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

"Over one hundred and twenty years of
progress as a social philosophy and an
institution, modern Olympism has based its
existence and development on the tandem
of sport and education"

JUNE 1894 – JUNE 2014: 120 YEARS OF THE OLYMPIC MOVEMENT!!!
It is not a coincidence that the IOA chose the
16th of June this year for the opening of the 54th
International Session for Young Participants!
It was the 16th of June 1894 when the first Olympic Congress opened at the Sorbonne in Paris.
This Congress would signal the birth of the Olympic Movement. Baron Pierre de Coubertin realized
during this Congress that his dream would come
true with the creation of the International Olympic
Committee and the decision to organize the first
modern Olympic Games in Athens two years later.
Over one hundred and twenty years of progress
as a social philosophy and an institution, modern
Olympism has based its existence and development
on the tandem of “sport” and “education”, as envisaged by this great man. Today, more than ever
before, Olympic education emerges as an essential
component for the education of a young athlete.
Twenty years after the Sorbonne Olympic Congress
and one hundred years ago, in 1914, at the sixth
Olympic Congress in Paris the symbol of the five
colored rings against a white background appeared
for the first time. It is the most recognizable symbol in the world today. Five continents, six colors…
This was how Coubertin imagined the concept of
respect for diversity and fraternity: all-human values that are part of the broader values and princi-
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ples of Olympism.
With this event in mind and our eyes on the future
that lies ahead, the IOA wishing to honor the anniversary of the creation of the five Olympic rings,
decided to focus its educational interest on the value of respect for diversity. All the Sessions of 2014
will analyze this particular subject, in the hope that
the resulting conclusions may lead to greater efforts for a broader understanding of the concept of
respect, a better society and a peaceful future for
the next generations.
On this issue, prominent personalities of the modern Olympic Movement, such as IOC members,
Sam Ramsamy and Nawal El Moutawakel, the
President of the International Paralympic Committee, Sir Philip Craven, the Special Adviser to
the United Nations Secretary General on Sport for
Development and Peace, Wilfried Lemke and the
member of the IOC’s Commission for Culture and
Olympic Education, Helen Brownlee have done us
the honor of sharing with us their personal views
on the issue of respect for diversity, for which we
warmly thank them.
Another difficult year lies ahead but, once again,
the IOA will fully respond to its duty and develop
new actions with a view to disseminating the values of Olympism more extensively.

XΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ,
κου ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΚΟΥΒΕΛΟΥ

«Εκατόν είκοσι χρόνια πορείας του σύγχρονου
Ολυμπισμού, μιας κοινωνικής φιλοσοφίας και
ενός θεσμού που στήριξαν την ύπαρξη και
ανάπτυξή τους πάνω στο δίπολο αθλητισμός
και παιδεία»

ΙΟΥΝΙΟΣ 1894 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2014: 120 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ KΙΝΗΜΑ!!!

Δεν είναι από σύμπτωση που η ΔΟΑ διάλεξε εφέτος την 16η Ιουνίου ως ημέρα έναρξης της 54ης
Διεθνούς Συνόδου για Νέους Μετέχοντες!
Ήταν 16 Ιουνίου του 1894, όταν στη Σορβόννη του
Παρισιού, το πρώτο Ολυμπιακό Συνέδριο άνοιξε τις
πύλες του. Ένα Συνέδριο που έμελλε να σηματοδοτήσει τη γέννηση του σύγχρονου Ολυμπιακού Κινήματος. Ο Βαρόνος Pierre de Coubertin στο Συνέδριο
αυτό είδε το όνειρο του να γίνεται πραγματικότητα
με τη σύσταση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και την απόφαση για τη διοργάνωση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, δύο χρόνια
μετά στην Αθήνα.
Εκατόν είκοσι χρόνια πορείας του σύγχρονου Ολυμπισμού, μιας κοινωνικής φιλοσοφίας και ενός θεσμού που στήριξαν την ύπαρξη και ανάπτυξή τους
πάνω στο δίπολο «αθλητισμός» και «παιδεία», όπως
ακριβώς το οραματίστηκε ο μεγάλος αυτός άνδρας.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η Ολυμπιακή παιδεία, εμφανίζεται ως αναγκαίο συστατικό στη διαμόρφωση του νέου αθλητή.
Είκοσι χρόνια αργότερα και εκατό χρόνια από σήμερα, το 1914, στο VI Ολυμπιακό Συνέδριο στο Παρίσι
εμφανίζεται για πρώτη φορά το σύμβολο των πέντε έγχρωμων κύκλων πάνω σε λευκό φόντο. Το πιο
αναγνωρίσιμο σήμερα σύμβολο στον κόσμο. Πέντε
ήπειροι, έξι χρώματα… Έτσι έβλεπε ο Coubertin να
σχηματίζεται η έννοια του σεβασμού στη διαφορετικότητα και στην αδελφοσύνη. Πανανθρώπινες αξίες
που εντάσσονται στο ευρύτερο σύνολο των Αξιών
και των Αρχών του Ολυμπισμού.

Με τη σκέψη σε αυτό το γεγονός και το βλέμμα
στραμμένο στο μέλλον που έρχεται, η ΔΟΑ, θέλοντας να τιμήσει την επέτειο της καθιέρωσης των
πέντε Ολυμπιακών κύκλων, αποφάσισε να επικεντρώσει το εκπαιδευτικό της ενδιαφέρον για φέτος
στην Αξία αυτή του σεβασμού στη διαφορετικότητα.
Όλες οι Σύνοδοι του 2014 θα έχουν ως αντικείμενο ανάλυσης αυτό ακριβώς το θέμα, με την ελπίδα
τα συμπεράσματα που θα προκύψουν να συμβάλουν
στην ενδυνάμωση της προσπάθειας για ευρύτερη
κατανόηση του περιεχομένου της έννοιας του σεβασμού, για μια καλύτερη κοινωνία και ένα ειρηνικό
μέλλον για τις επερχόμενες γενεές.
Στο τεύχος αυτό, εξέχουσες προσωπικότητες του
σύγχρονου Ολυμπιακού Κινήματος, όπως τα μέλη
της ΔΟΕ Sam Ramsamy και Nawal El Moutawakel,
ο Πρόεδρος της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής Sir Philip Craven, o Ειδικός Σύμβουλος του
Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σε θέματα αθλητισμού για την ανάπτυξη και την ειρήνη Wilfried Lemke και το μέλος της Επιτροπής της
ΔΟΕ για τον Πολιτισμό και την Ολυμπιακή Παιδεία
Helen Brownlee, μας έκαναν την τιμή να καταθέσουν τις προσωπικές τους απόψεις στο θέμα του
σεβασμού στη διαφορετικότητα και τους ευχαριστούμε πολύ.
Άλλη μια δύσκολη χρονιά βρίσκεται μπροστά μας,
αλλά για άλλη μία φορά η ΔΟΑ θα εκπληρώσει στο
ακέραιο το καθήκον της και θα δρομολογήσει νέες
δράσεις προς την κατεύθυνση της πληρέστερης διάδοσης των Αξιών του Ολυμπισμού.
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2014
A SYMBOLIC YEAR FOR THE

IOA’s DEVELOPMENT
2014
ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΟΑ
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prof. DIONYSSIS GANGAS, IOA DIRECTOR / ΚΑΘΗΓ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΑΓΓΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΑ

The programme of the International Olympic
Academy’s educational events for 2014 is once again
rich and pluralistic in content.
Following the Ephoria’s decision, as from this year
and for the next three years, the thematology of the
Academy’s regular Sessions will focus on the three
fundamental values of the Olympic Movement: respect, excellence and friendship.
It was during the Olympic Congress of 1914, convened in Paris one hundred years ago, that the five
Olympic rings, which represent the union of the five
continents, as well as respect for their people without distinction, appeared for the first time. This anniversary led the Ephoria to initiate its three-year
educational thematology with this value.
The 54th International Session for Young Participants will begin, as it does each year, with the opening ceremony on the Hill of the Pnyx on 16 June,
precisely 120 years after the inauguration of the first
Olympic Congress at the Sorbonne. “Olympic Values:
Respect for diversity” will be the theme of this year’s
Session.
The year will begin, as always, with the Joint International Session for Presidents or Directors of National Olympic Academies and Officials of National
Olympic Committees, from the 11th to the 18th of
May, and will end with the Postgraduate Olympic

Το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων
της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας για το 2014 είναι για μια ακόμα φορά πλούσιο και πλουραλιστικό σε
περιεχόμενο.
Μετά από απόφαση της Εφορείας, από φέτος και για τα
επόμενα τρία χρόνια, η θεματολογία των τακτικών Συνόδων της Ακαδημίας θα επικεντρωθεί στις τρεις βασικές Αξίες του Ολυμπιακού Κινήματος: το σεβασμό, την
αριστεία, τη φιλία.
Στο Ολυμπιακό Συνέδριο του 1914 που έγινε στο Παρίσι, εκατό δηλαδή χρόνια πριν, εμφανίστηκαν για
πρώτη φορά οι πέντε Ολυμπιακοί κύκλοι που χαρακτηρίζουν εκτός από την ένωση των πέντε ηπείρων, τον
σεβασμό απέναντι στους λαούς τους χωρίς διάκριση.
Αυτή η επέτειος οδήγησε την Εφορεία να ξεκινήσει την
τριετή εκπαιδευτική θεματολογία από την αξία αυτή.
Η 54η Διεθνής Σύνοδος για Νέους Μετέχοντες θα ξεκινήσει, όπως κάθε χρόνο από την τελετή έναρξης στην
Πνύκα, στις 16 Ιουνίου, 120 χρόνια ακριβώς από την
έναρξη του πρώτου Ολυμπιακού Συνεδρίου της Σορβόννης. Το θέμα της φετινής Συνόδου θα είναι «Ολυμπιακές Αξίες: Σεβασμός στη διαφορετικότητα».
Τη χρονιά όμως θα ανοίξει, όπως πάντα, η Κοινή Διεθνής Σύνοδος για Προέδρους ή Διευθυντές Εθνικών
Ολυμπιακών Ακαδημιών και Στελέχη Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών, από 11 μέχρι 18 Μαΐου και θα τελειώσει με το Ολυμπιακό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο με
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Seminar on the subject of “The Olympic values in education” from September 1 to 29.
Furthermore, between 10 April and 16 June, the second semester of the Master’s Degree Programme in
Olympic Studies will be held, completing students’
attendance for the current academic year.
It is important to note that, for yet another year, the
IOA’s cooperation with the educational programmes
of leading university faculties will continue, giving
new impetus to the broader progress of the Academy,
which is now acknowledged as the most important
institution for the dissemination of the Olympic values at international level.
With a view to expanding the IOA’s educational activities, four important seminars will be organized
this year by university institutions:

•

29/6 – 8/6: Georgetown University will hold its
second annual Seminar on “Olympism for humanity
- Οlympia Praxis Summer Programme”.

•

8 – 12/7: the IOA in cooperation with the Centre
for Hellenic Studies of Harvard University will organize the third annual Symposium on “Sport, Politics
and Culture”.

•

12 – 23/7: the Navarino Network, in cooperation with the Universities of Yale and St Andrews
will organize, for the third year, the “Olympia Summer Academy” on “Conflicts and political violence”.

•

25 – 30/8 και 25/8 – 5/9: the Panteion University and the Aristotle University will organize, respectively, summer seminars with Olympic content.
In addition to the above collaborations, the IOA will
organize, next August, two major educational events.
Both will be organized in cooperation with the Ministry for Youth and Sport of Azerbaijan. The more important of the two, to be held from 4 to 11 August,
will involve, at European level, representatives of all
European Olympic Committees; the objective being
to give the opportunity to those who will be attending the first European Games in Baku one year later
to meet in the birthplace of the Olympic Games.
The second August event will be strictly educational and will be held between the 17th and the 24th of
August. The “Baku 2015” Organizing Committee has
decided to organize, in cooperation with the IOA, an
educational seminar of Olympic content for the lead-
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θέμα «Οι Ολυμπιακές Αξίες στην Εκπαίδευση» από 1 έως 29 Σεπτεμβρίου.
Επίσης, μεταξύ 10/4 και 16/6 το β΄ εξάμηνο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ολυμπιακών Σπουδών
(Master’s Degree) θα λάβει χώρα, ολοκληρώνοντας τις
σεμιναριακές παρακολουθήσεις των φοιτητών για το
τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι για άλλη μία
χρονιά η συνεργασία της ΔΟΑ με εκπαιδευτικά προγράμματα Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων υψηλού επιπέδου, δίνει έναν άλλον αέρα στη γενικότερη πορεία
της Ακαδημίας.
Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των εκπαιδευτικών δράσεων της ΔΟΑ, τέσσερα σημαντικά Σεμινάρια θα οργανωθούν τη φετινή χρονιά από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα:

•

29/6 – 8/6: το Πανεπιστήμιο Georgetown θα διοργανώσει το δεύτερο ετήσιο Σεμινάριο με θέμα «Ολυμπισμός για την ανθρωπότητα» - “Olympia Praxis
Summer Programme”.

•

8 – 12/7: η ΔΟΑ σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Harvard θα
διοργανώσει το τρίτο ετήσιο Συμπόσιο με θέμα «Αθλητισμός, Πολιτική και Πολιτισμός».

•

12 – 23/7: το δίκτυο Navarino σε συνεργασία με τα
Πανεπιστήμια Yale και St Andrews θα οργανώσει για
τρίτη χρονιά τη «Θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας» με
θέμα «Συγκρούσεις και πολιτική βία».

•

25 – 30/8 και 25/8 – 5/9: το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αντίστοιχα
θα διοργανώσουν θερινά Σεμινάρια Ολυμπιακού περιεχομένου

Εκτός όμως από τις πιο πάνω συνεργασίες, η ΔΟΑ θα
οργανώσει τον προσεχή Αύγουστο δύο μεγάλης σημασίας εκπαιδευτικές εκδηλώσεις. Και οι δύο διοργανώνονται σε συνεργασία με το Υπουργείο Νεότητας και
Αθλητισμού του Αζερμπαϊτζάν. Η σημαντικότερη από
τις δύο, θα γίνει από 4 έως 11 Αυγούστου και θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από όλες τις Ολυμπιακές Επιτροπές της Ευρώπης και ο στόχος είναι να δώσουμε την
ευκαιρία να συναντηθούν ορισμένοι από εκείνους που
έναν χρόνο μετά θα βρεθούν στους πρώτους Ευρωπαϊκούς Αγώνες στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

ers of the volunteers, as part of their general preparation for the European Games of 2015.
The special seminar, organized by the Academy in
cooperation with the International Olympic Truce
Centre and the UN Office on Sport for Development
and Peace, from the 25th to the 31st of July, is extremely important not only for the IOA but also for
the many international recipients. Young people
from all over the world and, in particular, from areas
that have been affected by war or local armed conflicts, will attend the Seminar.

Η δεύτερη εκδήλωση του Αυγούστου θα έχει καθαρά
εκπαιδευτικό χαρακτήρα και θα διοργανωθεί μεταξύ 17
και 24 Αυγούστου. Η Οργανωτική Επιτροπή του «Μπακού 2015», αποφάσισε να οργανώσει σε συνεργασία με
τη ΔΟΑ ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους επικεφαλής των εθελοντών, καθαρά Ολυμπιακού περιεχομένου,
μέσα στο γενικότερο πλαίσιο προετοιμασίας τους για
τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του 2015.
Μεγάλης σημασίας, όχι μόνον για την ίδια τη ΔΟΑ αλλά και για πολλούς διεθνείς αποδέκτες, θα είναι και το
ειδικό σεμινάριο που θα διοργανώσει η Ακαδημία σε
συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας και το Γραφείο Αθλητισμού και Ανάπτυξης για την
Ειρήνη των Ηνωμένων Εθνών από 25 έως 31/7.

Finally, on 19 September, the new academic year
of the Master’s Degree Programme will begin for
the sixth consecutive year. Unfortunately, the financial support for the programme from the John
S. Latsis Public Benefit Foundation will not continue. However, on the initiative of IOA President,
Isidoros Kouvelos, a new sponsor has been found
for the next three years in the person of ship owner
Vangelis Marinakis, who has agreed to finance the
programme in memory of his father Miltiadis Marinakis, who was a great lover of sport.

Τέλος, στις 19 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει το νέο ακαδημαϊκό έτος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master’s Degree) για έκτη συνεχή χρονιά. Η
μέχρι σήμερα οικονομική ενίσχυση του προγράμματος
από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης δυστυχώς δεν θα συνεχιστεί. Παρά ταύτα, με πρωτοβουλία
του Προέδρου της ΔΟΑ, Ισίδωρου Κούβελου, βρέθηκε
νέος χορηγός για τα επόμενα τρία χρόνια στο πρόσωπο
του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος δέχθηκε
να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα στη μνήμη του πατέρα του και λάτρη του αθλητισμού Μιλτιάδη Μαρινάκη.

The IOC and its former President, Dr Jacques Rogge,
have stressed on several occasions the importance of
the IOA’s multifaceted activity in recent years. The
new IOC President, Thomas Bach, said the same during a private meeting with the President of the IOA.
It is a fact that the IOC’s support for the Academy’s
operations since 2012, and for the years to follow,
has allowed the Ephoria to plan its activities on a
broader scale, keeping in mind always the effective
dissemination of the Olympic values, which is its
main concern.

Η ΔΟΕ με τον πρώην Πρόεδρό της Δρα Jacques Rogge
είχε κατ’ επανάληψη τονίσει τη σημασία της πολυσχιδούς δράσης της ΔΟΑ τα τελευταία χρόνια. Τούτο επανέλαβε και ο νυν Πρόεδρος της ΔΟΕ Thomas Bach σε
κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον Πρόεδρο της ΔΟΑ. Είναι
γεγονός πως η αρωγή της ΔΟΕ στη λειτουργία της Ακαδημίας από το 2012 και για τα επόμενα έτη, με την
υποστήριξη και του μονίμου μέλους της στην Ελλάδα,
Λάμπη Νικολάου, έδωσε τη δυνατότητα στην Εφορεία
της ΔΟΑ να προγραμματίσει με έναν ευρύτερο ορίζοντα τις δράσεις της.
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TΗOMAS BACH
At the

iOA

Ο THOMAS BACH
ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
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BY dimos bouloukos

AΠΟ Τon δημο μπουλουκο

The first “Olympic journey” of Thomas Bach,
the new President of the International Olympic
Committee was to Greece and, more specifically,
to Ancient Olympia, on 28-29 September, for the
Lighting of the Flame for the “Sochi 2014” Winter Games.

Το πρώτο «Ολυμπιακό ταξίδι» του νέου Προέδρου
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Thomas Bach έγινε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αρχαία Ολυμπία, στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου, για την Τελετή Αφής
της Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Σότσι 2014».

The President of the IOC arrived in Ancient Olympia on Saturday, 28 September and visited first
the Archaeological Museum, accompanied by the
President of the International Olympic Academy,
Isidoros Kouvelos, the Secretary General of the
HOC, Manolis Katsiadakis and the IOC member
Lambis Nikolaou.

Ο Πρόεδρος της ΔΟΕ έφτασε στην Αρχαία Ολυμπία
το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου και επισκέφθηκε πρώτα
το Αρχαιολογικό Μουσείο, συνοδευόμενος από τον
Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Ισίδωρο Κούβελο, τον Γενικό Γραμματέα της ΕΟΕ Μανώλη
Κατσιαδάκη και το μέλος της ΔΟΕ Λάμπη Νικολάου.

At the end of the visit, Thomas Bach expressed his
admiration for everything he had seen during his
stay in the birthplace of the Olympic Games.
On the following day, he visited the International
Olympic Academy and was taken by Isidoros Kouvelos on a guided tour of all the facilities that the
IOA uses for its annual sessions.
The visit provided Thomas Bach with an opportunity to reiterate his support for the work and objectives of the International Olympic Academy, the
cultural and educational institution of Olympism.
He also met 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.

Μετά το τέλος της επίσκεψης ο Thomas Bach εξέφρασε τον θαυμασμό του για όσα είδε και δήλωσε ενθουσιασμένος από την επίσκεψή του στον τόπο όπου
γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Την επομένη μέρα πήγε στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ
και ξεναγήθηκε από τον Ισίδωρο Κούβελο σε όλους
τους χώρους που χρησιμοποιεί η ΔΟΑ για τη διεξαγωγή των ετήσιων συνόδων της.
Με την ευκαιρία της επίσκεψης, ο Thomas Bach επανέλαβε τη στήριξή του στο έργο και τον σκοπό της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, η οποία αποτελεί το
μορφωτικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα του Ολυμπισμού.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, συνάντησε και
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.
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ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΟΕ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
HELEN BROWNLEE
MEMBER OF THE IOC COMMISSION FOR
CULTURE and OLYMPIC EDUCATION

The importance of the
teaching of Olympic values
In 2005, the Honorary IOC President, Jacques Rogge, had a clear vision that young people could develop life values and skills through involvement
in sport and the teaching of universal ethical values. Subsequently, when the “Teaching Values: an
Olympic Education Toolkit” was launched, the IOC
used Olympic sport, Olympic traditions and their
inherent values as the foundation for the valuesbased teaching and learning opportunities presented - known as the “Olympic Values Education
Programme” (OVEP). This programme engages and
empowers young people on a daily basis to gain
valuable ‘skill sets for life’. Using the power of
sport and physical activity in uniting people for a
common goal contributes to improving lifestyles
and assisting in the development of communities.
OVEP uses five Olympic educational values in the
Toolkit – experiencing the joy of effort; learning to
play fair; practising respect for self and others; doing your best – excellence; and living a harmonious
and balanced life. The three core Olympic values of
Excellence, Friendship and Respect are reflected in
the five OVEP educational values.
According to the Olympic Charter, “Olympism is a
philosophy of life, exalting and combining in a balanced whole the qualities of body, will and mind.
Blending sport with culture and education, Olympism seeks to create a way of life based on the joy
of effort, the educational value of good example,
social responsibility and respect for universal fundamental ethical principles”. When an individual
acts with integrity to values that are themselves
aligned to universal principles, the best possible
outcomes result.

Η σημασία της διδασκαλίας
των Ολυμπιακών αξιών
Το 2005, ο επίτιμος πρόεδρος της ΔΟΕ Jacques Rogge,
είχε εκφράσει την πεποίθησή του ότι οι νέοι μπορούν
να αποκτήσουν αξίες και δεξιότητες ζωής από τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό και τη διδασκαλία των
παγκόσμιων ηθικών αξιών. Όταν λοιπόν δημοσιεύθηκε το «Εγχειρίδιο Ολυμπιακής Παιδείας: Διδασκαλία των Αξιών», η ΔΟΕ χρησιμοποίησε τον Ολυμπιακό
αθλητισμό, τις Ολυμπιακές παραδόσεις και τις εγγενείς τους αξίες ως βάση διδασκαλίας και εφαρμογής
των Ολυμπιακών αξιών στο πλαίσιο του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στις Ολυμπιακές Αξίες» (ΠΕΟΑ). Το
πρόγραμμα αυτό ενθαρρύνει και παροτρύνει σε καθημερινή βάση τους νέους να αποκτήσουν σημαντικές
«δεξιότητες ζωής». Η χρησιμοποίηση της δύναμης του
αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας, ενώνοντας τους ανθρώπους στο πλαίσιο ενός κοινού σκοπού,
συμβάλλει στη βελτίωση του τρόπου ζωής και στην ανάπτυξη της κοινωνίας.
Το ΠΕΟΑ ορίζει πέντε Ολυμπιακές εκπαιδευτικές αξίες
μέσα στο εγχειρίδιό του: τη χαρά της προσπάθειας, το
ευ αγωνίζεσθαι, τον σεβασμό του εαυτού μας και του
άλλου, την αναζήτηση της αριστείας και μια αρμονική
και ισορροπημένη ζωή. Οι τρεις κεντρικές Ολυμπιακές
αξίες –Αριστεία, Φιλία και Σεβασμός– αντικατοπτρίζονται στις πέντε εκπαιδευτικές αξίες του ΠΕΟΑ.
Σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Χάρτη «ο Ολυμπισμός είναι φιλοσοφία ζωής που προωθεί και συνδυάζει σε αρμονικό σύνολο τις αρετές του σώματος, της βούλησης
και του πνεύματος. Συνδέοντας τον αθλητισμό με τον
πολιτισμό και την παιδεία, ο Ολυμπισμός προσπαθεί
να δημιουργήσει έναν τρόπο ζωής που στηρίζεται στη
χαρά της προσπάθειας, την εκπαιδευτική αξία του καλού παραδείγματος, την κοινωνική ευθύνη και τον σεβασμό των θεμελιωδών ηθικών οικουμενικών αξιών».
Όταν ένα άτομο επιδεικνύει ακεραιότητα και σέβεται
αξίες που είναι σύμφωνες με οικουμενικές αρχές, μπορούν να επιτευχθούν άριστα αποτελέσματα.
Αξίες είναι οι αρχές ή οι κανόνες συμπεριφοράς που έ-
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Values are the principles or standards of behaviour an individual judges to be important in life,
and they ultimately determine how that person
lives their life. Values tend to determine and influence attitudes and behaviour by providing an “inner voice” for what is good, beneficial, important,
desirable and constructive. By teaching the Olympic values we can affect change, as values are not
fixed, but rather developed over time and through
experience. In order to build appropriate life skills,
there may even be a need to change attitude or behaviour in some individuals.
What then are the core values of importance to
build character and life skills? These will vary
from person to person, but integrity, honesty, respect and trust were identified consistently from
an informal survey of several hundred students
conducted by the Singapore Management University. Other personal values include acceptance,
compassion, humility, fairness, commitment, generosity, responsibility, diligence, courtesy, justice
and equality, and pursuit of excellence.

14

να άτομο θεωρεί σημαντικούς στη ζωή και που τελικά
καθορίζουν τον τρόπο ζωής του. Οι αξίες καθορίζουν
και επηρεάζουν τη στάση και τη συμπεριφορά μέσα
από μια «εσωτερική φωνή» που λέει τι είναι καλό, ευεργετικό, σημαντικό, επιθυμητό και εποικοδομητικό.
Με τη διδασκαλία των Ολυμπιακών αξιών, μπορούμε
να επηρεάσουμε τις αλλαγές, δεδομένου ότι οι αξίες
δεν είναι πάγιες, αλλά εξελίσσονται με τον χρόνο και
την πείρα. Για να αποκτηθούν κατάλληλες δεξιότητες
ζωής, ορισμένα άτομα θα χρειαστεί ίσως να αλλάξουν
στάση ή συμπεριφορά.
Ποιες είναι λοιπόν οι σημαντικότερες αξίες για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής; Ποικίλλουν από άτομο σε άτομο, αλλά
η ακεραιότητα, η τιμιότητα, ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη είναι εκείνες που αναφέρθηκαν επανειλημμένα
στις απαντήσεις μιας ανεπίσημης έρευνας που διεξήχθη σε εκατοντάδες φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της
Σιγκαπούρης - Singapore Management University.
Άλλες προσωπικές αξίες είναι η αποδοχή, η συμπόνοια, η ταπεινοφροσύνη, η αφοσίωση, η γενναιοδωρία, η υπευθυνότητα, η εργατικότητα, η ευγένεια, η

δικαιοσύνη, η ευθυδικία καθώς και η αναζήτηση της
αριστείας.

Values act as a compass that guides our decisions,
actions and behaviour, moving us closer to being
“the best that we could be”. Over time the public
expression of personal values that groups of people find important will form the foundation of law,
custom and tradition within a given society. By
teaching the Olympic values we can help to integrate the ideals of excellence, friendship and respect into the foundation of society and create a
more peaceful world.

Value: Respect for diversity
When young people who live in a multicultural
world learn to accept and respect diversity, and
practise personal peaceful behaviour, they promote
peace and international understanding. In effect,
through respect for diversity, they can contribute
to a better and more peaceful world.
In the world today, most countries have a population comprised of many different nationalities. The
traditional forms of diversity – race, language and
religion – are clearly obvious, particularly in the
larger towns or cities.
Many countries have also experienced an influx of
refugees who have fled their homelands for a variety of reasons. In these cases, integration does not
happen automatically, and the social cohesion of a
community can be sorely tested. Where participation in sport, physical activity and play has been
encouraged, particularly for the young people,
friendships have developed. Children can break
down the barriers and open the way for their parents to become engaged. Sport builds trust, tolerance and respect for others which can form a link
between different groups and assist with the integration process. The opportunity to build relationships of trust and respect can in this way contribute
to the community’s social capital.
It is important to support and respect diversity and extend our understanding from the traditional forms to also encompass age, gender,
disability, sexual orientation, ethnicity and equal
opportunities.
We are all different, in many visible and non-visible ways. If we embrace our differences, we broaden our friendship base, contribute to the benefit of

Οι αξίες ενεργούν ως πυξίδα που κατευθύνει τις αποφάσεις μας, τις πράξεις και τη συμπεριφορά μας προκειμένου να «δείξουμε τον καλύτερο εαυτό μας». Με
την πάροδο του χρόνου, οι προσωπικές αξίες που θεωρήθηκαν σημαντικές από ομάδες ατόμων, αποτυπώθηκαν στον νόμο, τα ήθη και τα έθιμα μιας δεδομένης
κοινωνίας. Με τη διδασκαλία των Ολυμπιακών αξιών,
συμβάλλουμε στην ενσωμάτωση των ιδεωδών της αριστείας, της φιλίας και του σεβασμού στα θεμέλια της
κοινωνίας και στη δημιουργία ενός ειρηνικότερου
κόσμου.

Αξία: Σεβασμός στη
διαφορετικότητα
Όταν οι νέοι που ζουν σ’ έναν πολυπολιτισμικό κόσμο
μαθαίνουν να αποδέχονται και να σέβονται τη διαφορετικότητα, προάγουν την ειρήνη και τη διεθνή κατανόηση. Μέσα από το σεβασμό της διαφορετικότητας,
μπορούν ακόμα και να συμβάλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου και ειρηνικότερου κόσμου.
Στον σημερινό κόσμο, στις περισσότερες χώρες, ο πληθυσμός αποτελείται από διαφορετικές εθνικότητες. Οι
κλασικές μορφές διαφορετικότητας –φυλή, γλώσσα,
θρησκεία– είναι εμφανείς, ιδίως στις μεγάλες πόλεις.
Πολλές χώρες δέχθηκαν εισροή προσφύγων που εγκατέλειψαν τις πατρίδες τους για ποικίλους λόγους.
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η ενσωμάτωση δεν γίνεται
αυτόματα και η κοινωνική συνοχή μιας κοινότητας
μπορεί να δοκιμασθεί έντονα. Όταν ενθαρρύνεται η
συμμετοχή στον αθλητισμό, τη φυσική δραστηριότητα και το παιχνίδι, κυρίως στη νεολαία, δημιουργούνται φιλίες. Τα παιδιά μπορούν να εξαλείψουν τους
φραγμούς και να χαράξουν το δρόμο που θα επιτρέψει
στους γονείς τους να γίνουν μέρος αυτής της διαδικασίας. Ο αθλητισμός δημιουργεί εμπιστοσύνη, ανεκτικότητα και σεβασμό για τους άλλους, ενώ αποτελεί
έναν συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες
συμβάλλοντας στη διαδικασία ενσωμάτωσης. Η δυνατότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης και σεβασμού ενισχύει συνεπώς το κοινωνικό κεφάλαιο.
Είναι σημαντικό να υποστηρίζουμε και να σεβόμαστε
τη διαφορετικότητα, πέρα από τις συμβατικές μορφές
της, περιλαμβάνοντας επίσης την ηλικία, το φύλο, την
αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνότητα και την ισότητα ευκαιριών.
Είμαστε όλοι διαφορετικοί, με πολλούς ορατούς και μη
ορατούς τρόπους. Αν αποδεχθούμε τις διαφορές μας,
θα διευρύνουμε τη βάση των φίλων μας και θα συμβάλουμε στο καλό της κοινότητας μας και στην ενίσχυση
της κοινωνίας μας.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν το τέλειο παράδειγμα σεβασμού της διαφορετικότητας, εφόσον αθλητές
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our community and strengthen our society.
The Olympic Games provides the perfect example
of how respect for diversity can occur as athletes
from different cultures and countries live together, with common eating and recreational areas, as
well as communal transport to venues. Athletes experience a world without barriers, except for language, and a harmonious environment is created.
Today, the images and examples of social diversity
are communicated immediately around the world
through social media.

How to apply the values
within Olympic education
programmes
The Olympic Charter in Chapter 1 states that “the
goal of the Olympic Movement is to contribute to
building a peaceful and better world by educating
youth through sport practised in accordance with
Olympism and its values”.
The challenge for leaders implementing Olympic
education programmes is to develop communities
of young people who can accept and respect diversity. Beyond instruction on the values, there must
be a continuous emphasis on doing the right thing.
The relevance of values must be seen at every turn
– a part of real life experience. There are surely
lessons to be learnt about compassion, tolerance,
respect and for simply doing the right thing in every subject area within the classroom. On the field
of play there are also boundless opportunities for
the development of character. Understanding and
acceptance of diversity develops when people live,
work and play together.
Athletes who demonstrate respect and dignity in
competition are role models for young people. Inviting these athletes to share their Olympic journey with young people can be a meaningful and
enduring way to educate individuals on the Olympic values.
Use articles, case studies, debates and role plays to
involve young people in understanding diversity.
Look at ways to resolve conflict situations; conduct
individual self-evaluation exercises; create working groups or theatre scenes to depict respect for
diversity. Young people could also develop and participate in concrete proposals based on respect for
diversity.
The purpose of any activity should be to increase
the understanding and recognition of diversity by:

•
•

recognising individual differences;

demonstrating respect for others both as individuals and members of a different culture, group,
race, religion etc.;
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από διάφορες χώρες και κουλτούρες συμβιώνουν σε
κοινούς χώρους φαγητού και ψυχαγωγίας, και σε κοινά μεταφορικά μέσα προς και από τα αγωνιστικά σημεία. Οι αθλητές βιώνουν έναν κόσμο χωρίς εμπόδια,
εκτός του γλωσσικού, σ’ ένα αρμονικό περιβάλλον. Σήμερα, οι εικόνες και τα παραδείγματα κοινωνικής διαφορετικότητας μεταδίδονται άμεσα σε όλη την υφήλιο,
χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εφαρμογή των αξιών στο
πλαίσιο των Προγραμμάτων
Ολυμπιακής Παιδείας
Ο Ολυμπιακός Χάρτης στο Κεφάλαιο 1, ορίζει ότι «σκοπός του Ολυμπιακού Κινήματος είναι να συμβάλει
στην οικοδόμηση ενός ειρηνικού και καλύτερου κόσμου εκπαιδεύοντας τους νέους μέσω του αθλητισμού
που διεξάγεται σύμφωνα με τον Ολυμπισμό και τις αξίες του».
Η πρόκληση για όσους προσπαθούν να εφαρμόσουν
προγράμματα Ολυμπιακής παιδείας συνίσταται στο να
διαμορφώσουν κοινότητες νέων που αποδέχονται και
σέβονται τη διαφορετικότητα. Πέρα από τη διδασκαλία
των αξιών, πρέπει να τονίζεται συνέχεια ότι πρέπει κανείς να κάνει το σωστό. Οι αξίες πρέπει να αναδεικνύονται συνεχώς – να αποτελούν μέρος μιας αληθινής
εμπειρίας ζωής. Υπάρχουν σίγουρα διδάγματα από
παραδείγματα συμπόνοιας, ανεκτικότητας, σεβασμού
ή απλώς σωστής συμπεριφοράς, σε κάθε θεματική μέσα σε μια τάξη. Αλλά και στο γήπεδο ή το παιχνίδι,
υπάρχουν άπειρες ευκαιρίες διαμόρφωσης της προσωπικότητας. Η κατανόηση και η αποδοχή της διαφορετικότητας θα αναπτυχθούν όταν τα άτομα ζουν,
εργάζονται και παίζουν μαζί.
Οι αθλητές που επιδεικνύουν σεβασμό και αξιοπρέπεια στη διάρκεια του αγώνα αποτελούν πρότυπα για
τη νεολαία. Η πρόσκληση αυτών των αθλητών να μοιραστούν την Ολυμπιακή τους εμπειρία με τους νέους
μπορεί να είναι ένας ουσιαστικός και σταθερός τρόπος
ευαισθητοποίησης στις Ολυμπιακές αξίες.
Χρησιμοποιείστε άρθρα, μελέτες περιπτώσεων, συζητήσεις και παίξιμο ρόλων, προκειμένου οι νέοι να καταλάβουν τι σημαίνει διαφορετικότητα. Αναζητείστε
τρόπους επίλυσης διαφορών, οργανώστε ατομικές ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, φτιάξτε ομάδες εργασίας ή
θεατρικές παραστάσεις για να δείξετε το σεβασμό στη
διαφορετικότητα. Οι νέοι πρέπει επίσης να διαμορφώσουν ή να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες με βάση το σεβασμό στη διαφορετικότητα.
Σκοπός κάθε δράσης πρέπει να είναι η καλύτερη κατανόηση και η αναγνώριση της διαφορετικότητας μέσα από:

•
•

την αναγνώριση των διαφορών ανάμεσα στα
άτομα,
την επίδειξη σεβασμού προς τους άλλους, σε ατομικό επίπεδο αλλά και στο πλαίσιο μιας διαφορετικής

•
•

acknowledging similarities and differences between people;

recognising how prejudice, stereotypes and discrimination affect interpersonal relationships and
attitudes towards others.
In announcing a Vision 2030 Committee in July
2011, the Acting Minister for Community Development, Youth and Sports of the Singapore Government, Chan Chun Sing stated: “We will use sport
as a strategy to develop young people to be future-ready for tomorrow’s challenges, to bond our
increasing diverse communities, and to ignite passion for and pride in our nation”.
To conclude, a quote from Florina Pavel, one of a
team of young people who developed a toolkit for
the British Council Romania, titled “Respecting Diversity” - “Diversity is the beauty of uniqueness, of
uncertainty, of perspective. It is the thing that gives
us the possibility to choose, to listen, to change
opinions, to share, to create alternatives, the possibility of never getting bored. Diversity means looking at a sunrise and knowing this is a sunset for
somebody else; it means saying ‘blue’ and thinking of tens of hues of blue; it means being different
and understanding that our world is diverse just
because each of us has a unique complexion.”

κουλτούρας, ομάδας, φυλής, θρησκείας κ.λπ.,

•
•

η αποδοχή των ομοιοτήτων και των διαφορών ανάμεσα στους ανθρώπους,

η αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο οι προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και οι διακρίσεις επηρεάζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και την αντιμετώπιση
των άλλων.
Αναγγέλλοντας τη συγκρότηση της Επιτροπής «Vision
2030», ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Νεολαίας και Αθλητισμού της κυβέρνησης της Σιγκαπούρης,
Chan Chun Sing, τόνισε: «Θα χρησιμοποιήσουμε τον
αθλητισμό ως στρατηγική για την εκπαίδευση της νεολαίας προκειμένου οι νέοι να είναι προετοιμασμένοι
να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις, να ενώσουν τις αυξανόμενα διαφορετικές κοινότητες μας
και να εμφυσήσουν πάθος και υπερηφάνεια για το έθνος μας».
Καταλήγοντας, θα παραθέσω τα λόγια της Florina
Pavel, μέλος μιας ομάδας νέων που έφτιαξαν ένα εγχειρίδιο για το Βρετανικό Συμβούλιο της Ρουμανίας με
τίτλο «Σεβασμός στη Διαφορετικότητα» - «Η διαφορετικότητα είναι η ομορφιά της μοναδικότητας, της αβεβαιότητας, της προοπτικής. Είναι αυτό που μας δίνει
τη δυνατότητα να διαλέγουμε, να ακούμε, να αλλάζουμε γνώμη, να μοιραζόμαστε, να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις, να μην βαριόμαστε ποτέ.»
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SIR PHILIP CRAVEN, MBE
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΟΕ

Ο αθλητισμός είναι μια δραστηριότητα που ενώνει όλα τα άτομα –ανεξάρτητα από ιδιότητα, προέλευση ή πεποιθήσεις– μέσα σ’ ένα ειρηνικό και εορταστικό
περιβάλλον που οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα.
SIR PHILIP CRAVEN, MBE
IPC PRESIDENT, IOC MEMBER

Sport is an activity that unites all individuals –
regardless of who they are, where they are from or
what they stand for – in a peaceful and celebratory
environment to create positive results.
Quite simply, sport is diversity in action.
As a five-time Paralympian in wheelchair basketball,
who then moved into sports administration, sport
has taught me many skills that are vital to success
both on and off the field of play, but also crucial to
understanding diversity.
The first thing I learned through sport was friendship.
I met a lot of new people and realised over time that
all my teammates were individually different. Each
had unique personality traits and skill sets that could
contribute toward the success of the team.
I quickly learned about the value of respect and fair
play. If I did not respect the rules and officials, the
team would suffer. This meant I had to harness my
aggression and frustrations on the court.
I also wanted to be respected as a player, and to earn
this I had to give my best on the court but also be
reasonable off the court, too.
Practising sport, when coached and taught properly, can be the vehicle for the acquisition of vital life
skills and societal change.
That is why sport should be an integral part of school
education. Not just because children will be fit and
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Πολύ απλά, ο αθλητισμός είναι η διαφορετικότητα σε
δράση.
Ως πέντε φορές Παραολυμπιονίκης στο μπάσκετ με αναπηρικό καροτσάκι και κατόπιν μέλος της αθλητικής
διοίκησης, ο αθλητισμός μου έμαθε πολλές δεξιότητες
που συμβάλλουν ουσιαστικά στην επιτυχία τόσο μέσα
όσο κι έξω από το αγωνιστικό πεδίο, αλλά και στην κατανόηση της διαφορετικότητας.
Το πρώτο που με δίδαξε ο αθλητισμός ήταν η φιλία.
Συνάντησα πολλούς νέους ανθρώπους και κατάλαβα,
με την πάροδο του χρόνου, ότι όλοι οι συναθλητές μου
ήταν διαφορετικοί. Ο καθένας είχε διαφορετική προσωπικότητα και δεξιότητες που συνέβαλλαν στην επιτυχία της ομάδας.
Δεν άργησα να μάθω την αξία του σεβασμού και του
ευ αγωνίζεσθαι. Αν δεν σεβόμουν τους κανόνες και
τους αθλητικούς παράγοντες, όλη η ομάδα θα υπέφερε.
Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να χαλιναγωγήσω την επιθετικότητα και τις απογοητεύσεις μου μέσα στο γήπεδο.
Ήθελα όμως να με σέβονται και ως παίκτη. Για να κερδίσω λοιπόν το σεβασμό των άλλων έπρεπε να δείξω
τον καλύτερο εαυτό μου στο γήπεδο και να συμπεριφέρομαι λογικά εκτός γηπέδου.
Η άθληση με τη σωστή καθοδήγηση και προπόνηση
μπορεί να γίνει το μέσο για την απόκτηση σημαντικών δεξιοτήτων ζωής και για τη δημιουργία κοινωνικών αλλαγών.
Γι’ αυτόν τον λόγο, ο αθλητισμός πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχολικής εκπαίδευσης. Όχι μόνον επειδή τα παιδιά θα είναι σε φόρμα και δραστήρια,
αλλά κι επειδή θα αποκτήσουν ουσιαστικές δεξιότητες
και ικανότητες που θα χρησιμοποιήσουν στην καθημερινή τους ζωή.

active, but because it will provide them with vital
skills and attributes that can be used in everyday life.
Sport in schools must also respect diversity. Sport
for all is a fundamental human right and this concept should be relayed to all children in all schools,
regardless of where they come from, what they look
like or whether they have an impairment.

Ο αθλητισμός στα σχολεία πρέπει όμως να σέβεται και
τη διαφορετικότητα. Ο αθλητισμός για όλους αποτελεί
θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου κι αυτό πρέπει να
το μάθουν όλα τα παιδιά σε όλα τα σχολεία, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, την εμφάνισή τους η την
τυχόν αναπηρία τους.

Normal, in today’s world, is those who are different.

Φυσιολογικοί στον σημερινό κόσμο είναι εκείνοι που
είναι διαφορετικοί.

Abnormal are those who do not appreciate the
differences.

Μη φυσιολογικοί είναι εκείνοι που δεν αντιλαμβάνονται τις διαφορές.

These notions are emphasised through the Olympic
and Paralympic values, which employ the idea of diversity to blend sport together with culture, education and society.

Οι έννοιες αυτές υπογραμμίζονται στις Ολυμπιακές
και Παραολυμπιακές αξίες που μέσα από τη διαφορετικότητα διαμορφώνουν ένα σύνολο όπου συνυπάρχουν αθλητισμός, πολιτισμός, παιδεία και κοινωνία.

Diversity is interpreted differently around the world,
and often, it is understood differently even within
families, social groups or work places. That is the
beauty of it!

Η διαφορετικότητα ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως ανάλογα με τη χώρα και συχνά γίνεται αντιληπτή διαφορετικά ακόμα και μέσα στην οικογένεια, στις κοινωνικές
ομάδες ή στους χώρους εργασίας. Αυτή είναι η ομορφιά της!

Diversity encompasses acceptance and respect, and it
is the exploration of these differences in a safe, positive and nurturing environment that leads them to
fruition.
It begins with the participating athletes, who,

Διαφορετικότητα σημαίνει αποδοχή και σεβασμός, και
ακριβώς η μελέτη αυτών των διαφορών σε ένα ασφαλές, θετικό και εποικοδομητικό περιβάλλον είναι εκείνη που τους επιτρέπει να καρποφορήσουν.
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through determination and courage, can accomplish what the general public deems unexpected. Paralympians, in particular, are determined to
push their physical abilities to the absolute limit
no matter their age, race, ethnicity, gender, sexual orientation, impairment, or religious or political beliefs.
By respecting themselves and making a commitment to push their individual limits on a daily basis,
they inspire those around them, and pass along this
spirit and self-determination to those watching from
the sidelines.
Watching the Olympic and Paralympic Games on TV,
and seeing thousands of athletes from different backgrounds and cultures come together in a celebration
of sport, highlights that diversity is complimentary
with sports and can create some fantastic results.
The London 2012 Paralympic Games were an excellent example. Leading up to the Games, very few
people talked about the abilities of the athletes and
instead focused on the parts of them that did not
work – their perceived disabilities.
As a result of the Games, there is a greater respect
and acceptance of people with an impairment in
Great Britain. One in three people changed their attitudes toward people with an impairment, and 81
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Αρχίζει με τους συμμετέχοντες αθλητές που, με την αποφασιστικότητα και το θάρρος τους, κατορθώνουν το
απροσδόκητο για τους πολλούς. Αυτό το βλέπουμε κυρίως στους Παραολυμπιακούς αθλητές που είναι αποφασισμένοι να φτάσουν στα όρια των σωματικών τους
ικανοτήτων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φυλής, εθνότητας,
φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας,
θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων .
Σεβόμενοι τον εαυτό τους και διατεθειμένοι να φθάνουν στα όρια τους σε καθημερινή βάση, εμπνέουν
τους γύρω τους και μεταφέρουν το πνεύμα της αποφασιστικότητας σε όσους τους παρακολουθούν από πλάι.
Κοιτάζοντας τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες στην τηλεόραση και βλέποντας χιλιάδες
αθλητές διαφορετικής προέλευσης και διαφορετικού
πολιτισμικού υποβάθρου να ενώνονται για να δοξάσουν τον αθλητισμό, αντιλαμβανόμαστε ότι η διαφορετικότητα ενυπάρχει στον αθλητισμό και μπορεί να
οδηγήσει σε εκπληκτικά αποτελέσματα.
Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες του Λονδίνου 2012 υπήρξαν ένα θαυμάσιο παράδειγμα. Στην περίοδο πριν από
τους Αγώνες, πολύ λίγοι μιλούσαν για τις ικανότητες
των αθλητών και απλώς επικεντρώνονταν στα μη λειτουργικά μέλη του σώματός τους – στις προφανείς
τους αναπηρίες.
Ως αποτέλεσμα των Αγώνων, υπάρχει μεγαλύτερος

“Our world is a better
place because of this
diversity. And our world
is a better place because
of the athletes who
create this diversity.”
«Ο κόσμος μας είναι
καλύτερος εξαιτίας
της διαφορετικότητας.
Και ο κόσμος μας είναι
καλύτερος χάρη στους
αθλητές που δημιουργούν
αυτή τη διαφορετικότητα.»

per cent of people felt the Paralympics had an impact on how people with an impairment are viewed
by the public.
When spectators see what athletes can achieve and
what barriers they can break, they are learning about
diversity, often unknowingly. It is at this point, those
looking on can move beyond simple tolerance to embrace and celebrate the rich dimensions of diversity
contained within each individual.
This is when the magic happens and society accepts
what is!
In the Paralympic Movement, this connotes equality. This means Paralympic sport acts as an agent for
change to break down social barriers of discrimination for people with an impairment.
In the Olympic Movement, the effect is similar, with
spectators viewing noble examples of respect for
universal and fundamental ethical principles.
Both Movements link sports with diversity and diversity with change. Sports go beyond the field of
play and push the limits to make us different and accept the differences in others.
Our world is a better place because of this diversity.
And our world is a better place because of the athletes who create this diversity.

σεβασμός και αποδοχή για τους ανθρώπους που πάσχουν από κάποια αναπηρία στη Μεγάλη Βρετανία. Ένας στους τρεις άλλαξαν αντιμετώπιση απέναντι στα
άτομα με αναπηρία και το 81% του πληθυσμού θεώρησε ότι οι Παραολυμπιακοί επηρέασαν τον τρόπο με τον
οποίο αντιμετωπίζει ο κόσμος τα άτομα με αναπηρία.
Όταν οι θεατές βλέπουν τι μπορούν να κατορθώσουν
αυτοί οι αθλητές και πόσα εμπόδια καταρρίπτουν, τότε αντιλαμβάνονται, συχνά ακουσίως, τη σημασία της
διαφορετικότητας. Αυτή είναι η στιγμή όπου οι θεατές παύουν να επιδεικνύουν μόνον ανεκτικότητα και
αποδέχονται τις πολυάριθμες διαστάσεις της διαφορετικότητας που ενυπάρχουν σε κάθε άτομο. Τότε γίνεται κάτι το μαγικό και η κοινωνία τους δέχεται γι’ αυτό
που είναι!
Στο Παραολυμπιακό Κίνημα, αυτό σημαίνει ισότητα.
Σημαίνει ότι ο Παραολυμπιακός αθλητισμός γίνεται
φορέας αλλαγής που θα οδηγήσει στην εξάλειψη των
κοινωνικών φραγμών και της διακριτικής μεταχείρισης
των ατόμων που πάσχουν από κάποια αναπηρία.
Στο Ολυμπιακό Κίνημα, το αποτέλεσμα είναι παρεμφερές, εφόσον οι θεατές βλέπουν απτά δείγματα σεβασμού
των οικουμενικών και θεμελιωδών ηθικών αρχών.
Ο κόσμος μας είναι καλύτερος εξαιτίας της διαφορετικότητας. Και ο κόσμος μας είναι καλύτερος χάρη στους
αθλητές που δημιουργούν αυτή τη διαφορετικότητα.
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NAWAL EL MOUTAWAKEL
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΟΕ

NAWAL EL MOUTAWAKEL
IOC VICE-PRESIDENT

The International Olympic Committee (IOC)
was founded on the belief that sport is more than
a competition; it is a state of mind. Through sport,
we can teach young people our fundamental values
–excellence, friendship and respect-, which are important not only in building their character but in
shaping the communities in which they live. And in
today’s society, this is even more relevant.
The Olympic Charter reiterates the non-discriminatory character of sport: “The practice of sport is a
human right. Every individual must have the possibility of practising sport, without discrimination of
any kind.” The Charter also confirms that the role of
the IOC is “to encourage and support the promotion
of women in sport at all levels and in all structures,
with a view to implementing the principle of equality of men and women”.
We have nearly reached equality in the field of sport.
In 2012, the London Games witnessed the greatest
number of female participants in the history of the
Olympic Summer Games, with women representing
more than 44 per cent of the competitors. Another milestone was achieved when three NOC teams
-Saudi Arabia, Qatar and Brunei Darussalam- included women in their teams for the first time. Now
every NOC has sent women to the Games. And with
the inclusion of women’s boxing, women competed
in every sport on the Olympic programme for the
first time. In February 2014, at the Olympic Winter
Games in Sochi, more than 40 per cent of competi-
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Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ιδρύθηκε με
την πεποίθηση ότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνον αγώνας. Είναι μια στάση ζωής. Μέσα από τον αθλητισμό,
μπορούμε να διδάξουμε στους νέους τις θεμελιώδεις αξίες μας –την αριστεία, τη φιλία και τον σεβασμό- που
είναι σημαντικές όχι μόνο για τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους, αλλά και της κοινότητας μέσα στην
οποία ζουν. Στη σημερινή κοινωνία, αυτό ισχύει ακόμα
περισσότερο.
O Ολυμπιακός Xάρτης υπογραμμίζει ότι ο αθλητισμός
δεν κάνει διακρίσεις: «Ο αθλητισμός είναι ανθρώπινο
δικαίωμα. Κάθε άτομο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να
αθλείται, χωρίς να υφίσταται διακρίσεις». Ο Χάρτης επίσης τονίζει ότι ρόλος της ΔΟΕ είναι «να ενθαρρύνει
και να υποστηρίζει την προώθηση των γυναικών στον
αθλητισμό, σε όλα τα επίπεδα και όλες τις δομές, με σκοπό την εφαρμογή της αρχής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών».
Έχουμε σχεδόν επιτύχει την ισότητα στον αθλητισμό
μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το 2012, στους Αγώνες
του Λονδίνου, υπήρχε ο μεγαλύτερος αριθμός αθλητριών στην ιστορία των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, με
44% αθλήτριες στο σύνολο των συμμετεχόντων. Μια
άλλη σημαντική εξέλιξη-ορόσημο, ήταν το γεγονός ότι
τρεις ΕΟΕ –της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και του
Μπρουνέι Νταρουσαλάμ- περιέλαβαν για πρώτη φορά
γυναίκες στις ομάδες τους. Σήμερα, όλες οι ΕΟΕ έχουν
στείλει αθλήτριες στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Με την
εισαγωγή της γυναικείας πάλης, οι γυναίκες συμμετείχαν για πρώτη φορά σε όλα τα Ολυμπιακά αθλήματα.
Τον Φεβρουάριο 2014, στους Xειμερινούς Ολυμπιακούς
Αγώνες του Σότσι, πάνω από 40% των συμμετεχόντων
ήταν οι γυναίκες, ενώ αντιπροσωπείες, όπως της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας, είχαν περισσότερες γυναίκες από άνδρες.
Ωστόσο, ανάλογα επιτεύγματα δεν σημειώνονται κι εκτός του αγωνιστικού στίβου. O δρόμος είναι ακόμα
πολύ μακρύς για να δούμε γυναίκες να φθάνουν στα

tors were women, and delegations like Australia and
Japan actually had more female athletes on board
than male ones.
Similar achievements are not yet being accomplished off the field of play. We can say that there is
still a way to go before we see women leaders at all
levels of sports administration.
To make real progress in this area, we need the cooperation not only of all the sports movement but
also of the governments, educational institutions
and the private sector. However, changing policies
is not the only solution. Women themselves must
lead the fight, not forgetting the environment in
which they live.
The Loughborough University study, which was
commissioned by the IOC Women and Sport Commission, concluded that, among the obstacles pre-

ανώτερα επίπεδα της αθλητικής διοίκησης. Για να επιτελεστεί πραγματική πρόοδος σ’ αυτόν τον τομέα, χρειάζεται η συνεργασία όχι μόνον όλου του αθλητικού
κινήματος, αλλά και των κυβερνήσεων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του ιδιωτικού τομέα. Αλλά, η αλλαγή
πολιτικής δεν είναι η μόνη λύση . Οι ίδιες οι γυναίκες
είναι εκείνες που πρέπει να ηγηθούν αυτού του αγώνα, χωρίς να λησμονούν το περιβάλλον στο οποίο ζουν.
Η μελέτη του Πανεπιστημίου του Loughborough, που
ανατέθηκε από την Επιτροπή «Γυναίκες και Αθλητισμός» της ΔΟΕ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ανάμεσα
στα εμπόδια που δεν επιτρέπουν στις γυναίκες να καταλάβουν ηγετικές θέσεις, είναι το γεγονός ότι διστάζουν
να υποβάλουν υποψηφιότητα σε εκλογές. Η απελευθέρωση των γυναικών δεν είναι μόνον ανδρική υπόθεση. Είναι επίσης, και κυρίως, υπόθεση των γυναικών
που πρέπει να βρουν μια κατάλληλη στρατηγική που θα
τους εξασφαλίσει ίσα δικαιώματα. Οι γυναίκες πρέπει
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“Women must dare to stand
for election –this is the
only way to achieve gender
equality and to access
the same positions of
responsibility, in the world
of sport and elsewhere. ”
«Οι γυναίκες πρέπει να
τολμήσουν να θέσουν
υποψηφιότητα σε εκλογές είναι ο μόνος τρόπος για να
εξασφαλίσουν ισότητα και
πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης,
μέσα και έξω από τον κόσμο
του αθλητισμού.»

venting women from accessing leadership positions,
the one that stands out is women’s hesitation to
stand for election.
The liberation of women is not just the work of men.
It is also, and especially, up to women to decide upon an appropriate strategy to enable them to be accorded the same rights as men.
Women must dare to stand for election –this is the
only way to achieve gender equality and to access
the same positions of responsibility, in the world of
sport and elsewhere.
This is what I did a few years ago at the IOC. I wanted to pass an important milestone by standing, in
2008, for election to the IOC Executive Board, then
last year for the Vice-Presidency.
To stand for any type of election, be it within sports
organisations or elsewhere, women have to be confident in their own abilities, qualities and experiences. They must overcome inner psychological
barriers, renew self-awareness, improve on their education and adopt positive attitudes in their mentality. This is an internal barrier that women have
to overcome, if they want to have greater access to
sport and its administration, and use it as a tool for
gender equality.
Over the past 30 years, there has been real momentum towards gender equality in sport, and this has
taken place in a context in which socio-economic development, access to education and health
and cultural approaches are determining factors.
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να τολμήσουν να θέσουν υποψηφιότητα σε εκλογές - είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσουν ισότητα και
πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης, μέσα και έξω από τον κόσμο του αθλητισμού.
Αυτό ακριβώς έκανα πριν από λίγα χρόνια στη ΔΟΕ, σηματοδοτώντας ένα ορόσημο το 2008, με την υποψηφιότητά μου για το Εκτελεστικό Συμβούλιο και πέρυσι για
την αντιπροεδρία της ΔΟΕ.
Για να υποβάλουν υποψηφιότητα σε οποιεσδήποτε εκλογές, σε αθλητικούς φορείς ή αλλού, οι γυναίκες πρέπει
να έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους, στα προσόντα και τις εμπειρίες τους. Να ξεπεράσουν τους εσωτερικούς ψυχολογικούς τους φραγμούς, να ενισχύσουν την
αυτοπεποίθησή τους, να βελτιώσουν τη μόρφωσή τους
και να υιοθετήσουν σταθερή στάση και νοοτροπία. Αυτός ο εσωτερικός φραγμός πρέπει να ξεπεραστεί, αν θέλουν οι γυναίκες να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στον
αθλητισμό και στη διοίκησή του και να χρησιμοποιήσουν αυτό το μέσο για εξασφάλιση ισότητας.
Τα τελευταία τριάντα χρόνια, έχουν γίνει πολλά προς

It is therefore on these bases, and also because of
the work and determination of pioneering women in
many countries around the world, that nowadays we
see increasing numbers of girls engaged in physical
activity at recreational and professional levels.
As a former athlete, I strongly believe that sports
are a birth right. All of us enjoy sport, whether as
participants or as spectators. I also strongly believe
that sport helps empower girls and women because
it changes attitudes. It helps women competitors
realise their own potential and it helps others see
them in a new light. When a woman athlete triumphs, she often becomes a role model for her family, her community or even her country.
There is also no doubt about the awareness of the
Olympic and Sports Movement to the need to respect women, provide them with space to contribute to the development of humankind and indeed be
seen and acknowledged as being equal partners in
society, on and off the field of sport.

την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό, κι αυτό σ’ ένα περιβάλλον όπου η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη,
η πρόσβαση στην παιδεία, την υγεία και τον πολιτισμό,
αποτελούν αποφασιστικούς παράγοντες.
Με αυτές τις βάσεις και, χάρη στο έργο και την αποφασιστικότητα πρωτοπόρων γυναικών σε πολλές χώρες
ανά τον κόσμο, βλέπουμε σήμερα αυξανόμενο αριθμό κοριτσιών να αθλούνται, είτε για ψυχαγωγία είτε
επαγγελματικά.
Ως πρώην αθλήτρια, πιστεύω ακράδαντα ότι ο αθλητισμός είναι ένα εκ γενετής δικαίωμα. Όλοι χαιρόμαστε τον αθλητισμό, ως συμμετέχοντες ή ως θεατές.
Πιστεύω επίσης ακράδαντα ότι ο αθλητισμός ενισχύει την αυτεξουσιότητα των κοριτσιών και γυναικών, επειδή συμβάλλει στην αλλαγή νοοτροπίας. Βοηθάει τις
αθλήτριες να συνειδητοποιήσουν τις ικανότητές τους
και τους άλλους να τις δουν μ’ ένα νέο μάτι. Όταν μια
αθλήτρια θριαμβεύει, γίνεται συχνά πρότυπο για την
οικογένειά της, την κοινωνία όπου ζει, ακόμα και για
τη χώρα της.
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ΤΟΥ ΟΗΕ σε θεματα ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

WILFRIED LEMKE
SPECIAL ADVISER TO THE UN SECRETARY-GENERAL
ON SPORT FOR DEVELOPMENT AND PEACE

In line with the Fundamental Principles of
Olympism and Olympic Values, respect for diversity in and through competition enables sport to serve
the harmonious development of mankind, and the
realization of a peaceful global society, wherein the
dignity of each and every individual is preserved
and cherished.
Because of sport’s unique ability to serve as a universal language and common denominator among
heterogeneous groups, it can bring people together
across various boundaries and divides that may be
in the form of cultural, religious, or class differences. Specifically, mutual respect for diversity kindles
solidarity, promoting social cohesion and peaceful
coexistence. The important role that sport plays in
peace-promoting efforts cannot be overstated, and
there are many examples around the world to demonstrate such power of sport and corresponding
Olympic values.
Through my duty as the Special Adviser to the United Nations Secretary-General on Sport for Development and Peace, I have encountered numerous
examples in which sport played a valuable role in
promoting peace, tolerance and respect, including in
post-conflict areas.
Consider Côte d’Ivoire, where a football tournament
under the theme ‘Peace through Football’ was organized by the UN peacekeeping operation in 2009.
This tournament brought together the rebel and
government forces to promote reconciliation and
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Σύμφωνα με τις Θεμελιώδεις Αρχές του Ολυμπισμού και τις Ολυμπιακές Αξίες, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα στο πλαίσιο και κατά τη διάρκεια του
αγώνα επιτρέπει στον αθλητισμό να υπηρετεί την αρμονική εξέλιξη της ανθρωπότητας και τη δημιουργία
μιας ειρηνικής παγκόσμιας κοινωνίας, στην οποία
διαφυλάσσεται και προβάλλεται η αξιοπρέπεια κάθε
ατόμου.
Λόγω της μοναδικής ικανότητας του αθλητισμού να
λειτουργεί ως οικουμενική γλώσσα και κοινός παρανομαστής μεταξύ ανομοιογενών ομάδων, μπορεί να
φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά, πέρα από σύνορα
και διαχωριστικές γραμμές που μπορεί να προβάλλονται ως πολιτιστικές, θρησκευτικές ή ταξικές διαφορές. Συγκεκριμένα, ο αμοιβαίος σεβασμός στη
διαφορετικότητα τροφοδοτεί την αλληλεγγύη, προωθώντας την κοινωνική συνοχή και την ειρηνική συνύπαρξη. Ο σημαντικός ρόλος του αθλητισμού στο
πλαίσιο των προσπαθειών για την προώθηση της ειρήνης ποτέ δεν θα υπογραμμισθεί αρκετά και υπάρχουν πολλά παραδείγματα, σε όλο τον κόσμο, που μας
δείχνουν τη δύναμη του αθλητισμού και τις Oλυμπιακές αξίες που τον στηρίζουν.
Στο πλαίσιο των καθηκόντων μου ως Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σε θέματα Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη, συνάντησα
πολλές περιπτώσεις όπου ο αθλητισμός έπαιξε ουσιαστικό ρόλο για την προώθηση της ειρήνης, της ανεκτικότητας και του σεβασμού συμπεριλαμβανομένων και
μετασυγκρουσιακών περιοχών.
Ας δούμε το παράδειγμα της Ακτής του Ελεφαντοστού
όπου οργανώθηκε ένα ποδοσφαιρικό τουρνουά με θέμα «Ειρήνη μέσω του Ποδοσφαίρου», από μια ειρηνευτική επιχείρηση του ΟΗΕ, το 2009. Στο τουρνουά
αυτό συμμετείχαν οι αντιστασιακές και οι κυβερνητικές δυνάμεις για την προώθηση της συμφιλίωσης και
της ειρήνης. Περίπου δύο χιλιάδες θεατές και διοικητικές, πολιτικές και παραδοσιακές αρχές ήταν παρού-

unity. About two-thousand spectators and administrative, political and traditional authorities, as well
as representatives of each forces were present and
had the opportunity to hear messages of peace, unity, cooperation and social cohesion.
An ongoing example is the role of sport as a diplomatic tool between the Democratic People’s Republic of Korea and the Republic of Korea. Since 1953,
the Korean Peninsula has been divided into two
states. However, sport has been serving as a bridge
between the two, providing a platform for friendly
interaction and cooperation. For example, the United Nations Office on Sport for Development and
Peace (UNOSDP) Youth Leadership Camp hosted in
Gwangju in summer 2013 featured youth from both
countries. Along with other participants from all
across Asia, young women and men worked together to develop both personal and professional skills to
take back to their communities. Furthermore, mutual respect from both parties will provide the foundation for the two Koreas to discuss a common sport
agenda, helping to create a peaceful, reconciliatory
atmosphere aside from geopolitics.
These are just two of many initiatives around the
world that intentionally use sport to bridge divides
and promote mutual trust and rapprochement. At
all times it is crucial to keep in mind the context of
local socio-cultural norms and values, as they can

σες, καθώς και εκπρόσωποι των δύο δυνάμεων, που
είχαν την ευκαιρία να δεχθούν μηνύματα ειρήνης, ενότητας, συνεργασίας και κοινωνικής συνοχής.
Ένα συνεχιζόμενο παράδειγμα είναι ο ρόλος του αθλητισμού ως διπλωματικού εργαλείου ανάμεσα στη
Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας και τη Δημοκρατία της Κορέας. Από το 1953, η χερσόνησος της Κορέας έχει χωριστεί σε δύο κράτη. Ο αθλητισμός, ωστόσο,
λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα στις δύο χώρες, παρέχοντας ένα πλαίσιο για φιλική επικοινωνία και συνεργασία. Παραδείγματος χάριν, το Γραφείο Αθλητισμού
των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη φιλοξένησε το καλοκαίρι του 2013, στο Γκουανγκζού, την Κατασκήνωση Νέων Ηγετών, στην οποία
συμμετείχαν νέοι από τις δύο χώρες. Μαζί με άλλους
συμμετέχοντες από όλη την Ασία, νέες και νέοι δούλεψαν μαζί για να αναπτύξουν ατομικές και επαγγελματικές δεξιότητες, τις οποίες θα μεταφέρουν στις
κοινότητές τους. Επίσης, ο αμοιβαίος σεβασμός από
τις δύο πλευρές θα αποτελέσει το έρεισμα για τις δύο
Κορέες ώστε να συζητήσουν από κοινού ένα αθλητικό
πρόγραμμα, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας
ειρηνικής, συμφιλιωτικής ατμόσφαιρας, πέρα από γεωπολιτικές θέσεις.
Αυτές είναι μόνο δύο από τις πολλές πρωτοβουλίες,
σε όλο τον κόσμο, που χρησιμοποιούν εσκεμμένα τον
αθλητισμό για να γεφυρώνονται οι διαφορές και να
προωθούνται η αμοιβαία εμπιστοσύνη και προσέγ-
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often influence ways in which Sport for Peace initiatives can and should be carried out. While working
with the universal values of sport, keeping attuned
to these differences is an essential factor in dictating
the success of any initiative. Respect for diverse cultural contexts is a prerequisite.
Mutual respect for diversity is both a requirement
for participating in sport and an objective and outcome of well-designed interventions. In other words,
to maximize the positive potential of sport, respect
should be actively promoted through sport, rather
than expecting that it will naturally materialize as
a result of sporting competition. For example, consider projects bringing together youth from different ethnic communities who were at conflict; here,
respect for diversity is not a given. Sporting experience must be underpinned by conflict-sensitive curricula implemented by skilled coaches. Processes
such as this one enable respect for one’s opponents
and diversity to be initiated and flourish.
Another important avenue wherein respect for diversity promotes peacebuilding is through Sport for All
initiatives. Sport is a fundamental right; everyone,
regardless of race, gender, class, age, ability, sexual
orientation or religion, should have equal access to
it. To achieve universal access, respect for diversity
for all spectrums of life must first be set in place. Let
me share an example: During my mission to Oceania and the Pacific last year, I visited the Inclusive
Cricket Programme for people with disabilities. This
programme, run by Cricket Fiji and supported by the
Australian Sport Commission, offers regular cricket
training sessions adapted to specific needs and abilities of the participants. This is a concrete example of
respect for diverse abilities; it is through such initia-
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γιση. Είναι πάντα σημαντικό να έχουμε κατά νου το
πλαίσιο των τοπικών κοινωνικών και πολιτιστικών
κανόνων και αξιών, επειδή συχνά ίσως να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι πρωτοβουλίες του
Αθλητισμού για την Ειρήνη μπορούν και πρέπει να
υλοποιούνται. Καθώς εστιάζουμε στις οικουμενικές αξίες του αθλητισμού, η προσοχή που θα δώσουμε στις
διαφορές αυτές, αποτελούν τον ουσιαστικό παράγοντα
που θα καθορίσει την επιτυχία οποιασδήποτε πρωτοβουλίας. Προϋπόθεση είναι ο σεβασμός για τα διάφορα πολιτιστικά πλαίσια.
Ο αμοιβαίος σεβασμός στη διαφορετικότητα είναι
απαίτηση για τη συμμετοχή στον αθλητισμό, αλλά
και στόχος και αποτέλεσμα για καλά σχεδιασμένες
παρεμβάσεις. Με άλλα λόγια, προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε το θετικό δυναμικό του αθλητισμού,
ο σεβασμός πρέπει να προωθείται ενεργά μέσω του
αθλητισμού, αντί να περιμένουμε ότι θα προκύψει
φυσικά σαν αποτέλεσμα της αγωνιστικής διαδικασίας. Παραδείγματος χάριν, σκεφθείτε τα σχέδια που
φέρνουν κοντά νέους από διαφορετικές εθνοτικές
κοινότητες που βρίσκονται σε σύγκρουση. Εδώ, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα δεν είναι κάτι το δεδομένο. Η αθλητική εμπειρία πρέπει να εδράζεται σε
συγκρουσιακά ευαίσθητα προγράμματα που εφαρμόζονται από εξειδικευμένους προπονητές. Αυτού του
είδους οι διαδικασίες επιτρέπουν στο σεβασμό των
αντιπάλων και στη διαφορετικότητα να εδραιωθούν
και να καρποφορήσουν.
Μια άλλη σημαντική οδός είναι οι πρωτοβουλίες του
Αθλητισμού για Όλους, μέσα από τις οποίες προωθείται η ειρήνη. Ο αθλητισμός είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου,
τάξης, ηλικίας, ικανότητας, γενετήσιου προσανατολισμού ή θρησκείας, πρέπει να έχει ίση πρόσβαση σε αυ-

“Mutual respect for diversity
is both a requirement for
participating in sport and an
objective and outcome of welldesigned interventions.”
«Ο αμοιβαίος σεβασμός στη
διαφορετικότητα είναι απαίτηση για
τη συμμετοχή στον αθλητισμό, αλλά
και στόχος και αποτέλεσμα για καλά
σχεδιασμένες παρεμβάσεις.»

tives that we realize how richly varied sporting experience and life can be. In addition, Cricket Fiji is
setting a good example for all onlookers that sport
can also be an educational tool, spreading the values
of respect for diversity and cooperation.
The Olympic and Paralympic Games are another
case in point wherein respect for diversity and cooperation is a core requisite and a result, without
which Olympic solidarity could not stand. Imagine
the powerful spectacle of these Games celebrating
sporting excellence and competition without respect
for diversity; there would simply be no camaraderie among athletes and nations, rendering the event
as one with little or no social impact or legacy. In
addition to celebrating the triumphant performance
of our athletes, we should also take note of the following moments: opposing teams encouraging and
congratulating each other regardless of the match
result; the enabling of nations at conflict coming together in the peaceful setting of sport competition;
and the deference of each every ability, to name a
few. Such are moments that truly illuminate sport’s
victory over prejudice and discrimination, and its
role as a catalyst for peace.
There is a natural affinity between the Olympic
value of respect for diversity and objectives of the
United Nations, such as the promotion of social inclusion, peaceful settlement of disputes and harmonious relations among peoples and nations. The
United Nations General Assembly and the Human
Rights Council have recognized this complimentary
association, urging all Member States to abide by
the Olympic Truce and to recognize the potential of
sport in promoting respect, diversity, tolerance and
fairness.

τό. Για να επιτευχθεί όμως η οικουμενική πρόσβαση
στον αθλητισμό, πρέπει πρώτα να καθιερωθεί ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, σε όλο το φάσμα της ζωής,
Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας ένα παράδειγμα. Στη διάρκεια της αποστολής μου στην Ωκεανία και
τον Ειρηνικό πέρυσι, επισκέφθηκα το Πρόγραμμα Κρίκετ για άτομα με αναπηρίες. Το πρόγραμμα, που εφαρμόζεται από τον Όμιλο Κρίκετ των Φίτζι και στηρίζεται
από την Επιτροπή Αθλητισμού της Αυστραλίας, προσφέρει τακτικές προπονήσεις, προσαρμοσμένες στις
ειδικές ανάγκες και ικανότητες των μετεχόντων. Αυτό
είναι ένα χειροπιαστό παράδειγμα σεβασμού απέναντι
σε διαφορετικές ικανότητες. Μέσα από τέτοιες διαδικασίες αντιλαμβανόμαστε πόσο ποικίλη και πλούσια
μπορεί να είναι η αθλητική εμπειρία και η ζωή.
Οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν μια άλλη περίπτωση, όπου ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η συνεργασία αποτελούν τη βασική
προϋπόθεση. Φανταστείτε το εντυπωσιακό θέαμα που
προσφέρουν αυτοί οι Αγώνες, που γιορτάζουν την αθλητική αριστεία και τον συναγωνισμό, χωρίς το σεβασμό στη διαφορετικότητα. Απλά, δεν θα υπήρχε
συντροφικότητα μεταξύ των αθλητών και των εθνών,
με αποτέλεσμα η εκδήλωση να έχει λίγη ή καμία κοινωνική απήχηση ή κληρονομιά. Πέρα από τον εορτασμό των θριαμβευτικών επιδόσεων των αθλητών
μας, πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη τις εξής στιγμές: όταν οι αντίπαλες ομάδες ενθαρρύνονται και αλληλοσυγχαίρονται, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του
αγώνα, όταν έχουν τη δυνατότητα χώρες σε σύγκρουση να συναντηθούν στο ειρηνικό περιβάλλον του αθλητικού αγώνα και όταν υπάρχει σεβασμός για την
ικανότητα του άλλου, για να αναφέρουμε μόνο αυτά
τα παραδείγματα. Αυτές είναι στιγμές που φωτίζουν
πραγματικά τη νίκη του αθλητισμού, πέρα από προκαταλήψεις και διακρίσεις και τον ρόλο του ως καταλύτη
για την ειρήνη.
Υπάρχει μια φυσική σχέση συνάφειας ανάμεσα στην
Ολυμπιακή αξία του σεβασμού στη διαφορετικότητα και των στόχων των Ηνωμένων Εθνών, όπως η
προώθηση της κοινωνικής συμπερίληψης, η ειρηνική επίλυση των διαφορών και οι αρμονικές σχέσεις
μεταξύ λαών και εθνών. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουν αναγνωρίσει τη συμπληρωματική
αυτή σχέση, καλώντας όλα τα Κράτη Μέλη να τηρούν
την Ολυμπιακή Εκεχειρία και να αναγνωρίζουν τον
ρόλο του αθλητισμού για την προώθηση του σεβασμού, της διαφορετικότητας, της ανοχής και της ίσης
μεταχείρισης.
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Pierre de Coubertin, the founder of the modern Olympic Games, was first and foremost an educationist. It is, therefore, not surprising that educational
values always featured prominently in the concept
and programme of the Olympic Movement.
Although the early years of modern Olympism were
very Eurocentric, Coubertin’s ideals cast well beyond
the “European” world. The design of the Olympic
symbol by Coubertin in 1913 again highlights Coubertin’s philosophy of encompassing Olympism’s
universality when he stated: “These five rings represent the five parts of the world now won over to
Olympism and ready to accept its fertile rivalries.
Also (white background included), the six colours
thus combined represent those of all nations, with no
exceptions.”
With all of us well-settled into the Third Millennium of the common era, inclusivity is now firmly entrenched in all walks of life in our fast moving world.
Universality, the generally accepted term for inclusivity, prevails in all facets of the organization of the
Olympic Games. The principle of universality ensures that all National Olympic Committees (NOCs)
of the world can participate in the Olympic Games.
The Fundamental Principles of Olympism as enunciated in the Olympic Charter namely:
“The goal of Olympism is to place sport at the service
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Ο Πιερ ντε Κουμπερτέν, ο ιδρυτής των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, ήταν πρωτίστως ένας παιδαγωγός. Συνεπώς δεν είναι απορίας άξιο το
γεγονός ότι οι εκπαιδευτικές αξίες κατέχουν πάντα
σημαντική θέση στην έννοια και το πρόγραμμα του
Ολυμπιακού Κινήματος.
Παρόλο που τα πρώτα χρόνια του σύγχρονου Ολυμπισμού υπήρξαν ιδιαίτερα ευρωκεντρικά, τα ιδανικά
του Κουμπερτέν ξεπερνούσαν κατά πολύ τα «ευρωπαϊκά» πλαίσια. H σχεδίαση του Ολυμπιακού εμβλήματος από τον Κουμπερτέν το 1913 εκφράζει και πάλι τη
φιλοσοφία του μεγάλου ανδρός που αναφέρεται στην
καθολικότητα του Ολυμπισμού: «Αυτοί οι πέντε κύκλοι αντιπροσωπεύουν τις πέντε περιοχές του κόσμου
που έχει κατακτήσει ο Ολυμπισμός και που είναι έτοιμες να δεχθούν τον εποικοδομητικό ανταγωνισμό.
Επιπλέον, τα έξι χρώματα (συμπεριλαμβανομένου του
λευκού φόντου), όπως έχουν συνδυαστεί, αντιπροσωπεύουν τα χρώματα όλων των χωρών ανεξαιρέτως».
Έχοντας προ πολλού εισέλθει στην τρίτη χιλιετία, διαπιστώνουμε ότι η ζωή χωρίς αποκλεισμούς είναι μια
αντίληψη βαθιά ριζωμένη σε όλα τα κοινωνικά στρώματα στον γρήγορα μεταβαλλόμενο κόσμο μας.
Η καθολικότητα, ο μη αποκλεισμός, χαρακτηρίζει όλες τις οργανωτικές πτυχές των Ολυμπιακών Αγώνων. Η αρχή της καθολικότητας εξασφαλίζει ότι όλες
οι Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές (ΕΟΕ) ανά την υφήλιο μπορούν να συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς
Αγώνες.
Οι θεμελιώδεις αρχές του Ολυμπισμού, όπως αποτυπώνονται στον Ολυμπιακό Χάρτη και αναφέρουν ότι:
«Σκοπός του Ολυμπισμού είναι να θέσει τον αθλητισμό στην υπηρεσία της αρμονικής ανάπτυξης του
ανθρώπου, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία μιας ειρηνικής κοινωνίας, που να ενδιαφέρεται για τη διατή-

of the harmonious development of humankind, with
a view to promoting a peaceful society concerned
with the preservation of human dignity.

ρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Any form of discrimination with regard to a country
or a person on grounds of race, religion, politics, gender or otherwise is incompatible with belonging to
the Olympic Movement”, recognize that we live in a
world that is diverse but ensuring compatibility results in a united approach in the preservation of human dignity. In short, Respect for Diversity.

Κάθε μορφή διάκρισης σε βάρος μιας χώρας ή ενός ατόμου λόγω της φυλής, της θρησκείας, των πολιτικών
πεποιθήσεων, του φύλου του ή άλλων αιτίων είναι
ασυμβίβαστη με το Ολυμπιακό Κίνημα», αναγνωρίζουν ότι ζούμε σ’ έναν κόσμο της διαφορετικότητας
που εξασφαλίζει τη συμβατότητα των αποτελεσμάτων
μέσα σε μία ενοποιημένη προσέγγιση και με σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, δηλαδή το Σεβασμό στη Διαφορετικότητα.

The International Olympic Academy (IOA) is an important and crucial player in not only propagating,
but also effecting the respect for diversity. As one of
the primary agents of the IOC’s Education and Culture Commission, the IOA’s Session for Young Participants “acts as an international forum for free
expression and exchange of ideas” and brings “together people from all over the world, in a spirit of
friendship and cooperation”.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΑ) είναι ένας
σημαντικός και ουσιαστικός παράγων όχι μόνον για
την εξάπλωση αλλά και για το σεβασμό στη διαφορετικότητα. Ως βασικός φορέας της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της ΔΟΕ, η Σύνοδος για
Νέους Μετέχοντες της ΔΟΑ «αποτελεί ένα διεθνές
βήμα ελεύθερης έκφρασης και ανταλλαγής απόψεων»
ενώ "συγκεντρώνει άτομα απ’ όλη την υφήλιο μέσα σ’
ένα πνεύμα φιλίας και συνεργασίας».

The structure of the course for Young Participants,
from arrival in Athens until their departure, is so
structured to initially commence with outlining the
parameters of operation to a final outburst of family
unity on termination.

Η Σύνοδος για Νέους Μετέχοντες, από την άφιξή
τους στην Αθήνα μέχρι την αναχώρησή τους, είναι έτσι δομημένη, ώστε στην αρχή να παρουσιάζονται οι
παράμετροι λειτουργίας και στο τέλος να υπάρχει μια
αυθόρμητη εκδήλωση οικογενειακής ενότητας.

Since 1996 I have participated in the activities of the

Από το 1996 συμμετέχω στις δραστηριότητες της
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IOA, in one form or another (mostly as a lecturer, but
also as an observer or visitor). The evolution and finetuning has been impressive.
In my early years, the number of participants who
arrived for the Session in Olympia always exceeded
the number which attended the lectures. The IOA did
not have total control in determining the calibre and
background of all participants. Most displayed genuine interest in the lectures and associated activities.
A few, because of lax monitoring by some National
Olympic Committees (NOCs), seemed to consider the
trip to Olympia as a tourist exercise. Among the very
enthusiastic to absorb as much knowledge as possible, some were reluctant to participate in the discussions for concern of how their contributions would
be accepted by their fellow peer group members. Initially, they were what one calls, “note takers” and dormant listeners.
I observed the rapid progression to the present state
of involvement by the participants. No doubt, the staff
at the IOA have obviously provided the NOCs with
more details about expectations at Olympia. Now the
participants arrive well-prepared. Besides, social media has made its anticipated contribution. Although
the age stipulation remains unchanged, most of today’s participants seem much more mature. This is
evident by the enquiring mind of many.
The words of Avery Brundage, the former President
of the IOC, seems to have provided the appropriate
stimulation for the present-day participants:
“For a fortnight you will have the privilege of living
here at the Mecca of the Olympic Movement, in the
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ΔΟΑ, υπό τη μία ή την άλλην ιδιότητα (τις περισσότερες φορές ως ομιλητής, αλλά και ως παρατηρητής ή επισκέπτης). Ομολογώ ότι η εξέλιξη και η προσαρμογή
υπήρξαν εντυπωσιακές.
Στα πρώτα χρόνια μου στην Ακαδημία, ο αριθμός
των συμμετεχόντων που έφθαναν στην Ολυμπία για
τη Σύνοδο ήταν πάντα μεγαλύτερος εκείνου που παρακολουθούσαν τις διαλέξεις. Η ΔΟΑ δεν μπορούσε
να ελέγχει απόλυτα το επίπεδο και το μορφωτικό υπόβαθρο όλων των συμμετεχόντων. Οι περισσότεροι
εκδήλωναν πραγματικό ενδιαφέρον για τις διαλέξεις
και τις συναφείς δραστηριότητες. Μερικοί, λόγω της
ελλιπούς παρακολούθησης ορισμένων Εθνικών Ολυμπιακών Επιτρόπων (ΕΟΕ), έδιναν την εντύπωση ότι θεωρούσαν το ταξίδι στην Ολυμπία μία τουριστική
εκδρομή. Ανάμεσα στους ιδιαίτερα ενθουσιώδεις να
αφομοιώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις,
υπήρχαν και μερικοί που δίσταζαν να συμμετάσχουν
στις συζητήσεις με φόβο μήπως η συμβολή τους δεν
γινόταν θετικά αποδεκτή από τα άλλα μέλη της ομάδας τους. Στην αρχή υπήρχαν εκείνοι που έπαιρναν
σημειώσεις και οι αφανείς παρόντες.
Παρακολούθησα την ταχεία εξέλιξη μέχρι το παρόν
στάδιο πραγματικής συμμετοχής του κοινού. Αναμφίβολα, το προσωπικό της ΔΟΑ ενημερώνει πληρέστερα
τις ΕΟΕ σχετικά με τα αναμενόμενα στην Ολυμπία.
Σήμερα, οι συμμετέχοντες καταφθάνουν άρτια προετοιμασμένοι. Επίσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν προφανώς συμβάλει σημαντικά. Παρά το
γεγονός ότι οι ηλικιακοί περιορισμοί παραμένουν αναλλοίωτοι, οι περισσότεροι από τους σημερινούς
συμμετέχοντες φαίνονται πολύ ωριμότεροι. Αυτό είναι καταφανές από το ανήσυχο πνεύμα πολλών.

“Olympism is not a system,
it is a state of mind. It can permeate a
wide variety of modes of expression
and no single race or era can claim
to have monopoly of it.”
Pierre de Coubertin
«Ο Ολυμπισμός δεν είναι σύστημα,
είναι mia πνευματικη κατασταση.
Ποικίλες μορφές έκφρασης μπορούν
να τον οικειοποιηθούν, αλλά
καμία φυλή ή εποχή δεν μπορεί να
ισχυριστεί ότι κατέχει το αποκλειστικό
του μονοπώλιο.»
Πιερ ντε Κουμπερτέν

sacred precincts where Pindar and the other great
Hellenic poets, orators, sculptors and artists gained
inspiration.”
The role of the coordinators in setting the ambience
for the relevant interaction among the participants
cannot be overlooked. Having been former participants, and learning from previous sessions, their
comprehension in establishing empathy among the
newly assembled group has contributed in fortifying
the essence of diversity.
Communications within the past participants (thanks
to social media) is further indicative of the continuity.
It is, in the end, social interaction that cements cohesion and understanding which eventually leads to respect for diversity.
The IOC is now in the process of reviewing the overall policy for the next eight years under its President,
Dr Thomas Bach. The project, known as “Olympic
Agenda 2020” has been discussed in detail by the
IOC Members in February 2014. It is now requesting contributions from all interested organisations
and individuals. Constructive input to Agenda 2020
will assist in the further development in the shaping
of the Olympic Movement. The IOC’s role in Unity in
Diversity is one of the central points for discussion.
Respect for Diversity is best echoed by Pierre de Coubertin: “To ask people to respect each other is not in
the least utopian, but in order to respect one another
it is first necessary to know one another.”

Τα λόγια του Avery Brundage, πρώην προέδρου της
ΔΟΕ, ίσως να λειτούργησαν ως κίνητρα για τους σημερινούς συμμετέχοντες:
«Επί ένα δεκαπενθήμερο, θα έχετε το προνόμιο να
ζήσετε εδώ, στη Μέκκα του Ολυμπιακού Κινήματος,
στον ιερό χώρο όπου εμπνεύσθηκαν ο Πίνδαρος και
οι άλλοι μεγάλοι Έλληνες ποιητές, ρήτορες, γλύπτες
και καλλιτέχνες».
Δεν πρέπει ωστόσο να λησμονηθεί ο ρόλος των συντονιστών στη δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας που εξασφαλίζει την αλληλενέργεια μεταξύ των
συμμετεχόντων. Ως πρώην συμμετέχοντες με εμπειρία από προηγούμενες συνόδους, η κατανόησή τους
για την προσέγγιση μεταξύ των μελών αυτής της νεοσύστατης ομάδας συνέβαλε στην ενίσχυση της έννοιας της διαφορετικότητας.
Η επικοινωνία με τους πρώην συμμετέχοντες (χάρη
στα κοινωνικά δίκτυα) εξασφαλίζει τη συνέχεια.
Τελικά, οι κοινωνικές επαφές είναι εκείνες που παγιώνουν τη συνοχή και την κατανόηση που οδηγούν
τελικά στο σεβασμό της διαφορετικότητας .
Η ΔΟΕ βρίσκεται στη διαδικασία αναθεώρησης της
γενικής της πολιτικής για την επόμενη οκταετία, υπό
τον νέο της πρόεδρο, Δρα Thomas Bach. Το εγχείρημα, γνωστό ως «Ολυμπιακή Ατζέντα 2020», συζητήθηκε λεπτομερώς από τα μέλη της ΔΟΕ το Φεβρουάριο
2014. Αναμένονται τώρα οι συνεισφορές όλων των
ενδιαφερόμενων οργανώσεων και ατόμων. Η εποικοδομητική συμβολή στην Ατζέντα 2020 θα προωθήσει
περαιτέρω το Ολυμπιακό Κίνημα. Ο ρόλος της ΔΟΕ
στο πλαίσιο της "Ενότητας στη Διαφορετικότητα", θα
είναι ένα από τα κεντρικά θέματα συζήτησης.
Ο Πιερ ντε Κουμπερτέν εκφράζει θαυμάσια το σεβασμό στη διαφορετικότητα με τα λόγια του: «Να ζητάς
από τους λαούς αλληλοσεβασμό δεν είναι ουτοπία,
αλλά για να σέβεται ο ένας τον άλλον πρέπει πρώτα
να γνωρίζονται μεταξύ τους».
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THE ACTIVITIES OF THE

INTERNATIONAL
OLYMPIC TRUCE
CENTRE

OI ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ

by DR CONSTANTINOS FILIS, DIRECTOR OF THE INTERNATIONAL OLYMPIC TRUCE CENTRE /
απο τον ΔΡα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΦΙΛΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ

The International Olympic Truce Centre
(IOTC) was established in 2000 by the International Olympic Committee and the Greek government
with a view to promoting the idea of the Olympic
Truce. Its President is Dr Thomas Bach, also President of the International Olympic Committee.

Το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας (ΔΚΟΕ)
ιδρύθηκε το 2000 από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή
και την Ελληνική Κυβέρνηση, με σκοπό την προώθηση
της ιδέας της Ολυμπιακής Εκεχειρίας. Πρόεδρος του είναι ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής
Δρ Thomas Bach.

Since 2011, the IOTC has expanded its field of activities from the promotion and adoption of resolutions by the UN General Assembly before the
Olympic Games to the development of actions and
programmes aimed at the general public. It is also actively involved in, or supports, the activities
of other organizations that promote the ideals and
values of the Olympic Movement and Olympic
Truce. The adoption of the Resolution for the Observance of Olympic Truce during the Winter Olympic

Από το 2011, το ΔΚΟΕ έχει επεκτείνει το πεδίο των
δράσεών του, από την προώθηση και υιοθέτηση ψηφισμάτων από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πριν τους
Ολυμπιακούς Αγώνες, στην ανάπτυξη δράσεων και
προγραμμάτων που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, ενώ συμμετέχει ενεργά ή υποστηρίζει δράσεις άλλων οργανισμών που προωθούν τα ιδανικά και τις αξίες του
Ολυμπιακού Κινήματος και της Ολυμπιακής Εκεχειρίας. Η υιοθέτηση του Ψηφίσματος για την Ολυμπιακή
Εκεχειρία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι συνο-
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Games in Sochi was accompanied by an open debate at the headquarters of the UN on the concept
of Olympic Truce today. It was attended, inter alia,
by the President of the IOC and Special Adviser to
the UN Secretary-General on Sport for Development and Peace, Mr Lemke, as well as ambassadors
and officials of international organizations.

δεύτηκε από μια ανοιχτή συζήτηση για την έννοια της
Ολυμπιακής Εκεχειρίας σήμερα, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, όπου συμμετείχαν, inter alia, ο Πρόεδρος
της ΔΟΕ, ο Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα
του ΟΗΕ σε θέματα Αθλητισμού για την ανάπτυξη και
την ειρήνη, κ. Lemke, πρέσβεις και στελέχη διεθνών
οργανισμών.

The IOTC’s educational programmes IMAGINE
PEACE and RESPECTING DIVERSITY are aimed
at pupils 6-10 and 10-15 years old and are implemented in cooperation with the British Council. Over 10,000 children and 2,500 teachers have
participated in these programmes. The books that
support the programmes have been translated into 5 languages and have
attracted the interest of
many countries wanting
to use them to support
their own Olympic education programmes. Within the framework of its
RESPECTING DIVERSITY programme, the IOTC
organized the contest,
“We say NO to bullying”,
which attracted considerable interest from the
Greek school community. Over 450 teams of students from 161 public and
private schools from 78
cities in Greece participated in the contest. Overall, 1648 pupils and 207 teachers took part in the
contest.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΔΚΟΕ IMAGINE
PEACE και RESPECTING DIVERSITY απευθύνονται σε
μαθητές 6-10 ετών και 10-15 ετών αντίστοιχα, και διενεργούνται σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο.
Σε αυτά έχουν συμμετάσχει περισσότερα από 10.000
παιδιά και 1.500 εκπαιδευτικοί. Τα βιβλία που στηρίζουν τα προγράμματα έχουν μεταφραστεί σε 5 γλώσσες,
ενώ έχουν προσελκύσει το
ενδιαφέρον πολλών χωρών
που επιθυμούν να στηρίξουν
το πρόγραμμα Ολυμπιακής
παιδείας της χώρας τους σε
αυτά. Στο πλαίσιο του προγράμματος
RESPECTING
DIVERSITY, το ΔΚΟΕ διοργάνωσε τον διαγωνισμό «Λέμε
ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό»,
ο οποίος συγκέντρωσε το
ενδιαφέρον της σχολικής
κοινότητας στην Ελλάδα. Περισσότερες από 450 ομάδες
μαθητών από 161 δημόσια
και ιδιωτικά σχολεία από 78
πόλεις της χώρας, συμμετείχαν στον διαγωνισμό. Συνολικά, στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος 1.648 μαθητές και 207 εκπαιδευτικοί.

The IOTC gives special emphasis to the creation
of synergies between organizations whose objective is to promote peace, solidarity and respect for
diversity, focusing especially on children. At present, the pan-Hellenic school contest, “You and I together for a peaceful world, free of violence and
racism”, jointly organized with UNICEF is in progress. Its objective is to support students’ actions for
combating racism.

Το ΔΚΟΕ δίνει μεγάλη έμφαση στη δημιουργία συνεργειών με οργανισμούς που έχουν ως σκοπό την προώθηση της ειρήνης, της αλληλεγγύης και του σεβασμού
στη διαφορετικότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά.
Την περίοδο αυτή, είναι σε εξέλιξη ο πανελλήνιος σχολικός διαγωνισμός «Εγώ και εσύ μαζί, για έναν κόσμο ειρηνικό, χωρίς βία και ρατσισμό», που διοργανώνει από
κοινού με την UNICEF και στόχο έχει να αναδείξει τις
δράσεις των μαθητών για την καταπολέμηση του φαινομένου του ρατσισμού.

In the coming months, the most important activities of the IOTC will focus on a joint presentation
with the International Olympic Academy at the
Youth Olympic Games in Nanjing, China, promoting the history and the ideals of Olympism and
Olympic truce. Moreover, at the end of July, the
1st Summer Camp of the International Centre for
Olympic Truce will be held in the IOA’s facilities
in Ancient Olympia on the topic IMAGINE PEACE.

Το επόμενο διάστημα, οι σημαντικότερες δράσεις του
ΔΚΟΕ εντοπίζονται στην κοινή παρουσία με τη Διεθνή
Ολυμπιακή Ακαδημία στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στη Nanjing της Κίνας, όπου θα προβληθούν η ιστορία και τα ιδεώδη του Ολυμπισμού και της Ολυμπιακής
Εκεχειρίας, ενώ στα τέλη Ιουλίου, στις εγκαταστάσεις
της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία, θα φιλοξενηθεί το 1ο
Summer Camp του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας με θέμα IMAGINE PEACE.
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ROMANIA

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

In the second half of 2013, the National Olympic
Academy of Romania completed the activities it
had initiated during the first six months in its 46
annexes throughout the country. These activities
included two competitions for children and young
people, the first on literature and sports journalism
and the second on fine arts under the title: “The
Olympic Games in Children’s imagination”.

Στο δεύτερο μέρος του 2013, η Εθνική Ολυμπιακή
Ακαδημία της Ρουμανίας ολοκλήρωσε τις δράσεις που
είχε ξεκινήσει στο πρώτο μισό, σε 46 παραρτήματά
της σε όλη τη χώρα. Οι δράσεις αφορούσαν σε δύο
διαγωνισμούς για παιδιά και νέους, με τον πρώτο
να έχει σχέση με τη λογοτεχνία και την αθλητική
δημοσιογραφία και τον δεύτερο να ασχολείται με τις
καλές τέχνες και με τίτλο: «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες
μέσα στη φαντασία των παιδιών».

The literature and journalism competition attracted
3,500 works of prose, poetry and documentary from
school pupils all over the country. The best works,
300 approximately, made it to the national stage.
The jury awarded around 70 prizes and the winners
were invited to attend the awards ceremony, on
November 1st 2013, at the “Olympic House” in
Bucharest, where they received their diplomas and
prizes.
The fine arts competition attracted approximately
6,500 drawings and paintings, 600 of which
moved to the next stage, at national level. The
jury selected 150 works from three age groups
(7-10, 11-14, 15-18), which were the subject of an
exhibition that was held in the Sport Museum of
Romania. The winners were present at the awards
ceremony in Bucharest, on 8 November 2013,
where they received their diplomas, together with
painting materials, books and art albums.
The National Olympic Academy also published the
“Olympic Guide”, a book on Olympic education,
under the guidance of its Director, Olympic
medallist Laura Carlescu Badea. The initiative was
supported financially by the European Olympic
Committees and the book was distributed to the 46
annexes to help them in their work.

Ο διαγωνισμός για τη λογοτεχνία και τη
δημοσιογραφία συγκέντρωσε 3.500 έργα πεζογραφίας,
ποίησης και χρονικού-ντοκιμαντέρ από μαθητές
των σχολείων όλης της χώρας. Τα καλύτερα έργα
-περίπου 300- προωθήθηκαν στην εθνική φάση,
όπου οι κριτές απένειμαν περίπου 70 βραβεία και
οι νικητές προσκλήθηκαν στην τελετή απονομής,
την 1η Νοεμβρίου 2013, στο «Ολυμπιακό Σπίτι» στο
Βουκουρέστι, όπου παρέλαβαν τα διπλώματα και τα
βραβεία τους.
Ο διαγωνισμός για τις καλές τέχνες συγκέντρωσε
σχεδόν 6.500 σχέδια και ζωγραφιές, εκ των οποίων
τα 600 πέρασαν στην επόμενη φάση, σε εθνικό
επίπεδο. Η κριτική επιτροπή επέλεξε 150 έργα
σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες (7-10, 11-14, 1518 χρονών) και αποτέλεσαν το θέμα έκθεσης στο
Αθλητικό Μουσείο της Ρουμανίας. Όσοι κέρδισαν
βραβεία, παρουσιάστηκαν στην τελετή απονομής στο
Βουκουρέστι στις 8 Νοεμβρίου 2013, για να πάρουν
τα διπλώματά τους, μαζί με υλικά για ζωγραφιές,
βιβλία και άλμπουμ τέχνης.
Επίσης, η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία εξέδωσε τον
«Ολυμπιακό οδηγό», ένα βιβλίο για την Ολυμπιακή
εκπαίδευση, με την καθοδήγηση της Διευθύντριάς της
Laura Carlescu Badea που είναι και Ολυμπιονίκης.
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ARGENTINA

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

The 31st Session of the National Olympic Academy
of Argentina was held on 15-19 October 2013, and
was attended by 43 young men and women from the
country’s various provinces.

H 31η Σύνοδος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας
της Αργεντινής διοργανώθηκε στις 15-19
Οκτωβρίου 2013 και την παρακολούθησαν 43 νέοι
και νέες.

The main topic was the work and legacy of Baron
Pierre de Coubertin, the reviver of the Olympic
Games in the modern era, on the occasion of the
150th anniversary of his birth. The guest speaker
was Professor Otto Schantz who was awarded
the Olympic Order, the highest distinction of the
International Olympic Committee.

Βασικό θέμα είχε το έργο και την κληρονομιά του
βαρόνου Πιερ ντε Κουμπερτέν, που αναβίωσε τους
Ολυμπιακούς Αγώνες στη σύγχρονη εποχή, με την
ευκαιρία της 150ης επετείου από τη γέννησή του.
Βασικός ομιλητής ήταν ο καθηγητής Otto Schantz.

Participants attended lectures on the following
subjects: the structure of the Olympic Movement,
the Winter Olympics, the Pierre de Coubertin
Committee, the Olympic Mission, the International
Olympic Academy, doping, Olympic education, the
IOC’s 125th Session and the Youth Olympic Games
of 2018, which will be held in Buenos Aires.
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Οι μετέχοντες παρακολούθησαν ομιλίες με θέματα
όπως: η δομή του Ολυμπιακού Κινήματος, οι
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, η Επιτροπή
Πιερ ντε Κουμπερτέν, η Ολυμπιακή αποστολή,
η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, το ντόπινγκ, η
Ολυμπιακή παιδεία, η 125η Σύνοδος της ΔΟΕ και οι
Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων του 2018, που θα γίνουν
στο Μπουένος Άιρες.

During the afternoon, participants enjoyed sports
activities and worked in discussion groups.

Τα απογεύματα, όσοι συμμετείχαν στη Σύνοδο
απόλαυσαν αθλητικές δραστηριότητες και δούλεψαν
σε ομάδες συζήτησης.

Mario Mocia, the President of the Argentinian
Olympic Academy, chaired the opening and closing
ceremonies, as well as the daily meetings; whilst
Professor Otto Shantz travelled to the Blas Pascal
University, Cordoba, where he delivered a lecture
organized by Argentina’s Pierre de Coubertin
Committee.

Ο Πρόεδρος της Ολυμπιακής Ακαδημίας της
Αργεντινής Mario Moccia, προήδρευσε στις τελετές
Έναρξης και Λήξης αλλά και στις καθημερινές
συνεδριάσεις, ενώ ο Καθηγ. Otto Schantz ταξίδεψε
στην Κόρδοβα για να δώσει τη διάλεξή του στο
Πανεπιστήμιο Blas Pascal που διοργάνωσε η
Επιτροπή Πιερ ντε Κουμπερτέν της Αργεντινής.

CHINΕSE TAIPEI

ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑÏΠΕÏ

The Chinese Taipei Olympic Committee organized
the annual Session of the Olympic Academy,
from August 29 to September 1st, with a view to
promoting the founding principles and values of
Olympism, in accordance with the Olympic Charter.

Με στόχο την προώθηση των ιδρυτικών αρχών και
των αξιών του Ολυμπισμού και συμβαδίζοντας με
τον Ολυμπιακό Χάρτη, η Ολυμπιακή Επιτροπή της
Κινεζικής Ταϊπέι διοργάνωσε την ετήσια Σύνοδο
της Ολυμπιακής Ακαδημίας από τις 29 Αυγούστου
έως την 1η Σεπτεμβρίου.

Important personalities were chosen as
representatives for the annual Session of the
International Olympic Academy in Ancient
Olympia.
The year’s main subject was Olympic legacy, with
individual topics such as enhancing Olympism
through youth. The President of the Olympic
Committee Thomas Tsai chaired the opening event.
Representatives of the sports authorities were
also present in order to show their support to the
Olympic Movement.
Janet Lynn Paterson, Olympic Relations Director
of the British Olympic Association and member of
the Youth and Sport Commission of the European
Olympic Committees delivered the keynote speech.
The Chinese Taipei Olympic Committee paid
tribute to the late Professor Ming-Hsin Tang, its
former General Secretary.
Over 120 participants gathered at the Academy for
the 4-day event at the Taipei Municipal University.

Σπουδαίες προσωπικότητες επιλέχθηκαν ως
εκπρόσωποι στην ετήσια Σύνοδο της Διεθνούς
Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία.
Το κυρίως θέμα αυτής της χρονιάς ήταν η
Ολυμπιακή κληρονομιά με επιμέρους θέματα όπως
η ενδυνάμωση του Ολυμπισμού μέσω των νέων.
Ο Πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής Thomas
Tsai προήδρευσε στην εναρκτήρια εκδήλωση, ενώ
εκπρόσωποι των αθλητικών αρχών έδωσαν το
«παρών» για να δείξουν την υποστήριξή τους στο
Ολυμπιακό Κίνημα.
Η Janet Lynn Paterson, Διευθύντρια των
Ολυμπιακών Σχέσεων της Βρετανικής Ολυμπιακής
Ένωσης και μέλος της Επιτροπής Νέων και
Αθλητισμού των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών
Επιτροπών έκανε τη βασική ομιλία.
Eπίσης, η Ολυμπιακή Επιτροπή της Κινεζικής
Ταϊπέι απέδωσε φόρο τιμής στον Καθηγ. Ming-Hsin
Tang, πρώην Γενικό Γραμματέα της που «έφυγε»
από τη ζωή.
Περισσότεροι από 120 συμμετέχοντες
συγκεντρώθηκαν στην Ακαδημία για την
τετραήμερη εκδήλωση, στο Πανεπιστήμιο της
Ταϊπέι.
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CYPRUS
The mission of the Olympic Committee of Cyprus is to further
develop and protect the Olympic Movement in the country. For the
seventh consecutive year, the Olympic education programme seeks to
achieve this goal and is now focusing on the younger generations and
secondary school students who are being introduced to the values and
ideals of the Olympic Games together with the good practices of fair
play.
On December 7, the annual session of the Olympic Academy was
held. The discussion topic was: “Olympism and Society”. The keynote
speaker was Dr Panos Razis, professor at Cyprus University.
On September 14, Olympic Day was celebrated at the Athalassa
National Park in Nicosia.

KYΠΡΟΣ
Η αποστολή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής είναι η
ανάπτυξη και η προστασία του Ολυμπιακού Κινήματος στη χώρα.
Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το πρόγραμμα της Ολυμπιακής
εκπαίδευσης επιδιώκει να εκπληρώσει αυτόν τον στόχο και για
φέτος επικεντρώνεται ειδικά στις νέες γενιές και στους μαθητές
Γυμνασίου, στους οποίους παρουσιάστηκαν οι αξίες και τα ιδεώδη των
Ολυμπιακών Αγώνων και η σωστή επίδειξη του «ευ αγωνίζεσθαι».
Στις 7 Δεκεμβρίου έγινε η ετήσια Συνέλευση της Ολυμπιακής
Ακαδημίας με θέμα συζήτησης: «Ολυμπισμός και Κοινωνία». Βασικός
ομιλητής ήταν ο Δρ Πάνος Ραζής, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της
Κύπρου.
Στις 14 Σεπτεμβρίου έγινε ο εορτασμός της Ολυμπιακής Ημέρας στο
Εθνικό Πάρκο Αθαλάσσας στη Λευκωσία.

HONG KONG
The Olympic Camp is one of the most important events organized in Hong Kong for the
promotion of Olympism and the Olympic values. Its objective is to teach the fundamental values
of Olympism to the athletes so that they can apply them in their daily lives. The first Olympic
Camp was held on 20–22 February 2013 and was warmly received by all interested parties, i.e.
athletes, coaches, relevant sport federations and government representatives.
With a view to maintaining the impetus of the first camp, a second camp was organized on 11–
13 February 2014, in order to allow top athletes to carefully study the core values of Olympism,
excellence, friendship and respect.
More than 30 athletes from 12 sports were present and all participants became familiar, through
the lectures and presentations, with the sports structure of Hong Kong, sport nutrition and
psychology, anti-doping and press relations.

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
Η Ολυμπιακή Κατασκήνωση είναι μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις που διοργανώνεται
στο Χονγκ Κονγκ για την προώθηση του Ολυμπισμού και των Ολυμπιακών αξιών κι έχει στόχο να
συστήσει στους αθλητές τις θεμελιώδεις αξίες του Ολυμπισμού προκειμένου να τις εφαρμόσουν
στην καθημερινή τους ζωή. Η πρώτη Ολυμπιακή Κατασκήνωση διεξήχθη στις 20-22 Φεβρουαρίου
του 2013 και έτυχε θετικής ανταπόκρισης απ' όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές.
Προκειμένου να διατηρηθεί η δυναμική της πρώτης κατασκήνωσης, διοργανώθηκε και δεύτερη
στις 11-13 Φεβρουαρίου 2014, ώστε οι κορυφαίοι αθλητές να εντρυφήσουν περισσότερο στις αξίες
του Ολυμπισμού, όπως η αριστεία, η φιλία και ο σεβασμός. Συγκέντρωσε περισσότερους από 30
αθλητές από 12 αθλήματα και όσοι πήραν μέρος εφοδιάστηκαν μέσω παρουσιάσεων και διαλέξεων,
με γνώσεις για την αθλητική δομή του Χονγκ Κονγκ, την αθλητική διατροφή και ψυχολογία, το αντιντόπινγκ και τις σχέσεις με τον Τύπο.
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ITALY

ΙΤΑΛΙΑ

The Italian National Olympic Academy was founded
in 1987 by Giorgio de Stefani who also became its
first President; in addition he was a member of the
IOC, CONI and the Athletes Union of Italy.

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ιταλίας ιδρύθηκε
το 1987 από τον Giorgio de Stefani, μέλος της ΔΟE
και της CONI και Πρόεδρο της Ένωσης Αθλητών της
Ιταλίας, που έγινε και ο πρώτος Πρόεδρος της.

After its foundation, it immediately started to
organize annual meetings of students from the
Physical Education Universities in Italy. These
meetings, called “Olympic Sessions”, lasted 2–3
days and were held in Rome until 1999 and after
that in various Italian cities. At the end of each
Session, a competition was held among the students
in order to select those who would attend the IOA’s
International Session for Young Participants in
Ancient Olympia. A special publication was also
issued with each Session’s conclusions.

Με την ίδρυσή της άρχισε να διοργανώνει ετήσιες
συναντήσεις των φοιτητών των Πανεπιστημίων
Φυσικής Αγωγής της Ιταλίας. Αυτές οι συναντήσεις
ονομάστηκαν «Ολυμπιακές Σύνοδοι», διαρκούσαν
2-3 ημέρες και γίνονταν ως το 1999 στη Ρώμη και
στη συνέχεια σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας. Στο
τέλος κάθε Συνόδου γινόταν διαγωνισμός μεταξύ
των φοιτητών για ν’ αναδειχθούν αυτοί που θα
μετάσχουν στη Διεθνή Σύνοδο Νέων Μετεχόντων
της ΔΟΑ, στην Αρχαία Ολυμπία, ενώ υπήρχε και
ειδική έκδοση με τα συμπεράσματα κάθε Συνόδου.

Since 1997, the President of the National Olympic
Academy is Mauro Checcoli, equestrian Olympic
medallist in Tokyo in 1964.

Από το 1997, Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής
Ακαδημίας είναι ο Μauro Checcoli, Ολυμπιονίκης
της ιππασίας, το 1964 στο Τόκιο.

In May 2013, as part of the annual Session, the
25th anniversary was celebrated. Apart from the
students, the event was attended by CONI and
Sport Federations officials, as well as Olympic
and Paralympic athletes. On this occasion, the
Academy made awards to all the flag bearers of
previous Olympic and Paralympic Games. IOC
President, Thomas Bach, the President of the IOA,
Isidoros Kouvelos and the President of the European
Olympic Committees, Patrick Hickey, attended the
event and former IOC President Jacques Rogge sent
a message.

Toν Mάιο του 2013, ταυτόχρονα με την ετήσια
Σύνοδο εορτάσθηκε η επέτειος των 25 χρόνων και
εκτός των φοιτητών, πήραν μέρος παράγοντες της
CONI και των αθλητικών Ομοσπονδιών, αλλά και
αθλητές των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών
Αγώνων. Λόγω της περίστασης η Ακαδημία βράβευσε
όλους τους σημαιοφόρους των Ολυμπιακών και
των Παραολυμπιακών Αγώνων του παρελθόντος
και την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους,
ο Πρόεδρος της ΔΟΕ Thomas Bach, o Πρόεδρος
της ΔΟΑ Ισίδωρος Κούβελος και ο Πρόεδρος των
Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών Patrick
Hickey, ενώ μήνυμα έστειλε ο τέως Πρόεδρος της
ΔΟΕ Jacques Rogge.

Another activity of the Academy was the
organization of a painting and sculpture
competition, “Art and Sport”. Its success has
prompted the National Academy to organize a fine
arts competition every two years, at national level,
on the subject of sport in the Winter Olympics.
This competition too was crowned with success
since entries reached a record figure of 260 works
(207 paintings and 53 sculptures), which were put
on public display in a special hall of CONI.

Μια άλλη δραστηριότητα της Ακαδημίας είναι η
διοργάνωση ενός διαγωνισμού ζωγραφικής και
γλυπτικής με τίτλο «Τέχνη και Αθλητισμός» που
ξεκίνησε το 2004 από τη ΔΟΕ. Λόγω της επιτυχίας
του, η Εθνική Ακαδημία ξεκίνησε τη διοργάνωση
κάθε δύο χρόνια διαγωνισμού καλών τεχνών σε
εθνικό επίπεδο, για τον αθλητισμό στους Χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες.
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GERMANY

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

It was in 1998 when under the aegis of the German
Olympic Committee a group of German students
travelled for the first time to Greece and Ancient
Olympia to attend lessons at the site of the ancient
Olympic Games. Fifteen years later, this initiative,
now called “Olympia Seminar on Sport Science”
and organized by the German Olympic Academy,
remains unique and continues to be very popular.

Το 1998, τότε υπό την αιγίδα της Γερμανικής
Ολυμπιακής Επιτροπής, ένα γκρουπ Γερμανών
φοιτητών ταξίδεψαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα
και στην Αρχαία Ολυμπία για να κάνουν μάθημα στο
μέρος όπου γίνονταν οι αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Δεκαπέντε χρόνια μετά, αυτή η πρωτοβουλία που
πλέον λέγεται «Ολυμπιακό Σεμινάριο στην Επιστήμη
του Αθλητισμού» και το διοργανώνει η Γερμανική
Ολυμπιακή Ακαδημία, παραμένει μοναδική στη χώρα
και εξακολουθεί να έχει μεγάλη δημοτικότητα.

Over 70 participants from ten sport universities
gathered for the eighth time at the International
Olympic Academy in Greece, from August 31 to
September 8, 2013.
A number of lectures were given during the Seminar
on the trends and development of the Olympic
Movement, as well as short seminars, which had
been prepared at the universities. The discussions
that followed the presentations were of a very high
level and performances by the students themselves
were also staged on the last day.
The contribution of guests such as Felix Lechner
from the IOA’s Master’s Degree Programme
“Olympic Studies, Olympic Education, Organization
and Management of Olympic Events” and Henrik
Stehlik, world trampoline champion and bronze
medallist in Athens 2004, who supplied interesting
information on the “dual career” of a top athlete as
well as political scientist.
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Περισσότεροι από 70 συμμετέχοντες από δέκα
αθλητικά πανεπιστήμια συγκεντρώθηκαν για 8η φορά
στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία στην Ελλάδα, από
τις 31 Αυγούστου ως τις 8 Σεπτεμβρίου του 2013.
Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου υπήρξε μια σειρά
διαλέξεων σχετικά με τις τάσεις και την ανάπτυξη του
Ολυμπιακού Κινήματος, ενώ έγιναν και σεμινάρια
που είχαν προετοιμαστεί στα πανεπιστήμια. Οι
συζητήσεις που ακολουθούσαν τις παρουσιάσεις
είχαν ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, ενώ δεν έλειψαν
και οι καλλιτεχνικές παραστάσεις από τους ίδιους
τους φοιτητές, την τελευταία μέρα του Ολυμπιακού
Σεμιναρίου.

A special guided tour by Emanuel Hübner (Münster
University), Dr Ansgar Molzberger (German Sports
University of Cologne) and Dr Andreas Höfer,
former Director of the German Olympic Academy,
brought participants much closer to ancient Greek
civilization.

Πολύτιμη ήταν η συνεισφορά των καλεσμένων,
όπως του Felix Lechner, από το Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών της ΔΟΑ «Ολυμπιακές Σπουδές,
Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση
Ολυμπιακών Εκδηλώσεων» αλλά και του Henrik
Stehlik, παγκόσμιου πρωταθλητή στο τραμπολίνο
και χάλκινου Ολυμπιονίκη το 2004 στην Αθήνα που
παρείχε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη διπλή
καριέρα ενός κορυφαίου αθλητή αλλά και πολιτικού
επιστήμονα.

The Seminar was led by the Vice-President of the
Academy, Professor Helmut Altenberger, Dr Andreas
Hðfer and Director Tobias Knoch.

Επικεφαλής του Σεμιναρίου ήταν ο Αντιπρόεδρος
της Ακαδημίας Καθηγητής Helmut Altenberger, ο Δρ
Andreas Höfer και ο διευθυντής Tobias Knoch.

HUNGARY

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

The Hungarian National Olympic Committee
supports and operates the Hungarian Olympic
Academy with a view to promoting the Olympic ideal
and the Olympic traditions of the Hungarian Sport
Movement.

Η Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή της Ουγγαρίας
υποστηρίζει και λειτουργεί την Ουγγρική Ολυμπιακή
Ακαδημία με σκοπό την ανάπτυξη του Ολυμπιακού
ιδεώδους και των Ολυμπιακών παραδόσεων του
Ουγγρικού Αθλητικού Κινήματος.

The Committee’s Board of Directors selects, every
four years, the members of the Academy’s Board and
the mandate of the new Board began on 18 December
2012, when the President, Dr Tamas Ajan, thanked
Dezsö Vad, Zoltan Novotny, László Partali and Antal
Kovacs who were stepping down.

Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής επιλέγει
κάθε τέσσερα χρόνια τα μέλη του Συμβουλίου της
Ακαδημίας και το νέο Συμβούλιο ξεκίνησε τη θητεία
του στις 18 Δεκεμβρίου 2012, με τον Πρόεδρο Δρα
Tamas Ajan να ευχαριστεί τους Dezső Vad, Zoltan
Novotny, László Partali και Antal Kovacs που
παραιτήθηκαν από μέλη.

2013 brought a major change in the life of the
Hungarian Olympic Academy when its headquarters
moved from Buda to Pest. The modern and fully
equipped offices are decorated with large photos of
the country’s major successes at the Olympic Games.
In order to achieve the Academy’s objectives within
the International Olympic Movement, representatives
were sent to attend the Sessions of the International
Olympic Academy. Katalin Szikora attended the 10th
Session for Physical Educators, whilst Dr Lajos Szabó
took part in the Session for Directors of National
Olympic Academies. Moreover, Lilla Szill graduated
with honours from the IOA’s Master’s Degree
Programme and Marton Stringovics completed the
programme and will graduate at the end of 2014.
At the invitation of the Slovak Olympic Committee,
four secondary school students, headed by Lilla Szijj,
attended the International Youth Camp in High Tatras
(Stary Smokovec), Slovakia, from the 17th to the 21st
of July.
Apart from all these international activities, the
Academy gives special attention to the research and
promotion of the Olympic Movement and supports
any event related to Olympic traditions. Within
the framework of Olympic education, the Academy
supports 32 Olympic schools.

Το 2013 έφερε μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή της
Ουγγρικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, καθώς άλλαξε η
έδρα της από την Βούδα στην Πέστη. Τα μοντέρνα
και άρτια εξοπλισμένα γραφεία είναι διακοσμημένα
με μεγάλες φωτογραφίες από σπουδαίες επιτυχίες
της χώρας στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της
Ακαδημίας στο Διεθνές Ολυμπιακό Κίνημα,
εστάλησαν εκπρόσωποι στις Συνόδους της Διεθνούς
Ολυμπιακής Ακαδημίας. Η Katalin Szikora πήρε
μέρος στη 10η Σύνοδο για καθηγητές Φυσικής
Αγωγής, ενώ ο Δρ Lajos Szabó συμμετείχε στη
Σύνοδο των Διευθυντών των Εθνικών Ολυμπιακών
Ακαδημιών. Επίσης, η Lilla Szijj αποφοίτησε
με επιτυχία από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
της ΔΟΑ, ενώ ο Marton Stringovics τελείωσε το
Πρόγραμμα και η αποφοίτησή του θα γίνει στα τέλη
του 2014.
Μετά από πρόσκληση της Σλοβακικής Ολυμπιακής
Επιτροπής, πήγαν τέσσερις μαθητές γυμνασίου, με
επικεφαλής τη Lilla Szijj, στη Διεθνή Κατασκήνωση
Νέων στο High Tatras (Stary Smokovec) της
Σλοβενίας, από τις 17 έως τις 21 Ιουλίου.
Εκτός από όλες αυτές τις διεθνείς δράσεις, η
Ακαδημία δίνει μεγάλη έμφαση στην έρευνα
και στην προώθηση του Ολυμπιακού Κινήματος
και υποστηρίζει κάθε εκδήλωση που σχετίζεται
με τις Ολυμπιακές παραδόσεις. Στο πλαίσιο της
Ολυμπιακής εκπαίδευσης η Ακαδημία υποστηρίζει
32 Ολυμπιακά σχολεία.
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CROATIA

ΚΡΟΑΤΙΑ

The National Olympic Academy and the
School Sports Association of Croatia are jointly
implementing, for the third consecutive time,
the “School Sport and the Olympic Movement”
programme, which focuses on the Winter Olympic
Games.

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Κροατίας
και η 'Ενωση Αθλητικών Σχολείων της Κροατίας
εφάρμοσαν από κοινού για τρίτη συνεχόμενη φορά,
ένα πρόγραμμα που λέγεται «Σχολικός Αθλητισμός
και Ολυμπιακό Κίνημα» με αντικείμενο τους
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

This year, primary and secondary school children
are taking part in an art contest which started on
January 27 and will end on April 15. The object of
this cooperation is to disseminate Olympic education
and popularize sport, whilst promoting the Olympic
spirit. The programme focuses on how art and
sport complement each other, in accordance with
one of the fundamental principles of the Olympic
Charter, that Olympism embraces sport, culture
and education. With the teachers’ help, each school
participating in the programme has organized a
contest to choose two works of art from among their
pupils. All these will go forward for the final contest
and the jury will select the three best art works at
both primary and secondary level, upon the opening
of the exhibition. The winning schools will receive
sports equipment as a prize.

Αυτή τη χρονιά έγινε καλλιτεχνικός διαγωνισμός
που ξεκίνησε στις 27 Ιανουαρίου και ολοκληρώθηκε
στις 15 Απριλίου, μεταξύ μαθητών δημοτικού και
γυμνασίου.

The Academy has also initiated the procedure for the
selection of people to attend the 54th International
Session for Young Participants in Ancient Olympia
in the summer time. Candidates should have a
particular interest in Olympism and the necessary
education; priority will be given to people who are
actively involved in sport. Those selected will also
work as volunteers in the Academy’s activities.
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Ο στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η διάδοση
της Ολυμπιακής παιδείας και η εκλαΐκευση του
αθλητισμού, διαδίδοντας παράλληλα το Ολυμπιακό
πνεύμα. Φέτος, το πρόγραμμα επικεντρώθηκε
στη συνεργασία των κόσμων της τέχνης και του
αθλητισμού, όπως άλλωστε επιβάλλει μία από τις
θεμελιώδεις αρχές του Ολυμπιακού Χάρτη, που
τονίζει ότι ο Ολυμπισμός συνδυάζει τον αθλητισμό με
τον πολιτισμό και την εκπαίδευση.
Κάθε σχολείο που συμμετείχε στο πρόγραμμα, με
βοήθεια από τους καθηγητές, διοργάνωσε διαγωνισμό
σε επίπεδο σχολικής μονάδας και επέλεξε δύο έργα
τέχνης, τα οποία θα το εκπροσωπήσουν σε εθνικό
επίπεδο. Τα υποβληθέντα έργα θα συμμετάσχουν
στον τελικό διαγωνισμό και η κριτική επιτροπή θα
επιλέξει τα τρία καλύτερα έργα τέχνης και στις δύο
κατηγορίες -δημοτικό και γυμνάσιο- στα εγκαίνια
της έκθεσης. Τα βραβευμένα σχολεία θα πάρουν ως
έπαθλο, αθλητικό εξοπλισμό.
Επίσης, η Ακαδημία ξεκίνησε και τη διαδικασία
εύρεσης των ατόμων που θα παρακολουθήσουν το
καλοκαίρι στην Αρχαία Ολυμπία, την 54η Διεθνή
Σύνοδο για Νέους Μετέχοντες. Οι υποψήφιοι πρέπει
να δείξουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον Ολυμπισμό και
να έχουν σχετική εκπαίδευση, ενώ προτεραιότητα
θα έχουν τα άτομα με ενεργή ενασχόληση με τον
αθλητισμό. Όσοι επιλεγούν, θα απασχοληθούν και
στις δράσεις της Ακαδημίας ως εθελοντές!

GEORGIA

ΓΕΩΡΓΙΑ

The National Olympic Academy of Georgia was
established in 1990, under the aegis of the National
Olympic Committee. Its first President was Avtandil
Tsibadze. Since then it has developed many
activities of importance.

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Γεωργίας
δημιουργήθηκε το 1990, υπό την αιγίδα της Εθνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής και με πρώτο Πρόεδρο τον
Avtandil Tsibadze, με πολλές και σημαντικές δράσεις
όλα αυτά τα χρόνια.

The Academy participates every year in all the
activities of the IOA in Ancient Olympia and sends
young participants and directors to attend the
relevant Sessions, in order to enrich their knowledge
and experience and with a view to contributing
to the dissemination of the Olympic ideals in the
country.

Η Ακαδημία συμμετέχει κάθε χρόνο σε όλες τις
δραστηριότητες της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία
και στέλνει νέους μετέχοντες και διευθυντές στις
αντίστοιχες Συνόδους για να εμπλουτίσουν τις
γνώσεις και τις εμπειρίες τους προκειμένου να
βοηθήσουν στην εξάπλωση των Ολυμπιακών ιδεωδών
στη χώρα.

In 2013, with the support of the Georgian
Olympic Committee, the Academy organized
sport management courses, financed by Olympic
Solidarity with the active involvement of sport
federations, coaches, students and sport officials.

Το 2013 με την υποστήριξη της Ολυμπιακής
Επιτροπής της Γεωργίας, η Ακαδημία οργάνωσε
μαθήματα αθλητικής διοίκησης, χρηματοδοτούμενα
από την Ολυμπιακή Αλληλεγγύη με ενεργή
συμμετοχή των αθλητικών ομοσπονδιών της χώρας,
προπονητών, φοιτητών και αθλητικών στελεχών.

For the past five years, the NOA has been
implementing an educational programme in
Georgian universities on the subject of “Sport and
pedagogical principles and social studies, practical
application and enhancement of Olympic ideology”
(Ilia University, Geomedi University). At these two
universities, lectures on the history of the Olympic
Movement and Olympism were delivered, kindling
the interest of young people for sport and promoting
their intellectual and harmonious development.
The National Academy is also cooperating closely
with the National Paralympic Committee and has
signed a memorandum of understanding on the joint
organization of seminars for coaches and athletes.
In 2014, the 25th anniversary of the Olympic
Movement’s creation in Georgia will be celebrated.
During 2014 and 2015, various activities will
be organized, such as symposiums, exhibitions,
seminars and competitions. The Academy is also
planning thematic conferences and seminars on
Olympic education, as well as the publication of
books to promote the cultural legacy of the country
and traditional sports.

Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια η Εθνική Ολυμπιακή
Ακαδημία υλοποιεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα
Πανεπιστήμια της Γεωργίας με θέμα «Aθλητικές
και παιδαγωγικές αρχές και κοινωνικές σπουδές,
πρακτική εφαρμογή και ενδυνάμωση της Ολυμπιακής
ιδεολογίας» (Πανεπιστήμιο Ilia, Πανεπιστήμιο
Geomedi). Στα συγκεκριμένα Πανεπιστήμια έγιναν
ανοικτές διαλέξεις για την ιστορία του Ολυμπιακού
Kινήματος και του Ολυμπισμού, ενισχύοντας
το ενδιαφέρον της νεολαίας στον αθλητισμό και
προάγοντας την πνευματική και αρμονική ανάπτυξή
τους.
Επίσης, η Εθνική Ακαδημία συνεργάζεται στενά
με την Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και έχει
υπογράψει το 2013 μνημόνιο συναντίληψης για
κοινή διοργάνωση σεμιναρίων για προπονητές και
αθλητές.
Το 2014 γιορτάζεται η 25η επέτειος της ίδρυσης
του Ολυμπιακού Κινήματος στη Γεωργία. Κατά τη
διάρκεια του 2014 και του 2015 θα διοργανωθούν
διάφορες δραστηριότητες, όπως συμπόσια, εκθέσεις,
σεμινάρια, διαγωνισμοί.
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ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

FINLAND
The National Olympic Academy of Finland was
founded in 1987. Its President today is Petri
Haapanen and its Board comprises seven members,
four of whom are women.
Two sessions are held each year in different
locations. The first is the Alumni Session at which
all those who have attended the seminars and
sessions of the International Olympic Academy
are invited to spend a weekend together to further
enhance the Academy’s work. Special emphasis
is given to the exchange of experiences from the
Sessions and athletes are invited to share their
memories from their participation in the Olympic,
Paralympic and Youth Olympic Games.
The second Session is aimed at members of the
sports family, sports authorities and teachers
to allow them to learn more about the NOA’s
objectives.
The Finnish Olympic Academy also participates
in events, exhibitions and happenings, in close
cooperation with the Finnish Olympic Family
and, on certain occasions, with the Ministry of
Education and Culture.
Up until now, Olympic education has not been
part of the compulsory curriculum of the Finnish
education system. There is, however, a growing
number of primary and secondary schools offering
Olympic education or organising Olympic days or
weeks. The relevant resources are made available to
schools by the Finnish Olympic Academy and can
also be downloaded from the Internet. The material
includes lesson plans, games and a variety of other
useful information for teachers and educators.
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Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Φινλανδίας
ιδρύθηκε το 1987. Σήμερα Πρόεδρός της είναι
ο Petri Haapanen και το διοικητικό συμβούλιο
απαρτίζεται από επτά μέλη, μεταξύ των οποίων
τέσσερις γυναίκες.
Κάθε χρόνο γίνονται δύο Σύνοδοι σε διαφορετικές
τοποθεσίες. Η πρώτη είναι η Σύνοδος των
Αποφοίτων, στην οποία όσοι έχουν παρακολουθήσει
σεμινάρια και συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ακαδημίας προσκαλούνται για να περάσουν ένα
Σαββατοκύριακο προωθώντας το έργο που έχει
γίνει από την Ακαδημία. Δίνεται ιδιαίτερα έμφαση
στην ανταλλαγή εμπειριών από τις Συνόδους και
προσκαλούνται και αθλητές για να μοιραστούν
τις αναμνήσεις τους από τη συμμετοχή σε
Ολυμπιακούς, Παραολυμπιακούς και Ολυμπιακούς
Αγώνες Νέων.
Η δεύτερη Σύνοδος αφορά ανθρώπους της
αθλητικής οικογένειας, των αθλητικών αρχών
και καθηγητές, ώστε να αποκτήσουν ευρύτερη
ενημέρωση για τον σκοπό της Ολυμπιακής
Ακαδημίας.
Η Ολυμπιακή Ακαδημία της Φινλανδίας συμμετέχει
και σε εκδηλώσεις, εκθέσεις και διοργανώσεις, σε
στενή συνεργασία με την Ολυμπιακή Οικογένεια
της Φινλανδίας και σε κάποιες περιπτώσεις, με το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Μέχρι τώρα η Ολυμπιακή παιδεία δεν είναι μέρος
του προγράμματος σπουδών στο φινλανδικό
σύστημα υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ωστόσο,
υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός σχολείων της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
που προσφέρουν Ολυμπιακή εκπαίδευση ή
διοργανώνουν Ολυμπιακές ημέρες ή εβδομάδες.
Η Φινλανδική Ολυμπιακή Ακαδημία προσφέρει
το σχετικό υλικό στα σχολεία τα οποία μπορούν
να το κατεβάσουν και από το διαδίκτυο. Το υλικό
περιλαμβάνει σχέδια μαθήματος, παιχνίδια και μια
ποικιλία άλλων χρήσιμων πληροφοριών για τους
δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς.

LITHUANIA

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

The National Olympic Academy of Lithuania has
a new Board following the election of Dr Artūras
Poviliūnas as President and Professor Algirdas
Raslanas as Vice-President. All efforts are now
focused on new Olympic education activities
for children and young people, with a view to
promoting and coordinating actions aimed at the
preservation and development of Olympic ideals
and the Olympic Movement’s cultural legacy.

Νέο συμβούλιο έχει η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία
της Λιθουανίας με την εκλογή στη θέση του
Προέδρου, του Δρος Artūras Poviliūnas και στη
θέση του Αντιπροέδρου, του Καθηγ. Algirdas
Raslanas. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται σε νέες
δράσεις Ολυμπιακής παιδείας για παιδιά και νέους.

At the beginning of last October, during “European
Move Week”, to which the Lithuanian Olympic
Committee contributed, the Academy organized a
race with the participation of almost 300 schools
and kindergartens. In the following month, the
school of Druskininkai, in cooperation with the
Lithuanian Sport Museum and the Olympians
Association, held an exhibition for the celebration
of the 25th anniversary of the Lithuanian Olympic
Committee. The President of the Academy made
special mention of the opening of its new offices,
situated in the building complex of the University
of Educational Sciences, together with Lithuanian
Olympians Association, the Centre for Olympic
Studies and the Olympic archives.
Dr Artūras Poviliūnas announced the Academy’s
activities for 2014, marking the 90th anniversary
of the first Lithuanian athlete’s participation in the
Olympic Games. Moreover, on the 27th of October,
the 25th anniversary of the Lithuanian Olympic
Academy will be celebrated.

Στις αρχές του περασμένου Οκτωβρίου, κατά τη
διάρκεια της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κίνησης»,
με τη συνδρομή της Ολυμπιακής Επιτροπής της
Λιθουανίας, η Ακαδημία διοργάνωσε αγώνα
δρόμου με τη συμμετοχή σχεδόν 300 σχολείων
αλλά και νηπιαγωγείων. Τον επόμενο μήνα, στο
σχολείο του Druskininkai διοργανώθηκε έκθεση
με τη συνεργασία του Αθλητικού Μουσείου της
Λιθουανίας και της Ένωσης των Olympians για
τον εορτασμό των 25 χρόνων από την ίδρυση της
Ολυμπιακής Επιτροπής της χώρας.
Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας έδωσε ιδιαίτερη
έμφαση στα νέα γραφεία της, που είναι στο κτιριακό
συγκρότημα του Πανεπιστημίου των Παιδαγωγικών
Επιστημών, μαζί με την Ένωση των Olympians της
Λιθουανίας, το Ολυμπιακό Κέντρο Σπουδών και τα
Ολυμπιακά αρχεία.
Ο Δρ Artūras Poviliūnas ανακοίνωσε και τις δράσεις
της Ακαδημίας για το 2014, με τη συμπλήρωση των
90 ετών από τη συμμετοχή του πρώτου Λιθουανού
αθλητή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης, στις
27 Οκτωβρίου θα εορταστούν τα 25α γενέθλια της
Ολυμπιακής Ακαδημίας της Λιθουανίας.
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ΓΟΥΪΝΕΑ

GUINEA
The National Olympic Academy of Guinea has
been actively involved in the country’s school
system, following the creation, last year, of Olympic
associations in Guinean schools. The role of these
associations is to convey the Olympic values of
excellence, friendship and respect in the schools.
Following the success of the programme’s first phase
and the establishment of five Olympic clubs in the
corresponding municipalities of the capital city, it
was decided that these should be extended to the
country’s other main cities.
After one month, this undertaking proved successful
and the National Academy now prides itself on
having created associations throughout the country.
As in the previous year, valuable contributions from
the Ministry of Education, the Culture and Tradition
Association and the Union of Physical Education and
Sport Teachers enabled objectives to be achieved.
Four seminars were organized and the teaching
of Olympic values was provided by members of
the Olympic family of Guinea: Dr Baba Sacko,
Professor Mouctar Bah, Dr Saran Djene (President
of the Antidoping Commission), Germaine Manguet
(President of the Women and Sport Commission) and
Ismael Pogba Gbanacé.
So far, 55 schools with 2750 students have been
taught the Olympic values and ways to disseminate
them to all the country’s schools.
In 2014, following the success of the Olympic
clubs in schools, the National Academy of Guinea
will organize art and sport competitions between
clubs and wishes to thank Olympic Solidarity for its
financial contribution.
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Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Γουϊνέας έχει
ενεργό ρόλο στο σχολικό σύστημα της χώρας, με
τη δημιουργία την περασμένη χρονιά Ολυμπιακών
συλλόγων μέσα στα σχολεία της Γουϊνέας. Ο
ρόλος αυτών των συλλόγων είναι η μεταφορά των
Ολυμπιακών αξιών, όπως η αριστεία, η φιλία και ο
σεβασμός, μέσα στα σχολεία.
Βλέποντας την επιτυχία που είχε η πρώτη φάση
του προγράμματος, με την εγκαθίδρυση πέντε
Ολυμπιακών συλλόγων σε αντίστοιχους Δήμους της
πρωτεύουσας, αποφασίστηκε η επέκτασή τους στις
μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.
Μετά από έναν μήνα, η προσπάθεια ευοδώθηκε
και η Εθνική Ακαδημία είναι υπερήφανη γιατί
δημιούργησε συλλόγους σε όλη την επικράτεια.
Όπως την προηγούμενη χρονιά, έτσι και τώρα,
η επίτευξη των στόχων έγινε με την πολύτιμη
συνεισφορά του Υπουργείου Παιδείας, της Ένωσης
Πολιτισμού και Παραδόσεων και της Ένωσης
Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
Διοργανώθηκαν τέσσερα σεμινάρια όπου η εκμάθηση
των Ολυμπιακών αξιών έγινε από ανθρώπους της
Ολυμπιακής οικογένειας της Γουϊνέας, όπως ο Δρ
Baba Sαcko, o καθηγητής Μouctar Bah, η Δρ Saran
Djene (Πρόεδρος της Επιτροπής Αντι-Ντόπινγκ),
η Germaine Manguet (Πρόεδρος της Επιτροπής
Γυναίκες και Αθλητισμός) και ο Ismael Pogba
Gbanacé.
Μέχρι τις ημέρες μας, 55 σχολεία με 2.750 μαθητές
εκπαιδεύτηκαν στις Ολυμπιακές αξίες και στο πώς θα
τις διαδώσουν στα σχολεία όλης της χώρας.
Όσον αφορά στο 2014, μετά την επιτυχία που είχαν
οι Ολυμπιακοί σύλλογοι στα σχολεία, η Ακαδημία θα
διοργανώσει καλλιτεχνικούς και αθλητικούς αγώνες
μεταξύ των συλλόγων και η Εθνική Ολυμπιακή
Ακαδημία της Γουϊνέας θέλει να ευχαριστήσει
την Ολυμπιακή Αλληλεγγύη για την οικονομική
συνεισφορά.

MEXICO

MEΞΙΚΟ

The National Olympic Academy of Mexico, in
compliance with the ideas of Baron Pierre de
Coubertin, has been making a huge effort over the past
two years to create Centres for Olympic Studies in the
different cities of the country.

Εφαρμόζοντας τις ιδέες του βαρόνου Πιερ ντε
Κουμπερτέν, η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία
του Μεξικού καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για
δημιουργία Κέντρων Ολυμπιακών Σπουδών τα
τελευταία δύο χρόνια σε διάφορες πόλεις της χώρας.

The objectives of the creation of the Olympic
Studies Centres are:

Οι στόχοι της δημιουργίας των Κέντρων
Ολυμπιακών Σπουδών είναι:

To support and disseminate Olympic values, with
a view to building a stronger Mexico through sport.

Υπεράσπιση και διάδοση των Ολυμπιακών αξιών,
προκειμένου να οικοδομηθεί ένα ισχυρότερο Μεξικό
μέσω του αθλητισμού.

•
•

•

To develop and facilitate activities and
programmes, such as conferences, courses, exhibitions,
sport activities, research projects and postgraduate
studies.

•

To act as a link for and disseminate information
about research projects and programmes, which are
being developed at national and international level.

•

•

So far, four Centres for Olympic Studies have been
established and another one will be created in Toluca
in 2014. On March 1st 2012, the first Centre was
created at the Panamericana University followed,
on the 26th of September, by the University of
Benemerita de Puebla, and the third, on 25 February
2013, at the University of Chihuahua, by the President
of the Mexican Olympic Committee Carlos Padilla.
Finally, on the 1st of March 2013, one more Olympic
Studies Centre was established at the Occidente
University in Sinaloa.
The annual Session of the National Olympic Academy
was also held on 2-4 October 2013 in the city of
Aguascalientes. The President of the Pan-Iberian
Union of Olympic Academies, Conrado Durántez, was
one of the lecturers. At the end of the Session, the
two people who would represent the country at the
54th Session for Young Participants in Olympia were
selected.

Ανάπτυξη και διευκόλυνση δραστηριοτήτων και
προγραμμάτων, όπως συνέδρια, μαθήματα, εκθέσεις,
εκδόσεις, αθλητικές δραστηριότητες, ερευνητικές
εργασίες και μεταπτυχιακές σπουδές.
Σύνδεση και διάδοση των ερευνητικών έργων και
προγραμμάτων, που έχουν αναπτυχθεί σε εθνικό και
διεθνές πεδίο.
Μέχρι σήμερα, τέσσερα Κέντρα Ολυμπιακών
Σπουδών έχουν ιδρυθεί κι ένα ακόμα θα γίνει στην
Τολούκα μέσα στο 2014. Την 1η Μαρτίου 2012
δημιουργήθηκε το πρώτο Κέντρο στο Πανεπιστήμιο
Panamericana, ακολούθησε στις 26 Σεπτεμβρίου στο
Πανεπιστήμιο Benemerita de Puebla και η δημιουργία
του τρίτου υπεγράφη στις 25 Φεβρουαρίου 2013,
στο Πανεπιστήμιο Chihuahua, από τον Πρόεδρο
της Ολυμπιακής Επιτροπής του Μεξικού Carlos
Padilla. Τέλος, την 1η Μαρτίου 2013, δημιουργήθηκε
ένα ακόμα Κέντρο Ολυμπιακών Σπουδών, στο
Πανεπιστήμιο Occidente στη Sinaloa.
Επίσης, η ετήσια Σύνοδος της Εθνικής Ολυμπιακής
Ακαδημίας έγινε στις 2-4 Οκτωβρίου 2013 στην πόλη
Aguascalientes, με τον Πρόεδρο της Πανιβηρικής
Ένωσης των Ολυμπιακών Ακαδημιών, Conrado
Durántez, να είναι ένας από τους ομιλητές. Στο τέλος
της Συνόδου επιλέχθηκαν και τα δύο άτομα που θα
εκπροσωπήσουν τη χώρα στην 54η Σύνοδο για Νέους
Μετέχοντες στην Αρχαία Ολυμπία.
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GREAT BRITAIN

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

The British Olympic Foundation, responsible
for Olympic education in the UK including the
National Olympic Academy, is focusing on the
legacy of the 2012 Olympic Games.

Το Ολυμπιακό Ίδρυμα της Βρετανίας που είναι
υπεύθυνο για την Ολυμπιακή παιδεία στη Μεγάλη
Βρετανία συμπεριλαμβανομένης και της Εθνικής
Ολυμπιακής Ακαδημίας, έχει επικεντρώσει το έργο του
στην κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012.

The “Get Set Programme” continues to expand
and is the major Olympic and Paralympic
education programme in the United Kingdom. Its
website provides teachers and young people with
information on all matters concerning the Olympic
Games in a form which is easily accessible and
relevant to today’s youth.
The other activities in 2013 included celebration
of International Olympic Day by young people
through the special programme “Move, Learn
and Discover”, for the promotion of excellence,
friendship and respect in schools through Olympic
values. In addition, the “Get Set to Make a Change”
initiative was launched, aimed at helping 14-19
year olds plan and implement programmes for the
improvement of health and quality of life in local
communities.
Moreover, the programme “Get Set to Play” was
inaugurated, in partnership with Procter and
Gamble. It uses the Olympic values in order to help
children 3–11 years old to make better use of their
free time.
A range of school activities to help students
celebrate and feel part of the Sochi Winter
Olympics 2014 also looks set to make 2014 an
exciting year.
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Το “Get Set Programme“ συνεχίζει την ανάπτυξή του,
καθώς είναι το βασικό Ολυμπιακό και Παραολυμπιακό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η
σχετική ιστοσελίδα παρέχει στους εκπαιδευτικούς και
στους νέους ανθρώπους, το απαραίτητο πληροφοριακό
υλικό ώστε οτιδήποτε αφορά στους Ολυμπιακούς
Αγώνες να είναι εύκολα προσβάσιμο και οικείο στη
νεολαία.
Άλλες δράσεις μέσα στο 2013 ήταν ο εορτασμός
της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας από τους νέους,
μέσω του ειδικού προγράμματος “Move, Learn and
Discover”, η προώθηση των ιδεών της αριστείας,
της φιλίας και του σεβασμού στα σχολεία μέσα από
τις Ολυμπιακές αξίες αλλά και η ενεργοποίηση της
πρωτοβουλίας “Get Set to Make a Change”, η οποία
βοηθά νέους 14-19 ετών να σχεδιάσουν και να
εφαρμόσουν προγράμματα που θα μετατρέψουν τις
τοπικές κοινότητες σε πιο υγιή και σωστά μέρη για να
ζει κανείς.
Επίσης, εγκαινιάστηκε το πρόγραμμα “Get Set to Play”
σε συνεργασία με την Procter and Gamble, το οποίο
χρησιμοποιεί τις Ολυμπιακές αξίες για να βοηθήσει
παιδιά 3-11 χρονών, να αξιοποιούν καλύτερα τον
ελεύθερό τους χρόνο.
Και το 2014, όμως, μπήκε δυναμικά, καθώς έγιναν
δράσεις μέσα στα σχολεία, προκειμένου οι μαθητές
να γιορτάσουν και να νιώσουν μέρος των Χειμερινών
Ολυμπιακών Αγώνων του Σότσι.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

PORTUGAL
The National Olympic Academy of Portugal
celebrated its 27th anniversary last December. During
the event, different sports and cultural activities,
linked to the Olympic Movement, were organized
such as competitions and a theater play about Baron
Pierre de Coubertin. The event was attended by
members of the Academy and the broader sports
family of the country.
In 2014, on the Academy’s initiative, Portugal
will organize the Conference of the Pan-Iberian
Association of National Olympic Academies, which
was founded in 1990. 24 Olympic Academies from
countries whose official language is Portuguese and
Spanish will participate in Cascais from 19 to 23 May.
One of the main activities of the Pan-Iberian
Association is the organization of a conference, every
two years, at which National Academies present
their initiatives on Olympic education and discuss
important issues related to Olympism.
During the preparation for the Conference, the
President and the General Secretary of the PanIberian Association, Conrado Durántez and Pablo
Galan discussed all the issues related to the
organization of the Conference.

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Πορτογαλίας
γιόρτασε τα 27α γενέθλιά της, τον περασμένο
Δεκέμβριο. Στην εκδήλωση έγιναν διαφορετικές
δράσεις αθλητικής και πολιτιστικής φύσεως που
ήταν συνδεδεμένες με το Ολυμπιακό Κίνημα,
όπως διαγωνισμοί και θεατρικό έργο με θέμα
τον βαρόνο Πιερ ντε Κουμπερτέν. Την εκδήλωση
παρακολούθησαν μέλη της Ακαδημίας αλλά και της
ευρύτερης αθλητικής οικογένειας της χώρας.
Το 2014 η Πορτογαλία, με πρωτοβουλία της
Ακαδημίας θα διοργανώσει το Συνέδριο της
Πανιβηρικής Ένωσης των Εθνικών Ολυμπιακών
Ακαδημιών που ιδρύθηκε το 1990. Θα συμμετάσχουν
27 Oλυμπιακές Ακαδημίες χωρών που έχουν τα
πορτογαλικά και τα ισπανικά ως επίσημη γλώσσα και
θα γίνει από τις 19 ως τις 23 Μαΐου στο Cascais.
Μία από τις κύριες δραστηριότητες της Πανιβηρικής
Ένωσης είναι η πραγματοποίηση ανά διετία,
ενός Συνεδρίου, στο οποίο οι Εθνικές Ακαδημίες
παρουσιάζουν τις πρωτοβουλίες τους για την
Ολυμπιακή εκπαίδευση και συζητούν σημαντικά
ζητήματα για τον Ολυμπισμό.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Συνέδριο
που θα γίνει για πρώτη φορά στην Πορτογαλία, ο
Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Πανιβηρικής
'Ενωσης Conrado Durántez και Pablo Γκαλάν
πραγματοποίησαν τον Φεβρουάριο επίσκεψη εργασίας
και συζήτησαν όλες τις πτυχές που αφορούσαν στην
οργάνωση του Συνεδρίου.
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ΕΛΒΕΤΙΑ
Η αριστεία, η φιλία και ο σεβασμός είναι τρεις αξίες
τις οποίες πρέπει να βάλουμε την καθημερινή μας
ζωή. Η Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή της Ελβετίας
θέλει να εισάγει αυτές τις αξίες μέσα στα σχολεία,
μέσω διαφόρων εκδόσεων.
Κάτω από τον τίτλο «Ολυμπιακό Πνεύμα», η
Ολυμπιακή Επιτροπή της Ελβετίας χρησιμοποιεί
πολλά παιδαγωγικά εργαλεία και περιοδικά, τα οποία
μέσω συναρπαστικών θεμάτων σχετικών με τον
αθλητισμό, ενθαρρύνουν τις κοινωνικές δεξιότητες
των παιδιών και της νεολαίας.

SWITZERLAND
Excellence, friendship and respect are the three
values that should be part of our daily life. The Swiss
National Olympic Academy wishes to introduce these
values through different publications.
Under the title “Olympic spirit”, the Swiss Olympic
Committee uses a number of educational tools
and periodicals which encourage, through their
fascinating subjects, the social skills of children and
youth.
The coloured edition of the “Olympic Spirit” proposes
in its 48 pages important subjects that accompany
pupils, teachers and teams to the Winter Olympic
Games in Sochi. Through this edition, they have the
opportunity to learn many useful things about the
Olympic Games, their history and heroes, the venues,
the host city and Swiss sport. Furthermore, quizzes
and competitions complete this edition, which targets
young boys and girls aged from 12 to 18 years.
The KinderMAX magazine targets children 6-12
years old. The subjects are related to the Olympic
Games, they are adapted for children of that age and
completed by quizzes, puzzles and comics.
The leaflet “I want to win” targets all top
performance athletes and all mature school pupils
who practice sport. It deals with career planning
and allows readers to obtain information on the
progress of different sport levels, social media
and sponsorships. It also includes interviews with
top athletes and sport specialists who share their
experiences, as well as other important topics for a
sport career such as nutrition and injuries.
The next issue of the “Olympic Spirit” will come out
on the occasion of the 2016 Rio Olympic Games.
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Η έγχρωμη έκδοση «Ολυμπιακό Πνεύμα», προτείνει
μέσα από 48 σελίδες, σημαντικά θέματα που
συνόδευαν τους μαθητές, τους καθηγητές και τις
ομάδες μέχρι τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
του Σότσι. Μέσω της έκδοσης αυτής, είχαν την
ευκαιρία να μάθουν πολλά χρήσιμα πράγματα για
τους Ολυμπιακούς Αγώνες, την ιστορία και τους
ήρωές τους, τις εγκαταστάσεις, τη διοργανώτρια χώρα
και τον ελβετικό αθλητισμό. Επιπροσθέτως, κουίζ
και διαγωνισμοί συμπληρώνουν τη συγκεκριμένη
έκδοση, που απευθυνόταν σε νέους και νέες από 12
έως 18 ετών.
Το περιοδικό KinderMAX απευθύνεται σε παιδιά 612 ετών. Τα θέματα σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς
Αγώνες, είναι προσαρμοσμένα για τα παιδιά αυτής
της ηλικίας και συμπληρώνονται από αινίγματα,
σπαζοκεφαλιές και κόμικ.
Το φυλλάδιο «Θέλω να κερδίσω» απευθύνεται σε
όλους τους αθλητές υψηλού επιπέδου κι όλους τους
ώριμους μαθητές των σχολείων που ασχολούνται με
τον αθλητισμό. Ασχολείται με τον προγραμματισμό
της καριέρας και επιτρέπει στους αναγνώστες
να ενημερωθούν για τα διαφορετικά επίπεδα
της προόδου στον τομέα του αθλητισμού, για τη
διαχείριση του χρόνου, τα Social Media και τις
χορηγίες. Περιλαμβάνει επίσης συνεντεύξεις με
κορυφαίους αθλητές και ειδικούς του αθλητισμού
που μοιράζονται τις εμπειρίες τους, αλλά και άλλα
σημαντικά θέματα για την καριέρα στον αθλητισμό,
όπως η διατροφή και οι τραυματισμοί.
Η επόμενη έκδοση «Ολυμπιακό Πνεύμα» θα
κυκλοφορήσει με την ευκαιρία των Ολυμπιακών
Αγώνων του Ρίο το 2016. Περισσότερο εκπαιδευτικό
υλικό σχετικά με το Ολυμπιακό Κίνημα μπορείτε να
βρείτε στην ιστοσελίδα της Ελβετικής Ολυμπιακής
Επιτροπής www.swissolympic.ch.

SPAIN

ΙΣΠΑΝΙΑ

In 2013, Conrado Durántez, the President of the
Spanish Olympic Academy, published two books.
The first, “The Centenary of the Spanish Olympic
Committee: A Century of Olympism” (502 pages and
460 photographs), describes the historic progress
of the Spanish Olympic Committee and its various
activities, which include many cultural events
(philately, coin collections, painting and sculpture,
posters, books, the Olympic Academy, Pan-Iberian
Association of Olympic Academies, Pierre de
Coubertin Committee, etc.), without forgetting of
course sporting achievements.

Το 2013 ο Πρόεδρος της Ισπανικής Ολυμπιακής
Ακαδημίας, Conrado Durántez, εξέδωσε δύο βιβλία.
Το πρώτο, «Η Εκατονταετηρίδα της Ισπανικής
Ολυμπιακής Επιτροπής: Ένας Αιώνας Ολυμπισμού»
(502 σελίδες και 460 φωτογραφίες), περιγράφει
την ιστορική ανάπτυξη της Ισπανικής Ολυμπιακής
Επιτροπής και τις διαφορετικές δραστηριότητές της,
επισημαίνοντας τις πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις
(φιλοτελισμός, συλλογές νομισμάτων, ζωγραφική
και γλυπτική, αφίσες, βιβλία, Ολυμπιακή Ακαδημία,
Πανιβηρική Ένωση Ολυμπιακών Ακαδημιών,
Επιτροπή Πιερ ντε Κουμπερτέν κ.λπ.), εκτός φυσικά
από τις αθλητικές επιτυχίες.

The title of the other book is “Pierre de Coubertin,
Olympic Creed and Symbology” and was published
on the 150th anniversary of the birth of the founder
of the modern Olympic Games (118 pages, with 89
photographs). It examines Coubertin’s life and the
philosophical content of the Olympic symbols.
From the 21st to the 25th of April, the Pan-Iberian
Association of Olympic Academies, under the
chairmanship of the Spanish Olympic Academy,
organized an important conference in Guatemala,
dedicated to Pierre de Coubertin.
From the 27th to the 29th of May, Conrado
Durántez, as agreed with Norbert Müller, the
President of the International Pierre de Coubertin
Committee, and with the financial support of the
International Olympic Committee, travelled to
Mainz, Germany and participated in the Spanish
version of a video on Pierre de Coubertin’s life,
created by the International Pierre de Coubertin
Committee.
The President of the Spanish National Olympic
Academy also accepted the proposal of the
Colombian Olympic Committee and travelled to
Bogota (3-6 June) where he attended an event on
Pierre de Coubertin’s anniversary as one of the
speakers.
The 4th Conference of the Centres for Olympic
Studies was held on 17–18 October in Santander,
attended by representatives of the 30 Centres.
During the event, a new bust of Pierre de
Coubertin, the work of sculptor Luis Fuentes and a
commemorative stamp depicting Coubertin’s bust
were unveiled.

To άλλο βιβλίο ονομάστηκε «Πιερ ντε Κουμπερτέν,
Ολυμπιακά Σύμβολα και η Σημειολογία τους» και
εκδόθηκε με την ευκαιρία της 150ης επετείου από
τη γέννηση του ιδρυτή των σύγχρονων Ολυμπιακών
Αγώνων (118 σελίδες με 89 φωτογραφίες). Εξετάζει τη
ζωή του Κουμπερτέν και το φιλοσοφικό περιεχόμενο
των Ολυμπιακών συμβόλων.
Από τις 21 έως τις 25 Απριλίου, η Πανιβηρική Ένωση
των Ολυμπιακών Ακαδημιών, υπό την προεδρία της
Ισπανικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, διοργάνωσε ένα
σπουδαίο Συνέδριο στη Γουατεμάλα, το οποίο ήταν
αφιερωμένο στον Πιερ ντε Κουμπερτέν.
Από τις 27 έως τις 29 Μαΐου, ο Conrado Durántez,
όπως είχε συμφωνήσει με τον Norbert Müller,
Πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής Πιερ ντε
Κουμπερτέν και με την οικονομική υποστήριξη
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής ταξίδεψε
στο Μάιντς της Γερμανίας και συμμετείχε στην
ισπανική έκδοση ενός βίντεο για τη ζωή του Πιερ ντε
Κουμπερτέν, που δημιούργησε η Διεθνής Επιτροπή
Πιερ ντε Κουμπερτέν.
Επίσης, ο Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής
Ακαδημίας της Ισπανίας, ταξίδεψε στη Μπογκοτά
(3-6 Ιουνίου) και πήρε μέρος σε εκδήλωση για την
επέτειο του Πιερ ντε Κουμπερτέν.
Η 4η Συνδιάσκεψη των Κέντρων Ολυμπιακών
Σπουδών έγινε στις 17 και 18 Οκτωβρίου στο
Σανταντέρ και την παρακολούθησαν εκπρόσωποι
από τα 30 Κέντρα. Στην εκδήλωση αποκαλύφθηκαν
μια νέα προτομή του Πιερ ντε Κουμπερτέν, που
φιλοτέχνησε ο γλύπτης Luis Fuentes και το
αναμνηστικό γραμματόσημο με την προτομή του.
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ALBANIA
In 2014, the National Olympic Academy of Albania is focusing its activities on the
promotion of Olympism among all age groups. For the first time since its establishment,
every activity of the Academy will be published in one of the country’s best sports
papers. This was possible thanks to the contribution of Board member and journalist,
Irfan Rama.
The Session for Young Participants was on the topic of “Promoting Olympism as a
life philosophy among young people”, with the participation of students of the Sports
University, sports journalists and representatives of the Ministry of Education and Sport.
It was followed by the Session for older people, in cooperation with the Ministry of
Education and Sport.

αλβανΙΑ
Kατά τη διάρκεια του 2014, η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Αλβανίας έχει επικεντρώσει τις δράσεις της,
στην προώθηση του Ολυμπισμού σε όλες τις ηλικίες.
Για πρώτη φορά από την ίδρυσή της, κάθε δραστηριότητα της Ακαδημίας θα δημοσιεύεται σε μία από τις καλύτερες αθλητικές εφημερίδες της χώρας, γεγονός που κατέστη δυνατό με τη συνεισφορά του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και δημοσιογράφου Irfan Rama.
Ήδη διοργανώθηκε η Σύνοδος για νέους μετέχοντες με θέμα: «Η προώθηση του Ολυμπισμού ως φιλοσοφία
ζωής μεταξύ των νέων», με τη συμμετοχή φοιτητών του Αθλητικού Πανεπιστημίου, αθλητικών δημοσιογράφων και εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας και Αθλητισμού.

COLOMBIA

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

The National Olympic Academy of Colombia
organized lectures and debates on the life and work
of Baron Pierre de Coubertin (4-6 June 2013) on
Olympic values and their contribution to culture
and peace in Colombia, as well as the relation
between sport and the environment.

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Κολομβίας
διοργάνωσε διαλέξεις και συζητήσεις για τη ζωή
και το έργο του Βαρόνου Πιερ ντε Κουμπερτέν
(4-6 Ιουνίου 2013), για τις Ολυμπιακές αξίες
και τη συνεισφορά τους στον πολιτισμό και την
ειρήνη στην Κολομβία, αλλά και για τη σχέση του
αθλητισμού με το περιβάλλον.

With a view to promoting the Olympic Movement
in the country, the Academy organized a meeting
of the eight universities which have a Chair of
Olympic Studies, on 6 June. The keynote speaker
was the President of the Spanish Olympic
Academy, Conrado Durántez.
The Academy also issued commemorative stamps
for the anniversary of the birth of Baron Pierre
de Coubertin, the World Games and the South
American Youth Games.
Furthermore, members of the Academy attended
the IOA’s sessions for Directors of Olympic
Academies, Young Participants and Educators in
Ancient Olympia.
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Στο πλαίσιο της προώθησης του Ολυμπιακού
Κινήματος, η Ακαδημία συγκέντρωσε τα οκτώ
πανεπιστήμια που έχουν έδρα Ολυμπιακών
Σπουδών, σε συνάντηση στις 6 Ιουνίου, με ειδικό
ομιλητή τον Πρόεδρο της Ισπανικής Ολυμπιακής
Ακαδημίας, Conrado Durántez.
Επίσης, κυκλοφόρησαν αναμνηστικά
γραμματόσημα για την επέτειο από τη γέννηση του
Βαρόνου Πιερ ντε Κουμπερτέν, τους Παγκόσμιους
Αγώνες και τους Νοτιοαμερικανικούς Αγώνες
νέων.
Παράλληλα, υπήρχε συμμετοχή στις Συνόδους της
ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία.

CHILE

ΧΙΛΗ

Since 2008, the National Olympic Academy of
Chile has been contributing to the education and
development of the sport community by providing
a general view of the Olympic values as part of
the educational programme on the subject of
Olympism and ethics, which covers the history
of the Olympic Games, their philosophy and the
Olympic values.

Από το 2008 μέχρι σήμερα η Εθνική Ολυμπιακή
Ακαδημία της Χιλής έχει συμβάλει στην εκπαίδευση
και στην ανάπτυξη της αθλητικής κοινότητας,
παρέχοντας μια γενική εικόνα των Ολυμπιακών
αξιών σε όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω
ενός θέματος που ονομάζεται Ολυμπισμός και
ηθική και περιέχει την ιστορία των Ολυμπιακών, τη
φιλοσοφία τους και τις Ολυμπιακές αξίες.

At the University of Santo Tomás, the Department
of Science and Physical Education includes in its
curriculum a course on “Theory and History of
Sport and Olympism”, enabling students to learn
about the history of the Olympic Games and their
evolution from ancient Greece until the present
day.

Στο Πανεπιστήμιο του Santo Tomás, στη σχολή
της Επιστήμης του Αθλητισμού και της Φυσικής
Αγωγής υπάρχει το μάθημα «Θεωρία και Ιστορία
του Αθλητισμού και του Ολυμπισμού», προκειμένου
οι φοιτητές να γνωρίσουν την ιστορία των
Ολυμπιακών Αγώνων και την εξέλιξή τους από την
αρχαία Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή.

A memorandum of understanding has also been
signed with the University of Austral de Chile
and the University of Concepción, for Educational
Centres in Olympic Studies, whose object will be
to research and study the political, economic and
social facets of sport.

Επίσης, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας
του Πανεπιστημίου Austral de Chile και του
Πανεπιστημίου της Concepción για Κέντρα
Εκπαίδευσης Ολυμπιακών Σπουδών, τα οποία θα
έχουν ως αντικείμενο να ερευνούν και να μελετούν
τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές πτυχές
του αθλητισμού.

Furthermore, the mobile Olympic Museum
continues to operate, its main objective being to
promote and teach the Olympic values to the pupils
of Chile through visits to basic education schools.
During these visits, children learn about the history
of the Olympic Games up to the present day.
Finally, the new web page of the National Olympic
Academy, which was designed in 2013, will become
operational in 2014 and contain all the activities
of the Academy, together with photographs,
interviews with sports people, news and many
other topics.

Επίσης, συνεχίζει τη λειτουργία του το κινητό
Ολυμπιακό Μουσείο που βασικός του στόχος είναι
η προώθηση και η εξάπλωση των Ολυμπιακών
αξιών στους μαθητές της Χιλής, μέσα από
επισκέψεις στα σχολεία της βασικής εκπαίδευσης
στη χώρα. Σε αυτές τις επισκέψεις, τα παιδιά
μαθαίνουν για την ιστορία των Ολυμπιακών
Αγώνων, μέχρι τις ημέρες μας.
Τέλος, το 2013 σχεδιάστηκε και θα λειτουργήσει
μέσα στο 2014 η νέα ιστοσελίδα της Εθνικής
Ολυμπιακής Ακαδημίας.
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The National Olympic Academy of Greece
honoured personalities of the sports and Olympic
family and the organizations that support its
educational work during a delightful and congenial
ceremony at the headquarters of the Hellenic
Olympic Committee.

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας
(ΕΘΝ.Ο.Α.) τίμησε προσωπικότητες της Αθλητικής και
Ολυμπιακής οικογένειας και τους φορείς που έχουν
συνδράμει στο εκπαιδευτικό έργο της, σε μια όμορφη
και ανθρώπινη τελετή στην έδρα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

The ceremony, the first of its kind, was held in a
room filled with the smiles of elementary school
pupils, as well as children of the “ELPIDA”
Association. The NOA opened proceedings with
the presentation of the award for “Excellence &
Solidarity 2013” to Marianna V. Vardinoyannis,
Goodwill Ambassador of UNESCO and President
of the “ELPIDA” Association, as a shining example
of contribution, volunteering and humanity in her
remarkable work supporting the nation’s children
in their fight against cancer.

Σε μια αίθουσα γεμάτη από τα χαμόγελα δεκάδων μαθητών δημοτικών σχολείων, αλλά και παιδιών του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ», η ΕΘΝ.Ο.Α. ξεκίνησε την τελετή με
την απονομή του βραβείου της χρονιάς «Αριστεία & Αλληλεγγύη 2013», που θεσμοθετήθηκε φέτος για πρώτη
φορά, στην Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, Πρέσβυ Καλής Θελήσεως της UNESCO και Πρόεδρο του Συλλόγου
«ΕΛΠΙΔΑ», ως φωτεινό παράδειγμα προσφοράς, εθελοντισμού και ανθρωπιάς για το τεράστιο έργο της υπέρ
των παιδιών της πατρίδας μας, που δίνουν τη μεγάλη
μάχη κατά του καρκίνου.

57

journal05

The member of the
Hellenic Olympic
Committee's Torch
Relay Commission Fotis
Kaimenakis, the Director
of the National Olympic
Academy of Greece Ileana
Klokoni, the President
of the Hellenic Olympic
Committee Spyros
Capralos, the President of
the "Elpida" Association
Marianna V. Vardinoyannis
and the IOA President
Isidoros Kouvelos.
Το μέλος της Επιτροπής
Λαμπαδηδρομίας της
Ελληνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής Φώτης
Καϋμενάκης, η
Διευθύντρια της ΕΘΝ.Ο.Α.
Ιλεάνα Κλοκώνη, ο
Πρόεδρος της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής
Σπύρος Καπράλος, η
Πρόεδρος του Συλλόγου
«Ελπίδα» Μαριάννα
Β. Βαρδινογιάννη και
ο Πρόεδρος της ΔΟΑ
Ισίδωρος Κούβελος.
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Then, the Academy’s medal was awarded to 40
Olympic medallists from all sports, the Ministry for
Education and Religious Affairs for its outstanding
collaboration with the Academy’s Olympic
education programmes and Yannis Sgouros, the
Regional Commissioner of Attica, for the Region’s
support to the education of young children; medals
were also awarded to eight artists and to all NOA
sponsors and supporters.
The event was attended by the Minister for
Education and Religious Affairs, Constantinos
Arvanitopoulos, the Minister for Culture, Panos
Panagiotopoulos, the Deputy Minister for Sport,
Yannis Andrianos, the HOC President, Spyros
Capralos and the Member of the International
Olympic Committee, Lambis Nikolaou, who also
addressed the audience.
In his speech, Isidoros Kouvelos, the president of the
National Olympic Academy of Greece noted, inter
alia: “The National Olympic Academy of Greece
has once again implemented Olympic education
programmes throughout the country with a view
to teaching the Olympic values to Greek youth
and conveying to young children the messages of
Olympic education thus bringing them closer to
sport and its virtues, and following the example of
the other 143 member states of the International
Olympic Committee. The NOA’s action in 2013
proved to be extremely difficult, given the problems
which the Greek economy was facing. The Academy’s
work until now was mostly sponsored and supported
by private sector organizations and bodies, and by
the IOC’s Olympic Solidarity funding. In 2013,
the response of the educational community to the
NOA’s Olympic education programmes exceeded all

Στη συνέχεια, με το μετάλλιο της Ακαδημίας τιμήθηκαν
40 Ολυμπιονίκες όλων των αθλημάτων, το Υπουργείο
Παιδείας & Θρησκευμάτων για την άψογη συνεργασία
στα προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας της Ακαδημίας, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός για την
υποστήριξη της Περιφέρειας στην εκπαίδευση των Ολυμπιακών αξιών στα μικρά παιδιά, οκτώ καλλιτέχνες
καθώς και η ΟΠΑΠ ΑΕ, η ΠΑΕ Ολυμπιακός, η ΜΕΤΚΑ ΑΕ, η Αuto Hellas ΗΕΡΤΖ, η ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΕ, η
LUX, η ΖΑΓΟΡΙ ABEE, η Oriflame Hellas, η Cocomat, η
«Κaramelitses.gr», η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού,
η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Λύκειο Ελληνίδων, το Τμήμα Σαμαρειτών & Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού, όλοι τους χορηγοί-υποστηρικτές της ΕΘΝ.Ο.Α.
Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» και χαιρέτισαν, ο
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνος
Αρβανιτόπουλος, ο Υπουργός Πολιτισμού Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός, ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Σπύρος Καπράλος και το
μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Λάμπης
Νικολάου.
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής
Ακαδημίας της Ελλάδας Ισίδωρος Κούβελος μεταξύ άλλων επισήμανε: «Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της

Τhe children
of "Elpida"
Association.
Tα παιδιά του
Συλλόγου
«Ελπίδα».

Ελλάδας, για ακόμα μια χρονιά εφάρμοσε σε όλη την
Ελλάδα εκπαιδευτικά προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας με σκοπό να διδάξει στην ελληνική νεολαία τις
Ολυμπιακές αξίες και να διοχετεύσει στα μικρά παιδιά μηνύματα που περιέχει η Ολυμπιακή παιδεία φέρνοντάς τα κοντά στον αθλητισμό και τις αρετές που
περιέχει, όπως γίνεται σε 143 άλλα Κράτη-μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Η πορεία της δράσης
της ΕΘΝ.Ο.Α. το 2013 υπήρξε εξαιρετικά δύσκολη, δεδομένων των γενικότερων δυσχερειών που χαρακτήρισαν την ελληνική οικονομία. Το έργο που έως σήμερα
έχει επιτελέσει η Ακαδημία στηρίχτηκε περισσότερο σε
οργανισμούς και φορείς του ιδιωτικού τομέα ως χορηγούς και υποστηρικτές, καθώς επίσης και σε χρήματα
της Ολυμπιακής Αλληλεγγύης της ΔΟΕ. Το 2013, η ανταπόκριση της εκπαιδευτικής κοινότητας της χώρας
στα εκπαιδευτικά προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας
της ΕΘΝ.Ο.Α., ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας και η «Ημέρα Ολυμπιακής παιδείας 2013» χαρακτηρίστηκε από
τον απελθόντα Πρόεδρο της ΔΟΕ Δρα Jacques Rogge
¨Ολυμπιακό Ρεκόρ¨».
Την ΕΘΝ.Ο.Α. ευχαρίστησε για τη βράβευσή της, η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, λέγοντας: «Σας ευχαριστώ
πολύ για την ξεχωριστή τιμή που μου κάνετε παρ’ όλο που δεν θεωρώ τις βραβεύσεις απαραίτητες διότι πιστεύω ότι είναι χρέος προς τους συνανθρώπους μας να
το κάνουμε. Ωστόσο, η διάκριση αυτή αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή, με γεμίζει συγκίνηση και μου δίνει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη να συνεχίσω τις προσπάθειές
μου στο πλευρό των παιδιών.»

our expectations and the ‘2013 Olympic Education
Day’ was described by former IOC President Jacques
Rogge as an ‘Olympic Record’”.
Marianna V. Vardinoyannis thanked the NOA for
her award saying: “I wish to thank you warmly for
the special honour you are giving me, although I
do not consider awards as essential. In my opinion,
we have a duty to work for the benefit of our fellow
human beings. Nevertheless, this distinction is a
very special honour for me; it fills me with emotion
and gives me more strength to continue my efforts
in supporting the children.”
The ceremony opened with the Olympic Anthem
and ended with the National Anthem interpreted by
the monody singers and students of the National
Opera House’s Opera Studio in delightful harmony
with the children of “ELPIDA”. Another touching
moment of the event was when the pupils of the
Kallithea Elementary School for the Blind recited
excerpts from the Academy’s educational book
written in Braille; while the children of the 64th
Elementary School and the Special School for the
Deaf & the Hearing-Impaired of Patras gave a
unique rendering in song of one of the poems from
the book, “The NOA of Greece!”.

Η τελετή άνοιξε με την ανάκρουση του Ολυμπιακού Ύμνου και ολοκληρώθηκε με τον Εθνικό Ύμνο που ερμήνευσαν οι μονωδοί και σπουδαστές-μονωδοί του
Στούντιο Όπερα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε μια
καταπληκτική συνεργασία με παιδιά του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ». Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η στιγμή κατά
την οποία μαθητές που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας απήγγειλαν αποσπάσματα από το εκπαιδευτικό βιβλίο της Ακαδημίας, γραμμένα με
τη μέθοδο braille, ενώ τα παιδιά του 64ου Δημοτικού
Σχολείου Πατρών και του Ειδικού Σχολείου Κωφών &
Βαρήκοων Πατρών μελοποίησαν και τραγούδησαν με
τρόπο μοναδικό ένα από τα ποιήματα του βιβλίου: «Η
ΕΘΝ.Ο.Α. της Ελλάδας!».
Την ΕΘΝ.Ο.Α. τίμησαν, επίσης, με την παρουσία τους
οι βουλευτές Γιάννης Ιωαννίδης, Πύρρος Δήμας, η ΓΓΑ
Κυριακή Γιαννακίδου, μέλη της ΕΘΝ.Ο.Α. και της ΕΟΕ,
o Διοικητής του Νοσοκομείου «Η Αγία Σοφία» Εμμανουήλ Παπασάββας, ο Διευθυντής της μονάδας μεταμόσχευσης μυελού των οστών Στέλιος Γραφάκος, η
Έλλη Τζανετάτου μέλος του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ», κοινωνικοί λειτουργοί, ο Πρόεδρος της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής Θεοδωρόπουλος Θανάσης και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Μύρων
Μιχαηλίδης.
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THE COOPERATION BETWEEN
THE IOA AND THE MINISTRY
OF YOUTH AND SPORT OF
AZERBAIJAN
The President of the International Olympic Academy Isidoros Kouvelos and the Director of the IOA
Dionyssis Gangas visited Azerbaijan and discussed
with the Minister of Youth and Sport Azad Rahimov
cooperation projects.
At the end of the meeting the following activities
were decided:
1) To organize next August, in the facilities of the
IOA in Ancient Olympia, a Pan-European Youth Forum with representatives of Olympic Committees
from all European countries in view of the 1st European Games that will be held in Baku in 2015.
2) To organize, as well, a training seminar at the
IOA, in August, with the heads of the volunteer
teams of the “Baku 2015” Organizing Committee,
on Olympism, management and handling of volunteer staff.
3) Training seminars in Baku by an IOA team of professors and experts for the department heads of “Baku 2015” Organizing Committee.
Azad Rahimov, the Minister for Youth and Sport of
Azerbaijan expressed his satisfaction for the progress of cooperation with the International Olympic
Academy, highlighting the quality of its educational
programmes, resources and staff.

H ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΟΑ
ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
Το Αζερμπαϊτζάν επισκέφτηκαν ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Ισίδωρος Κούβελος
και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Διοίκησης της
ΔΟΑ Διονύσης Γάγγας και είχαν συζητήσεις συνεργασίας της ΔΟΑ με τον Υπουργό Νεότητας και Αθλητισμού Azad Rahimov.
Με την ολοκλήρωση των συναντήσεων αποφασίστηκαν τα εξής:
1) Διοργάνωση στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ στην
Αρχαία Ολυμπία τον επόμενο Αύγουστο, ενός πανευρωπαϊκού φόρουμ νέων, με εκπροσώπους από τις Ολυμπιακές Επιτροπές όλων των χωρών της Ευρώπης,
ενόψει των 1ων Ευρωπαϊκών Αγώνων που θα γίνουν
στο Μπακού το 2015.
2) Διοργάνωση επίσης τον Αύγουστο στη ΔΟΑ, ενός επιμορφωτικού Σεμιναρίου με τους επικεφαλής
των εθελοντικών ομάδων της Οργανωτικής Επιτροπής «Μπακού 2015» με αντικείμενο τον Ολυμπισμό, το μάνατζμεντ και τη διαχείριση εθελοντικού
προσωπικού.
3) Θα γίνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια στο Μπακού από ομάδα καθηγητών και εμπειρογνώμων της ΔΟΑ,
για τους επικεφαλής των διευθύνσεων της Οργανωτικής Επιτροπής «Μπακού 2015».
Ο Υπουργός Νεότητας και Αθλητισμού του Αζερμπαϊτζάν, Azad Rahimov εξέφρασε την ικανοποίησή του
για την πορεία της συνεργασίας με τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, επισημαίνοντας την πληρότητα
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μέσων και προσωπικού που διαθέτει η ΔΟΑ.
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Η ΔΟΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
“BODY2MIND”
THE IOA AT THE CONFERENCE
“BODY2MIND”
The IOA President, Isidoros Kouvelos, had a significant opportunity to promote the work and the activities of the International Olympic Academy during
his participation in the conference “Body2Mind” organized by the Qatar Olympic and Sports Museum.
Isidoros Kouvelos travelled to Doha together with
the IOA Director, Prof. Dionyssis Gangas, in order to
attend the works of the conference the aim of which
was to propagate new educational initiatives in the
field of Olympic Education.
Sheikh Saoud bin Abdulrahman Al-Thani, Secretary
General of the Qatar National Olympic Committee,
welcomed the IOA President at their Committee’s
Headquarters and, after exchanging important opinions with the IOA delegation, he expressed his wish
for an honest cooperation among the two Olympic institutions. The IOA representatives presented
the IOA’s work, its role in the evolution of Olympic
education as well as its goals for the imminent future. Sheikh Saoud bin Abdulrahman Al-Thani, talked about the goals and the vision for sport and the
modern Olympic Movement in Qatar.
Personalities of Olympism and sport participated in the Conference, such as the Special Adviser
to the Secretary-General of the United Nations on
Sport for Development and Peace Wilfried Lemke,
the Vice-Chairperson of the International Olympic
Truce Foundation, Dr Fani Palli-Petralia, the Director of the International Olympic Truce Centre, Dr
Constantinos Filis, the President of the International Pierre de Coubertin Committee Prof. Norbert
Müller and the President of the International School
Sport Federation, Andrea Delpin.
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Μια σημαντική ευκαιρία για την προώθηση του έργου και των δράσεων της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ακαδημίας είχε ο Πρόεδρος της ΔΟΑ Ισίδωρος Κούβελος, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο συνέδριο
“Body2Mind” που διοργάνωσε το Ολυμπιακό και Αθλητικό Μουσείο του Κατάρ.
Ο Ισίδωρος Κούβελος ταξίδεψε στη Ντόχα με τον
Σύμβουλο Διοίκησης και Εκπαίδευσης της ΔΟΑ, Kαθηγ. Διονύση Γάγγα, για να παρακολουθήσουν τις
εργασίες του συνεδρίου που είχε στόχο ν' αναδείξει
νέες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες στο χώρο της Ολυμπιακής παιδείας.
Τον Πρόεδρο υποδέχθηκε στα γραφεία της Ολυμπιακής Επιτροπής του Κατάρ ο Σεΐχης Saoud bin
Abdulrahman Al-Thani, Γ.Γ της ΟΕΚ, ο οποίος μετά από ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων που είχε με
την αντιπροσωπεία της ΔΟΑ εξέφρασε την επιθυμία
μιας ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ των δύο Ολυμπιακών φορέων. Οι εκπρόσωποι της ΔΟΑ παρουσίασαν το έργο της Ακαδημίας, τον ρόλο της στην
ανάπτυξη της Ολυμπιακής παιδείας, καθώς και τους
άμεσους στόχους της για το μέλλον. Ο Σεΐχης Saoud
Al-Thani, αναφέρθηκε στους στόχους και το όραμα
για τον αθλητισμό και το σύγχρονο Ολυμπιακό Κίνημα στο Κατάρ.
Στο συνέδριο συμμετείχαν προσωπικότητες του Ολυμπισμού και του αθλητισμού, όπως ο Ειδικός
Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων
Εθνών σε θέματα αθλητισμού για την ανάπτυξη και
την ειρήνη Wilfried Lemke, η Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Ιδρύματος Ολυμπιακής Εκεχειρίας Δρ Φάνη
Πάλλη-Πετραλιά, ο Διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας Δρ Κωνσταντίνος Φίλης, o Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Pierre de
Coubertin Καθηγ. Norbert Müller και ο Πρόεδρος
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού
Andrea Delpin.

THE IOA BECOMES A MEMBER OF
THE “GRECT” NETWORK
Following an invitation from the Greek Ministry of
Foreign Affairs, the IOA has joined “GRECT”, a network
of academic and cultural institutions that can host
international conferences, seminars, summer camps, etc.
in beautiful locations all over the country, with a view to
promoting educational and cultural tourism in Greece.

SPONSORSHIP OF
“PAPOUTSANIS” TO THE IOA
The International Olympic Academy announces its
cooperation with the historic company “Papoutsanis” that since 1870 creates unique cosmetics for
the whole family. Common point of reference is the
sacred and immortal olive tree, source of inspiration for the line Olivia but also a symbol of peace,
fair play and Olympic spirit, ideals supported by
the IOA.
The olive tree, the trademark of Olivia, reflects the
prestige of the classic with the charm of the new
in total harmony with the International Olympic
Academy.
The sacred olive tree has always been a symbol
of prosperity, peace, fertility and euphoria and of
course, a branch of olive tree, the famous “Kotinos”,
was the prize for the athletes who won in the Olympic Games in Ancient Olympia.
Therefore, the olive tree is the link between the IOA
and “Papoutsanis”, through the new line of natural
products Olivia.

ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ»
ΣΤΗ ΔΟΑ
Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία ανακοινώνει τη συνεργασία της με την ιστορική εταιρεία «Παπουτσάνης» που από το 1870 δημιουργεί μοναδικά προϊόντα
περιποίησης για όλη την οικογένεια. Κοινό σημείο αναφοράς είναι το ιερό και αθάνατο δένδρο της ελιάς,
πηγή έμπνευσης για τη σειρά Olivia αλλά και σύμβολο
ειρήνης, ευγενούς άμιλλας και Ολυμπιακού πνεύματος, ιδανικά που πρεσβεύονται από τη ΔΟΑ.
Το δένδρο της ελιάς, το σήμα της Olivia, αντικατοπτρίζει σε απόλυτο συνδυασμό με τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, το κύρος του κλασικού με τη γοητεία
του καινούργιου.
Το ιερό δένδρο της ελιάς αποτελούσε ανέκαθεν σύμβολο ευημερίας, ειρήνης, γονιμότητας και ευφορίας και
φυσικά ένα κλαδί ελιάς, ο περιβόητος κότινος, ήταν η
ανταμοιβή για τους αθλητές που νικούσαν, στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αρχαία Ολυμπία.
Η ελιά αποτελεί λοιπόν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ
της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, του μορφωτικού και εκπαιδευτικού ιδρύματος της ΔΟΕ που έχει
ως στόχο τη μελέτη, την εμβάθυνση και την προβολή
του Oλυμπισμού, και της «Παπουτσάνης», μέσω της
νέας σειράς φυσικών προϊόντων Olivia.

Appropriate facilities, close to areas of major
archaeological interest and particular natural beauty,
combined with the long experience and know-how of
these institutions, heighten the appeal of their locations
for high level events, which also offer visitors the chance
to become better acquainted with the cultural and scenic
splendour of the country.
The website www.grect.com provides all necessary
information regarding the features of the institutions,
their facilities and how to access them, as well as
possibilities for organizing educational seminars taking
participants on a journey through time and history.

H ΔΟΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ GRECT
Μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, η ΔΟΑ συμμετέχει στο δίκτυο “GRECT”, ένα δίκτυο
ακαδημαϊκών και πολιτιστικών φορέων που μπορούν να
φιλοξενήσουν διεθνή συνέδρια, σεμινάρια, summer camps
κ.λπ. σε μαγευτικούς προορισμούς ανά την Ελλάδα, σε μια
προσπάθεια προώθησης του εκπαιδευτικού και πολιτιστικού
τουρισμού στην Ελλάδα.
Σε κατάλληλες εγκαταστάσεις κοντά σε περιοχές υψηλού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
και σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία των φορέων αυτών παρέχεται η δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου μέσα από τις οποίες οι
επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν καλύτερα την Ελλάδα,
τον πολιτισμό και τις ομορφιές της.
Στην ιστοσελίδα www.grect.com μπορεί κανείς να αντλήσει
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις, την
πρόσβαση, τον χαρακτήρα των φορέων και τις δυνατότητες
διοργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων μέσα από ένα ταξίδι στον χρόνο και την ιστορία.
Στο δίκτυο GRECT συμμετέχουν ακόμα: το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και το Ίδρυμα
Αναργυρείου και Κοριαλενείου Σχολής Σπετσών.
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