2013,
the prize of the International
Olympic Committee: “150 years,

Φινλανδία

Η Ολυµπιακή Επιτροπή της
Φινλανδίας ίδρυσε το 1987 την
Ολυµπιακή Ακαδηµία της χώρας
µε αποστολή την καλλιέργεια
και τη διάδοση των αξιών του
Ολυµπισµού στη Φινλανδία.
Την περασµένη χρονιά
η διάδοση της Ολυµπιακής
παιδείας στα παιδιά και τους
νέους έγινε µέσω τριών
δράσεων. Η πιο σηµαντική
από αυτές απευθυνόταν στα
σχολεία και ονοµάστηκε «Σκι για
το Σότσι» και διαδραµατίστηκε
σε 300 σχολεία της χώρας, σε
συνεργασία µε την οργάνωση
”Finnish Schools on the
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Move” και την Παραολυµπιακή
Επιτροπή.
Οι άλλες δύο δράσεις
αφορούν στον εορτασµό
της Ολυµπιακής Ηµέρας, µε
εκδηλώσεις στο Ελσίνκι και στο
Πόρι που τις παρακολούθησαν
περίπου 20.000 νέοι.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το
2013 το βραβείο της ∆ιεθνούς
Ολυµπιακής Επιτροπής: «150
χρόνια, Pierre de Coubertin, ο
Αθλητισµός ως Σχολείο Ζωής»,
απονεµήθηκε στο Αθλητικό
Ινστιτούτο της Βαράλα, το οποίο
προωθεί τα Ολυµπιακά ιδεώδη
εδώ και αρκετά χρόνια.
Για το 2015 έχει
προγραµµατιστεί η Εθνική
Εκπαιδευτική Εκδήλωση για
Παιδαγωγούς, που είναι το
µεγαλύτερο γεγονός για τον
εκπαιδευτικό και προπονητικό
τοµέα στη Φινλανδία και
θα συγκεντρώσει 20.000
εκπαιδευτικούς. Επίσης, θα γίνει
ο εορτασµός της Ολυµπιακής
Ηµέρας τον Ιούλιο στο Πόρι.
Μέσα στη χρονιά θα
ξεκινήσει και το πρόγραµµα
“Fairly to Rio 2016” και ο στόχος
είναι να φτάσει σε περισσότερες
από 2000 κοινότητες και
200.000 παιδιά.
Τέλος, τον Ιούνιο
στην Αρχαία Ολυµπία θα
διοργανωθεί το Ολυµπιακό
Εκπαιδευτικό Σεµινάριο “
Finland is one of the world's
mobile sports nation-2020”.
Το Ολυµπιακό Εκπαιδευτικό
Σεµινάριο πραγµατοποιείται
σε συνεργασία µε τις
περιφερειακές οργανώσεις και
έχει στόχο να φέρει σε επαφή
τις περιφερειακές οργανώσεις
και τους συµβούλους τους µε
τις αθλητικές οµοσπονδίες
και τους ηγέτες της νεολαίας.
Πριν και µετά το Σεµινάριο
θα διεξαχθούν συναντήσεις
προετοιµασίας.

Great Britain

The youth program implemented by the British Olympic Associations and entitled
Get Set continues to expand
into more schools and reach
more young people all over
the United Kingdom. The program’s redesigned web page,

www.getset.uk is now easily
accessible from cell phones and
has a new content management
system.
It is a platform that allows
educationists to liaise and share
their ideas. One of its applications invites young people to
interact serving as a bridge between London and Rio; there is
also an online educational lessons system.
During 2014, the program
Get Set to Make a Change provided 500 programs through
8000 people with a view to making local communities a healthier
and more active place to live in.
In autumn, festive events were
held throughout the country in
recognition of the contribution
made by these programs.
The program Get Set to Play,
in collaboration with Procter and
Gamble, entered into its second
year building on the Olympic
team and Olympic values to help
3 to 11 year-olds make their play
time more active and dynamic.
Olympic Day was also celebrated, the objective being to
encourage schools and young
people to discover the mean-

ing of International Olympic Day
and its motto “Move, Learn and
Discover”.

Μεγάλη Βρετανία

Το πρόγραµµα για τους
νέους µε τίτλο Get Set, που
εφαρµόζουν οι βρετανικοί
Ολυµπιακοί σύλλογοι συνεχίζει
να επεκτείνεται σε περισσότερα
σχολεία και σε περισσότερους
νέους, σε όλο το Ηνωµένο
Βασίλειο. Η ιστοσελίδα
του προγράµµατος,
www.getset.co.uk,
επανασχεδιάστηκε και πλέον
είναι ευκολότερα προσβάσιµη
από κινητά τηλέφωνα και
έχει νέο σύστηµα διαχείρισης
περιεχοµένου.
Αποτελεί µια πλατφόρµα που
επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς
να συνεργαστούν και να
µοιραστούν τις ιδέες τους
και έχει µία εφαρµογή
που προκαλεί τους νέους
ανθρώπους να συνεργαστούν
και να καλύψουν την απόσταση
από το Λονδίνο στο Ρίο,
ενώ λειτουργεί κι ένα online
εκπαιδευτικό σύστηµα
µαθηµάτων.

Μέσα στο 2014, το
πρόγραµµα Get Set to Make a
Change, µέσω 8000 ατόµων,
παρείχε 500 προγράµµατα για
να γίνουν οι τοπικές κοινότητες
ένα πιο υγιεινό και δραστήριο
µέρος για να ζήσει κανείς. Το
φθινόπωρο ειδικές εορταστικές
εκδηλώσεις έγιναν σε όλη
τη χώρα, στο πλαίσιο της
αναγνώρισης της συνεισφοράς
αυτών των προγραµµάτων.
Το πρόγραµµα Get Set to
Play σε συνεργασία µε την
Procter and Gamble, µπήκε στο
δεύτερο χρόνο που αξιοποιεί
την Ολυµπιακή οµάδα και
τις Ολυµπιακές αξίες για να
βοηθήσει παιδιά ηλικίας 311 να κάνουν την ώρα του
παιχνιδιού τους πιο ενεργητική
και δραστήρια.
Επίσης, έγινε και ο
εορτασµός της Ολυµπιακής
Ηµέρας µε στόχο να
ενθαρρυνθούν τα σχολεία
και οι νεανικές οµάδες να
ανακαλύψουν το νόηµα
της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής
Ηµέρας και του συνθήµατός
της «Κινήσου, Μάθε και
Ανακάλυψε».
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Guatemala

In 2014, the Olympic Academy
of Guatemala completed a series of actions for the development and dissemination of the
fundamental principles and values of Olympism, which were:
- The sporting activity,
“Goals for life”, in collaboration
with the Young Men’s Christian
Association (YMCA).
- The conference, “History,
Philosophy and the values of
Olympism” held in 15 schools
and attended by 8036 children.
- Debates on Olympism with
young athletes and social workers. More than 525 young people, together with their coaches
and parents, discussed Olympic values and the Olympic
history.
- The event on Olympic Day
for the promotion of the Olympic
symbols, the Olympic mascots
and the Olympic values: Excellence, Respect and Friendship.
This event was watched by approximately 1200 children and
young people.
- Olympic educational programs for the promotion and
development of the Olympic
Movement, in collaboration with
the UN, UNICEF and UNESCO,
in order to impart the Olympic
values to over four million children throughout the country.

- The 23rd Session for Young
Athletes of the Olympic Academy of Guatemala, which was
held on 15–18 October with the
participation of 39 young people
from 13 Olympic sports and 4
non-Olympic sports.
- The 1st Session of the
country’s Academy for national
sports leaders with the motto
“When sport can change the
world” and the participation of
80 leaders from different Sport
Federations and Sport Institutes.
- Two people were representatives at the Directors Session
held in Ancient Olympia in May,
and three athletes at the Session for Young Participants in
June.

Γουατεμάλα

Η Ολυµπιακή Ακαδηµία της
Γουατεµάλας ολοκλήρωσε το
2014 µια σειρά δράσεων για την
ανάπτυξη και τη διάδοση των
θεµελιωδών αρχών και αξιών
του Ολυµπισµού. Αυτές ήταν:
- Η αθλητική δραστηριότητα
«Γκολ για τη ζωή» σε συνεργασία
µε τις Χριστιανικές Αδελφότητες
Νέων Ανδρών (YMCA).
- Η συνδιάσκεψη µε τίτλο:
«Ιστορία, Φιλοσοφία και Αξίες
του Ολυµπισµού» σε 15 σχολεία
και την παρακολούθησαν 8.036
παιδιά.
- Συζητήσεις για τον
Ολυµπισµό µε νέους αθλητές
και κοινωνικούς λειτουργούς.

Περισσότεροι από 525 νέοι,
µαζί µε προπονητές και γονείς
σχολίασαν τις Ολυµπιακές αξίες
και την Ολυµπιακή ιστορία.
- Ο αγώνας της Ολυµπιακής
Ηµέρας για την προώθηση των
Ολυµπιακών συµβόλων, των
Ολυµπιακών µασκότ και των
Ολυµπιακών αξιών: Αριστεία,
Σεβασµός και Φιλία. Τη δράση
αυτή παρακολούθησαν περίπου
1200 παιδιά και νέοι.
- Ολυµπιακά εκπαιδευτικά
προγράµµατα για την προώθηση
και ανάπτυξη του Ολυµπιακού
Κινήµατος, σε συνεργασία µε
τον ΟΗΕ, την UNICEF και την
UNESCO, ώστε να µεταδοθούν οι
Ολυµπιακές αξίες σε περισσότερα
από τέσσερα εκατοµµύρια παιδιά
σε όλη τη χώρα.
- Η 23η Σύνοδος της
Ολυµπιακής Ακαδηµίας της
Γουατεµάλας για Νέους
Αθλητές, που έγινε στις 15-18
Οκτωβρίου µε τη συµµετοχή
39 νέων από 13 Ολυµπιακά
αθλήµατα και τέσσερα µη
Ολυµπιακά.
- Η 1η Σύνοδος της
Ακαδηµίας της χώρας για τους
εθνικούς ηγέτες του αθλητισµού,
µε το σύνθηµα «Όταν ο
αθλητισµός µπορεί να αλλάξει
τον κόσµο» και τη συµµετοχή
80 ηγετών από διαφορετικές
Αθλητικές Οµοσπονδίες και
Αθλητικά Ινστιτούτα.
- Η εκπροσώπηση µε δύο
άτοµα στη Σύνοδο των ∆ιευθυντών
που έγινε στην Αρχαία Ολυµπία
τον Μάιο και µε τρεις αθλητές
στη Σύνοδο για τους Νέους
Μετέχοντες, τον Ιούνιο.

Japan

The Japanese Olympic Academy has organised annual sessions since 1978. The subject
of the 37th Session, held on November 30 was: “Diffusion and
promotion of Olympism: Dealing
with New Challenges and a Vision for the Future”. The subject
corresponded to the mediumterm objective of the Academy,
in view of the Tokyo 2020 Olympic Games. The Session wanted to maximise participation
in the Olympic Movement and
promote understanding of the
Olympic values.
The session also celebrated the 50th anniversary of the
Olympic Games in Tokyo, in
1964. This anniversary was an
opportunity to re-examine the
steps that had been taken during the last half of the century
in relation to the Olympic Movement. The session covered the
three following programs: a key
lecture by honorary IOC member, Chiharu Igaya, a symposium focusing on the activities
of the Olympic Movement, in
particular in the field of Olympic education, organised by the
country’s Olympic Academy,
the Olympic Committee and the
Centre for Olympic Research
and Education of Tsukuba University (an organisation that is
recognized by the IOC) and,
thirdly, a lecture at the end from
Professor Masami Sekine.
In his lecture, Mr Igaya spoke
of the achievements of the In-
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ternational Olympic Committee and made reference to the
main points of Agenda 2020 as
well as the new guidelines of the
Olympic Movement.
At the Symposium, the representatives of the three institutions presented their respective
roles for the promotion of the
Olympic Movement and re-considered the importance of the
cooperation, which is essential
in order to achieve important
results in the field of Olympic
education. They also discussed
the issues that need to be dealt
with for improving the system of
cooperation.
The farewell lecture was
presented by Professor Sekine
of Nippon Sport University. He
presented the new values and
opportunities of Olympism from
the angle of sport philosophy
and stressed the importance of
promoting and disseminating
the Olympic values for the future
of the Olympic Movement.
The most important achievement of the Academy’s annual
Session was the agreement of
the three institutions to jointly
use the Olympic symbol. This
cooperation is expected to grow
and support the efforts that are
needed for the diffusion of the
Olympic Movement in Japan.

Ιαπωνία

Από το 1978 η Ολυµπιακή
Ακαδηµία της Ιαπωνίας
διοργανώνει τις ετήσιες
συνόδους της. Το θέµα της
37ης Συνόδου, που έγινε
στις 30 Νοεµβρίου ήταν:
«∆ιάχυση και Προώθηση του
Ολυµπισµού: Σηµασία των νέων
προκλήσεων και όραµα για το
µέλλον». Το θέµα αντιστοιχούσε
στον µεσοπρόθεσµο στόχο
της Ακαδηµίας ενόψει των
Ολυµπιακών Αγώνων του Τόκυο
το 2020. Η Σύνοδος θέλησε
να αξιοποιήσει τη συµµετοχή
στο Ολυµπιακό Κίνηµα και την
προώθηση της κατανόησης των
αξιών του Ολυµπισµού.
Η σύνοδος γιόρτασε επίσης
την 50ή επέτειο από τους
Ολυµπιακούς Αγώνες του Τόκυο
το 1964. Η επέτειος αυτή έδωσε
και την ευκαιρία για επανεξέταση
των βηµάτων που έγιναν τον
τελευταίο µισό αιώνα στο πλαίσιο

του Ολυµπιακού Κινήµατος.
Τη σύνοδο αποτελούσαν
τα εξής τρία προγράµµατα:
Μια κεντρική οµιλία από τον
Chiharu Igaya, επίτιµο µέλος
της ∆ΟΕ, ένα συµπόσιο µε
επίκεντρο τις δραστηριότητες του
Ολυµπιακού Κινήµατος, ειδικά
στον τοµέα της Ολυµπιακής
παιδείας, εξ ονόµατος της
Ολυµπιακής Ακαδηµίας της
χώρας, της Ολυµπιακής
Επιτροπής και του Κέντρου
για την Ολυµπιακή Έρευνα και
Εκπαίδευση του Πανεπιστηµίου
της Tsukuba, ενός οργανισµού
αναγνωρισµένου από τη ∆ΟΕ.
Και τρίτον, µια διάλεξη για το
τέλος, από τον καθηγητή Masami
Sekine.
Στην οµιλία του ο κ. Igaya
µίλησε για τα επιτεύγµατα της
∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής
και ενηµέρωσε για τα βασικά
σηµεία της Ατζέντας 2020, των
νέων κατευθυντήριων γραµµών
του Ολυµπιακού Κινήµατος.
Στο Συµπόσιο, οι εκπρόσωποι
των τριών φορέων έκαναν
παρουσιάσεις σχετικές µε τους
αντίστοιχους ρόλους τους στην
προώθηση του Ολυµπιακού
Κινήµατος και επανεξέτασαν
τη σηµασία της συνεργασίας
που πρέπει να έχουν ώστε να
πετυχαίνουν σηµαντικότερα
επιτεύγµατα στον τοµέα
της Ολυµπιακής παιδείας.
Συζητήθηκαν επίσης θέµατα
που πρέπει να αντιµετωπιστούν
για την καλύτερη λειτουργία του
συστήµατος συνεργασίας.
Την αποχαιρετιστήρια
διάλεξη έκανε ο καθηγητής
Sekine του Αθλητικού
Πανεπιστηµίου της Iαπωνίας.
Παρουσίασε τις νέες αξίες και
τις δυνατότητες του Ολυµπισµού
από τη σκοπιά της αθλητικής
φιλοσοφίας και τόνισε τη
σηµασία της προώθησης και
διάδοσης των Ολυµπιακών αξιών
για το µέλλον του Ολυµπιακού
Κινήµατος.
Το πιο σηµαντικό επίτευγµα
της ετήσιας Συνόδου της
Ακαδηµίας ήταν η συµφωνία
των τριών φορέων για
συνεργασία, χρησιµοποιώντας
από κοινού το Ολυµπιακό
σύµβολο. Η συνεργασία
αναµένεται να διευρύνει και
να ενισχύσει τις προσπάθειες
για εξάπλωση του Ολυµπιακού
Κινήµατος στην Ιαπωνία.

international Art and Sport
contest, organised by the International Olympic Committee for the Olympic Games of
Rio 2016.

Ιταλία

Italy

In 2014, the Italian Olympic
Academy continued its activities for the promotion of
Olympic values to the younger
generations both in and out of
school.
A national contest for the
Sochi Olympic Games entitled: “Visual arts in the sports
of the Winter Games” was
successfully completed. More
than 200 students of Fine
Art Academies from all over
the country participated with
paintings, graphics and sculptures, which were exhibited, in
the first week of March, in the
Foro Italico gardens in Rome.
The exhibition attracted great
public interest and the Academy produced a publication
with photographs of all the
works.
At the end of May 2014,
the opening ceremony of
the Academy’s annual Session was held in the Hall of
Honours at the University of
Viterbo, followed by the twoday projects at the Aeronautics School. More than 100
students from universities
throughout Italy attended the
Session.
In June 2014, the Olympic
Academy participated in the
celebration for CONI’s centenary with a stand at Foro Italico, where all the activities of
the Academy were presented with publications, photographs and posters. At the
stand, staff with specialised
knowledge answered all questions related to the Academy’s
activities.
For 2015, the 16th annual
Session has been planned as
well as the promotion of the

Και το 2014 η Ολυµπιακή
Ακαδηµία της Ιταλίας συνέχισε τις
δράσεις της για την προώθηση
των Ολυµπιακών αξιών στις
νεότερες γενιές και στα σχολεία.
Ολοκληρώθηκε µε
µεγάλη επιτυχία ένας εθνικός
διαγωνισµός για τους
Ολυµπιακούς Αγώνες του Σότσι
µε τίτλο: «Οι εικαστικές τέχνες
στα αθλήµατα των Χειµερινών
Αγώνων». Συµµετείχαν
περισσότεροι από 200
σπουδαστές των Ακαδηµιών
Καλών Τεχνών από όλη την
Ιταλία, µε έργα ζωγραφικής,
γραφικά και γλυπτά, τα οποία
εκτέθηκαν την πρώτη εβδοµάδα
του Μαρτίου, στους κήπους
του Foro Italico στην Ρώµη. Η
έκθεση συγκέντρωσε το µεγάλο
ενδιαφέρον του κοινού, ενώ
η Ακαδηµία δηµιούργησε µια
έκδοση µε φωτογραφίες όλων
των έργων.
Στα τέλη Μαΐου 2014,
διοργανώθηκε η ετήσια Σύνοδος
της Ακαδηµίας µε την τελετή
έναρξης να γίνεται στην Αίθουσα
των Τιµών, στο Πανεπιστήµιο του
Viterbo. Ακολούθησαν οι διήµερες
εργασίες στη Σχολή Αεροναυτικής
και τη Σύνοδο παρακολούθησαν
περισσότεροι από 100 φοιτητές
πανεπιστηµίων από όλη την Ιταλία.
Τον Ιούνιο του 2014, η
Ολυµπιακή Ακαδηµία συµµετείχε
στον εορτασµό των 100 ετών
της CONI µε περίπτερο στο Foro
Italicο, όπου παρουσιάστηκαν
όλες οι δράσεις της Ακαδηµίας,
µε εκδόσεις, φωτογραφίες και
αφίσες. Στο περίπτερο υπήρχε
εξειδικευµένο προσωπικό που
απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις
των ενδιαφεροµένων για τις
δράσεις της Ακαδηµίας.
Για το 2015 έχει
προγραµµατιστεί η διοργάνωση
της 26ης ετήσιας Συνόδου,
αλλά και η προώθηση ενός
διεθνούς διαγωνισµού Τέχνης
και Αθλητισµού, που διοργανώνει
η ∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή
ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων
του Ρίο το 2016.
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The NOAs around the world
Ο γύρος του κόσµου µε τις Εθνικές Ολυµπιακές Ακαδηµίες

Nepal

The Olympic Academy of Nepal was re-established in January 2014, under the auspices of
the country’s Olympic Committee with a view to cultivating the
Olympic ideals. It is composed
of nine members and during the
year the Academy organised
educational programs on the
Olympic Movement and Olympic history.
As part of the education it
provides to people regarding
Olympism, the Olympic Movement and the Olympic Games,
the Academy organised a specific further education program
on February 2. Two representatives from each Federation, 38
in all from 19 Federations, attended the program and learned
about the history of the Olympic Games, the Olympic Movement and the Nepalese Olympic
Committee.
Academy members, Ramesh Khanal and Prativa Joshi,
presented the history of the
Olympic Games and Nepal’s
participation in the Olympics.
Dhruba Bahadur Pradhan, the
President of the Olympic Academy, shared his experience concerning the Olympic Movement
in Nepal, and Sujan Lal Shrestha, the Academy’s Director,
presented the structure of the
Olympic Movement.
On May 31, 2014, a one-day
meeting on the Olympic Movement was organised, with the
participation of 25 male and female athletes, who shared their
experiences of having competed in the Olympic Games.
Academy member, Chhitiz Arun
Shrestha showed a video of the

Nepal delegation from the Olympic Games of Tokyo 1964 up
to London 2012. Moreover, the
Director, Sujan Lal Shrestha explained the Olympic rules.
At the end of the meeting,
Dhruba Bahadur Pradhan, the
President of the Olympic Academy, gave certificates to all
participants.
For 2015, educational seminars on the Olympic Movement
and Olympic history aimed at
teachers are planned, as well as
a one-day meeting on the staging of the Games according to
the Olympic model, and the organisation of mini-Olympics in
collaboration with the schools.

Νεπάλ

Η Ολυµπιακή Ακαδηµία του
Νεπάλ επανιδρύθηκε τον
Ιανουάριο του 2014, υπό
την αιγίδα της Ολυµπιακής
Επιτροπής της χώρας
προκειµένου να καλλιεργήσει
τα Ολυµπιακά ιδεώδη.
Αποτελείται από εννέα µέλη και
µέσα στη χρονιά διοργάνωσε
προγράµµατα εκπαίδευσης
για το Ολυµπιακό Κίνηµα και την
Ολυµπιακή ιστορία.
Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης
κάθε ατόµου γύρω από τον
Ολυµπισµό, το Ολυµπιακό
Κίνηµα και τους Ολυµπιακούς
Αγώνες, η Ακαδηµία
διοργάνωσε ένα συγκεκριµένο
πρόγραµµα επιµόρφωσης στις 2
Φεβρουαρίου. ∆ύο εκπρόσωποι
από κάθε οµοσπονδία,
δηλαδή 38 στο σύνολο από
19 οµοσπονδίες συµµετείχαν
και έµαθαν για την ιστορία
των Ολυµπιακών Αγώνων, το
Ολυµπιακό Κίνηµα και την
Ολυµπιακή Επιτροπή του Νεπάλ.
Τα µέλη της Ακαδηµίας,
Ramesh Khanal και Prativa
Joshi, παρουσίασαν την ιστορία
των Ολυµπιακών Αγώνων
και τη συµµετοχή του Νεπάλ
στους Ολυµπιακούς Αγώνες.
Ο Πρόεδρος της Ολυµπιακής
Ακαδηµίας Dhruba Bahadur
Pradhan, µοιράστηκε τις
εµπειρίες του για το Ολυµπιακό
Κίνηµα στο Νεπάλ, ενώ ο
διευθυντής της Ακαδηµίας Sujan
Lal Shrestha, παρουσίασε τη
δοµή του Ολυµπιακού Κινήµατος.
Στις 31 Μαΐου 2014,
διοργανώθηκε ηµερίδα για

το Ολυµπιακό Κίνηµα, όπου
πήραν µέρος 25 αθλητές και
αθλήτριες που έχουν πάρει
µέρος σε Ολυµπιακούς Αγώνες
και µοιράστηκαν τις εµπειρίες
τους. Στην εκδήλωση, το µέλος
της Ακαδηµίας Chhitiz Arun
Shrestha, παρουσίασε βίντεο
από την εκπροσώπηση του
Νεπάλ από τους Ολυµπιακούς
Αγώνες του 1964 στο Τόκυο,
µέχρι και του 2012 στο Λονδίνο.
Επίσης, ο ∆ιευθυντής Sujan
Lal Shrestha, εξήγησε τους
Ολυµπιακούς κανονισµούς.
Στο τέλος της ηµερίδας,
ο Πρόεδρος της Ακαδηµίας
Dhruba Bahadur Pradhan
παρέδωσε πιστοποιητικά
συµµετοχής σε όλους τους
συµµετάσχοντες.
Για το 2015 έχουν
προγραµµατιστεί επιµορφωτικά
σεµινάρια για το Ολυµπιακό
Κίνηµα και την Ολυµπιακή
ιστορία σε δασκάλους,
διοργάνωση ηµερίδας για τη
διοργάνωση των Αγώνων βάσει
του Ολυµπιακού προτύπου, αλλά
και διοργάνωση µίνι Ολυµπιακών
Αγώνων σε συνεργασία µε τα
σχολεία.

Paraguay

The members of the Olympic
Academy of Paraguay meet regularly in order to plan the activities of the year, which include
lectures, cultural events, the “Alfredo Seiferheld” prize and social responsibility actions.
The lectures were aimed at
school children, divided in 3 age
groups (9 to 12, 12 to 15 and
15 to 18), athletes of different
sports who represent the country at international games and
the heads of the sport movement and coaches, as well as
the public at large.
The national short stories
contest is one of the cultural
events both in Spanish and Guarani. The stories have a different
subject each year.
The “Alfredo Seiferheld”
prize is awarded annually to
journalists for the diffusion of
ethical and environmental values
through their work.
Finally, through social responsibility actions poor people

who live in downgraded neighbourhoods are supported and,
in particular, those who were hit
by the floods.
Those who participate in social work offer their charity work
from 9:00 to 15:00, in cooperation with the Paraguayan Olympic Committee, offering medical
care and distributing medications, clothing and organising
soup kitchens.
Social work for children is
also provided with lectures on
ethical values, games and food
distribution.
Finally, the Academy chooses the people who will attend
the IOA’s Sessions in Ancient
Olympia and will also help the
Olympic Committee with a view
to disseminating the Olympic
values.

Παραγουάη

Τα µέλη της Ολυµπιακής
Ακαδηµίας της Παραγουάης
συναντώνται σε τακτική βάση
για να προγραµµατίσουν τις
δράσεις για τη χρονιά, τις
οποίες αποτελούν διαλέξεις,
πολιτιστικές εκδηλώσεις, το
βραβείο “Alfredo Seiferheld”
και πράξεις κοινωνικής
υπευθυνότητας.
Οι διαλέξεις γίνονται
σε µαθητές σχολείων, που
χωρίζονται σε τρία ηλικιακά
γκρουπ (9 έως 12, 12 έως 15
και 15 έως 18 ετών), σε αθλητές
διαφορετικών αθληµάτων
που εκπροσωπούν τη χώρα
σε διεθνείς αγώνες και στους
επικεφαλής του αθλητικού
κινήµατος και τους προπονητές
αλλά και στο κοινό.
Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις
υπάγεται ο εθνικός διαγωνισµός
για µικρές ιστορίες, τόσο
στα ισπανικά, όσο και στα
γκουαρανί. Οι ιστορίες έχουν
διαφορετικό θέµα κάθε χρόνο.
Όσον αφορά στο βραβείο
“Alfredo Seiferheld”, αυτό
δίδεται σε ετήσια βάση σε
δηµοσιογράφους για τη διάδοση
µέσω της εργασίας τους, ηθικών
και περιβαλλοντικών αξιών.
Τέλος, µε τις πράξεις
κοινωνικής υπευθυνότητας
βοηθούνται και υποστηρίζονται
φτωχοί άνθρωποι που ζουν
σε υποβαθµισµένες γειτονιές,
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ειδικά όσοι επλήγησαν
προσφάτως από τις πληµµύρες.
Όσοι συµµετέχουν στο
κοινωνικό έργο προσφέρουν
φιλανθρωπική εργασία από
τις 9:00 έως τις 15:00, σε
συνεργασία µε την Ολυµπιακή
Επιτροπή της Παραγουάης,
παρέχοντας ιατρική φροντίδα
και διανοµή φαρµάκων,
κάνοντας διανοµή ρούχων και
µοιράζοντας συσσίτια.
Υπάρχει και κοινωνικό
έργο για τα παιδιά, µε οµιλίες
προς αυτά για τις ηθικές
αξίες, παίζοντας µαζί τους και
προσφέροντας και φαγητό.
Τέλος, η Ακαδηµία επιλέγει
όσους θα στείλει στις συνόδους
της ∆ΟΑ στην Αρχαία Ολυµπία,
ενώ παράλληλα θα βοηθήσουν
και την Ολυµπιακή Επιτροπή της
χώρας, µε στόχο τη διάδοση των
Ολυµπιακών αξιών.

Romania

For yet another year, the Romanian Olympic Academy organised a series of activities in order
to disseminate Olympic education and its values in the country.
On August 14-17 in Izvorani,
in the “Sydney 2000” Olympic complex, the Academy organised a national program on
Olympic education for Olympic
volunteers, with the participation of more than 50 people.
Its objective was to facilitate
the exchange of experiences

and the creation of new ways
and means for the development of the Academy’s future
activities, through planning,
the creation and organisation
of new Olympic education actions and specific activities for
pupils and students at local
and national level.
The Academy also organised, at national level, the traditional contest on plastic arts
and literature. On October 31,
at the Olympic House in Bucharest an exhibition of 140
objects was inaugurated and
on December 5 prizes were
awarded to the winners of
the plastic arts contest: “The
Olympic Games in children’s
imagination.”
A similar event was held for
the winners of the literature
and sport journalism contest
“A fountain Pen that is Called
Fair Play”. The contestants
and the teachers received diplomas, painting materials, albums, books and promotional
material.
In October, in Timisoara,
the local annex of the Academy presented the publication
“Defeat yourself”, written by
volleyball Olympic champion
Doina Mot, who is the founder
of the annex.
In the “Western University”
in Timisoara, a conference of
physical education teachers
was held in September attended by 75 people.
In Cluj, in the Academy’s

annex, a sports poster competition was held on “the
Olympic Games of Sochi” and
“100 years of Olympism in
Romania”.
Events were also held in
the Academy’s annexes in other Romanian cities.

Ρουμανία

Για µία ακόµα χρονιά η
Ολυµπιακή Ακαδηµία της
Ρουµανίας διοργάνωσε σειρά
δράσεων για τη διάδοση
στη χώρα, της Ολυµπιακής
παιδείας και των αξιών.
Στις 14-17 Αυγούστου, στο
Izvorani και στο Ολυµπιακό
συγκρότηµα “Sydney 2000”
η Ακαδηµία διοργάνωσε
ένα εθνικό πρόγραµµα
Ολυµπιακής παιδείας για
Ολυµπιακούς εθελοντές, µε τη
συµµετοχή περισσοτέρων από
50 ατόµων.
Στόχος του ήταν να
διευκολύνει την αναγκαία

ανταλλαγή εµπειριών και τη
δηµιουργία νέων µέσων και
τρόπων για την ανάπτυξη
των δραστηριοτήτων της
Ακαδηµίας στο µέλλον,
µέσω του σχεδιασµού,
της ίδρυσης και του
προγραµµατισµού µερικών
νέων δράσεων Ολυµπιακής
παιδείας και συγκεκριµένων
δραστηριοτήτων για µαθητές
και φοιτητές σε τοπικό και
εθνικό επίπεδο.
Ακόµα, η Ακαδηµία
διοργάνωσε σε εθνικό
επίπεδο, τους παραδοσιακούς
διαγωνισµούς για τις πλαστικές
τέχνες και τη λογοτεχνία. Στις
31 Οκτωβρίου στο Ολυµπιακό
Σπίτι στο Βουκουρέστι έγιναν
τα εγκαίνια της έκθεσης µε
140 αντικείµενα και στις 5
∆εκεµβρίου έγινε η απονοµή
των βραβείων στους νικητές
του διαγωνισµού για τις
πλαστικές τέχνες µε τίτλο:
«Οι Ολυµπιακοί Αγώνες στη
φαντασία των παιδιών».
Παρόµοια εκδήλωση
διεξήχθη και για τους νικητές
του διαγωνισµού λογοτεχνίας
και αθλητικής δηµοσιογραφίας
«Μία πένα που ονοµάζεται
ευ αγωνίζεσθαι». Οι
διαγωνιζόµενοι και οι
καθηγητές του πήραν
διπλώµατα, υλικά ζωγραφικής,
άλµπουµ και βιβλία και
προωθητικό υλικό.
Τον Οκτώβριο στην
Τιµισοάρα, το τοπικό
παράρτηµα της Ακαδηµίας,
παρουσίασε την έκδοση
«Νίκησε τον εαυτό σου», που
έχει γράψει η Ολυµπιονίκης
αθλήτρια του βόλεϊ Doina
Mot, που είναι η ιδρύτρια του
παραρτήµατος.
Στο «Πανεπιστήµιο της
∆ύσης» στην Τιµισοάρα, έγινε
τον Σεπτέµβριο συνέδριο των
καθηγητών φυσικής αγωγής
µε την παρουσία 75 ατόµων.
Στην Κλουζ, στο παράρτηµα
της Ακαδηµίας έγινε
διαγωνισµός αθλητικής αφίσας
µε θέµατα οι «Ολυµπιακοί
Αγώνες του Σότσι» και τα
«100 χρόνια Ολυµπισµού στη
Ρουµανία».
Εκδηλώσεις έγιναν και
τα από τα παραρτήµατα της
Ακαδηµίας σε άλλες πόλεις
της Ρουµανίας.
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Slovakia

For the fourth consecutive
year, the International Olympic
Youth Camp was held on the
High Tatras Mountains, from
the 20th to the 26th of July,
with the participation of five
countries, Poland, Hungary, the
Czech Republic, Ukraine and
Slovakia.
The camp was organised
by the country’s Olympic Committee in collaboration with
the Slovak Olympic Academy
and was financed by the IOC’s
Olympic Solidarity Program,
the Ministry of Education and
Sport and the Slovak Olympic
Marketing Inc.
During the 6-day program
different activities were organised, focusing on the study of
Olympic values and ideals. The
general idea of the camp was,
however, to bring young people closer and overcome their
cultural differences through
sport, fair play and the Olympic
values.
In the High Tatras Mountains, an international seminar
for representatives of National
Olympic Academies was held.
Approximately 30 people from
Poland, the Czech Republic,
Hungary, Ukraine and Slovakia
took part and discussed the
Olympic education activities
that had been initiated in their
respective countries. The core
subjects of the discussion were

the Olympic education publications, the Olympic knowledge
contests and the Olympic and
Sport Museums. Moreover, a
new project was presented by
the Slovak Olympic Academy
entitled: “I love sport”, based
on a new interactive web page
which was created at the beginning of October.
Finally, the efforts of the
Slovak Olympic Committee
bore fruit with the creation and
presentation of the National
Olympians' Memorial, on November 1. The Monument is
situated in the most pious site
of the Slovak nation, the national cemetery in Martin, which
was created in one year after
the foundation stone was laid.
Five huge spheres dominate
the Monument, symbolizing the
Olympic rings and are dedicated to the Slovaks who took part
in the Olympic Games.
After the Monument’s unveiling, its architect Mojmir
Vtchodil, was awarded the
IOC’s annual “Sport and Art”
prize by IOC member Danka
Bartekova and the President of
the country’s Olympic Committee Frantisek Chmelar.

Σλοβακία

Για τέταρτη χρονιά έγινε
η ∆ιεθνής Ολυµπιακή
Κατασκήνωση Νέων στα όρη
High Tatras, από τις 20 έως τις
26 Ιουλίου, µε τη συµµετοχή
νέων από πέντε χώρες, την
Πολωνία, την Ουγγαρία, την

Τσεχία, την Ουκρανία και τη
Σλοβακία.
Η κατασκήνωση
διοργανώθηκε από την
Ολυµπιακή Επιτροπή της χώρας
σε συνεργασία µε την Ολυµπιακή
Ακαδηµία της Σλοβακίας, ενώ
η χρηµατοδότηση έγινε από
το πρόγραµµα Ολυµπιακής
Αλληλεγγύης της ∆ΟΕ, από
το Υπουργείο Παιδείας και
Αθλητισµού και την εταιρεία
Ολυµπιακού µάρκετινγκ της
Σλοβακίας.
Μέσα στο εξαήµερο
πρόγραµµα έγιναν εξωτερικές
δραστηριότητες και δόθηκε
βάρος στη µελέτη των
Ολυµπιακών αξιών και ιδανικών.
Ωστόσο η γενικότερη ιδέα της
κατασκήνωσης είναι να έρθουν
κοντά νέοι και να ξεπεράσουν
τις πολιτιστικές τους διαφορές,
µέσω του αθλητισµού, του
ευ αγωνίζεσθαι και των
Ολυµπιακών αρχών.
Στα όρη High Tatras έγινε
στις αρχές Σεπτεµβρίου
το διεθνές σεµινάριο για
εκπροσώπους Εθνικών
Ολυµπιακών Ακαδηµιών.
Περίπου 30 άτοµα, από την
Πολωνία, την Τσεχία, την
Ουγγαρία, την Ουκρανία και
τη Σλοβακία πήραν µέρος και
συζήτησαν για τις δράσεις
Ολυµπιακής παιδείας που έχουν
ξεκινήσει στις χώρες τους. Οι
βασικοί άξονες της συζήτησης
ήταν οι εκδόσεις Ολυµπιακής
παιδείας, οι διαγωνισµοί
Ολυµπιακών γνώσεων και
τα Ολυµπιακά και Αθλητικά
Μουσεία. Επίσης, ένα νέο
πρότζεκτ παρουσιάστηκε από
την Ολυµπιακή Επιτροπή της
Σλοβακίας µε τίτλο: «Αγαπώ
τον αθλητισµό» και βασίζεται σε
µια νέα διαδραστική ιστοσελίδα
που ξεκίνησε στις αρχές του
Οκτωβρίου.
Τέλος, καρποφόρησαν οι
προσπάθειες της Ολυµπιακής
Επιτροπής της Σλοβακίας µε τη
δηµιουργία και παρουσίαση του
Μνηµείου National Olympians’
Memorial που έγινε στις 16
Νοεµβρίου. Το Μνηµείο
βρίσκεται στο πιο ευλαβικό
σηµείο του σλοβακικού έθνους,
στο Εθνικό νεκροταφείο στο
Martin και δηµιουργήθηκε µόλις
σε έναν χρόνο από τότε που
µπήκε ο θεµέλιος λίθος. Πέντε
τεράστιες σφαίρες δεσπόζουν

στο Μνηµείο, ως ένδειξη
συµβολισµού των Ολυµπιακών
κύκλων και είναι αφιερωµένο σε
όσους Σλοβάκους έχουν πάρει
µέρος σε Ολυµπιακούς Αγώνες.
Μετά τα αποκαλυπτήρια
του Μνηµείου, απονεµήθηκε
στον αρχιτέκτονά του Mojmir
Vychodil το ετήσιο βραβείο της
∆ΟΕ «Αθλητισµός και Τέχνη»
από το µέλος της ∆ΟΕ Danka
Bartekova και από τον Πρόεδρο
της Ολυµπιακής Επιτροπής της
χώρας Frantisek Chmelar.

Sudan

The Olympic Academy of Sudan
with its members and volunteers
visited two different regions of
the country in order to provide
medical assistance, sports activities, lectures on Olympism,
the environment, peace through
sport, as well as activities for
children.
Moreover, lessons of English and French were taught
to the officials of the national
federations, as well as sports
associations.
The Academy managed to increase the number of volunteers
and initiated a lecture series
aimed at school and university
students.
It also organised a weekly course for young people on
Olympism, the Olympic Movement, doping and women in
sport.
Exhibitions of posters, photographs, video projections and
presentations on Olympism and
the Olympic Games were organised in the universities.
Finally, the Academy visited
people with disabilities and distributed clothing and meals.
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Σουδάν

Η Ολυµπιακή Ακαδηµία του
Σουδάν µε τα µέλη της και τους
εθελοντές της επισκέφτηκε
δύο διαφορετικές περιοχές
της χώρας για να παράσχει
ιατρική βοήθεια, αθλητικές
δραστηριότητες, οµιλίες σε
θέµατα όπως ο Ολυµπισµός,
το περιβάλλον, η ειρήνη µέσω
του αθλητισµού, αλλά και
δραστηριότητες για παιδιά.
Επίσης, κάνει µαθήµατα
αγγλικών και γαλλικών στους
παράγοντες των εθνικών
οµοσπονδιών αλλά και των
αθλητικών συλλόγων.
Η Ακαδηµία κατάφερε
να αυξήσει τον αριθµό των
εθελοντών, ενώ προχώρησε
και σε µια σειρά διαλέξεων
σε µαθητές σχολείων και
πανεπιστηµίων.
∆ιοργάνωσε ακόµα ένα
εβδοµαδιαίο µάθηµα για
νέους, πάνω στους τοµείς του
Ολυµπισµού, του Ολυµπιακού
Κινήµατος, του ντόπινγκ και τις
γυναίκες στον αθλητισµό.
Στα πανεπιστήµια,
διοργάνωσε εκθέσεις µε
αφίσες, φωτογραφίες, προβολή
βίντεο και παρουσιάσεις
για τον Ολυµπισµό και τους
Ολυµπιακούς Αγώνες.
Τέλος, επισκέφτηκε
ανθρώπους µε αναπηρία
και τους παρείχε ρούχα και
γεύµατα.

Spain

The Spanish Olympic Academy
has under its auspices the Spanish Union of Olympic Philatelists,
the Pan-Iberian Union of Olympic Academies and the Spanish
“Pierre de Coubertin” Committee.
Its most important activities
were the following since the beginning of October:
- On October 23-26, a historic
conference was held in Marin,
which was attended by Conrado
Durántez who spoke on Olympism and Sport.
- On November 4-5, in Seville,
the 1st International Conference
on the History of Olympism was
held. It was organised by the
Centre for Olympic Studies of the
Pablo de Olavide University, with

the participation of lecturers from
France, Italy, Portugal and Spain.
- On November 12 a meeting
of the Spanish Union of Olympic
Philatelists was held in Barcelona, which agreed, inter alia,
to issue a stamp for Pierre de
Coubertin.
- On the next day, it was the
turn of the Spanish “Pierre de
Coubertin” Committee to meet in
Madrid and plan a school literature and painting competition.
- On November 17 the Centre for Olympic Studies of the
European University of Madrid
was inaugurated and Conrado
Durántez delivered a lecture on:
“The Olympic Academy and
Olympism”.
- On November 21 and 22,
2014, Conrado Durántez attended the General Meeting of the
Foundation, which is situated in
Speyer (Germany), as the guest
of the International Pierre de Coubertin Committee in order to talk
about the activities of the relevant
Committee.
- From the 9th to the 14th of
January, Conrado Durántez was
invited by ODEPA to participate
in the 52nd General Assembly in
Puerto Vallarta (Mexico). He proposed a text on Olympism that
was approved: “Olympism: History, Philosophy, Organisation,
Games and the Olympics”.
- The Spanish and English issues of the text will be distributed
during the next General Meeting in July 2015 and aimed at the
American Olympic Committees,
Olympic Academies, Centres for
Olympic Studies and Olympic
University Chairs.
- On January 23, 2015, the

members of the Spanish Olympic
Academy held a working meeting
at the Olympic Studies Centre of
the Catholic University in Murcia,
with a view to planning the 47th
Session of the Spanish Olympic
Academy that was held on 16
–19 February.
- On February 2, another
Centre for Olympic Studies was
inaugurated in the University of
Girona, thus bringing the number
to 34 in Spain.

Ισπανία

Η Ολυµπιακή Ακαδηµία της
Ισπανίας έχει υπό την αιγίδα της,
την Ισπανική Ένωση Ολυµπιακών
Φιλοτελιστών, την Πανιβηρική
Ένωση των Ολυµπιακών
Ακαδηµιών και την Ισπανική
Επιτροπή “Pierre de Coubertin”.
Οι πιο σηµαντικές δράσεις
τους από τις αρχές Οκτωβρίου,
ήταν οι εξής:
- 23-26 Οκτωβρίου έγινε στο
Μαρίν ιστορικό συνέδριο που
παρακολούθησε ο Conrado
Durántez και µίλησε για τον
Ολυµπισµό και τον Αθλητισµό.
- Στις 4-5 Νοεµβρίου στη
Σεβίλλη έγινε το 1ο ∆ιεθνές
Συνέδριο στην Ιστορία του
Ολυµπισµού, που διοργάνωσε το
Κέντρο Ολυµπιακών Σπουδών του
Πανεπιστηµίου Pablo de Olavide,
µε τη συµµετοχή οµιλητών από τη
Γαλλία, την Ιταλία, την Πορτογαλία
και την Ισπανία.
- Στις 12 Νοεµβρίου έγινε στη
Βαρκελώνη η Συνάντηση της
Ισπανικής Ένωσης Ολυµπιακών
Φιλοτελιστών, η οποία
συµφώνησε µεταξύ άλλων, την
έκδοση γραµµατοσήµου για τον
Pierre de Coubertin.

- Την επόµενη µέρα, ήταν η
σειρά της Ισπανικής Επιτροπής
“Pierre de Coubertin” να
συνεδριάσει στη Μαδρίτη και να
προγραµµατίσει έναν σχολικό
διαγωνισµό λογοτεχνίας και
ζωγραφικής.
- Στις 17 Νοεµβρίου έγινε
η έναρξη της λειτουργίας του
Κέντρου Ολυµπιακών Σπουδών
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου
της Μαδρίτης, µε τον Conrado
Durántez να κάνει οµιλία µε
τίτλο: «Η Ολυµπιακή Ακαδηµία
και ο Ολυµπισµός».
- Στις 21 και 22 Νοεµβρίου
2014, o Conrado Durántez
συµµετείχε στη Γενική
Συνέλευση του ιδρύµατος
που βρίσκεται στο Speyer
(Γερµανία), ως προσκεκληµένος
της ∆ιεθνούς Επιτροπής Pierre
de Coubertin, για να µιλήσει
για τις δραστηριότητες που
διεξάγονται από την αντίστοιχη
Επιτροπή.
- Από 9 έως 14 Ιανουαρίου
ο Conrado Durántez
προσκλήθηκε από την
ODEPA και συµµετείχε στην
52η Γενική Συνέλευση που
πραγµατοποιήθηκε στο Puerto
Vallarta (Μεξικό). Πρότεινε ένα
κείµενο για τον Ολυµπισµό,
το οποίο εγκρίθηκε, µε
τίτλο: «Ολυµπισµός: Ιστορία,
Φιλοσοφία, Οργάνωση, Αγώνες
και Ολυµπιακοί».
- Οι ισπανικές και οι αγγλικές
εκδόσεις του κειµένου, θα
παρουσιαστούν στην επόµενη
Γενική Συνέλευση τον Ιούλιο
του 2015 και θα απευθύνονται
στις Ολυµπιακές Επιτροπές
της Αµερικής, στις Ολυµπιακές
Ακαδηµίες, στα Κέντρα
Ολυµπιακών Σπουδών και στις
Ολυµπιακές πανεπιστηµιακές
έδρες.
- Στις 23 Ιανουαρίου
2015, τα µέλη της Ισπανικής
Ολυµπιακής Ακαδηµίας
πραγµατοποίησαν συνάντηση
εργασίας στο Ολυµπιακό
Κέντρο Μελετών του Καθολικού
Πανεπιστηµίου της Μούρθια,
προκειµένου να οργανώσουν
την 47η Σύνοδο της Ισπανικής
Ολυµπιακής Ακαδηµίας, που
έγινε στις 16-19 Φεβρουαρίου.
- Στις 2 Φεβρουαρίου, ένα
ακόµα Κέντρο Ολυµπιακών
Σπουδών άνοιξε στο Πανεπιστήµιο
της Girona, ανεβάζοντας τον
αριθµό στα 34 στην Ισπανία.
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Tajikistan

The Women’s Sports Forum
was held from the 25th to the
30th of October in order to promote the same opportunities for
girls and women in the sporting
and social life of Tajikistan.
The “Jahongir – 99” camp
was organised, 15 kilometres
north of Dushanbe and the participants were officials of sports
federations, sports unions, associations , as well as athletes
who were winners in world, national or regional games in different sports such as athletics,
taekwondo, weightlifting, karate,
football, basketball and volleyball. In all, 60 people participated
from five areas and six regions.
The Forum’s program included plenary sessions and
debates on how a team can operate through strategic planning,
courses on four sports for girls
and women (mini-football, basketball, badminton and volleyball), teaching on the history of
sport and Olympism, the Olympic principles, ideas and values,
as well as cultural events.
One day of the Forum was
dedicated to the Olympic Heraea, which included a competition on the history of the
Olympic Movement and Sport
(150 questions in all) and three
sports (race – 60 metres, jump
and flexions using a bench).
The Olympic Heraea started
with the traditional Opening Ceremony, which was attended by

representatives from the National Olympic Committee, the National Youth, Sport and Tourism
Committee, the Ministry of Education and the National Olympic
Academy. In their speeches they
all insisted on the importance of
teaching a healthier way of life
to the young generation, based
on equality and the principles of
Olympism. At the Opening Ceremony the flame was lit and the
Olympic Flag was hoisted. The
oath of the athletes and referees was recited focusing on fair
play, respect for the opponent
and fair judgement.
Those who took part in the
games were separated in two
teams, girls from 18 to 28 years
old and women above 28 years
old, the oldest being 62. It is
important to note that most of
the women who took part had
a good knowledge of Olympism, 12% gave the correct answers to 90% of the questions
and 45% to a percentage higher
than 75%.
In the end, the winners
were those who collected more
points, both in the contest and
the sports and received diplomas and commemorative gifts.

Tατζικιστάν

Το Αθλητικό Φόρουµ Γυναικών
έγινε από τις 25 έως τις 30
Οκτωβρίου προκειµένου να
προωθήσει τις ίδιες ευκαιρίες
που πρέπει να έχουν τα κορίτσια
και οι γυναίκες στην αθλητική και
κοινωνική ζωή του Τατζικιστάν.
∆ιοργανώθηκε στο κάµπινγκ

“Jahongir – 99”, 15 χιλιόµετρα
βόρεια της Ντουσάνµπε και
οι συµµετάσχοντες ήταν τα
ηγετικά στελέχη των αθλητικών
οµοσπονδιών, των αθλητικών
ενώσεων, των συλλόγων καθώς
και αθλητές που πρώτευσαν
σε εθνικούς, περιφερειακούς
ή παγκόσµιους αγώνες σε
διαφορετικά αθλήµατα όπως
ο στίβος, το τάεκβοντο, η
άρση βαρών, το καράτε, το
ποδόσφαιρο, το µπάσκετ και το
βόλεϊ. Συνολικά συµµετείχαν 60
άτοµα από πέντε περιοχές και
έξι περιφέρειες της χώρας.
Το πρόγραµµα του Φόρουµ
περιλάµβανε συνόδους
ολοµέλειας και συζητήσεις,
για το πώς λειτουργεί η οµάδα
µε στρατηγικό σχεδιασµό,
είχε µαθήµατα σε τέσσερα
αθλήµατα για κορίτσια/γυναίκες
(µίνι-ποδόσφαιρο, µπάσκετ,
µπάντµιντον και βόλεϊ), εκπαίδευση
για την ιστορία του αθλητισµού και
του Ολυµπισµού, τις Ολυµπιακές
αρχές, ιδέες και τις αξίες, καθώς
και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Μια από τις ηµέρες του
Φόρουµ ήταν αφιερωµένη
στα Ολυµπιακά Ηραία, που
περιλάµβαναν, διαγωνισµό
σχετικά µε την ιστορία του
Ολυµπιακού Κινήµατος και
Αθλητισµού (συνολικά 150
ερωτήσεις) και τρία αθλήµατα
(τρέξιµο – 60 µέτρα, άλµα και
κάµψεις µε τη χρήση ενός
πάγκου).
Τα Ολυµπιακά Ηραία
ξεκίνησαν µε την καθιερωµένη
Τελετή Έναρξης, την οποία
παρακολούθησαν εκπρόσωποι
από την Εθνική Ολυµπιακή
Επιτροπή, την Εθνική Επιτροπή
Νεολαίας, Αθλητισµού και
Τουρισµού, το Υπουργείο
Παιδείας και την Εθνική
Ολυµπιακή Ακαδηµία. Στις
οµιλίες τους όλοι επισήµαναν
τη σηµασία της ανατροφής της
νέας γενιάς, µε έναν πιο υγιεινό
τρόπο ζωής, µε ισότητα και
µε τις αρχές του Ολυµπισµού.
Στην Τελετή Έναρξης άναψε
η φλόγα και έγινε έπαρση της
Ολυµπιακής σηµαίας. Επίσης,
απαγγέλθηκε ο όρκος των
αθλητών και των διαιτητών για
την τήρηση του ευ αγωνίζεσθαι,
τον σεβασµό του αντιπάλου και
τη δίκαιη κρίση.
Όσες συµµετείχαν στους
αγώνες, χωρίστηκαν σε δύο

οµάδες, κορίτσια από 18 έως 28
ετών και γυναίκες πάνω από τα
28 µε τη µεγαλύτερη σε ηλικία
να είναι 62 ετών. Είναι σηµαντικό
να τονιστεί ότι οι περισσότερες
που πήραν µέρος, είχαν καλή
γνώση για τον Ολυµπισµό
καθώς το 12% έδωσε σωστές
απαντήσεις στο 90% των
ερωτήσεων, το 45% σε ποσοστό
µεγαλύτερο του 75%.
Στο τέλος, νικήτριες
αναδείχθηκαν όσες
συγκέντρωσαν τους
περισσότερους βαθµούς, τόσο
στον διαγωνισµό όσο και στα
αθλήµατα και πήραν διπλώµατα
και αναµνηστικά δώρα.

Togo

The Togolese Olympic Academy took decisive steps in 2014,
within the framework of its program for promoting the Olympic
values in the country.
On December 4 it organised in the University of Lomé,
for the third consecutive time,
the annual session on “the National Sports Policy and the Values of Olympism”, aimed at the
officials of the Sport Federations
and the Sports Ministry who had
a whole day at their disposal to
debate the subject.
On December 19, in the
school of Agoé Marché where
the Olympic Values Education
Program (OVEP) was launched
for the first time in 2011, aimed
at the Togolese primary schools,
the members of the Academy
presented during an official
ceremony the results of the
program’s three years of implementation, before an enthusiastic public of pupils and parents.
The first pupils who benefited from the program presented their athletic skills and their
knowledge of Olympism. Eyana
Kpemissi, the Director of the
Primary and Secondary Education of the Ministry joined the
audience.
During the same event, the
implementation of this particular
program was initiated in Togo’s
Colleges and High Schools.
Earlier in the morning, a special seminar on the values of
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Olympism and coaching skills
brought together teachers from
the 10 schools of Togo’s sea area. These teachers participated
with their pupils, 100 young people, 8 to 14 years old, in the 3rd
National Olympic Camp, on December 21-27, that was held on
the banks of the Togo Lake.

της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
του Υπουργείου, Eyana
Kpemissi.
Στην ίδια εκδήλωση
ξεκίνησε και η εφαρµογή του
συγκεκριµένου προγράµµατος
στα Κολέγια και τα Λύκεια του
Τόγκο.
Νωρίτερα το πρωί, ένα ειδικό
σεµινάριο για τις αξίες του
Ολυµπισµού και τις προπονητικές
ικανότητες έφερε κοντά
δασκάλους από 10 σχολεία της
θαλάσσιας περιοχής του Τόγκο.
Αυτοί οι δάσκαλοι συµµετείχαν
στις 21-27 ∆εκεµβρίου µαζί µε
τους µαθητές τους, στην 3η
Εθνική Ολυµπιακή Κατασκήνωση
Νέων που έγινε στις όχθες
της λίµνης του Τόγκο, µε τη
συµµετοχή 100 νέων ανθρώπων
από 8 έως 14 ετών.

Τόγκο

Η Ολυµπιακή Ακαδηµία του
Τόγκο έκανε αποφασιστικά
βήµατα εντός του 2014, στο
πλαίσιο του προγράµµατος για
την προώθηση των Ολυµπιακών
αξιών στη χώρα.
Στις 4 ∆εκεµβρίου
διοργάνωσε στο Πανεπιστήµιο
του Lomé, για τρίτη συνεχόµενη
φορά, την ετήσια σύνοδο µε
θέµα: «Η Εθνική Αθλητική
Πολιτική και οι Αξίες του
Ολυµπισµού», για τους
αξιωµατούχους των Αθλητικών
Οµοσπονδιών και του
Υπουργείου Αθλητισµού, που
είχαν µία ολόκληρη µέρα, να
συζητήσουν το θέµα.
Στις 19 ∆εκεµβρίου στο
σχολείο Agoé Marché, στο
οποίο ξεκίνησε για πρώτη φορά
το 2011 για δηµοτικά σχολεία
του Τόγκο, το Olympic Values
Education Programme (OVEP),
οι άνθρωποι της Ακαδηµίας
παρουσίασαν σε µια επίσηµη
τελετή στους αξιωµατούχους
του Υπουργείου Παιδείας και
Αθλητισµού, τα αποτελέσµατα
της τριετούς εφαρµογής του
προγράµµατος, παρουσία
ενθουσιωδών µαθητών και
γονέων.
Οι πρώτοι µαθητές που
επωφελήθηκαν από το
πρόγραµµα παρουσίασαν τις
ικανότητές τους στα αθλήµατα
και τις γνώσεις τους στον
Ολυµπισµό. Μεταξύ των
θεατών ήταν ο ∆ιευθυντής

Ukraine

On December 7, 2014, during
the General Assembly of the
Ukrainian Olympic Committee, in Kiev, Maria Bulatova, the
President of the Ukrainian Olympic Academy, was awarded
the “Vikelas” prize, the highest
honorary distinction of the International Society of Olympic Historians (ISOH), for her important
contribution to the development
of Olympic education.
The prize was awarded by
David Wallechinsky (USA), the
President of the Union and Secretary General Anthony Bijkerk
(Holland) who visited the Ukrainian Olympic Academy, the International Centre for Olympic
Studies and Olympic education,
the Olympic Museum and the
Physical Education and Sport
Department of the Ukrainian National University.
During the meeting, a roundtable discussion was held between the Olympic historians
and the young scientists who
are members of the Ukrainian
Olympic Academy.
Since 2011, a unique national activity is taking place
in Ukraine. Its title is “Olympic
Book” and during the first stage,
19,000 secondary schools received 1,150,000 books on

Olympic thematology.
In 2014, many more Olympic books filled the central and
regional libraries and there
was also a presentation of
Olympic references in the National Library of the Ukrainian
Parliament.
Publications on the history
of the Olympic Movement were
presented by Maria Bulatova, the
President of the Ukrainian Olympic Academy and Sergey Bubka,
the President of the Ukrainian
Olympic Committee. Representatives of metropolitan libraries,
educational institutions, heads of
the regional offices of the Olympic Committee and the Ukrainian
Olympic Academy attended the
presentation.

Ουκρανία

Στις 7 Οκτωβρίου 2014 κατά
τη διάρκεια της Γενικής
Συνέλευσης της Εθνικής
Ολυµπιακής Επιτροπής
της Ουκρανίας, που
πραγµατοποιήθηκε στο Κίεβο,
απονεµήθηκε στην Πρόεδρο
της Ολυµπιακής Ακαδηµίας
της Ουκρανίας Maria Bulatova
το βραβείο «Βικέλας», η
ανώτατη τιµητική διάκριση της
∆ιεθνούς Ένωσης Ιστορικών
των Ολυµπιακών (ISOH), για τη
σηµαντική συµβολή της στην
ανάπτυξη της Ολυµπιακής
παιδείας.
Το βραβείο απονεµήθηκε
από τον Πρόεδρο της
Ένωσης David Wallechinsky
(ΗΠΑ) και από τον Γενικό
Γραµµατέα Anthony Bijkerk
(Ολλανδία), οι οποίοι στη
συνέχεια επισκέφθηκαν την
Ολυµπιακή Ακαδηµία της

Ουκρανίας, το ∆ιεθνές Κέντρο
για την Ολυµπιακή Μελέτη
και την Ολυµπιακή Παιδεία,
το Ολυµπιακό Μουσείο και
το Εθνικό Πανεπιστήµιο της
Ουκρανίας στο τµήµα Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισµού.
Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης, πραγµατοποιήθηκε
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
µεταξύ των Ολυµπιακών
ιστορικών και νέων επιστηµόνων,
που είναι µέλη της Ολυµπιακής
Ακαδηµίας της Ουκρανίας.
Από το 2011 γίνεται στην
Ουκρανία µία µοναδική
εθνική δράση που ονοµάζεται
«Ολυµπιακό Βιβλίο» και στα
πρώτα στάδια, 19.000 σχολεία
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
παρέλαβαν 1.150.000 βιβλία
Ολυµπιακής θεµατολογίας.
Το 2014 περισσότερα
Ολυµπιακά βιβλία γέµισαν την
κεντρική και τις περιφερειακές
βιβλιοθήκες, ενώ έγινε και
παρουσίαση Ολυµπιακής
βιβλιογραφίας στην Εθνική
Βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου
της Ουκρανίας.
∆ηµοσιεύσεις σχετικά µε
την ιστορία του Ολυµπιακού
Κινήµατος παρουσιάστηκαν από
την Maria Bulatova, Πρόεδρο
της Ολυµπιακής Ακαδηµίας
της Ουκρανίας και από τον
Sergey Bubka, τον Πρόεδρο
της Ολυµπιακής Επιτροπής της
Ουκρανίας. Στην παρουσίαση
συµµετείχαν εκπρόσωποι των
µητροπολιτικών βιβλιοθηκών,
των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, οι
επικεφαλής των περιφερειακών
γραφείων της Ολυµπιακής
Επιτροπής και της Ολυµπιακής
Ακαδηµίας της Ουκρανίας.
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Egypt

The activity of the Olympic
Academy for Sports Leaders
in Egypt for the academic year
2013/2014, included seminars
on physiotherapy, sport preparation and basic instructions to
coaches and on sport injuries,
with the participation of 147
students. Also, 157 students
participated in the related seminar cycle during academic year
2014/2015.
Egypt’s Olympic Academy
for Sports Leaders concluded
an agreement with the University of North Colorado, USA which
will grant a certificate in a Sport
Management Program comprising the following modules:
- Sport marketing and
sponsoring
- Leadership, public relations
and communication in sport
- Sport finance and budget
management
- Management of sports
venues
- Management of sports
events.
Each thematic module will
include 20 teaching hours, debates and team activities.

Αίγυπτος

Η δράση της Ολυµπιακής
Ακαδηµίας για Ηγετικά Στελέχη
του Αθλητισµού της Αιγύπτου για
το ακαδηµαϊκό έτος 2013/2014
περιλάµβανε σεµινάρια γύρω
από: τη φυσικοθεραπεία, την
αθλητική προετοιµασία, βασικές
οδηγίες προς τους προπονητές
και γύρω από τους αθλητικούς
τραυµατισµούς, µε τη συµµετοχή
147 σπουδαστών. Κατά το
ακαδηµαϊκό έτος 2014/2015
συµµετείχαν στον αντίστοιχο
κύκλο σεµιναρίων 157
σπουδαστές.
Η Ολυµπιακή Ακαδηµία για
Ηγετικά Στελέχη του Αθλητισµού
της Αιγύπτου υπέγραψε
συµφωνία µε το Πανεπιστήµιο
του Βόρειου Κολοράντο, ΗΠΑ,
για τη χορήγηση Πιστοποιητικού
σε Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης
του Αθλητισµού µε τις εξής
θεµατικές ενότητες:
-Μάρκετινγκ του αθλητισµού
και χορηγίες

-Ηγεσία, δηµόσιες σχέσεις
και επικοινωνία στον αθλητισµό
-Οικονοµικά στον αθλητισµό
και διαχείριση προϋπολογισµού
-∆ιαχείριση αθλητικών
εγκαταστάσεων
-∆ιαχείριση αθλητικών
εκδηλώσεων.
Κάθε θεµατική ενότητα θα
περιλαµβάνει 20 διδακτικές
ώρες, συζητήσεις και οµαδικές
δραστηριότητες.

Lithuania

On October 27 2014, the Lithuanian Olympic Academy celebrated its 25th anniversary with an
event that was attended by its
members, politicians, academics, athletes and people who
have supported its work over
the years.
The celebration took place
at the University of Educational
Sciences. More than 100 guests
responded to the invitation and
attended this outstanding event
of the Olympic Movement. The
President of the Lithuanian Republic expressed her congratulations while IOA President,
Isidoros Kouvelos, IOA Director,
Dionyssis Gangas, as well as coworkers from the Ukraine, Azerbaijan and Germany expressed
their pleasure on the occasion.
Daina Gudzineviciute, President of the Lithuanian Olympic
Committee, the General Director of the Physical Education
and Sport Department, Edis Urbanavicius and Dailis Alfonsas
Barakauskas, the Interior Minister of Lithuania together with
other distinguished guests, delivered speeches to the public.
Visitors from Latvia and Estonia
were also present at the event.
The most distinguished
members of the Academy and
the Olympic Movement received the Medal of Merit from
the President of the Lithuanian
Olympic Academy Professor Arturas Poviliunas.
Since September 2014, the
Academy has broadened its
range of activities relating to
Olympic education and is now
aiming at both students and academic staff with preschool and
school age children. In 2015, the

Academy will further develop its
research on Olympic education
while at the same time continuing to implement its Olympic
education program and its sport
science development program,
with the help of the International
Olympic Academy.

Λιθουανία

Στις 27 Οκτωβρίου 2014 η
Ολυµπιακή Ακαδηµία της
Λιθουανίας γιόρτασε την επέτειο
των 25 ετών της λειτουργίας
της, σε µια εκδήλωση στην
οποία συγκεντρώθηκαν τα µέλη
της, πολιτικοί, πανεπιστηµιακοί,
αθλητές και γενικότερα
άνθρωποι που υποστήριξαν το
έργο της όλα αυτά τα χρόνια.
Ο εορτασµός έγινε
στο Πανεπιστήµιο των
Παιδαγωγικών Επιστηµών
και περισσότεροι από 100
καλεσµένοι ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσµα για την εξαιρετική
αυτή βραδιά για το Ολυµπιακό
Κίνηµα. O Πρόεδρος της
Λιθουανικής ∆ηµοκρατίας
έδωσε τα συγχαρητήριά
του, ενώ τη χαρά τους για
την επέτειο εξέφρασαν, ο
Πρόεδρος της ∆ΟΑ Ισίδωρος
Κούβελος, ο ∆ιευθυντής
της ∆ΟΑ ∆ιονύσης Γάγγας
αλλά και συνεργάτες από την
Ουκρανία, το Αζερµπαϊτζάν
και τη Γερµανία. Η Πρόεδρος
της Ολυµπιακής Επιτροπής
της Λιθουανίας, Daina

Gudzineviciute, ο Γενικός
∆ιευθυντής του Τµήµατος
Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισµού, Edis Urbanavicius
και ο Dailis Alfonsas
Barakauskas, Υπουργός
Εσωτερικών της Λιθουανίας,
µαζί µε άλλους εκλεκτούς
προσκεκληµένους, απηύθυναν
οµιλίες στο κοινό, ενώ
επισκέπτες από τη Λετονία και
την Εσθονία, παρακολούθησαν
την τελετή.
Τα πιο εξέχοντα µέλη της
Ακαδηµίας και του Ολυµπιακού
Κινήµατος παρέλαβαν το
Μετάλλιο της Τιµής από τον
Πρόεδρο της Λιθουανικής
Ολυµπιακής Ακαδηµίας, Καθ.
Arturas Poviliunas.
Από τον Σεπτέµβριο
του 2014, η Ακαδηµία έχει
διευρύνει το φάσµα των
δραστηριοτήτων Ολυµπιακής
παιδείας και παράλληλα µε
την προσχολική και σχολική
ηλικία, απευθύνεται επίσης
σε φοιτητές και ακαδηµαϊκό
προσωπικό. Μέσα στο 2015,
η Ακαδηµία θα υλοποιήσει
περαιτέρω τις έρευνες
στην Ολυµπιακή ιστορία, θα
συνεχίσει να εφαρµόζει το
πρόγραµµα της Ολυµπιακής
παιδείας, και µε τη βοήθεια
της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής
Ακαδηµίας, θα συνεχίζει το
πρόγραµµα ανάπτυξης της
αθλητικής επιστήµης.
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Germany

For the 10th time, the German
Olympic Academy organised a
unique educational activity at
a national level in the facilities
of the IOA in Ancient Olympia,
which was aimed at teachers
from all types of school who are
involved in sport.
From September 6th to
14th, 35 educationists were
able to live the experience
which makes this educational
program so special.
The program’s central subject was “Olympic education
in School: Performance, Fair
Play and Mutual Respect” and
included a five-day workshop,
a deeper look into Greek civilization and visits to selected archaeological sites.
After Athens and the world
heritage site of Delphi, the professors were welcomed in Ancient Olympia by Academy
member, Professor Manfred
Lämmer and the Director of the
Academy, Tobias Knoch. Recognized for many years now
as the Studies Centre of the
Olympic Movement, the IOA
provides for many years now
excellent conditions from which
both lecturers and participants
benefit.
A very memorable event of
the professors’ educational program was the Closing Ceremony, with the laying of a wreath
at the commemorative stele of
Pierre de Coubertin. The 8-day
seminar ended with visits to
Epidaurus and Corinth and the
Panathenaic Stadium where
the Olympic Games were held
in 1896.
The Academy organises this
educational program every two
years, alternating with another
important program, the Olympic
seminar for university teachers
that will be held next September at the International Olympic
Academy.

Γερμανία

Για δέκατη φορά, η Ολυµπιακή
Ακαδηµία της Γερµανίας
διοργάνωσε τη µοναδική σε
εθνικό επίπεδο εκπαιδευτική

της δραστηριότητα, στις
εγκαταστάσεις της ∆ΟΑ
στην Αρχαία Ολυµπία, που
απευθύνεται σε καθηγητές που
έχουν σχέση µε τον αθλητισµό
από όλα τα είδη των σχολείων.
Από τις 6 έως τις 14
Σεπτεµβρίου 2014, 35
εκπαιδευτικοί µπόρεσαν να
ζήσουν την εµπειρία που
κάνει αυτό το εκπαιδευτικό
πρόγραµµα τόσο ξεχωριστό.
Με κεντρικό θέµα, «Η
Ολυµπιακή Παιδεία στα Σχολεία:
Επίδοση, Ευ αγωνίζεσθαι
και αµοιβαίος σεβασµός»,
το πρόγραµµα περιλάµβανε
ένα πενθήµερο εργαστήρι,
εµβάθυνση στον ελληνικό
πολιτισµό και επισκέψεις σε
επιλεγµένες αρχαιολογικές

τοποθεσίες.
Μετά την Αθήνα και
το µνηµείο παγκόσµιας
κληρονοµιάς στους ∆ελφούς,
τους καθηγητές υποδέχθηκαν
στην Αρχαία Ολυµπία, το µέλος
της Ακαδηµίας καθ. Manfred
Lämmer και ο διευθυντής της
Ακαδηµίας Tobias Knoch.
Επειδή η ∆ΟΑ αναγνωρίζεται
ως το κέντρο σπουδών του
Ολυµπιακού Κινήµατος,
προσφέρει εδώ και χρόνια
εξαιρετικές συνθήκες από
τις οποίες επωφελούνται
οι οµιλητές αλλά και οι
συµµετέχοντες στις συνόδους.
Το πιο αξιοσηµείωτο
γεγονός του εκπαιδευτικού
προγράµµατος των καθηγητών
ήταν η Τελετή Λήξης µε την

κατάθεση στεφάνου στην
αναµνηστική στήλη του Pierre
de Coubertin. Το οκταήµερο
σεµινάριο ολοκληρώθηκε µε
επισκέψεις στην Επίδαυρο
και την Κόρινθο, αλλά και στο
Παναθηναϊκό Στάδιο όπου
έγιναν το 1896 οι Ολυµπιακοί
Αγώνες.
Η Ακαδηµία διοργανώνει
αυτό το εκπαιδευτικό
πρόγραµµα για τους
εκπαιδευτικούς κάθε δύο
χρόνια, εναλλάξ µε το άλλο
σηµαντικό πρόγραµµά της,
το Ολυµπιακό σεµινάριο
για εκπαιδευτικούς
πανεπιστηµίων, που θα
πραγµατοποιηθεί τον
ερχόµενο Σεπτέµβριο στη
∆ιεθνή Ολυµπιακή Ακαδηµία.
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Πουέρτο Ρίκο
Puerto Rico

The Physical Education Department of the University of Puerto
Rico in Mayaguez, together
with the Centre for Olympic
Studies, the Olympic Academy of Puerto Rico and the National Anti-doping Organisation,
organised a symposium in order to explain and discuss the
Olympic values – in particular
fair play – as well as global initiatives for combating doping.
Weightlifting athlete, Alexandra Ramírez, talked of her experience regarding doping and
weightlifting. María José Pesce,
WADA’s regional director, referred to the organisation’s efforts all over the world. The
program was only one part of
the educational program which
the Olympic Academy provides
for athletes, students and physical education teachers.

Το Τµήµα Φυσικής Αγωγής του
Πανεπιστήµιου του Πουέρτο
Ρίκο στο Mayaguez, µαζί µε το
Κέντρο Ολυµπιακών Σπουδών,
την Ολυµπιακή Ακαδηµία του
Πουέρτο Ρίκο και τον Εθνικό
Οργανισµό Αντιντόπινγκ
διοργάνωσαν ένα συµπόσιο για
να εξηγήσουν και να συζητήσουν
τις Ολυµπιακές αξίες, ειδικά
το ευ αγωνίζεσθαι και τις
παγκόσµιες πρωτοβουλίες για
την καταπολέµηση του ντόπινγκ.
Η αθλήτρια της άρσης βαρών
Alexandra Ramírez κατέθεσε
την εµπειρία της σχετικά µε το
ντόπινγκ και την άρση βαρών.
Η περιφερειακή διευθύντρια
της WADA, María José Pesce,
αναφέρθηκε στις προσπάθειες
που κάνει σε όλο τον κόσµο
η Παγκόσµια Οργάνωση
Αντιντόπινγκ. Το πρόγραµµα
ήταν µέρος του εκπαιδευτικού
προγράµµατος που η Ολυµπιακή
Ακαδηµία χρησιµοποιεί για τους

αθλητές, τους φοιτητές και τους
καθηγητές φυσικής αγωγής.

Hungary

On September 16, the Council
of the Hungarian Olympic Academy, held its last meeting of the
year and referred to the activities of 2014. President Dr Tamas
Ajan, spoke to HOA members
about the IOC’s General Assembly in Monaco, which he attended in his capacity as honorary
member.
He presented the “Agenda
2020” and the innovations introduced by the IOC, allowing
smaller countries to organise
Olympic events, noting that if Budapest were to bid for the Olympic Games of 2024, it would be
strongly supported and that the
Hungarian government, Budapest and the Hungarian Olympic
Committee must be united.

David Wallechinsky, the
President of the International
Society of Olympic Historians,
visited Budapest together with
Secretary General, Anthony Bijkerk, and met with Lajos Szabo.
President Wallechinsky awarded
the “Vikelas” plaque to Academy member, Vilmos Horvath,
at the headquarters of his country’s Olympic Committee.
From the 19th to the 25th of
October, an educational visit for
teachers and sport officials was
made to Ancient Olympia and
Athens, in cooperation with the
International Olympic Academy.
During the same month, the Internet Olympic contest “Ferenc
Mezo” was announced. It will
give young people the opportunity to expand their knowledge
of the Olympic Movement and
Olympic history.
Olympic education programs
continue in schools for the year
2014/15, with 10,949 pupils enrolling in 24 schools. This particular school year introduced an
innovation in the Academy’s history, which inaugurated a school
to which it gave the name of Mihály Hesz, the canoeing Olympic medallist.
On the 21st of November,
the Academy organised the “Ferenc Kemény” swimming championship with the participation of
11 schools and 116 swimmers.
On the 28th of November, the
customary Session for School
Principals was held in Godollo,
where the annual Olympic programs were presented.
In the provinces, the main
exponents of the Academy are
the Olympic unions and associations which take their own
initiatives. There are already 21
Olympic associations with 776
members in all the country.

Oυγγαρία

Στις 16 ∆εκεµβρίου, το
συµβούλιο της Ουγγρικής
Ολυµπιακής Ακαδηµίας
πραγµατοποίησε την τελευταία
συνεδρίαση της χρονιάς, µε
αναφορά στις δράσεις του 2014,
µε τον Πρόεδρο ∆ρα Tamas Ajan
να ενηµερώνει για την παρουσία
του στη Γενική Συνέλευση της
∆ΟΕ στο Μονακό µε την ιδιότητά
του ως επίτιµου µέλους.

ΙΟΑ Journal 07 ― 65

www.ioa.org.gr

Visit our website
and get all the news
and activities of
the International
Olympic Academy
Παρουσίασε την «Ατζέντα
2020» με τις καινοτομίες που
υιοθέτησε η ΔΟΕ και δίνουν το
δικαίωμα σε μικρότερες χώρες
να διοργανώσουν Ολυμπιακές
εκδηλώσεις και επισήμανε ότι
σε περίπτωση υποψηφιότητας
της Βουδαπέστης για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024,
θα υπάρχει ισχυρή υποστήριξη.
Πρέπει, όμως, η Ουγγρική
κυβέρνηση, η Βουδαπέστη και η
Ουγγρική Ολυμπιακή Επιτροπή
να είναι ενωμένες.
Τη Βουδαπέστη επισκέφτηκε
στις αρχές Οκτωβρίου, ο David
Wallechinsky, Πρόεδρος
της Διεθνούς Ένωσης των
Ιστορικών των Ολυμπιακών
μαζί με τον Γενικό Γραμματέα
Anthony Bijkerk και γνώρισαν
τον Lajos Szabo. Ο Πρόεδρος
Wallechinsky, απένειμε την
πλακέτα «Βικέλας» στο μέλος
της Ακαδημίας Vilmos Horvath,
στην έδρα της Ολυμπιακής
Επιτροπής της χώρας.
Από τις 19 έως τις 25
Οκτωβρίου, έγινε εκπαιδευτική
επίσκεψη για καθηγητές και
ηγετικά στελέχη του αθλητισμού
στην Αρχαία Ολυμπία και την
Αθήνα, σε συνεργασία με τη
Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία.
Τον ίδιο μήνα, ανακοινώθηκε
και ο διαδικτυακός Ολυμπιακός

διαγωνισμός “Ferenc Mezo” που
δίνει τη δυνατότητα στους νέους
να επεκτείνουν τις γνώσεις τους
στο Ολυμπιακό Κίνημα και την
Ολυμπιακή ιστορία.
Επίσης, συνεχίστηκαν
στα σχολεία τα προγράμματα
Ολυμπιακής παιδείας και την
χρονιά 2014/15, 10.949 μαθητές
εγγράφηκαν σε 24 σχολεία. Η
συγκεκριμένη σχολική χρονιά
έφερε και μια καινοτομία στην
ιστορία της Ακαδημίας, η
οποία εγκαινίασε ένα σχολείο,
δίνοντάς του το όνομα του
Ολυμπιονίκη του κανό, Mihaly
Hesz.
Στις 21 Νοεμβρίου η
Ακαδημία διοργάνωσε το
πρωτάθλημα κολύμβησης
“Ferenc Kemeny” με τη
συμμετοχή 11 σχολείων και 116
κολυμβητών. Στις 28 Νοεμβρίου
έγινε η καθιερωμένη Σύνοδος
για Διευθυντές σχολείων στο
Godollo, όπου παρουσιάστηκαν
τα ετήσια Ολυμπιακά
προγράμματα.
Στην επαρχία, οι κύριοι
εκφραστές της Ακαδημίας είναι
οι Ολυμπιακές ενώσεις και οι
σύλλογοι που αναλαμβάνουν
όλες τις πρωτοβουλίες.
Υπάρχουν ήδη 21 Ολυμπιακοί
σύλλογοι με 776 μέλη σε όλη τη
χώρα.
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Isidoros Kouvelos
and Marianna
Vardinoyannis
with the Olympic
medallists –
volunteers of
ETHNOA.
Ο Ισίδωρος
Κούβελος και
η Μαριάννα
Βαρδινογιάννη µε
τους Ολυµπιονίκες
– εθελοντές της
ΕΘΝΟΑ.
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Τhe “Excellence
& Solidarity 2014”
prize
During a magnificent event, the National Olympic
Academy of Greece honoured all those who had
supported the process of Olympic education in 2014.

Το βραβείο «Αριστεία & Αλληλεγγύη 2014»
Η ΕΘΝ.Ο.Α., σε µια λαµπρή εκδήλωση τίµησε όσους
υποστήριξαν το έργο της Ολυµπιακής Παιδείας για το
2014.

by
Dimos Bouloukos
από τον
Δήµο Μπουλούκο

01

The event, held in the auditorium of the Hellenic
Olympic Committee, was attended by Olympic medallists, champions, sport personalities, representatives
of the state and political circles, as well as ETHNOA
volunteers.
In his address, the President of the National Olympic Academy, Isidoros Kouvelos, presented the NOA’s
work, noting inter alia that,
“It is a great honour for me, in my capacity as the
President of the ETHNOA to present what we have
achieved up to now for the youth of our country. We
had set high targets from the start with emphasis on
the country’s children and youth.
Our work and activities, over the last five years
has focused on the best ways of reaching the younger
generation, conveying and teaching to them the principles and values of Olympism.
We have been able to realise the difficult project
of Olympic education through knowledge, caring, daily volunteering, faith in the vision of Olympism and
incredible will and concern on the part of thousands
of children and teachers in Greek schools, who have
made their contribution alongside the warm participation of many Olympic medallists, world champions,
federal coaches, Olympic education officials, sports

Στην εκδήλωση που έγινε στο αμφιθέατρο της Ελλη νικής Ολυμπιακής Επιτροπής, παρέστησαν Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές, προσωπικότητες του αθλητισμού,
εκπρόσωποι της Πολιτείας και του πολιτικού κόσμου,
αλλά και οι εθελοντές της ΕΘΝ.Ο.Α.
Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Εθνικής Ο λυμπιακής Ακαδημίας, Ισίδωρος Κούβελος, αφού α νέλυσε και παρουσίασε το έργο της ΕΘΝ.Ο.Α., μεταξύ
άλλων επισήμανε:
«Είναι μεγάλη η τιμή για μένα που μπορώ σήμερα,
με την ιδιότητα του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας να παρουσιάσω, το έργο που έχουμε
πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής για τη νεολαία της πατρίδας μας. Θέσαμε από την αρχή υψηλούς στόχους δίνοντας έμφαση στα παιδιά και τους νέους της χώρας.
Το έργο και οι δραστηριότητές μας, τα τελευταία
πέντε χρόνια, στράφηκαν στους πιο πρόσφορους τρόπους προσέγγισης της νεολαίας, μεταφέροντας και ενισχύοντάς τους τις αρχές και αξίες του Ολυμπισμού.
Με γνώσεις, μεράκι, καθημερινό εθελοντισμό, πίστη
στο όραμα του Ολυμπισμού και απίστευτη θέληση από
χιλιάδες παιδιά και εκπαιδευτικούς των σχολείων της
Ελλάδας, καθώς και την ένθερμη συμμετοχή δεκάδων
Ολυμπιονικών, παγκόσμιων πρωταθλητών, ομοσπονδιακών προπονητών, στελεχών Ολυμπιακής παιδείας,
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development executives and artists. And this realisation is continuing its upward course.”
The established “Excellence and Solidarity 2014”
prize was awarded to Mrs Marianna Vardinoyannis,
as an example of contribution, volunteering and compassion through her work with children fighting cancer, and the creation of the first Children’s Oncology
Hospital in our country.
The award of the “Excellence and Solidarity” prize
resulted from the study, evaluation and proposal of
thousands of secondary school children from the whole
country. They had responded with considerable interest to the invitation of the Olympic Academy for
showcasing this special prize, which led to the selection of Mrs Vardinoyannis for her impressive work
in the Oncology Hospital by 71% of the participants.
Mrs Vardinoyannis, deeply moved, received the
prize and thanked the students, the ETHNOA, as well
as the Olympic medallists who are the flag bearers
of the “Vision of Hope” campaign, whose aim is to
strengthen the bank of volunteer bone marrow donors.
“I want to congratulate Mr Isidoros Kouvelos, President of the Academy, for his outstanding work, which
promotes the values of Olympism worldwide and conveys them to the younger generation of our country.
I would also like to thank the Olympic Academy for
its valuable contribution to Elpida’s work, both with
the 3-day volunteering events which it organized in
order to bring volunteers and bone marrow donors
closer, and its decision to award a share of the book’s
benefits to the Elpida Association that embraces the
children in our country with cancer and stands by them
in their fight. I would like to thank all the Olympic
medallists who have joined us and are the flag bearers of our campaign. Already, during its first year
of operation, the Vision of Hope Bank of bone marrow donors and volunteers has brought together ten
thousand volunteer donors” Mrs Vardinoyannis said.
During the “Excellence and Solidarity 2014” awards
ceremony, approximately 60 Olympic medallists and
World Champions who had taken part in Olympic education programs in 2014 were honoured, as well as the
Sponsors, Olympiakos FC as the Academy’s Golden Sponsor for 2014. In addition, honour was bestowed upon
more than ten artists who had supported as volunteers
the Academy’s major endeavour to acquire the Guinness
World Record for participation provided by 45,000 pupils, supporters, Olympic education and sport development officials of the Greek Olympic and Sporting Family.
During the event, the Academy’s educational book
“Olympic values! From Olympia… to the whole World!
A magic journey!” was officially presented. It was written voluntarily by the Director of the Academy, Ileana
Klokoni and can be found in all Greek bookshops.
50% of the book’s revenues will be given exclusively to the Olympic education training centres cre-

στελεχών ανάπτυξης του αθλητισμού, καλλιτεχνών και
εικαστικών, καταφέραμε να κάνουμε πραγματικότητα
ένα δύσκολο έργο, αυτό της Ολυμπιακής παιδείας, το
οποίο συνεχίζει δυναμικά την ανοδική πορεία του».
Το θεσμοθετημένο βραβείο «Αριστεία & Αλληλεγγύη-2014» απενεμήθη στην κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη ως παράδειγμα προσφοράς εθελοντισμού και
ανθρωπιάς για το έργο της υπέρ των παιδιών που δίνουν
τη μάχη κατά του καρκίνου και τη δημιουργία του πρώτου ογκολογικού νοσοκομείου για παιδιά στη χώρα μας.
Η απονομή του θεσμοθετημένου βραβείου «Αριστεία
& Αλληλεγγύη» προέκυψε κατόπιν μελέτης, αξιολόγησης και πρότασης χιλιάδων μαθητών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης από όλη την χώρα, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με μεγάλο ενδιαφέρον, στην πρόσκληση της
Ολυμπιακής Ακαδημίας για την ανάδειξη αυτού του
ιδιαίτερου βραβείου, με την κυρία Βαρδινογιάννη και
το ιερό έργο του ογκολογικού νοσοκομείου να επιλέγεται από το 71% των συμμετασχόντων.
Συγκινημένη η κυρία Βαρδινογιάννη παρέλαβε το
βραβείο και ευχαρίστησε από καρδιάς τους μαθητές,
την ΕΘΝ.ΟΑ. αλλά και τους Ολυμπιονίκες οι οποίοι
είναι και οι σημαιοφόροι της εκστρατείας του συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» για την ενίσχυση της τράπεζας
εθελοντών δοτών μυελού των οστών.
«Θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρόεδρο της Ακαδημίας κ. Ισίδωρο Κούβελο για το εξαιρετικό αυτό έργο που
προβάλλει τις αξίες του Ολυμπισμού διεθνώς και τις
μεταδίδει στις νέες γενιές της πατρίδας μας. Παράλληλα τον ευχαριστώ για την πολύτιμη συμπαράσταση της
Ολυμπιακής Ακαδημίας στο έργο της Ελπίδας. Τόσο με
τα τριήμερα εθελοντισμού που διοργάνωσε για να φέρει
κοντά μας εθελοντές-δότες μυελού των οστών όσο και
με μέρος των εσόδων του βιβλίου που θα προσφέρει
στην Ελπίδα η Ολυμπιακή Ακαδημία που αγκαλιάζει
τα παιδιά με καρκίνο στη χώρα μας και συμπαραστέκεται στον αγώνα τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και
όλους τους Ολυμπιονίκες που στρατεύονται στο πλευρό
μας και αποτελούν τους σημαιοφόρους της εκστρατείας μας. Ήδη σε έναν χρόνο λειτουργίας της Τράπεζας
εθελοντών-δοτών μυελού των οστών, Όραμα Ελπίδας,
έχουμε συγκεντρώσει δέκα χιλιάδες εθελοντές δότες»,
είπε η κυρία Βαρδινογιάννη.
Στην τελετή βραβεύσεων «Αριστεία & Αλληλεγγύη
2014» τιμήθηκαν περίπου 60 Ολυμπιονίκες και Παγκόσμιοι Πρωταθλητές που έλαβαν μέρος στα προγράμματα Ολυμπιακής παιδείας το 2014, οι χορηγοί, η ΠΑΕ
Ολυμπιακός ως ο Χρυσός Χορηγός της Ακαδημίας για
το 2014, πάνω από δέκα καλλιτέχνες που στήριξαν εθελοντικά τη μεγάλη διοργάνωση της Ακαδημίας για
την κατάκτηση του Παγκόσμιου Ρεκόρ Γκίνες με τη
συμμετοχή 45.000 μαθητών, υποστηρικτές, στελέχη
Ολυμπιακής παιδείας και ανάπτυξης του αθλητισμού
της Ελληνικής Ολυμπιακής–Αθλητικής Οικογένειας.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε επίσημα και το εκπαιδευτικό βιβλίο της Ακαδημίας με τίτλο: «Αξίες Ολυ-
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Mrs Μarianna
Vardinoyannis,
IOC member
Lambis Nikolaou,
the President
of the Hellenic
Olympic
Committee,
Spyros Capralos
and the Minister
of Tourism, Elena
Kountoura.
Η κα Μαριάννα
Βαρδινογιάννη,
το µέλος της ∆ΟΕ
Λάµπης Νικολάου,
ο Πρόεδρος
της Ελληνικής
Ολυµπιακής
Επιτροπής Σπύρος
Καπράλος και
η Υπουργός
Τουρισµού Έλενα
Κουντουρά.

ated by the ETHNOA, and the remaining 50% will go
to the ELPIDA Association for supporting the bank of
bone marrow volunteer and donors.
During the event, excerpts from the educational
book of the Hellenic Olympic Academy were read
by actress Katerina Lechou, who is the High Priest ess of the Olympic flame lighting and handing–over
ceremony.
The Olympic Hymn was sung by Soprano, Anastasia
Zanni with the Children’s Choir of the Conservatory of
the Ziridis Schools, Artistic Director, Nikos Kypourgos
and Conductor, Dimitris Papatheodorou and the “Athens Choir Ensemble” directed by Dimitris Karavelis.
The awards ceremony was also attended by the
President of the Hellenic Olympic Committee, Spyros
Capralos, IOC member, Lambis Nikolaou, the former
King of Greece and Honorary IOC Member, Constantine, the Minister of Tourism, Elena Kountoura, the
Deputy Minister for Sport, Stavros Kontonis, MPs
Vasilis Oikonomou, Yannis Andrianos and Stavroula
Antonakou, the Regional Governor of Thessalia Constantinos Agorastos, the President of Olympiakos FC,
Vangelis Marinakis, the Board Member of METKA,
Sophia Daskalaki–Mytilieou, the President of TEMES
SA, Achilleas Konstantakopoulos, the President of
KOUROS SA, Yannis Tseperkas, members of the ETHNOA and the HOC, champions, Paralympic athlete
Alex Tseperkas, representatives of the supporters Sika Hellas SA, LOUX, ZAGORI, ORIFLAME HELLAS,
OIKODOMEIN, Hellenic Red Cross – Section of Sa maritans, Rescuers and Lifeguards, Athens Medical
Group and representatives of the schools supporting
the National Olympic Academy of Greece namely Xini,
Delta, AKTO, “Topos Ekfrasis”, PANSIK, PRESTIGE
and the American Community School of Athens. ―

μπιακές! Από την Ολυμπία… προς όλο τον Κόσμο! Ένα
Μαγικό Ταξίδι!», που έχει συγγράψει αφιλοκερδώς η
διευθύντρια της Ακαδημίας Ιλεάνα Κλοκώνη και διατίθεται από όλα τα βιβλιοπωλεία της χώρας.
Το 50% των εσόδων του βιβλίου θα διατίθεται αποκλειστικά για τα κέντρα εκπαίδευσης Ολυμπιακής παιδείας που ιδρύει η ΕΘΝ.Ο.Α. και το υπόλοιπο 50% θα
πηγαίνει στον σύλλογο ΕΛΠΙΔΑ, για την ενίσχυση του
έργου της τράπεζας εθελοντών-δοτών μυελού των οστών.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αποσπάσματα
από το εκπαιδευτικό βιβλίο της Εθνικής Ολυμπιακής
Ακαδημίας της Ελλάδας διάβασε η ηθοποιός Κατερίνα
Λέχου, η οποία είναι η Πρωθιέρεια στην τελετή αφής
και παράδοσης της Ολυμπιακής φλόγας.
Τον Ολυμπιακό Ύμνο τραγούδησαν η Σοπράνο Αναστασία Ζαννή μαζί με την Παιδική Χορωδία του
Ωδείου των Εκπαιδευτηρίων Νέα Γενιά Ζηρίδη με
Καλλιτεχνικό Δ/ντη τον κ. Νίκο Κηπουργό και Μαέ στρο τον Δημήτρη Παπαθεοδώρου και με το Αθηναϊκό
Χορωδιακό Σύνολο “Athens choir Ensemble” – Διεύθυνση Δημήτρη Καραβέλη.
Στην τελετή βράβευσης παραβρέθηκαν επίσης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος, το μέλος της ΔΟΕ Λάμπης Νικολάου, το επίτιμο
Μέλος της ΔΟΕ Τέως Βασιλιάς της Ελλάδας Κωνσταντίνος, η Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, ο Υφυ πουργός Αθλητισμού Σταύρος Κοντονής, οι βουλευτές
Βασίλης Οικονόμου, Γιάννης Ανδριανός και Σταυρούλα
Αντωνάκου, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωσταντίνος
Αγοραστός, ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης
Μαρινάκης, το μέλος του ΔΣ της ΜΕΤΚΑ Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου, ο Πρόεδρος της TEMES ΑΕ Αχιλ λέας Κωνσταντακόπουλος, ο Πρόεδρος της ΚΟUROS
AE Γιάννης Τσεπέρκας, Μέλη της ΕΘΝ.Ο.Α. και της
ΕΟΕ, πρωταθλητές, ο Παραολυμπιονίκης Άλεξ Ταξιλδάρης, εκπρόσωποι των υποστηρικτών: Sika Hellas ABEE,
ΛΟΥΞ, ZAGORI, ORIFLAME HELLAS,ΟΙΚΟΔΟΜΕΙΝ,
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Τομέας Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
και υποστηρικτές της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας
Ελλάδας από τα εκπαιδευτήρια: Ξυνή, Δέλτα, ΆΚΤΟ,
«Τόπος Έκφρασης», PANSIK, PRESTIGE και American
Community School of Athens. ―
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ΙΟΑ Νews
Tα Νέα της Διεθνούς Ολυµπιακής Ακαδηµίας

The Historical Archive
“ATHENS 2004” in
Ancient Olympia
The International Olympic Academy, the
Hellenic Olympic Committee and the nonprofit company “ATHENS 2004 Historical
Archive”, presented in Ancient Olympia the
exhibition and the historical archive of the
Organising Committee of the “Athens 2004”
Olympic Games in the presence of the
political and municipal authorities and many
friends of Olympism.
This precious and unique archive was
installed in the former “Otto Szymiczek”
Conference Hall of the International Olympic Academy, in an area of 420 square meters which has been converted into a fully
equipped conference hall for 110 people with a separate exhibition area of 195
square metres housing authentic items from
the archive and providing a space for study
and research. This particular archive was
conceived and set up by the “ATHENS 2004
Historical Archive” company, with funds provided exclusively by the International Olympic Committee.
The event was attended by Isidoros Kouvelos, President of the International and Hellenic Olympic Academy, Spyros Capralos,
the President of the Hellenic Olympic Committee, the Secretary General of the HOC,
Manolis Katsiadakis, MPs Dora Bakoyannis,
Costas Tzavaras, George Kontoyannis, Yannis Koutsoukos, the Mayor of Ancient Olympia, Thymios Kotzas and of course, Marton
Simitsek, who has been responsible for the
enhancement of the archive.
The President of the International Olympic
Academy, Isidoros Kouvelos hailed the project, stressing that, “As from today, the educational and research material of the IOA will be
enriched with an important educational and research tool for those who are looking for data
related to the bid, preparation and staging of
the greatest sport and cultural event that our
country witnessed in its modern history.
When, at the beginning of 2010, we discussed with Marton Simitsek the possibility
the International Olympic Academy to host
and manage the digital historical Archive of
the 2004 Games, I knew that this possibility would ensure an additional tool for en-

hancing the IOA’s presence in the Olympic
Movement.
I therefore sent a letter to President
Rogge and to Gilbert Felli, the person in
charge of this matter, informing them that
the Academy would be glad to host the Archive upon its completion. In 2013, with the
agreement of HOC President, Spyros Capralos, I asked the HOC Plenum to approve
the use of this space for hosting the archive.
The Plenum unanimously accepted my proposal and so the works undertaken by the
company “ATHENS 2004 Historical Archive”
and Mr Simitsek personally were completed
on time bringing about the realisation of the
project.”
Since its completion, the sum from the
initial budget that was not spent, has been
used, with the special permission of the
International Olympic Committee, for the
improvement of the International Olympic
Academy’s facilities and infrastructure.

Στην Αρχαία Ολυμπία
το Ιστορικό Αρχείο
«ΑθήνΑ 2004»
H ∆ιεθνής Ολυµπιακή Ακαδηµία, η Ελληνική
Ολυµπιακή Επιτροπή και η αστική µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρία «Ιστορικό
Αρχείο ΑΘΗΝΑ 2004», παρουσίασαν στην
Αρχαία Ολυµπία, µε την παρουσία πολιτικών
και δηµοτικών αρχών και πολλών φίλων του

Ολυµπισµού, την έκθεση και το ιστορικό
Αρχείο της Οργανωτικής Επιτροπής των
Ολυµπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004».
Το πολύτιµο και µοναδικό αυτό αρχείο
εγκαταστάθηκε στο πρώην Αµφιθέατρο
Συνεδρίων «Όττο Σίµιτσεκ» της ∆ιεθνούς
Ολυµπιακής Ακαδηµίας εκτάσεως 420 τ.µ.,
που χωρίστηκε και διαµορφώθηκε σε
αίθουσα συνεδριάσεων 110 ατόµων µε
πλήρη εξοπλισµό και χώρο του αρχείου
195 τ.µ., ο οποίος αποτελείται από έναν
εκθεσιακό χώρο που φιλοξενεί αυθεντικά
αρχειακά αντικείµενα και τον χώρο µελέτης
και έρευνας. Το συγκεκριµένο αρχείο
δηµιουργήθηκε µε πρωτοβουλία και επιµέλεια
της εταιρείας «Ιστορικό Αρχείο ΑΘΗΝΑ 2004»
και την αποκλειστική χρηµατοδότηση της
∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο
Πρόεδρος της ∆ιεθνούς και Ελληνικής
Ολυµπιακής Ακαδηµίας, Ισίδωρος
Κούβελος, o Πρόεδρος της Ελληνικής
Ολυµπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος,
ο Γενικός Γραµµατέας της ΕΟΕ Μανώλης
Κατσιαδάκης, οι βουλευτές Ντόρα
Μπακογιάννη, Κώστας Τζαβάρας, Γιώργος
Κοντογιάννης, Γιάννης Κουτσούκος, ο
∆ήµαρχος Αρχαίας Ολυµπίας Θύµιος
Κοτζάς και φυσικά ο Μάρτων Σίµιτσεκ που
ήταν υπεύθυνος του προγράµµατος για την
αξιοποίηση του αρχείου.
Ο Πρόεδρος της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής
Ακαδηµίας Ισίδωρος Κούβελος,
χαιρετίζοντας το έργο αυτό τόνισε: «Από
σήµερα, το εκπαιδευτικό και ερευνητικό
υλικό της ∆ΟΑ εµπλουτίζεται µε ένα
σηµαντικό εργαλείο µελέτης για εκείνους
που αναζητούν στοιχεία που σχετίζονται
µε τη διεκδίκηση, προετοιµασία και την
οργάνωση του µεγαλύτερου αθλητικού και
µαζί πολιτιστικού γεγονότος που έζησε η
χώρα µας στη σύγχρονη ιστορία της.
Όταν στις αρχές του 2010 συζητήσαµε
µε τον Μάρτων Σίµιτσεκ τη δυνατότητα,
η ∆ιεθνής Ολυµπιακή Ακαδηµία να
φιλοξενήσει και να διαχειριστεί το
ψηφιακό ιστορικό Αρχείο των Αγώνων
του 2004, ήξερα ότι µια τέτοια πιθανότητα
θα εξασφάλιζε ένα πρόσθετο εργαλείο
ενδυνάµωσης της παρουσίας της ∆ΟΑ στο
Ολυµπιακό Κίνηµα.
Έτσι, απέστειλα επιστολή στον Πρόεδρο
Rogge και τον υπεύθυνο για το θέµα αυτό
Gilbert Felli, µε την οποία τους γνώριζα
ότι η Ακαδηµία µε χαρά θα µπορούσε
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να φιλοξενήσει το Αρχείο, όταν αυτό θα
ολοκληρωνόταν. Το 2013, µε τη σύµφωνη
γνώµη του Προέδρου της ΕΟΕ Σπύρου
Καπράλου, ζήτησα την έγκριση της
Ολοµέλειας της ΕΟΕ για την παραχώρηση
της αίθουσας αυτής προκειµένου να
στεγάσει το Αρχείο. Η Ολοµέλεια µε
οµόφωνη απόφασή της ενέκρινε την
εισήγησή µου και έτσι οι εργασίες που
επιµελήθηκε η εταιρία «Ιστορικό Αρχείο
ΑΘΗΝΑ 2004» και προσωπικά ο κ. Σίµιτσεκ,
ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν µέσα στον
προβλεπόµενο χρόνο, ολοκληρώνοντας το
project.»
Μετά την ολοκλήρωση του έργου, το
ποσό που παρέµεινε αδιάθετο από τον
αρχικό προϋπολογισµό, χρησιµοποιείται,
µετά από ειδική άδεια της ∆ιεθνούς
Ολυµπιακής Επιτροπής, για τη βελτίωση
των εγκαταστάσεων και των υποδοµών της
∆ιεθνούς Ολυµπιακής Ακαδηµίας.

Kouvelos – Kontonis
Meeting
The President of the International Olympic
Academy, Isidoros Kouvelos, had a formal
meeting with Stavros Kontonis, the Deputy
Minister for Sport. The meeting was held
in a very cordial atmosphere and all issues
regarding the IOA were discussed in the
presence of the Director of the International
Olympic Academy Dionyssis Gangas.
The Deputy Minister acknowledged the
Academy’s contribution, its aim being to disseminate the Olympic principles within and
outside Greece.
Isidoros Kouvelos invited the Deputy
Minister for Sport to visit the facilities of the
International Olympic Academy in Ancient
Olympia, and Stavros Kontonis eagerly accepted the invitation.
The Deputy Minisiter for Sport also acknowledged the IOA’s work and asked for
help in order to deal with the highly topical
issues of violence and doping in sport.

Within this framework, Mr Kouvelos offered to the Deputy Minister the use of the
facilities in Ancient Olympia with a view to
hosting two conferences on these specific
issues, with the participation of all sporting
personalities.

Συνάντηση
Κούβελου – Κοντονή
Εθιµοτυπική συνάντηση είχε ο Πρόεδρος της
∆ιεθνούς Ολυµπιακής Ακαδηµίας Ισίδωρος
Κούβελος µε τον Υφυπουργό Αθλητισµού
Σταύρο Κοντονή. Η συνάντηση έγινε σε πολύ
καλό κλίµα και συζητήθηκαν όλα τα θέµατα της
∆ΟΑ, παρουσία του ∆ιευθυντή της ∆ιεθνούς
Ολυµπιακής Ακαδηµίας ∆ιονύση Γάγγα.
Ο Υφυπουργός αναγνώρισε το έργο που
προσφέρει η Ακαδηµία µε στόχο τη διάδοση των
Ολυµπιακών αρχών εντός και εκτός Ελλάδας.
Ο Ισίδωρος Κούβελος κάλεσε τον
Υφυπουργό Αθλητισµού να επισκεφθεί τις
εγκαταστάσεις της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής
Ακαδηµίας στην Αρχαία Ολυµπία και ο
Σταύρος Κοντονής αποδέχθηκε ευγενικά την
πρόσκληση.
Επίσης, ο Υφυπουργός Αθλητισµού
αναγνώρισε το έργο της ∆ΟΑ και ζήτησε
βοήθειά στα καυτά και τόσο επίκαιρα
προβλήµατα της βίας και του ντόπινγκ στον
αθλητισµό.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κούβελος
προσέφερε στον Υφυπουργό τη χρήση
των εγκαταστάσεων στην Αρχαία Ολυµπία
για να φιλοξενηθούν δύο συνέδρια για τα
συγκεκριµένα θέµατα, µε τη συµµετοχή
όλων των ανθρώπων του αθλητισµού.

The Hellenic Wrestling
Federation awards the
IOA President
The prize for contribution to the Olympic
Movement was awarded to the President of
the International Olympic Academy, Isidoros Kouvelos by the President of the Hellenic
Federation of Wrestling Fans, Kostas Thanos.
The President of the Hellenic Federation
of Wrestling Fans, Kostas Thanos, inter alia,
made special mention of the IOA President,
“I will refer in particular to Mr Kouvelos and
warmly congratulate him for his work in promoting the Olympic Movement.”
Isidoros Kouvelos, the President of the
IOA, has given his support to the Hellenic
Federation of Wresting Fans for promoting the Olympic Movement among young
children through the programs of the National Olympic Academy of Greece: “Wrestling supports the efforts of the National
Academy, espousing all our programs with

Olympic medallists, both retired and active,
because children need idols. The Olympic winner’s role does not end when he obtains a medal or conquers a position. His
role starts from the moment he receives the
medal. He has an obligation to give something back from all the things he has gained
during his career, some of which were conferred by the State. He is obliged to reach
out to the younger generation, and contribute to its education”, stressed Mr Kouvelos.

Η Εοφπ βράβευσε τον
πρόεδρο της Δοα
Με το βραβείο προσφοράς στο Ολυµπιακό
Κίνηµα, τιµήθηκε από τον πρόεδρο της
Ελληνικής Οµοσπονδίας Φιλάθλων Πάλης,
Κώστα Θάνο, ο πρόεδρος της ∆ιεθνούς
Ολυµπιακής Ακαδηµίας, Ισίδωρος Κούβελος.
Μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της ΕΟΦΠ
Κώστας Θάνος τόνισε: «Ειδική αναφορά θα
κάνω στον κ. Κούβελο και θα του δώσω θερµά
συγχαρητήρια για τη δουλειά όσον αφορά την
ανάδειξη του Ολυµπιακού Κινήµατος.»
Στην αρωγή της ΕΟΦΠ για την
προώθηση του Ολυµπιακού Κινήµατος
στα νέα παιδιά µέσω των προγραµµάτων
της Εθνικής Ολυµπιακής Ακαδηµίας
της Ελλάδας, στάθηκε ο πρόεδρος της
∆ΟΑ Ισίδωρος Κούβελος: «Η πάλη είναι
αρωγός στην προσπάθεια της Εθνικής
Ακαδηµίας. Βρίσκεται κοντά µας, σε όλα τα
προγράµµατα, µε Ολυµπιονίκες, παλιούς
αλλά και εν ενεργεία αθλητές. Γιατί τα παιδιά
πρέπει να έχουν ινδάλµατα. Ο ρόλος του
Ολυµπιονίκη δεν τελειώνει όταν θα πάρει
το µετάλλιο ή θα κατακτήσει κάποια θέση.
Ο ρόλος του ξεκινάει από την ώρα που θα
πάρει το µετάλλιο. Έχει την υποχρέωση
να δώσει κάτι πίσω από αυτά που κέρδισε
κάνοντας αθλητισµό. Είναι υποχρεωµένος να
έρθει κοντά στη νέα γενιά και να τη διδάξει»,
τόνισε ο κ. Κούβελος.
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