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ADDRESS BY THE PRESIDENT OF THE INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY,
Mr ISIDOROS KOUVELOS

"IT IS WIDELY KNOWN WITHIN THE OLYMPIC FAMILY
THAT COUBERTIN WANTED TO CONVEY THE
OLYMPIC IDEA TO THE MODERN WORLD THROUGH
EDUCATION."

ONE HUNDRED and fifty years have gone by
since the birth of Baron Pierre de Coubertin, the
great reviver of the Olympic Games.
The International Olympic Academy owes much
to this great visionary who embraced the idea of
Olympism and tried to convey to modern men and
women, and in particular to succeeding generations, simple philosophical messages rich in ethical rules and values, with a view to improving
daily social co-existence and creating a better way
of life.
Coubertin always believed that the concept of
Olympism appears in two forms that develop in
parallel in order to render man as the final recipient of its content. It is widely known within the
Olympic Family that Coubertin wanted to convey
the Olympic idea to the modern world through education. He believed that the revival of the Olympic
Games would attract the interest of public opinion
and governments making these Games a vehicle
for integrating the principles of Olympism into the
general education of young people.
The great significance of Ancient Olympia for
modern Olympism had been recognized by Pierre
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de Coubertin himself, who wanted to integrate the
Olympic idea into the modern world as an educational model. He conceived the idea of reviving the
Olympic Games in the context of a global revival
with sport as a medium for the physical, moral and
cultural education of the young generations.
Today, the International Olympic Academy represents what Coubertin had always dreamed of.
Through the international recognition of its work,
both I and my co-workers feel very proud to be fulfilling, to the extent that the difficult conditions we
are presently facing allow, part of Pierre de Coubertin’s dream.
In this issue, you will have the opportunity of reading, aside from the standard columns, special articles on the life and work of the reviver of the
Olympic Games, which will certainly enrich your
knowledge of his work.
Over and above the references to Coubertin, however, this issue details the many activities of National
Olympic Academies which responded to our invitation, something extremely hopeful that confirms
the ongoing and tireless activities of these institutions for the dissemination of Olympic values.

XΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ,
κου ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΚΟΥΒΕΛΟΥ

«ΕΊΝΑΙ ΕΥΡΎΤΑΤΑ ΓΝΩΣΤΌ ΣΤΟΥΣ ΚΎΚΛΟΥΣ ΤΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΉΣ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ ΌΤΙ Ο ΚΟΥΜΠΕΡΤΈΝ
ΕΠΙΘΥΜΟΎΣΕ ΝΑ ΜΕΤΑΦΈΡΕΙ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΉ
ΙΔΈΑ ΣΤΟΝ ΣΎΓΧΡΟΝΟ ΚΌΣΜΟ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ.»

ΕΚΑΤΌN ΠΕΝΉΝΤΑ χρόνια έχουν περάσει από τη
γέννηση του μεγάλου αναβιωτή των Ολυμπιακών Αγώνων, Βαρόνου Πιερ ντε Κουμπερτέν.
Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία οφείλει πολλά σε
αυτόν τον μεγάλο οραματιστή, που με την αφοσίωσή του στην ιδέα του Ολυμπισμού, προσπάθησε να
περάσει στον σύγχρονο άνθρωπο και ειδικότερα στις
γενιές των νέων που ακολούθησαν, απλά φιλοσοφικά
μηνύματα γεμάτα ήθος και αξίες, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής κοινωνικής συνύπαρξης και τη
δημιουργία ενός γενικότερου τρόπου ζωής.
Ο Κουμπερτέν πίστευε πάντοτε ότι η έννοια του Ολυμπισμού εμφανίζεται με δύο μορφές, που αναπτύσσονται παράλληλα και συγκλίνουν στον άνθρωπο ως
τελικό αποδέκτη του περιεχομένου της. Είναι ευρύτατα γνωστό στους κύκλους της Ολυμπιακής Οικογένειας ότι ο Κουμπερτέν επιθυμούσε να μεταφέρει
την Ολυμπιακή Ιδέα στον σύγχρονο κόσμο μέσα από
την εκπαίδευση. Πίστεψε ότι με την αναβίωση των
Ολυμπιακών Αγώνων, θα προκαλούσε το ενδιαφέρον
της κοινής γνώμης και των κυβερνήσεων ώστε οι Αγώνες αυτοί να λειτουργούσαν ως όχημα μεταφοράς
των αρχών του Ολυμπισμού στη γενικότερη εκπαίδευση των νέων.
Η μεγάλη σημασία του χώρου της Αρχαίας Ολυμπίας
για τον σύγχρονο Ολυμπισμό είχε σαφώς αναγνωρι-

σθεί από τον ίδιο τον Πιερ ντε Κουμπερτέν, ο οποίος
μάλιστα ήθελε να μεταφέρει την Ολυμπιακή Ιδέα στο
σύγχρονο κόσμο ως εκπαιδευτικό μέσο. Συνέλαβε
την ιδέα της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων,
σε ένα πλαίσιο παγκόσμιας αναγέννησης, με τον αθλητισμό να αποτελεί το μέσο για τη σωματική, ηθική
και πολιτιστική εκπαίδευση των νέων γενιών.
Σήμερα, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, αποτελεί
αυτό που οραματίστηκε ο Κουμπερτέν.
Με τη διεθνή αναγνώριση του έργου της, τόσο εγώ
όσο και οι συνεργάτες μου, νοιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι που πραγματοποιούμε στον βαθμό που μας
επιτρέπουν οι δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, ένα
μέρος του οράματος αυτού του Πιερ ντε Κουμπερτέν.
Στο τεύχος αυτό έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε εκτός από τις καθιερωμένες στήλες, ειδικά άρθρα
γραμμένα για τη ζωή και το έργο του αναβιωτή των
Ολυμπιακών Αγώνων, που σίγουρα θα πλουτίσουν
τις γνώσεις σας για το έργο του.
Πέραν όμως από τις αναφορές στον Κουμπερτέν, το
τεύχος αυτό περιέχει και πολλές δράσεις Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών που ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμά μας, γεγονός ιδιαίτερα ελπιδοφόρο καθότι
επιβεβαιώνει τη συνεχή και αδιάλειπτη δραστηριότητα των φορέων αυτών διάδοσης των Ολυμπιακών
Αξιών.
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THE OPENING

CEREMONY

OF THE

INTERNATIONAL SESSION

FOR YOUNG PARTICIPANTS

Η ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ 53ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
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Distinguished
guests attended the
ceremony.
Εκλεκτοί
προσκεκλημένοι
έδωσαν το παρών
στην τελετή.

AT THE ATHENS Megaron Concert Hall was
held this year the opening ceremony of the 53rd
International Session for Young Participants. The
President of the International Olympic Academy,
Isidoros Kouvelos, declared the opening.

ΣΤΟ ΜΈΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΉΣ Αθηνών έγινε για το
2013, η Τελετή Έναρξης της 53ης Διεθνούς Συνόδου για Νέους Μετέχοντες, με τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Ισίδωρο Κούβελο, να
κηρύττει την έναρξη.

The opening ceremony was attended by the then
Sports Minister, Yannis Ioannidis, the Honorary
President of the New Democracy Party, Constantinos Mitsotakis, the IOC member, Lambis Nikolaou,
the President of the Hellenic Olympic Committee,
Spyros Capralos, members of the Ephoria of the
IOA and of course the 162 participants from 82
countries who discovered at the premises in Ancient Olympia the history of the Olympic Movement, became acquainted with the Olympic values
and realized the importance of their application in
contemporary society.

Στην Τελετή Έναρξης παρέστησαν, ο τότε Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Ιωαννίδης, ο Επίτιμος
Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος
Μητσοτάκης, το μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής
Επιτροπής Λάμπης Νικολάου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος,
μέλη της Εφορείας της ΔΟΑ και φυσικά οι 162 μετέχοντες από 82 χώρες, οι οποίοι στις εγκαταστάσεις
στην Αρχαία Ολυμπία ανακάλυψαν την ιστορία του
Ολυμπιακού Κινήματος, γνώρισαν τις Ολυμπιακές
αξίες και αντιλήφθηκαν τη σπουδαία σημασία που
έχει η εφαρμογή τους στη σύγχρονη κοινωνία.

IN HIS SPEECH, THE PRESIDENT OF
THE IOA NOTED, INTER ALIA:

ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΊΑ ΤΟΥ Ο
ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΟΑ, ΜΕΤΑΞΎ
ΆΛΛΩΝ, ΕΠΙΣΉΜΑΝΕ:

“The subject we have chosen for this year: “Olympic Legacy: The reinforcement of Olympism
through youth”, as you have certainly realized,
was not fortuitous. We have referred many times
to Olympism’s contribution to our daily life and to

«Το θέμα που επιλέξαμε για φέτος: «Ολυμπιακή κληρονομιά: Η ενδυνάμωση του Ολυμπισμού από τους
νέους», δεν ήταν τυχαίο. Έχουμε κατ’ επανάληψη αναφερθεί στο τι μας έχει προσφέρει ο Ολυμπισμός
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Τhe students of the
Master’s degree
Programme recited
the poem “Ithaca” by
Constantine Cavafy.
Οι φοιτητές του
Προγράμματος
Μάστερ απήγγειλαν
την «Ιθάκη» του
Κωνσταντίνου
Καβάφη.

the legacy which Coubertin and the other researchers of the phenomenon have left us.
The question that arises, however, is the following: what can the Olympic Movement, whose development was underpinned by the legacy of the
Olympic Games and the principles of Olympism
that have nurtured whole generations of young
people, expect today from modern youth in order
to become stronger?
In other words how can the legacy of Olympism
be strengthened, enriched and maximized through
youth, by relying on the major characteristics of
the new generation, such as idealism, free spirit, innovative will etc. We are all counting on the
young generation to make our world better. Obviously Olympism and Olympic values need inspired
and well trained ambassadors in order to be disseminated all over the world and young people can
be the best ambassadors for this task.
Ancient Olympia, the place where it all started,
more than 2500 years ago and where you will be
staying for 12 days, is the ideal place to visit and
find inspiration in the history, the perfume and the
magic surrounding it. All young people like you or
older ones who have come to Olympia until now,

8

στην καθημερινότητά μας όπως και στο τι μας έχει
προικοδοτήσει ο Κουμπερτέν και οι άλλοι αναλυτές
του φαινομένου μέχρι σήμερα.
Το ερώτημα όμως που ανακύπτει είναι: το Ολυμπιακό Κίνημα που διαμορφώθηκε στηριζόμενο στην
κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων και στις αρχές του Ολυμπισμού και γαλούχησε ολόκληρες γενιές νέων, τι μπορεί να προσδοκά σήμερα από τις
ιδιοσυγκρασίες των σύγχρονων νέων, ώστε να γίνει δυνατότερο;
Με άλλα λόγια πώς μπορεί η κληρονομιά του Ολυμπισμού να ενδυναμωθεί, να εμπλουτισθεί και μεγιστοποιηθεί μέσω της νέας γενιάς, μέσω δηλαδή

Τhe choir of the
Commercial Bank of
Greece interpreted the
Olympic and the National
anthem.
H χορωδία της Εμπορικής
Τράπεζας της Ελλάδος
ερμήνευσε τον
Ολυμπιακό και τον Εθνικό
Ύμνο.

Τomas A.G. Sithole was
awarded the honorary
distinction “OLYMPIA” by
the IOA President Isidoros
Kouvelos.
Στον Tomas A.G. Sithole
απονεμήθηκε η τιμητική
διάκριση «ΟΛΥΜΠΙΑ» από
τον Πρόεδρο της ΔΟΑ
Ισίδωρο Κούβελο.

των βασικών χαρακτηριστικών της νεολαίας, όπως
είναι ο ιδεαλισμός, το ελεύθερο πνεύμα, η διάθεση για καινοτομίες κλπ. Όλοι μας στηριζόμαστε στη
νέα γενιά για έναν καλύτερο κόσμο. Προφανώς ο
Ολυμπισμός και οι Ολυμπιακές αξίες χρειάζονται
εμπνευσμένους και καλά εκπαιδευμένους πρεσβευτές για να διαδοθούν σε όλο τον κόσμο και οι νέοι
μπορούν να είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές για αυτό το καθήκον.
Η Αρχαία Ολυμπία, ο τόπος απ’ όπου όλα ξεκίνησαν
πριν από περισσότερα από 2500 χρόνια και όπου θα
ζήσετε για 12 ημέρες, είναι ο καταλληλότερος χώρος για να έρθετε κοντά και να εμπνευσθείτε από
την ιστορία, το άρωμα και τη μαγεία που εκπέμπει.
Όσοι νέοι, όπως εσείς, αλλά και μεγαλύτεροι σε ηλικία, την έχουν επισκεφθεί μέχρι σήμερα, ποτέ δεν
ξεχνούν την εμπειρία αυτή.»
will never forget this experience”.
During the opening ceremony, Spyros Capralos,
the President of the Hellenic Olympic Committee
addressed the participants; a message from former
IOC President Jacques Rogge was read out, as well
as a message from the Minister of Education and
Religious Affairs, Constantinos Arvanitopoulos.

Στην Τελετή Εναρξης μίλησε και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος,
αναγνώσθηκε μήνυμα του πρώην Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Δρος Ζακ Ρογκ αλλά
και χαιρετισμός που έστειλε ο Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.

At the event that was coordinated by the IOA Director, Dionyssis Gangas, the honorary distinction
“OLYMPIA” was awarded to Tomas A. G. Sithole
(Zimbabwe), Director of the IOC’s International Cooperation and Development Department.

Στην εκδήλωση που συντόνισε ο Διευθυντής της
ΔΟΑ Διονύσης Γάγγας, έγινε απονομή της τιμητικής διάκρισης «ΟΛΥΜΠΙΑ» στον Tomas A. G.
Sithole (Ζιμπάμπουε), Διευθυντή του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής.

The honorary distinction “ATHINA” was awarded
to the Hellenic Red Cross Volunteer Corps of Samaritans, Rescuers and Lifeguards, Patras Regional Branch.

Επίσης, έγινε απονομή της τιμητικής διάκρισης «ΑΘΗΝΑ» στο Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού, Περιφερειακό Τμήμα Πατρών.
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INTERNATIONAL SESSION
FOR YOUNG PARTICIPANTS
H 53η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ NΕΟΥΣ
ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
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BY ANTONIA BORMPOTSIALOU

AΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΡΜΠΟΤΣΙΑΛΟΥ

THE INTERNATIONAL Olympic Academy, wishing to contribute to the promotion of the principles
and values of Olympism, operating as an international space for free expression and exchange of
ideas, organized at its facilities in Ancient Olympia a most successful 53rd International Session for
Young Participants.

Η ΔΙΕΘΝΉΣ Ολυμπιακή Ακαδημία στο εγχείρημά
της να συμβάλλει στην καλλιέργεια των αρχών και
των αξιών του Ολυμπισμού, λειτουργώντας ως ένας
διεθνής χώρος ελεύθερης έκφρασης και ανταλλαγής ιδεών, διοργάνωσε με εξαιρετική επιτυχία στις εγκαταστάσεις της, στην Αρχαία Ολυμπία, την 53η Διεθνή
Σύνοδό για Νέους Μετέχοντες.

One hundred sixty-two participants from 82 countries (80 men and 82 women) explored together
Olympism’s contribution to humanity, in a spirit
of friendship and cooperation, with the view to promoting the ideals of the Olympic Movement in their
respective countries. With the active participation
of 12 lecturers, most of whom came from the field
of education, the Session’s special theme, “Olympic
Legacy: The reinforcement of Olympism through
youth” triggered a substantial debate on issues related both to the impact of the Olympic ideal on the
young generation and its continuous empowerment
by it. Over two weeks, from 11 to 25 June 2013, people from every corner of the earth actively participated in dance, poetry and fine arts workshops and
the sports activities that were held daily at the IOA’s
facilities next to the archaeological site where the
first Olympic Games were staged thousands of years
before.

Εκατόν εξήντα δύο μετέχοντες από 82 χώρες (80 άντρες και 82 γυναίκες) διερεύνησαν από κοινού τη
συμβολή του Ολυμπισμού στην ανθρωπότητα, μέσα σε
πνεύμα φιλίας και συνεργασίας, με καίριο στόχο την
προαγωγή των ιδεωδών του Ολυμπιακού Κινήματος
στις χώρες τους. Με την ενεργή συμμετοχή 12 προσωπικοτήτων κυρίως από τον χώρο της εκπαίδευσης,
το ειδικό θέμα της συνόδου με τίτλο “Ολυμπιακή Κληρονομιά: Η ενδυνάμωση του Ολυμπισμού από τους
Νέους” αποτέλεσε το έναυσμα για μια ουσιαστική συζήτηση σε θέματα που σχετίζονται τόσο με την επίδραση του Oλυμπιακού Ιδεώδους στη νέα γενιά, όσο και
με τη συνεχή ενδυνάμωσή του από αυτήν. Για δύο εβδομάδες, από τις 11 έως τις 25 Ιουνίου, άνθρωποι
από κάθε γωνιά της γης συμμετείχαν ενεργά στα εργαστήρια χορού, ποίησης, Καλών Τεχνών καθώς και στις
αθλητικές δραστηριότητες που λάμβαναν χώρα καθημερινά στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ, δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο όπου πραγματοποιήθηκαν πριν από
χιλιάδες χρόνια οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες.

A team of 21 coordinators from 16 different countries, including former participants and students of
the Master’s Degree in Olympic Studies organized
by the IOA and the University of Peloponnese, led
with their knowledge and experience the discussion
groups that were convened for an exchange of views

Είκοσι ένας συντονιστές από 16 διαφορετικές χώρες,
αποτελούμενοι από έναν συνδυασμό τόσο παλαιότερων μετεχόντων όσο και φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ολυμπιακών Σπουδών που
συνδιοργανώνει η ΔΟΑ με το Πανεπιστήμιο Πε-
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Μοving presentation
of the experience of
the Bronze Paralympic
Medalist in judo at the
Beijing 2008 Paralympic
Games, Julien Taurines.
Συγκινητική
παρουσίαση της
εμπειρίας του Xάλκινου
Παραολυμπιονίκη
στo τζούντο των
Παραολυμπιακών Αγώνων
του Πεκίνου 2008, Julien
Taurines.

and opinions on Olympic education issues.
The Session’s keynote lecturer was T. A. Ganda
SITHOLE (Zimbabwe), the Director of the IOC’s
International Cooperation and Development Department. He was followed by:
Professor Dr Helmut DIGEL (Germany), Director of the Institute of Sports Science, Member
of the IAAF Council, Professor of the University of
Tübingen, whose lecture was entitled: “The Olympic
Movement and its responsibility for human rights”.
Dr Petros SYNADINOS (Greece), Architect –
Town planner, Member of the HOC, President of the
Hellenic Archery Federation, whose lecture was entitled: “Olympic legacy: Reflections on urban space
and global connectivity”.
Professor Dr Beatrice GARCIA (Great Britain),
Professor of Sociology and Social Policy, Liverpool
University, whose lecture was entitled: “Cultural
Olympiads: 100 years of cultural legacy within the
Olympic Games”.
Professor Dr Mark DYRESON (USA), Professor of Kinesiology and History at the Pennsylvania
State University, whose lecture was entitled: “Olympic legacies and the USA”.
Professor Jean-Loup CHAPPELET (Switzerland), Professor and former Dean of the Swiss
School of Public Administration (IDHEAP) at the
University of Lausanne, whose lecture was entitled: “Mega Sporting Event Legacies: A multifaceted concept”.
Sam RAMSAMY (South Africa), IOC Member,
Vice-President of FINA, Chairman of the IOC Commission “Sport for All”, member of the IOC Executive Board, whose lecture was entitled: “The
economic impact of the Olympic Games”.

λοποννήσου, κατηύθυναν με τις γνώσεις και την
εμπειρία τους τις ολοήμερες δραστηριότητες, συντονίζοντας ταυτόχρονα τις ομάδες συζήτησης που δημιουργήθηκαν με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και
αντιλήψεων σε θέματα Ολυμπιακής παιδείας.
Κύριος ομιλητής της συνόδου ήταν ο Διευθυντής
του τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής T. A. Ganda
SITHOLE (Ζιμπάμπουε), ενώ ακολούθησαν οι:
Καθηγ. Δρ Helmut DIGEL (Γερμανία), Διευθυντής του Ινστιτούτου Αθλητικών Επιστημών, Μέλος
του Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου (IAAF), Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο TÜbingen,
με τίτλο ομιλίας: «Το Ολυμπιακό Κίνημα και η ευθύνη
του για τα ανθρώπινα δικαιώματα»

Dr Constantinos FILIS (Greece), Director of the
International Olympic Truce Centre, whose lecture
was entitled “Olympic legacy: The role of the youth”.

Δρ Πέτρος ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ (Ελλάδα), Αρχιτέκτονας – Πολεοδόμος, Μέλος της ΕΟΕ, Πρόεδρος της
Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (ΕΦΟΤ), με τίτλο ομιλίας: «Ολυμπιακή Κληρονομιά: Αντανακλάσεις στον αστικό χώρο και την παγκόσμια
συνδεσιμότητα»

Kevin WHITNEY (Great Britain), Olympic Artist,
whose lecture was entitled: “Art as a legacy of the
Olympic Games”.

Καθηγ. Δρ Beatrice GARCIA (Μεγάλη Βρετανία), Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής
Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, με τίτλο
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ομιλίας: «Οι πολιτιστικές Ολυμπιάδες: 100 χρόνια πολιτιστικής κληρονομιάς στo πλαίσιo των Ολυμπιακών
Αγώνων»
Καθηγ. Δρ Mark DYRESON (ΗΠΑ), Καθηγητής
Κινησιολογίας και Ιστορίας στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, με τίτλο ομιλίας: «Η Ολυμπιακή
Κληρονομιά και οι ΗΠΑ»
Καθηγ. Jean–Loup CHAPPELET (Ελβετία), Καθηγητής και πρώην κοσμήτορας της Ελβετικής Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης (IDHEAP) στο Πανεπιστήμιο
της Λoζάνης, με τίτλο ομιλίας: «Η Κληρονομιά μιας
μεγάλης εκδήλωσης: Mια πολυδιάστατη έννοια»
Sam RAMSAMY (Νότια Αφρική), Μέλος της ΔΟΕ,
Αντιπρόεδρος της FINA, Πρόεδρος της Επιτροπής της
ΔΟΕ “Αθλητισμός για Όλους”, Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΔΟΕ, με τίτλο ομιλίας: «Οι οικονομικές επιπτώσεις των Ολυμπιακών Αγώνων»
Participants at the
archaeological site of
Ancient Olympia.
Mετέχοντες στον
αρχαιολογικό χώρο της
Αρχαίας Ολυμπίας.

Professor Dr Leonardo BOCCIA (Brazil),
Professor of Graphic Arts at the Federal University
of Bahia, whose lecture was entitled: “Comparing
Olympic opening ceremonies and their impact on
the aesthetic legacy of humanity”.
Professor Dr Gylton B. Da MATTA (USA), Youth
Olympic Sports Director at YOSA in North Colorado,
whose lecture was entitled: “The Olympic Games’
challenges for the youth”.
Professor Dr Margaret TALBOT (Great Britain),
President of the International Council of Sport
Science and Physical Education (ICSSPE), Berlin,
whose lecture was entitled: “Olympism: The values
of sport and the risks”.

Δρ Κωνσταντίνος ΦΙΛΗΣ (Ελλάδα), Διευθυντής
του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, με
τίτλο ομιλίας: «Ολυμπιακή κληρονομιά: Ο ρόλος των
νέων».
Kevin WHITNEY (Μεγάλη Βρετανία), Ολυμπιακός Καλλιτέχνης, με τίτλο ομιλίας: «Η τέχνη ως κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων»
Καθηγ. Δρ Leonardo BOCCIA (Βραζιλία), Καθηγητής γραφικών τεχνών στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο της Μπάια, με τίτλο ομιλίας: «Συγκρίνοντας τις
Ολυμπιακές Τελετές Έναρξης και την επίδρασή τους
στην αισθητική κληρονομιά της ανθρωπότητας»
Καθηγ. Δρ Gylton B. Da MATTA (ΗΠΑ), Διευθυντής της YOSA στο Βόρειο Κολοράντο, με τίτλο ομιλίας: «Οι προκλήσεις των Ολυμπιακών Αγώνων για
τους νέους»
Καθηγ. Δρ Margaret TALBOT (Μεγάλη Βρετανία), Πρόεδρος του Διεθνούς Συμβουλίου Αθλητικών
Επιστημών και Φυσικής Αγωγής (ICSSPE) στο Βερολίνο, με τίτλο ομιλίας: «Ολυμπισμός: Οι αξίες του αθλητισμού και οι κίνδυνοι».

The journey that started with a festive opening ceremony at the Athens Megaron Concert Hall and
ended in the cradle of the Olympic Games, enriched
with a series of guided tours to the archaeological
sites of Athens, Delphi and Ancient Olympia, was
the culmination of the IOA’s long-term efforts to operate as an International Academic Institution. Its
objective is to bring people of different nationalities
together and encourage them to build on the knowledge they have acquired as worthy ambassadors of
their countries.

Το ταξίδι που ξεκίνησε με μια πανηγυρική τελετή έναρξης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών καταλήγοντας
στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, εμπλουτισμένο συνάμα με μια σειρά ξεναγήσεων στους αρχαιολογικούς χώρους των Αθηνών, των Δελφών και της
Αρχαίας Ολυμπίας, αποτελεί το αποκορύφωμα μιας
πολύχρονης προσπάθειας της ΔΟΑ να λειτουργήσει ως
ένα Διεθνές Ακαδημαϊκό κέντρο. Στόχος του κέντρου
αυτού αποτελεί η γνωριμία ανθρώπων διαφορετικών
εθνικοτήτων και η παρότρυνσή τους να χρησιμοποιήσουν παραγωγικά τις γνώσεις που αποκόμισαν, ως
άξιοι πρεσβευτές των χωρών που αντιπροσωπεύουν.

With the substantial support of the International
Olympic Committee, the Session for Young Participants creates a society imbued with the Olympic
values, which are more than necessary in our modern times. Promoting solidarity and humanism,
Olympism can effectively contribute to creating a
better world.

Με την ουσιαστική βοήθεια της Διεθνούς Ολυμπιακής
Επιτροπής, η Σύνοδος Νέων Μετεχόντων δημιουργεί
μια κοινωνία διαποτισμένη με Ολυμπιακές αξίες, που
ειδικά στη σύγχρονη εποχή κρίνονται κάτι παραπάνω
από αναγκαίες. Προάγοντας την αλληλεγγύη και τον
ανθρωπισμό, ο Ολυμπισμός μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.
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12th

ΤΗE

INTERNATIONAL SESSION
FOR DIRECTORS OF NOAs

H 12η ΔΙΕΘΝHΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤEΣ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
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BY EVI SALEPI

ΑΠΟ ΤΗΝ EYH ΣΑΛΕΠΗ

THE ANNUAL meeting for Directors and Members
of National Olympic Academies was conducted
in Ancient Olympia from 12th to 19th May 2013.
The main topic of the 12th International Session
was “Olympic Legacy” with a special focus on the
“Olympic Games and their Educational Challenges”.

Η ΕΤΉΣΙΑ συνάντηση των Διευθυντών και Μελών
των Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών πραγματοποιήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία από 12 έως 19 Μαΐου
2013. Το βασικό θέμα της 12ης Διεθνούς Συνόδου ήταν
«Ολυμπιακή Κληρονομιά» και το ειδικό θέμα «Ολυμπιακοί Αγώνες και οι Εκπαιδευτικές τους Προκλήσεις».

There were 11 lecturers from Europe, America, Africa and Asia. Various themes were discussed related
to the main topic starting with the Ancient Olympic
Games and their acceptance by the Romans and the
Classical Scholars before Coubertin in the lecture by
the prestigious Dr Dr h.c. Ingomar Weiler, retired
Professor of Karl-Franzens-University Graz in Austria. Ex-IOA scholars who nowadays hold honored
posts either as professionals or as university professors had their own chance to tackle the chosen
theme. Dr Elias Musangeya, senior advisor at UK
Sport presented the “International Inspiration” programme, the first official Olympic and Paralympic
Games international social and sports legacy initiative to have been designed and offered by a host city
in the run up to, during and after the Games. In addition, Henry Tandau, Director of the NOA of Tanzania provided an example of the implementation of
the aforementioned “International Inspiration” Education programme in Tanzania. Dr Vassil Girginov,
Reader in Sports Management and Development at
Brunel University, discussed the planning and delivery of sustainable Olympic sport legacy, by drawing mainly on the author’s work around the London
Games over the past five years.
Professor Mansoor Al-Taqui, Head of Physical Education Department at Qaboos University in Oman
presented scientific research regarding the Development of Olympic Solidarity and its heritage for
humanity, as a truly multinational and global programme, that has managed to unify the Olympic
family and provide the basis for remarkable collaboration of the IOC, the International Sport Federations and the NOCs. Dr Denis Kruzhkov from
the Kuban State University of Physical Education
in Russia and Vice-President of the South Russian
Olympic Academy presented some new trends in
the national system of Olympic education in Russia
within the framework of the preparation of the XXII
Olympic Winter Games and XI Paralympic Winter
Games of Sochi 2014. Regarding the next Summer
Olympic Games Associate Professor Otávio Tavares from the Federal University of Espírito Santo
in Brazil discussed the planning and implementation process of Olympic Education programmes for
“Rio 2016”. Assistant Professor Dr Sarah Teetzel at
the Faculty of Kinesiology and Recreation Management at the University of Manitoba in Canada addressed the philosophy of Olympism in the context

Συμμετείχαν 11 ομιλητές από Ευρώπη, Αμερική, Αφρική και Ασία. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα σχετικά με το βασικό θέμα της συνόδου, αρχίζοντας με
τους Ολυμπιακούς Αγώνες της αρχαιότητας και την
αποδοχή τους από τους Ρωμαίους και τους κλασικούς
λογίους πριν από τον Κουμπερτέν, για τους οποίους
μίλησε ο διακεκριμένος Δρ Ingomar Weiler, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Karl-Franzens του
Γκρατς στην Αυστρία. Επιστήμονες που είχαν συμμετάσχει σε συνόδους της ΔΟΑ και που κατέχουν σήμερα σημαντικές θέσεις είτε στον επαγγελματικό χώρο
είτε ως καθηγητές πανεπιστημίων, είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν το επιλεγμένο θέμα. Ο Δρ Elias
Musangeya, σύμβουλος στο UK Sport, παρουσίασε
το πρόγραμμα “International Inspiration”, την πρώτη επίσημη διεθνή πρωτοβουλία κληρονομιάς των
Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων στον αθλητικό και κοινωνικό τομέα, που έχει σχεδιαστεί και
υλοποιηθεί από μια διοργανώτρια πόλη, πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά το πέρας των Αγώνων. Επίσης, ο
Henry Tandau, Διευθυντής της ΕΟΑ της Τανζανίας,
παρουσίασε ένα παράδειγμα της εφαρμογής του προγράμματος “International Inspiration” στην Τανζανία. Ο Δρ Vassil Girginov, Αναπληρωτής Καθηγητής
Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Brunel, μίλησε για τον σχεδιασμό και την
εφαρμογή μιας βιώσιμης κληρονομιάς του Ολυμπιακού αθλητισμού, βασιζόμενος κυρίως στο έργο που
επιτέλεσε την τελευταία πενταετία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου.
Ο καθηγητής Al-Taqui, Επικεφαλής του Τμήματος
Φυσικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Sultan Qaboos
του Ομάν, παρουσίασε μια επιστημονική έρευνα για
την ανάπτυξη της Ολυμπιακής Αλληλεγγύης και την
κληρονομιά της για την ανθρωπότητα, ως ένα αληθινά πολυεθνικό και παγκόσμιο πρόγραμμα που έχει
κατορθώσει να ενώσει την Ολυμπιακή οικογένεια και
να δημιουργήσει τη βάση για σημαντική συνεργασία
ανάμεσα στη ΔΟΕ, τις Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες και τις ΕΟΕ. Ο Δρ Denis Kruzhkov, από το Τμήμα Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Κuban State
της Ρωσίας και Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος
της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας στη Νότια Ρωσία, μίλησε για ορισμένες νέες τάσεις στο εθνικό σύστημα Ολυμπιακής παιδείας στη Ρωσία στο πλαίσιο
της προετοιμασίας για τους 22ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς και τους 11ους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς του Σότσι 2014. Αναφορικά με τους προσεχείς
Θερινούς Ολυμπιακούς, ο αναπληρωτής καθηγητής
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The NOAs’ delegates at the ancient stadium.
Οι εκπρόσωποι των Εθνικών Ολυμπιακών
Ακαδημιών στο αρχαίο στάδιο.

of Olympic Education and how the teaching of the
philosophy of Olympism can be optimized for use in
educational settings today. Dr Ines Nikolaus, Board
Member of the International Pierre de Coubertin
Committee (CIPC), caused lively discussion with her
well-structured speech about Olympic Education
around the world. Associate Professor Dr Benu Gupta at the Department of Physical Education at Kirori Mal College of the University of Delhi pointed
out the cultural and educational approaches of the
contemporary Olympic Games. Finally, Dr Alexis
Lyras, who was recently appointed as a special advisor to the IOA on Olympism, Peacebuilding and Development, presented Olympism4Humanity (O4H).
O4H is a global venture between the IOA, Georgetown University and a consortium of world leading
sport for peace and development agencies across the
globe, aiming to advance the role of the IOA and
academic institutions in promoting Olympism as
a vehicle of resolving existing social and societal
challenges. The ways of engagement and future collaboration with the participants were also discussed.
The session was attended by 102 participants from
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Otávio Tavares, από το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο
του Espírito Santo της Βραζιλίας, μίλησε για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας για το “Ρίο 2016”.
Η Επίκουρη Καθηγήτρια Δρ Sarah Teetzel, της Σχολής
Κινησιολογίας & Οργάνωσης και Διαχείρισης Δραστηριοτήτων Αναψυχής, του Πανεπιστημίου Manitoba
στον Καναδά, αναφέρθηκε στη φιλοσοφία του Ολυμπισμού στο πλαίσιο της Ολυμπιακής παιδείας και
στο πώς μπορεί να βελτιστοποιηθεί η διδασκαλία αυτής της φιλοσοφίας μέσα στο υπάρχον εκπαιδευτικό
σύστημα. Η Δρ Ines Nikolaus, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Επιτροπής Pierre de
Coubertin (CIPC), με την καλά δομημένη ομιλία της
για την Ολυμπιακή παιδεία σε όλο τον κόσμο, πυροδότησε ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Δρ Benu Gupta, από το Τμήμα Φυσικής
Αγωγής, του Kirori Mal College στο Πανεπιστήμιο
του Δελχί, μίλησε για την πολιτιστική και εκπαιδευτική προσέγγιση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.
Τέλος, ο Δρ Αλέξης Λύρας, που διορίστηκε πρόσφατα
ειδικός σύμβουλος της ΔΟΑ για τον Ολυμπισμό, την
Οικοδόμηση της Ειρήνης και την Ανάπτυξη, παρου-

Welcoming address
by the IOA President,
Isidoros Kouvelos.
Προσφώνηση του
Προέδρου της ΔΟΑ,
Ισίδωρου Κούβελου,
στην τελετή έναρξης.

88 countries (73 male and 29 female). The participants were Presidents, Directors or members of
NOAs, along with some NOC representatives whose
countries do not currently have an established NOA.
The interest of the participants remained undiminished despite the intense programme and the session was enhanced through their vivid contribution
to the discussion groups and to the elaboration of
the conclusions.

σίασε τον “Ολυμπισμό για την Ανθρωπότητα” (Ο4Η),
μια πρωτοβουλία παγκόσμιας εμβέλειας ανάμεσα στη
ΔΟΑ, το Πανεπιστήμιο Georgetown και με μια σύμπραξη παγκόσμιων ηγετικών φορέων αθλητισμού
για την ειρήνη και την ανάπτυξη που έχουν ως αντικείμενο την ενίσχυση του ρόλου της ΔΟΑ και των
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στο πλαίσιο της προώθησης του Ολυμπισμού ως μηχανισμού επίλυσης των
υπαρχόντων κοινωνικών προβλημάτων. Επίσης, συζητήθηκαν οι τρόποι δέσμευσης και μελλοντικής συνεργασίας των συμμετεχόντων.
Οι 102 συμμετέχοντες από 88 χώρες (73 άνδρες και
29 γυναίκες) ήταν Πρόεδροι, Διευθυντές ή μέλη ΕΟΑ,
αλλά και μερικοί εκπρόσωποι ΕΟΕ των οποίων οι χώρες δεν έχουν ακόμα ιδρύσει ΕΟΑ. Το ενδιαφέρον των
συμμετεχόντων παρέμεινε αμείωτο, παρά το φορτωμένο πρόγραμμα, ενώ η ενεργή συμμετοχή τους στις
ομάδες συζήτησης και στην εκπόνηση των συμπερασμάτων συνέβαλε στην επιτυχία της συνόδου.

Finally, the representatives of 30 NOAs presented the actions and the new initiatives undertaken
by their NOAs. A short presentation was also made
by Jan Coolen and Stelios Daskalakis, who attended the session as guests, regarding the activities of
the International Schools Federation and also by the
spokesperson of the Association of French-speaking
National Olympic Academies. The students of the
Master’s Degree Programme on Olympic Studies
were also in attendance and presented with an excess of enthusiasm their own experience regarding
their studies at the IOA.

Τέλος, οι εκπρόσωποι 30 ΕΟΑ παρουσίασαν τις δράσεις και τις νέες πρωτοβουλίες των Ακαδημιών τους.
Επίσης, μια σύντομη παρουσίαση έγινε από τους
προσκεκλημένους στη Σύνοδο Jan Coolen και Στέλιο
Δασκαλάκη, για τις δραστηριότητες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού, καθώς και από
τον εκπρόσωπο της Ένωσης Γαλλόφωνων Εθνικών
Ολυμπιακών Ακαδημιών. Οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ολυμπιακών Σπουδών παρακολούθησαν επίσης τις εργασίες της συνόδου και
παρουσίασαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό τις εμπειρίες
από τις σπουδές τους στη ΔΟΑ.

The customary visit to the archaeological site and
the museum of Olympia in conjunction with the visit to the stele of Baron Pierre de Coubertin and to the
monument of Ioannis Ketseas and Carl Diem were
integral part of the Session.

Η συνήθης περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο και το
μουσείο της Ολυμπίας, σε συνδυασμό με την επίσκεψη στη στήλη του βαρόνου Πιερ ντε Κουμπερτέν και
τo μνημείo των Ιωάννη Κετσέα και Carl Diem ήταν αναπόσπαστο μέρος της Συνόδου.
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10th

ΤΗE

INTERNATIONAL SESSION

FOR EDUCATORS AND OFFICIALS
OF HIGHER INSTITUTES OF PHYSICAL EDUCATION

H 10η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

BY STELLA TACHTARA

AΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΛΛΑ ΤΑΧΤΑΡΑ

THE 10th INTERNATIONAL Session for Educators
and Officials of Higher Physical Education Institutions was held from the 21st to the 28th July 2013
with the participation of 53 people, 28 men and 25
women, from 34 countries. The main theme of the
Session was the “Olympic legacy” and the special
theme “Cultural and social dimensions of the Olympic Games”. Academic institutions could participate
with one member from their staff and National Olympic Academies or Committees with two educators.

Η 10η ΔΙΕΘΝΉΣ Σύνοδος για Εκπαιδευτικούς και
Στελέχη Ανωτάτων Ιδρυμάτων Φυσικής Αγωγής έλαβε χώρα από τις 21 έως τις 28 Ιουλίου 2013, με
τη συμμετοχή 53 ατόμων - 28 ανδρών και 25 γυναικών - που προέρχονταν από 34 χώρες. Το κυρίως θέμα της Συνόδου ήταν «Ολυμπιακή κληρονομιά» ενώ
το ειδικό θέμα «Πολιτιστικές και κοινωνικές διαστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων». Στη σύνοδο είχαν
δικαίωμα συμμετοχής Πανεπιστημιακά Ιδρύματα με έναν αντιπρόσωπο του ακαδημαϊκού προσωπικού
τους - καθώς και οι Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες ή
Επιτροπές με δύο εκπαιδευτικούς.

The opening ceremony of the Session was held on
22 July in the Conference Centre’s “D. Vikelas” auditorium of the IOA’s facilities in Ancient Olympia. It
was followed by the first lecture on the subject, “The
modern Olympic Games: Cultural and educational dimensions of the contemporary Olympic Games
Movement”, presented by Professor Jeffrey Segrave,
holder of the “David H. Porter” Chair of the Department of Health and Exercise Sciences, Skidmore Col-

Η τελετή έναρξης της Συνόδου πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουλίου στο αμφιθέατρο «Δ. Βικέλας» του
Συνεδριακού Κέντρου των εγκαταστάσεων της ΔΟΑ
στην Αρχαία Ολυμπία. Ακολούθησε η πρώτη ομιλία,
με θέμα «Οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες: Πολιτιστικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις του κινήματος
των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων» από τον Κα-
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lege, USA. Later, participants had the opportunity to
visit the stele of Pierre de Coubertin and the monument to Ioannis Ketseas and Carl Diem.
On the morning of the following day, participants
took a guided tour of the archaeological site and the
museum of Ancient Olympia. In the afternoon, two
lectures were delivered. The subject of the first was
”Sport as a platform for peace”, presented by Dr Constantinos Filis, Director of the International Olympic
Truce Centre and the second, “Olympism and value
legacies from the Olympic and Paralympic Games”
was presented by Dr Dikaia Hatziefstathiou, Reader
in Olympic Studies and the Social Analysis of Sport,
of the Department of Sport Science, Tourism and Leisure at Canterbury Christ Church University in Kent,
Great Britain, and member of the Executive Board
of the International Pierre de Coubertin Committee.
The lectures were followed by discussions in working
groups. The working groups are built on the lecturers’ presentations, using creative dialogues and fertile exchanges of views as tools in order to draft a
number of conclusions which are recorded each year
in the proceedings of the Session published by the
IOA.
On Wednesday 24 July, lectures were presented by
Professor Dr Karl Lennartz from Germany and Dr
Becca Leopkey from Canada. Dr Lennartz, former
Professor of Sports History and former Director of
the Carl and Liselott Diem Archives of the University
of Cologne in Germany, as well as Honorary President of the International Society of Olympic Historians, spoke about the “Legacy of the Olympic Games
of Berlin 1936 and Munich 1972”. The title of the lecture by Dr Becca Leopkey, Assistant Professor, De-
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θηγητή Jeffrey Segrave, ο οποίος κατέχει την έδρα
“David H. Porter” του Τμήματος Επιστημών Υγείας
και Αθλητισμού στο κολέγιο Skidmore των ΗΠΑ. Αργότερα οι μετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τη στήλη του Πιερ ντε Κουμπερτέν καθώς και
το μνημείο των Ιωάννη Κετσέα και Carl Diem.
Το πρωί της επόμενης ημέρας οι μετέχοντες επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο
και στο μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας. Το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν δύο ομιλίες. Η πρώτη είχε
ως θέμα: «Ο αθλητισμός ως πλατφόρμα για την ειρήνη» και δόθηκε από τον Δρα Κωνσταντίνο Φίλη,
Διευθυντή του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας. Η δεύτερη, με θέμα: «Ολυμπισμός και η
κληρονομιά των αξιών των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων», πραγματοποιήθηκε από την
Δρα Δικαία Χατζηευσταθίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ολυμπιακών Σπουδών και Κοινωνικής Ανάλυσης του Αθλητισμού στο Τμήμα Επιστήμης
Αθλητισμού, Τουρισμού και Αναψυχής του Πανεπιστημίου Canterbury Christ Church στο Κεντ της
Μεγάλης Βρετανίας, καθώς επίσης και Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Επιτροπής
Πιερ Ντε Κουμπερτέν. Ακολούθησε η έναρξη των συζητήσεων σε ομάδες εργασίας. Οι ομάδες εργασίας
χρησιμοποιούν ως ερέθισμα τις παρουσιάσεις των ομιλητών, και με εργαλεία τον δημιουργικό διάλογο
και τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων καταλήγουν στη
σύνταξη συμπερασμάτων τα οποία συμπεριλαμβάνονται κάθε χρόνο στα πρακτικά της Συνόδου που εκδίδονται από τη ΔΟΑ.
Την Τετάρτη, 24 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από τον Γερμανό Καθηγητή Δρα Karl Lennartz
και την Δρα Becca Leopkey από τον Καναδά. Ο τέως Καθηγητής Ιστορίας του Αθλητισμού και πρώην

The Εducators at the
commemorative stele of
Pierre de Coubertin.
Οι εκπαιδευτικοί στην
αναμνηστική στήλη του
Pierre de Coubertin.

Τhe IOA Honorary Dean,
Prof. Konstantinos
Georgiadis, presenting
the participation diploma
to the lecturer Dr Dikaia
Chatziefstathiou.
O Επίτιμος Κοσμήτορας
της ΔΟΑ, Καθηγ.
Κωνσταντίνος
Γεωργιάδης, απονέμοντας
το δίπλωμα συμμετοχής
στην ομιλήτρια Δρα
Δικαία Χατζηευσταθίου.

partment of Kinesiology, University of Georgia, USA,
was: “Legacies of the Olympic Games: Sustainability
and Governance”. Dr Leopkey’s lecture was followed
by short presentations from participants, who thus
had the opportunity of showing some aspects of their
academic work to their colleagues. In the afternoon
of the same day Dr Vassiliki Tzachrista, the IOA’s Archaeologist and Doctor of the Social and Educational
Policy Department of the University of the Peloponnese presented her thesis subject: “Olympism and
Olympic education through the International Olympic Academy and the ‘Athens 2004’ Olympic Education Programme”.
In the afternoons, after the lectures and discussions,
participants could take advantage of the sports amenities in the Academy’s grounds, which include tennis, basketball and volleyball courts and a stadium
offering guests even more opportunities for sports
and recreation. On certain evenings, movies on sports
and Olympic themes were shown.
In the morning of Thursday 25th of July Dr Paraskevi
Lioumpi, a Physical Education Teacher and Doctor
of the Sports Organization and Management Department of the University of the Peloponnese, presented a lecture and developed the subject, “Teaching the
Olympic values: An intervention programme”. After
this, there was a second round of short presentations
by participants.
The last day of the 10th Session for Educators and
Officials of Higher Institutions of Physical Education
opened with a presentation of the working groups’
discussions, after which diplomas were given to participants by the Honorary Dean of the IOA Professor
Konstantinos Georgiadis.

Διευθυντής του Αρχείου Carl και Liselott Diem του
Πανεπιστημίου της Κολωνίας στη Γερμανία καθώς
και Επίτιμος Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Ιστορικών Ολυμπιακών Αγώνων, Δρ Karl Lennartz, μίλησε
για την «κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων του
Βερολίνου του 1936 και του Μονάχου του 1972». Η
ομιλία της Δρος Becca Leopkey, Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμήματος Κινησιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Τζώρτζια των ΗΠΑ είχε τίτλο: «Κληρονομιά
των Ολυμπιακών Αγώνων: Βιωσιμότητα και διαχείριση». Μετά το τέλος της ομιλίας της Δρος Leopkey
ακολούθησαν σύντομες παρουσιάσεις εκ μέρους των
μετεχόντων, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν ένα μικρό μέρος από το τομέα της ακαδημαϊκής τους εργασίας ενώπιον συναδέλφων τους. Το
απόγευμα της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε ομιλία της Δρος Βασιλικής Τζαχρήστα, Αρχαιολόγου της
ΔΟΑ και Διδάκτoρος του Τμήματος Κοινωνικής και
Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η οποία παρουσίασε τη διατριβή της με
θέμα: «Ολιμπισμός και Ολυμπιακή Παιδεία μέσα από
τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία και το Πρόγραμμα
Ολυμπιακής Παιδείας "Αθήνα 2004"».
Τα απογεύματα, μετά το πέρας των εργασιών οι μετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με
αθλητικές δραστηριότητες στον χώρο της Ακαδημίας, ο οποίος με τα γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλεϊ,
την πισίνα και το στάδιο που διαθέτει, προσφέρει
πολλές δυνατότητες άθλησης και ψυχαγωγίας των
φιλοξενουμένων.
Το πρωί της 25ης Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η ομιλία της Δρος Παρασκευής Λιούμπη, Καθηγήτριας
Φυσικής Αγωγής και Διδάκτορος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης του Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με θέμα: «Διδάσκοντας
τις Ολυμπιακές αξίες: Ένα παρεμβατικό πρόγραμμα».
Ακολούθησε ο δεύτερος κύκλος σύντομων παρουσιάσεων εκ μέρους των μετεχόντων.
Η τελευταία μέρα των εργασιών της 10ης Διεθνούς
Σύνοδου για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Ανωτάτων
Ιδρυμάτων Φυσικής Αγωγής άνοιξε με την παρουσίαση των συμπερασμάτων των ομάδων συζήτησης.
Ακολούθησε η απονομή διπλωμάτων στους μετέχοντες από τον Επίτιμο Κοσμήτορα της ΔΟΑ Καθηγ.
Κωνσταντίνο Γεωργιάδη.
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THE LIFE OF
PIERRE
DE COUBERTIN
Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΚΟΥΜΠΕΡΤΕΝ

BY PROF. NORBERT MÜLLER

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓ. NORBERT MÜLLER

UNIVERSITY OF KAISERSLAUTERN

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ KAISERSLAUTERN

SITUATED IN the valley of Chevreuse, close to Paris, the Coubertin castle was named after the Coubertin family, whose history dates back to the 15th
century.

Ο ΠΎΡΓΟΣ ΤΗΣ οικογένειας Κουμπερτέν που έφερε
το όνομα της οικογένειας και του οποίου η ιστορία
χρονολογείται από τον 15ο αιώνα, βρισκόταν στην
κοιλάδα της Chevreuse, κοντά στο Παρίσι.

Pierre de Coubertin, who was born on the 1st of January 1863 in Paris, inherited his love of art from
his father, Charles-Louis, a respected church painter.
Coubertin was also very attached to Normandy, the
native region of his mother, Agathe-Marie. He used
to spend several weeks each year in Mirville, their
property in the country, where he met friends and
developed his ideas. He served as a member of the
Municipal Bureau for many years.
He studied humanism at the Jesuit Collège, St Ignace, in Paris. After passing his baccalauréat (1880),
and despite a bourgeois career plan, he studied politics, history, sociology and education and left the
École des Sciences Politiques [School of political
science] as a free spirit and with top exam results.
Thanks to the experience he had acquired during
his numerous study trips (to England from 1883 onwards and, for the first time, to North America in
1889), he soon became financially independent. He
had exceptional journalistic talent and devoted himself to much-needed reforms of the education system in the French Republic.
He was enthusiastic about the Anglo-Saxon sporting
education he had discovered through literature and
during his travels.
Thomas Arnold, who died in 1842 after being Headmaster of Rugby School, was a special role model
for Coubertin, who was only able to discover him
through his literature which he found so fascinating. For him, sport, which was considered as a capital and integral part of the education of young
British people, could give the French youth the new
impetus it needed after the defeat in 1870/71.
Passionate about sport (he practised horse riding,
fencing, boxing, rowing and tennis), Coubertin then

Ο Πιερ ντε Κουμπερτέν, ο οποίος γεννήθηκε στο
Παρίσι την 1η Ιανουαρίου 1863, κληρονόμησε την
αγάπη του για την τέχνη από τον πατέρα του CharlesLouis, αξιοσέβαστο ζωγράφο εκκλησιών. Ο Κουμπερτέν αγαπούσε επίσης πολύ τη Νορμανδία, γενέτειρα
της μητέρας του Agathe-Marie. Συνήθιζε να περνάει αρκετές εβδομάδες κάθε χρόνο στο Mirville, την
εξοχική ιδιοκτησία τους, όπου συναντούσε φίλους
στους οποίους ανέπτυσσε τις ιδέες του. Yπήρξε για
πολλά χρόνια μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σπούδασε ανθρωπιστικές επιστήμες στο Κολέγιο των
Ιησουιτών Άγιος Ιγνάτιος, στο Παρίσι. Αφού πήρε
το baccalauréat του (1880) και παρ’ όλο το αστικό
πρόγραμμα σταδιοδρομίας του, σπούδασε πολιτική,
ιστορία, κοινωνιολογία και εκπαίδευση και αποχώρησε από τη Σχολή Πολιτικών Επιστημών ως ελεύθερο πνεύμα και με εξαιρετικά αποτελέσματα στις
εξετάσεις. Χάρη στην εμπειρία που είχε αποκτήσει
στη διάρκεια των πολλαπλών ταξιδιών μελέτης του
(στην Αγγλία από το 1883 και μετά και στη Βόρεια
Αμερική, για πρώτη φορά, το 1889) απέκτησε γρήγορα οικονομική ανεξαρτησία. Είχε αξιόλογο ταλέντο
στη δημοσιογραφία και αφιερώθηκε στις αναγκαίες
μεταρρυθμίσεις του εκπαιδευτικού συστήματος της
Γαλλικής Δημοκρατίας.
Είχε κατενθουσιαστεί με την αγγλοσαξονική αθλητική αγωγή που είχε ανακαλύψει μέσα από τη βιβλιογραφία και στα ταξίδια του.
Ο Thomas Arnold, που πέθανε το 1842, αφού υπήρξε Διευθυντής του Σχολείου Rugby, ήταν σημαντικό
πρότυπο για τον Κουμπερτέν, ο οποίος τον ανακάλυψε μέσα από τα γραπτά του, τα οποία βρήκε συναρπαστικά. Για εκείνον, ο αθλητισμός, τον οποίο
θεωρούσε κεφαλαιώδες και αναπόσπαστο μέρος της
εκπαίδευσης των νεαρών Βρετανών, θα μπορούσε
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started to create pupils’ sports associations, later
becoming Secretary General of the National Federation of Sport Schools (USFSA) which he had instigated. Then he organised varied sports schools,
following the English example. He aimed to revitalise the youth of France by reducing overloading of
the mind and increasing physical activity. Self-responsibility in sport would enable pupils to become
democratically-aware citizens.
The idea of international Olympic Games was born
from Coubertin’s enthusiasm for the legacy of
Greece, the German archaeological excavations in
Olympia (1875-81), the sports events called “olympic”, and especially the Olympic Games of Much
Wenlock in England.
Railway and shipping lines, the invention of the
telegraph, sports writings and international commercial exchanges did the rest.
On the one hand, he wanted to promote sport rapidly
throughout France, and on the other hand, he wanted to put into practice peoples’ understanding and
serve peace in the world thanks to regularly-held international sport events bringing together the youth
of the world. For this, he received the support of a
man who was a father-figure to him, Jules Simon,
the President of the USFA and also one of the protagonists of the Peace Bureau in Bern in 1889.
In order to eliminate the national barriers that prevented international sporting exchanges, Coubertin,
as secretary general of the UFSA, organised an international congress for the harmonisation of the conditions of amateurism in Paris in June 1894.
The restoration of the Olympic Games in the context of the modern era, initially put at the end of the
agenda, actually became the centre point of the discussions. On 23 June 1894, Coubertin founded the
IOC according to a precise development plan and the
first Olympic Games were held in Athens in 1896.
As representative of the host nation, the Greek, Dim-

να δώσει στη γαλλική νεολαία τη νέα ώθηση που
χρειαζόταν μετά την ήττα του 1870/71.
Παθιασμένος με τον αθλητισμό (έκανε ιππασία, ξιφασκία, πυγμαχία, κωπηλασία και τένις), ο Κουμπερτέν
άρχισε τότε να ιδρύει αθλητικούς ομίλους μαθητών
και έγινε αργότερα Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Ομοσπονδίας Αθλητικών Σχολών (UFSA), την
ίδρυση της οποίας είχε υποκινήσει. Κατόπιν, οργάνωσε διάφορες αθλητικές σχολές, ακολουθώντας το
αγγλικό παράδειγμα. Στόχος του ήταν να αναζωογονήσει τη νεολαία της Γαλλίας, περιορίζοντας την επιβάρυνση του μυαλού και αυξάνοντας τη σωματική
δραστηριότητα. Η αυτο-ευθύνη θα επέτρεπε στους
μαθητές να γίνουν συνειδητοποιημένοι δημοκρατικοί πολίτες.
Η ιδέα των διεθνών Ολυμπιακών Αγώνων γεννήθηκε λόγω του ενθουσιασμού του Κουμπερτέν για την
κληρονομιά της Ελλάδας, τις γερμανικές αρχαιολογικές ανασκαφές στην Ολυμπία (1875-81), τα αθλητικά
αγωνίσματα που ονομάζονταν «Ολύμπια» και κυρίως
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Much Wenlock στην
Αγγλία.
Ο σιδηρόδρομος και η ναυτιλία, η ανακάλυψη του
τηλέγραφου, τα αθλητικά άρθρα και οι διεθνείς εμπορικές συναλλαγές έκαναν τα υπόλοιπα.
Από τη μία πλευρά, ήθελε να προωθήσει γρήγορα τον
αθλητισμό σε όλη τη Γαλλία και από την άλλη, ήθελε
να εξασφαλίσει την κατανόηση των ανθρώπων και
να υπηρετήσει την ειρήνη χάρη σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που θα έφερναν κοντά τους νέους
του κόσμου. Στην προσπάθειά του αυτή, βρήκε υποστήριξη σε έναν άνδρα, τον Jules Simon, τον Πρόεδρο της UFSA, που έπαιζε γι’ αυτόν τον ρόλο του
πατέρα και ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του
Peace Bureau (Γραφείο Ειρήνης) στη Βέρνη, το 1889.
Για να καταρρίψει τα εθνικά εμπόδια που δεν επέτρεπαν τις διεθνείς αθλητικές ανταλλαγές, ο Κουμπερτέν, με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα της
UFSA, συγκάλεσε ένα διεθνές συνέδριο για την εναρμόνιση των όρων του ερασιτεχνισμού, τον Ιούνιο
του 1894, στο Παρίσι.
Η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων στη σύγχρονη εποχή, που βρισκόταν αρχικά στο τέλος της ημερήσιας διάταξης, αποτέλεσε το κεντρικό θέμα των
συζητήσεων. Στις 23 Ιουνίου 1894, ο Κουμπερτέν ίδρυσε τη ΔΟΕ, σύμφωνα με ένα ακριβές αναπτυξιακό πρόγραμμα και οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες
τελέστηκαν στην Αθήνα το 1896. Ως εκπρόσωπος της
φιλοξενούσας χώρας, ο Έλληνας Δημήτριος Βικέλας
διορίστηκε ως πρώτος πρόεδρος της ΔΟΕ και ο Κου-
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Pierre de
Coubertin and
fencing athletes.
Ο Πιερ ντε
Κουμπερτέν και
αθλητές ξιφασκίας.

itrios Vikelas became the first President of the IOC,
Coubertin accomplishing the construction work as
Secretary General.
In 1896, Coubertin took over the presidency as representative of the host country of the 2nd Olympic
Games which took place in Paris in 1900. He was
re-elected several times until he stepped down in
1925. His directorship, albeit a somewhat domineering one, was very successful, at least until the end
of the First World War. Then he had to adapt to new
sports structures world-wide. In any case, few of
the IOC Members had been able to follow his objectives concerning sports education and his philosophy of Olympism. Coubertin had already published
his Notes on Public Education in 1901, which were
very complex presentations of reforms in teaching.
Specific ideas on the education of adolescents would
follow, with the trilogy on youth education in the
twentieth century.
Apart from his presentations on the education of the
body (1906), he also gave importance to intellectual
education and the edification of the mind (1915). In
1920, he summarised in Pédagogie sportive [Sports
Education] his general concept on this subject.
Coubertin tried to put his educational ideas into
practice, but he was obliged to leave them at the
modelling stage. In 1906, he founded the Société de
Sports Populaires [Society of Popular Sports] thanks
to the mass of French wage-earners. This society,
thanks to the propagation of a series of sports tests,
popularised the idea of the citizen healthy in mind
and body (as stated by Débrouillard).
To this were added campaigns for communal sporting installations as a human necessity.
After moving the IOC headquarters to Lausanne in
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μπερτέν, ως Γενικός Γραμματέας, ανέλαβε το διοικητικό έργο.
Το 1896, ο Κουμπερτέν ανέλαβε, ως εκπρόσωπος της
φιλοξενούσας χώρας, την προεδρία των 2ων Ολυμπιακών Αγώνων που τελέστηκαν στο Παρίσι το 1900.
Επανεξελέγη πρόεδρος πολλές φορές μέχρι την παραίτησή του το 1925. Η προεδρία του, αν και κάπως
αυταρχική, υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχής, τουλάχιστον
μέχρι το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά,
χρειάστηκε να προσαρμόσει νέες αθλητικές δομές σε
παγκόσμια κλίμακα. Σε κάθε περίπτωση, λίγα από τα
μέλη της ΔΟΕ μπόρεσαν να ακολουθήσουν τους στόχους του σχετικά με την αθλητική αγωγή και τη φιλοσοφία του Ολυμπισμού. Ο Κουμπερτέν είχε ήδη
δημοσιεύσει το 1901 τις Notes on Public Education
(Σημειώσεις για τη Δημόσια Παιδεία), με ιδιαίτερα
σύνθετες μεταρρυθμίσεις για τη διδασκαλία. Θα ακολουθούσαν συγκεκριμένες ιδέες για την εκπαίδευση
των εφήβων, με την τριλογία του για την εκπαίδευση
των νέων στον εικοστό αιώνα.
Εκτός από τις παρουσιάσεις του για τη διάπλαση
του σώματος (1906), έδινε επίσης ιδιαίτερη σημασία
στη διανοητική παιδεία και τη μόρφωση του πνεύματος (1915). Το 1920, συνόψισε τη γενική αντίληψή
του για το θέμα στο Pédagogie sportive (Αθλητική
παιδαγωγική).
Ο Κουμπερτέν προσπάθησε να εφαρμόσει τις εκπαιδευτικές του ιδέες, αλλά υποχρεώθηκε να τις εγκαταλείψει στη φάση της διάπλασής τους. Το 1906,
ίδρυσε την Société de Sports Populaires (Σύλλογο
Λαϊκών Αθλημάτων) χάρη στον μεγάλο αριθμό Γάλλων μισθωτών. Ο σύλλογος αυτός, χάρη στη διάδοση
μιας σειράς αθλητικών δοκιμασιών, πρόβαλλε την ιδέα του πολίτη που είναι υγιής στο νου και το σώμα
(όπως δηλώνει ο Débrouillard).

The members of the first International Olympic
Committee at their first meeting in Athens in 1896
Tα μέλη της πρώτης Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής
στην πρώτη τους συνάντηση στην Αθήνα το 1896.

1915, he moved there with his family in 1919 and
founded there in 1917 an Olympic institution as a
model communal sports centre for the use of everyone, based on the example of Greek gymnasiums.
It was designed mainly for the working class who
could exercise free of charge for the benefit of their
health and education. Coubertin’s requirement of a
special university for the working class remained
blocked at the stage of a training school for the
people.
Another initiative, the founding by Coubertin of the
Union Pédagogique Universelle [Universal Education Union], allowed for the propagation of a new
form of general culture, encompassing culture in
the widest sense of the term. For Coubertin, an interest in history was a necessary condition for all other
types of knowledge, a fact which he underlined in
1925/26 with the publication of l’Histoire Universelle [Universal History] in four volumes.
Having also initiated in 1926 an international education bureau in Lausanne, Coubertin further spread
his educational and sporting ideas with the Charte
de la Réforme du Sport [Sports reformation charter]
in 1930. Coubertin had put down for posterity his
ideas, plans and visions in 1200 reviews and newspaper articles, some 50 brochures and 34 books - in
total roughly 16,000 printed pages. In 1953, he gave
a remarkable speech on the “philosophical foundations of modern Olympism”. Old and troubled by
the Nazi propaganda at the 1936 Berlin Games, Coubertin struggled to let it go. He died in Geneva in
1937 after having given his life and fortune for his
philanthropic plans.
His wife Marie (née Rothan) died in 1963 at the age
of 101. Their son Jacques and daughter Renée died
in 1952 and 1968 respectively, leaving no heirs.

Παράλληλα, έγιναν και εκστρατείες για κοινοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις ως ανθρώπινη ανάγκη.
Αφού μετέφερε την έδρα της ΔΟΕ στη Λοζάνη, μετακόμισε εκεί με την οικογένειά του το 1919, όπου
και ίδρυσε, το 1917, έναν Ολυμπιακό θεσμό ως πρότυπο κοινοτικό αθλητικό κέντρο, που θα μπορούσε ο
καθένας να χρησιμοποιήσει, βασιζόμενος στο παράδειγμα των ελληνικών γυμνασίων. Είχε σχεδιασθεί
κυρίως για τις εργατικές τάξεις οι οποίες μπορούσαν
να ασκούνται δωρεάν για να βελτιώσουν την υγεία
και την παιδεία τους. Το αίτημα του Κουμπερτέν για
ένα ειδικό πανεπιστήμιο για τις εργατικές τάξεις σταμάτησε στη φάση ενός εκπαιδευτικού σχολείου για
τον λαό.
Μια άλλη πρωτοβουλία, η ίδρυση της Union
Pédagogique Universelle (Παγκόσμια Παιδαγωγική
Ένωση), επέτρεψε τη διάδοση μιας νέας μορφής γενικής παιδείας, που περιελάμβανε την καλλιέργεια
με την ευρύτερη έννοια του όρου. Για τον Κουμπερτέν, το ενδιαφέρον για την ιστορία ήταν απαραίτητη
προϋπόθεση για κάθε άλλη μορφή γνώσης, γεγονός
που υπογράμμισε το 1925/26 με τη δημοσίευση της
Histoire Universelle (Οικουμενική Ιστορία) σε τέσσερις τόμους.
Το 1926, ο Κουμπερτέν δημιούργησε επίσης ένα διεθνές εκπαιδευτικό γραφείο στη Λοζάνη για να προβάλλει τις εκπαιδευτικές και αθλητικές ιδέες του με
την Charte de la Réforme du Sport (Χάρτα για τη μεταρρύθμιση του αθλητισμού) το 1930. Ο Κουμπερτέν
συνέταξε, για τις επόμενες γενιές τις ιδέες, τα σχέδια
και τα οράματά του σε 1200 κριτικές και άρθρα σε εφημερίδες, περίπου 50 φυλλάδια και 34 βιβλία, συνολικά 16.000 τυπωμένες σελίδες χονδρικά. Το 1953,
εκφώνησε μια εντυπωσιακή ομιλία για τα «φιλοσοφικά θεμέλια του σύγχρονου Ολυμπισμού». Σε μεγάλη
ηλικία και ανήσυχος για τη ναζιστική προπαγάνδα
στους Αγώνες του Βερολίνου το 1936, ο Κουμπερτέν αγωνίστηκε για να την ξεπεράσει. Πέθανε στη
Γενεύη, το 1937, έχοντας αφιερώσει τη ζωή και την
περιουσία του στα φιλανθρωπικά του σχέδια.
Η σύζυγός του Μαρία (το γένος Rothan) πέθανε το
1963 σε ηλικία 101 ετών. Ο γιος τους Jacques και η
κόρη τους Renée πέθαναν το 1952 και το 1968 αντίστοιχα, χωρίς να αφήσουν απογόνους.
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PROF. KONSTANTINOS GEORGIADIS / ΚΑΘΗΓ. KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
DEPUTY RECTOR OF THE UNIVERSITY OF THE PELOPONNESE / ΑΝΑΠΛ. ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
HONORARY DEAN OF THE IOA / ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΟΑ

PIERRE DE COUBERTIN’S
OLYMPIC PEDAGOGY
A DEDICATION ON THE OCCASION OF
THE 150th ANNIVERSARY OF HIS BIRTH
H ΟΛΥΜΠΙΑΚH ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚH
ΤΟΥ ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΚΟΥΜΠΕΡΤΕΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ
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ACCORDING TO Pierre de Coubertin, the fundamental thinking of the Olympic institution originated from Pedagogy. Sport for him was not simply
physical exercise but the conciliation of “muscular”
and “spiritual” forces for achieving physical wellbeing, mental harmony and spiritual inspiration.
The educational principles of Olympism were for
Pierre de Coubertin, D. Vikelas and their contemporaries the catalyst for the revival of the ancient institution of the Olympic Games, enriched with new
ideas that responded to the new era.
The revived Olympic Games, according to Coubertin,
offered the flower of the world, its youth, unique opportunities for reconciliation and acquaintance with
local people’s traditions, thereby eliminating ignorance and its associated prejudices.
At the same time, bringing people together through
sport, equality and competition constituted a guarantee for democratic developments in the social and
institutional reforms of states.

ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ τον Πιερ ντε Κουμπερτέν η θεμελιώδης σκέψη του Ολυμπιακού θεσμού εκπορευόταν από
την Παιδαγωγική. Ο αθλητισμός για αυτόν δεν ήταν
μια απλή άσκηση του σώματος, αλλά η συμφιλίωση
των «μυϊκών» και «πνευματικών» δυνάμεων για την
κατάκτηση της σωματικής ευεξίας, της ψυχικής αρμονίας και της πνευματικής ανάτασης.
Οι παιδαγωγικές αρχές του Ολυμπισμού υπήρξαν το
έρεισμα για τον Πιερ ντε Κουμπερτέν, τον Δ. Βικέλα
και τους σύγχρονούς τους, της αναβίωσης του αρχαίου θεσμού των Ολυμπιακών Αγώνων, εμπλουτισμένου με νέες ιδέες που θα ανταποκρίνονταν στη νέα
εποχή.
Οι αναγεννημένοι Ολυμπιακοί Αγώνες, σύμφωνα με
τον Κουμπερτέν προσέφεραν στον ανθό της οικουμένης, τους νέους, μοναδικές εμπειρίες για να συμφιλιωθούν και να εξοικειωθούν με τις κατά τόπους
παραδόσεις των λαών, εξαλείφοντας την άγνοια και
τις συνακόλουθες με αυτή προκαταλήψεις.

Already by 1889, during the League de la Paix Congress, he supported the introduction of physical education in schools in order to teach pupils to respect
each other as well as rules, and cooperate together.

Παράλληλα, η προσέγγιση των λαών μέσω του αθλητισμού, της ισότητας και της άμιλλας που αυτός
καλλιεργεί, αποτελούσαν εγγύηση για δημοκρατικές εξελίξεις στις κοινωνικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις
των κρατών.

The purpose of the cultural events during the modern Olympic Games was, according to him, to create
a new human society of civilised and cultivated nations. Within this context, conditions for a peaceful

Ήδη από το 1889, από το Συνέδριο της League de la
Paix, υποστήριξε την εισαγωγή της φυσικής αγωγής
στα σχολεία για να μάθουν οι μαθητές να σέβονται
τους άλλους, να σέβονται τους κανόνες και να συνερ-
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“HOLISTIC EDUCATION IS PREVALENT IN
COUBERTIN’S THINKING, IN ACCORDANCE WITH THE
ETHOS OF THE CLASSICAL PERIOD, FOCUSING ON
MODERATION, BALANCE AND EURHYTHMY IN LIFE.”

internationalism could flourish: “aimed at respect
and not at the dissolution of nations”.
For him, the “true Olympic victor” was the “priest”
for the creation of a more ethical global society:
the primus inter pares in an aristocracy of “equals”
where individuals stood out only for their virtues,
developed through will-power and effort, to operate as role models for society’s evolution and
development.
These efforts counter any attempt that is built on
“love” of “performance for its own sake”.
Studying his texts, conveys the sense that “kalokagathia” (the combination of nobility and beauty) as a
virtue is reflected in an ongoing educational process
to inspire the individual.
In this context, he uses the terms athletic education
or Olympic pedagogy to underline the cultural, social and educational parameters of these concepts.
Holistic education is prevalent in Coubertin’s thinking, in accordance with the ethos of the classical
period, focusing on moderation, balance and eurhythmy in life.
His enriched pedagogical program with its humanist objectives is inter-thematic, interdisciplinary and
multifaceted. His Olympic Pedagogy, a concept created by him, included, inter alia, education for peace,
social education (in his own words: “Democracy requires social education”), historical background, philosophy, art in education, health education, etc.
According to Coubertin, Olympic pedagogy requires
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γάζονται μεταξύ τους.
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων είχαν ως σκοπό, όπως ο ίδιος αναφέρει,
να δημιουργήσουν μια νέα ανθρωπιστική κοινωνία από πολιτισμένα, καλλιεργημένα έθνη. Στο πλαίσιο αυτό μπορούσαν να διαμορφωθούν οι συνθήκες ενός
ειρηνικού διεθνισμού «υπό την έννοια του σεβασμού
και όχι της διάλυσης των πατρίδων».
Ο «αληθινός Ολυμπιακός Ήρωας» ήταν για αυτόν «ο
ιερέας» για τη δημιουργία μιας ηθικότερης παγκόσμιας κοινωνίας. Οι κορυφαίοι μεταξύ των πρώτων, στην
αριστοκρατία των «ίσων» όπου τα άτομα διακρίνονται
μόνο για τις αρετές τους, οι οποίες αναπτύχθηκαν με
θέληση και προσπάθεια, λειτουργούν ως πρότυπα ζωής για την εξέλιξη και ανάπτυξη της κοινωνίας.
Η προσπάθειά τους αυτή αντιπαρατίθεται σε κάθε
προσπάθεια που εστιάζεται στην «αγάπη» για «αυτή
καθ’ εαυτή την επίδοση».
Μελετώντας κανείς τα κείμενά του έχει την αίσθηση
ότι η καλοκαγαθία ως αρετή αποτυπώνεται ως μια συνεχιζόμενη εκπαιδευτική διαδικασία ανάτασης του
ατόμου.
Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί στα κείμενά του τους
όρους αθλητική αγωγή (athletic education) ή Ολυμπιακή Παιδαγωγική (Olympic Pedagogy) επισημαίνοντας τις πολιτιστικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές
παραμέτρους των εννοιών.
Στη σκέψη του Κουμπερτέν κυριαρχεί η ολιστική Παιδεία σύμφωνα με το ήθος της κλασικής περιόδου με
προσήλωση στο μέτρο, την ευρυθμία της ζωής και την
ισορροπία.

«ΣΤΗ ΣΚΈΨΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΕΡΤΈΝ ΚΥΡΙΑΡΧΕΊ Η
ΟΛΙΣΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΊΑ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΉΘΟΣ ΤΗΣ
ΚΛΑΣΙΚΉΣ ΠΕΡΙΌΔΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΉΛΩΣΗ ΣΤΟ ΜΈΤΡΟ,
ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΊΑ ΤΗΣ ΖΩΉΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΊΑ.»

Το εμπλουτισμένο παιδαγωγικό πρόγραμμά του με
ανθρωπιστικούς στόχους είναι διαθεματικό, διεπιστημονικό και πολυδιάστατο. Η Ολυμπιακή Παιδαγωγική
του, μια έννοια που ο ίδιος δημιούργησε, συμπεριλάμβανε, μεταξύ άλλων, εκπαίδευση για την ειρήνη,
κοινωνική εκπαίδευση («η Δημοκρατία απαιτεί κοινωνική εκπαίδευση» έγραψε), ιστορικό υπόβαθρο, φιλοσοφία, τέχνη στην παιδεία, αγωγή υγείας κλπ.

“permanent workshops”. The Olympic workshop of
the ancient world was the gymnasium. He did not
live to experience his dream of a permanent workshop of Olympic pedagogy. His ideas were the first
seeds of Olympic education.

Η Ολυμπιακή Παιδαγωγική χρειαζόταν σύμφωνα με
τον Κουμπερτέν «μόνιμα εργαστήρια». Το Ολυμπιακό
Εργαστήριο του αρχαίου κόσμου ήταν το γυμνάσιο.
Ο ίδιος δεν έζησε για να βιώσει αυτό που ονειρεύτηκε ως μόνιμο εργαστήρι Ολυμπιακής Παιδαγωγικής. Οι ιδέες του ήταν οι πρώτοι σπόροι Ολυμπιακής
Παιδείας.

The International Olympic Academy, embodying
the legacy of his ideas, started to operate in Olympia
in 1961 as the educational, academic and cultural
institution of the modern Olympic Movement after
a long-standing collaboration between the Hellenic Olympic Committee and the IOC, I. Ketseas and
C. Diem.

Ως παρακαταθήκη των ιδεών του, το 1961 άρχισε να
λειτουργεί στην Αρχαία Ολυμπία, μετά από μακροχρόνια συνεργασία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της ΔΟΕ, του Ι. Κετσέα και C. Diem, η Διεθνής
Ολυμπιακή Ακαδημία, το εκπαιδευτικό, ακαδημαϊκό
και πνευματικό ίδρυμα του σύγχρονου Ολυμπιακού
Κινήματος.

To this day, the IOA keeps the tradition and legacy
of the Olympic ideal alive. Alongside its educational activities, it promotes, at all the levels of education, the social and educational ideas of humanist
Baron Pierre de Coubertin. This is achieved specifically through an academic approach that takes into
consideration the enrichment and universalization
of the principles of Olympism, its modern socio-cultural dimension and its traditional, idealistic pedagogical value.

Η ΔΟΑ μέχρι σήμερα διατηρεί άσβεστη την παράδοση
και την κληρονομιά του Ολυμπιακού Ιδεώδους. Παράλληλα με τις εκπαιδευτικές της δράσεις προβάλλει
σε όλα τα επίπεδα της Παιδείας τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές ιδέες του ανθρωπιστή Βαρόνου Πιερ ντε
Κουμπερτέν κυρίως μέσα από την ακαδημαϊκή προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τον εμπλουτισμό και
την οικουμενοποίηση των αρχών του Ολυμπισμού,
τη σύγχρονη κοινωνικο-πολιτιστική του διάσταση και
την παραδοσιακή, ιδεαλιστική παιδαγωγική αξία του.
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“OLYMPISM REPRESENTS only one part of my enterprise, almost half of it.” It is thusly that Pierre de
Coubertin began his memoires in 1936 entitled The
Unfinished Symphony (la Symphonie inachevée).
But too often today is his work exclusively associated
with his enterprise relating to the Olympics.

«Ο ΟΛΥΜΠΙΣΜΌΣ αποτελεί μόνο ένα μέρος του
εγχειρήματός μου, σχεδόν το ήμισυ αυτού». Με αυτή την πρόταση άρχιζαν τα απομνημονεύματά του το
1936 με τίτλο Η ημιτελής Συμφωνία. Πολύ συχνά όμως, ακόμη και σήμερα, το έργο του συνδέεται αποκλειστικά με το εγχείρημα των Ολυμπιακών Αγώνων.

The amount of written works by Pierre de Coubertin
is impressive. The edition of his complete works
consists of approximately 16,000 printed pages (34
books, 57 brochures, 1224 articles, and 46 leaflets,
posters etc.) These works include an extraordinary
variety of subjects ranging from poetry to the novel,
from advice on hygiene to the treatise of moral education, from the written accounts of his travels to
philosophical reflection, from the history of sports to
universal history to name only a few of the literary
genres and subjects addressed.

Ο όγκος του γραπτού έργου του Πιερ ντε Κουμπερτέν
είναι εντυπωσιακός. Η έκδοση του συνολικού του έργου περιλαμβάνει 16.000 περίπου τυπωμένες σελίδες
(34 βιβλία, 57 φυλλάδια, 1224 άρθρα και 45 μπροσούρες, αφίσες, κλπ.) Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν
μια εντυπωσιακή ποικιλία θεμάτων που καλύπτουν
τόσο ποίηση, όσο και μυθιστόρημα, συμβουλές υγιεινής όσο και σύγγραμμα για την ηθική παιδεία,
γραπτές αναφορές στα ταξίδια του όσο και φιλοσοφικούς στοχασμούς, την ιστορία του αθλητισμού, όσο και την οικουμενική ιστορία, για να αναφέρουμε
μόνο μερικά από τα λογοτεχνικά είδη και τα θέματα
τα οποία μελέτησε.

THEMATIC ANALYSIS
A quantitative analysis shows that his publications
reflect some interests which varied throughout the
course of his life and which exceed the field of sports
and physical education. There are roughly eight
themes that dominate Coubertin’s work:

•
•
•
•
•
•
•
•

sports and physical education,
education,
history,
politics,
journalism,
the Olympics,
hygiene and health,
art,

to which he contributed literary texts under poetic
and prosaic forms.
Physical education and sport is the most often addressed subject and represents about 30% of the entirety of his work, followed by general education (ca.
17%) to which he dedicated nearly two times more
pages than to the Olympics (ca. 9%). Similarly, Coubertin wrote more often about his ideas regarding
general history (ca. 17%) and politics (ca. 13%) than
about the Olympic Movement.
A relatively important place is taken by his works
that can be considered as journalism (ca. 9%), such
as the chronicles, the reports, and the accounts of his
travels. A small part – but still non-negligible – of his
publications can be considered as literary works (ca.
2%). He imitated styles such as that of La Bruyère, he
published a novel, and during the Olympic Games of
1912 in Stockholm, he received the gold medal in the
literary contest for his Ode to Sports published under

ΘΕΜΑΤΙΚΉ ΑΝΆΛΥΣΗ
Η ποσοτική ανάλυση δείχνει ότι οι δημοσιεύσεις του
προβάλλουν κάποια ενδιαφέροντα που διαφοροποιούνταν κατά τη διάρκεια της ζωής του και που ξεπερνούν τον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής
αγωγής. Στο έργο του Κουμπερτέν υπάρχουν χονδρικά οκτώ θέματα που κυριαρχούν:

•
•
•
•
•
•
•
•

αθλητισμός και φυσική αγωγή,
παιδεία,
ιστορία,
πολιτική,
δημοσιογραφία,
οι Ολυμπιακοί Αγώνες,
υγιεινή και υγεία,
τέχνη,

στα οποία συνέβαλε με λογοτεχνικά κείμενα ποίησης
ή πεζογραφίας.
Η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός είναι το θέμα στο
οποίο αναφέρεται πιο συχνά κι εκπροσωπεί το 30%
περίπου του συνολικού έργου του. Ακολουθεί η γενική παιδεία (17% περίπου), στην οποία αφιέρωσε περίπου δυο φορές πιο πολλές σελίδες σε σχέση με τους
Ολυμπιακούς Αγώνες (9% περίπου). Επίσης, ο Κουμπερτέν έγραφε πιο συχνά για τις ιδέες του για τη
γενική ιστορία (17% περίπου) και την πολιτική (13%
περίπου) παρά για το Ολυμπιακό Κίνημα.
Σχετικά σημαντική θέση κατέχει το δημοσιογραφικό
έργο του (9% περίπου), όπως τα χρονικά, οι εκθέσεις
και οι αφηγήσεις που αναφέρονται στα ταξίδια του
(2% περίπου). Ένα μικρό, αλλά όχι αμελητέο, μέρος
των δημοσιεύσεών του μπορεί να θεωρηθεί ως λογο-
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“MORE THAN A THIRD OF HIS PUBLISHED WORKS
ARE RELATED TO SPORTS, PHYSICAL EDUCATION,
AND THE OLYMPICS (CA. 38%).”

the pseudonym Hohrod-Eschbach.
More than a third of his published works are related
to sports, physical education, and the Olympics (ca.
38%). Among these works, approximately one-fourth
relates to the Olympics, a slightly smaller portion addresses specifically the subject of physical education,
and approximately 7% concerns the subject of sport
psychology. His publications on sports for all are not
well-known; although, from a quantitative point of
view, these reflections occupy hardly less space in his
writings on sports (ca. 13%) than those on the Olympics. The history, organization, politics, and even
practice of sports are the subjects addressed in more
than half of his publications dedicated to sports.

DIACHRONIC ANALYSIS
In analyzing the diachronic manner of Coubertin’s
productivity, one notices the large variations in
quantity. The first important period of production
is between the years 1888 and 1892. It is characterized by the publications of important books and
articles on what one might call comparative education. The most fruitful and varied phase of creation
spanned two decades, from 1899 to 1919. In the second half of the 1920s, the publication of Universal
History (L’Histoire Universelle) and of his Olympic
Memories (Mémoires Olympiques), published first
as a series in the magazine L’Auto before appearing as a book, marked the third phase of intensified
publication.
If one examines the themes addressed, one can ascertain that Coubertin was preoccupied throughout his
life with three subjects:

•
•
•

general education,
physical education and sports
and from 1894 on Olympism.

His reflections on education are particularly numerous in his first publications and during the period between 1910 and 1915; another important date is the
year 1901, the date of publication of his Notes on
Public Education (Notes sur l’Éducation publique).
His literature concerning sports was plentiful between 1890 and 1894, the period during which he
published numerous articles in the Revue Athlétique, which he ran. Other periods where sports and
physical education played an important role spanned
the years from 1905 to 1915 and from 1918 to 1921,
two periods during which Coubertin engaged him-
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τεχνικό (2% περίπου). Μιμήθηκε διάφορα στυλ, όπως
εκείνο του La Bruyère, δημοσίευσε ένα μυθιστόρημα
και, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του
1912 στη Στοκχόλμη, έλαβε το χρυσό μετάλλιο λογοτεχνίας για την Ωδή στον Αθλητισμό που δημοσίευσε με το ψευδώνυμο Hohrod-Eschbach.
Πάνω από το 1/3 των δημοσιευμένων έργων του αναφέρονται στον αθλητισμό, τη φυσική αγωγή και
τους Ολυμπιακούς Αγώνες (38% περίπου). Από τα
έργα αυτά, το 1/4 αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες,
ένα λίγο μικρότερο ποσοστό αναφέρεται ειδικά στο
θέμα της φυσικής αγωγής και ένα 7% περίπου αφορά το θέμα της αθλητικής ψυχολογίας. Οι δημοσιεύσεις του για τον αθλητισμό για όλους δεν είναι πολύ
γνωστές, παρά το γεγονός ότι, από ποσοτική άποψη, οι σκέψεις αυτές καταλαμβάνουν πολύ λίγο χώρο στα κείμενά του για τον αθλητισμό (13% περίπου)
σε σχέση με εκείνες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Η ιστορία, η οργάνωση, η πολιτική, ακόμη και η ενασχόληση με τον αθλητισμό είναι τα θέματα που εξετάζει σε πάνω από το ήμισυ των δημοσιεύσεών του
για τον αθλητισμό.

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΉ ΑΝΆΛΥΣΗ
Όταν αναλύουμε διαχρονικά τη συγγραφική παραγωγικότητα του Κουμπερτέν, διαπιστώνουμε σημαντικές ποσοτικές αποκλίσεις. Η πρώτη σημαντική
περίοδος παραγωγικού έργου ήταν μεταξύ 1888 και
1892. Χαρακτηρίζεται από τη δημοσίευση σημαντικών βιβλίων και άρθρων με θέμα τη συγκριτική παιδεία θα λέγαμε. Η πιο γόνιμη και ποικίλη φάση της
δημιουργίας του καλύπτει δυο δεκαετίες, από το 1899
έως το 1919. Στο δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του
1920, η δημοσίευση της Histoire Universelle (Οικουμενική Ιστορία) και των Mémoires Olympiques
(Ολυμπιακές Αναμνήσεις), που δημοσιεύτηκαν πρώτα ως σειρά στο περιοδικό L’Auto, προτού κυκλοφορήσουν ως βιβλίο, αποτέλεσαν την τρίτη φάση του
έντονου εκδοτικού του έργου.
Αν εξετάσει κάποιος τα θέματα που αναφέρθηκαν,
μπορεί να διαπιστώσει ότι τον Κουμπερτέν απασχολούσαν όλη του τη ζωή τρία θέματα:

•
•
•

η γενική παιδεία,
η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός
και από το 1894, ο Ολυμπισμός.

Οι σκέψεις του για την παιδεία εμφανίζονται πολύ
συχνά στις πρώτες δημοσιεύσεις του και στην περίοδο 1910–1915. Μια άλλη σημαντική ημερομηνία είναι το 1901, η ημερομηνία δημοσίευσης των Notes

«ΠΆΝΩ ΑΠΌ ΤΟ 1/3 ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΈΝΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΤΟΥ ΑΝΑΦΈΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΌ, ΤΗ ΦΥΣΙΚΉ
ΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΎΣ ΑΓΏΝΕΣ (38%
ΠΕΡΊΠΟΥ).»
sur l’Éducation publique (Σημειώσεις για τη Δημόσια Παιδεία).

self in popular sport, and from 1930 to 1934, a period
marked by the activities and publications of The International Bureau of Sports Pedagogy (Bureau International de Pédagogie Sportive). His works with
respect to the Olympics followed a rhythmic periodization relating to the fact that the Games were
held every four years.
His political and historical publications do not show
the same continuity. His historical writings are divided into roughly three periods: one is from 1896 to
1899, another covers the period of the Great War, and
the last one is the years 1926 and 1927, the dates of
the publication of Universal History in four volumes.
In these historical works, we can see a shift from national history to a universal, world-wide history.

Η βιβλιογραφία του για τον αθλητισμό ήταν σημαντική
στο διάστημα 1890–1894, την περίοδο που δημοσίευσε
πολλά άρθρα στην Revue Athlétique (Αθλητική Επιθεώρηση), την οποία και διηύθυνε. Οι άλλες περίοδοι κατά
τις οποίες ο αθλητισμός και η φυσική αγωγή έπαιξαν
σημαντικό ρόλο ήταν τα έτη 1905–1915 και 1918–1921,
δύο περίοδοι στη διάρκεια των οποίων ο Κουμπερτέν
ασχολήθηκε ο ίδιος με τον μαζικό αθλητισμό και, από
το 1930 μέχρι το 1934, μια περίοδος που σημαδεύτηκε
από τις δραστηριότητες και τις δημοσιεύσεις του Bureau International de Pédagogie Sportive (Διεθνές Γραφείο Αθλητικής Παιδαγωγικής). Το έργο του σε σχέση
με τους Ολυμπιακούς Αγώνες ακολούθησε μια ρυθμική
περιοδικότητα, λόγω της διεξαγωγής των Αγώνων κάθε
τέσσερα χρόνια.
Οι πολιτικές και ιστορικές δημοσιεύσεις του δεν ακολουθούν την ίδια συνέχεια. Τα ιστορικά του συγγράμματα χωρίζονται χονδρικά σε τρεις περιόδους: η
πρώτη από το 1896 έως το 1899, η δεύτερη την περίοδο του Μεγάλου Πολέμου και η τελευταία τα έτη
1926 και 1927, οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της
Οικουμενικής Ιστορίας σε τέσσερις τόμους. Στα ιστορικά αυτά έργα, βλέπουμε μια μετατόπιση από την εθνική
ιστορία στην παγκόσμια, οικουμενική ιστορία.

Regarding his political statements, they are frequently seen at the beginning of the 20th century in his
journalistic work for the Indépendant Belge and the
Figaro. After the Great War, his political works became very rare. Caught up in the Olympics and living
in Switzerland, Coubertin was certainly less inclined
to take a public position on political affairs.

Οι πολιτικές δηλώσεις του εμφανίζονται συχνά, στις αρχές του 20ού αιώνα, στη δημοσιογραφική δουλειά του
για τις εφημερίδες Indépendant Belge και Figaro. Μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο τα πολιτικά του έργα ήταν πολύ σπάνια. Προσηλωμένος στον Ολυμπισμό και
κατοικώντας στην Ελβετία, ο Κουμπερτέν είχε ασφαλώς
λιγότερη επιθυμία να λάβει δημόσια θέση για τα πολιτικά θέματα.

Although they comprise barely one-tenth of his
published body of works, Coubertin’s writings concerning the Olympics are without a doubt the most
well-known. They had and still do have a significant
impact on the world of sports. However, it would be
unfair and reductionist to diminish the numerous
facets of his work to only those regarding the Olympics. To do justice to his commitment and to his intellectual production, one must place these Olympic
ideals into a broader perspective, which includes his
educational, historical, political, and psychological
conceptions. To better understand and evaluate Coubertin, one must take into account the evolution and
the whole of his body of work. The edition of complete works that we have assembled certainly constitutes an essential base for such an understanding.

Παρά το γεγονός ότι αποτελούν μόλις το 1/10 του δημοσιευμένου έργου του, αυτά που έγραψε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι αναμφίβολα τα πιο γνωστά. Είχαν
και έχουν πάντα σημαντική επίδραση στον κόσμο του
αθλητισμού. Θα ήταν όμως άδικο και απλουστευτικό να
περιορίσουμε τις πολλαπλές πτυχές του έργου του μόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για να μην αδικήσουμε
την προσήλωσή του και τη διανοητική του παραγωγή,
πρέπει να εντάξουμε τα Ολυμπιακά αυτά ιδανικά σε μια
ευρύτερη προοπτική, η οποία περιλαμβάνει τις εκπαιδευτικές, ιστορικές, πολιτικές και ψυχολογικές απόψεις
του. Για να κατανοήσουμε καλύτερα και να αξιολογήσουμε τον Κουμπερτέν, πρέπει να λάβουμε υπόψη την
εξέλιξη του συνολικού του έργου. Η έκδοση του συνολικού του έργου που έχουμε συγκεντρώσει ασφαλώς αποτελεί την απαραίτητη βάση για αυτή την κατανόηση.
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YEARS
MASTER’S DEGREE

PROGRAMME
IN OLYMPIC STUDIES

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

The students of the Master’s degree Programme at the
Athens Olympic Sports Centre.
Φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μάστερ
στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ).
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BY PROF. KONSTANTINOS GEORGIADIS

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

DIRECTOR OF THE MASTER’S DEGREE PROGRAMME
IN OLYMPIC STUDIES

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER’S DEGREE)

THE MASTER’S Degree Programme in Olympic
Studies of the Department of Sports Organization and
Management of the University of Peloponnese, in
cooperation with the International Olympic Academy
and the generous contribution of the John S. Latsis
Foundation, started its operation, for the fourth
consecutive year, in September 2012. Attendance at
the first two semesters finished in June 2013 and
the students returned to their countries in order to
prepare their dissertation.

ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΌ Πρόγραμμα Ολυμπιακών
Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
σε συνεργασία με τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία
και με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Ιωάννη
Σ. Λάτση, ξεκίνησε τις εργασίες του, για τέταρτη χρονιά, το Σεπτέμβριο του 2012. Η παρακολούθηση των
δύο πρώτων εξαμήνων ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του
2013 και οι φοιτητές επέστρεψαν στις χώρες τους για
να συγγράψουν τη διπλωματική τους εργασία.

The 30 students from 25 countries were welcomed
by the President of the IOA Isidoros Kouvelos, who
warmly supported the programme’s operation from
the beginning and by its Director Professor K. Georgiadis. On the next day the students visited the
Acropolis and the Acropolis Museum. The students’
educational visits in Athens ended with a visit to the
Panathenaic Stadium and a guided tour of the Zappeion Hall, which was the first building that hosted
Olympic requirements and was closely linked to the
revival of the Olympic Games. The students were also given information on the intangible and tangible
legacy of Athens 2004 and a tour of the “Spyros Louis” Olympic Sports Centre.

Τους 30 φοιτητές από 25 χώρες καλωσόρισαν ο Πρόεδρος της ΔΟΑ Ισίδωρος Κούβελος, που με ιδιαίτερο
ζήλο στήριξε τη λειτουργία του Προγράμματος μέχρι
σήμερα και ο Διευθυντής του, Καθηγ. Κ. Γεωργιάδης.
Την επόμενη μέρα οι φοιτητές επισκέφθηκαν την Ακρόπολη και στη συνέχεια στο Μουσείο της Ακροπόλεως. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών στην
Αθήνα ολοκληρώθηκαν με την επίσκεψη στο Παναθηναϊκό Στάδιο, καθώς και την ξενάγηση στο Ζάππειο
Μέγαρο, το πρώτο κτίριο για την εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών αναγκών και στενά συνδεδεμένο με την
αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Επιπλέον, οι
φοιτητές ενημερώθηκαν για την άυλη και υλική κληρονομιά της Αθήνας 2004 και ξεναγήθηκαν στο Ολυμπιακό Αθλητικό κέντρο «Σπύρος Λούης».

On their way to Olympia the students were given a
guided tour of the Isthmus museum, the archaeological site and theatre of Epidaurus and the archaeological sites of Mycenae and Nemea. At Nemea the
students had the opportunity of learning more about
sport’s importance and value in Ancient Greece. Stephen Miller, Honorary Professor at Berkeley University, with his usual enthusiasm guided the students
to the archaeological sites and the site of the revival of the Nemean Games. On 17 September 2012,
the courses and exams of the intensive Master’s degree programme started and included the following
subjects:
1. The birth of sports. The history and philosophy
of sport in Antiquity
2. The modern Olympic Games (revival, historic development of the Summer and Winter Olympic Games – social, political and cultural aspects of
the Olympic Games – Olympic Institutions – Olympic Law)
3. Olympic Pedagogy I: Development and implementation of Olympic Education programmes in
school
4. Sport and Ethics - Olympic Philosophy

Στη μετάβασή τους στην Ολυμπία οι φοιτητές ξεναγήθηκαν στο μουσείο του Ισθμού, στον αρχαιολογικό
χώρο και το θέατρο της Επιδαύρου, στους αρχαιολογικούς χώρους των Μυκηνών και της Νεμέας. Στη
Νεμέα στους φοιτητές δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσουν και άλλη μία πτυχή της σημασίας και αξίας
που είχε ο αθλητισμός στην Αρχαία Ελλάδα. Ο Eπίτιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Berkeley
Stephen Miller, με τον ίδιο πάντοτε ενθουσιασμό, ξενάγησε τους φοιτητές στον αρχαιολογικό χώρο και το
χώρο αναβίωσης των Νέμεων Αγώνων. Στις 17 Σεπτεμβρίου του 2012 ξεκίνησαν τα μαθήματα και οι εξετάσεις του εντατικού μεταπτυχιακού προγράμματος
το οποίο περιελάμβανε κατά σειρά τα εξής μαθήματα:
1. Η γέννηση του αθλητισμού. Η ιστορία και φιλοσοφία του αθλητισμού στην αρχαιότητα
2. Οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες (αναβίωση,
ιστορική εξέλιξη των Θερινών και των Χειμερινών
Ολυμπιακών Αγώνων – κοινωνικές, πολιτικές και
πολιτισμικές πτυχές των Ολυμπιακών Αγώνων – Ολυμπιακοί Θεσμοί – Ολυμπιακό Δίκαιο)
3. Ολυμπιακή Παιδαγωγική Ι: Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων Ολυμπιακής παιδείας στο
σχολείο
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5. International Relations and the Olympic
Movement (by selection)
The interest of the students for the lectures remained
the same throughout the semester; the Programme’s
professors benefited a lot from this two-way relationship, as they themselves admitted, because of the students’ high level. Most of them enjoyed the sports
facilities of the IOA and two students together with
the Honorary Dean of the IOA and the Programme’s
Secretary participated in and finished the classic
Marathon run of Athens. Other students participated
in the shorter runs of the event.
The semester started in Thessaloniki. The students
visited, apart from Thessaloniki, Vergina, Pella, the
Olympic Museum of Thessaloniki, Dion, Meteora
and Delphi before settling down in the IOA’s facilities in Ancient Olympia for the 2nd semester’s courses. In mid-semester, the students attended part of the
courses in Sparta in the new building of the Department of Sports Organization and Management.
The courses and exams finished on 12 June and the
students traveled to Athens and attended the Opening Ceremony of the 53rd Session for Young Participants of the IOA.
The curriculum of the second semester included the
following courses:
1. Olympic Pedagogy II: Development and implementation of Olympic education programmes for
schools. 2. Evaluation of Olympic education programmes; research methodology. 3. Olympic
Games Organization and Management (technology, media, financial management, communication,
etc.). 4. Olympic sponsoring and marketing. 5.
Strategic and operational planning of major
sports events.
Throughout the second semester students attended
their courses again with unabated interest and completed their papers. During this semester there were
also Greek language lessons. The lessons were given by Dr Vassiliki Tzachrista, the archaeologist of
the IOA, PhD in Education History. At the end of the
courses, a team of six students was selected to present Greek poetry during the opening ceremony of
the International Session for Young Participants at
the Megaron, the Athens Concert Hall. Students Natasa Dosen from Serbia, Sitali Mayamba from Zambia, Ramune Motiejunaite from Lithuania, Eugenia
Chidhakwa from Zimbabwe, Laura Moreira from Costa Rica and Tatsuya Sugai from Japan read the poem
of Kavafi “Ithaca” in the Megaron’s packed hall. The
cultural activities of the Master’s degree programme
offer an opportunity to the multicultural students’
community to redefine the relationship between
them and the public with which they are in contact, through new versions of speech and action. Al-
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4. Αθλητισμός και Ηθική – Ολυμπιακή φιλοσοφία
5. Διεθνείς Σχέσεις και Ολυμπιακό Κίνημα (κατ’
επιλογή)
Το ενδιαφέρον των φοιτητών για τις διαλέξεις υπήρξε αμείωτο σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου με τους
ίδιους τους καθηγητές του Προγράμματος να δέχονται τα πολλαπλά οφέλη αυτής της αμφίδρομης σχέσης λόγω του υψηλού επιπέδου των φοιτητών, όπως
οι ίδιοι ομολόγησαν. Η πλειοψηφία των φοιτητών έδειξε να επωφελείται από τις δυνατότητες αθλητικής
άσκησης στους χώρους της ΔΟΑ, ενώ δύο από τους
φοιτητές μαζί με τον Επίτιμο Κοσμήτορα της ΔΟΑ και
την Γραμματέα του Προγράμματος έλαβαν μέρος στην
κλασική διαδρομή του Μαραθωνίου της Αθήνας και
τερμάτισαν. Kάποιοι άλλοι φοιτητές συμμετείχαν στις
μικρότερες διαδρομές της ίδιας διοργάνωσης.
Το εξάμηνο ξεκίνησε με σημείο εκκίνησης τη Θεσσαλονίκη. Οι φοιτητές, εκτός από τη Θεσσαλονίκη επισκέφτηκαν τη Βεργίνα και την Πέλλα, το Ολυμπιακό
Μουσείο της Θεσσαλονίκης, το Δίον, τα Μετέωρα και
τους Δελφούς και στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν στην
Αρχαία Ολυμπία, στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ για τα
μαθήματα του δευτέρου εξαμήνου. Στα μέσα του εξαμήνου οι φοιτητές φιλοξενήθηκαν στη Σπάρτη και
παρακολούθησαν ένα μέρος των μαθημάτων στο νεόδμητο κτίριο του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού.
Τα μαθήματα και οι εξετάσεις ολοκληρώθηκαν στις 12
Ιουνίου οπότε και οι φοιτητές ταξίδεψαν στην Αθήνα
και παρευρέθηκαν στην Τελετή Έναρξης της 53ης Συνόδου της ΔΟΑ για Νέους Μετέχοντες.
Στο δεύτερο εξάμηνο η διδακτέα ύλη περιελάμβανε τα
εξής μαθήματα:
1. Ολυμπιακή Παιδαγωγική ΙΙ: Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων Ολυμπιακής παιδείας για σχολεία. 2. Αξιολόγηση προγραμμάτων Ολυμπιακής
παιδείας· ερευνητική μεθοδολογία. 3. Οργάνωση
και Διαχείριση Ολυμπιακών Αγώνων (τεχνολογία, ΜΜΕ, οικονομική διαχείριση, επικοινωνία κλπ.).
4. Ολυμπιακές χορηγίες και μάρκετινγκ. 5. Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός μεγάλων
αθλητικών γεγονότων.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Β΄ εξαμήνου, οι φοιτητές
παρακολούθησαν εκ νέου με αμείωτο ενδιαφέρον τα
μαθήματα και ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους. Παράλληλα στο εξάμηνο αυτό υπήρξε και διδασκαλία
της ελληνικής γλώσσας. Τα μαθήματα έγιναν από την
αρχαιολόγο της ΔΟΑ – Δρα στην Ιστορία της Εκπαίδευσης, Βασιλική Τζαχρήστα. Μετά την ολοκλήρωση
των μαθημάτων, επιλέχθηκε μια ομάδα έξι φοιτητών
για να παρουσιάσει ελληνική ποίηση, στο πλαίσιο της
τελετής έναρξης της Διεθνούς Συνόδου Νέων Μετεχόντων, στο Μέγαρο Μουσικής. Οι φοιτητές, Natasa
Dosen από τη Σερβία, Sitali Mayamba από τη Ζάμπια,

Ramune Motiejunaite από τη Λιθουανία, Eugenia
Chidhakwa από τη Ζιμπάμπουε, Laura Moreira από
την Κόστα Ρίκα και Tatsuya Sugai από την Ιαπωνία
διάβασαν το ποίημα του Καβάφη «Ιθάκη» στην κατάμεστη αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής.

The Director of the
Master’s degree
Programme, Prof.
Konstantinos
Georgiadis, explaining
the history of the
commemorative stele
of Pierre de Coubertin
to the students.
O Διευθυντής του
Προγράμματος
Μάστερ, Καθηγ.
Κωνσταντίνος
Γεωργιάδης, μιλώντας
για την ιστορία
της αναμνηστικής
στήλης του Pierre
de Coubertin στους
φοιτητές.

though they come from different cultural, social and
language environments, the Master’s degree course
creates new social contexts and new ways of intercultural communication and expression. Thus, students
can understand the concept of otherness, feel what it
means to be different and deal with it.
Finally, at the end of the courses and examinations,
the Programme offered students, who had applied
and had been selected, the possibility to take part in
a practical exercise and offer their services as coordinators during the proceedings of the 53rd Session for
Young Participants. Moreover, a small number of students had the possibility to attend, through the Erasmus programmes of the University of Peloponnese,
practical training on International Sport Institutions
in other European countries.
The new academic year 2013-2014, started on 19
September 2013, with the meeting of the new students (22 people from 25 countries) in Athens. For
the first time, tuition fees have been introduced in order to cover part of their accommodation and meals.
With the view to providing financial support to students who could not attend the Programme because
of the tuition fees, we contacted various institutions
in order to obtain scholarships thus allowing the Programme to continue thanks to the remaining amount
from the generous John S. Latsis Foundation sponsorship. Olympic Solidarity responded positively to
this request, offering 10 scholarships for the Programme’s next 4 years through applications from
National Olympic Committees; the Regional Association of Laconia will also offer 2 scholarships for graduates of the Department of Sports Organization and
Management of the University of Peloponnese. We
warmly thank the International Olympic Committee,
the Region and the Hellenic Olympic Committee.
In total, up to date, the current academic year included, 139 students from 63 countries have participated
in the Master’s degree Programme.

Οι πολιτισμικές δραστηριότητες διαφορετικής έκφρασης που λαμβάνουν χώρα στο γενικότερο πλαίσιο του
μεταπτυχιακού προγράμματος, δίνουν την ευκαιρία
στην πολυπολιτισμική κοινωνία των φοιτητών να επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις μεταξύ τους και ενίοτε
και με το κοινό με το οποίο συνδιαλέγονται, μέσα από
νέες εκδοχές λόγου και πράξης. Παρόλο που οι άνθρωποι αυτοί προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά,
κοινωνικά και γλωσσικά περιβάλλοντα, το μεταπτυχιακό δημιουργεί νέα κοινωνικά συμφραζόμενα, και
νέους τρόπους διαπολιτισμικής επικοινωνίας και συναλλαγών σε διάφορα επίπεδα στο πλαίσιο της κοινής
διαμονής και έκφρασης κατά τη διάρκειά του.
Τέλος, με την ολοκλήρωση των μαθημάτων και των
εξετάσεων, το πρόγραμμα παρείχε στους φοιτητές τη
δυνατότητα πρακτικής άσκησης, σε όσους δήλωσαν
συμμετοχή και επιλέχθηκαν, να προσφέρουν τις υπηρεσίες στους στο συντονισμό των εργασιών της 53ης
Συνόδου για Νέους Μετέχοντες. Επίσης, ένας μικρός
αριθμός φοιτητών είχε τη δυνατότητα μέσω των Προγραμμάτων Erasmus του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου να κάνει την Πρακτική Άσκηση σε Διεθνείς
Αθλητικούς Φορείς και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Στις 19 Σεπτεμβρίου 2013 ξεκίνησε το νέο ακαδημαϊκό έτος με τη συνάντηση των νέων φοιτητών
(22 φοιτητές από 15 χώρες) στην Αθήνα. Είναι η
πρώτη φορά κατά την οποία εισήχθησαν δίδακτρα
στους φοιτητές για την κάλυψη μέρους των εξόδων
διαμονής και διατροφής τους. Σε μια προσπάθεια
οικονομικής ενίσχυσης των φοιτητών που θα αδυνατούσαν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα λόγω
διδάκτρων προσεγγίσαμε επιπλέον διάφορους οργανισμούς με σκοπό την ανεύρεση υποτροφιών, έτσι
ώστε μαζί με το υπόλοιπο της ευγενούς χορηγίας του
Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση να καταστεί δυνατή η
συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος. Σε αυτή την έκκληση ανταποκρίθηκε θετικά η Ολυμπιακή
Αλληλεγγύη με την παροχή 10 υποτροφιών κατά τα
επόμενα 4 χρόνια λειτουργίας του Προγράμματος σε
αιτήσεις που θα προωθούνται από τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, και η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας που θα χορηγεί 2 υποτροφίες για αποφοίτους
του Τμήματος ΟΔΑ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ευχαριστούμε θερμά τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, την Περιφέρεια και την Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή.
Συνολικά μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένης και
της φετινής ακαδημαϊκής χρονιάς, συμμετείχαν στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 139 φοιτητές από 63 διαφορετικές χώρες.
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20th

ΤΗE

INTERNATIONAL SEMINAR
ON OLYMPIC STUDIES
FOR POSTGRADUATE STUDENTS
TO 20ό ΔΙΕΘΝEΣ ΣΕΜΙΝAΡΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚOYΣ ΦΟΙΤΗΤEΣ
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BY PANAGIOTIS TRIKALIOTIS

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ

THENTY-TWO PARTICIPANTS, 12 men and 10
women, from 19 different countries from all over
the world made the 20th International Seminar on
Olympic Studies for Postgraduate Students that took
place in the IOA premises in Ancient Olympia an unforgettable experience. Participants from Botswana,
Chinese Taipei, Brazil, Poland, Greece, Spain and 13
more countries constituted the multicultural body
of the 20th International Seminar on Olympic Studies for Postgraduate Students. From September 1st
to September 29th, the 9 discrete academic professors, specialized on Olympism and Sports, among
which Professor Konstantinos Georgiadis and Associate Professor Ioanna Karamanou from Greece, Dr
Christian Wacker and Professor Stephan Wassong
from Germany, Professor Paul Christesen from USA,
Professor Wojciech Liponski and Associate Professor Małgorzata Bronikowska from Poland, Professor Katia Rubio from Brazil and Professor Gabriela
Tymowski from Canada gave their own flavor to the
Seminar as supervising professors.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ 22 συμμετέχοντες, 12 άνδρες και 10 γυναίκες, από 19 χώρες όλης της υφηλίου, το 20ό
Διεθνές Σεμινάριο Ολυμπιακών Σπουδών για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία, υπήρξε μια
αξέχαστη εμπειρία. Συμμετέχοντες από την Μποτσουάνα, την Κινεζική Ταϊπέι, τη Βραζιλία, την Πολωνία, την Ελλάδα, την Ισπανία κι άλλες 13 χώρες,
συγκρότησαν την πολυπολιτισμική ομάδα που παρακολούθησε το Διεθνές Σεμινάριο Ολυμπιακών Σπουδών για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές. Από την 1η έως
τις 29 Σεπτεμβρίου, εννέα διακεκριμένοι καθηγητές,
ειδικευμένοι στον Ολυμπισμό και τον Αθλητισμό,
μεταξύ των οποίων ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Γεωργιάδης και η Επίκουρη Καθηγήτρια Ιωάννα Καραμάνου από την Ελλάδα, ο Δρ Christian Wacker και
ο καθηγητής Stephan Wassong από τη Γερμανία, ο
καθηγητής Paul Christesen από τις ΗΠΑ, ο Καθηγητής Wojciech Liponski και η Επίκουρη Καθηγήτρια
Małgorzata Bronikowska από την Πολωνία, η Καθηγήτρια Katia Rubio από τη Βραζιλία και η Καθηγήτρια
Gabriela Tymowski από τον Καναδά, έδωσαν το προσωπικό τους στίγμα στο Σεμινάριο ως επιβλέποντες
καθηγητές.

Being a programme which attracts the interest of
postgraduate students worldwide, the International
Seminar on Olympic Studies for Postgraduate Students creates a unique multicultural environment
in which the students manage to enhance their research and enrich their knowledge on Olympic and
sports subjects. The Seminar is organized by the International Olympic Academy and subsidized by the
IOC Olympic Solidarity, with its main goal being the
enhancement of students’ understanding and knowledge of all aspects of the Olympic Movement.
Students nominated by the National Olympic Acad-

Δεδομένου ότι το Διεθνές Σεμινάριο Ολυμπιακών
Σπουδών για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές προσελκύει το ενδιαφέρον των μεταπτυχιακών φοιτητών όλης
της υφηλίου, δημιουργείται ένα μοναδικό πολυπολιτισμικό περιβάλλον όπου οι φοιτητές προωθούν την
έρευνα και διευρύνουν τις γνώσεις τους γύρω από Ολυμπιακά και αθλητικά θέματα. Το Σεμινάριο που οργανώνεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία και
επιχορηγείται από την Ολυμπιακή Αλληλεγγύη της
ΔΟΕ, έχει ως βασικό σκοπό τη βελτίωση της κατανόη-
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emies and the National Olympic Committees, by the
departments of the Universities which collaborate
with the IOA, as well individual students who meet
the requirements of the seminar are selected to participate in the Postgraduate Seminar. The selection
procedure is based on the qualifications, academic
achievements, recommendation letters and research
topic of the applicants. Accommodation and boarding expenses of the participants both in Athens and
in Olympia are covered by the International Olympic Academy.
The Postgraduate Seminar is a forum for studies on
all theoretical and practical Olympic related subjects
both of the Ancient and Modern Olympic History/
Movement. The main topic of every year’s Seminar
is “The Olympic Games and the Olympic Movement:
Past, Present and Future - An Analysis from the Historical, Philosophical and Social Perspectives”. However the special topic varies every year with this
year’s topic having been: “The Legacy of the Olympic
Games: Infrastructure, Art, Quality of Life and Economical Parameters”.
Upon their arrival in Athens, the participants started
their first day by visiting the archaeological site of
Acropolis, the Panathenaikon Stadium, the Zappeion
Megaron and the Olympic Stadium, and began a trip
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σης και τη διεύρυνση των γνώσεων των φοιτητών σε
όλους τους τομείς του Ολυμπιακού Κινήματος.
Στο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο συμμετέχουν φοιτητές
που έχουν επιλεγεί από τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, τις Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες, από πανεπιστημιακά τμήματα που συνεργάζονται με τη ΔΟΑ,
καθώς και μεμονωμένοι φοιτητές που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια. Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στα προσόντα, στις ακαδημαϊκές επιδόσεις, σε
συστατικές επιστολές και στο ερευνητικό θέμα που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι. Οι δαπάνες στέγασης και
διατροφής των συμμετεχόντων, τόσο στην Αθήνα όσο
και στην Ολυμπία, καλύπτονται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία.
Το Μεταπτυχιακό Σεμινάριο είναι ένα φόρουμ σπουδών με αντικείμενο όλα τα θεωρητικά και πρακτικά
Ολυμπιακά θέματα που έχουν σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το Ολυμπιακό Κίνημα της αρχαιότητας και της σύγχρονης εποχής. Το βασικό θέμα του
Σεμιναρίου κάθε χρονιάς είναι «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το Ολυμπιακό Κίνημα: Παρελθόν, Παρόν και
Μέλλον – Ανάλυση των Ιστορικών, Φιλοσοφικών και
Κοινωνικών Πτυχών». Ωστόσο, το ειδικό θέμα αλλάζει
κάθε χρόνο. Φέτος ήταν: «Η Ολυμπιακή Κληρονομιά:
Υποδομές, Τέχνες, Ποιότητα Ζωής και Οικονομικές
Παράμετροι».

Presentation of the
Seminar’s conclusions
just before the lighting
ceremony of the Olympic
flame for the “Sochi 2014”
Winter Olympic Games.
Παρουσίαση των
συμπερασμάτων του
Σεμιναρίου μόλις πριν
την τελετή αφής της
Ολυμπιακής φλόγας
για τους Χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες
«Σότσι 2014».

Αφού έφθασαν στην Αθήνα, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν την πρώτη μέρα τον αρχαιολογικό χώρο της
Ακρόπολης, το Παναθηναϊκό Στάδιο, το Ζάππειο Μέγαρο και το Ολυμπιακό Στάδιο, προτού ξεκινήσουν
τη διαδρομή τους προς την Αρχαία Ολυμπία. Επισκέφθηκαν καθ’ οδόν διάφορους αρχαιολογικούς χώρους
στην Επίδαυρο, στην Ακροναυπλία, στις Μυκήνες και
στη Νεμέα, ενώ έμειναν ένα βράδυ στην όμορφη και
γραφική πόλη του Ναυπλίου.
to Ancient Olympia, during which they visited various cities and archaeological sites in Epidauros, Acronafplia, Mycenae and Nemea and spent one night
in the beautiful and picturesque city of Nafplion.
The works of the Seminar were divided into four cycles: The first cycle dealt with the ancient Olympic
Games and their philosophy, the second was devoted to the modern Olympic Movement, the revival of
the Olympic Games and the history of the modern
Olympic Games, the third focused on Olympic Education and socio-political aspects of the modern Olympic Games (media and communication, management,
organisation and marketing), while the fourth examined the ethical and philosophical issues of Olympism as well as the athletes’ rights in the modern
Olympic Movement.
Apart from attending the daily lectures, the participants were requested to present their own paper and
research results to the group in order to have fruitful discussions and listen to different points of view.
Each student had to present his/her paper in 15 minutes; two papers were presented every day and were
followed by a thirty minute discussion. The papers
will be published in the yearly edition of the Seminar’s proceedings.
In the IOA premises in Ancient Olympia the students had the chance to use the IOA library, where
one of the greatest varieties of Olympic and sports
related books is available. Their close collaboration
with the supervising professors and the further analyzing and elaboration on the various issues arising from the lectures in the discussion groups they
formed, helped them reach their own conclusions and
present them on the last day of the Seminar. During
the closing ceremony of the Seminar the participants
were granted their participation Diplomas, signed by
then IOC President Dr Jacques Rogge, the HOC President, Spyros Capralos, the IOA President, Isidoros
Kouvelos and the IOA Honorary Dean, Konstantinos
Georgiadis.
Apart from the academic schedule, the participants
enjoyed their free time in the Academy, by practicing
sports on a daily basis, organizing social evenings in
which they presented their own respective countries
and cultures, watching inspiring sports films, going to the beach, hanging out and playing sport educational games. In addition, this year they had the
chance to attend the final rehearsal of the Lighting
Ceremony of the Olympic Flame for the Sochi 2014
Winter Olympic Games.

Οι εργασίες του Σεμιναρίου χωρίστηκαν σε τέσσερις
κύκλους: Ο πρώτος κύκλος ασχολήθηκε με τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες και τη φιλοσοφία τους,
ο δεύτερος, με το σύγχρονο Ολυμπιακό Κίνημα, την
αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων και την ιστορία
των σύγχρονων Αγώνων, ο τρίτος εστιάστηκε στην Ολυμπιακή Παιδεία και τις κοινωνικο-οικονομικές πτυχές των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων (ΜΜΕ και
επικοινωνία, διοίκηση, οργάνωση και μάρκετινγκ) και
ο τέταρτος εξέτασε τις ηθικές και φιλοσοφικές πτυχές του Ολυμπισμού καθώς και τα δικαιώματα των
αθλητών στο πλαίσιο του σύγχρονου Ολυμπιακού
Κινήματος.
Εκτός από την παρακολούθηση των καθημερινών
διαλέξεων, ζητήθηκε στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν στην ομάδα τις εργασίες και τα αποτελέσματα των ερευνών τους, προκειμένου να γίνουν
εποικοδομητικές συζητήσεις και να ακουστούν διάφορες απόψεις. Ο κάθε φοιτητής διέθετε 15 λεπτά για
να κάνει την παρουσίασή του και κάθε μέρα παρουσιάζονταν δύο εκθέσεις ενώ ακολουθούσε συζήτηση
τριάντα λεπτών. Οι ανακοινώσεις θα δημοσιευθούν
στην ετήσια έκδοση των πρακτικών του Σεμιναρίου.
Στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία,
οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη βιβλιοθήκη της ΔΟΑ που περιέχει μια από
τις πλουσιότερες συλλογές Ολυμπιακού και αθλητικού
περιεχομένου. Η στενή συνεργασία των φοιτητών με
τους επιβλέποντες καθηγητές και η ανάλυση και επεξεργασία των θεμάτων που προέκυψαν από τις παρουσιάσεις στο πλαίσιο των ομάδων συζήτησης, τους
βοήθησαν να διαμορφώσουν τα δικά τους συμπεράσματα και να τα παρουσιάσουν την τελευταία ημέρα
του Σεμιναρίου. Κατά την τελετή λήξης του Σεμιναρίου, έγινε απονομή διπλωμάτων συμμετοχής τα οποία
είχαν υπογράψει ο τότε Πρόεδρος της ΔΟΕ Δρ Jacques
Rogge, ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Σπύρος Καπράλος, ο
Πρόεδρος της ΔΟΑ Ισίδωρος Κούβελος και ο επίτιμος
Κοσμήτορας της ΔΟΑ Κωνσταντίνος Γεωργιάδης.
Εκτός από το πρόγραμμα μαθημάτων, οι φοιτητές αξιοποίησαν τον ελεύθερο χρόνο τους στην Ακαδημία, με
καθημερινές αθλητικές δραστηριότητες και κοινωνικές βραδιές όπου παρουσίασαν τις χώρες και τις κουλτούρες τους, παρακολούθησαν αθλητικές ταινίες που
τους ενέπνευσαν, πήγαν στην παραλία, έκαναν βόλτες
και έπαιξαν αθλητικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Επίσης, φέτος είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
ζωντανά την τελική πρόβα για την Τελετή Αφής της
Ολυμπιακής Φλόγας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Σότσι 2014.
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ICMG

THE

OLYMPIA SEMINAR
ΤΟ “OLYMPIA SEMINAR” ΤΗΣ ΔΕΜΑ

BY PANAGIOTIS TRIKALIOTIS

ΑΠO ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ

THE 1st ICMG Olympia Seminar, which was organized by the International Olympic Academy and
the International Committee of the Mediterranean
Games, took place at the premises of the International Olympic Academy in Ancient Olympia between
2 and 5 October 2013. Eight distinguished lecturers
presented historical, socio-political, economical and
organizational aspects of the Mediterranean Games,
while 33 athletes-participants participated and
shared their experiences and opinions regarding the
Mediterranean Games. In their effort to find ways to
improve certain aspects of these Games, they formed
different discussion groups and they were given every day morning and afternoon lectures.

Το 1o “Olympia Seminar” της ΔΕΜΑ που οργανώθηκε
από τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία και τη Διεθνή Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων, έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην
Αρχαία Ολυμπία, από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου 2013.
Οκτώ διακεκριμένοι ομιλητές παρουσίασαν τις ιστορικές, κοινωνικοπολιτικές, οικονομικές και οργανωτικές
πλευρές των Μεσογειακών Αγώνων, ενώ 33 αθλητέςσυμμετέχοντες αντάλλαξαν εμπειρίες και απόψεις σχετικά με τους Μεσογειακούς Αγώνες. Στην προσπάθειά
τους να βρουν τρόπους για να βελτιώσουν ορισμένες
πτυχές αυτών των Αγώνων, σχημάτισαν διάφορες ομάδες συζητήσεων, ενώ παρακολούθησαν διαλέξεις καθημερινά, πρωί και απόγευμα.

After visiting the Panathenaic Stadium in Athens the

Αφού επισκέφθηκε το Παναθηναϊκό Στάδιο την πρώτη
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first day, the group traveled to Olympia where the
Secretary General of the ICMG and President of the
International Olympic Academy, Isidoros Kouvelos,
and the President of the International Committee of
the Mediterranean Games, Amar Addadi, opened the
works of the Seminar.

ημέρα στην Αθήνα, η ομάδα μετέβη στην Ολυμπία όπου
ο Γενικός Γραμματέας της ΔΕΜΑ και Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Ισίδωρος Κούβελος, και
ο Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων Amar Addadi, κήρυξαν την έναρξη των εργασιών του Σεμιναρίου.

Two days of discussions and lectures, with the President of the ICMG Amar Addadi lecturing on “The
Mediterranean Games: Genesis, Evolution and perspectives”, Marwan El Maghur from Lebanon on
“The Olympic Values: Fair Play and Mediterranean
Games” and Davide Tizzano from Italy on “The Value
that the Mediterranean Games offer to the athletes”.
In the afternoon of Thursday 3rd of October the female lecturers took over the podium with Nour El
Houda Karfoul from Syria giving a lecture on “The
development of female participation in the Olympic
Movement” and Ljiljana Ujlaki Subic from Croatia analyzing “The program of the Mediterranean Games –
Reforms and technical improvements”.

Ακολούθησαν δύο ημέρες διαλέξεων και συζητήσεων.
Ο Πρόεδρος της ΔΕΜΑ Amar Addadi ανέπτυξε το θέμα «Μεσογειακοί Αγώνες: Γένεση, Εξέλιξη και Προοπτικές», ο Marwan El Maghur από τον Λίβανο μίλησε για
τις «Ολυμπιακές Αξίες: Το Eυ Αγωνίζεσθαι και οι Μεσογειακοί Αγώνες», ενώ το θέμα του Davide Tizzano από
την Ιταλία ήταν «Η Αξία των Μεσογειακών Αγώνων για
τους αθλητές». Το απόγευμα της Πέμπτης 3 Οκτωβρίου,
ανέβηκαν στο βήμα οι ομιλήτριες, με την Nour El Houda
Karfoul από τη Συρία να αναφέρεται στην «Εξέλιξη της
γυναικείας συμμετοχής στο Ολυμπιακό Κίνημα» και την
Ljiljana Ujlaki Subic από την Κροατία να παρουσιάζει
μια ανάλυση του «Προγράμματος των Μεσογειακών Αγώνων- Μεταρρυθμίσεις και τεχνικές βελτιώσεις».

On Friday morning 4th of October Slaheddine Boudhina presented “The Games in the Southern Mediterranean” on behalf of Fatih Hachicha, followed by
the Director of the International Olympic Academy
and former Professor of Humanitarian Law Dionyssis Gangas, who elaborated on the subject of “International Politics and Olympic Games”. A Round
Table discussion at the end of the second day, in the
framework of which every single participant had the
chance to express to the whole group his/her views,
produced some very interesting conclusions and
hopes for future improvements. On Saturday 5th
of October there were presented the concluding remarks by both the lecturers and the participants, before the Closing Ceremony.

Το πρωί της Παρασκευής 4 Οκτωβρίου, ο Slaheddine
Boudhina μίλησε για τους «Αγώνες στη Νότια Μεσόγειο» εξ ονόματος του Fatih Hachicha, και ακολούθησε ο
Διονύσης Γάγγας, Σύμβουλος Διοίκησης και Εκπαιδευσης της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και πρώην
Καθηγητής Ανθρωπιστικού Δικαίου, με θέμα «Διεθνής
Πολιτική και Ολυμπιακοί Αγώνες». Η δεύτερη ημέρα
ολοκληρώθηκε με μια Στρογγυλή Τράπεζα, στο πλαίσιο της οποίας όλοι οι συμμετέχοντες, άνδρες και γυναίκες, είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν τις απόψεις
τους στην υπόλοιπη ομάδα και να καταλήξουν σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα, εκφράζοντας παράλληλα την
ελπίδα για μελλοντικές βελτιώσεις. Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου, ομιλητές και συμμετέχοντες παρουσίασαν τα συμπεράσματά τους και ακολούθησε η Τελετή Λήξης. Το
πρόγραμμα του Σεμιναρίου ολοκληρώθηκε με την παρακολούθηση της Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής,
Σπύρο Καπράλο, στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Σότσι 2014.

The programme of this Seminar ended up with attending the Handover of the Olympic Flame from the
President of the Hellenic Olympic Committee, Spyros
Capralos, to the President of the Sochi 2014 Organizing Committee.
The intense programme combined with the interest and enthusiasm of the participants made the 1st
ICMG Olympia Seminar a very promising forum for
discussion and analysis, through which the Executive
Committee of the MG will be aware of the athletes’
problems and concerns, in order to improve and deliver even more successful Games in the future.

Χάρη στο εντατικό πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό των συμμετεχόντων, το
1ο «Olympia Seminar» της ΔΕΜΑ έγινε ένα πολλά υποσχόμενο φόρουμ συζήτησης και ανάλυσης, μέσα από το
οποίο η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΜΑ ενημερώνεται για τα προβλήματα και τις ανησυχίες των αθλητών
προκειμένου να βελτιώσει και να οργανώσει ακόμα καλύτερους Αγώνες στο μέλλον.

The President of the ICMG, Amar Addadi, expressed
his total satisfaction for the ICMG Olympia Seminar
and together with the Chairman of the ICMG Commission of Development and Cooperation, Tulio Paratore
from Italy, are examining the idea of establishing the
Seminar on an annual or biannual basis and they have
already started preparing the next one for 2014.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΜΑ Amar Addadi, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για το «Olympia Seminar» της
ΔΕΜΑ και, μαζί με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης και Συνεργασίας της ΔΕΜΑ Tulio Paratore, εξετάζουν την ιδέα της θέσπισης του Σεμιναρίου, σε ετήσια ή
διετή βάση, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία
του επόμενου σεμιναρίου για το 2014.
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1st

THE

EDUCATIONAL SEMINAR
FOR YOUNG DELEGATES OF
AZERBAIJAN

ΤΟ 1ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
BY PROF. DIONYSSIS GANGAS

AΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓ. ΔΙΟΝΥΣΗ ΓΑΓΓΑ

DIRECTOR OF THE IOA

ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΑ

THE 1st EDUCATIONAL Seminar for young delegates of Azerbaijan was held in the facilities of the
IOA in Ancient Olympia from 2 to 13 August as
one of the activities contained in the agreement between the IOA and that country’s Youth and Sports
Ministry.

ΤΟ ΠΡΏΤΟ εκπαιδευτικό Σεμινάριο για νέους εκπροσώπους του Αζερμπαϊτζάν, πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία από 213 Αυγούστου, σε εφαρμογή μιας από τις δράσεις που
συμφωνήθηκαν μεταξύ της ΔΟΑ και του Υπουργείου
Νεότητας και Αθλητισμού της χώρας αυτής.

Last May, a Memorandum of Understanding was
signed with the Ministry, which focused on the
Olympic education of young Azerbaijanis through
the activities of the IOA over a period of four years,
with the view to enhancing the country’s sports
movement which has been entrusted to the Ministry
of Youth and Sports.

Ήδη από τον περασμένο Μάιο, είχε υπογραφεί μεταξύ της ΔΟΑ και του πιο πάνω Υπουργείου, Μνημόνιο
Συναντίληψης και Συνεργασίας με κύριο άξονα την
Ολυμπιακή επιμόρφωση νέων του Αζερμπαϊτζάν μέσα από δράσεις της ΔΟΑ σε βάθος χρόνου τετραετίας, στη βάση ενός γενικότερου πλαισίου αναβάθμισης
του αθλητικού κινήματος της χώρας αυτής, που έχει
αναλάβει να υλοποιήσει το Υπουργείο Νεότητας και
Αθλητισμού.

Minister Azad Rahimov, recognizing the IOA’s contribution to the dissemination of the Olympic values,
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asked IOA President Isidoros Kouvelos to design an
ambitious Olympic education program for his country’s elite athletes and officials, to prepare them for
meeting the challenges of the 2015 Pan-European
Games that will be organized by Baku. The former
IOC President Jacques Rogge had been kept informed
since May of these IOA initiatives and gave his full
support to Isidoros Kouvelos for the IOA’s new policy.
At the same time, the Youth and Sports Ministry has
promised substantial financial support to the IOA for
2013-2016 of which the share for 2013 has already
been paid.
The President of the IOA presented to the Minister a
series of other measures which the IOA could adopt
for the benefit of the sports movement in Azerbaijan
with the view to offering more opportunities to Azerbaijani youth to study and better assimilate Olympic
education content.
The program and lecture series of the 1st Seminar
that was held in Ancient Olympia this summer were
the following:
Lectures by Prof. Kostas GEORGIADIS (GRE),
Honorary Dean of the IOA, Vice-Rector of the University of Peloponnese, Greece, Member of the IOC
Commission for Culture and Olympic Education, and
Member of the ISOH: “1961-2013: Fifty two years of
the International Olympic Academy” and “Olympic
Revival”.

Ο Υπουργός Azad Rahimov αναγνωρίζοντας το έργο
που προσφέρει η ΔΟΑ στο πλαίσιο της διάδοσης των
Ολυμπιακών αξιών, ζήτησε από τον Πρόεδρό της Ισίδωρο Κούβελο να σχεδιάσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα
Ολυμπιακής επιμόρφωσης επίλεκτων νέων και παραγόντων του αθλητισμού της χώρας του, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα, προκειμένου αντιμετωπίσουν
την πρόκληση των Πανευρωπαϊκών Αγώνων του
2015 που έχει αναλάβει να διοργανώσει το Μπακού.
Ο απελθών Πρόεδρος της ΔΟΕ Jacques Rogge ενημερώθηκε από τον περασμένο Μάιο σχετικά με τις πιο
πάνω πρωτοβουλίες της ΔΟΑ και προσέφερε την αμέριστη συμπαράστασή του προς τον Ισίδωρο Κούβελο
και τη νέα πολιτική της ΔΟΑ.
Παράλληλα το Υπουργείο Νεότητας και Αθλητισμού υποσχέθηκε σημαντική οικονομική ενίσχυση της ΔΟΑ
για την τετραετία 2013-2016, μέρος της οποίας για το
2013 έχει ήδη καταβληθεί.

Lecture by Dr Vassiliki TZACHRISTA (GRE), Archaeologist at the IOA, PhD, Dpt. of Social and Educational Policy, University of Peloponnese: “The
Ancient Olympic Games’ History”.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας ο Πρόεδρος της
ΔΟΑ παρουσίασε στον Υπουργό μια σειρά από άλλες δράσεις που μπορεί να αναλάβει η ΔΟΑ προς όφελος του αθλητικού κινήματος στο Αζερμπαϊτζάν
ώστε να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στους νέους και νέες να μελετήσουν και να αφομοιώσουν
καλύτερα το περιεχόμενο της Ολυμπιακής παιδείας.

Lecture by Dr Constantinos FILIS (GRE), Director of the International Olympic Truce Centre: “Sport
as a platform for peace”.

Το πρόγραμμα με τις ενότητες ομιλιών του 1ου Σεμιναρίου που έγινε στην Αρχαία Ολυμπία το καλοκαίρι
που πέρασε ήταν το ακόλουθο:

Lecture by Dr Ioanna MASTORA (GRE), BA,
M.Ed, Ph.D, Lecturer, University of Peloponnese,
Cultural Attaché of Olympic Idea, UNESCO: “Cultural dimensions of Olympic Education and current
perspectives”.

Ομιλίες από τον Καθηγ. Κώστα ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ (Ελλάδα), Επίτιμο Κοσμήτορα της ΔΟΑ, Αντιπρύτανη
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Μέλος της Επιτροπής της ΔΟΕ για τον Πολιτισμό και την Ολυμπιακή
Παιδεία και Μέλος της Διεθνούς Ενώσεως Ιστορικών
των Ολυμπιακών Αγώνων (ISOH): «1961-2013: Πενήντα δύο χρόνια Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία» και
«Ολυμπιακή αναβίωση».

Lectures by Dr Sarah TEETZEL (CAN), Assistant
Professor of Kinesiology and Recreation Management at the University of Manitoba, Canada: “The
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The young delegates of
Azerbaijan had a guided
tour at the ancient
stadium and the rest
of the archaeological
site and the museum of
Ancient Olympia.
Οι νέοι απεσταλμένοι
του Αζερμπαϊτζάν
ξεναγήθηκαν στο αρχαίο
στάδιο και στον υπόλοιπο
αρχαιολογικό χώρο και
το μουσείο της Αρχαίας
Ολυμπίας.

Ομιλία από την Δρα Βασιλική ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ (Ελλάδα), Αρχαιολόγο της ΔOA, Διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: «Η ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας».
Ομιλία από τον Δρα Κωνσταντίνο ΦΙΛΗ (Ελλάδα), Διευθυντή του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας: «Ο αθλητισμός ως πλατφόρμα για την
ειρήνη».
Ομιλία από την Δρα Ιωάννα ΜΑΣΤΟΡΑ (Ελλάδα), ΒΑ, Μ.Ed, Ph.D, Λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πολιτιστική Ακόλουθο της Ολυμπιακής
Ιδέας στην UNESCO: «Πολιτιστικές διαστάσεις της Ολυμπιακής παιδείας και τρέχουσες προοπτικές».
Ομιλίες από την Δρα Sarah TEETZEL (Καναδάς),
Επίκουρη Καθηγήτρια Κινησιολογίας και Διαχείρισης
Δραστηριοτήτων Αναψυχής στο Πανεπιστήμιο της
Manitoba, Καναδάς: «Η φιλοσοφία του Ολυμπισμού
και οι Ολυμπιακές αξίες», «Προσεγγίσεις στην Ολυμπιακή παιδεία επί τη βάσει των αξιών» και «Εφαρμόζοντας τις Ολυμπιακές αξίες για την αντιμετώπιση
ζητημάτων στα Ολυμπιακά αθλήματα».
philosophy of Olympism and the Olympic values”,
“Values-based approaches to Olympic education” and
“Applying the Olympic values to address issues in
Olympic sports”.
Lectures by Dr Karl LENNARTZ (GER), Former
Professor of Sports History, Former Director of the
Carl and Liselott Diem-Archives at the University of
Cologne, Germany, and Honorary President of the
ISOH: “Olympic Legends” and “Olympic Victories”.
Lectures by Dr Paraskevi LIOUMPI (GRE),
Teacher of Physical Education, PhD, Dpt. of Sports
Organization and Management, University of Peloponnese: “The Olympic Values and Elite Athletes’
contribution to their promotion to Youth” and “The
development and the Implementation of the Olympic
Education Programs”.
Lectures by Prof. Dionyssis GANGAS (GRE),
Director of the IOA, Former Assistant Professor of
International Humanitarian Law at the Panteion University of Athens: “Sports and Politics” and “Organization of Mega Events”.

Ομιλίες από τον Δρα Karl LENNARTZ (Γερμανία), Πρώην Καθηγητή Ιστορίας του Αθλητισμού,
Πρώην Διευθυντή των Αρχείων Carl και Liselott
Diem στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, Γερμανία: «Ολυμπιακοί θρύλοι» και «Ολυμπιακές νίκες».
Ομιλίες από την Δρα Παρασκευή ΛΙΟΥΜΠΗ
(Ελλάδα), Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Διδάκτορα του Τμήματος Οργάνωση και Διαχείρισης του Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: «Οι
Ολυμπιακές αξίες και η συμβολή αθλητών υψηλών επιδόσεων στην προώθησή τους στους νέους» και «Η
ανάπτυξη και η υλοποίηση προγραμμάτων Ολυμπιακής παιδείας».
Ομιλίες από τον Καθηγ. Διονύση ΓΑΓΓΑ (Ελλάδα), Σύμβουλο Διοίκησης και Εκπαίδευσης της ΔΟΑ,
Πρώην Επίκουρο Καθηγητή Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών: «Αθλητισμός και πολιτική» και «Οργάνωση Μεγάλων
Εκδηλώσεων».

Lectures by Prof. Dr Denis KRUZHKOV (RUS),
Professor on Physical Education, Sports and Tourism
at the Kuban State University, Russia, Vice–President
on the South Russian Olympic Academy, Director of
the Sochi-2014 Volunteer Hub and Member of the
ISOH: “The Olympic Education Essentials: Values,
Technologies and Legacy” and “Introduction for the
Sochi-2014 Olympic and Paralympic Games”.

Ομιλίες από τον Καθηγ. Δρα Denis KRUZHKOV
(Ρωσία), Καθηγητή στο Τμήμα Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Kuban
State, Ρωσία, Αντιπρόεδρο του Παραρτήματος της Ολυμπιακής Ακαδημίας στη Νότια Ρωσία, Διευθυντή
του Κέντρου Εθελοντών της Οργανωτικής Επιτροπής
Sochi 2014 και Μέλος της ISOH: «Tα βασικά στοιχεία
της Ολυμπιακής παιδείας: Αξίες, Τεχνολογίες και Κληρονομιά» και «Εισαγωγή στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Sochi 2014».

Lectures by Prof. Dimitris GARGALIANOS
(GRE), Associate Professor of Sport Management of
the Dpt. of Physical Education and Sport Science at
the Democritus University of Thrace, Greece: “Complexity of the Olympic Games” and “Athlete’s dual
career”.

Ομιλίες από τον Καθηγ. Δημήτρη ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟ (Ελλάδα), Αναπληρωτή Καθηγητή Διαχείρισης
του Αθλητισμού του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και
Αθλητικής Επιστήμης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
της Θράκης, Ελλάδα: «Η πολυπλοκότητα των Ολυμπιακών Αγώνων» και «Διπλή καριέρα του αθλητή».
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«ΑΘΛΗΤΙΣΜOΣ, ΚΟΙΝΩΝIΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜOΣ»

BY CHRISTOS GIANNOPOULOS

ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ

THE INTERNATIONAL Olympic Academy, in cooperation with Harvard’s Center for Hellenic Studies
(CHS), organized the Second International Symposium on “Sports, Society and Culture” in Ancient Olympia, on July 16-19, 2013. Like last year,
the Symposium hosted scholars from around the
world and brought together more than a hundred
students and professors from Greek and American
Universities.

Η ΔΙΕΘΝΉΣ Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία με
το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (CHS) του Πανεπιστημίου του Harvard διοργάνωσαν το 2ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Αθλητισμός, Κοινωνία και Πολιτισμός»,
στην Αρχαία Ολυμπία από 16-19 Ιουλίου 2013. Όπως
και πέρυσι, ομιλητές στο Συνέδριο ήταν διαπρεπείς επιστήμονες απ’ όλη την υφήλιο, ενώ το παρακολούθησαν περισσότεροι από εκατό φοιτητές και καθηγητές
από ελληνικά και αμερικανικά πανεπιστήμια.

The 2013 Symposium was meant as a dialogue
between “Ancient and Modern Perspectives.” It
started with an address from Isidoros Kouvelos,
President of the International Olympic Academy. The morning and afternoon sessions consisted of lectures by Victor Berns (Yale University),
on “Strolling to Olympia with the Athlosceptics;” Gregory Nagy (Harvard University, CHS), on
“Athenian Elites and their Successes at the Olympics in the Sixth Century;” Douglas Frame (CHS
Harvard), on “Sports, Politics, and Treason in the
Late Fifth Century BC as viewed through a Homeric Lens”, through an analysis of Alcibiades
and the Olympic Games of 420 and 416; Stamatia
Dova (CHS Harvard and Hellenic College), on “The
Poetics of Athletic Failure in Ancient Greece”; Ioannis Petropoulos (CHS Harvard and Democrite-

Αντικείμενο του Συνεδρίου ήταν ο διάλογος γύρω από το θέμα «Αρχαίες και Σύγχρονες Προοπτικές». Οι
εργασίες ξεκίνησαν με την προσφώνηση του Ισίδωρου Κούβελου, Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ακαδημίας. Στις πρωινές και απογευματινές συνεδριάσεις έγιναν διαλέξεις από τον Victor Berns (Πανεπιστήμιο Yale) με θέμα «Περίπατος στην Ολυμπία με
τους Αθλοσκεπτικιστές», τον Gregory Nagy (Πανεπιστήμιο Harvard, CHS), με θέμα «Αθηναϊκές Ελίτ και
οι Επιτυχίες τους στους Ολυμπιακούς του 6ου Αιώνα», τον Douglas Frame (CHS Harvard), με θέμα «Αθλητισμός, Πολιτική και Προδοσία στο τέλος του 5ου
αιώνα π.Χ. μέσα από τον Ομηρικό Φακό», στο πλαίσιο
μιας ανάλυσης του Αλκιβιάδη και των Ολυμπιακών
του 420 και 416, την Σταματία Δόβα (CHS Harvard
και Hellenic College), με θέμα «Η Ποιητική της Αθλητικής Αποτυχίας στην Αρχαία Ελλάδα», τον Ιωάννη
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an University of Thrace), on “Sports and Madness”
through the case of Kleomedes the hero; Charles
Stocking (CHS Harvard and University of Western Ontario, Canada), on “The Political Aesthetics
of Greek Athletics” in Ancient and Modern times;
Nicolas Prevelakis (Harvard University, CHS Harvard) on “Sports, Athletics, and Politics in Pierre
de Coubertin”; and Kevin Caffrey (Harvard University), on “The Beijing Olympic Games as Manifestation of Chinese Competitive Spirit”.
In the evenings, all conference participants were
divided into smaller workshop groups, which developed the themes of the lectures, broadened the
thematic components of the Symposium, and drew
connections with contemporary issues. The Symposium ended with closing remarks by Professors
Gregory Nagy, on behalf of the Center for Hellenic
Studies, and Dionyssis Gangas, on behalf of the International Olympic Academy.

Πετρόπουλο (CHS Harvard και Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) με θέμα «Αθλητισμός και Τρέλα» μέσα
από την περίπτωση του Ήρωα Κλεομήδη, τον Charles
Stocking (CHS Harvard και Πανεπιστήμιο του Οντάριο, Καναδάς), με θέμα «Αισθητικές Πτυχές της Πολιτικής στον Ελληνικό Αθλητισμό» στην Αρχαιότητα και
το Σύγχρονο Κόσμο, τον Νικόλαο Πρεβελάκη (Πανεπιστήμιο Harvard, CHS Harvard) με θέμα «Αθλητισμός,
και Πολιτική κατά τον Πιερ ντε Κουμπερτέν» και τον
Kevin Caffrey (Πανεπιστήμιο Harvard), με θέμα «Οι
Ολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου ως εκδήλωση του
Κινεζικού Αγωνιστικού Πνεύματος».

The Hellenist Professor
Gregory Nagy, Director
of the Center for Hellenic
Studies of Harvard
University, is teaching in
the archaeological site of
Ancient Olympia.
O Ελληνιστής Καθηγητής
Gregory Nagy,
Διευθυντής του Κέντρου
Ελληνικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου του
Harvard, διδάσκει μέσα
στον αρχαιολογικό χώρο
της Αρχαίας Ολυμπίας.

Τα απογεύματα, όλοι οι συμμετέχοντες χωρίζονταν σε
μικρότερες ομάδες συζήτησης γύρω από τα θέματα
των διαλέξεων, διευρύνοντας τη θεματική του Συνεδρίου και συνδέοντάς την με σύγχρονα ζητήματα. Οι
εργασίες του Συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με τις τελικές
παρατηρήσεις των καθηγητών Gregory Nagy, εκ μέρους του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών και Διονύση
Γάγγα, εκ μέρους της ΔOA.
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BY ALEXIS LYRAS, PhD

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΛΥΡΑ, PhD

GEORGETOWN UNIVERSITY

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ GEORGETOWN

OVER THE LAST decade, more than 1300 agencies across the globe initiated sport-based educational programs to address conflict, adversity, health,
equality, homelessness and unemployment. Supported by the Olympic Education scholarship, the IOA,
IOC, IOTC, UNOSPD, the European Union Commission and a number of UN and humanitarian agencies, this comparatively new practice is becoming an
emerging global movement that can potentially advance the integration of Olympism, Peacebuilding
and International Development. While the emerging
“sport for peace and development” global practice is
a relatively new concept, its roots lay in the concept
of Olympic Truce and the philosophy of the Ancient
Olympic Games. Sport, employed in a culturally enriched educational setting aiming to “inspire humanity for the development of a peaceful world,” is what
Pierre de Coubertin envisioned for the revival of the
modern Olympic Movement.

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ δεκαετία, περισσότεροι από 1300
οργανισμοί ανά τον κόσμο θέσπισαν εκπαιδευτικά
προγράμματα με αθλητικό περιεχόμενο και αντικείμενο τις συγκρούσεις, τις αντιξοότητες, την υγεία, την
ισότητα, τους άστεγους και την ανεργία. Με τη βοήθεια υποτροφιών από την Ολυμπιακή παιδεία, και
την υποστήριξη της ΔΟΑ, της ΔΟΕ, του ΔΚΟΕ, του
UNOSPD (Αθλητισμός για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πολλών οργανώσεων ανθρωπιστικών ή
του ΟΗΕ, αυτή η σχετικά νέα πρακτική έχει εξελιχθεί
σε ένα αναδυόμενο παγκόσμιο κίνημα που έχει τη δύναμη να προωθήσει την ενοποίηση του Ολυμπισμού,
της Οικοδόμησης της Ειρήνης και της Διεθνούς Ανάπτυξης. Παρόλο που ο «αθλητισμός για την ειρήνη και
την ανάπτυξη» είναι μια σχετικά νέα παγκόσμια έννοια, οι ρίζες της πρέπει να αναζητηθούν στην έννοια
της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και τη φιλοσοφία των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων. Ο αθλητισμός που αναπτύσσεται σ’ ένα πολιτιστικά πλούσιο εκπαιδευτικό
περιβάλλον με στόχο να «εμπνεύσει την ανθρωπότητα
για τη δημιουργία ενός ειρηνικού κόσμου», ήταν το όραμα του Πιερ ντε Κουμπερτέν για την αναβίωση του
σύγχρονου Ολυμπιακού Κινήματος.

There is an increased international interest from a
number of sport, humanitarian, educational and civil society institutions to promote the use of sport,
arts, cultural and educational programs as a vehicle
to address local and global challenges. The sport for
peace and development (SPD) researcher and practitioner is expected to possess skills and competencies that traditional sport academic programs do not
provide. Despite the increased global interest to promote the concept of Olympism in practice, a number of scholars and practitioners urge the need for
providing relevant applied scholarship and training
opportunities- and to enhance purpose-driven international inter-institutional collaborations that will
embrace this vision. To address these largely unmet needs, in March 2013, the International Olympic Academy, and the Conflict Resolution Program at
Georgetown University, inaugurated a global initiative called Olympism4Humanity (O4H). This global
venture aims to advance synergies and opportunities
that will embrace Pierre de Coubertin’s, IOC’s and
IOA’s vision “to explore and enhance the contribution of Olympism to humanity.” Olympism4Humanity (O4H) aims to advance human centered alliances,
scholarship and educational opportunities that will
facilitate the resolution of existing global challenges.
Last summer, along with a consortium of world leading sport for development and peace academicians
and practitioners from twenty-two agencies across
the globe, Olympism4Humanity conducted the first

Υπάρχει αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον από διάφορους αθλητικούς, ανθρωπιστικούς, εκπαιδευτικούς
φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
για την προώθηση της χρήσης των αθλητικών, καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως μέσων για την αντιμετώπιση των
παγκοσμίων προβλημάτων. Οι ερευνητές και οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τον αθλητισμό για την
ειρήνη και την ανάπτυξη (SPD) πρέπει να διαθέτουν
ικανότητες και προσόντα που δεν παρέχονται από τα
συμβατικά αθλητικά ακαδημαϊκά προγράμματα. Παρά
το αυξανόμενο παγκόσμιο ενδιαφέρον για την προώθηση και την υλοποίηση της έννοιας του Ολυμπισμού,
ορισμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες υπογραμμίζουν την ανάγκη εξασφάλισης ανάλογων υποτροφιών και εκπαιδευτικών ευκαιριών και την ενίσχυση
διεθνών διαθεσμικών συνεργασιών με συγκεκριμένο σκοπό και με το ίδιο όραμα. Για την αντιμετώπιση
αυτών των εν πολλοίς ανικανοποίητων αναγκών, η
Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία και το Πρόγραμμα Επίλυσης Συγκρούσεων του Πανεπιστημίου Georgetown,
εγκαινίασαν μια παγκόσμια πρωτοβουλία: τον Ολυμπισμό για την Ανθρωπότητα - Olympism4Humanity
(O4H). Σκοπός αυτής της παγκόσμιας προσπάθειας είναι να προωθήσει συνέργειες και ευκαιρίες που
θα υιοθετούν το όραμα του Πιερ ντε Κουμπερτέν, της
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O4H Summer Program. The 2013 O4H Summer Program was the first step of O4H’s long-term strategic plan that aims to provide ongoing professional
training and capacity building to individuals that
are interested in gaining the essential academic and
practical skills and competencies for effective Olympism, sport, peace and development program initiation
and delivery in Ancient Olympia, Greece, the birthplace of the Olympic Games. The O4H Summer Program was the first professional training opportunity
solely focusing on Olympic value dissemination as a
tool for social change, and it aims to revive these values at the birthplace of the Olympic Spirit: Olympia.
There, Olympism, peacebuilding, democracy, philosophy, arts, science, and civic engagement were originally embraced as vital and essential elements of
excellence, and as the components of a holistic educational philosophy of a balanced mind, body and
spirit. Participants engaged in a life-changing learning experience and gained an intense cause-oriented, project-based training at the foundation of the
Olympic Spirit. Olympians, policy-makers, students,
researchers, professors and practitioners from fourteen countries across the globe took part in the first
annual O4H Summer Program. During the 10-day
training, participants engaged with an extensive curriculum that covered Applied Olympic Education and
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ΔΟΕ και της ΔΟΑ για τη “διερεύνηση και ενίσχυση
της συμβολής του Ολυμπισμού στην ανθρωπότητα”.
Ο Ολυμπισμός για την Ανθρωπότητα (Ο4Η) έχει ως αντικείμενο την προώθηση ανθρωποκεντρικών συμμαχιών, ευκαιριών για υποτροφίες και εκπαίδευση που
θα συμβάλουν στην επίλυση υπαρχόντων παγκοσμίων προβλημάτων.
Το περσινό καλοκαίρι, ο Ολυμπισμός για την Ανθρωπότητα, με μια ομάδα κορυφαίων επιστημόνων και
επαγγελματιών του αθλητισμού για την ειρήνη και
την ανάπτυξη από 22 φορείς όλης της υφηλίου, οργάνωσε το πρώτο Θερινό Πρόγραμμα του Ολυμπισμού
για την Ανθρωπότητα (Ο4Η). Το Θερινό Πρόγραμμα Ο4Η 2013 ήταν το πρώτο βήμα της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Ο4Η που έχει ως σκοπό την
παροχή συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων σε άτομα που ενδιαφέρονται
να αποκτήσουν τις βασικές ακαδημαϊκές και πρακτικές ικανότητες και δεξιότητες για να μυηθούν στον
Ολυμπισμό και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά το
πρόγραμμα του αθλητισμού για την ειρήνη και την
ανάπτυξη στην Αρχαία Ολυμπία, Ελλάδα, τη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Το Θερινό Πρόγραμμα
Ο4Η 2013 που είναι η πρώτη ευκαιρία επαγγελματικής κατάρτισης που εστιάστηκε αποκλειστικά στη
διάδοση των Ολυμπιακών αξιών ως μέσου για κοι-

Laying of wreath at
the monument of the
pioneers of the IOA
foundation, Ioannis
Ketseas and Carl Diem, by
the Program’s students.
Κατάθεση στεφάνου
στο μνημείο των
πρωτεργατών της
ίδρυσης της ΔΟΑ, Ιωάννη
Κετσέα και Carl Diem,
από τους φοιτητές του
Προγράμματος.

Olympism in Practice foundations, evidence-based
program design and delivery, Monitoring and Evaluation (M&E), conflict resolution, child protection and
welfare, democratic governance, disability and intergroup inclusion, sport for development and peace theory and practice. The O4H participants ranged from
university professors and Olympians from Greece, India and Italy, to PhD, Master and undergraduate students from Ireland, Colombia, USA, Spain, Trinidad
and Tobago, to policy makers, educators and practitioners from Japan, Italy, Cyprus, Canada and Virgin
Islands.
O4H Summer Program participants completed a strategic action plan, which will be supported throughout
the year with the mentorship and support of the O4H
consortium of prominent experts from this emerging field. The pioneer project-based structure of the
O4H Summer Program training created conditions
for sustainable collaboration, and a yearlong global
mentor program between the O4H Mentor team and
the 2013 O4H Summer Program participants. The
2014 O4H Summer Program will take place in Ancient Olympia this coming summer from June 28th
– July 9th, 2014. For more information please visit
Olympism4Humanity.com or contact Olympism4Humanity@gmail.com

νωνική αλλαγή, έχει ως αντικείμενο την αναβίωση
αυτών των αξιών στο λίκνο του Ολυμπιακού πνεύματος: την Ολυμπία. Σ’ αυτόν τον χώρο, ο Ολυμπισμός,
η οικοδόμηση της ειρήνης, η δημοκρατία, η φιλοσοφία, οι τέχνες, η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά,
αναγνωρίστηκαν εξαρχής ως ζωτικά και ουσιαστικά
στοιχεία της αριστείας και της ολιστικής εκπαιδευτικής φιλοσοφίας της ισορροπίας ανάμεσα στη βούληση, το σώμα και το πνεύμα. Οι συμμετέχοντες βίωσαν,
στην εστία του Ολυμπιακού πνεύματος, μια εμπειρία
που αλλάζει τη ζωή, μέσα από μια κατάρτιση εστιασμένη στο σκοπό και το πρόγραμμα. Ολυμπιακοί αθλητές, διαμορφωτές πολιτικής, φοιτητές, ερευνητές,
καθηγητές και επαγγελματίες από 14 χώρες ανά την
υφήλιο, έλαβαν μέρος στο πρώτο ετήσιο Θερινό Πρόγραμμα Ο4Η. Στη διάρκεια του δεκαημέρου, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν ένα ευρύτατο πρόγραμμα
με θέματα όπως: Εφαρμοσμένη Ολυμπιακή Παιδεία
και Ολυμπισμός στην Πράξη, σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων με βάση τεκμήρια, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση, επίλυση συγκρούσεων, παιδική
πρόνοια και προστασία, δημοκρατική διακυβέρνηση,
αναπηρία και διαομαδική ένταξη, θεωρία και πρακτική του αθλητισμού για την ειρήνη και την ανάπτυξη.
Οι συμμετέχοντες στο Ο4Η κυμαίνονταν από καθηγητές πανεπιστημίου και Ολυμπιακούς αθλητές από την
Ελλάδα, την Ινδία και την Ιταλία, σε κατόχους διδακτορικού, μεταπτυχιακούς ή απλούς φοιτητές από την
Ιρλανδία, την Κολομβία, τις ΗΠΑ, την Ισπανία, το Τρίνινταντ και Τομπάγκο ή σε διαμορφωτές πολιτικής,
εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες από την Ιαπωνία,
την Ιταλία, την Κύπρο, τον Καναδά και τις Παρθένους
Νήσους.
Οι συμμετέχοντες στο Θερινό Πρόγραμμα Ο4Η έφτιαξαν ένα σχέδιο στρατηγικής δράσης που θα συνεχιστεί όλο τον χρόνο με την υποστήριξη και την
παρακολούθηση μιας ομάδας διακεκριμένων επιστημόνων αυτού του αναδυόμενου κλάδου. Η πρωτοπόρος και βασισμένη σε συγκεκριμένο σχέδιο δομή του
Θερινού Προγράμματος Ο4Η εξασφάλισε τις συνθήκες για βιώσιμη συνεργασία και παρακολούθηση σε
όλη τη διάρκεια του έτους, ανάμεσα στην ομάδα των
Μεντόρων Ο4Η και τους συμμετέχοντες στο Θερινό
Πρόγραμμα Ο4Η 2013. Λόγω της μεγάλης επιτυχίας
του Θερινού Προγράμματος, το Ο4Η θα προσπαθήσει
να θεσμοθετήσει αυτή την εκπαιδευτική πρωτοβουλία και να «κάνει περισσότερα βήματα μπροστά» με
νέες συμπράξεις, υποτροφίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ανάπτυξη ικανοτήτων και συνεργασίες ανάμεσα
σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, διαμορφωτές πολιτικής και
επαγγελματίες. Το Θερινό Πρόγραμμα Ο4Η 2014 θα
πραγματοποιηθεί στην Αρχαία Ολυμπία το ερχόμενο
καλοκαίρι από τις 28 Ιουνίου έως τις 9 Ιουλίου 2014.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον διαδικτυακό τόπο Olympism4Humanity.com ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Olympism4Humanity@gmail.com
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OLYMPIA

SUMMER ACADEMY
H ΘΕΡΙΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
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BY NIKOS LYMOURIS

ΑΠΟ ΤΟΝ NΙΚΟ ΛΥΜΟΥΡΗ

Every summer, since 2002, Ancient Olympia has
hosted a Summer Academy on political science
and international relations. From 5 to 16 July this
year, 95 students and 15 professors from 30 different countries were accommodated in the facilities of the International Olympic Academy, at the
foot of the Cronion Hill; the facilities include guest
rooms, a Conference Centre, a library and top-level
sports venues. 43% of the participants were holders of PhD’s, 37% were postgraduate and 20% undergraduate students.

Κάθε καλοκαίρι, από το 2002, η Αρχαία Ολυμπία γίνεται έδρα μίας Θερινής Ακαδημίας, με αντικείμενο
την πολιτική επιστήμη και τις διεθνείς σχέσεις. Φέτος, από τις 5 έως τις 16 Ιουλίου, φιλοξενήθηκαν στις
εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας,
στους πρόποδες του Κρόνιου λόφου, που διαθέτουν
ξενώνες, συνεδριακό κέντρο, βιβλιοθήκη και αθλητικές υποδομές υψηλού επιπέδου, 95 φοιτητές και
15 καθηγητές από 30 διαφορετικές χώρες. Το 43%
των συμμετεχόντων ήταν κάτοχοι διδακτορικού, το
37% μεταπτυχιακοί φοιτητές και το 20% εν ενεργεία
φοιτητές.

Τhe Summer Academy, which is now in its twelfth
successful year, enjoys worldwide recognition and
prestige. More than 600 people from 48 countries
have attended the Summer Academy, with hundreds of applications from postgraduate students
and PhD candidates from the world’s best universities such as Harvard, Princeton and MIT in the
USA, Oxford, Cambridge and the Sorbonne in Europe, Tokyo, Beijing and Shanghai in Asia, etc. Foreign students represent 95% of the total and are
equally distributed with one third coming from
the USA, one third from Europe and the final third
from the rest of the world.

INTERNATIONAL COLLABORATIONS OF THE SUMMER ACADEMY
Alongside the research, education and international networking it offers to the Greek academic
community, the Summer Academy in Olympia operates as a powerful tool for cultural diplomacy in
favour of Greece, attracting funds and presenting
our country’s landscape, history and culture to many prominent foreign scientists. From the beginning, the Summer Academy has built international
cooperation with major foreign universities, two of
which, Yale and St Andrews, offer scholarships to
their students so that they can study in Olympia;
this is a unique “vote of confidence” from abroad
for a Greek program. A clear sign of the Summer

Στη 12η πετυχημένη χρονιά, η Θερινή Ακαδημία έχει
αποκτήσει παγκόσμια ακτινοβολία και κύρος. Οι συμμετοχές όλα αυτά τα χρόνια έχουν ξεπεράσει τις 600
από 48 χώρες, προσελκύοντας εκατοντάδες αιτήσεις
από μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, όπως το Harvard, το Princeton και το ΜΙΤ των ΗΠΑ,
την Οξφόρδη, το Κέμπριτζ και τη Σορβόννη από την
Ευρώπη, το Πανεπιστήμιο του Τόκιο, του Πεκίνου και
της Σαγκάης από την Ασία κ.ά. Το ποσοστό των ξένων
φοιτητών αγγίζει το 95% του συνόλου και η προέλευσή τους είναι μοιρασμένη κατά ένα τρίτο, από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΕΣ ΤΗΣ
ΘΕΡΙΝΉΣ ΑΚΑΔΗΜΊΑΣ
Μαζί με την έρευνα, την εκπαίδευση και τη διεθνή
δικτύωση που προσφέρει στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα, η Θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας έχει
λειτουργήσει και ως ένα ισχυρό εργαλείο πολιτισμικής διπλωματίας υπέρ της Ελλάδας, προσελκύοντας
κεφάλαια και γνωρίζοντας το τοπίο, την ιστορία και
τον πολιτισμό της πατρίδας μας σε πολλούς και κορυφαίους ξένους επιστήμονες. Στα χρόνια της ύπαρξής της η Θερινή Ακαδημία έχει εδραιώσει διεθνείς
συνεργασίες με μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, δύο εκ των οποίων, το Yale και του St Andrews,
προσφέρουν υποτροφίες στους φοιτητές τους για να

55

JOURNAL04

IOA + YALE AND
ST ANDREWS
UNIVERSITIES
ΔΟΑ +
ΠANEΠΙΣΤΗΜΙΑ YALE
ΚΑΙ ST ANDREWS

Academy’s success is the recognition of its efforts
by the President of the Hellenic Republic who, during his meeting with the Summer Academy’s organizers, noted inter alia:
“I am aware of the difficulties you faced when you
launched this important project that promotes
Greece and shows, not only to Europe but to the
whole world, that Greece plays a pivotal role in cultural affairs and this is clear when you look at all
the Greeks who are working in the major universities of Europe, America and other countries. You
truly deserve congratulations”.

THE OBJECTIVES OF THE “SUMMER
ACADEMY”
The Summer Academy has a double objective: on
the one hand, to develop a high-level academic forum for acquainting students and analysts with the
latest methodological research tools and detailed
examination of current bibliography findings; and,
on the other hand, to create, in the unique environment of Olympia, an international academic network with Greece and its scientific potential as its
epicentre, and encourage educational exchanges
between Greece and the international community.

SUPPORTERS AND SPONSORS
The current supporters of the Summer Academy
in Olympia are major foreign universities such as
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σπουδάσουν στην Ολυμπία, κάτι που αποτελεί μοναδική «ψήφο εμπιστοσύνης» από το εξωτερικό σε ένα
ελληνικό πρόγραμμα. Ενδεικτικό της επιτυχίας της
Θερινής Ακαδημίας αποτελεί και η αναγνώριση της
όλης προσπάθειας από το Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο οποίος σε συνάντηση που είχε με τους
διοργανωτές της Θερινής Ακαδημίας στις 17 Ιουλίου
2012 επισήμανε μεταξύ άλλων:
«Γνωρίζω τις δυσκολίες που είχατε στο ξεκίνημα αυτής της μεγάλης υπόθεσης που προβάλλει την Ελλάδα
και που δείχνει στον κόσμο, και όχι μόνο στην Ευρώπη, ότι η Ελλάδα παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο
στα πνευματικά πράγματα, και αυτό φαίνεται και από
όλους αυτούς, τους ‘Ελληνες που δουλεύουν στα μεγάλα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Αμερικής ή των
άλλων χωρών. Είσθε άξιοι συγχαρητηρίων».

ΣΤΌΧΟΙ ΤΗΣ «ΘΕΡΙΝΉΣ ΑΚΑΔΗΜΊΑΣ»
Ο στόχος της Θερινής Ακαδημίας είναι διπλός. Αφενός, να αναπτύξει ένα υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό
φόρουμ για την εξοικείωση των φοιτητών και αναλυτών με τα σύγχρονα ερευνητικά μεθοδολογικά εργαλεία και την αναλυτική επισκόπηση των ευρημάτων
της τρέχουσας βιβλιογραφίας και αφετέρου να δημιουργήσει, αξιοποιώντας το μοναδικό περιβάλλον της
Ολυμπίας, ένα διεθνές ακαδημαϊκό δίκτυο με επίκεντρο την Ελλάδα και το επιστημονικό της δυναμικό,
καθώς και να ενισχύσει τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές
μεταξύ της χώρας και της διεθνούς κοινότητας.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΈΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΟΊ
Σταθεροί υποστηρικτές της Θερινής Ακαδημίας της
Ολυμπίας είναι μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο του
St Andrews, το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, το Ίδρυμα Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, το Ίδρυμα Konrad

Yale and St Andrews, the A.G Leventis Foundation,
the Pavlos & Alexandra Kanellopoulou Foundation,
the Konrad Adenauer Foundation and the National
Bank of Greece.
In the past, the Academy’s sponsors have included the Greek Foreign Ministry, the Constantinos
G. Caramanlis Foundation while, in 2012, NATO
subsidised a one-day meeting on international
terrorism.
The Navarino Network, a scientific, non-profit organization, established in Τhessaloniki by Dimitris
Keridis, with the support of the Northern Greece
Entrepreneurs Cultural Society and its President,
Stavros Andreadis, has, since 2009, developed a
range of activities and enhanced public debate in
Thessaloniki on topical issues of broader interest,
with the Olympia Summer Academy being one of
its most central activities.
The Summer Academy’s website www.olympiasummeracademy.org offers information on the
course programs, faculty members and parallel
events. Regarding its history, the Summer Academy began its activities in 2002 from the Kokkali
Foundation, in cooperation with the Municipality
of Ancient Olympia and the University of Patras.
Along the way, the University of Macedonia and
Panteion University also embraced its cause.

Adenauer και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.
Κατά το παρελθόν, χορηγοί της Θερινής Ακαδημίας υπήρξαν το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή, ενώ κατά το 2012
το ΝΑΤΟ επιχορήγησε ημερίδα με θέμα τη διεθνή
τρομοκρατία.
Από το 2009 επίσημος φορέας της διοργάνωσης είναι
το Δίκτυο Ναυαρίνο, ένας επιστημονικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τον Δημήτρη Καιρίδη, με την υποστήριξη
της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου
Ελλάδος και του προέδρου της, Σταύρου Ανδρεάδη. Το
Δίκτυο Ναυαρίνο έχει αναπτύξει πολυσχιδή δράση ενισχύοντας τον δημόσιο διάλογο στη Θεσσαλονίκη
για επίκαιρα θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος και η
Θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας αποτελεί μια από τις
κεντρικές δράσεις του.
Η ιστοσελίδα της Θερινής Ακαδημίας, www.
olympiasummeracademy.org προσφέρει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα των μαθημάτων, τους
διδάσκοντες, τις παράλληλες εκδηλώσεις. Για την ιστορία, η Θερινή Ακαδημία ξεκίνησε τη λειτουργία
της το 2002 από το Ίδρυμα Κόκκαλη σε συνεργασία
με τον Δήμο της Αρχαίας Ολυμπίας και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Στην πορεία την προσπάθεια αγκάλιασαν το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Πάντειο
Πανεπιστήμιο.
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BY PROF. STELIOS PERRAKIS

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓ. ΣΤΕΛΙΟ ΠΕΡΡΑΚΗ

PANTEION UNIVERSITY

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

PANTEION UNIVERSITY through the European Education and Research Centre on Human Rights
and Humanitarian Action and the support of UNESCO chairs on “Democracy, Human Rights and Peace”
and Jean Monnet “Democracy and Human Rights in
the EU”, organized in the facilities of the International
Olympic Academy in Ancient Olympia from August
29 to September 11, a Summer School in the form of
an intensive program on “Civil Protection and Humanitarian Action in the European Union”.

ΤΟ ΠΆΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης και με τη
συνδρομή των εδρών UNESCO «Δημοκρατία, Δικαιώματα του Ανθρώπου και Ειρήνη» και Jean Monnet
«Δημοκρατία και Δικαιώματα του Ανθρώπου στην
Ε.Ε.» διοργάνωσε από τις 29 Αυγούστου μέχρι τις
11 Σεπτεμβρίου στην Αρχαία Ολυμπία, στους χώρους της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, ένα Θερινό Σχολείο με τη μορφή Εντατικού Προγράμματος

Participants of the
Intensive Program with
Prof. Stelios Perrakis; they
have just received their
participation diplomas.
Συμμετέχοντες στο
Εντατικό Πρόγραμμα
μαζί με τον καθηγ. Στέλιο
Περράκη έχοντας μόλις
λάβει τα διπλώματα
συμμετοχής τους.
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This Intensive Program, which was conducted as part
of the European Erasmus program, was financed by
the Greek State Scholarships Foundation and coordinated by Panteion University under the academic responsibility of Professor St. Perrakis and Assistant
Professor D. M. Marouda. The partner institutions
were the University Pierre Mendès-France Grenoble
II (Law Faculty) under the academic responsibility of
Professor Theodore Christakis, Padova University (Interdepartmental Centre for Human Rights and Rights
of Peoples) under the academic responsibility of Professor Paolo de Stefani, the National Kapodistrian
University of Athens (Medical Faculty) under the academic responsibility of Professor Theofilos Rosenberg,
the University of the Aegean (Sociology Department)
under the academic responsibility of Professor Panos
Grigoriou and the University of Cyprus (Department
of Political and Social Science) under the academic responsibility of Professor Ms Agapiou-Iosifidis.
Thirty-one post-graduate students participated in
the Intensive Program and three observers from the
partner-universities attended lectures delivered by
ten professors and experts among whom was the European MP, Marilena Koppa. Moreover, during the
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(Intensive Program) και με θέμα «Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση/Civil Protection and Humanitarian Action in
European Union».
Το εν λόγω Εντατικό Πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus και
με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, με συντονισμό του Παντείου Πανεπιστημίου
(με Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο τον καθηγητή Στ. Περράκη και συντονισμό από την επίκουρη καθηγήτρια
Ντ. Μ. Μαρούδα) έχοντας ως εταίρους, το Πανεπιστήμιο της Pierre Mendès-France Grenoble II (Νομική Σχολή) με ακαδημαϊκά υπεύθυνο τον Καθηγητή
Theodore Christakis, το Πανεπιστήμιο της Padova
(Interdepartmental Center for Human Rights and
Rights of Peoples) με ακαδημαϊκά υπεύθυνο τον Καθηγητή Paolo de Stefani, το Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο της Αθήνας (Ιατρική Σχολή) με ακαδημαϊκά υπεύθυνο τον Καθηγητή Θεόφιλο Ρόζενμπεργκ,
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Κοινωνιολογίας) με
ακαδημαϊκά υπεύθυνο τον Καθηγητή Πάνο Γρηγορίου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Πολιτικών
και Κοινωνικών Επιστημών) με ακαδημαϊκά υπεύθυνη την Καθηγήτρια κα Αγαπίου-Ιωσηφίδη.

Summer School, participants conducted a series of interactive and practical simulations on subjects related to international humanitarian law, humanitarian
action and civil protection in the EU, negotiations, as
well as medical issues such as Public Health and handling of immigrant and refugee issues combined with
human rights at times of crisis.
The Intensive Program included guided visits to the
museum and the archaeological site of Ancient Olympia by archaeologist G. Hatzi, Head of the 7th Prehistoric and Archaeological Ephorate. Furthermore,
participants attended a lecture by the Archaeologist
Dr E. Korka, Director at the Ministry of Culture, on the
protection of cultural treasures and took part in a simulation exercise on a museum theft.
On the last day of the Program, a civil protection exercise on emergency situations (fire, earthquake) was
conducted, under the guidance of the Hellenic Red
Cross Volunteer Corps of Samaritans of Patras.
The closing ceremony was held on September 10 and
the participants left with the best impressions based
upon the knowledge, experience and skills on civil protection and humanitarian action they had acquired.

Στο Εντατικό Πρόγραμμα συμμετείχαν 31 φοιτητές
μεταπτυχιακού επιπέδου καθώς και τρεις παρατηρητές προερχόμενοι από τα πανεπιστήμια-εταίρους οι
οποίοι παρακολούθησαν διαλέξεις από δέκα καθηγητές και εμπειρογνώμονες συμπεριλαμβανόμενης
της Ευρωβουλευτού Μαριλένας Κοππά. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες επιδόθηκαν κατά τη διάρκεια
του Θερινού Σχολείου σε συνεχείς προσομοιώσεις με
διαδραστικό και πρακτικό περιεχόμενο σε θέματα αντλούμενα από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, την
ανθρωπιστική δράση και την πολιτική προστασία
στην ΕΕ, στις διαπραγματεύσεις καθώς και σε θέματα
προερχόμενα από τον επιστημονικό χώρο της ιατρικής όπως η Δημόσια Υγεία και η αντιμετώπιση ζητημάτων μεταναστών και προσφύγων σε συνδυασμό
με τα δικαιώματα του ανθρώπου σε περιόδους κρίσης.
Το Εντατικό Πρόγραμμα συμπεριελάμβανε επίσκεψη
στο μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας
Ολυμπίας υπό την ξενάγηση της αρχαιολόγου Γ. Χατζή, Προϊσταμένης της Ζ’ Εφορίας Προϊστορικών και
Αρχαιολογικών. Εκτός αυτού, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν διάλεξη από την αρχαιολόγο Δρα Ελ.
Κόρκα, Διευθύντρια στο Υπουργείο Πολιτισμού, σχετικά με την προστασία των πολιτιστικών αγαθών και
συμμετείχαν σε άσκηση-προσομοίωση κλοπής σε ένα
μουσείο.
Την τελευταία ημέρα του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε άσκηση πολιτικής προστασίας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμός) υπό την
καθοδήγηση και παρουσία της ομάδας Σαμαρειτών
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της Πάτρας.
Η τελετή λήξης πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και εφοδιάζοντας τους συμμετέχοντες με γνώσεις, εμπειρία και
δεξιότητες στον χώρο της πολιτικής προστασίας και
της ανθρωπιστικής δράσης.
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THE
NOAs
AROUND THE WORLD
Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

BARBADOS

ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ

During the three summer months, the Olympic
Academy of Barbados organized a series of
activities and educational programs for the benefit
of athletes, coaches, teachers, national federations
and associations. Since schools were closed because
of the vacation period, children from different
summer camps visited the Olympic Museum. They
had the opportunity to learn about the legacy of
national athletes who had obtained distinction
at different levels. Among the exhibits were
mementoes from the Olympics and other Games.

Κατά τη διάρκεια των τριών μηνών του καλοκαιριού
η Ολυμπιακή Ακαδημία των Μπαρμπάντος
διοργάνωσε μια σειρά δράσεων και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων τα οποία ωφέλησαν τους αθλητές,
τους προπονητές, τους καθηγητές, τις εθνικές
ομοσπονδίες και τους συλλόγους.

During the guided visit, the children also had
an opportunity to discuss the importance of the
Olympic values and their impact on daily life and
sports activities.
At the same time, visits were organized to
sports camps for similar debates and in order to
encourage campers to visit the Museum in the
immediate future. With the opening of the new
academic period in September, similar visits were
made to the Museum.
During the summer period, a number of meetings
were held with groups of young athletes with
the emphasis on the importance of sport free of
anabolics. This was an initiative of the Regional
Anti-doping Organization, which was very
successful and for these age groups the program
focused on the diptych “Play fair, Play true”.
Moreover, educational programs were initiated at
the beginning of the school year, among which was
a Basic Coaching Course on for community level
coaches and a Sports Administration Course for
sports leaders. These courses will contribute to the
development of sport in local communities across
the island at grass roots level.

Εξαιτίας του γεγονότος ότι ήταν κλειστά τα
σχολεία λόγω των διακοπών, παιδιά από διάφορες
καλοκαιρινές κατασκηνώσεις επισκέφτηκαν το
Ολυμπιακό Μουσείο. Οι επισκέπτες είχαν την
ευκαιρία να ενημερωθούν για την κληρονομιά
αθλητών της χώρας που έχουν διακριθεί σε
διαφορετικά επίπεδα. Μεταξύ των εκθεμάτων ήταν
αναμνηστικά από Ολυμπιακούς και άλλους Αγώνες.
Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης τα παιδιά είχαν
την ευκαιρία να συζητήσουν για τη σημασία
των Ολυμπιακών αξιών και την επίδρασή τους
στην καθημερινή ζωή αλλά και στην αθλητική
δραστηριότητα.
Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις
σε αθλητικές κατασκηνώσεις προκειμένου
να γίνουν παρόμοιες συζητήσεις αλλά και να
ενθαρρύνουν τους κατασκηνωτές να επισκεφθούν
στο άμεσο μέλλον το Μουσείο. Με την έναρξη
της νέας ακαδημαϊκής περιόδου τον Σεπτέμβριο,
πραγματοποίησαν παρόμοιες επισκέψεις στο
Μουσείο.
Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου έγιναν
και αρκετές συναντήσεις με αθλητικά γκρουπ νέων
που έδωσαν έμφαση στη σημασία του Αθλητισμού
χωρίς αναβολικά. Ηταν μια πρωτοβουλία της
Περιφερειακής Οργάνωσης Αντιντόπινγκ που
γνώρισε μεγάλη επιτυχία και σε αυτές τις ηλικίες
το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στο δίπτυχο «Παίξε
Δίκαια, Παίξε Αληθινά».
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ARGENTINA

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

The Olympic Committee of Argentina, the National
Olympic Academy and the Olympic Education
Programme created the country’s first Centre for
Olympic Studies at the Tucuman University on
August 12th.

Η Ολυμπιακή Επιτροπή της Αργεντινής, η Εθνική
Ολυμπιακή Ακαδημία και το Πρόγραμμα Ολυμπιακής
Εκπαίδευσης δημιούργησαν το πρώτο Κέντρο
Ολυμπιακών Σπουδών στη χώρα, στις 12 Αυγούστου
στο Πανεπιστήμιο Tucuman.

In the presence of the Secretary General of the
Olympic Committee and President of the Academy,
Mario Moccia and the Dean of the University, Juan
Cerisola, its activity started at the Chair of Physical
Education with a view to developing an educational
programme for disseminating the Olympic values.

Με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα της
Ολυμπιακής Επιτροπής και Προέδρου της
Ακαδημίας, Mario Moccia, και του Κοσμήτορα
του Πανεπιστημίου, Juan Cerisola, το Κέντρο
Ολυμπιακών Σπουδών ξεκίνησε τη δράση του με
έδρα τη Σχολή Φυσικής Αγωγής και στόχο την
ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την
εξάπλωση των Ολυμπιακών αξιών.

The ceremony was also attended by the Deputy
Dean, Alicia Bardón, the Director of the Olympic
Education Programme, Silvia Dalotto, the Head
of the Physical education Department, Susana
Villarruel, together with other members of the
academic community, representatives of local
authorities and prominent athletes.
“Together we are going to develop a number of
sports activities during the first six months and we
will celebrate our 100th anniversary in May 2014,”
said the Dean Juan Cerisola. The Secretary General
of the Olympic Committee and President of the
Academy, Mario Moccia, stressed that our priorities
include “the dissemination of Olympic education
values and cooperation with other institutions for
sports promotion”.
Susana Villaruel noted, “We will foster the subject
of Olympism and underline its values to the
students so that they can embrace ethics and do
well in sport”. She further added that this year’s
activities will include Olympic workshops with the
participation of students from other Universities
and Experimental Schools, courses and discussions
for educationists, the 4th Research Seminar and the
final evaluation of activities by Mario Moccia.
At the end, Silvia Dalotto stressed: “the Argentine
Olympic Committee will strive to promote research
activities within the Olympic Movement and offer
scholarships in order to achieve it”.
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Στην τελετή παρευρέθησαν και η Αναπληρώτρια
Κοσμήτορας Alicia Bardón, η διευθύντρια του
Προγράμματος Ολυμπιακής Εκπαίδευσης Silvia
Dalotto, η επικεφαλής του Τμήματος Φυσικής
Αγωγής Susana Villarruel, μαζί με άλλα μέλη της
πανεπιστημιακής κοινότητας, εκπρόσωποι των
τοπικών αρχών και σημαντικοί αθλητές.
«Μαζί θα αναπτύξουμε έναν αριθμό αθλητικών
δράσεων αυτούς τους πρώτους μήνες και θα
γιορτάσουμε τα 100ά γενέθλιά μας τον Μάιο του
2014», είπε ο Κοσμήτορας Juan Cerisola.
Ο Γενικός Γραμματέας της Ολυμπιακής Επιτροπής
και Προέδρος της Ακαδημίας Mario Moccia τόνισε
ότι μέσα στις προτεραιότητες είναι «η εξάπλωση
των αξιών της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και
η συνεργασία με άλλους οργανισμούς για την
προώθηση του αθλητισμού».
Η Susana Villarruel επισήμανε: «Θέλουμε να
προωθήσουμε το θέμα του Ολυμπισμού και να
τονίσουμε στους φοιτητές τις αξίες του, ώστε να
μπορούν να ευδοκιμήσουν στην ηθική και να
εδραιωθούν στον αθλητισμό». Πρόσθεσε επίσης ότι
μεταξύ των δράσεων στη φετινή χρονιά θα υπάρχουν
Ολυμπιακά εργαστήρια με τη συμμετοχή φοιτητών
και από άλλα Πανεπιστήμια και Πειραματικά σχολεία,
μαθήματα και συζητήσεις για εκπαιδευτικούς, το 4ο
Ερευνητικό Σεμινάριο και η τελική αξιολόγηση των
δράσεων από τον Mario Moccia.

COSTA RICA

KOΣΤΑ ΡΙΚΑ

The Olympic Academy of Costa Rica under the
presidency of Henry Nuñez Nájera developed
various programs in 2013.

Η Ολυμπιακή Ακαδημία της Κόστα Ρίκα υπό
την προεδρία του Henry Nuñez Nájera ανέπτυξε
διαφορετικά είδη προγραμμάτων μέσα στο 2013.

It recently participated in the segment "Be Healthy",
which has been included in the agenda of the World
Youth Summit BYND 2015 that was held in Costa
Rica. The Olympic values were presented in a
special way to 500 participants from many countries
in the National Stadium. Champion Gabriela Traña
and the national judo, taekwondo, fencing, archery
and gymnastics teams presented the Olympic values
through their sports. The athletes also encouraged
young people to include some sport in their daily
lives, by teaching them certain body movements,
which they could practise at work or elsewhere.

Πρόσφατα συμμετείχε στο πρόγραμμα «Μείνε Υγιής»
που συμπεριλήφθηκε στην ατζέντα της Παγκόσμιας
Συνόδου Νεολαίας: BYND 2015, που έγινε στη χώρα.
Στην παρουσίαση επιδείχθηκαν οι Ολυμπιακές
αξίες με ξεχωριστό τρόπο στο Εθνικό Στάδιο σε 500
συμμετάσχοντες από πολλές χώρες του κόσμου. Η
πρωταθλήτρια Gabriela Traña και οι Εθνικές ομάδες
τζούντο, τάε κβον ντο, ξιφασκίας, τοξοβολίας και
γυμναστικής παρουσίασαν τις Ολυμπιακές αξίες
μέσα από αναπαράσταση των αθλημάτων τους.
Οι αθλητές επίσης παρακίνησαν τους νέους να
βάλουν τον αθλητισμό στην καθημερινή τους ζωή,
διδάσκοντάς τους ορισμένες κινήσεις του σώματος
που όλοι θα μπορούσαν να κάνουν στην εργασία
τους ή όπου αλλού βρίσκονται.

Another important intervention of the Academy
took place during the preparation and staging of the
Central American Games in San José. During that
period, more than 800 athletes, coaches, national
federations, staff and volunteers learned about
Olympism and issues such as: the history of the
Olympic Games in Ancient Greece, the revival of the
Olympic philosophy by Pierre de Coubertin and the
Olympic values that must be promoted and applied
during the games.
At local level, we continued to provide Olympic
education through courses, lectures, presentations,
dramatizations and video projections in schools,
universities and social groups. Moreover, this
particular action was applied to national teams
and top athletes, as part of their preparation for
international games. Participants also followed
a presentation on Olympic education guidelines
during the sports administration seminars organized
by the country’s Olympic Committee.
Finally, a set of educational manuals was published
in order to provide athletes, teachers and coaches
with useful information on the Olympic philosophy
with the values and importance of sport as a core
element for human and social development.

Μία ακόμη σημαντική παρέμβαση της Ακαδημίας
έγινε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας αλλά
και της διοργάνωσης των Αγώνων της Κεντρικής
Αμερικής που έγιναν στο Σαν Χοσέ. Μέσα σε
αυτή την περίοδο περισσότεροι από 800 αθλητές,
προπονητές, Εθνικές ομοσπονδίες, προσωπικό και
εθελοντές έμαθαν για τον Ολυμπισμό.
Σε τοπικό επίπεδο, συνεχίστηκε η Ολυμπιακή
εκπαίδευση μέσα από μαθήματα, διαλέξεις,
παρουσιάσεις, δραματοποιήσεις και προβολή βίντεο
σε σχολεία, πανεπιστήμια και κοινωνικές ομάδες.
Επίσης, η συγκεκριμένη δράση εφαρμόστηκε στις
Εθνικές ομάδες και στους κορυφαίους αθλητές, ως
μέρος της προετοιμασίας τους για τους διεθνείς
αγώνες. Ακόμα, στα σεμινάρια Αθλητικής Διοίκησης
που διοργάνωσε η Ολυμπιακή Επιτροπή της
χώρας οι συμμετάσχοντες παρακολούθησαν μια
παρουσίαση με οδηγίες Ολυμπιακής εκπαίδευσης.
Τέλος, εκδόθηκε και ένα σετ εκπαιδευτικών
εγχειριδίων προκειμένου να λάβουν οι νέοι
αθλητές, οι δάσκαλοι και οι προπονητές χρήσιμες
πληροφορίες για την Ολυμπιακή Φιλοσοφία και τις
Αξίες και την κατανόηση του αθλητισμού.
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CROATIA

ΚΡΟΑΤΙΑ

The Olympic Academy of Croatia has organized
Olympic Day celebrations for the last four years. In
cooperation with the Croatian Olympic Committee,
the Schools Sports Union, the Association of Olympic
participants and the Croatian Sports Museum, the
Academy prepared ten programs for the Olympic Day
in 2013, with the participation of 5000 people, mostly
children and youngsters.

Η Ολυμπιακή Ακαδημία της Κροατίας έχει αναλάβει
εδώ και τέσσερα χρόνια τη διοργάνωση των
εορτασμών της Ολυμπιακής Ημέρας. Σε συνεργασία
με την Ολυμπιακή Επιτροπή της χώρας, την
Ένωση των Αθλητικών Σχολείων, τον Σύλλογο
Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς και το Κροατικό
Αθλητικό Μουσείο, η Ακαδημία εφάρμοσε δέκα
προγράμματα για την Ολυμπιακή Ημέρα εντός
του 2013, με τη συμμετοχή 5.000 ατόμων, κυρίως
παιδιών και νέων.

T-shirts with the Olympic Day logo were distributed
for the occasion and diplomas and medals were
awarded to the participants of the main event.
Educational flyers with special mention of the 150th
anniversary of Coubertin’s birth were also distributed.
For the same anniversary, 10 educational workshops
were held at the Sports Museum for primary and
secondary education pupils from 12 schools.
During the year, the Olympic Academy of Croatia
has continued its cooperation with the Schools
Sports Union for the organization of a competition
on the Olympic Movement focusing on the Olympic
Games with sports material as prizes for the winning
schools.
At the same time, the Academy implemented an
educational program for coaches and their training in
Olympic values. Moreover, in cooperation with the
Olympic Museum of Lausanne, the book The Main
Olympic Topics was published in Croatian to be a part
of the participants’ education.
In total, during the first half of 2013, the National
Olympic Academy of Croatia developed 83 separate
actions with the participation of over 9000 persons.

Για την περίσταση μοιράστηκαν μπλουζάκια με
το σήμα της Ολυμπιακής Ημέρας, διπλώματα και
μετάλλια στους συμμετάσχοντες στην κεντρική
εκδήλωση. Επίσης, διανεμήθηκαν εκπαιδευτικά
φυλλάδια με ειδική αναφορά στα 150 χρόνια από τη
γέννηση του Πιερ ντε Κουμπερτέν.
Μάλιστα για την ίδια επέτειο, έγιναν 10 εκπαιδευτικά
εργαστήρια για μαθητές της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 12 σχολεία στο
Μουσείο του Αθλητισμού.
Μέσα στη χρονιά η Ολυμπιακή Ακαδημία της
Κροατίας συνέχισε τη συνεργασία με την Ένωση των
Αθλητικών Σχολείων για τη διεξαγωγή διαγωνισμού
σχετικά με το Ολυμπιακό Κίνημα. Θέμα του ήταν οι
Ολυμπιακοί Αγώνες με αθλητικό υλικό ως έπαθλο για
τα σχολεία που ξεχώρισαν.
Παράλληλα, η Ακαδημία εφάρμοσε εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για προπονητές και την επιμόρφωσή τους
στις αξίες του Ολυμπισμού. Επίσης, σε συνεργασία με
το Ολυμπιακό Μουσείο της Λοζάνης, το βιβλίο The
Main Olympic Topics τυπώθηκε στα κροατικά ως
μέρος της εκπαίδευσης των συμμετασχόντων.
Στο σύνολο, στο πρώτο μισό του 2013 η Εθνική
Ολυμπιακή Ακαδημία της Κροατίας ανέπτυξε 83
διαφορετικές δράσεις με τη συμμετοχή περισσοτέρων
από 9.000 ατόμων.
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GERMANY

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

In celebration of the 100th anniversary of Willi
Daume’s birth, the German Federation of Olympic
Sports in cooperation with the German Olympic
Academy organized an event in the German Sports
and Olympic Museum in Cologne on May 24. Daume,
who was born on 24 May 1913 in Ηückeswagen,
was elected first President of the German Handball
Federation and a little later, in 1950, first President of
the German Sports Confederation. He served German
sport for many years as President of the Olympic
Committee, President of the German Olympic
Society and President of the German Sports First Aid
Foundation. He died on May 20, 1996 in Munich.

Λόγω της επετείου των 100 ετών από τη γέννηση
του Willi Daume, η Γερμανική Συνομοσπονδία
Ολυμπιακών Αθλημάτων σε συνεργασία με την
Γερμανική Ολυμπιακή Ακαδημία, διοργάνωσαν στις
24 Μαΐου εκδήλωση στο Μουσείο Ολυμπισμού και
Γερμανικού Αθλητισμού στην Κολωνία.

Thomas Bach, former President of the German
Olympic Committee and now President of the
International Olympic Committee addressed Willi
Daume’s numerous friends as well as representatives
of German sport.
The recognition of Willi Daume’s legacy and
contribution to sport is a core priority for the
Academy which is why it adopted his name when it
was founded in 2007.
The German Olympic Academy organized a poster
exhibition in the Museum’s foyer during the event
entitled “Five rings: The Fascination of the Olympic
Idea” and presented a slide-show with selected
photos from its activities. In Willi Daume’s honor,
the Academy created a folder with photographs of his
Olympic achievements.

Ο Daume που γεννήθηκε στις 24 Μαΐου 1913
στο Ηückeswagen εκλέχθηκε πρώτος Πρόεδρος
της Γερμανικής Ομοσπονδίας Χάντμπολ το 1949
και λίγο μετά, το 1950, πρώτος Πρόεδρος της
Γερμανικής Αθλητικής Συνομοσπονδίας. Υπηρέτησε
τον γερμανικό αθλητισμό για πολλά χρόνια ως
Πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, Πρόεδρος της
Γερμανικής Ολυμπιακής Εταιρείας και Πρόεδρος
του Ιδρύματος Βοήθειας στον Γερμανικό Αθλητισμό.
Πέθανε στις 20 Μαΐου του 1996 στο Μόναχο.
Ο εναρκτήριος χαιρετισμός στους πολλούς
συντρόφους του Willi Daume και στους ανθρώπους
του γερμανικού αθλητισμού έγινε από τον Τόμας
Μπαχ πρώην Πρόεδρο της Γερμανικής Ολυμπιακής
Επιτροπής και νέο Πρόεδρο της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής.
Η αναγνώριση της κληρονομιάς του Willi Daume
και του έργου του στον αθλητισμό αποτελεί βασική
προτεραιότητα για την Ακαδημία και για αυτόν τον
λόγο πήρε το όνομά του το 2007, όταν και ιδρύθηκε.
Η Γερμανική Ολυμπιακή Ακαδημία στο πλαίσιο της
εκδήλωσης διοργάνωσε έκθεση αφισών με τίτλο,
«Πέντε Κύκλοι: Η γοητεία της Ολυμπιακής Ιδέας»
στο χώρο υποδοχής του Μουσείου και παρουσίασε
μέσω διαφανειών, επιλεγμένες φωτογραφίες
από δραστηριότητές του. Επίσης προς τιμήν του,
δημιούργησε έναν φάκελο με φωτογραφίες από τα
Ολυμπιακά επιτεύγματα του Willi Daume.
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ROMANIA

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

The Olympic Academy of Romania implements
through its 46 regional departments Olympic studies
programs specially designed to promote the Olympic
values and principles and attract public interest.

Η Ολυμπιακή Ακαδημία της Ρουμανίας
διεκπεραιώνει μέσω των 46 περιφερειακών
παραρτημάτων, προγράμματα Ολυμπιακών
Σπουδών σχεδιασμένα ειδικά για την προώθηση των
Ολυμπιακών αξιών και αρχών και την προσέλκυση
του δημόσιου ενδιαφέροντος.

The “Olympic Rings” organizations which operate
under the supervision of the Academy’s annexes,
have a special role in schools and universities. Some
of them have taken the name of famous Romanian
medalists like Maricica Puică, Mihaela Peneş, Laura
Badea, Mihai Covaliu.
Special importance is attached to attracting a
large number of participants to physical education
exercises. 50 events were organized, in May and
June in particular, for the “Olympic Day” with the
participation of around 13,000 runners. The main
event was held in Buzau and was attended by more
than 1200 people.
The Alba Iulia branch organized a festival for the
Paralympic Games and a series of events under
the title of “Movement for Life”, including walks,
sports activities and a campaign on improving
public health by quitting smoking, under the slogan
“Abandon cigarettes for your life”.
At Timisoara, the Director of the Branch and
Olympic gymnastics champion, Maria Olaru,
organized under the title of “Olympic values – a
bridge between generations” a course entitled
“Gymnastics for all”, dedicated to education through
movement.
The “School Olympic Pentathlon for the third
millennium” is one of the traditional events of
the National Academy which includes both sports
competitions and artistic activities, and is mostly
held in primary and secondary schools in the
following regions: Satu Mare, Sf. Gheorghe – county
of Covasna, Şirnea – Braşov and Brad – Hunedoara.
In Craiova, the local Branch was involved in the
program “Ambassadors of Non-violence” created
by the EU with more than 2,500 participants.
The artistic competition “The Olympic Games in
children’s imagination” and the sports journalism
and literature competition for pre-University
students attracted more than 10,000 participants.
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Προς αυτή την κατεύθυνση ειδικό ρόλο έχουν οι
«Ολυμπιακοί Κύκλοι», οργανωτικές δομές που
λειτουργούν υπό την εποπτεία των παραρτημάτων
της Ακαδημίας, σε σχολεία και πανεπιστήμια.
Μερικές από αυτές έχουν πάρει το όνομα σπουδαίων
Ρουμάνων Ολυμπιονικών, όπως οι Maricica Puică,
Mihaela Peneş, Laura Badea, Mihai Covaliu.
Έμφαση έχει δοθεί στην προσέλκυση μεγάλου
αριθμού συμμετεχόντων σε ασκήσεις φυσικής
αγωγής. Διοργανώθηκαν 50 τέτοιες εκδηλώσεις,
ειδικά τον Μάιο και τον Ιούνιο, με τον τίτλο
«Ολυμπιακή Ημέρα» με τη συμμετοχή περίπου 13.000
δρομέων. Η κεντρική εκδήλωση έγινε στο Buzau,
συγκεντρώνοντας περισσότερα από 1.200 άτομα.
Το παράρτημα της Alba Iulia διοργάνωσε φεστιβάλ
για τους «Παραολυμπιακούς Αγώνες» και στο Iasi
έγινε μια σειρά εκδηλώσεων με τίτλο «Κίνηση
για τη Ζωή» με πεζοπορικές πορείες, αθλητικές
δραστηριότητες και μια καμπάνια για τη βελτίωση
της δημόσιας υγείας κόβοντας το κάπνισμα, με το
σύνθημα «Εγκατάλειψε το τσιγάρο για τη ζωή σου».
Στην Timisoara με τον τίτλο «Ολυμπιακές Αξίες
– γέφυρα μεταξύ των γενεών» η διευθύντρια του
παραρτήματος και Ολυμπιονίκης της γυμναστικής
Maria Olaru διοργάνωσε μάθημα με τίτλο
«Γυμναστική για όλους» που ήταν αφιερωμένο στην
εκπαίδευση μέσω της κίνησης.
Μία από τις παραδοσιακές εκδηλώσεις της Εθνικής
Ακαδημίας είναι το «Σχολικό Ολυμπιακό πένταθλο
για την τρίτη χιλιετία» που αποτελείται από
αθλητικούς αγώνες και καλλιτεχνικές δραστηριότητες
που διεξάγεται κυρίως στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις περιοχές Satu Mare,
Sf. Gheorghe – county of Covasna, Şirnea - Braşov,
Brad – Hunedoara.

HONG KONG

ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ

With a view to promoting and strengthening
Olympism in Hong Kong, the National Olympic
Committee organised a series of Olympic education
activities throughout the year for schools, sports
communities, elite athletes and the broader public.

Στο πλαίσιο της προώθησης και ενδυνάμωσης του
Ολυμπισμού στο Χονγκ-Κονγκ η Εθνική Ολυμπιακή
Επιτροπή πραγματοποίησε μια σειρά δράσεων
Ολυμπιακής εκπαίδευσης σε όλη τη διάρκεια της
χρονιάς, στα σχολεία, στις αθλητικές κοινότητες, όπως
και στους κορυφαίους αθλητές, αλλά και στο ευρύ
κοινό.

The Sports Education on Olympism Programme for
the Community has been implemented regularly
since 2005 by former and active athletes in schools
and local communities. Its objective is to inform
participants about the importance of sport and
encourage them to learn about Olympism and the
development of sport in Hong Kong. Figures show
that during 2011-2012 150 lectures were held with
the participation of approximately 27,000 people.
A number of athletes who are now retired have been
trained in delivering lectures during this program.
With the help of power-point presentations they
focus on subjects such as Olympism, the history of
the ancient and modern Olympic Games, the role
and operation of international as well as local sports
bodies and the development of sport in Hong Kong;
they also share their sporting experiences with the
public.
In order to contribute further to the achievement of
Olympic goals, an Olympism Camp was organized
in February 2013 and a Summer Youth Leadership
Camp on Olympism in July 2013, in cooperation with
the National Olympic Academy and the National
Olympic Committee.
35 top athletes were selected for the Olympism Camp
to learn and understand the importance of Olympism
and the Olympic values, as well as the development
of sport in Hong Kong, through specific activities
such as lectures, games and presentations.
The same philosophy applied to the Youth Leadership
Camp whose participants came from secondary
education. 40 pupils with impressive sports
performances were selected; under the supervision of
seven former athletes, they practiced sports exercises,
team building exercises and attended seminars on
Olympism’s significance and team spirit.

Το πρόγραμμα της Αθλητικής και Ολυμπιακής
Εκπαίδευσης για τις Κοινότητες εφαρμόζεται από το
2005 και κάθε χρονιά από πρώην και νυν αθλητές στα
σχολεία αλλά και στις τοπικές κοινότητες.
Στόχος του είναι να ενημερωθούν οι συμμετάσχοντες
για τη σημασία του αθλητισμού και να ενθαρρυνθούν
να μάθουν για τον Ολυμπισμό και την ανάπτυξη του
αθλητισμού στο Χονγκ-Κονγκ . Οπως δείχνουν οι
αριθμοί, τη χρονιά 2011-12 έγιναν 150 διαλέξεις με τη
συμμετοχή περίπου 27.000 ατόμων.
Ένας αριθμός αθλητών που έχουν αποσυρθεί,
έχουν εκπαιδευτεί να κάνουν τις ομιλίες στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα. Με τη συνεισφορά
power point παρουσιάσεων αναπτύσσουν θέματα
όπως ο Ολυμπισμός, η ιστορία των Αρχαίων και
των Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, ο ρόλος και
η λειτουργία των διεθνών αλλά και των τοπικών
αθλητικών φορέων, αλλά και η ανάπτυξη του
αθλητισμού στο Χονγκ-Κονγκ. Εκτός από αυτά
μοιράζονται τις εμπειρίες από την αθλητική τους
καριέρα με το κοινό.
Για την περαιτέρω ενίσχυση της επίτευξης των
εκπαιδευτικών στόχων, σε συνεργασία της Εθνικής
Ολυμπιακής Ακαδημίας με την Εθνική Ολυμπιακή
Επιτροπή διοργανώθηκαν, τον Φεβρουάριο του 2013
μια Ολυμπιακή Κατασκήνωση και τον Ιούλιο του
2013 μια Θερινή Κατασκήνωση των Νέων Ηγετικών
Στελεχών του Αθλητισμού.
Για την Ολυμπιακή Κατασκήνωση επιλέχθηκαν
35 κορυφαίοι αθλητές με στόχο να γνωρίσουν και
να κατανοήσουν τη σημασία του Ολυμπισμού,
τις Ολυμπιακές αξίες αλλά και τη λειτουργία
του αθλητισμού στο Χονγκ-Κονγκ, μέσα από
συγκεκριμένες δράσεις, όπως ομιλίες, παιχνίδια και
παρουσιάσεις.
Ίδια φιλοσοφία είχε η Κατασκήνωση για τα Νέα
Ηγετικά Στελέχη, με το κοινό να προέρχεται από τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Aπό τις 12 έως τις 14 Απριλίου η Ολυμπιακή
Ακαδημία της Πορτογαλίας διοργάνωσε την ετήσια
Σύνοδό της για τα μέλη της, στην πόλη Rio Maior,
όπου περίπου 50 άτομα είχαν την ευκαιρία να
συμμετάσχουν σε συζητήσεις.

PORTUGAL
From 10 to 14 April, the Portuguese Olympic
Academy organized its annual Session for members
in the city of Rio Maior. Approximately 50 people
had the opportunity to take part in discussions on
a number of subjects such as ‘The Future of the
Portuguese Olympic Committee’, presented by its
President José Manuel Constantino, ‘The Role of the
International Olympic Academy and the National
Olympic Academy’ by Silvio Rafael, ‘The Ancient
Olympic Games’ by Carlos Gomes, ‘The Olympic
Games of the Modern Era’ by Rita Nunes, ‘Olympism
and Volunteering’ by Luis Costa, ‘Ethics on Sport’ by
Bruno Barracosa and ‘Pierre de Coubertin’ presented
by Anibal Justiniano.
Apart from these events, there was also a roundtable discussion with champion Susana Feitor who
had competed in the Olympic Games and Paralympic
athlete Nuno Alves, both of whom shared their
experiences of the Games.
On May 13, elections were held at the National
Olympic Academy to appoint the new Executive
Committee for 2013-2016. There were two
candidates for the presidency, Luis Gomes da Costa
and former President Silvio Rafael. Luis Gomes
da Costa was the winner and took over duties as
President of the Portuguese Olympic Academy on
June 7.
The new administration has already begun a series
of contacts with people from sport and education
with the aim of making the Academy’s activities
better known to the public. Contacts have also been
made with schools in order to teach the Olympic
values to the younger generation.
The National Academy has also started planning
activities for 2014, one of which is the organization,
for the first time, of the PanIberic Congress of
Iberian Olympic Academies, i.e. the Academies of
Spanish and Portuguese-speaking countries. The
15th Congress will be held in May 2014 in Lisbon
with the participation of 27 countries.
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Τα θέματα των συζητήσεων ήταν πολλά, όπως «Το
μέλλον της Ολυμπιακής Επιτροπής της Πορτογαλίας»,
που παρουσίασε ο Πρόεδρός της José Manuel
Constantino, «Ο ρόλος της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ακαδημίας και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας»,
που παρουσίασε ο Sílvio Rafael, «Οι Αρχαίοι
Ολυμπιακοί Αγώνες» από τον Carlos Gomes και
«Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της σύγχρονης εποχής»
από τη Rita Nunes. Επίσης, παρουσιάστηκαν «Οι
Παραολυμπιακοί Αγώνες» από τον Carlos Braz, «Ο
Ολυμπισμός και ο εθελοντισμός» από τον Luís Costa,
«Η Ηθική στον Αθλητισμό» από τον Bruno Barracosa
και «Ο Πιερ ντε Κουμπερτέν», με εισηγητή τον Αníbal
Justiniano.
Εκτός από αυτές τις εκδηλώσεις έγινε και συζήτηση
στρογγυλής τραπέζης με την πρωταθλήτρια Susana
Feitor, που έχει πάρει μέρος σε Ολυμπιακούς, αλλά
και τον Nuno Alves, από τους Παραολυμπιακούς να
μοιράζονται τις εμπειρίες τους από τους αγώνες.
Στις 31 Μαΐου έγιναν εκλογές στην Εθνική
Ολυμπιακή Ακαδημία για τη νέα Εκτελεστική
Επιτροπή για το 2013–16 μεταξύ δύο υποψηφίων,
του Luis Gomes da Costa και του πρώην Προέδρου
Silvio Rafael. Τελικά εκλέχθηκε ο Luis Gomes da
Costa και στις 7 Ιουνίου ανέλαβε τα καθήκοντα
του Προέδρου της Ολυμπιακής Ακαδημίας της
Πορτογαλίας.
Ήδη η νέα διοίκηση έχει προχωρήσει σε μια σειρά
επαφών με ανθρώπους του αθλητισμού και της
εκπαίδευσης, προκειμένου να υλοποιήσει την
απόφαση, ώστε οι δράσεις της Ακαδημίας να γίνουν
γνωστές στο ευρύ κοινό. Επίσης, γίνονται επαφές και
με τα σχολεία, ώστε οι νέοι να γίνουν κοινωνοί των
Ολυμπιακών αξιών.
Η Εθνική Ακαδημία έχει ξεκινήσει και τον
προγραμματισμό των δράσεων για το 2014, μεταξύ
των οποίων συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά,
η διοργάνωση του Πανιβηρικού Συνεδρίου των
Ιβηρικών Ολυμπιακών Ακαδημιών, δηλαδή των
Ακαδημιών από τις χώρες που μιλούν ισπανικά και
πορτογαλικά. Το 15ο Συνέδριο θα γίνει τον Μάιο του
2014 στη Λισαβόνα με τη συμμετοχή 27 χωρών.

SLOVAKIA

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

The development of Olympism is one of the core
objectives of the Slovak Olympic Committee,
founded in 1992, which has always focused on youth.

Η ανάπτυξη του Ολυμπισμού είναι ένας από τους
βασικούς στόχους της Ολυμπιακής Επιτροπής της
Σλοβακίας από το 1992 που ιδρύθηκε με επίκεντρο
πάντα τη νεολαία.

Last July, in the High Tatras Mountains, the Olympic
Committee welcomed two different groups of people
familiar with the Olympic spirit and fully aware of
the benefits of Olympism.
The first group included women of over 50 years
of age, who took part in the “Steps for Health”
program, initiated in February in Bratislava. The
program in which more than 50 women took part
was also financed, amongst other sponsors, by
Olympic Solidarity. Until the end of June, 40 courses
were held in the gymnasium and in a stadium in
Bratislava, with the active participation of Olympic
medalist and new IOC member Danka Bartekova.
These included aerobics, mountaineering, tai chi and
ball exercises in the High Tatras Mountains, from 57 July. Activities included tai chi morning exercises,
mountaineering, pool aerobics, forest visits, tree
planting and a visit to the Ski Museum. There were
also lessons in the use of cosmetics, together with
instructions for sound nutrition.
The second group included 25 children from 10 to 13
years of age from four countries. Slovakia had two
teams and the Czech Republic, Poland and Hungary
one each, which took part in the 3rd International
Youth Camp, from 16 to 21 July, with the financial
support of Olympic Solidarity, ministries and other
institutions. The five teams wore Olympic colors
and were guided by active and former athletes
who had taken part in the Olympic Games (Maria
Jasencakova, Katarina Raczova, Janka Gantnerova,
Anna Pasiarova and Walter Marx Jr.).
The program included various activities where
young people had to demonstrate strength,
endurance and knowledge, together with
communication and cooperation abilities. Those
who distinguished themselves individually received
medals and diplomas, and for the teams the prizes
were sports equipment.

Τον περασμένο Ιούλιο η Ολυμπιακή Επιτροπή
υποδέχθηκε στα όρη High Tatras δύο διαφορετικά
γκρουπ ανθρώπων, τα οποία γνώρισαν το Ολυμπιακό
πνεύμα και τα οφέλη του Ολυμπισμού.
Το πρώτο γκρουπ αποτελείτο από γυναίκες ηλικίας
άνω των 50 ετών, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα
«Βήματα για την Υγεία» το οποίο ξεκίνησε από τον
Φεβρουάριο στη Μπρατισλάβα.
Το πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν περισσότερες
από 50 γυναίκες, χρηματοδοτήθηκε μεταξύ άλλων και
από την Ολυμπιακή Αλληλεγγύη. Μέχρι τα τέλη του
Ιουνίου έγιναν 40 μαθήματα στο γυμναστήριο και σε
στάδιο στην Μπρατισλάβα, με την ενεργό συμμετοχή
της Ολυμπιονίκη και νέου μέλους της ΔΟΕ Danka
Bartekova και με μαθήματα αεροβικής, γιόγκα, ορεινή
πεζοπορία, τάι τσι ή ασκήσεις με μπάλα. Οι 15 με
τις περισσότερες συμμετοχές προκρίθηκαν για την
τελική κατασκήνωση στα όρη High Tatras στις 57 Ιουλίου. Εκεί εξασκήθηκαν σε πρωϊνές ασκήσεις
τάι τσι, πεζοπορία στο βουνό, αεροβική στην πισίνα,
επίσκεψη σε δάσος και δεντροφύτευση, επίσκεψη
στο Μουσείο σκι. Έγιναν και μαθήματα μακιγιάζ
παράλληλα με οδηγίες που δόθηκαν για σωστή
διατροφή.
Το δεύτερο γκρουπ αφορούσε 25 παιδιά ηλικίας από
10 έως 13 ετών από τέσσερις χώρες, με τη Σλοβακία
να έχει δύο ομάδες κι από μία η Τσεχία, η Πολωνία
και η Ουγγαρία, που συμμετείχαν στην 3η Διεθνή
Ολυμπιακή Κατασκήνωση Νέων, από τις 16 έως τις
21 Ιουλίου, επίσης με την οικονομική βοήθεια της
Ολυμπιακής Αλληλεγγύης καθώς και Υπουργείων και
φορέων.
Οι πέντε ομάδες ντύθηκαν στα Ολυμπιακά χρώματα
και είχαν την καθοδήγηση εν ενεργεία αθλητών αλλά
και πρώην με συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Το
πρόγραμμα περιελάμβανε πολλές δραστηριότητες στις
οποίες οι νέοι έπρεπε να επιδείξουν δύναμη, αντοχή
και γνώσεις, μαζί με δυνατότητα επικοινωνίας και
ικανότητες συνεργασίας.

71

JOURNAL04

MAURITIUS
On September 7, 2013 the Olympic Academy of Mauritius organised a national
inter-college competition on Olympic values, under the auspices of the National
Olympic Committee, at Quatre Bornes.
Preliminary contests were held in the country’s four educational regions and the
winners from these proceeded to the final stage. 85 colleges in all participated
with 159 students, the objective being to disseminate the Olympic values and
promote Olympic education.
Participants showed considerable interest and were well prepared on the different
subjects of the competition, which had been divided as follows:

•

Local sport (Indian Ocean Islands Games, Mauritian Sport Champions,
Mauritian Sport History, Mauritius Olympic Committee and Sport Disciplines in
Mauritius);

•

Olympic Movement and Olympic Games (International Olympic Committee,
International Olympic Academy, Ancient Olympic Games, Modern Olympic
Games, Baron Pierre de Coubertin) and

•

Olympic Values (Olympic Symbols, Sport and the Environment, Sport and
Peace, Women and Sport, Youth Olympic Games).
The finals proved that all teams were well-prepared and that there were only
minor differences between them, with College Ste Marie retaining the title. All
finalists won prizes and received, together with their teachers, commemorative
diplomas.

MAYΡΙΚΙΟΣ
Η Ολυμπιακή Ακαδημία του Μαυρικίου διοργάνωσε για το 2013 Εθνικό Κολεγιακό
Διαγωνισμό πάνω στις Ολυμπιακές αξίες, υπό την αιγίδα της Εθνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής, στις 7 Σεπτεμβρίου στο Quatre Bornes.
Οι προκριματικοί διαγωνισμοί έγιναν και στις τέσσερις εκπαιδευτικές περιοχές
της χώρας και οι νικητές πήγαν στην τελική φάση. Συνολικά, συμμετείχαν 85
Κολέγια με 150 μαθητές και στόχος ήταν να διαδοθούν οι Ολυμπιακές αξίες και να
προωθηθεί η Ολυμπιακή εκπαίδευση.
Οι συμμετάσχοντες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και καλό επίπεδο προετοιμασίας
στα διαφορετικά θέματα του διαγωνισμού που είχαν χωριστεί ως εξής:

•

Τοπικός αθλητισμός (Αγώνες Νησιών Ινδικού Ωκεανού, πρωταθλητές του
Μαυρίκιου, η αθλητική ιστορία του Μαυρίκιου, η Ολυμπιακή Επιτροπή του
Μαυρίκιου και οι κανονισμοί των σπορ στον Μαυρίκιο).

•

Ολυμπιακό Κίνημα και Ολυμπιακοί Αγώνες (Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή,
Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες, Σύγχρονοι
Ολυμπιακοί Αγώνες, Βαρόνος Πιερ ντε Κουμπερτέν)

•

Ολυμπιακές Αξίες (Ολυμπιακά Σύμβολα, Αθλητισμός και Περιβάλλον,
Αθλητισμός και Ειρήνη, Γυναίκες και Αθλητισμός, Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων).
Ο τελικός απέδειξε ότι όλες οι ομάδες ήταν καλά προετοιμασμένες και οι διαφορές
ήταν πολύ μικρές με το Κολέγιο Σεντ Μαρί να διατηρεί τον τίτλο.
Όλοι οι φιναλίστ κέρδισαν πολλά βραβεία, ενώ πήραν μαζί με τους δασκάλους τους,
αναμνηστικά διπλώματα.
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TOGO

ΤΟΓΚΟ

The Olympic Academy of Togo continued its
activities for the promotion of Olympism, focusing on
three programs.

Η Ολυμπιακή Ακαδημία του Τόγκο συνέχισε τις
δράσεις για την προώθηση του Ολυμπισμού στη χώρα
με επίκεντρο τρία προγράμματα.

The cornerstone program, “Education in Olympic
values”, which was implemented for the first time in
December 2011, continued during the following year
in primary education and in the current academic
period in colleges and high schools.

Ακρογωνιαίος λίθος είναι το πρόγραμμα για την
«Εκπαίδευση στις Ολυμπιακές αξίες», το οποίο
εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2011
και συνεχίστηκε το επόμενο έτος στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, ενώ την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο
συνεχίζεται στα Κολέγια και στα Λύκεια.

Its objective is simple and relates to the
dissemination of sport in schools and the distribution
of free sports equipment in order to allow students
to get to know the Olympic values better. In 20
schools of the capital and other cities, more than 300
volleyballs and handballs were distributed, as well as
T-shirts.
The Academy’s second important program is the
annual Session. After the 2012 Session, where the
contribution of sport to the country’s development
was discussed, the next Session was planned
for the first week of December on the topic:”The
universities’ contribution to sport and the promotion
of Olympism”. Over 20 high and higher educational
institutions will be participating.
The National Olympic Camp, which was held in
the south of the country in 2012, will be repeated
in the northern part this year, during the Christmas
holidays. With approximately 150 pupils from
schools taking part in the “Education in Olympic
values” program, including schools in the country’s
most under-developed areas, a true co-existence
between North and South is aiming at national unity.
All these actions were welcomed warmly by the
Ministry of Education, the teachers and in particular
by the pupils. The National Olympic Committee
will continue, at an intensive pace, the programs’
implementation for the country’s greater promotion
and its social contribution.

Ο στόχος του είναι απλός και σχετίζεται με την
εξάπλωση του αθλητισμού στα σχολεία και τη
διανομή δωρεάν αθλητικού εξοπλισμού ώστε οι
μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα τις Ολυμπιακές
αξίες. Στο πλαίσιο αυτό μοιράστηκαν σε 20 σχολεία
της πρωτεύουσας και άλλων πόλεων, περισσότερες
από 300 μπάλες του βόλεϊ και του χάντμπολ, αλλά και
μπλουζάκια.
Το δεύτερο σημαντικό πρόγραμμα της Ακαδημίας
είναι η ετήσια Σύνοδος. Μετά από αυτήν του 2012,
οπότε και συζητήθηκε «η συμβολή του αθλητισμού
στην ανάπτυξη της χώρας», έχει προγραμματιστεί
για την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου η επόμενη
Σύνοδος με θέμα: «Η συνεισφορά των Πανεπιστημίων
στην ανάπτυξη του αθλητισμού και στην προώθηση
του Ολυμπισμού». Θα συμμετάσχουν περισσότερα από
20 ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Επίσης, η Εθνική Ολυμπιακή Κατασκήνωση, μετά
το 2012 - οπότε έγινε στα νότια της χώρας -, θα
επαναληφθεί στα βόρεια της χώρας και στο τρέχον
έτος, στις διακοπές των Χριστουγέννων με περίπου
150 μαθητές από σχολεία που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα για την εκπαίδευση στις Ολυμπιακές
αξίες αλλά και από σχολεία των πιο υποβαθμισμένων
περιοχών της χώρας. Μια αληθινή συνύπαρξη Βορρά
και Νότου με στόχο την εθνική ενότητα.
Όλες αυτές οι δράσεις έτυχαν θερμής υποδοχής
από το Υπουργείο Παιδείας, τους εκπαιδευτικούς
και ιδιαίτερα από τους μαθητές. Η εφαρμογή των
προγραμμάτων θα συνεχιστεί με εντατικό ρυθμό από
την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή για τη μεγαλύτερη
προβολή της χώρας αλλά και για να επιβεβαιώσει το
κοινωφελές έργο της.
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CYPRUS
The National Olympic Academy of Cyprus, in
cooperation with the International Organization
for the promotion of Women in Europe and the
“Women and Sport” Committee, organized, on 13
March, a one-day meeting on “Women in society
and sport”, as part of the celebration of Women’s
Day. Three topics were presented at the meeting and
Agape Vardinogianni, the Honorary President of the
“Kallipateira” Pan-Hellenic Sports Association, in
her address referred to women who are a source of
inspiration for the whole world as they fight against
adversity. The Honorary Dean of the International
Olympic Academy, Dr Kostas Georgiadis, also
addressed participants and then the President of the
Gender Equality Committee, Mary Koutselini opened
the meeting.
The first speaker was the Honorary President of
the International Organization for the Promotion
of Europe’s Women, Soula Kythraiotou Zavou on
“Women’s evolutional progress in Cyprus”.
The second topic was introduced with a video that
presented the most important participations of
Cypriot women in major sports events with emphasis
on the Olympic Games, followed by the lecture of
Kalli Hadjiosif, Secondary Education Inspector, on
“Women and the Olympic Games”.
The third topic, “The other face of sport”, was
presented by the President of the “Women and Sport
Committee” of the Cyprus Sports Organization Dr
Evelina Georgiadou, Committee member Elena
Stavrou and Maria Papaefstathiou.
On 19 April, the National Olympic Academy of
Cyprus organised the 2nd “Pierre de Coubertin” PanCypriot Pupils’ Congress at the Olympic Hall with
the participation of six high schools from across
the country and 150 students. The main topic of
the congress was “Olympism and Society” and the
subtopic covered the question of whether “sport
can contribute to the development of a healthy
society”. It was attended by the following high
schools: Latsion, Laniteio Kykkou A’, Kykkou Pafou,
Kokkinochorion “Foti Pitta”, Vergina and the PanCypriot Secondary School, which is a member of the
“Pierre de Coubertin” international network.
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Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου, σε
συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση για την
προώθηση των Γυναικών της Ευρώπης και την
Επιτροπή «Γυναίκα και Αθλητισμός», διοργάνωσε την
Τετάρτη 13 Μαρτίου, ημερίδα με θέμα «Η Γυναίκα
στην κοινωνία και τον Αθλητισμό», στο πλαίσιο
του εορτασμού της Ημέρας της Γυναίκας. Στην
ημερίδα παρουσιάστηκαν τρία θέματα και χαιρετισμό
απηύθυνε η Αγάπη Βαρδινογιάννη, Επίτιμη Πρόεδρος
του Πανελλήνιου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών
«Καλλιπάτειρα», η οποία αναφέρθηκε στις γυναίκες
που αποτελούν έμπνευση για όλο τον κόσμο με το
σθένος τους να παλέψουν απέναντι στις αντιξοότητες.
Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης, ο Επίτιμος Κοσμήτορας
της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Δρ Κώστας
Γεωργιάδης, ενώ την εισαγωγή στην Ημερίδα έκανε
η Πρόεδρος της Επιτροπής για την Ισότητα των δύο
Φύλων, Μαίρη Κουτσελίνη.
Πρώτη ομιλήτρια ήταν η Επίτιμη Πρόεδρος της
Διεθνούς Οργάνωσης για την προώθηση των
Γυναικών της Ευρώπης Σούλα Κυθραιώτου Ζαβού,
η οποία ανέπτυξε το θέμα «Η εξελικτική πορεία της
Γυναίκας στην Κύπρο».
Στο δεύτερο θέμα, η εισαγωγή έγινε μέσω βίντεο που
παρουσίασε τις σημαντικότερες συμμετοχές Κυπρίων
γυναικών σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις
με έμφαση στους Ολυμπιακούς Αγώνες για να
ακολουθήσει η ομιλία της επιθεωρήτριας Μέσης
Εκπαίδευσης Κάλλης Χατζηιωσήφ, με θέμα «Γυναίκα
και Ολυμπιακοί Αγώνες».
Το τρίτο θέμα αναπτύχθηκε από την Πρόεδρο της
Επιτροπής «Γυναίκα και Αθλητισμός» του ΚΟΑ, Δρα
Εβελίνα Γεωργιάδου, το μέλος της Επιτροπής Έλενα
Σταύρου και την Μαρία Παπαευσταθίου υπό τον τίτλο
«Η άλλη όψη του αθλητισμού».
Στις 19 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό
Μέγαρο, το 2ο Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο
«Πιερ ντε Κουμπερτέν» που διοργάνωσε η Εθνική
Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου με τη συμμετοχή
έξι Λυκείων απ’ όλη την Κύπρο και 150 μαθητές.
Το θέμα του συνεδρίου ήταν «Ολυμπισμός και
Κοινωνία» με υπόθεμα το ερώτημα κατά πόσον
«μπορεί ο Αθλητισμός να συμβάλει στη διαμόρφωση
υγιούς κοινωνίας» . Σε αυτό συμμετείχαν το Λύκειο
Λατσιών, το Λανίτειο Κύκκου Α΄, το Λύκειο Κύκκου
Πάφου, το Λύκειο Κοκκινοχωρίων «Φώτη Πίττα»,
το Λύκειο Βεργίνας και το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Το
τελευταίο είναι ενταγμένο στο διεθνές δίκτυο «Πιερ ντε
Κουμπερτέν».

TURKEY

TOYΡΚΙΑ

Since February 2006, the Culture and Olympic
Education Commission of the Turkish Olympic
Committee has been implementing the project “Sport
Culture and Olympic Education”.

Από τον Φεβρουάριο του 2006 η Επιτροπή Πολιτισμού
και Ολυμπιακής Εκπαίδευσης της Τουρκικής
Ολυμπιακής Επιτροπής εφαρμόζει το πρόγραμμα
«Αθλητικός Πολιτισμός και Ολυμπιακή Παιδεία».

From January to June 2013, approximately 60,000
children from 400 schools participated in the
program in the cities of Istanbul, Eskişehir, Ankara,
Mersin, Hatay, Izmir, Konya, Gaziantep and Kocaeli.

Από τον Ιανουάριο ως τον Ιούνιο του 2013 περίπου
60.000 παιδιά από 400 σχολεία συμμετείχαν στο
πρόγραμμα στις πόλεις Κωνσταντινούπολη, Εσκίσεχίρ,
Άγκυρα, Μερσίνα, Χατάι, Σμύρνη, Κόνια, Γκαζιάντεπ
και Κοτσαέλι.

These presentations were made either at the Olympic
House, the schools or conference centres in the
cities, by trained staff with video projections on the
Olympic values, sport and the history of the IOC
and the Olympic Games. There were also thematic
units such as the rules of sport, the body’s movement
during exercise, the benefits of sport, the importance
of sound nutrition, fair play and sport and the
environment.
The video projections were followed by question and
answer sessions with prizes for the best answers on
Olympism and sport.
OLI the mascot who sang with the children had a
central role in the presentations and at the end a
questionnaire was distributed to participants on
what they had learned and whether they had found
the presentations satisfactory. At the end all children
received stickers and commemorative diplomas.
The website www.olimpistler.org.tr has been created
for the program with information on Olympic sports,
various links, a sports dictionary, two games and a
membership application form; abundant information
and photographic material are also available on
the Facebook website Oli(Spor Kulturu ve Olimpik
Egitĭm).
The objective is to continue the program with more
children for the development and promotion of
Olympic education and Olympism in Turkey.

Αυτές οι αμφίδρομες παρουσιάσεις έγιναν είτε στο
Ολυμπιακό Σπίτι, είτε στα σχολεία, είτε σε συνεδριακά
κέντρα στις πόλεις, από εξειδικευμένο προσωπικό
με την προβολή βίντεο για τις Ολυμπιακές αξίες,
τον αθλητισμό και την ιστορία της ΔΟΕ και των
Ολυμπιακών Αγώνων. Επίσης, παρουσιάστηκαν
θεματικές ενότητες, όπως οι κανονισμοί των
αθλημάτων, η κίνηση του σώματος κατά τη διάρκεια
της άσκησης, τα οφέλη από τον αθλητισμό, η σημασία
της σωστής διατροφής, το ευ αγωνίζεσθαι και ο
αθλητισμός και το περιβάλλον.
Μετά την προβολή των βίντεο, ακολούθησαν
ερωτήσεις και απαντήσεις με έπαθλα σε όσους
ξεχώρισαν στις ερωτήσεις για τον Ολυμπισμό και τον
αθλητισμό.
Ειδικό ρόλο έχει στις παρουσιάσεις η μασκότ με το
όνομα ΟLI που τραγουδάει μαζί με τα παιδιά, ενώ
στο τέλος διανέμονται ερωτηματολόγια προς τους
συμμετέχοντες, για το τι έμαθαν κι αν η παρουσίαση
τούς φάνηκε αποτελεσματική. Στο τέλος όλα τα παιδιά
παίρνουν αυτοκόλλητα και αναμνηστικά διπλώματα.
Έχει δημιουργηθεί και ιστοσελίδα για το πρόγραμμα
στο www.olimpistler.org.tr που δίνει πληροφορίες για
τα Ολυμπιακά αθλήματα, έχει διάφορα link, αθλητικό
λεξικό, δύο παιχνίδια αλλά και αίτηση μέλους, ενώ
πλούσιο ενημερωτικό και φωτογραφικό υλικό υπάρχει
στην ιστοσελίδα στο Facebook (Oli(Spor Kulturu ve
Olimpik Egitim).
Στόχος είναι να συνεχιστεί το πρόγραμμα σε
περισσότερα παιδιά για την ανάπτυξη και προώθηση
της Αθλητικής παιδείας και του Ολυμπισμού στην
Τουρκία.
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SPAIN
The Spanish Olympic Academy signed agreements
with the University of Seville and the University
of Santander for the creation of two new Centres
for Olympic Studies, which have now reached the
number of 30 in the country.
From the 25th to the 28th of February, the Academy’s
Session was organized at the University of Pamplona
with 12 lecturers, discussion groups with athletes
who had competed at the Olympic Games, videos
and a temporary exhibition with pictures of Pierre de
Coubertin, attended by 152 students.
On April 21-25, the extraordinary Congress of the
Pan-Iberian Union of Olympic Academies was
organized in Guatemala to celebrate the 150th
anniversary of Pierre de Coubertin’s birth. All 27
Olympic Academies took part in the activities, which
they had prepared in their own countries for this
outstanding humanist.
On 29 April, the Spanish Olympic Academy was
awarded a special prize by the Spanish Philately
Society for the promotion of Olympic stamps.
Conrado Durántez had the opportunity to speak on
Pierre de Coubertin, the “Olympic humanist”, at the
University of Pamplona, on 9 and 10 May, during an
event at the end of the academic year.
The President of the Spanish Olympic Academy,
Conrado Durántez, went to Mainz, Germany in order
to work with Norbert Müller, the President of the
International Pierre de Coubertin Committee, on the
translation into Spanish of a video on Coubertin’s
life and work, which hitherto was only available in
English, French and German.
On September 1st the book “The centenary of
the Spanish Olympic Committee. A century of
Olympism”, was published. This publication, 510
pages long, written by Conrado Durántez, presents
the Spanish Olympic history and its evolution over
the last century.
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Η Ισπανική Ολυμπιακή Ακαδημία υπέγραψε
συμφωνίες με το Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης και
το Πανεπιστήμιο του Σανταντέρ για τη δημιουργία
δύο νέων Κέντρων Ολυμπιακών Σπουδών, τα οποία
πλέον φτάνουν τα 30 στη χώρα.
Από τις 25 έως τις 28 Φεβρουαρίου διοργανώθηκε
η Σύνοδος της Ακαδημίας στο Πανεπιστήμιο της
Παμπλόνα με 12 ομιλητές, ομάδα συζήτησης με
αθλητές που πήραν μέρος στους Ολυμπιακούς, βίντεο
και μια προσωρινή έκθεση με εικόνες του Πιερ ντε
Κουμπερτέν και την οποία παρακολούθησαν 152
φοιτητές.
Στις 21-25 Απριλίου το έκτακτο Συνέδριο της
Πανιβηρικής Ένωσης Ολυμπιακών Ακαδημιών
διοργανώθηκε στη Γουατεμάλα με επίκεντρο τα 150
χρόνια από τη γέννηση του Πιερ ντε Κουμπερτέν.
Καθεμία από τις 27 Ολυμπιακές Ακαδημίες ανέλυσαν
τις δραστηριότητες που έχουν ετοιμάσει στις χώρες
τους για τον σπουδαίο ανθρωπιστή.
Στις 29 Απριλίου η Ισπανική Ολυμπιακή Ακαδημία
τιμήθηκε με ειδικό βραβείο από την Ισπανική
Φιλοτελική Εταιρία, για την προώθηση των
Ολυμπιακών γραμματοσήμων. Για τον Βαρόνο Πιερ
ντε Κουμπερτέν, τον «Ολυμπιακό ανθρωπιστή», είχε
την ευκαιρία να μιλήσει ο Conrado Durántez, στο
Πανεπιστήμιο της Παμπλόνα στις 9 και 10 Μαΐου,
σε εκδήλωση για το τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς.
Ο Πρόεδρος της Ισπανικής Ολυμπιακής Ακαδημίας
Conrado Durántez πήγε στη Maguncia της Γερμανίας
για να δουλέψει με τον Norbert Müller, Πρόεδρο
της Διεθνούς Επιτροπής Pierre de Coubertin, για τη
μετάφραση στα ισπανικά ενός βίντεο για τη ζωή και
το έργο του Κουμπερτέν, το οποίο υπήρχε μόνο στα
αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.
Την 1η Σεπτεμβρίου εκδόθηκε το βιβλίο «Η
εκατονταετηρίδα της Ισπανικής Ολυμπιακής
Επιτροπής. Ένας αιώνας Ολυμπισμού» με 510
σελίδες. Η συγκεκριμένη έκδοση που είναι έργο
του Conrado Durántez συγκεντρώνει την Ισπανική
Ολυμπιακή ιστορία και την εξέλιξή της τον τελευταίο
αιώνα.

LITHUANIA

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

The Lithuanian Olympic Academy was established
in 1989, led by Professors Stanislovas Stonkus and
Juozas Šliažas. It operates as an independent sports
organization whose task is to discover, preserve
and develop the Olympic ideals and the cultural
legacy of the Olympic Movement, and to encourage
cooperation with scientists in order to conduct
research into sport and physical education and
represent Lithuania at the International Olympic
Academy.

Η Ολυμπιακή Ακαδημία της Λιθουανίας ιδρύθηκε το
1989 έχοντας επικεφαλής τους καθηγητές Stanislovas
Stonkus και Juozas Šliažas. Αποτελεί έναν ανεξάρτητο
εκπαιδευτικό αθλητικό οργανισμό που έχει ως
έργο την ανακάλυψη, διατήρηση και ανάπτυξη
των Ολυμπιακών ιδεωδών και της πνευματικής
κληρονομιάς του Ολυμπιακού Κινήματος· επίσης να
παρακινήσει τη συνεργασία με επιστήμονες για τη
διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τον αθλητισμό και τη
φυσική αγωγή αλλά και να εκπροσωπεί τη Λιθουανία
στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία.

The current President, Dr Artūras Poviliūnas, was
elected on May 10 and Professor Algirdas Raslanas
was appointed Vice-President. The President was
born on August 10, 1951 and is a graduate of the
Lithuanian Academy of Physical Education. From
December 11, 1988 until October 12, 2012 he was
President of the Olympic Committee of Lithuania
and during his term of office received many awards
for his work.
The former President of the Academy, Dr Povilas
Karoblis, was appointed Honorary President. During
his term of office he succeeded in enhancing the
Academy’s role as a national, cultural and Olympic
centre.
The Lithuanian Olympic Academy has close ties
with the Academies of Estonia, Latvia, the Czech
Republic, Germany, Russia, Italy, France, Greece,
Ukraine, Belarus and other countries with which it
shares experience and information.
The Academy, in cooperation with the Lithuanian
Council of Sport Sciences, the Sports University
and the University of Educational Sciences has
published, since 1995, the newspaper “Sport
Science” with articles on sport science theory
and practice and coaching methodology, which is
included in the INDEX COPERNICUS data base.
Moreover, for 11 years now, together with the
Lithuanian Olympic Committee, the Ministry of
Education and Science, the Department of Physical
Education and Sport and under the auspices of
the government, the Academy has implemented
the international program “Olympic education for
children and youth”. Its objective is to encourage
young people to practice sport as part of their
national culture, promote Olympic sports and fair
values.

Ο νυν Πρόεδρος Δρ Artūras Poviliūnas εξελέγη
στις 10 Μαΐου, ενώ ο καθηγητής Algirdas Raslanas
έγινε Αντιπρόεδρος. Ο Πρόεδρος γεννήθηκε στις
10 Αυγούστου 1951 και είναι απόφοιτος της
Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής της Λιθουανίας. Από
τις 11 Δεκεμβρίου 1988 ως τις 12 Οκτωβρίου 2012
διετέλεσε Πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής της
Λιθουανίας και κατά τη διάρκεια της θητείας του του
απονεμήθηκαν μια σειρά βραβείων για το έργο του.
Επίτιμος Πρόεδρος ανακηρύχθηκε ο πρώην Πρόεδρος
της Ακαδημίας Δρ Povilas Karoblis, ο οποίος κατά
τη διάρκεια της θητείας του πέτυχε την ανάδειξη του
ρόλου της Ακαδημίας ως εθνικού πολιτιστικού και
Ολυμπιακού κέντρου.
Η Ολυμπιακή Ακαδημία της Λιθουανίας διατηρεί
στενές σχέσεις με τις Ακαδημίες της Εσθονίας, της
Λετονίας, της Τσεχίας, της Γερμανίας, της Ρωσίας, της
Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ουκρανίας, της
Λευκορωσίας και άλλων χωρών για την ανταλλαγή
εμπειριών και πληροφοριών.
Η Ακαδημία σε συνεργασία με το Λιθουανικό
Συμβούλιο Αθλητικών Επιστημών, το Αθλητικό
Πανεπιστήμιο της χώρας και το Πανεπιστήμιο
των Επιστημών της Εκπαίδευσης εκδίδουν από
το 1995 την εφημερίδα «Αθλητική Επιστήμη» που
περιέχει άρθρα σχετικά με τη θεωρία της επιστήμης
του αθλητισμού, την πρακτική, την προπονητική
μεθοδολογία και συγκαταλέγεται στη βάση δεδομένων
INDEX COPERNICUS.
Επίσης, μαζί με τη Λιθουανική Ολυμπιακή Επιτροπή,
το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών, το Τμήμα
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και υπό την αιγίδα
της κυβέρνησης, για 11 χρόνια εφαρμόζει το διεθνές
πρόγραμμα «Ολυμπιακή Εκπαίδευση για Παιδιά και
Νέους».
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SEYCHELLES

ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ

After a series of successful initiatives in 2012, the
Seychelles Olympic Academy continued its activities
in 2013; its first event was the Academy’s annual
Session on March 2.

Μετά από μια σειρά επιτυχημένων δράσεων μέσα
στο 2012, η Ολυμπιακή Ακαδημία των Σεϋχελλών
συνέχισε τις δραστηριότητές της και το 2013, με
πρώτη εκδήλωση, την ετήσια Σύνοδο της Ακαδημίας,
στις 2 Μαρτίου.

The Session’s objective is to promote Olympic
education in the country at all levels; it was
attended by 26 people from schools, federations
as well as members of the National Academy. The
subject of “The Olympic Legacy” was presented by
Alain Alcindor, who encouraged all federations to
promote the development of sports in parallel with
environmental awareness.
The subject of Alain Alcindor’s second presentation
was “The enhancement of the principles of
democracy throughout the course of the Olympic
Movement”, with examples from the implementation
of democracy in Seychelles sport, such as equal
opportunities for men and women when applying for
a position as a sports official.
Vincent Ah-Time, who was a member of the medical
team at the London Olympics, talked about the
“Experience from the Olympic Games”, while Paul
Nioze’s presentation dealt with “Energy Drinks” and
the risks associated with the consumption of the
various ones available on the market.
Stephanie Duval spoke about the “Empowerment
of Olympism through Youth”, a subject on which
participants expressed their views.
The last presentation was made by Mario Nibourette
and Stephanie Duval who shared their experiences
from the 52nd Session for Young Participants of the
International Olympic Academy in Ancient Olympia.
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Σκοπός της Συνόδου είναι η προώθηση της
Ολυμπιακής εκπαίδευσης στη χώρα, σε όλα τα επίπεδα
και η συμμετοχή έφτασε τα 26 άτομα από σχολεία,
ομοσπονδίες και μέλη της Εθνικής Ακαδημίας.
Το θέμα «Ολυμπιακή Κληρονομιά» παρουσιάστηκε
από τον Alain Alcindor με παροτρύνσεις σε όλες τις
ομοσπονδίες, ώστε η ανάπτυξη των αθλημάτων να
γίνεται παράλληλα με περιβαλλοντικά σχέδια.
Η δεύτερη παρουσίαση του Alain Alcindor είχε ως
θέμα την «ενίσχυση των αρχών της δημοκρατίας
μέσω του Ολυμπιακού Κινήματος», όπου δόθηκαν
παραδείγματα από την εφαρμογή της δημοκρατίας
στον αθλητισμό των Σεϋχελλών, όπως οι ίδιες
ευκαιρίες σε άνδρες και γυναίκες για κατάληψη των
θέσεων των αθλητικών παραγόντων.
O Vincent Ah-Time που ήταν στην ιατρική ομάδα
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου μίλησε για
την «Εμπειρία από τους Ολυμπιακούς Αγώνες», ενώ η
παρουσίαση του Paul Nioze αφορούσε τα «Ενεργειακά
Ποτά» και ειδικά στους κινδύνους που ενδεχομένως
τα διάφορα ενεργειακά ποτά που υπάρχουν στην
αγορά να εγκυμονούν για την υγεία.
Η Stephanie Duval αναφέρθηκε στην «Ενδυνάμωση
του Ολυμπισμού μέσω της νεολαίας», με τους
συμμετάσχοντες να εκφράζουν την άποψή τους για το
θέμα.
Η τελική παρουσίαση έγινε από τον Mario Nibourette
και τη Stephanie Duval που μοιράστηκαν την
εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στην 52η
Σύνοδο Νέων Μετεχόντων της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία.

ΝΟΑ OF GREECE

THE REVIVAL
OF THE 1896 OLYMPIC GAMES
ΕΘΝ.Ο.Α.: Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΤΟΥ 1896
MORE THAN 35,000 boys and girls from 400 Greek
schools in all the country, from the South and Crete
to the North and Thessaloniki, filled the Panathenaic Stadium and followed the revival of the Olympic
Games of 1896 through an artistic display within
the framework of the 3rd Pan-Hellenic Program
“Olympic Education Day”, organized by the National Olympic Academy of Greece and its president
Isidoros Kouvelos.

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟΙ ΑΠΌ 35.000 μαθητές και μαθήτριες από 400 σχολεία όλης της χώρας, από τον Νότο
και την Κρήτη ως τον Βορρά και τη Θεσσαλονίκη,
πλημμύρισαν το Παναθηναϊκό Στάδιο και παρακολούθησαν την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων
του 1896 μέσα από τις τέχνες, στο πλαίσιο του 3ου
Πανελληνίου Προγράμματος «Ημέρα Ολυμπιακής
Παιδείας» που διοργάνωσε η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας (ΕΘΝ.Ο.Α.) με τον Πρόεδρό της
Ισίδωρο Κούβελο.
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Reviving the sports
held at the First Modern
Olympic Games.
Αναβιώνοντας
τα αθλήματα που
διεξήχθησαν στους
Πρώτους Σύγχρονους
Ολυμπιακούς Αγώνες.

These were unique moments for the children and
many families; they were enchanted by the program
staged and choreographed by Fokas Evangelinos
with the participation of 700 volunteer interpreters from the ETHNOA’s newly created Volunteering Department, 50 male and female dancers from
the Lyceum Club of Greek Women and the Band of
the Navy offering an alternative teaching model inspired by the vision of disseminating our Olympic
history and legacy.
The revival of the Olympic Games of 1896 that unfolded before children’s eyes showed the performers
wearing traditional uniforms and costumes in order
to convey the atmosphere of this remote period. The
reenactment of the Games included the historic victory of the heroic marathon runner Spyros Louis.
The children did not simply watch the show but also
participated in it, sending their own Olympic message through posters, paintings and slogans; these
had been created using exclusively recycled materials. The event, whose costs were fully covered by
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Οι στιγμές ήταν μοναδικές με τα παιδιά αλλά και
πολλές οικογένειες, να μαγεύονται από το πρόγραμμα που σκηνοθέτησε και χορογράφησε ο Φωκάς
Ευαγγελινός και στο οποίο συμμετείχαν 700 εθελοντές-ερμηνευτές από το νεοσύστατο τμήμα εθελοντισμού της ΕΘΝ.Ο.Α., 50 χορευτές και χορεύτριες
από το Λύκειο Ελληνίδων και η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού και αποτέλεσε μια εναλλακτική μορφή διδασκαλίας που έχει ως όραμα τη διάδοση της
Ολυμπιακής μας Ιστορίας και της Ολυμπιακής Κληρονομιάς μας.
Μπροστά στα μάτια των παιδιών, ξετυλίχθηκε η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896, με τους
ερμηνευτές να φοράνε παραδοσιακές στολές και κοστούμια και να μεταφέρουν το κλίμα εκείνης της μακρινής εποχής με την αναπαράσταση των αγώνων,
που συμπεριελάμβανε και την ιστορική νίκη του ηρωικού μαραθωνοδρόμου Σπύρου Λούη.
Οι μαθητές δεν παρακολούθησαν απλώς τα δρώμενα
αλλά συμμετείχαν κιόλας, στέλνοντας με πανό, ζωγραφιές και συνθήματα, το δικό τους Ολυμπιακό μή-

THE HELLENIC
OLYMPIC
ACADEMY STANDS
BY THE CHILDREN
OF “ELPIDA”
ON THURSDAY, 26 SEPTEMBER,
the President of the National
Olympic Academy, Isidoros
Kouvelos, Olympic medalists,
Pyrros Dimas, Niki Bakogianni,
Voula Kozomboli, Evi Moraitidou,
Angeliki Karapataki, Eirini Aindili,
Voula Zygouri, Vangelis Patras
and Neri Niangouara, the Hellenic
Olympic Academy’s Director,
Ileana Klokoni and soprano, Gina
Fotinopoulou visited the “Marianna
V. Vardinoyannis Elpida” Children’s
Oncological Unit. They brought
with them Akademos, the Olympic
Academy’s mascot, a huge but
charming owl.
THE PURPOSE of their visit was
to offer to the children of the Unit
the book “Olympic values! From
Olympia … to the whole World!”
issued by the National Olympic
Academy and dedicated to the
children of “ELPIDA”.
THE OLYMPIC MEDALISTS read
excerpts from the book, while the
children received t-shirts with the
Olympic Academy’s logo, pens and
balloons.

From left to right: the Deputy Minister of
Sports Yannis Andrianos, the HOA Director
Ileana Klokoni, the President of “Elpida”
Association Marianna Vardinoyannis and
young Lambrini.
Από αριστερά προς δεξιά: ο Υφυπουργός
Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός, η
Διευθύντρια της ΕΘΝ.Ο.Α. Ιλεάνα Κλοκώνη, η
Πρόεδρος του Συλλόγου «Ελπίδα» Μαριάννα
Βαρδινογιάννη και η μικρή Λαμπρινή.

Mrs VARDINOYANNIS thanked
them all warmly for the happiness
they had brought to the children
and, in recognition of the NOA’s
contribution to the Hospital’s
children, she gave a small
commemorative plaque of the
“ELPIDA” Association to President
Isidoros Kouvelos and put a star
with the name of the Hellenic
Olympic Academy on the wall of
stars, thus including it symbolically
among ELPIDA’s major supporters.
She also offered the ELPIDA
commemorative plaque to Ileana
Klokoni, the author of the book.

Η ΕΘΝ.Ο.Α. ΚΟΝΤΑ
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
«ΕΛΠΙΔΑΣ»
ΤΗΝ ΠΈΜΠΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ
ο Πρόεδρος της ΕΘΝ.Ο.Α. Ισίδωρος
Κούβελος, οι Ολυμπιονίκες Πύρρος
Δήμας, Νίκη Μπακογιάννη, Βούλα
Κοζομπόλη, Εύη Μωραϊτίδου,
Αγγελική Καραπατάκη, Ειρήνη
Αϊνδιλή, Βούλα Ζυγούρη, Βαγγέλης
Πάτρας και Νέρι Νιανγκουάρα, η
διευθύντρια της ΕΘΝ.Ο.Α. Ιλεάνα
Κλοκώνη και η σοπράνο Τζίνα
Φωτεινοπούλου, επισκέφτηκαν
την Ογκολογική Μονάδα Παίδων
«Μαριάννα Β. ΒαρδινογιάννηΕΛΠΙΔΑ». Μαζί τους ήρθε και η
μασκότ της Ολυμπιακής Ακαδημίας, ο
Ακάδημος, μια τεράστια χαριτωμένη
κουκουβάγια.
ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΕΠΊΣΚΕΨΉΣ τους
ήταν να προσφέρουν στα παιδιά που
νοσηλεύονται εκεί το βιβλίο «Αξίες
Ολυμπιακές! Από την Ολυμπία...
προς όλο τον Κόσμο!», που εξέδωσε η
Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία και το
αφιέρωσε στα παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑΣ».
ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΝΊΚΕΣ διάβασαν
αποσπάσματα από το βιβλίο, ενώ
προσφέρθηκαν στα παιδιά μπλουζάκια
με το σήμα της Ολυμπιακής
Ακαδημίας, στυλό και μπαλόνια.
Η ΚΥΡΊΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΆΝΝΗ τους
ευχαρίστησε όλους θερμά για τη
μεγάλη χαρά που έδωσαν στα παιδιά
και σε αναγνώριση της μεγάλης
προσφοράς της ΕΘΝ.Ο.Α. στα παιδιά
του Νοσοκομείου, απένειμε στον
Πρόεδρό της Ισίδωρο Κούβελο, την
τιμητική πλακέτα του Συλλόγου
«ΕΛΠΙΔΑ» και τοποθέτησε στον
τοίχο των αστεριών ένα αστέρι με το
όνομα της Ολυμπιακής Ακαδημίας
της Ελλάδας, συγκαταλέγοντάς την
έτσι συμβολικά στους μεγάλους
υποστηρικτές της «ΕΛΠΙΔΑΣ». Την
τιμητική πλακέτα της «ΕΛΠΙΔΑΣ»
πρόσφερε επίσης και στη συγγραφέα
του βιβλίου Ιλεάνα Κλοκώνη.
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Τhe Hellenic Olympic
Academy stands by the
children of “ELPIDA”.
H EΘΝ.Ο.Α κοντά στα
παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑΣ».

νυμα που ετοίμασαν αποκλειστικά με ανακυκλώσιμο
υλικό, ενώ στο τέλος της εκδήλωσης, τα έξοδα της
οποίας καλύφθηκαν αποκλειστικά από χορηγίες, τα
παιδιά παρέλαβαν ειδικό δίπλωμα συμμετοχής.

sponsors, drew to a close with the presentation of a
special participation diploma to each child.

HELLENIC OLYMPIC ACADEMY’S
FIRST EDITION ON THE OLYMPIC
GAMES
This fascinating educational journey of the Olympic values started with the presentation of the book
“Olympic values! From Olympia … to the whole
World!”, issued by the National Olympic Academy.
Primary and secondary school children, who already
count Academos, Niki and Aristos among their heroes, have the opportunity to learn their country’s
Olympic history and values such as peace and brotherhood of man through an entertaining story that
educates. This was the reason why the book was
presented on World Peace Day and dedicated to the
children hospitalized in the “Marianna V. Vardinoyannis Elpida” Children’s Oncological Unit for which
Marianna V. Vardinoyannis, President of "Elpida" Association, thanked the Hellenic Olympic Academy.
The event was attended by the Deputy Minister for
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Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝ.Ο.Α. ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Το μαγικό εκπαιδευτικό ταξίδι των Ολυμπιακών αξιών, ξεκίνησε με την παρουσίαση στην αίθουσα Ολυμπιακών Δαδών και Αφισών του Παναθηναϊκού
Σταδίου, του βιβλίου που ετοίμασε η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία με τίτλο: «Αξίες Ολυμπιακές! Από την
Ολυμπία... προς όλο τον Κόσμο!».
Με κεντρικούς ήρωες, τον Ακάδημο, τη Νίκη και
τον Άριστο, οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να
διδαχθούν μέσα από το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό παραμύθι, την Ολυμπιακή ιστορία της χώρας και
τις αξίες του Ολυμπισμού, όπως είναι η ειρήνη και
η συναδέλφωση. Αυτός είναι και ο λόγος που το βιβλίο παρουσιάστηκε με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ειρήνης και είναι αφιερωμένο στα παιδιά
που νοσηλεύονται στην ογκολογική μονάδα παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη Ελπίδα», με την
Πρόεδρο του Συλλόγου «Ελπίδα» Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη να ευχαριστεί γι’ αυτόν τον λόγο την
ΕΘΝ.Ο.Α.
Στην παρουσίαση το παρών έδωσαν ο Υφυπουργός
Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός που έχει προλογίσει
και την έκδοση και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυ-

Reenactment of the
marathon runner Spyros
Louis historic victory.
Αναπαράσταση της
ιστορικής νίκης του
μαραθωνοδρόμου
Σπύρου Λούη.

Τhe star of the Hellenic
Olympic Academy was
added on the wall of
stars of the “Marianna V.
Vardinoyannis-ELPIDA”
Children’s Oncological
Unit; warm supporters
the Greek Olympic
winners.
Το αστέρι της ΕΘΝ.Ο.Α
προστέθηκε στον τοίχο
των αστεριών της
Ογκολογικής Μονάδας
Παίδων «Μαριάννα B.
Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ»
με θερμούς υποστηρικτές
τους Έλληνες
Ολυμπιονίκες.

Sports, Yannis Andrianos, who wrote the book’s
preface, the President of the Hellenic Olympic Committee, Spyros Capralos, Olympic medalists, people
from sport and the arts, supporters and volunteers
of the National Olympic Academy and young Lambrini who has won her fight against cancer.

THE HELLENIC OLYMPIC ACADEMY
JOINS FORCES WITH THE IOTC
On the eve of the Olympic flame lighting ceremony for the Sochi Winter Games, the President of
the National Olympic Academy of Greece, Isidoros Kouvelos and the Director of the International
Olympic Truce Centre, Constantinos Filis signed a
cooperation protocol for the teaching of the manual
“Respecting Diversity”.
This is an important cooperation between the two
institutions. The agreement, promoting the values of Olympic Truce and respect for diversity and
a culture of peace between all people, in particular Greek youth, will start with the teaching of the
IOTC’s manual by the members of the Hellenic
Olympic Academy as a pilot project in five Greek
schools.

μπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος, ενώ παρέστησαν Ολυμπιονίκες, άνθρωποι του αθλητισμού και της
τέχνης, υποστηρικτές και εθελοντές της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας αλλά και η μικρή Λαμπρινή
που νίκησε τη μάχη με τον καρκίνο.

Η ΕΘΝ.Ο.Α. ΕΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΚΟΕ
Στην Αρχαία Ολυμπία, την παραμονή της Αφής της
Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι, ο Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδας, Ισίδωρος
Κούβελος και ο Διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου
Ολυμπιακής Εκεχειρίας, Κωνσταντίνος Φίλης υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας για τη διδασκαλία
του εγχειριδίου «Σεβασμός στη Διαφορετικότητα».
Πρόκειται για μια σημαντική συνεργασία των δύο
οργανισμών. Η συμφωνία επί της αξίας της εμπέδωσης του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και του
Σεβασμού στη Διαφορετικότητα και στη δημιουργία
μιας κουλτούρας Ειρήνης σε όλους τους λαούς και ιδιαίτερα στους νέους της Ελλάδας, θα ξεκινήσει με
τη διδασκαλία του ειδικού εγχειριδίου του ΔΚΟΕ από τα στελέχη της ΕΘΝ.Ο.Α. πιλοτικά σε πέντε σχολεία της χώρας.
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NEWS
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΔΟΑ
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O THOMAS BACH ΣΤΗ ΔΟΑ

THOMAS BACH AT THE IOA
Thomas Bach, the newly elected President of the
IOC, visited the facilities of the International Olympic Academy in Ancient Olympia during his stay in
Greece for the Olympic torch-lighting ceremony of
the “Sochi 2014” Winter Olympics.
The President of the IOC was given a guided tour of
the facilities by the President of the International
Olympic Academy, Isidoros Kouvelos, and expressed
his support for the work and mission of the IOA, the
cultural and educational centre of Olympism.
During his visit he met with the students of the
Master’s Degree Programme “Olympic Studies,
Olympic Education, Organization and Management
of Olympic Events”, organized by the University of
the Peloponnese in cooperation with the IOA, and
he took the opportunity to talk with them and have
a picture taken with all of them.

Tις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία επισκέφτηκε ο νέος Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Τhomas
Bach, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Σότσι 2014».
Ο Πρόεδρος της ΔΟΕ ξεναγήθηκε στον χώρο από τον
Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Ισίδωρο Κούβελο και εξέφρασε τη στήριξή του στο έργο
και τον σκοπό της ΔΟΑ, που αποτελεί το μορφωτικό
και εκπαιδευτικό ίδρυμα του Ολυμπισμού.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, είχε την ευκαιρία να συναντήσει τους σπουδαστές του μεταπτυχιακού προγράμματος (Master’s Degree Programme)
«Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων»
που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε συνεργασία με τη ΔΟΑ, να συνομιλήσει μαζί
τους και στο τέλος να φωτογραφηθεί με όλους τους
σπουδαστές.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΑ ΜΕ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
THE IOA’S COLLABORATION
WITH THE MINISTRY OF YOUTH
AND SPORT OF AZERBAIJAN
Since last spring, Isidoros Kouvelos, the President of
the International Olympic Academy, after a series of
successful contacts with the political and sports leadership of Azerbaijan, initiated one of the most important collaborations of the IOA with the view to
developing Olympic education in this country.
Azerbaijan is a country, which develops rapidly in the
sports field, as shown by its successful bid to stage
the first European Games in 2015, as well as Baku’s
candidature for the 2020 Olympic Games. Azad Rahimov, the Youth and Sports Minister, asked the IOA’s
contribution for an ambitious program aimed at the
education of his country’s youth and sports officials,
wishing in this way to enhance Azerbaijan’s role and
its presence within the Olympic Movement.
The implementation of the activities entrusted to
the IOA, has already begun with the very successful
organization of a special Seminar in its facilities in
Ancient Olympia, which was attended by 45 young
Azerbaijanis. The Ministry of Youth and Sport has also committed to provide financial support to the IOA
for the coming years. In turn, the IOA will organize
a series of educational activities in Ancient Olympia
and Baku, with a view to bringing the country’s youth
in contact with the Olympic ideal and its principles.

AZERBAIJAN’S NIZAMI GANJAVI
INTERNATIONAL CENTER IS ALSO AN IOA SPONSOR
In recognition of the IOA’s contribution in recent
years combined with the need to provide financial
support for its work, the President of Azerbaijan's
Cultural Foundation, the Nizami Ganjavi International Center, Nazim Ibrahimovic, has decided to join the
Academy’s sponsors for the next four years by signing the relevant Agreement.
The IOA through its President, Isidoros Kouvelos,
thanked Nazim Ibrahimovic and promised to contribute, in every possible way, to the work of this
Foundation.
It is extremely important for the IOA to have its work
recognized by institutions such as the aforementioned Foundation because this shows that the new
course taken by the Ephoria over the past four years,
of approaching educational and cultural institutions
interested in promoting the Olympic principles and
values, is bearing fruit.
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Από την περασμένη άνοιξη ο Πρόεδρος της Διεθνούς
Ολυμπιακής Ακαδημίας Ισίδωρος Κούβελος μετά από
μία σειρά επιτυχημένων επαφών στο Μπακού με την
πολιτική και αθλητική ηγεσία του Αζερμπαϊτζάν, ξεκίνησε μια από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες της
ΔΟΑ με στόχο την ανάπτυξη της Ολυμπιακής Παιδείας στη χώρα αυτή.
Το Αζερμπαϊτζάν είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη
αθλητικά Χώρα, όπως φάνηκε και από την ανάληψη
της διοργάνωσης των πρώτων Ευρωπαϊκών Αγώνων,
το 2015, αλλά και από την υποψηφιότητα του Μπακού για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του
2020. Ο Υπουργός Νεότητας και Αθλητισμού Azad
Rahimov, ζήτησε τη συνδρομή της ΔΟΑ πάνω σε ένα
φιλόδοξο πρόγραμμα επιμόρφωσης νέων και αθλητικών παραγόντων της χώρας του, θέλοντας έτσι να ενισχύσει τον ρόλο του Αζερμπαϊτζάν και την παρουσία
του στο Ολυμπιακό Κίνημα.
Η υλοποίηση των δράσεων που ανέλαβε η ΔΟΑ, ήδη
ξεκίνησε με τη διοργάνωση τον περασμένο Αύγουστο
στις εγκαταστάσεις της στην Αρχαία Ολυμπία ειδικού
Σεμιναρίου με τη συμμετοχή 45 νέων του Αζερμπαϊτζάν με μεγάλη επιτυχία. Το Υπουργείο Νεότητας και
Αθλητισμού δεσμεύτηκε παράλληλα να στηρίξει οικονομικά το έργο της ΔΟΑ για τα επόμενα χρόνια. Η ΔΟΑ
με τη σειρά της θα οργανώσει μια σειρά από εκπαιδευτικές δράσεις, τόσο στην Αρχαία Ολυμπία όσο και στο
Μπακού, προκειμένου η νεολαία της χώρας να έρθει
σε επαφή με το Ολυμπιακό ιδεώδες και τις αρχές του.

ΧΟΡΗΓΌΣ ΤΗΣ ΔΟΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΔΙΕΘΝΈΣ ΚΈΝΤΡΟ NIZAMI
GANJAVI ΤΟΥ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΆΝ
Ως αναγνώριση του έργου που επιτελεί η ΔΟΑ τα
τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με την ανάγκη οικονομικής στήριξης του έργου της, ο Πρόεδρος του
Πολιτιστικού Ιδρύματος Nizami Ganjavi International
Center του Αζερμπαϊτζάν Nazim Ibrahimovic, αποφάσισε να συμπεριληφθεί μεταξύ των χορηγών της Ακαδημίας για την προσεχή τετραετία, υπογράφοντας
σχετική Σύμβαση.
Η ΔΟΑ με τον Πρόεδρό της Ισίδωρο Κούβελο ευχαρίστησε τον Nazim Ibrahimovic και υποσχέθηκε να
προβάλλει με κάθε πρόσφορο τρόπο το έργο του Ιδρύματος αυτού.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη ΔΟΑ να αναγνωρίζεται το έργο της από φορείς όπως το πιο πάνω Ίδρυμα,
γιατί δείχνει πως η νέα πορεία που χάραξε η Εφορεία
της, την τελευταία τετραετία, προσεγγίζοντας ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς
που ενδιαφέρονται για τη διάδοση των Ολυμπιακών
Αρχών και Αξιών, αποδίδει καρπούς.

THE NEW EXECUTIVE COMMITTEE
OF IOAPA
IOAPA (the International Olympic Academy Participants
Association) elected its new Executive Committee at the
General Assembly that was held during its Session in
Ancient Olympia from 23 June to 2 July, following Hector Argüelles’ resignation from the office of President after six years of tenure.

ISIDOROS KOUVELOS AT THE
125th SESSION OF THE IOC
IOA President Isidoros Kouvelos attended the
IOC’s 125th Session in Buenos Aires (7-10 September) and networked with members of the
Olympic and sports family.
Ηe also warmly congratulated, with the HOC President Spyros Capralos and the former Minister Fani
Palli - Petralia, the new President of the IOC, Thomas Bach, whom he will be meeting again soon to officially present to him the role and contribution of
the International Olympic Academy.

O IΣΙΔΩΡΟΣ ΚΟΥΒΕΛΟΣ ΣΤΗΝ
125η ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΔΟΕ
Τις εργασίες της 125ης Συνόδου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στο Μπουένος Άϊρες (7-10 Σεπτεμβρίου) παρακολούθησε ο Πρόεδρος της ΔΟΑ
Ισίδωρος Κούβελος και είχε σειρά επαφών με μέλη
της Ολυμπιακής και αθλητικής οικογένειας.
Παράλληλα, έδωσε τα θερμά του συγχαρητήρια, μαζί με τον Πρόεδρο της ΕΟΕ Σπύρο Καπράλο και την
πρώην Υπουργό Φάνη Πάλλη - Πετραλιά, στο νέο
Πρόεδρο της ΔΟΕ, Thomas Bach, με τον οποίο θα υπάρχει άμεσα μια επίσημη συνάντηση προκειμένου
να του παρουσιαστεί ο ρόλος και το έργο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Akhry Ameer from Sri Lanka was elected as the new
President of IOAPA with the following members of the
Executive Committee: Vagelis Alexandrakis from Greece,
Vice-President and Editor of the Newsletter, Sandy
Stathopoulou from Greece, Secretary General, Daniele
Nati from Italy, Treasurer, Vita Balsyte from Lithuania,
the Head of Country Coordinators, Cameron Myler from
the USA, Research Officer, Konstantine Michael Tzigounakis from Greece, Internet Officer, Glen Sefcik from
the USA, Marketing Officer, Panagiotis Trikaliotis from
Greece the liaison with the IOA.

NEA ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΗΝ IOAPA
Η IOAPA ( Ένωση Μετεχόντων στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία) εξέλεξε νέα Εκτελεστική Επιτροπή κατά τη Γενική Συνέλευση στη διάρκεια της Συνόδου της, η οποία
έγινε στην Αρχαία Ολυμπία από τις 23 Ιουνίου ως τις 2 Ιουλίου, μετά την παραίτηση του Hector Argϋelles από τη
θέση του Προέδρου έπειτα από 6 χρόνια θητείας.
Νέος Πρόεδρος της IOAPA εξελέγη ο Akhry Ameer από
τη Σρι Λάνκα και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής οι
εξής: o Βαγγέλης Αλεξανδράκης από την Ελλάδα ως Αντιπρόεδρος και Εκδότης του Newsletter, η Σάντυ Σταθοπούλου από την Ελλάδα ως Γενική Γραμματέας, ο Daniele
Nati από την Ιταλία ως Ταμίας, η Vita Balsyte από τη Λιθουανία ως Επικεφαλής των κατά χώρες Συντονιστών, η
Cameron Myler από τις ΗΠΑ ως Υπεύθυνη Έρευνας, ο
Κωνσταντίνος Μιχαήλ Τζιγκουνάκης από την Ελλάδα ως
Υπεύθυνος Διαδικτύου, ο Glen Sefcik από τις ΗΠΑ ως Υπεύθυνος Μάρκετινγκ και ο Παναγιώτης Τρικαλιώτης από την Ελλάδα ως Σύνδεσμος με τη ΔΟΑ.
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ΕΦΟΡΕΙΑ
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

PRESIDENT

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Isidoros KOUVELOS (HOC Member)

Ισίδωρος ΚΟΥΒΕΛΟΣ (Μέλος ΕΟΕ)

VICE-PRESIDENT

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Michail FYSSENTZIDIS (HOC Member)

Μιχαήλ ΦΥΣΕΝΤΖΙΔΗΣ (Μέλος ΕΟΕ)

MEMBERS

ΜΕΛΗ

Charalambos NIKOLAOU

Χαράλαμπος ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Μέλος ΔΟΕ - μέλος ex officio)

(IOC Member - ex officio member)

Σπυρίδων Ι. ΚΑΠΡΑΛΟΣ

Spyridon CAPRALOS (HOC President - ex officio member)

(Πρόεδρος ΕΟΕ - μέλος ex officio)

Emmanuel KATSIADAKIS (HOC Secretary General -

Εμμανουήλ ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗΣ

ex officio member)

(Γεν. Γραμματέας ΕΟΕ - μέλος ex officio)

Evangelos SOUFLERIS (HOC Member)

Ευάγγελος ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ (Μέλος ΕΟΕ)

Efthimios KOTZAS (Mayor of Ancient Olympia)

Ευθύμιος ΚΟΤΖΑΣ (Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας)

Dora PALLI

Ντόρα ΠΑΛΛΗ

Christina KOULOURI

Χριστίνα ΚΟΥΛΟΥΡΗ

HONORARY PRESIDENT

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Jacques ROGGE (Former President of the ΙOC)

Jacques ROGGE (πρώην Πρόεδρος ΔΟΕ)

HONORARY MEMBERS

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Τ.A. Ganda SITHOLE (Director of International

Τ.A. Ganda SITHOLE (Διευθυντής Διεθνούς Συνεργασίας

Cooperation and Development, IOC)

και Ανάπτυξης της ΔΟΕ)

Pere MIRÓ (Director of Olympic Solidarity, IOC)

Pere MIRÓ (Διευθυντής Ολυμπιακής Αλληλεγγύης της ΔΟΕ)

HONORARY DEAN

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ			

Konstantinos GEORGIADIS

Κωνσταντίνος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

DIRECTOR

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Dionyssis GANGAS

Διονύσης ΓΆΓΓΑΣ
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