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

“THIS YEAR HAS BEEN DEDICATED TO THE DETAILED
ANALYSIS OF ONE OF THE MOST IMPORTANT
OLYMPIC VALUES, ‘RESPECT FOR DIVERSITY’.”

Dear friends,
ΑNOTHER CONSTRUCTIVE year for the International Olympic Academy has come to an end with
important activities which show that we are on the
right track to enhance the Academy’s role in an international level.
This year has been dedicated to the detailed analysis
of one of the most important Olympic values, “respect for diversity”. 2014 was also a year of anniversaries which have marked the Olympic Movement.
In June 1894, the first Olympic Congress commenced at Sorbonne in France, thus opening a new
era for Olympic sport. Baron Pierre de Coubertin had
presented the idea of reviving the Olympic Games
in an international form, by choosing Athens as the
venue that would welcome this first endeavour. The
seed of modern Olympism has been planted and its
fruits soon appeared within a set of societies which,
as it has been proved, was in real need of its content.
This year, we are celebrating another important anniversary. One hundred years ago, in 1914, during
the event for the 20th anniversary of the Olympic
Movement in Paris, Coubertin first presented the
symbol of the Olympic Games and the IOC, the five
interlaced rings, which symbolized the unity of the
five continents. The important semiological significance of the Olympic rings refers to brotherhood:
respect for our next of kin, for our opponents and finally respect for any form of diversity!
The President of the IOC, Dr Thomas Bach, the First
Lady of Azerbaijan, Mrs Mehriban Aliyeva, the
Sheikh of Qatar, Mr Saoud Bin Abdulrahman AlThani, the Advocate General at the European Court
of Justice, Mr Melchior Wathelet and the Minister
of Culture, Mr Constantinos Tassoulas honoured
with their presence the traditional ceremony on the
Hill of the Pnyx for the opening of the 54th Session
for Young Participants.
This year, however, in addition to the established in-
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ternational Sessions, we have also co-organised and
welcomed other important activities such as the International Camp “Imagine Peace”, which was organized by the International Olympic Truce Centre, in
collaboration with the UN and the British Council,
the “Cultural Diplomacy” Congress, organized by the
Institute of International Relations and the Hellenic Foundation for Culture, as well as the “European Youth Session” with the participation of young
representatives from 31 European Olympic Committees, as part of our initiative in collaboration with
the Organizing Committee of the first European
Games “Baku 2015”.
I must also underline the outstanding work of the
Company “ATHENS 2004 HISTORIC ARCHIVES”,
under the leadership of Mr Marton Simitsek, Managing Director and Chief Operating Officer of the Organizing Committee of the Athens Olympics, financed
by the IOC, which transferred to the Old Conference
Hall in Ancient Olympia the Archives Museum of
2004. These archives will offer to future researchers
of the Games abundant research and documentation
material. Finally, last August, following the IOC’s
invitation, the IOA participated with great success
for the third consecutive time in the cultural and educational programme of the Youth Olympic Games
held in Nanjing, China.
Day by day, year after year, the IOA is gradually
developing and enhancing its role in the Olympic
Movement, a fact that was emphasized by the two
last Presidents of the IOC, Dr Jacques Rogge and
Dr Thomas Bach. The facilities in Ancient Olympia
have been renovated providing fresh appeal to the
historic buildings. We hope that next year we shall
be able to rebuild, for the requirements of our educational programmes, all the rooms used by students
and professors, thus offering to the participants
more amenities and improve living conditions in
magic Olympia.

XΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ,
κου ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΚΟΥΒΕΛΟΥ

«Η ΧΡΟΝΙΆ ΑΥΤΉ ΉΤΑΝ ΑΦΙΕΡΩΜΈΝΗ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΎΠΛΕΥΡΗ ΑΝΆΛΥΣΗ ΜΙΑΣ ΑΠΌ ΤΙΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΈΣ ΑΞΊΕΣ,
ΕΚΕΊΝΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΈΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ‘ΣΕΒΑΣΜΌ ΣΤΗ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΌΤΗΤΑ’.»
Αγαπητοί φίλοι,
ΆΛΛΗ ΜΊΑ ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ εποικοδομητική χρονιά για τη
Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία φθάνει στο τέλος της με
σημαντικές δράσεις, που αποδεικνύουν ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο αναβάθμισης του ρόλου της ΔΟΑ
σε διεθνές επίπεδο.
Η χρονιά αυτή ήταν αφιερωμένη στην πολύπλευρη ανάλυση μιας από τις σημαντικότερες Ολυμπιακές αξίες,
εκείνης που αναφέρεται στο «σεβασμό στη διαφορετικότητα». Το 2014 είναι επίσης χρονιά επετείων που σημάδεψαν το Ολυμπιακό Κίνημα.
Τον Ιούνιο του 1894, στη Σορβόνη της Γαλλίας, οργανώθηκε το πρώτο Ολυμπιακό Συνέδριο που σηματοδότησε και την έναρξη μιας νέας εποχής στον παγκόσμιο
αθλητισμό. Ο Βαρόνος Pierre de Coubertin παρουσίασε την ιδέα της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων,
σε μια διεθνιστική μορφή, ορίζοντας και την Αθήνα ως
τον τόπο που θα φιλοξενούσε το πρώτο αυτό πείραμα.
Φέτος, όμως, γιορτάσαμε και άλλη μία σημαντική επέτειο. Εκατό χρόνια πριν, το 1914, στην εκδήλωση για
την 20ή επέτειο του Ολυμπιακού Κινήματος στο Παρίσι, ο Coubertin παρουσίαζε το σύμβολο των Ολυμπιακών Αγώνων και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής,
τους πέντε τεμνόμενους κύκλους δηλαδή, που συμβολίζουν την ενότητα των πέντε ηπείρων. Η μεγάλη σημειολογική σημασία των Ολυμπιακών κύκλων, είναι
εκείνη που αναφέρεται στη συναδέλφωση των λαών,
στο σεβασμό στο διπλανό μας, στο σεβασμό στον αντίπαλό μας και τελικά, πάνω απ’ όλα στο σεβασμό σε κάθε
μορφή διαφορετικότητας!
Την καθιερωμένη Εκδήλωση στο Λόφο της Πνύκας
για την έναρξη της 54ης Συνόδου Νέων Μετεχόντων,
τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της ΔΟΕ Δρ
Thomas Bach, η Πρώτη Κυρία του Αζερμπαϊτζάν κα
Mehriban Aliyeva, ο Σεΐχης του Κατάρ κ. Saoud Bin
Abdulrahman Al-Thani, ο Γενικός Εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κ. Melchior Wathelet και ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Κωνσταντίνος Τασούλας.
Εκτός από τις καθιερωμένες διεθνείς Συνόδους, συνδι-

οργανώσαμε και φιλοξενήσαμε και άλλες σπουδαίες εκπαιδευτικές δράσεις, όπως το διεθνές Camp “Imagine
Peace” που πραγματοποίησε το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας με τη συνεργασία του ΟΗΕ και
του Βρετανικού Συμβουλίου, το Συνέδριο «Cultural
Diplomacy» που οργάνωσε το ΙΔΙΣ και το Ελληνικό
Κέντρο Πολιτισμού, καθώς επίσης και το “European
Youth Session” με τη συμμετοχή νέων από 31 Ολυμπιακές Επιτροπές της Ευρώπης, στο πλαίσιο σχετικής
πρωτοβουλίας μας σε συνεργασία με την Οργανωτική
Επιτροπή των 1ων Ευρωπαϊκών Αγώνων «Μπακού
2015».
Ειδική μνεία, τέλος, θα πρέπει να κάνω στην εξαιρετική δουλειά που έκανε η Εταιρεία «ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΑΘΗΝΑ 2004» με τη φροντίδα του κ. Μάρτων Σίμιτσεκ, Εντεταλμένου Συμβούλου και Chief Operating
Officer της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών
Αγώνων της Αθήνας και τη χρηματοδότηση της ΔΟΕ,
εγκαθιστώντας στο χώρο της παλαιάς Συνεδριακής Αίθουσας στην Αρχαία Ολυμπία, το Αρχειακό Μουσείο
του 2004 που θα προσφέρει στους μελλοντικούς μελετητές των Αγώνων ένα τεράστιο υλικό για έρευνα και
τεκμηρίωση. Τέλος, τον περασμένο Αύγουστο, η ΔΟΑ
μετά από πρόσκληση της ΔΟΕ, συμμετείχε για τρίτη συνεχόμενη φορά με μεγάλη επιτυχία, στο πολιτιστικό και
εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων
Νέων που έγιναν στη Νανζίνγκ της Κίνας.
Μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, η ΔΟΑ αναπτύσσεται σταδιακά αναβαθμίζοντας το ρόλο της στο
Ολυμπιακό Κίνημα, γεγονός που έχει επισημανθεί χαρακτηριστικά και από τους δύο τελευταίους Προέδρους
της ΔΟΕ, τον Δρα Jacques Rogge και τον Δρα Thomas
Bach. Οι εγκαταστάσεις στην Αρχαία Ολυμπία ανανεώνονται και εκσυγχρονίζονται προσφέροντας μια διαφορετική αίγλη στα ιστορικά τους κτίσματα. Ελπίζουμε
μέσα στον επόμενο χρόνο να κατορθώσουμε να ανακατασκευάσουμε, για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών μας
προγραμμάτων, όλους τους χώρους διαμονής των φοιτητών και των καθηγητών.
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ΤΗΕ

IOA

AT THE NANJING 2014
YOUTH OLYMPIC GAMES
H ΔΟΑ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΝΕΩΝ 2014 ΤΗΣ NAΝΖΙΝΓΚ
6

BY ROULA VATHI

ΤΗΣ ΡΟΥΛΑΣ ΒΑΘΗ

FOR THE THIRD consecutive year, the IOA participated with its interactive educational programme
“Discovering the Olympic Movement and its Values” in the Culture and Education Programme of
the Youth Olympic Games organized in Nanjing,
China from the 16th to the 28th of August 2014.
The organization of the Games was a stunning success and made a decisive contribution to the consolidation of this newly established institution of
the Youth Olympic Games. In these Games the IOA

ΓΙΑ ΤΡΊΤΗ συνεχόμενη φορά η ΔΟΑ συμμετείχε
με το διαδραστικό εκπαιδευτικό της πρόγραμμα «Ανακαλύπτοντας το Ολυμπιακό Κίνημα και τις Αξίες
του» στο Πολιτιστικό και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων, που διοργανώθηκαν στη Nανζίνγκ της Κίνας από τις 16 έως και τις
28 Αυγούστου 2014 με απόλυτη επιτυχία, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εδραίωση του νεοΪδρυθέντος
θεσμού των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων. Σε αυτή
τη διοργάνωση η ΔΟΑ συμμετείχε από κοινού με το
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The IOA President
Isidoros Kouvelos
together with the HOC
Technical Advisor
Stratos Karetos, the
Deputy Director of IOTC
Dora Pallis, the Greek
Parliament Member Dora
Bakoyannis, the IOTC
Director Dr Constantinos
Filis, the IOC Member
Lambis Nikolaou, the Chef
de Mission at the Youth
Olympic Games Yannis
Karras and IOA staff
members at the IOA/IOTC
booth.
Στο περίπτερο ΔΟΑ/
ΔΚΟΕ, ο Πρόεδρος της
ΔΟΑ Ισίδωρος Κούβελος,
με τον τεχνικό σύμβουλο
της ΕΟΕ Στράτο Καρέτο,
την Αναπλ. Διευθύντρια
του ΔΚΟΕ Ντόρα Πάλλη,
τη βουλευτή Ντόρα
Μπακογιάννη, τον
Διευθυντή του ΔΚΟΕ
Κωνσταντίνο Φίλη, το
μέλος της ΔΟΕ Λάμπη
Νικολάου, τον Αρχηγό
της Ελληνικής Απoστολής
στους Ολυμπιακούς
Αγώνες Νέων, Γιάννη
Καρρά και εργαζόμενους
της Ακαδημίας.

participated in conjunction with the International
Olympic Truce Centre, while the support from the
International Olympic Committee was constant and
decisive.
From the 14th to the 28th of August, more than
2000 young athletes, sport officials, IOC members,
athlete role models, young students, volunteers and
guests took part in the interactive activities, learning about the Olympic history and Olympism as a
life philosophy. Through a series of original activities, all those who visited the booth enjoyed learning about the history of the Olympic Movement, its
ancient roots and the Olympic values, inspired by
the example of the Olympic medallists themselves.
In the context of their sports obligations, the participation of young athletes in this unprecedented learning experience was enthusiastic. Using
an original interacting Olympic education tool on
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Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας και η υποστήριξη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και σε
αυτό το εγχείρημα υπήρξε σταθερή και καθοριστική.
Περισσότεροι από 2.000 νέοι αθλητές, αθλητικοί
παράγοντες, μέλη της ΔΟΕ, αθλητές-πρότυπα, μαθητές, εθελοντές και προσκεκλημένοι πήραν μέρος
στις διαδραστικές δραστηριότητες, από τις 14 έως
και τις 28 Αυγούστου, μαθαίνοντας για την Ολυμπιακή ιστορία και τον Ολυμπισμό ως φιλοσοφία ζωής. Μέσα από μία σειρά πρωτότυπων δράσεων, όσοι
επισκέφτηκαν το περίπτερο διασκέδασαν μαθαίνο-

ντας για την ιστορία του Ολυμπιακού Κινήματος και
τις ρίζες του στην αρχαιότητα, καθώς και για τις Ολυμπιακές αξίες μέσα από το παράδειγμα των ίδιων
των Ολυμπιονικών.
Η συμμετοχή των νέων αθλητών σε αυτή την πρωτόγνωρη μαθησιακή εμπειρία στο περιθώριο των αθλητικών τους υποχρεώσεων ήταν ενθουσιώδης.
Είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν πολύτιμα στοιχεία για την Ολυμπιακή ιστορία με διασκεδαστικό
και εύληπτο τρόπο, χρησιμοποιώντας ένα πρωτότυπο εργαλείο Ολυμπιακής παιδείας σε οθόνες αφής
και με διαδραστικό τρόπο.

Prof. Konstantinos Georgiadis, IOA Honorary Dean,
demonstrates the IOA educational programme to the four
times Olympic medallist in weightlifting Pyrros Dimas.
O τέσσερις φορές Ολυμπιονίκης της άρσης βαρών
Πύρρος Δήμας ξεναγείται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
της ΔΟΑ από τον Επίτιμο Κοσμήτορα της ΔΟΑ, Καθ.
Κωνσταντίνο Γεωργιάδη.

touch screens, they had the opportunity to discover valuable information about Olympic history in a
way that was both amusing and easy to understand.
The objective was to put emphasis on the educational dimension of the Olympic Movement and
its importance for building a better world based
on respect for our fellow human beings, friendship
and acceptance of diversity so that young athletes
could consciously adopt the Olympic values as a
part of their daily lives. Through a broad range of
activities which included, among others, various

Στόχος ήταν να δοθεί έμφαση στην εκπαιδευτική διάσταση του Ολυμπιακού Κινήματος και τη σημασία
του για την οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου στα
θεμέλια του σεβασμού προς τον συνάνθρωπο, τη φιλία και την αποδοχή της διαφορετικότητας και οι
νέοι αθλητές να υιοθετήσουν ενσυνείδητα τις Ολυμπιακές αξίες στην καθημερινότητά τους. Έτσι, μέσα
από μία ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων που περιελάμβαναν ποικίλα παιχνίδια γνώσεων, ψυχαγωγικές
δραστηριότητες, βίντεο με πλούσιο ενημερωτικό υλικό, μία τρισδιάστατη απεικόνιση της Αρχαίας Ολυμπίας κ.ά., οι αθλητές εισάγονταν στην Ολυμπιακή
ιστορία, ανακάλυπταν άγνωστες πτυχές της και εμπνέονταν από τις Ολυμπιακές αξίες.
Δημοφιλέστερες δράσεις αποδείχτηκαν το παιχνίδι
«ο χάρτης του κόσμου», τα κουίζ γνώσεων γύρω από
τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες, την αναβίωσή
τους στη σύγχρονη εποχή, τα σύμβολα και την ιστορία του σύγχρονου Ολυμπιακού Κινήματος, ενώ στο
παιχνίδι όπου οι επισκέπτες ψήφιζαν τους καλύτερους δέκα αθλητές σύμφωνα με την άποψή τους, απέδειξαν την κριτική τους ματιά.
Επίσης, οι αθλητές-πρότυπα που επισκέφτηκαν το
περίπτερο είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με τους νέους αθλητές και να «αναμε-
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knowledge games, recreational activities, informative videos and a 3-D representation of Ancient
Olympia, the athletes were introduced to Olympic
history, discovered its unknown facets and were inspired by the Olympic values.
The most popular activities proved to be the “map
of the world”, the quizzes on the ancient Olympic Games, their revival in modern times and the
symbols and history of the modern Olympic Movement. The game in which visitors voted for the Top
10 of athletes according to their personal opinion
tested their critical faculties.
Moreover, the athlete role models who visited the
booth had the opportunity of sharing their experiences with the young athletes and “competing”
with them in some of the programme’s educational games.
Representatives of the Organizing Committees for
the next Youth Olympic Games from Lillehammer
and Buenos Aires also visited the booth and obtained detailed information on the programme’s
content and objectives.
As the days went by, the booth became covered
with messages and drawings by visitors expressing themselves artistically and briefly stating their
thoughts and slogans.
In general terms, the Nanjing’s Culture and Education Programme was impressively rich, allowing
athletes to take also part in many other educational and informative activities regarding such issues
as anti-doping, athletes’ rights, underlying risks,
healthy nutrition and the environment; cultural
activities also focused on Chinese culture and the
special cultural elements of all countries participating in the Games. Through these different facets of the programme of the Youth Olympic Games,
young athletes are provided with an experience
which differs from that of any other sports meeting and determines the way they comprehend di-
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τρηθούν» μαζί τους σε κάποια από τα εκπαιδευτικά
παιχνίδια του προγράμματος.
Εκπρόσωποι των Οργανωτικών Επιτροπών των επόμενων διοργανώσεων των Ολυμπιακών Αγώνων
Νέων από το Λιλεχάμερ και το Μπουένος Άιρες ξεναγήθηκαν στο περίπτερο και είχαν λεπτομερή
πληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενο και τους
στόχους του προγράμματος.
Στην πορεία των ημερών, τo περίπτερο γέμισε από
τα Ολυμπιακά μηνύματα και τις ζωγραφιές των επισκεπτών, μέσα από τα οποία εκφράστηκαν καλλιτεχνικά και διατύπωσαν σύντομα τις σκέψεις και τα
συνθήματά τους.
Γενικότερα, το Πολιτιστικό και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Νανζίνγκ ήταν ιδιαίτερα πλούσιο,
παρέχοντας τη δυνατότητα στους αθλητές να συμμετάσχουν και σε διάφορες άλλες εκπαιδευτικές-ενημερωτικές δραστηριότητες, όπως γύρω από το
αντι-ντόπινγκ, τα δικαιώματα των αθλητών, τους
κινδύνους που ελλοχεύουν, την υγιεινή διατροφή,
το περιβάλλον, αλλά και σε πολιτιστικές δραστηριό-

The silver medallist in
rowing at the Nanjing
Youth Olympic Games,
Athina Aggelopoulou,
with her medal after
her tour to the IOA
Programme.
Η αργυρή Ολυμπιονίκης
στην κωπηλασία στους
Ολυμπιακούς Αγώνες
Νέων της Νανζίνγκ,
Αθηνά Αγγελοπούλου
με το μετάλλιό της μετά
την ξενάγησή της στο
Πρόγραμμα της ΔΟΑ.

Visit of the IOC President,
Dr Thomas Bach, at the
IOA/IOTC booth.
Επίσκεψη του Προέδρου
της ΔΟΕ, Δρος Thomas
Bach, στο περίπτερο
ΔΟΑ/ΔΚΟΕ.

versity, sport and the Olympic Movement.
The President of the International Olympic Committee, Dr Thomas Bach, visited the booth and
thanked the IOA as well as the IOTC for their
contribution to the cultural and educational programme of the Games.

τητες, όπως σχετικά με τον κινεζικό πολιτισμό αλλά
και τα ξεχωριστά πολιτιστικά στοιχεία όλων των χωρών που συμμετείχαν στους Αγώνες. Το Πολιτιστικό
και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων μέσα από τις διαφορετικές πτυχές του
είναι αυτό που κυρίως κάνει την εμπειρία των νέων
αθλητών διαφορετική από μια οποιαδήποτε αθλητική συνάντηση και καθοριστική για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τη διαφορετικότητα, τον αθλητισμό
και το Ολυμπιακό Κίνημα.
Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής,
Δρ Τhomas Bach, επισκέφτηκε το περίπτερο ευχαριστώντας τη ΔΟΑ όσο και το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας για τη συνεισφορά τους στο
Πολιτιστικό και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των
Αγώνων.

The booth was visited and the programme toured
by many IOC members, such as Sam Ramsamy,
Lambis Nikolaou, Irena Szewinska, Ser Miang Ng,
Zaiqing Yu, Nat Indrapana and Chiharu Igaya, as
well as by the Special Adviser to the UN Secretary General on Sport for Development and Peace,
Wilfried Lemke, and officials of the Nanjing Youth
Olympic Games Organizing Committee.

Πολλά μέλη της ΔΟΕ, όπως ο Sam Ramsamy, o Λάμπης Νικολάου, η Irena Szewinska, o Ser Miang Ng,
o Zaiqing Yu, o Nat Indrapana, o Chiharu Igaya, κ.ά.
αλλά και ο Eιδικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σε θέματα αθλητισμού για την ανάπτυξη και την ειρήνη Wilfried Lemke, καθώς και
στελέχη της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων της Νανζίνγκ επισκέφτηκαν το
περίπτερο και περιηγήθηκαν στο πρόγραμμα.

The arrival at the booth of former IOA participants
from its large network of friends from all over the
world, together with their teams, was very touching. The booth became a meeting point, their experiences from Ancient Olympia always being a fond
memory for them, while they “excelled” at the programme’s knowledge games.

Συγκινητική ήταν και η προσέλευση στο περίπτερο
παλαιών μετεχόντων της ΔΟΑ μέσα από το πυκνό δίκτυο φίλων της ΔΟΑ ανά τον κόσμο, μαζί με τις ομάδες τους, κάνοντας το περίπτερο σημείο συνάντησης
και οι οποίοι θυμούνταν πάντοτε με συγκίνηση τις
εμπειρίες τους στην Αρχαία Ολυμπία και «αρίστευσαν» στα παιχνίδια γνώσεων του προγράμματος.
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BY DIMOS BOULOUKOS

AΠΟ ΤON ΔΗΜΟ ΜΠΟΥΛΟΥΚΟ

DURING A SIMPLE ceremony, in which the Olympic ideal was predominant, the 54th International
Session for Young Participants of the International
Olympic Academy was inaugurated on the sacred hill
of the Pnyx. The President of the International Olympic Committee Thomas Bach and Mehriban Aliyeva,
the First Lady of Azerbaijan and President of the Organizing Committee of the European Games “Baku
2015” attended the ceremony.

ΜΕ ΜΙΑ ΣΕΜΝΉ τελετή στην οποία κυριαρχούσε το Ολυμπιακό ιδεώδες, ξεκίνησε στον Ιερό λόφο
της Πνύκας, η 54η Διεθνή Σύνοδος για Νέους Μετέχοντες της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Η
τελετή έγινε παρουσία του Προέδρου της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής Thomas Bach και της Πρώτης Κυρίας του Αζερμπαϊτζάν και Προέδρου της
Οργανωτικής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Αγώνων «Μπακού 2015» Mehriban Aliyeva.
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155 participants from 85 countries were present at
the Session, which was held until 28 June in the facilities of the IOA in Ancient Olympia on the subject of
“Olympic values” and on the special theme “Olympic
values: Respect for diversity”.
The Minister of Culture Kostas Tassoulas and the
Secretary of State Angela Gerekou were present at
the ceremony, together with former Prime Minister
Panagiotis Pikrammenos, Marianna Vardinoyannis,
the President of the “Elpida” Association and UNESCO Goodwill Ambassador, MPs Dora Bakoyannis and
Pyrros Dimas and the President of Olympiakos Vangelis Marinakis, who will cover the cost of the Master’s Programme in Olympic Studies organized by
the IOA, in cooperation with the University of Peloponnese, for the next three years.
During the ceremony, for their contribution to culture and the development and dissemination of the
Olympic ideals Mrs Mehriban Aliyeva received the
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Τη Σύνοδο παρακολoύθησαν 155 μετέχοντες από 85 χώρες με τις εργασίες να διαρκούν έως τις
28 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία και με θέμα τις «Ολυμπιακές Αξίες»
και ειδικό θέμα: «Ολυμπιακές Αξίες: Σεβασμός στη
διαφορετικότητα».
Στην τελετή παρέστησαν ακόμα, ο Υπουργός Πολιτισμού Κώστας Τασούλας και η Υφυπουργός Άντζελα Γκερέκου, ο πρώην Πρωθυπουργός Παναγιώτης
Πικραμμένος, η Πρόεδρος του Συλλόγου «Ελπίδα»
και Πρέσβυς Καλής Θελήσεως της UNESCO Μαριάννα Βαρδινογιάννη, οι βουλευτές Ντόρα Μπακογιάννη και Πύρρος Δήμας και ο Πρόεδρος του
Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος ανέλαβε την κάλυψη των εξόδων για τα επόμενα τρία
χρόνια, του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ολυμπιακών Σπουδών σε επίπεδο Μάστερ που διοργανώνει η ΔΟΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου.

The First Lady of
Azerbaijan, Mrs Mehriban
Aliyeva, is being awarded
the IOA prize “Olympic
Excellence” by the
IOA President, Isidoros
Kouvelos.
Βράβευση της
Πρώτης Κυρίας του
Αζερμπαϊτζάν, κας
Mehriban Aliyeva με
το βραβείο της ΔΟΑ
“Olympic Excellence”
από τον Πρόεδρο της
ΔΟΑ, Ισίδωρο Κούβελο.

Για την προσφορά τους στην καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση των Ολυμπιακών Ιδεωδών
βραβεύθηκαν κατά τη διάρκεια της τελετής η κα
Mehriban Aliyeva με την τιμητική βράβευση της
ΔΟΑ “OLYMPIC EXCELLENCE” και οι κ.κ. Peter
Tallberg από τη Φινλανδία, μέλος της ΔΟΕ, και ο
καθηγητής Jim Parry από τη Μεγάλη Βρετανία με
τις τιμητικές βραβεύσεις «ΟΛΥΜΠΙΑ» και «ΑΘΗΝΑ» αντίστοιχα.

IOA’s “OLYMPIC EXCELLENCE” honorary award and
IOC member Mr Peter Tallberg from Finland and
Professor Jim Parry from the UK the respective honorary awards “OLYMPIA” and “ATHINA”.
When she received the award, the First Lady of Azerbaijan stated: “It is a great honour for me to receive
this honorary distinction from the International
Olympic Academy on the land of Ancient Greece. It
is a great pleasure for me to be here and share this
beautiful ceremony with you.
I want to express my deep gratitude to the President of
the International Olympic Academy Isidoros Kouvelos
and all the members of the Academy who appreciate
very much the activities I am developing with a view
to promoting the Olympic principles and values.
In Azerbaijan we greatly estimate the Academy’s
work for the preservation, development and diffusion
of the Olympic values worldwide. We have created
together the educational programme for the youth of
Azerbaijan and sport officials, as well as young people all over Europe. We have worked together in or-

Για τη βράβευσή της, η Πρώτη Κυρία του Αζερμπαϊτζάν δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα η απονομή αυτής της τιμητικής διάκρισης από τη Διεθνή
Ολυμπιακή Ακαδημία στη γη της αρχαίας Ελλάδας.
Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ και συμμετέχω μαζί σας σ’ αυτή τη θαυμάσια τελετή.
Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη στον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας κ. Ισίδωρο Κούβελο και σε όλα τα μέλη της
Ακαδημίας επειδή εκτιμούν ιδιαίτερα τις δραστηριότητες που αναπτύσσω για τη προώθηση των Ολυμπιακών αρχών και αξιών.
Στο Αζερμπαϊτζάν, εκτιμούμε πολύ το έργο που επιτελεί η Ακαδημία για τη διατήρηση, την ανάπτυξη και τη διάδοση των Ολυμπιακών αξιών σε όλη
την υφήλιο. Δημιουργήσαμε μαζί το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για τη νεολαία του Αζερμπαϊτζάν καθώς και για τους αθλητικούς παράγοντες και τους
νέους όλης της Ευρώπης. Εργαστήκαμε μαζί για να
υποστηρίξουμε την Οργανωτική Επιτροπή Μπακού 2015.
Σήμερα, το Αζερμπαϊτζάν συμμετέχει ενεργά στο
διεθνές Ολυμπιακό Κίνημα. Η ανάπτυξη του αθλητισμού, η προώθηση των Ολυμπιακών αξιών και
ιδεωδών, αποτελούν μέρος των βασικών προτεραιοτήτων της πολιτικής μας.»
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The IOC President, Dr
Thomas Bach, is offered
a commemorative gift
by the IOA President,
Isidoros Kouvelos.
Αναμνηστικό δώρο προς
τον Πρόεδρο της ΔΟΕ,
Δρα Thomas Bach, από
τον Πρόεδρο της ΔΟΑ,
Ισίδωρο Κούβελο.

der to support the Baku 2015 Organizing Committee.
Today, Azerbaijan is actively involved in the international Olympic Movement. The development of
sport, the promotion of the Olympic values and ideals, are part of the main priorities of our policy.”
In his opening address, the President of the International Olympic Academy Isidoros Kouvelos stressed
inter alia that “Today, the IOA represents the only
authentic cradle of Olympic education worldwide
and the IOC has acknowledged its importance in its
Olympic Charter. More than 80000 young men and
women, scientists and researchers, athletes and students have participated in its activities and become
the best ambassadors of the Greek Olympic tradition
all over the world.
The International Olympic Academy, however, also
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Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Ισίδωρος Κούβελος,
τόνισε μεταξύ άλλων: «Σήμερα, η ΔΟΑ αποτελεί το
μοναδικό αυθεντικό λίκνο της Ολυμπιακής εκπαίδευσης παγκοσμίως, με τη ΔΟΕ να αναγνωρίζει τη
σημασία της ύπαρξής της μέσα από τον Καταστατικό της Χάρτη. Περισσότεροι από 80.000 νέοι και
νέες, επιστήμονες και ερευνητές, αθλητές και φοιτητές έχουν συμμετάσχει από το 1961 στις δράσεις
της και γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευτές του Ολυμπισμού και της Ελληνικής Ολυμπιακής παράδοσης σε ολόκληρο τον κόσμο.
Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία λειτουργεί όμως
παράλληλα και σαν ομπρέλα για τις 146 Εθνικές
Ολυμπιακές Ακαδημίες που συνεργάζονται στενά
μαζί της με στόχο την προσφορότερη διάδοση των

The IOC President, Dr
Thomas Bach, together
with students from
the Master’s Degree
Programme in Olympic
Studies.
Ο Πρόεδρος της
ΔΟΕ, Δρ Thomas
Bach, με φοιτητές
του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος
Ολυμπιακών Σπουδών.

operates as an umbrella institution for the 146 National Olympic Academies that work closely with it
for the promotion and dissemination of the Olympic
ideals. Governments and national educational systems should take these messages into consideration,
believe in their power and facilitate their task”.
Thomas Bach, the President of the International
Olympic Committee stressed when opening the 54th
Session: “This 54th Session for Young Participants
has brought together some of the best and more talented young people of the whole world, thus helping
them to learn more things about the Olympic Movement and the Olympic values”.

Ολυμπιακών Αξιών. Οι κατά τόπους κυβερνήσεις
και τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να
αφουγκραστούν τα μηνύματα αυτά, να πιστέψουν
στη δύναμη που εκπέμπουν και να διευκολύνουν
το έργο τους».
Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής
Thomas Bach, o oποίος κήρυξε και την έναρξη της
54ης Συνόδου, επισήμανε: «Αυτή η 54η Διεθνής
Σύνοδος για Νέους Μετέχοντες έχει φέρει κοντά
μερικούς από τους καλύτερους και πιο ταλαντούχους νέους από όλο τον κόσμο για να μάθουν περισσότερα πράγματα για το Ολυμπιακό Κίνημα και
τις Ολυμπιακές Αξίες.»
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54th

THE
INTERNATIONAL SESSION
FOR YOUNG PARTICIPANTS

Η 54η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
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BY ANTONIA BORMPOTSIALOU

TΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΜΠΟΡΜΠΟΤΣΙΑΛΟΥ

A WELCOMING, idyllic and generous land, the
land of Ancient Olympia, welcomed this year the
155 delegates from all over the world, who participated with great enthusiasm in the works of the
54th International Session for Young Participants.
In the IOA’s facilities, built on the slope of Kronion Hill, 74 males and 81 females from around 85
countries enjoyed an ultimate experience, exploring the thousands of years of history, participating
in multiple artistic and sport workshops, sharing
the values of Olympism. The unique trip which
started with a simple but still impressive ceremony on the hill of the Pnyx, the cradle of democracy,
ended in a festive atmosphere in the place where
the ideals of noble strife and peace were first born.

Ο ΦΙΛΌΞΕΝΟΣ, ειδυλλιακός και μαγευτικός τόπος
της Αρχαίας Ολυμπίας υποδέχτηκε φέτος 155 εκπροσώπους απ’ όλη την υφήλιο που έλαβαν μέρος με μεγάλο ενθουσιασμό στις εργασίες της 54ης Διεθνούς
Συνόδου για Νέους Μετέχοντες. Στις εγκαταστάσεις
της ΔΟΑ, στους πρόποδες του Κρονίου Λόφου, 74
άνδρες και 81 γυναίκες από περίπου 85 χώρες έζησαν την απόλυτη εμπειρία, βυθίστηκαν σε χιλιετίες
ιστορίας, συμμετείχαν σε ποικίλα καλλιτεχνικά και αθλητικά εργαστήρια και μυήθηκαν στις αξίες του Ολυμπισμού. Το μοναδικό ταξίδι που ξεκίνησε με μια
λιτή αλλά εντυπωσιακή τελετή στο λόφο της Πνύκας, το λίκνο της δημοκρατίας, ολοκληρώθηκε σε μια
γιορταστική ατμόσφαιρα στο χώρο όπου γεννήθηκαν
η ευγενής άμιλλα και η ειρήνη.

Next to the historical site of the birthplace of Olympic Games, the respective delegates had the opportunity to benefit from the various lectures and
discussions taking place every day in and outside
the lecture hall, ensuring that Olympic education
may lay solid foundations for future change and
growth. With its special subject entitled “Olympic Values: Respect for diversity”, this year’s session pointed out the need to engage in each other’s
differences while celebrating each other’s similarities. Through an in depth analysis during the discussion group meetings and under the guidance of
their respective coordinators who worked tirelessly, the participants had the chance to produce fruitful conclusions, raising awareness for the most
important amongst the Olympic values.

Πλάι στον ιστορικό χώρο της κοιτίδας των Ολυμπιακών Αγώνων, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν
τις καθημερινές διαλέξεις και συζητήσεις μέσα και
έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων, φροντίζοντας
η Ολυμπιακή παιδεία να βάλει ισχυρά θεμέλια για
μελλοντικές αλλαγές και ανάπτυξη. Με ειδικό θέμα
«Ολυμπιακές Αξίες: Σεβασμός στη Διαφορετικότητα»,
η φετινή Σύνοδος υπογράμμισε την ανάγκη σεβασμού της διαφορετικότητας των άλλων παράλληλα με
την αποδοχή των ομοιοτήτων τους. Μέσα από αναλύσεις εις βάθος στη διάρκεια των ομάδων συζήτησης και υπό την καθοδήγηση των συντονιστών που
εργάστηκαν ακούραστα, οι συμμετέχοντες κατέληξαν
σε εποικοδομητικά συμπεράσματα, ευαισθητοποιώντας στη σημαντικότερη από τις Ολυμπιακές αξίες.

The 13 eminent personalities specialized in the
field of Olympism who honored with their presence the Session were the following:
H.E. the Sheikh Saoud Bin Abdulrahman AlThani (QAT), General Secretary of the NOC of Qatar, President of the NOA of Qatar, on the subject:
“Olympic Values: Respect for diversity”.
Mr Melchior Wathelet (BEL), Advocate General,
European Court of Justice, on the subject: “Non-discrimination: The common principle of the Charter
of fundamental rights in the European Union and
the Olympic Charter”.
Prof. Dr Gertrud Pfister (GER), Professor in the
Dept of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark, on the subject: “Sport
and cultural diversity – Exclusions, assimilations,

Οι 13 εξέχουσες προσωπικότητες, ειδικευμένες στον
Ολυμπισμό, που τίμησαν με την παρουσία τους τη
Σύνοδο, ήταν οι εξής:
Η ΑΕ, ο Σεΐχης Saoud Bin Abdulrahman AlThani (Κατάρ), Γενικός Γραμματέας της ΕΟΕ του
Κατάρ, Πρόεδρος της ΕΟΑ του Κατάρ, με θέμα «Ολυμπιακές Αξίες: Σεβασμός στη διαφορετικότητα».
Ο κ. Melchior Wathelet (Βέλγιο), Γενικός Εισαγγελέας, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με θέμα: «Ίση Μεταχείριση: Οι κοινές αρχές του Χάρτη των θεμελιωδών
δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Ολυμπιακός Χάρτης».
Η Καθ. Δρ Gertrud Pfister (Γερμανία), καθηγήτρια στο Τμήμα Διατροφής, Άσκησης και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, Δανία, με θέμα:
«Αθλητισμός και πολιτιστική πολυμορφία: Αποκλεισμός, αφομοίωση ή/και αποδοχή της ‘ετερότητας’».

19

JOURNAL06

and/or acceptance of ‘otherness’”.
Prof. Dr Éric Monnin (FRA), Associate Professor, PhD in Sociology, Laboratory Culture, Sport,
Health, Society, University of Franche-Comté, UPFR, Sports, France, on the subject: “Olympic Education: Learning to respect each other”.
Prof. Dr Miranda Kiuri (ESP), Professor of architecture, research member of the Scientific
Laboratory LEMA (Local Environment Analysis
Management), University of Liege, Belgium, on the
subject: “The Stadium of Olympia”.
Prof. Dr Otmar Weiss (AUT), Head of the Dept of
Sport Sociology, Vice-dean at the Faculty of Sport
Sciences, University of Vienna, Austria, on the subject: “Possibilities and limitations of the intercultural education within the Olympic Movement”.
Prof. Dr Andonis Travlos (GRE), Associate Professor, Dept of Sport Organization and Management, University of Peloponnese, on the subject:
“Sport and moral education: Is ‘Kalokagathia’ a
value today?”.
Mr Sam Ramsamy (RSA), Member of the IOC,
Vice President of FINA, Chairman of the IOC Commission ‘Sport for all’, on the subject: “Human
rights and youth sport”.
Prof. Dr Koichi Wada (JPN), Professor at the
Faculty of Global and Inter-cultural Studies, Ferris University, Japan, on the subject: “Respect your
sport: Rules, culture, internal goods”.
Dr Ines Nikolaus (GER), Board member of the
International ‘Pierre de Coubertin’ Committee, responsible for the Coubertin Schools (Lausanne,
Switzerland/Erfurt, Germany), on the subject: “Lessons and activities for teaching respect in Olympic
Education”.
Prof. Dr Jim Parry (GBR), Visiting Professor,
Charles University in Prague, Czech Republic, and
“Life Fellow”, University of Leeds, Great Britain, on
the subject: “Victory and virtue in sport”.
Prof. Dr Marion Keim (RSA), Director of the
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Ο Καθ. Δρ Eric Monnin (Γαλλία), Αναπληρωτής
Καθηγητής, Δρ Κοινωνιολογίας, Εργαστήριο Πολιτισμού, Αθλητισμού, Υγείας, Κοινωνίας, Πανεπιστήμιο Franche-Comté, UPFR, Sports, Γαλλία, με θέμα:
«Ολυμπιακή Παιδεία: Μαθαίνοντας τον αμοιβαίο
σεβασμό».
Η Καθ. Δρ Miranda Kiuri (Ισπανία), Καθηγήτρια
αρχιτεκτονικής, ερευνητικό μέλος του Επιστημονικού Εργαστηρίου LEMA (Ανάλυση και Διαχείριση
Τοπικού Περιβάλλοντος), Πανεπιστήμιο της Λιέγης,
Βέλγιο, με θέμα: «Το Στάδιο της Ολυμπίας».
Ο Καθ. Δρ Otmar Weiss (Αυστρία), Διευθυντής
του Τμήματος Αθλητικής Κοινωνιολογίας, Αντι-Κοσμήτωρ της Σχολής Αθλητικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο της Βιέννης, Αυστρία, με θέμα: «Δυνατότητες
και περιορισμοί της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
στο πλαίσιο του Ολυμπιακού Κινήματος».
Ο Καθ. Δρ Αντώνης Τραυλός (Ελλάδα), Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με
θέμα: «Αθλητισμός και ηθική εκπαίδευση: Αποτελεί
η καλοκαγαθία αξία σήμερα;».

Ο κ. Sam Ramsamy (Νότιος Αφρική), Μέλος της
ΔΟΕ, Αντιπρόεδρος της FINA, Πρόεδρος της Επιτροπής ‘Αθλητισμός για Όλους’ της ΔΟΕ, με θέμα: «Ανθρώπινα δικαιώματα και αθλητισμός των νέων».
Ο Καθ. Δρ Koichi Wada (Ιαπωνία), Καθηγητής
στη Σχολή Διεθνών και Διαπολιτισμικών Σπουδών,
Πανεπιστήμιο Ferris, Ιαπωνία, με θέμα: «Σεβαστείτε το άθλημά σας: Κανόνες, Πολιτισμός, Εσωτερικά
Αγαθά».
Η Δρ Ines Nikolaus (Γερμανία), Μέλος του Δ.Σ.
της Διεθνούς Επιτροπής ‘Pierre de Coubertin’, αρμόδια για τα Σχολεία Coubertin (Λωζάνη, Ελβετία/
Erfurt, Γερμανία), με θέμα: «Μαθήματα και δραστηριότητες για τη διδασκαλία του σεβασμού στην Ολυμπιακή παιδεία».
Ο Καθ. Δρ Jim Parry (Μεγάλη Βρετανία), Επισκέπτης Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Charles, Πράγα,
Τσέχικη Δημοκρατία και «Εταίρος δια βίου», Πανεπιστήμιο του Leeds, Μεγάλη Βρετανία, με θέμα: «Νίκη
και αρετή στον αθλητισμό».

Interdisciplinary Centre of Excellence for Sport
Science and Development, University of Western
Cape, South Africa, on the subject: “Respect for
diversity”.
Prof. Dr Kostas Geordiadis (GRE), IOA Honorary Dean, Dean of the Faculty of Human Movement
& Quality of Life Sciences, University of Peloponnese, Director of the Master’s Degree Programme
“Olympic Studies, Olympic Education, Organization & Management of Olympic Events”, Member of the IOC Commission for Culture & Olympic
Education, Member of the Executive Board of the
ISOH, on the subject: “The educational value of
Olympism”.

Η Καθ. Δρ Marion Keim (Νότιος Αφρική), Διευθύντρια του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστείας
για την Επιστήμη του Πολιτισμού και την Ανάπτυξη,
Πανεπιστήμιο του Western Cape, Νότιος Αφρική, με
θέμα: «Σεβασμός στη διαφορετικότητα».
Ο Καθ. Δρ Κώστας Γεωργιάδης (Ελλάδα), Επίτιμος Κοσμήτωρ της ΔΟΑ, Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής,
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολυμπιακές
Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων», Μέλος της Επιτροπής της ΔΟΕ για τον Πολιτισμό και την Ολυμπιακή
Παιδεία, Μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Ένωσης Ιστορικών για Ολυμπιακά Θέματα (ISOH), με θέμα: «Η εκπαιδευτική αξία του Ολυμπισμού».

Highlighting the importance of Diversity, underling its key role not only in the field of sport but
also in the everyday life, IOA celebrated friendship
in each of its cultural, sport as well as art workshops. Values, traditions, beliefs, ethics, gender,
age, race, not only didn’t prevent delegates to act
as a team, but on the contrary they united them in
such an extent, that they were acting as one big
family.

Υπογραμμίζοντας τη σημασία της Διαφορετικότητας και αναδεικνύοντας τον καταλυτικό της ρόλο όχι
μόνο στον τομέα του αθλητισμού αλλά και στην καθημερινή ζωή, η ΔΟΑ τίμησε τη φιλία σε κάθε πολιτιστικό, αθλητικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι. Οι
αξίες, οι παραδόσεις, τα πιστεύω, η ηθική, το φύλο,
η ηλικία, η φυλή, όχι μόνο δεν εμπόδισαν τους συμμετέχοντες να λειτουργήσουν ως μια ομάδα, αλλά
αντιθέτως τους ένωσαν σε βαθμό που συμπεριφερόντουσαν σαν μια μεγάλη οικογένεια.

And it is true that by combining education and culture, IOA forged stronger ties and relationships,
ensuring that the Olympic values and ideas will
continue to act as an important instrument for
the physical, ethical and cultural education of the
Youth. As the IOC Honorary President, Dr Jacques
Rogge, once said, “Our world today is in need of
peace, tolerance and brotherhood. The challenge of
the Olympic Movement is to educate and encourage young people to practice sport and to teach
them values”.

Γεγονός είναι ότι, συνδυάζοντας την παιδεία με τον
πολιτισμό, η ΔΟΑ δημιούργησε ισχυρότερους δεσμούς και σχέσεις, εξασφαλίζοντας ότι οι Ολυμπιακές
αξίες και ιδέες θα αποτελούν ένα σημαντικό μηχανισμό που θα συμβάλει στη φυσική, ηθική και πολιτιστική εκπαίδευση των νέων. Όπως είχε πει κάποτε
ο επίτιμος Πρόεδρος της ΔΟΕ Δρ Jacques Rogge, «Ο
κόσμος μας σήμερα έχει ανάγκη από ειρήνη, ανεκτικότητα και αδελφοσύνη. Η πρόκληση για το Ολυμπιακό Κίνημα είναι να εκπαιδεύσει και να παροτρύνει
τους νέους στην άθληση και να τους διδάξει αξίες».
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12th

ΤΗE

JOINT INTERNATIONAL SESSION
FOR PRESIDENTS OR DIRECTORS
OF NOAs AND OFFICIALS OF NOCs
Η 12η ΚΟΙΝΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ Ή' ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
ΕΟΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΟΕ
BY EVI SALEPI

ΤΗΣ ΕΥΗΣ ΣΑΛΕΠΗ

THE 12th JOINT International Session for Presidents
or Directors of National Olympic Academies and Officials of National Olympic Committees was conducted
from the 11th to the 18th May 2014 at the IOA facilities in Ancient Olympia. The main subject of the Session was “Olympic Values” and the main focus of the
session was on the special subject “Olympic Values
in Education”.

H 12η ΚΟΙΝΉ Διεθνής Σύνοδος για Προέδρους ή Διευθυντές Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών και Στελέχη Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών έλαβε χώρα
από 11 έως 18 Μαΐου στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ
στην Αρχαία Ολυμπία. Η Σύνοδος είχε ως βασικό θέμα τις «Ολυμπιακές Αξίες», με κύριο άξονα το ειδικό
θέμα «Ολυμπιακές Αξίες στην Εκπαίδευση».

In total 81 National Olympic Academies and National
Olympic Committees responded to the invitation of
the IOA and sent their 106 representatives (70 men
and 36 women). The Session was also attended by
the President of the Association of African National
Olympic Academies. Moreover, during the 12th Session the Executive Board of the International Society
of Olympic Historians (ISOH) organized its annual
meeting while its members had also the opportunity
to attend the works of the Session.

Συνολικά 81 Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες και Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές ανταποκρίθηκαν
στην πρόσκληση της ΔΟΑ με την αποστολή 106 εκπροσώπων (70 άντρες και 36 γυναίκες). Τη Σύνοδο
παρακολούθησε επίσης ο Πρόεδρος της Ένωσης Αφρικανικών Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών. Επίσης, κατά τη διάρκεια της 12ης Συνόδου, έλαβε χώρα
η ετήσια συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου
της Διεθνούς Ένωσης Ιστορικών Ολυμπιακών Αγώνων (ISOH), ενώ τα μέλη της είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν τις εργασίες της Συνόδου.

Τhe evening of the 12th of May, after the opening
ceremony and the address of the IOA President, Mr
Isidoros Kouvelos, the first lecture of the Session took
place. Assoc. Prof. Dr Emanuele Isidori from the University of Rome, “Foro Italico”, gave his lecture on the

Η ΔΟΑ προσκάλεσε εννέα ομιλητές από διάφορους
τομείς που ασχολούνται με τον Ολυμπισμό προκειμένου να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για τις
τελευταίες εξελίξεις στον ακαδημαϊκό χώρο σχετικά
με τις Ολυμπιακές αξίες στην εκπαίδευση. Συγκε-
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subject: “Sport, dignity and human rights”. The activities of the first day concluded with the laying of
wreaths as pay of tribute at the stele of Pierre de Coubertin and the commemorative monument of John
Ketseas and Carl Diem.
The morning of the next day the participants had a
guided tour at the archaeological site and the Museum of Ancient Olympia, while in the afternoon two
lectures were delivered. The first was delivered by
Prof. Dr Eugenia Martínez-Gorroño from Spain, Director of the Centre of Olympic Studies at the Autonomous University of Madrid, on the subject: “The
Olympic Values in the educational reform proposed
by Pierre de Coubertin (1889-1937): An education for
the peace, the freedom and the democracy”. The following lecture was on the subject: “Ekecheiria as ‘educational idea’ to develop a culture of peace” and was
delivered by Alexandre Mestre from Portugal who is
a Sports Lawyer, and Member of the NOA of Portugal.
In the morning of Wednesday, the 14th of May,
two lectures took place. The first was by Prof. Dr
Heather Reid from the USA, Chair of Philosophy in
Morningside College, on the subject: “Kalokagathia:
Understanding Olympic ethics in terms of beautiful
goodness” and the second on the subject: “Teaching
Olympic Values: The idea of respect” by the Assistant
Professor at the University of Manitoba in Canada Dr
Sarah Jane Teetzel.
In the afternoon of the same day Dr Vassiliki Tzachrista from Greece, PhD holder on Social and Educational Politics and Archaeologist at the IOA, delivered
her lecture on the subject: “Diversity as a contemporary Olympic value in education”. Following, we had
the speech of Eugenia Chidhakwa from Zimbabwe, Director of the NOA of Zimbabwe, Assistant Lecturer at
the Bindura University of Science Education, on the
subject: “Olympic values: The Olympic Values Edu-
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κριμένα, στις 12 Μαΐου το απόγευμα, μετά την τελετή έναρξης και την προσφώνηση του Προέδρου
της ΔΟΑ κου Ισίδωρου Κούβελου, έγινε η πρώτη διάλεξη της Συνόδου. Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δρ
Emmanuele Isidori από το Πανεπιστήμιο της Ρώμης “Foro Italico” μίλησε με θέμα «Αθλητισμός, αξιοπρέπεια και ανθρώπινα δικαιώματα». Οι εργασίες
της πρώτης ημέρας ολοκληρώθηκαν με την κατάθεση στεφάνων και το φόρο τιμής που απέτισαν όλοι
στη στήλη του Pierre de Coubertin και στο μνημείο
των Ιωάννη Κετσέα και Carl Diem.
Το πρωί της δεύτερης ημέρας, οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο
της Αρχαίας Ολυμπίας, ενώ το απόγευμα ακολούθησαν δύο ομιλίες. Η πρώτη από την Καθηγήτρια Δρα
Eugenia Martínez-Gorroño από την Ισπανία, Διευθύντρια του Κέντρου Ολυμπιακών Σπουδών του
Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Μαδρίτης, με θέμα:
«Οι Ολυμπιακές αξίες στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που προτάθηκε από τον Pierre de Coubertin
(1889-1937): Μία εκπαίδευση για την ειρήνη, την ελευθερία και τη δημοκρατία». Η δεύτερη ομιλία με
θέμα: «Εκεχειρία ως ‘εκπαιδευτική ιδέα’ για την ανάπτυξη του πολιτισμού της ειρήνης», παρουσιάστηκε από τον Alexandre Mestre από την Πορτογαλία,
δικηγόρο αθλητικού δικαίου και μέλος της ΕΟΑ της
Πορτογαλίας.
Το πρωί της Τετάρτης 14 Μαΐου, έγιναν δύο ομιλίες. Η πρώτη από την Καθηγήτρια Δρα Heather
Reid, από τις ΗΠΑ, κάτοχο της έδρας φιλοσοφίας
στο Morningside College με θέμα «Καλοκαγαθία:
Κατανοώντας την Ολυμπιακή ηθική από την άποψη του κάλλους και της καλοσύνης». Ακολούθησε
η ομιλία με θέμα: «Η Διδασκαλία των Ολυμπιακών
αξιών: Η ιδέα του σεβασμού» από την Επίκουρο Καθηγήτρια Δρα Sarah Jane Teetzel του Πανεπιστημίου
Manitoba, Καναδάς.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η Δρ Βασιλική Τζαχρήστα από την Ελλάδα, Διδάκτωρ Κοινωνικής και
Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Αρχαιολόγος της ΔΟΑ,
παρουσίασε την ομιλία της με θέμα: «Η διαφορετικότητα ως σύγχρονη παιδαγωγική αξία στην εκπαίδευση». Στη συνέχεια, ακούσαμε την ομιλία της
Eugenia Chidhakwa από τη Ζιμπάμπουε, Διευθύντριας της EΟΑ της Ζιμπάμπουε, Βοηθού Λέκτορος
στο Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο Bindura, με θέμα:
«Ολυμπιακές αξίες: Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ολυμπιακών Αξιών (OVEP) – το αφρικανικό πλαίσιο
hunhu/ubutu».

cational Programme (OVEP) - an African context of
hunhu/ubuntu”.
The morning of the next day Dr Heike Tiemann, Professor of Sport Science in Ludwigsburg University of
Education in Germany, presented the subject: “Teaching Olympic and Paralympic values”. Finally, Dr
Clemencia Anaya Maya from Colombia, Tutor of the
IOC Executive-Masters-in-Sports-Organisation-Management, gave her lecture on “Social transformation
through sport and Olympic values”.
In parallel, the specific Session gives the opportunity to the NOAs’ representatives to present the works
and the activities of their NOAs during the works of
the Session. This year, 29 representatives took the
podium and presented the activities and the future
programmes of their NOAs along with the representatives from Qatar who presented the actions on the
management of their recently established NOA, while
the representative of the State of Oman elaborated
on the actions and future plans for the creation of an
NOA in his country.
As a result of the short presentations appeared the
continued and diverse work of the academies with many innovative actions. The IOA Honorary Dean Prof.
Kostas Georgiadis pointed out the tireless and ongoing activities of the majority of the National Olympic
Academies around the world that provide important
potential for the future of the Olympic Movement.
The last day during the closing ceremony of the Session, after the presentation of the conclusions that derived from the group discussion and the award of the
participation diplomas to the participants, the IOA
President, Mr Isidoros Kouvelos, stressed the importance of the specific Session for the dissemination
of Olympism to the world through the actions of the
NOAs.

Το πρωί της επόμενης ημέρας, η Δρ Heike Tiemann,
Καθηγήτρια Επιστήμης του Αθλητισμού στο Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο Ludwigsburg της Γερμανίας, παρουσίασε το θέμα: «Η διδασκαλία των
Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αξιών». Τέλος, η
Δρ Clemencia Anaya Maya από την Κολομβία, Διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Οργάνωσης
και Διοίκησης Αθλητισμού της ΔΟΕ, παρουσίασε τη
διάλεξή της με θέμα: «Κοινωνικές αλλαγές μέσα από
τον αθλητισμό και τις Ολυμπιακές αξίες».
Παράλληλα, η συγκεκριμένη Σύνοδος έδωσε την ευκαιρία στους εκπροσώπους των ΕΟΑ να μιλήσουν
για το έργο και τις δραστηριότητες των Ακαδημιών τους. Φέτος, 29 εκπρόσωποι έλαβαν το λόγο και
παρουσίασαν τις δραστηριότητες και τα μελλοντικά
προγράμματα των ΕΟΑ τους. Επιπλέον, εκπρόσωποι
από το Κατάρ αναφέρθηκαν στις δράσεις και τη διοίκηση της πρόσφατα συσταθείσας ΕΟΑ τους, ενώ ο
εκπρόσωπος του Ομάν μίλησε για τις δράσεις και τα
μελλοντικά τους σχέδια για τη δημιουργία μιας ΕΟΑ
σ’ αυτή τη χώρα.
Οι σύντομες παρουσιάσεις ανέδειξαν τις συνεχείς
και ποικίλες δραστηριότητες των Ακαδημιών και τις
πολλές καινοτόμες δράσεις τους. Κατέστη σαφές ότι οι Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες προσπαθούν να
προσαρμόσουν τις δραστηριότητες και τα προγράμματά τους στις οικονομικές τους δυνατότητες καθώς
και στις ανάγκες της κάθε χώρας. Ο Επίτιμος Κοσμήτορας της ΔΟΑ, Καθηγητής Κώστας Γεωργιάδης,
υπογράμμισε τις ακούραστες και συνεχείς προσπάθειες της πλειοψηφίας των Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών ανά τη υφήλιο, που συνιστούν σημαντικό
δυναμικό για το μέλλον του Ολυμπιακού Κινήματος.
Την τελευταία ημέρα, κατά την τελετή λήξης της Συνόδου, μετά την παρουσίαση των συμπερασμάτων
των ομάδων συζήτησης και την απονομή των διπλωμάτων συμμετοχής, ο Πρόεδρος της ΔΟΑ κ. Ισίδωρος Κούβελος, υπογράμμισε τη σημασία αυτής της
Συνόδου για τη διάδοση του Ολυμπισμού.
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21st

THE
INTERNATIONAL SEMINAR
ON OLYMPIC STUDIES
FOR POSTGRADUATE STUDENTS

TO 21o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
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BY GINA TSIOTRA

TΗΣ ΤΖΙΝΑΣ ΤΣΙOΤΡΑ

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

ΩΣ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ που προσελκύει το ενδιαφέρον
μεταπτυχιακών φοιτητών απ’ όλη την υφήλιο, το
Διεθνές Σεμινάριο Ολυμπιακών Σπουδών για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές δημιουργεί ένα μοναδικό
πολυπολιτισμικό περιβάλλον όπου οι φοιτητές εμβαθύνουν στην έρευνα και πλουτίζουν τις γνώσεις
τους γύρω από Ολυμπιακά και αθλητικά θέματα. Το
Σεμινάριο που οργανώνεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία και επιχορηγείται από τη ΔΟΑ και
την Ολυμπιακή Αλληλεγγύη της ΔΟΕ, έχει ως βασικό αντικείμενο τη βελτίωση της κατανόησης και των
γνώσεων των φοιτητών σχετικά με όλες τις πτυχές
του Ολυμπιακού Κινήματος.

For 39 participants, 15 men and 24 women from
26 different countries from all over the world, the
21st International Seminar on Olympic Studies
for Postgraduate Students constituted a unique
experience. The Seminar was held from September
1st to September 29th in the IOA premises in Ancient
Olympia. Ten eminent academic professors, specialized
on Olympism and Sports, participated in the Seminar
as supervising professors. Professor Konstantinos
Georgiadis and Professor Athanassios Strigas from
Greece, Professor Ingomar Weiler from Austria,
Professor Paul Christesen and Clinical Assistant
Professor Cameron Myler from USA, Professor Stephan
Wassong and Professor Holger Preuss from Germany,
Professor Wojciech Liponski and Associate Professor
Małgorzata Bronikowska from Poland and Professor
Michael McNamee from Great Britain shared their
knowledge, experience and thoughts on Olympic
issues with the students of the Seminar.
Students nominated by the National Olympic
Academies and the National Olympic Committees or by
the departments of the Universities which collaborate
with the IOA, and meet the requirements of the seminar
are selected to participate in the Postgraduate seminar.
The selection procedure is based on the qualifications,
academic achievements, recommendation letters and
research topic of the applicants. It is worth mentioning
that this year, 29 out of the 39 participants were PhD
students or Phd holders and 10 out of them were
Master’s students.
The special topic of this year’s seminar was: “The
Legacy of the Olympic Games: Infrastructure, Art,
Quality of Life and Economical Parameters”. The
works of the Seminar were divided into four cycles:
The first cycle was devoted to the ancient Olympic
Games and their philosophy. The second focused on
the modern Olympic Movement, the revival of the
Olympic Games and the history of the modern Olympic

Για τους 39 συμμετέχοντες, 15 άνδρες και 24 γυναίκες από 26 διαφορετικές χώρες ανά την υφήλιο,
το 21ο Διεθνές Σεμινάριο Ολυμπιακών Σπουδών
για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές υπήρξε μια μοναδική εμπειρία. Το Σεμινάριο έλαβε χώρα από 1 έως 29
Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία. Δέκα διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί καθηγητές, ειδικευμένοι στον Ολυμπισμό και
τον αθλητισμό, συμμετείχαν στο σεμινάριο ως επόπτες καθηγητές: οι καθηγητές Κωνσταντίνος Γεωργιάδης και Αθανάσιος Στρίγκας από την Ελλάδα, ο
καθηγητής Ingomar Weiler από την Αυστρία, ο καθηγητής Paul Christesen και η επίκουρη καθηγήτρια
Cameron Myler από τις ΗΠΑ, οι καθηγητές Stephan
Wassong και Holger Preuss από τη Γερμανία, ο καθηγητής Wojciech Liponski και η καθηγήτρια Δρ
Małgorzata Bronikowska από την Πολωνία και ο καθηγητής Michael McNamee από τη Μεγάλη Βρετανία, μοιράστηκαν τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις
σκέψεις τους σε Ολυμπιακά θέματα με τους φοιτητές
του σεμιναρίου.
Οι φοιτητές που επιλέγονται από τις Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες και τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές ή από τα πανεπιστημιακά τμήματα που
συνεργάζονται με τη ΔΟΑ και πληρούν τις σχετικές
απαιτήσεις, είναι εκείνοι που συμμετέχουν στο μεταπτυχιακό σεμινάριο. Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στα προσόντα, τις ακαδημαϊκές επιδόσεις,
τις συστατικές επιστολές και το αντικείμενο έρευνας των αιτούντων. Σημειωτέον ότι φέτος, 29 από
τους 39 συμμετέχοντες ήταν υποψήφιοι διδάκτορες
ή κάτοχοι διδακτορικού και 10 ήταν μεταπτυχιακοί
σπουδαστές.
Το ειδικό θέμα του φετινού σεμιναρίου ήταν: «Η Κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων: Υποδομές, Τέχνη, Ποιότητα Ζωής και Οικονομικές Παράμετροι».
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Games. The third dealt with Olympic Education and
socio-political aspects of the modern Olympic Games
(media and communication, management, organisation
and marketing), while the fourth examined the ethical
and philosophical issues of Olympism as well as the
athletes’ rights in the modern Olympic Movement.
Upon their arrival in Athens, the participants visited
the archaeological site and the Museum of Acropolis,
the Panathenaikon Stadium, the Zappeion Megaron and
the Olympic Stadium. During their journey to Ancient
Olympia, they visited significant archaeological sites
such as Isthmia, Epidauros, Acronafplia, Mycenae and
Nemea and had an overnight stay in the beautiful and
picturesque city of Nafplion.
In addition to the lectures, the daily programme of the
Seminar included brief presentations of the participants’
seminar papers followed by discussion. The papers will
be published in the yearly edition of the Seminar’s
proceedings. Furthermore, the students, divided into
three groups, took part in a daily workshop discussing
issues related to the 2020 Agenda, the past and the future
of Olympism. In the IOA premises in Ancient Olympia
the students had also the chance to use the IOA library
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Οι εργασίες του σεμιναρίου χωρίστηκαν σε τέσσερις
κύκλους: Ο πρώτος ασχολήθηκε με τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες και τη φιλοσοφία τους. Ο δεύτερος εστιάστηκε στο σύγχρονο Ολυμπιακό Κίνημα,
την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων και την ιστορία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Ο τρίτος εξέτασε το θέμα της Ολυμπιακής παιδείας και τις
κοινωνικοπολιτικές πτυχές των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων (ΜΜΕ και επικοινωνία, διαχείριση,
οργάνωση και μάρκετινγκ), ενώ ο τέταρτος ανέλυσε
τις ηθικές και φιλοσοφικές πλευρές του Ολυμπισμού
καθώς και τα δικαιώματα των αθλητών στο σύγχρονο Ολυμπιακό Κίνημα.
Μετά την άφιξή τους στην Αθήνα, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο και το
Μουσείο της Ακρόπολης, το Παναθηναϊκό Στάδιο,
το Ζάππειο Μέγαρο και το Ολυμπιακό Στάδιο. Κατά τη διαδρομή τους προς την Αρχαία Ολυμπία, επισκέφθηκαν σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους,
όπως τα Ίσθμια, την Επίδαυρο, την Ακροναυπλία και
τη Νεμέα και διανυκτέρευσαν στο ωραίο και γραφικό Ναύπλιο.
Εκτός από τις διαλέξεις, το καθημερινό πρόγραμμα

and collaborate with the supervising professors in order
to improve their papers and enrich their knowledge
on Olympic and sports issues. Their conversation and
exchange of ideas drove each group to conclusions that
were presented to the whole group of students and to
the Professors in the end of the Seminar.

του σεμιναρίου περιελάμβανε σύντομες παρουσιάσεις πάνω στις εργασίες των συμμετεχόντων και ακολουθούσε συζήτηση. Οι εργασίες θα δημοσιευθούν
στην ετήσια έκδοση των πρακτικών του σεμιναρίου.
Επίσης οι φοιτητές, χωρισμένοι σε τρεις ομάδες, συμμετείχαν καθημερινά σε εργαστήρι όπου συζητούσαν
θέματα σχετικά με την Ατζέντα 2020 και το παρελθόν
και το μέλλον του Ολυμπισμού. Στις εγκαταστάσεις
της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία, οι φοιτητές είχαν επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη βιβλιοθήκη της ΔΟΑ και να συνεργαστούν με τους επόπτες
καθηγητές προκειμένου να βελτιώσουν τις εργασίες
τους και να πλουτίσουν τις γνώσεις τους σε Ολυμπιακά και αθλητικά θέματα. Μετά από συζητήσεις και
ανταλλαγή ιδεών, η κάθε ομάδα κατέληξε σε συμπεράσματα που παρουσιάστηκαν σε όλους τους φοιτητές και καθηγητές στο τέλος του σεμιναρίου.

Apart from the demanding academic schedule, the
participants had the opportunity to practise sports
daily, organize social evenings in which they presented
their own respective countries and cultures and watch
inspiring sports films. All these activities brought
them closer to each other and transformed this group
of individuals into a team.

Εκτός από το φορτωμένο ακαδημαϊκό πρόγραμμα,
οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να αθλούνται
καθημερινά, να οργανώσουν κοινωνικές βραδιές όπου παρουσίασαν τις χώρες και τις κουλτούρες τους
και να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες αθλητικές
ταινίες. Όλες αυτές οι δραστηριότητες τούς έφεραν
πιο κοντά μεταξύ τους και έγιναν όλοι μια ομάδα.

During the closing ceremony of the Seminar the
participants were awarded their participation diplomas,
signed by the IOC President, Dr Thomas Bach, the HOC
President, Spyros Capralos, the IOA President, Isidoros
Kouvelos and the IOA Honorary Dean, Konstantinos
Georgiadis.

Κατά την τελετή λήξης του σεμιναρίου, οι φοιτητές
έλαβαν διπλώματα συμμετοχής που έφεραν τις υπογραφές του προέδρου της ΔΟΕ δρος Thomas Bach,
του προέδρου της ΕΟΕ Σπύρου Καπράλου, του προέδρου της ΔΟΑ Ισίδωρου Κούβελου και του επίτιμου
κοσμήτορα της ΔΟΑ Κωνσταντίνου Γεωργιάδη.
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THE

MASTER'S
DEGREE

ON

OLYMPIC
STUDIES

TO ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
BY PROFESSOR KONSTANTINOS GEORGIADIS

ΤOY ΚΑΘΗΓΗΤΗ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

THE MASTER’S Degree “Olympic Studies, Olympic
Education, Organization and Management of Olympic Events”, organized by the Department of Sports
Organization and Management of the University of
the Peloponnese, in collaboration with the International Olympic Academy, is taking place for the sixth
consecutive year and the educational process continues to evolve.

TO ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και
Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων», που οργανώνει το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με
τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, λειτουργεί για έκτη
χρονιά συνεχίζοντας και εξελίσσοντας την εκπαιδευτική του πορεία.

During the academic year 2013-2014, the Master’s
Degree operated, for the first time, as a self-financed
Programme with the introduction of tuition fees. It
was also supported by five Olympic Solidarity scholarships and one from the Sports and Youth Ministry
of Azerbaijan for individual students. The fifth continuous year of the Postgraduate Programme’s operation ended in June. During this period 22 students
from 15 different countries attended the Programme.

Το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 το Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα (Master’s degree) λειτούργησε για πρώτη φορά ως αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα με
την εισαγωγή διδάκτρων. Συγχρόνως, το πρόγραμμα
υποστηρίχτηκε με πέντε υποτροφίες από την Ολυμπιακή Αλληλεγγύη και με μία υποτροφία από το Υπουργείο Αθλητισμού και Νεότητας του Αζερμπαϊτζάν για
μεμονωμένους φοιτητές. Τον Ιούνιο ολοκληρώθηκε η
πέμπτη χρονιά συνεχούς λειτουργίας του Προγράμμα-
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For the students of the academic year 2014-2015, the
Master’s Degree courses started on 22 September
2014. The courses are being held in the facilities of
the International Olympic Academy and in the modern facilities of the Faculty of Human Movement and
Quality of Life Sciences of the University of the Peloponnese in Sparta.
During the current academic year, 30 people from
27 different countries are attending the Master’s degree Programme. Olympic Solidarity has granted six
scholarships and the Government of Azerbaijan one
scholarship to selected students. We wish to warmly thank the International Olympic Committee, the
Government of Azerbaijan and the Hellenic Olympic
Committee.
The initial contribution from the Latsis Public-Benefit Foundation to the Programme’s operation is
bearing fruit as the master’s degree is gradually establishing itself on the global educational map. Up

τος, κατά την οποία φοίτησαν 22 φοιτητές από 15 διαφορετικές χώρες.
Για τους φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015
τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ξεκίνησαν στις 22 Σεπτεμβρίου 2014. Τα μαθήματα γίνονται στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ακαδημίας και στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας
Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη.
Κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά φοιτούν 30 άτομα από 27 διαφορετικές χώρες. Η Ολυμπιακή Αλληλεγγύη χορηγεί έξι υποτροφίες και η Κυβέρνηση του
Αζερμπαϊτζάν μία υποτροφία σε επιλεγμένους φοιτητές. Ευχαριστούμε θερμά τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν και την
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.
Η αρχική προσπάθεια στήριξης της λειτουργίας του
Προγράμματος από το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση αποφέρει καρπούς, καθώς αυτό εδραιώνεται σταδιακά
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to now, 169 people from 71 countries have attended
the Programme.

στον παγκόσμιο εκπαιδευτικό χάρτη. Μέχρι σήμερα
έχουν φοιτήσει 169 άτομα από 71 χώρες.

The level of the students reaching the selection process was very high, since one third of all the students
have already completed their studies. Many of them
actively participate in promoting the Olympic Movement. Despite the Programme’s short duration, a network of alumni highly specialized and well trained
on Olympic issues has been created at a global level.

Ιδιαίτερα υψηλό εμφανίζεται το επίπεδο των συμμετεχόντων στη διαδικασία επιλογής φοιτητών, ενώ έχει ήδη ολοκληρώσει τις σπουδές του το ένα τρίτο επί
του συνόλου των φοιτητών. Πολλοί από αυτούς συμμετέχουν ενεργά στην προώθηση του Ολυμπιακού
Κινήματος. Παρά τη μικρή διάρκεια λειτουργίας του
Προγράμματος, έχει δημιουργηθεί ανά τον κόσμο ένα δίκτυο αποφοίτων κατάλληλα εξειδικευμένων και
καλά καταρτισμένων σε Ολυμπιακά θέματα πρώην
φοιτητών.

The interest in the Master’s Degree Programme on
all continents is high, both in countries with advanced educational systems and those where the educational system is less advanced. This participation
is desirable and goes hand in hand with the promotion of multiculturalism, which is the Programme’s
core philosophy. As an indication we should mention the new countries of origin of the students,
which were added this year: Australia, Cameroun,
Croatia, Saudi Arabia, Sweden, Switzerland, Turkey,
Uganda.
The Programme’s competitive advantages are benefits derived from the International Olympic Academy’s cooperation with the University of the
Peloponnese. The Programme combines academic
education with participation in cultural and sports
events, thereby giving participants from different
countries with different views, traditions, customs
and mores the opportunity all together to experience Olympism.
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Αξιοσημείωτο είναι το ενδιαφέρον για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σε όλες τις ηπείρους, σε χώρες
που διαθέτουν ανεπτυγμένα ή λιγότερα ανεπτυγμένα εκπαιδευτικά συστήματα. Η συμμετοχή αυτή είναι
επιθυμητή και συνάδει με την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας, που αποτελεί βασική φιλοσοφία του
Προγράμματος. Αναφέρουμε ενδεικτικά τις νέες χώρες προέλευσης φοιτητών που προστέθηκαν φέτος:
Αυστραλία, Καμερούν, Κροατία, Σαουδική Αραβία,
Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Ουγκάντα.
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Προγράμματος έγκειται στα οφέλη που προσφέρει η συνεργασία της
Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το Πρόγραμμα συνδυάζει
την παροχή ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με τη συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και αθλητικές δράσεις. Δίνεται έτσι η ευκαιρία σε συμμετέχοντες που

To this end, at the beginning of every semester, a
three-day educational visit is organized. From the
19th to the 21st of September 2014, a three-day educational tour was made to Athens and the Peloponnese. The students visited the Museum and the
archaeological site of the Acropolis, the Panathenaic
Stadium and archaeological sites of historic importance (Isthmus, Nemea, Mycenae, Epidaurus, Nauplion) in order to learn about Greek civilization, the
birth of sport and the revival of the Olympic Games.
The students then went to Olympia where they visited the archaeological site, the archaeological Museum and the Museum of the History of the Olympic
Games of Antiquity.
The calm and beautiful environment of the IOA,
which is situated right next to the archaeological
site and the two magnificent museums of Ancient
Olympia, creates an exceptional environment for the
students. This international interactive environment
develops during the lecture weeks, keeps up and
evolves with time.
During the nine weeks of each semester, students
from around the world stay in the facilities of the
International Olympic Academy and Sparta where
they study and work together, whilst exchanging
views and ideas. Their shared objective is to promote
Olympism and highlight all the human values such
as solidarity, fraternity and friendship.
Simultaneously, important activities including
the Sessions for National Olympic Academies and
Young Participants are taking place, as well as other
initiatives such as cooperation with top universities
(Harvard, Yale) which students can attend.
At the same time, Master’s Degree students are
taught by eminent professors. The Programme attaches especial importance to the educational process, focusing on the students and taking into
consideration the students’ needs. Through this twoway approach, the aim is to meet students’ needs
and respond to the faster evolution of the Olympic
Movement.
A revised studies programme has thus been introduced in 2014-15, which includes eight compulsory
and five optional courses. Emphasis is placed on research methodology and the systematic presentation
of the thesis, thereby creating a form of think-tank
for all those in a specific sector.
The new curriculum offers to the students the possibility to select among many innovative optional courses, thus selected to cover the contemporary
needs in the field of Olympism.

THE COURSES HAVE BEEN
RE-ORGANIZED AS FOLLOWS:
1st Semester
1. The history and philosophy of sport in Antiquity:
the birth of sports and their evolution.
2. The modern Olympic Games (revival, historic development of the Summer and Winter Olym-

προέρχονται από διαφορετικές χώρες με διαφορετικές
προσλαμβάνουσες, παραδόσεις, ήθη και έθιμα να βιώσουν από κοινού τον Ολυμπισμό.
Στην κατεύθυνση αυτή πραγματοποιείται πάντα στην
αρχή κάθε εξαμήνου τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη. Από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε τριήμερη εκπαιδευτική ξενάγηση στην
Αθήνα και την Πελοπόννησο. Οι φοιτητές επισκέφτηκαν το Μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, το Παναθηναϊκό Στάδιο και αρχαιολογικούς
χώρους ιστορικής σημασίας (Ισθμό, Νεμέα, Μυκήνες,
Επίδαυρο, Ναύπλιο) προκειμένου να εισαχθούν στον
πολιτισμό της Ελλάδας, στη γέννηση του αθλητισμού
και την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Κατόπιν οι φοιτητές μετέβησαν στην Ολυμπία, όπου επισκέφτηκαν τον αρχαιολογικό χώρο, το αρχαιολογικό
Μουσείο και το Μουσείο της Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας.
Στο «ήμερο» και πανέμορφο περιβάλλον της ΔΟΑ, που
βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο και
τα δύο θαυμάσια μουσεία της Αρχαίας Ολυμπίας, δημιουργείται ένα εξαιρετικό περιβάλλον για τους φοιτητές. Αυτό το διεθνές περιβάλλον αλληλεπίδρασης
αναπτύσσεται κατά τις εβδομάδες της δια ζώσης παρακολούθησης των διαλέξεων, διατηρείται και εξελίσσεται στην πορεία του χρόνου.
Για εννέα εβδομάδες σε κάθε εξάμηνο φοιτητές από όλο τον κόσμο διαμένουν στις εγκαταστάσεις της
Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και στη Σπάρτη,
μελετούν και συνεργάζονται, ενώ ταυτόχρονα ανταλλάσσουν αντιλήψεις και ιδέες. Με κοινό απώτερο
στόχο την προώθηση του Ολυμπισμού ενισχύονται
παράλληλα πανανθρώπινες αξίες, όπως είναι η αλληλεγγύη, η συναδελφικότητα και η φιλία.
Συγχρόνως, στο χώρο αυτό λαμβάνουν χώρα σημαντικές δράσεις, όπως είναι Σύνοδοι για τις Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες και για τους Νέους Μετέχοντες
και άλλες δράσεις σε συνεργασία με γνωστά Πανεπιστήμια (Harvard, Yale), τις οποίες οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν.
Παράλληλα, ο φοιτητής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος λαμβάνει ακαδημαϊκή κατάρτιση από καθηγητές υψηλού επιπέδου. Δίνοντας πρωταρχική σημασία
στην εκπαιδευτική διαδικασία το Πρόγραμμα λειτουργεί έχοντας ως κέντρο τον εκπαιδευόμενο και τείνει
ευήκοον ους στις ανάγκες των φοιτητών. Μέσα από
την ανατροφοδότηση αυτή προσπαθεί να συγκεράσει
τις ανάγκες των φοιτητών και να ανταποκριθεί στην
ολοένα ταχύτερη εξέλιξη του Ολυμπιακού Κινήματος.
Εισάγει έτσι κατά το έτος 2014-15 το αναδιαμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών που συμπεριλαμβάνει οκτώ
υποχρεωτικά μαθήματα και πέντε επιλογής. Έμφαση
δίνεται στη μεθοδολογία της έρευνας και στη συστηματοποίηση της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, δημιουργώντας έτσι τη βάση για μια δεξαμενή
σκέψης για όλο τον κόσμο στο συγκεκριμένο τομέα.
Το νέο πρόγραμμα σπουδών δίνει τη δυνατότητα
στους φοιτητές να επιλέγουν ανάμεσα σε πιο πολλά
καινοτόμα κατ' επιλογή μαθήματα, επιλεγμένα ώστε
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pic Games - social, political and cultural aspects of
the Olympic Games - Olympic Institutions - Olympic Law).
3. Olympic Pedagogy I: Development and implementation of Olympic education programmes in schools.
4. Sport and Ethics - Olympic Philosophy.
5. Research methods in Social Sciences and Olympic
Studies (optional module).

2nd Semester

ΤΑ ΜΑΘΉΜΑΤΑ
ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΏΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΉΣ:
Α΄ Εξάμηνο
1. Ιστορία και φιλοσοφία του αθλητισμού στην αρχαιότητα: η γέννηση του αθλητισμού και η εξέλιξή
του.

1. Olympic Pedagogy II: Development and implementation of Olympic education programmes for
schools.

2. Οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες (αναβίωση, ιστορική εξέλιξη των Θερινών και των Χειμερινών
Ολυμπιακών Αγώνων – κοινωνικές, πολιτικές και
πολιτισμικές πτυχές των Ολυμπιακών Αγώνων – Ολυμπιακοί θεσμοί – Ολυμπιακό Δίκαιο).

2. Olympic Games and major sports events: organization and management.

3. Ολυμπιακή Παιδαγωγική Ι: Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας.

3. Sports marketing and Olympic sponsoring (optional module).

4. Αθλητισμός και Ηθική – Ολυμπιακή φιλοσοφία.

4. Olympic Movement and International relations
(optional module).
5. Sports high performance: Olympic athletes and
dual careers (optional module).
6. Strategic and operational planning of major sports
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να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες στον τομέα του
Ολυμπισμού.

5. Μέθοδοι έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες και
στις Ολυμπιακές Σπουδές (κατ’ επιλογή).

Β΄ Εξάμηνο
1. Ολυμπιακή Παιδαγωγική II: Εκπόνηση και εφαρμογή σχολικών προγραμμάτων Ολυμπιακής
Παιδείας.

2. Ολυμπιακοί αγώνες και μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις: Οργάνωση και Διαχείριση.
3. Αθλητικό μάρκετινγκ και Ολυμπιακή χορηγία (κατ'
επιλογή).
4. Ολυμπιακό Κίνημα και Διεθνείς Σχέσεις (κατ’
επιλογή).
5. Αθλητισμός κορυφαίων επιδόσεων: Αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων και διπλή καριέρα (κατ’ επιλογή).
6. Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων (κατ’ επιλογή).
7. Οικονομική διαχείριση αθλητικών οργανισμών
(κατ’ επιλογή).
events (optional module).
7. Financial management of sports organizations
(optional module).

8. Ο ρόλος, η οργάνωση και λειτουργία των Ολυμπιακών μουσείων και βιβλιοθηκών (κατ’ επιλογή).

Γ΄ Εξάμηνο

8. The role, organization and operation of Olympic
museums and libraries (optional module).

Κατά το τρίτο εξάμηνο εκπονείται η Μεταπτυχιακή
Διπλωματική Εργασία.

3rd Semester

Μια ακόμα δυνατότητα που ενισχύθηκε μέσα από το
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι η πρακτική άσκηση
που στοχεύει στην εδραίωση των γνώσεων και στην
ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών. Η πρακτική άσκηση αυτή ενισχύεται μέσα από την πρωτοβουλία των φοιτητών να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
στο συντονισμό των εργασιών της Συνόδου για Νέους
Μετέχοντες.

During the 3rd semester the postgraduate thesis is
prepared.
Another possibility, supported through the Master’s
Degree course, is practical exercises aimed at consolidating students’ knowledge and improving their
skills.
Students get the opportunity to exercise their educational training and experience the demands of the
modern labor market by taking part in the Erasmus
Programme. Master’s Degree students have already
cooperated with major international institutions
such as the International Paralympic Committee and
the Institute of Cultural Diplomacy in Germany, the
International Weightlifting Federation in Hungary
and the Special Olympics Europe Eurasia (SOEE) in
Ireland, with similar activities being developed and
strengthened in the future.

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εξασκήσουν στην
πράξη την εκπαιδευτική τους κατάρτιση και να βιώσουν ταυτόχρονα τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας με συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus.
Φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος έχουν ήδη συνεργαστεί με σημαντικούς διεθνείς φορείς, όπως
είναι η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή και το Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας στη Γερμανία, η
Διεθνής Ομοσπονδία Άρσης Βαρών στην Ουγγαρία
και τα Special Olympics Europe Eurasia (SOEE) στην
Ιρλανδία, ενώ προβλέπεται η προβολή και η ενίσχυση
παρόμοιων δράσεων στο μέλλον.
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EUROPEAN

YOUTH
SESSION
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΝΕΩΝ
36

BY Dr DIONYSSIS GANGAS

ΤΟΥ Δρος ΔΙΟΝΥΣΗ ΓΑΓΓΑ

WHEN, AT THE beginning of 2013, the IOA was
invited by Azad Rahimov, the Minister of Youth
and Sport of Azerbaijan, to initiate close cooperation between the IOA and the Ministry, the first
proposal that was presented for consideration was
the organization of a Pan-European Conference in
Ancient Olympia with the participation of young
representatives of European Olympic Committees.

ΌΤΑΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΈΣ του 2013 η ΔΟΑ προσκλήθηκε
στο Μπακού από τον Υπουργό Νεολαίας και Άθλησης
του Αζερμπαϊτζάν Azad Rahimov προκειμένου να ξεκινήσει μια στενή συνεργασία μεταξύ της ΔΟΑ και του
Υπουργείου, η πρώτη πρόταση που υποβλήθηκε προς
εξέταση ήταν η οργάνωση ενός Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου στην Αρχαία Ολυμπία με τη συμμετοχή νεαρών εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών
Επιτροπών.

The objective of the Conference was to establish
contact with young people from every corner of
Europe who will participate, in different capacities,
in the European Games at Baku. At the same time,
the Organizing Committee of the Games (BECOG)
would be able to give an extensive presentation
of all the parameters and elements which compose these Games, since this will be the first time
that Europe has organized such high level Games
with a large number of Olympic and non-Olympic
sports.
The IOA was entrusted with the organization of
this Conference. It would invite all the appropriate
speakers and define the content of the presentations in a way that responds best to the accomplishment of its main objective, i.e. to raise young
people’s awareness of this new institution which is
yet to be established.
The outcome of this European meeting proved to
be extremely positive if we take into account the
comments that were heard both inside and outside
the classrooms.

Στόχος του Συνεδρίου αυτού ήταν η πρώτη γνωριμία
μεταξύ νέων από κάθε άκρη της Ευρώπης, που το 2015
θα συμμετείχαν κάτω από διαφορετικές ιδιότητες στους
Ευρωπαϊκούς Αγώνες του Μπακού. Παράλληλα, μέσα
από τις εργασίες του Συνεδρίου, να δοθεί η δυνατότητα στην Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων (BEGOC)
να παρουσιάσει σε έκταση όλες τις παραμέτρους και τα
στοιχεία που συνθέτουν τους Αγώνες αυτούς, μιας και
θα είναι η πρώτη φορά που η Ευρώπη οργανώνει Αγώνες σε τόσο υψηλό επίπεδο σε έναν μεγάλο αριθμό Ολυμπιακών και μη Ολυμπιακών αθλημάτων.
Η ΔΟΑ ανέλαβε να οργανώσει το Συνέδριο αυτό, να
προσκαλέσει τους κατάλληλους ομιλητές και να καθορίσει το περιεχόμενο των παρουσιάσεων κατά τρόπο που
θα ανταποκρινόταν καλύτερα στο βασικό στόχο του,
την ευαισθητοποίηση δηλαδή των νέων απέναντι σε
έναν καινούργιο θεσμό που δεν είχε ακόμα καθιερωθεί.
Το αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής αυτής συνάντησης υπήρξε ιδιαίτερα θετικό, αν λάβει κανείς υπόψη του τις
εντυπώσεις που ακούστηκαν τόσο μέσα όσο και έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας.
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Participants arrived in Athens on 4th August 2014,
and on the following day visited the Acropolis Museum and Panathenaic Stadium; they then left for
Ancient Olympia and the facilities of the International Olympic Academy.
The programme of the European Youth Session
was ambitious and kept alive the interest of participants, not only regarding the special issues of the
modern Olympic Movement, which were covered
by specialist speakers, but also the abundant information provided by top officials of BECOG 2015.
On the first day, 5th August 2014, Dr Dionyssis
Gangas, the Director of the IOA, and Simon Clegg,
Chief Operating Officer of BECOG, welcomed the
participants and after highlighting the importance
of the 1st European Games of 2015, divided the
young participants into working groups, the aim
being to select the best project for promoting the
Games in each European country.

THE FOLLOWING LECTURES WERE
PRESENTED:

•

“The Values and Principles of the Olympic
Movement”, by the Canadian Professor and IOA
collaborator, Sarah Teetzel.

•

“The contribution of the Olympic Movement
to the development of volunteerism: Trends and
practices in the 21st century”, by the Professor of
the University of the Peloponnese, Athanassios
Stringas.

•

“European Games: Common principles that
unify the European Youth” and “Olympism, European ideology and European Games”, by the Portuguese lawyer, Alexandre Mestre.

•

“Why Sports has become part of everyday life”,
by the English Professor and IOA collaborator, Jim

38

Οι συμμετέχοντες έφθασαν στην Αθήνα στις 4 Αυγούστου και την επόμενη μέρα, αφού επισκέφθηκαν το
Μουσείο της Ακρόπολης και το Παναθηναϊκό Στάδιο,
αναχώρησαν για την Αρχαία Ολυμπία και τις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.
Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Συνόδου Νέων υπήρξε φιλόδοξο και κράτησε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων όχι μόνο γύρω από τα ειδικά θέματα του
σύγχρονου Ολυμπιακού Κινήματος που κάλυψαν εξειδικευμένοι ομιλητές αλλά παράλληλα και για όλες τις
πληροφορίες της Οργανωτικής Επιτροπής ΜΠΑΚΟΥ
2015 που δόθηκαν με κάθε λεπτομέρεια από ανώτατα
στελέχη της BEGOC.
Την πρώτη μέρα, 5 Αυγούστου του 2014, ο Διευθυντής
της ΔΟΑ Δρ Διονύσης Γάγγας και ο COO της BEGOC
Simon Clegg καλωσόρισαν τους μετέχοντες και αφού
επεσήμαναν τη σημασία των 1ων Ευρωπαϊκών Αγώνων του 2015, χώρισαν τους νέους σε ομάδες εργασίας
προωθώντας ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα έρευνας,
που είχε ως αντικείμενο την επιλογή του καλύτερου
project προβολής των Αγώνων στην κάθε μία χώρα της
Ευρώπης.

ΑΚΟΛΟΎΘΗΣΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΆΤΩ
ΟΜΙΛΊΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΟΥΣ
ΟΜΙΛΗΤΈΣ:

•

«Οι Αξίες και οι Αρχές του Ολυμπιακού Κινήματος»
από την Καναδή Καθηγήτρια και συνεργάτιδα της ΔΟΑ
Sarah Teetzel.

•

«Η συμβολή του Ολυμπιακού Κινήματος στην ανάπτυξη του εθελοντισμού: Tάσεις και πρακτικές στον
21ο αιώνα» από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αθανάσιο Στρίγγα.

•

«Ευρωπαϊκοί Αγώνες: Κοινές αρχές που ενώνουν
τους νέους της Ευρώπης» και «Ολυμπισμός, ευρωπαϊκή
ιδεολογία και ευρωπαϊκοί αγώνες» από τον Πορτογάλο
δικηγόρο Alexandre Mestre.

•

«Γιατί ο αθλητισμός έχει γίνει μέρος της καθημερινής ζωής» από τον Άγγλο Καθηγητή και συνεργάτη της

Parry.

ΔΟΑ Jim Parry.

“What can an athlete offer to contemporary
society?”, by the Greek Olympic Medallist, Sofia
Papadopoulou.

«Τι μπορεί να προσφέρει ένας αθλητής στη σύγχρονη κοινωνία» από την Ελληνίδα Ολυμπιονίκη Σοφία Παπαδοπούλου.

•
•

“The dual career of an athlete in the 21st century”, by the Professor and IOA collaborator, Dimitris Gargalianos.

•

“The Baku 2015 European Games and communication challenges”, by the BECOG COO Simon
Clegg.

•

“The experiences you get from an event like
the European Games”, by the Director of the IOA,
Dr Dionyssis Gangas.

•

“Olympia: The birth place of Olympism and
Pierre de Coubertin’s vision”, by the Honorary
Dean of the IOA, Professor Kostas Georgiadis.

•
•

“Olympism for Humanity”, by the Professor of
Georgetown University, Alexis Lyras.
“The role of the family in the building of the
contemporary athlete”, by the Professor of Canterbury Christ Church University and IOA collaborator, Dikaia Hatziefstathiou.
The Session’s proceedings ended on Saturday, August 10th and participants returned to Athens and
from there to their home countries, taking with
them not only excellent impressions of the Session
but also the information received from BECOG’s
representatives about the European Games of
2015, as well as about Greece and its history.

•

•

«Η διπλή καριέρα ενός αθλητή τον 21ο αιώνα» από τον Καθηγητή και συνεργάτη της ΔΟΑ Δημήτρη
Γαργαλιάνο.

•

«Οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες Μπακού 2015 και οι επικοινωνιακές προκλήσεις» από τον COO της BECOG
Simon Clegg.

•

«Οι εμπειρίες που κερδίζει κανείς από μια διοργάνωση σαν τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες» από τον Διευθυντή της ΔΟΑ Δρα Διονύση Γάγγα.

•

«Ολυμπία: Η κοιτίδα του Ολυμπισμού και το όραμα
του Pierre de Coubertin» από τον Επίτιμο Κοσμήτορα
της ΔΟΑ Καθηγητή Κώστα Γεωργιάδη.

•
•

«Ολυμπισμός για την Ανθρωπότητα» από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Georgetown Aλέξη Λύρα.
«Ο ρόλος της οικογένειας στη δημιουργία του σύγχρονου αθλητή» από την Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Canterbury Christ Church και συνεργάτιδα της
ΔΟΑ Δικαία Χατζηευσταθίου.
Οι εργασίες της Συνόδου έκλεισαν το Σάββατο 10 Αυγούστου και οι συμμετέχοντες επέστρεψαν στην Αθήνα
και από εκεί στις πατρίδες τους με τις καλύτερες εντυπώσεις όχι μόνο για τη Σύνοδο και τις πληροφορίες
που τους παρείχαν οι εκπρόσωποι της BEGOC για τους
Ευρωπαϊκούς Αγώνες του 2015 αλλά και από την Ελλάδα και την ιστορία της.
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COOPERATION

WITH
UNIVERSITIES

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
40

BY PANOS TRIKALIOTIS

TOY ΠΑΝΟY ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ

OLYMPISM4HUMANITY PRAXIS
SUMMER PROGRAMME

ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Ο ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ»

The International Olympic Academy and the
Georgetown University (Conflict Resolution Programme) continued their very successful cooperation with the “Olympism4Humanity (O4H)” project
which aims to integrate Olympism, Peacebuilding and International Development. In this regard,
Olympia Praxis Summer Programme took place
from 28th of June to 8th of July at the birthplace of
the Olympic Games, in Ancient Olympia. With the
special topic being “Olympism in Action & Sport
for Development and Peace Professional Training”,

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία και το Πανεπιστήμιο Georgetown (Πρόγραμμα Επίλυσης Συγκρούσεων) συνέχισαν την επιτυχημένη τους
συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολυμπισμός για την Ανθρωπότητα (O4H)» που έχει
ως αντικείμενο την ενσωμάτωση του Ολυμπισμού,
της Οικοδόμησης της Ειρήνης και της Διεθνούς
Ανάπτυξης. Προς αυτή την κατεύθυνση, οργανώθηκε το Θερινό Πρόγραμμα Olympia Praxis από
28 Ιουνίου έως 8 Ιουλίου στη γενέτειρα των Ο-
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19 students participated in this year’s 10 day training, where 9 instructors with different backgrounds,
from Applied Olympic Education to Sport for Development and Peace Theory and Practice, provided
the necessary guidance and capacity building. The
participants had the chance through different workshops and activities to complete their strategic action plan which is supported throughout the year
with the mentorship of O4H consortium of prominent experts from this emerging field.
What is more, between 28th of June and 2nd of July
the Olympism4Humanity Summit took place with
its special theme being the “Integration of peacebuilding, development, health and citizenship collective actions: The role of academia, policymakers
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λυμπιακών Αγώνων, την Αρχαία Ολυμπία. Δέκα
εννέα φοιτητές παρακολούθησαν το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης 10 ημερών με θέμα «Ο
Ολυμπισμός σε δράση και ο Αθλητισμός για την
Ειρήνη και την Ανάπτυξη» όπου εννέα εκπαιδευτές διαφορετικών ειδικοτήτων, της θεωρίας και της
πρακτικής της Εφαρμοσμένης Ολυμπιακής Παιδείας, του Αθλητισμού για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη, παρείχαν την απαραίτητη καθοδήγηση και
τη δημιουργία ικανοτήτων. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα, μέσα από διάφορα εργαστήρια
και δραστηριότητες, να ολοκληρώσουν το σχέδιο
στρατηγικής δράσης που υποστηρίζεται καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους με την καθοδήγηση μιας ομάδας διακεκριμένων εμπειρογνωμόνων Ο4Η αυτού του αναδυόμενου κλάδου.

and practitioners”. The goal of the O4H Summit is
to create an inspiring and enlightened setting for
the advancement of a discourse about social innovation and collective global-local actions where the
academic world can be connected to the challenges
of our local communities.
The O4H Summer Programme is a professional
training opportunity solely focusing on Olympic
values dissemination as a tool for social change and
it will continue being organized on an annual basis
in the future.

SPORT, SOCIETY AND CULTURE
SYMPOSIUM
The International Olympic Academy, in cooperation
with the Center for Hellenic Studies (CHS) of the
Harvard University organized for a third year the
International Scholars Symposium on “Sports, Society and Culture” in its premises in Ancient Olympia
between 9-12 of July. A team of ten distinguished
speakers managed to educate successfully and extensively more than one hundred Greek and American students from 18 different departments from 10
different universities in their respective fields.
Gregory Nagy and his colleagues apart from giving

Επιπλέον, έλαβε χώρα από 28 Ιουλίου έως 2 Ιουλίου
η Συνάντηση Κορυφής του Ολυμπισμού για την Ανθρωπότητα, με ειδικό θέμα «Ενσωμάτωση της οικοδόμησης ειρήνης, της ανάπτυξης, της υγείας και της
συλλογικής δράσης των πολιτών: Ο ρόλος του πανεπιστημιακού κόσμου, των διαμορφωτών πολιτικής
και των επαγγελματιών». Στόχος της Συνάντησης
Κορυφής του Ο4Η ήταν να δημιουργήσει ένα κλίμα
ενθαρρυντικό και ευχάριστο για να προωθηθεί η συζήτηση γύρω από τις κοινωνικές καινοτομίες και τις
συλλογικές δράσεις, σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί ο ακαδημαϊκός
κόσμος στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες.
Το Θερινό Πρόγραμμα Ο4Η είναι μια ευκαιρία επαγγελματικής κατάρτισης που εστιάζει αποκλειστικά στη
διάδοση των Ολυμπιακών αξιών ως εργαλείου για
κοινωνική αλλαγή και θα εξακολουθήσει να οργανώνεται σε ετήσια βάση.

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ,
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, σε συνεργασία με το
Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του
Χάρβαρντ, οργάνωσε για τρίτη χρονιά, το Διεθνές Συμπόσιο Επιστημόνων με θέμα «Αθλητισμός, Κοινωνία
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excellent lectures on issues related to society, politics, culture and sports, also coordinated a new form
of workshop groups, into which the participants
were divided according to their major subject of
studies, in order to analyze further the topics of the
lectures. The excellent quality of this year’s participants, combined with the new interesting opinions
as well some new approaches to the topics which
were expressed in the symposium, created the idea
of a future transformation of this Symposium into a
complete educational programme.

OLYMPIA SUMMER ACADEMY
For a third year, the Olympia Summer Academy
with its main subjects of political science and international relations took place in the premises of
the International Olympic Academy. About 100 students and 15 professors from almost 30 different
countries were analyzing for 10 days topics related to foreign policy, diplomacy, terrorism and other
sectors of international relations. In addition, during these ten days some special lectures related
to the Olympic values and peace building through
sport were presented to the students.
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και Πολιτισμός» στις εγκαταστάσεις της στην Αρχαία
Ολυμπία από 9 έως 12 Ιουλίου. Μια ομάδα δέκα διακεκριμένων ομιλητών μετέδωσαν τις γνώσεις τους
επιτυχώς και εκτενώς σε περισσότερους από 100 Έλληνες και Αμερικανούς φοιτητές από 18 διαφορετικές
σχολές 10 πανεπιστημίων των αντιστοίχων κλάδων.
Ο Gregory Nagy και οι συνάδελφοί του, εκτός από
τις εξαιρετικές διαλέξεις που έδωσαν πάνω σε θέματα σχετικά με την κοινωνία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, ανέλαβαν και το συντονισμό
μιας νέας μορφής εργαστηρίων, όπου οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με τον κλάδο που
είχαν επιλέξει στις σπουδές τους, προκειμένου να αναλυθούν περαιτέρω τα θέματα των διαλέξεων. Το
υψηλό επίπεδο των φετινών συμμετεχόντων, σε συνδυασμό με τις νέες ενδιαφέρουσες απόψεις καθώς και
με ορισμένες νέες προσεγγίσεις στα θέματα που παρουσιάστηκαν στο συμπόσιο, οδήγησαν στην ιδέα
μετατροπής αυτού του Συμποσίου σε ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

ΘΕΡΙΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Για τρίτη χρονιά, έλαβε χώρα, στις εγκαταστάσεις της

The majority of the participants were postgraduate
and PhD students coming from important international universities such as the universities of MIT
and Harvard from the US, the universities of Oxford
and Sorbonne from Europe and the universities of
Shanghai and Tokyo from Asia.
The official organizer was the scientific nonprofit
organization “Navarino Network”, while important
international cooperations have been developed
with significant international universities, two of
which are the University of Yale and the University
of St Andrews.
The Olympia Summer Academy has two main
goals: firstly to create an international academic
network based in Greece and secondly to develop a
high level academic forum in order for its students
to be familiar with the contemporary methodological research tools and to examine and analyze the
findings of the current bibliography. Finally, a
third, equally important, goal of the Olympia Summer Academy is the dissemination of the Olympic
values and principles.

Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, η Θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας, με θέματα που αφορούσαν κυρίως
τις πολιτικές επιστήμες και τις διεθνείς σχέσεις. Περίπου 100 φοιτητές και 15 καθηγητές από σχεδόν 30
χώρες ανέλυσαν, επί ένα δεκαήμερο, θέματα σχετικά
με την εξωτερική πολιτική, τη διπλωματία, την τρομοκρατία και άλλους τομείς των διεθνών σχέσεων. Επίσης, στη διάρκεια αυτού του δεκαημέρου, οι φοιτητές
παρακολούθησαν διαλέξεις πάνω στις Ολυμπιακές αξίες και την οικοδόμηση της ειρήνης μέσα από τον
αθλητισμό.
Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν φοιτητές επιπέδου Μάστερ ή υποψήφιοι διδάκτορες από σημαντικά
διεθνή πανεπιστήμια όπως το ΜΙΤ και το Χάρβαρντ
από τις ΗΠΑ, τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και της
Σορβόνης από την Ευρώπη και τα πανεπιστήμια της
Σαγκάης και του Τόκυο από την Ασία.
Ο επίσημος οργανωτής ήταν ο επιστημονικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός “Navarino Network”, ενώ
σημαντικές διεθνείς συνεργασίες αναπτύχθηκαν με
μεγάλα διεθνή πανεπιστήμια, δύο εκ των οποίων είναι το Yale και το St Andrews.
Η Θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας έχει δύο βασικούς
στόχους: πρώτο, να δημιουργήσει ένα διεθνές πανεπιστημιακό δίκτυο με βάση την Ελλάδα και δεύτερο, να
διαμορφώσει ένα πανεπιστημιακό φόρουμ υψηλού επιπέδου ώστε οι φοιτητές του να εξοικειωθούν με τα
σύγχρονα εργαλεία μεθοδολογικής έρευνας για να εξετάζουν και να αναλύουν τα τεκμήρια της σύγχρονης
βιβλιογραφίας. Τέλος, ένας εξίσου σημαντικός στόχος
της Θερινής Ακαδημίας της Ολυμπίας είναι η διάδοση
των Ολυμπιακών αξιών και αρχών.
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“IMAGINE
		 PEACE”

YOUTH CAMP

Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΝΕΩΝ “IMAGINE PEACE”
BY STELLA TACHTARA

THΣ ΣΤΕΛΛΑΣ ΤΑΧΤΑΡΑ

THE “IMAGINE PEACE” Youth Camp was organized
by the International Olympic Truce Centre, under the
auspices of the Ministry of Education and religious
Affairs, in cooperation with the International Olympic
Academy, the UN Office for Sport Development and
Peace, the British Council and the Institute of Youth
and Lifelong Learning.

Η 1η ΚΑΤΑΣΚΉΝΩΣΗ Νέων “IMAGINE PEACE” διοργανώθηκε από το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, και σε συνεργασία με τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών
για τον Αθλητισμό, την Ανάπτυξη και την Ειρήνη, το
Βρετανικό Συμβούλιο και το Ινστιτούτο Νεολαίας και
Δια Βίου Μάθησης.

Sixty eight young men and women from all five continents met from the 26th to the 31st July in Ancient
Olympia in order to examine how the institution of the
Olympic Truce and the values that underpin it could
become a basis for promoting the concept of peaceful
coexistence, founded on respect for diversity, understanding, the peaceful solution of conflicts and social
inclusion.
On Saturday 26 July, Wilfried Lemke, the Special Adviser to the UN Secretary General on Sport for Development and Peace was present at the camp’s opening
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Εξήντα οχτώ νέοι και νέες, από πέντε ηπείρους συγκεντρώθηκαν από τις 26 έως τις 31 Ιουλίου στην Αρχαία
Ολυμπία, για να εξετάσουν πώς ο θεσμός της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και οι αξίες που πρεσβεύει, μπορούν να
αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία μιας αντίληψης
ειρηνικής συνύπαρξης, που θα στηρίζεται στο σεβασμό
της διαφορετικότητας, την κατανόηση, την ειρηνική επίλυση διαφορών και την κοινωνική ενσωμάτωση.
Στην τελετή έναρξης της Κατασκήνωσης Νέων
“IMAGINE PEACE”, που πραγματοποιήθηκε το Σάβ-

ceremony held in the “Dimitrios Vikelas” Lecture Hall.
In his opening speech, he hailed the initiative of the
International Olympic Truce Centre, underlining the
importance which the United Nations attaches to the
promotion of peace through sport.
Speeches were also delivered by the Director of the
International Olympic Truce Centre Constantinos Filis, the Vice-President of the International Olympic
Truce Foundation Fani Palli Petralia, the President
of the International Olympic Academy Isidoros Kouvelos, the Head of British Council’s Partnerships and
Programmes Anastasia Andritsou, the IOC’s Olympic
Truce Program Director Dominique Niyonizigiye, and
the Vice-President of the Greek Olympic Medallists
Virginia Kravarioti,.
The Camp’s educational programme was designed by
the International Olympic Truce Centre, under the scientific direction of the British Council, with the voluntary participation of the Greek Olympic Medallists;
members of this Association.
During their week at the Camp, participants could visit the archaeological site and the Museum of Ancient
Olympia, meet Greek athletes and participate in sports
activities and creative games in the IOA’s welcoming
facilities, while living together in a multicultural environment and becoming imbued with the Olympic ideals in the place of their birth.
The vital objective of this first “IMAGINE PEACE”
Youth Camp was to teach young people the messages, the values and the ideals of the Olympic Truce,
thus contributing to the creation of a peace culture.
The statement of the young participants that follows,
at the end of the Camp, proves that the objective was
realised.

βατο 26 Ιουλίου στο Αμφιθέατρο «Δημήτριος Βικέλας»,
παρέστη ο Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα
του ΟΗΕ για θέματα Αθλητισμού για την Ειρήνη και την
Ανάπτυξη Wilfried Lemke, ο οποίος στην εναρκτήρια
ομιλία του χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, τονίζοντας τη σημασία
που αποδίδουν τα Ηνωμένα Έθνη στην προώθηση της
ειρήνης μέσω του αθλητισμού.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Διευθυντής του Διεθνούς
Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας Δρ Κωνσταντίνος Φίλης, η Αντιπρόεδρος Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, ο Πρόεδρος
της ΔΟΑ, Ισίδωρος Κούβελος, η Αναστασία Ανδρίτσου, Διευθύντρια Συνεργασιών & Προγραμμάτων του
Βρετανικού Συμβουλίου, η Διευθύντρια του προγράμματος Ολυμπιακής Εκεχειρίας στη ΔΟΕ Dominique
Niyonizigiye και η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών Βιργινία Κραβαριώτη.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κατασκήνωσης σχεδιάστηκε από το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας, με την επιστημονική επιμέλεια του Βρετανικού
Συμβουλίου και με την εθελοντική συμμετοχή Ελλήνων
Ολυμπιονικών.
Κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης, οι μετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον Αρχαιολογικό
χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, να γνωρίσουν Έλληνες αθλητές, να συμμετέχουν σε αθλητικές
δραστηριότητες και δημιουργικά παιχνίδια, να συνυπάρξουν ειρηνικά σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον
και να μυηθούν στα Ολυμπιακά ιδεώδη στη γενέτειρα
των Ολυμπιακών Αγώνων.
Πρωταρχικός στόχος της 1ης Κατασκήνωση Νέων
“IMAGINE PEACE” ήταν να γίνουν οι νέοι κοινωνοί
των μηνυμάτων, αξιών και ιδανικών που πρεσβεύει η
Ολυμπιακή εκεχειρία συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός πολιτισμού ειρήνης.

RESOLUTION ON BEHALF
OF THE PARTICIPANTS

ΑΠΌΦΑΣΗ ΕΚ ΜΈΡΟΥΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ

We, the gathered youth at the 1st Imagine Peace
Camp, recognize and pay tribute to the ongoing
work of the UN in bringing together people from
different countries, backgrounds and cultures and
the promotion of equality of rights and responsibilities irrespective of race, gender, disability and
nationality.

Εμείς, οι νέοι που συγκεντρωθήκαμε στην 1η Κατασκήνωση “Imagine Peace” αναγνωρίζουμε και τιμούμε το
συνεχές έργο των Ηνωμένων Εθνών για την προσέγγιση ανθρώπων από διαφορετική χώρα, καταγωγή και
κουλτούρα και για την προώθηση της ισότητας δικαιωμάτων και ευθυνών ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, αναπηρίας και εθνικότητας.

With the need to acknowledge that young people
make up a significant proportion of the world's
population and recognize that their voices are of
equal value, we call upon member states to establish infrastructure to channel their voices into the
post-2015 development agenda and institute mechanisms for their voices to be heard, acknowledged
and acted upon more specifically in areas of gender
inequality and racism, and further create opportunities for joint dialogue and bringing together of
youth with diverse opinions and backgrounds.

Έχοντας την ανάγκη να αναγνωρίσουμε ότι οι νέοι άνθρωποι αποτελούν μια σημαντική αναλογία στον παγκόσμιο πληθυσμό και ότι η φωνή τους είναι ίσης αξίας,
καλούμε τα κράτη μέλη να εγκαθιδρύσουν υποδομές ώστε να διοχετεύσουν τις φωνές τους στη μετά το 2015 ατζέντα ανάπτυξης και να θεσμοποιήσουν μηχανισμούς
ώστε οι φωνές τους να ακουστούν, να ληφθούν υπόψη
και να εφαρμοστούν πιο συγκεκριμένα σε θέματα ανισότητας των φύλων και ρατσισμού και να δημιουργήσουν περαιτέρω ευκαιρίες για από κοινού διάλογο και
προσέγγιση της νεολαίας με διαφορετική άποψη και
καταγωγή.
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THE INTENSIVE
SUMMER SCHOOL
“CIVIL PROTECTION
HUMANITARIAN
ACTION IN
THE EU”

&

ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ»
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BY Dr VASSILIKI TZACHRISTA

ΤΗΣ Δρος ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ

PANTEION UNIVERSITY through the European
Research and Training Centre for Human Rights
and Humanitarian Action organized for the second
year an Intensive Summer School from the 12th to
the 25th of August in the IOA’s facilities in Ancient
Olympia on the subject of “Civil Protection and Humanitarian Action in the EU”. This programme like
the previous one was implemented through the European Erasmus programme, coordinated by Panteion University. Professor Stelios Perrakis was the
academic in charge of the programme, seconded by
assistant professor Maria-Daniela Marouda. The
programme’s scientific partners were Greek and
foreign universities.

ΤΟ ΠΆΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης διοργάνωσε για δεύτερο έτος στις 12-25 Αυγούστου στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία ένα Θερινό
Εντατικό Σχολείο με θέμα «Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Δράση στην ΕΕ». Το πρόγραμμα, όπως και
το προηγούμενο έτος υλοποιήθηκε μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus με συντονισμό του Παντείου Πανεπιστημίου. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος του
προγράμματος ήταν ο καθηγητής Στέλιος Περράκης
και υπεύθυνη συντονίστρια η επίκουρη καθηγήτρια
Μαρία-Ντανιέλα Μαρούδα. Επιστημονικοί εταίροι του
προγράμματος ήταν ξένα και ελληνικά πανεπιστήμια.

Twenty three male and female students from the
corresponding universities participated in the programme. During the programme educational trips
were made to archaeological and cultural sites,
while on the last day of the Programme a civil
protection exercise on emergency situations was
conducted under the guidance of the Hellenic Red
Cross and a team of Samaritans.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 23 φοιτητές/τριες από τα
αντίστοιχα πανεπιστήμια. Στο πλαίσιο των μαθημάτων
έγιναν εκπαιδευτικές εκδρομές σε αρχαιολογικούς και
πολιτιστικούς χώρους, ενώ την τελευταία ημέρα του
προγράμματος πραγματοποιήθηκε άσκηση πολιτικής
προστασίας για κατάσταση έκτακτης ανάγκης υπό την
καθοδήγηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και ομάδας Σαμαρειτών.

Overall, the programme was very successful thanks
to the high academic profile of the Greek and foreign professors and the outstanding organization
and services provided by the International Olympic Academy.

Το πρόγραμμα στο σύνολό του σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία γεγονός στο οποίο συνέβαλε το υψηλό ακαδημαϊκό προφίλ των Ελλήνων και ξένων καθηγητών/τριών
και η εξαιρετική οργάνωση και παροχή υπηρεσιών από
τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία.
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1st

SUMMER
ACADEMY

“INTERNATIONAL
RELATIONS & CULTURAL
DIPLOMACY”

Η 1η ΘΕΡΙΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ»
BY ANTONIA BORMPOTSIALOU

ΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΜΠΟΡΜΠΟΤΣΙΑΛΟΥ

THE SUCCESS of the 1st Summer Academy entitled “International Relations and Cultural Diplomacy”, which was held in the IOA’s premises in Ancient
Olympia from 25 to 31 of August 2014, under the auspices of the Hellenic Foundation for Culture in collaboration with the Institute of International Relations
of the Panteion University, was undeniable. This first
attempt to bring together diplomats and researchers
from around the world in order to discuss further on
concepts and theories which define the term “Cultural
Diplomacy”, triggered the establishment of the Summer Academy on an annual basis.

Η ΕΠΙΤΥΧΊΑ της 1ης Θερινής Ακαδημίας με θέμα «Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτιστική Διπλωματία» που έλαβε
χώρα στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία από 25 έως 31 Αυγούστου 2014, υπό την αιγίδα
του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, σε συνεργασία
με το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, ήταν αδιαμφισβήτητη. Αυτή η πρώτη
προσπάθεια συγκέντρωσης διπλωματών και ερευνητών απ’ όλο τον κόσμο προκειμένου να συζητήσουν
περαιτέρω τις έννοιες και τις θεωρίες που ορίζουν την
«Πολιτιστική Διπλωματία», οδήγησε στη θέσπιση της
Θερινής Ακαδημίας σε ετήσια βάση.

With an educational as well as a cultural programme,
the participants had the opportunity to learn and critically discuss about issues and ideas on international
and intercultural relations. The programme which addressed contemporary international issues and included an interdisciplinary mixture of relevant topics in
the field of international relations and cultural diplomacy was taught by experts in the field.

Στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού αλλά και πολιτιστικού
προγράμματος, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία
να συζητήσουν και να εξετάσουν με κριτικό πνεύμα
θέματα και ιδέες γύρω από τις διεθνείς και διαπολιτισμικές σχέσεις. Στο πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του
οποίου αναλύθηκαν σύγχρονα διεθνή θέματα και παρουσιάστηκαν ποικίλα διεπιστημονικά ζητήματα διεθνών σχέσεων και πολιτιστικής διπλωματίας, δίδαξαν
εμπειρογνώμονες αυτού του τομέα.

Movies, small group discussions, social activities, all
served a specific cause· to exchange personal experiences and views in an international environment, to
create a strong network between participants, to learn
and experience. In the idyllic place of Ancient Olympia, near the place where the first Olympic Games
were born, participants explored culture, friendship,
respect. The enthusiasm at the end of this wonderful
trip was indeed unique, proving once again that Olympia unites for a lifetime.

Οι ταινίες, οι μικρές ομάδες συζήτησης, οι κοινωνικές
δραστηριότητες, εξυπηρέτησαν ένα συγκεκριμένο σκοπό: την ανταλλαγή προσωπικών εμπειριών και απόψεων μέσα σ’ ένα διεθνές περιβάλλον, τη δημιουργία ενός
δυναμικού δικτύου συμμετεχόντων, με σκοπό τη μάθηση και το βίωμα εμπειριών. Στον ειδυλλιακό χώρο της
Αρχαίας Ολυμπίας, κοντά στο σημείο όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι συμμετέχοντες προσέγγισαν τον πολιτισμό, τη φιλία και το σεβασμό.
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THE INTERNATIONAL
OLYMPIC TRUCE CENTRE

AT THE NANJING

2014
YOG

ΤΟ ΔIΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗ «ΝΑΝΖΙΝΓΚ 2014»
BY Dr CONSTANTINOS FILIS

TOY Δρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΙΛΗ

DIRECTOR OF THE INTERNATIONAL
OLYMPIC TRUCE CENTRE

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ

THE INTERNATIONAL Olympic Truce Centre participated at the Nanjing Youth Olympic Games,
where it shared a booth together with the International Olympic Academy, as part of the Culture and
Education Programme of the Nanjing 2014 Youth
Olympic Games. The booth has been visited by the
President of the International Olympic Committee,
Dr Thomas Bach, IOC members, athlete role models,
young athletes, coaches, and schoolchildren from
China.

ΤΟ ΔΙΕΘΝΈΣ Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων της Νανζίνγκ,
όπου μοιράστηκε το ίδιο περίπτερο με τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, ως μέρος του Πολιτιστικού και
Εκπαιδευτικού Προγράμματος των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων της Νανζίνγκ 2014. Το περίπτερο επισκέφθηκαν ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής
Επιτροπής Δρ Thomas Bach, μέλη της ΔΟΕ, αθλητές
πρότυπα, νέοι αθλητές, προπονητές και μαθητές από
την Κίνα.

The IOTC’s program involved innovative games on
tablets, self-access awareness raising videos and educational workshops aimed at the young athletes,
encouraging them to reflect on the relevance of
Olympic truce and the principles underlying peace
in their personal development and in their role as
youth role models. We have used a unique combination of self-access learning and face-to-face workshops to encourage athletes not only to understand

Το πρόγραμμα του ΔΚΟΕ περιείχε καινοτόμα παιχνίδια σε ταμπλέτες, ανοικτής εκπαίδευσης βίντεο με
πληροφοριακό υλικό και εκπαιδευτικά εργαστήρια
προοριζόμενα για νέους αθλητές, παροτρύνοντάς τους
να προβληματιστούν πάνω στην ενσωμάτωση της ιδέας της Ολυμπιακής εκεχειρίας και των θεμελιωδών
αρχών της ειρήνης στην προσωπική τους ζωή και στο
ρόλο τους ως προτύπων. Χρησιμοποιήσαμε ένα μοναδικό συνδυασμό ανοικτής εκπαίδευσης με εργαστήρια

52

and remember the importance of Olympic Truce values but also to assess, evaluate and adapt their opinions in the light of discussion and teamwork.
Our aim has been to introduce the global youth to
the ideals of the Olympic Truce in a fun and interactive way. The young athletes, who participated in
our activities and workshops, achieved a deeper understanding of the importance of social inclusion,
equality of opportunity and recognition of diversity. This presented then with the opportunity to
evolve into ambassadors of Olympic Truce in their
respective countries and thus contribute in promoting peace and harmonious coexistence through the
power of sports.
IOTC’s workshops have proved very popular among
the young athletes and coaches, based on the feedback we received from them. All athletes were also encouraged to electronically pledge their support
for Olympic Truce through tablets.

διδασκαλίας πρόσωπο με πρόσωπο για να παρακινήσουμε τους αθλητές όχι μόνο να καταλάβουν και να
θυμούνται τη σημασία των αρχών της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, αλλά και να εκτιμήσουν, να αξιολογήσουν
και να προσαρμόσουν τις απόψεις τους λαμβάνοντας
υπόψη τις συζητήσεις και τις ομαδικές εργασίες.
Σκοπός μας ήταν να μυήσουμε την παγκόσμια νεολαία στα ιδανικά της Ολυμπιακής Εκεχειρίας με διασκεδαστικό και διαδραστικό τρόπο. Οι νέοι αθλητές,
που συμμετείχαν στις δραστηριότητες και τα εργαστήριά μας, απέκτησαν βαθύτερη γνώση της σημασίας της
κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της αποδοχής της διαφορετικότητας. Έτσι, θα έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε πρεσβευτές της Ολυμπιακής
Εκεχειρίας στις αντίστοιχες χώρες τους συμβάλλοντας
στην προώθηση της ειρήνης και της αρμονικής συνύπαρξης μέσα από τη δύναμη του αθλητισμού.

The CEP has proved a major success, with the majority of the 6,000 athletes and team officials participating with enthusiasm.

Τα εργαστήρια του ΔΚΟΕ αποδείχθηκαν πολύ δημοφιλή μεταξύ των νέων αθλητών και των προπονητών,
κρίνοντας από τα σχόλιά τους. Όλοι οι αθλητές παροτρύνθηκαν να δεσμευθούν ψηφιακά σε ταμπλέτες ότι
θα υποστηρίξουν την Ολυμπιακή Εκεχειρία.

Finally, it is worth-mentioning that the International Olympic Truce Centre’s synergy with the International Olympic Academy at the shared booth was
very productive, providing a model of effective cooperation that paves the way for similar actions in
the future.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η συνέργεια του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας με τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία στο κοινό τους περίπτερο,
υπήρξε πολύ παραγωγική, αποτελώντας πρότυπο
αποτελεσματικής συνεργασίας, που δημιουργεί προοπτικές για μελλοντικές παρόμοιες πρωτοβουλίες.

The Director and the
Deputy Director of IOTC,
Dr Constantinos Filis and
Dora Pallis, with young
athletes visiting the
booth.
Ο Διευθυντής και η
Αναπλ. Διευθύντρια του
ΔΚΟΕ, Δρ Κωνσταντίνος
Φίλης και Ντόρα Πάλλη,
με νέους αθλητές
που επισκέφτηκαν το
περίπτερο.
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THE
NOAs
AROUND THE WORLD
Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
HUNGARY

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

The National Olympic Academy of Hungary places
special emphasis on the most effective operation of
Olympic schools and associations under its auspices.

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ουγγαρίας δίνει
ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματικότερη λειτουργία
των Ολυμπιακών σχολείων και των συλλόγων που
βρίσκονται υπό την αιγίδα της.

Last April, important games were organized between
the Olympic schools in athletics, handball and football
at the Ferenc Puskás Stadium in Budapest and other
venues.
A successful conference followed in Szarvas on the
subject of the Winter Olympic Games. The event was
held with the support of the Mayor of the city and
Olympic medallists Zsofia Konya, Klara Engi and Attila
Toth were present to talk to the public.
All Olympic schools have taken the name of an
Olympic medallist and each of them devotes one
day to that particular athlete, helping the students to
learn everything about the medallist’s life and obtain
information regarding the Olympic Movement.
During the World Cup in Brazil, the Olympic
associations focused on football and organized
workshops and meetings on the subject.
The Academy seizes any opportunity to promote the
Hungarian Olympic tradition and, by keeping their
feats alive, help Olympic medallists who no longer
compete. For this reason, a sports hall was inaugurated
in Kisbér and at the proposal of Maria JakabhazyMezo, Secretary General of the Hungarian Olympic
Academy, it was given the name of Gyula Zsivotzky
in the presence of Ilona Novak, who obtained a gold
medal at the Helsinki Games.
The Academy also organized a successful international
youth camp in Budapest at the beginning of August,
at which five countries attended with 35 participants,
eight of them teachers. They met and talked with
Olympic medallists Laszlo Fabian, Imre Pulai, Janos
Martinek, Tamas Wichmann and Sandor Nemeth,
and all participants visited the new offices of the
Hungarian Olympic Committee.

Τον περασμένο Απρίλιο έγιναν σημαντικοί αγώνες
μεταξύ των Ολυμπιακών σχολείων στο στίβο, το
χάντμπολ και το ποδόσφαιρο, στο στάδιο Φέρεντς
Πούσκας της Βουδαπέστης αλλά και σε άλλες
εγκαταστάσεις.
Ακολούθησε ένα επιτυχημένο συνέδριο στο Szarvas,
με θέμα τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι
Ολυμπιονίκες Zsofia Konya, Klara Engi και Attila Toth
έδωσαν το «παρών» και μίλησαν στο κοινό.
Όλα τα Ολυμπιακά σχολεία έχουν πάρει το όνομα ενός
Ολυμπιονίκη και το καθένα έχει μια μέρα αφιερωμένη
στο συγκεκριμένο αθλητή, γεγονός που βοηθά
τους μαθητές να μάθουν τα πάντα για τη ζωή του
Ολυμπιονίκη.
Λόγω της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου
στη Βραζιλία, οι Ολυμπιακοί σύλλογοι επικεντρώθηκαν
στο ποδόσφαιρο και οργάνωσαν εργαστήρια και
συναντήσεις για το θέμα.
Η Ακαδημία αναζητεί κάθε ευκαιρία για να προάγει
τις ουγγρικές Ολυμπιακές παραδόσεις και να βοηθήσει
Ολυμπιονίκες που έχουν σταματήσει τον αθλητισμό,
κρατώντας ζωντανές τις επιτυχίες τους. Για αυτό
το λόγο, εγκαινιάστηκε μια αθλητική αίθουσα στο
Kisbér και πήρε το όνομα του Gyula Zsivotzky, με
την παρουσία της Ilona Novak, που κατέκτησε το
χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς του Ελσίνκι,
ύστερα από πρόταση της Maria Jakabhazy-Mezo,
Γενικής Γραμματέως της Ολυμπιακής Ακαδημίας της
Ουγγαρίας.
Επίσης, η Ακαδημία διοργάνωσε με επιτυχία
μία διεθνή Ολυμπιακή κατασκήνωση νέων στη
Βουδαπέστη, με τη συμμετοχή πέντε χωρών με 27
άτομα και οκτώ καθηγητές.
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CAMEROUN

KAMEΡΟΥΝ

The National Olympic Academy of Cameroun
organized activities linked to the promotion of
the “Olympic Generation” with a view to having
it adopted by the young people of Cameroun.
Presentations were made in the major official
education schools on 14 February 2014, at the Jean
Tabi College and in sports and games venues during
athletic meetings.

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία του Καμερούν
διοργάνωσε δράσεις συνδεδεμένες με την
προώθηση της «Ολυμπιακής Γενιάς» προκειμένου
να την υιοθετήσει η νεολαία του Καμερούν. Έγιναν
παρουσιάσεις στις μεγάλες σχολές εκπαίδευσης
στελεχών στις 14 Φεβρουαρίου 2014, στο Κολλέγιο
Jean Tabi της Γιαουντέ και σε χώρους για αθλοπαιδιές
κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων.

Another activity was conducted during the School
and University Games, linking the educational
lectures to the exhibition of Olympic pictures
and the staging of recreational activities. The
participatory approach was through game-like
activities (including dance, team games, quizzes,
the distribution of candy, humor) with the objective
of assimilating knowledge on Olympic values in
a practical way. A huge poster-sticking operation
of Olympic messages was also organized, together
with an extensive leaflet distribution campaign.

Άλλη δράση έγινε κατά τη διάρκεια των Σχολικών
και Πανεπιστημιακών Αγώνων η οποία συνέδεε
με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ομιλίες, την
έκθεση Ολυμπιακών εικόνων και τη διοργάνωση
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Η συμμετοχική
προσέγγιση μέσω των παιχνιδιών (διοργάνωση
δραστηριοτήτων που περιελάμβαναν χορό, παιχνίδια,
κουίζ, διανομή καραμελών και άλλων ζαχαρωτών,
χιούμορ) και των γνώσεων χρησιμοποιήθηκε για
την αφομοίωση των γνώσεων και των Ολυμπιακών
αξιών με πρακτικό τρόπο και σύμφωνα με το στόχο.
Επίσης, πραγματοποιήθηκε μια τεράστια επιχείρηση
αφισοκόλλησης Ολυμπιακών μηνυμάτων και
διοργανώθηκε μια μεγάλη εκστρατεία διανομής
φυλλαδίων.

On August 12, a visit was paid to the young
campers who participated in the INJS programme
(SPORT-RECREATION-VACATIONS) of the HOC
of Cameroun. The children were asked to become
role models in society and symbolize the “Olympic
Generation” in their daily life. A 7-minute film
on the history of the ancient Olympic Games was
shown to the children, who thus had the opportunity
to discover how the ancient Olympic Games were
born, how they were staged in Antiquity and the
philosophy that underpinned them.
The National Olympic Academy of Cameroun
will announce its activities for the coming year in
Yaounde, during the 4th “Dixiades 2014” National
Games of Cameroun from the 17th to the 22nd of
December.

Στις 12 Αυγούστου έγινε επίσκεψη στους νεαρούς
παραθεριστές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα
INJS – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΨΥΧΗ - ΔΙΑΚΟΠΕΣ
της ΕΟΕ του Καμερούν. Ζητήθηκε από τα παιδιά να
είναι τα πρότυπα της κοινωνίας και να συμβολίσουν
στην καθημερινότητα την «Ολυμπιακή Γενιά».
Παρουσιάστηκε στα παιδιά ένα 7λεπτο φιλμ σχετικά
με την ιστορία των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων,
δίνοντάς τους την ευκαιρία να ανακαλύψουν
πώς γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και πώς
διεξάγονταν στην αρχαιότητα καθώς και τη φιλοσοφία
στην οποία βασίζονταν.
Επίσης, η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία του Καμερούν
θα ανακοινώσει τις δράσεις της για την επόμενη
χρονιά, στη Γιαουντέ, με την ευκαιρία των 4ων
Εθνικών Αγώνων του Καμερούν «Dixiades 2014» από
τις 17 έως τις 22 Δεκεμβρίου.
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VIRGIN ISLANDS

ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

On April 19, volunteers cleaned the Brewers Bay
Beach and representatives of the Virgin Islands
Olympic Committee, the Olympic Academy of the
Virgin Islands, Sports Federations and athletes sent
a message in all directions for the protection of the
environment.

Στις 19 Απριλίου εθελοντές καθάρισαν την παραλία
Brewers Bay Beach, εκπροσωπώντας την Ολυμπιακή
Επιτροπή των Παρθένων Νήσων, την Ολυμπιακή
Ακαδημία των Παρθένων Νήσων, τις Αθλητικές
Ομοσπονδίες αλλά και τους αθλητές, στέλνοντας
μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση για την προστασία του
περιβάλλοντος.

The Academy was represented by Sophia Aubin at
the IOA’s 12th Joint International Session held in
Ancient Olympia in May, together with Lyn Reid who
represented the Olympic Committee of the Virgin
Islands.
Sophia Aubin said about the Session, “It was
wonderful to work together with members of NOAs
from all over the world and exchange ideas, some of
which we can apply to the Virgin Islands, i.e. painting
and literature contests on sport and the Olympic
Movement or the school programme ‘Meet an
Olympian’”. These ideas were presented in June at the
NOA’s Managing Board.
At the end of June, the 28th annual Olympic Day
Run was held on St Croix and St. Thomas with the
participation of representatives of the Olympic
Committee, National Federations, athletes who had
competed in the Olympic Games, coaches, officials,
volunteers and the public.
The Olympic Day Run promotes the participation of
men, women and children from all over the world in
sport, irrespective of their sports potential.

Η Ακαδημία εκπροσωπήθηκε και στην 12η Κοινή
Διεθνή Σύνοδο της ΔΟΑ που έγινε τον Μάιο στην
Αρχαία Ολυμπία, από την Sophia Aubin, ενώ σε αυτήν
πήρε μέρος και η Lyn Reid εκπροσωπώντας την
Ολυμπιακή Επιτροπή των Παρθένων Νήσων.
Για τη Σύνοδο η Sophia Aubin είπε: «Ήταν υπέροχο
να συνεργαστώ με μέλη από τις Ακαδημίες όλου του
κόσμου και να ανταλλάξουμε ιδέες. Κάποιες από αυτές
μπορούμε να τις εφαρμόσουμε και στις Παρθένους
Νήσους, όπως τους διαγωνισμούς ζωγραφικής και
λογοτεχνίας για τον αθλητισμό και το Ολυμπιακό
Κίνημα, ή το πρόγραμμα για τα σχολεία ‘Γνώρισε έναν
Ολυμπιακό αθλητή’». Οι ιδέες αυτές παρουσιάστηκαν
τον Ιούνιο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής
Ολυμπιακής Ακαδημίας.
Στα τέλη του Ιουνίου διοργανώθηκε και το 28ο ετήσιο
Olympic Day Run, στο St Croix και στο St Thomas
με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ολυμπιακής
Επιτροπής, των Εθνικών Ομοσπονδιών, αθλητών που
έχουν πάρει μέρος σε Ολυμπιακούς, προπονητών,
επισήμων, εθελοντών αλλά και κοινού.
Το Olympic Day Run προωθεί τη συμμετοχή στον
αθλητισμό από άνδρες, γυναίκες και παιδιά απ' όλο
τον κόσμο, ανεξαρτήτως αθλητικών ικανοτήτων.
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COSTA RICA

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ

The National Olympic Academy of Costa Rica,
under the chairmanship of Henry Nuñez Nájera,
developed several programmes in 2014.

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Κόστα Ρίκα, υπό
την προεδρία του Henry Nuñez Nájera, ανέπτυξε
διαφορετικά προγράμματα μέσα στο 2014.

A book entitled “Values, Sport and Peace” was
published, describing the relationship of sports
and athletes to Olympic education for the creation
of a peaceful civilization. Another book, “Costa
Rica at the Olympic Games”, was also published; it
describes the participation of the country’s athletes
in the Olympics and is the first of its kind in Costa
Rica.

Εκδόθηκε το βιβλίο με τίτλο: «Αξίες, Αθλητισμός και
Ειρήνη», το οποίο περιγράφει τη σχέση μεταξύ των
αθλημάτων, αλλά και τη σχέση των αθλητών και της
Ολυμπιακής παιδείας με τη δημιουργία ενός ειρηνικού
πολιτισμού. Άλλη έκδοση ήταν το βιβλίο: «Η Κόστα
Ρίκα στους Ολυμπιακούς Αγώνες» το οποίο περιγράφει
τη συμμετοχή των αθλητών της χώρας στους
Ολυμπιακούς, ένα βιβλίο που είναι το πρώτο του είδους
του στην Κόστα Ρίκα.

One of the main objectives of the Academy is to
give athletes a social role, thus allowing them
to bring about positive changes in team sports
and communities. Within this framework, for the
celebration of Olympic Day, the NOA invited Javier
Sotomayor, the Cuban high jump gold medallist,
whose character, discipline and courage make him
a role model.
Before the arrival of Sotomayor, a special course
on Olympic values and philosophy was organized
in schools with the participation of 400 children.
Sotomayor also visited schools in other regions
such as Limon, now considered dangerous because
of rising criminality. This move was made in order
to prove that the promotion of sport and its values
can have a positive influence on society.
Another activity was the implementation of the
programme “Champions in the class” established
by Steve Mesler, US Olympic gold medallist at the
Winter Games. This programme was presented for
the first time in Central America and it included a
video projection and visits of Olympic medallists to
the secondary schools of the country.
Finally, on a permanent basis, the Olympic
education course was adopted by the physical
education students of the University of San Juan, as
well as an educational programme for the athletes
who will compete in the Games of Central America
and the Caribbean.
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Ένας από τους βασικούς στόχους της Ακαδημίας είναι
να προσδώσει στους αθλητές έναν κοινωνικό ρόλο
προκειμένου να επιφέρουν θετικές αλλαγές σε ομάδες
και κοινότητες. Στο πλαίσιο αυτό, για τον εορτασμό
της Ολυμπιακής Ημέρας, προσεκλήθη ο Κουβανός
Ολυμπιονίκης του άλματος εις ύψος Javier Sotomayor,
που αποτελεί πρότυπο, με το χαρακτήρα του, την
πειθαρχία του και το θάρρος του.
Πριν από την άφιξη του Sotomayor, έγινε ειδικό
μάθημα στα σχολεία σε 400 παιδιά για τις Ολυμπιακές
αξίες και φιλοσοφία, ενώ ο Κουβανός Ολυμπιονίκης
επισκέφτηκε και σχολεία άλλων περιοχών, όπως η
Λιμόν, που έχει χαρακτηριστεί ως επικίνδυνη λόγω
της αυξανόμενης εγκληματικότητας που επικρατεί. Η
κίνηση αυτή έγινε προκειμένου να αποδειχθεί ότι η
προώθηση του αθλητισμού και των αξιών του μπορούν
να έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.
Ακόμα μία δράση ήταν η εφαρμογή του προγράμματος
«Πρωταθλητές στην τάξη» που έχει καθιερώσει ο
Ολυμπιονίκης των ΗΠΑ στους Χειμερινούς, Steve
Mesler. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Κεντρική
Αμερική και περιλαμβάνει την προβολή βίντεο μαζί με
επισκέψεις Ολυμπιονικών στα Γυμνάσια της χώρας.
Τέλος, εφαρμόστηκε σε μόνιμη βάση μάθημα
Ολυμπιακής παιδείας στους φοιτητές φυσικής
αγωγής του Πανεπιστημίου του Σαν Χοσέ αλλά
και εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αθλητές που θα
συμμετάσχουν στους Αγώνες Κεντρικής Αμερικής και
Καραϊβικής.

PORTUGAL

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

The National Olympic Academy of Portugal hosted
the 16th Congress of the Pan-Iberian Association of
National Olympic Academies (APAO) for the first
time in its history. The Congress was held in the
city of Cascais, at the Yacht Club, from the 18th to
the 22nd of May, with the support of the Sports and
Youth State Secretariat and the Olympic Committee
of Portugal.

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Πορτογαλίας
φιλοξένησε το XVI Συνέδριο της Παν-Ιβηρικής
Ένωσης των Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών, για
πρώτη φορά στην ιστορία. Το Συνέδριο έγινε στην
πόλη Cascais, με επίκεντρο τον Ναυτικό Όμιλο, από
τις 18 έως τις 22 Μαΐου, με την υποστήριξη της
Κρατικής Γραμματείας Αθλητισμού και Νεολαίας και
της Ολυμπιακής Επιτροπής της Πορτογαλίας.

The President of the Association, Conrado Durántez,
the President of the Portuguese Olympic Committee,
José Manuel Constantino, the President of the
Spanish Olympic Committee, Alejandro Blanco, and
the President of the Municipality of Cascais, Carlos
Carreiras, were among those who took the floor
at the opening ceremony. The Honorary Dean of
the International Olympic Academy Konstantinos
Georgiadis was also present at the ceremony,
attending for the first time an APAO Congress.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Conrado Durántez, ο
Πρόεδρος της Πορτογαλικής Ολυμπιακής Επιτροπής
José Manuel Constantino, ο Πρόεδρος της Ισπανικής
Ολυμπιακής Επιτροπής Alejandro Blanco και ο
Πρόεδρος της Κοινότητας του Cascais, Carlos
Carreiras, ήταν μεταξύ των προσωπικοτήτων που
μίλησαν στην τελετή έναρξης, ενώ στην τελετή μετείχε
και ο Επίτιμος Κοσμήτορας της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ακαδημίας, Κωνσταντίνος Γεωργιάδης που
παρακολούθησε για πρώτη φορά Συνέδριο της APAO.

Apart from the main discussion topics during which
the Olympic Academies presented the work they were
doing in their countries, there were also two lectures,
one by Konstantinos Georgiadis on “National
Olympic Academies” and one by APAO President
Conrado Durántez on “Olympic Academies today”.

Εκτός από τα βασικά θέματα συζήτησης, όπου
οι Ολυμπιακές Ακαδημίες παρουσίασαν το έργο
που κάνουν στις χώρες τους, έγιναν διαλέξεις από
τον Κωνσταντίνο Γεωργιάδη με θέμα «Οι Εθνικές
Ολυμπιακές Ακαδημίες» και από τον Πρόεδρο της
APAO Conrado Durántez με θέμα «Οι Ολυμπιακές
Ακαδημίες σήμερα».

In parallel with the Congress, there was a small
exhibition of Olympic philately during which the
post seal and the stamp issued for the Congress were
presented, and many social, cultural and educational
events took place.
At an interview on Portuguese TV, APAO President,
Conrado Durántez declared that the Congress “had
been a great success and an excellent example of
Portuguese organization capacity”.
In summary, the Congress contributed significantly
to the consolidation of good relations with APAO’s
“Olympic Family”, in identifying and discussing
current Olympic issues and the activities that
should be undertaken by the Academies. Moreover,
Portugal’s position within the Olympic Movement
was enhanced.

Παράλληλα με το Συνέδριο, έγινε μια μικρή έκθεση
με Ολυμπιακό φιλοτελισμό, όπου παρουσιάστηκε η
καθιερωμένη ταχυδρομική σφραγίδα με το αντίστοιχο
γραμματόσημο για το Συνέδριο, το οποίο επίσης
περιελάμβανε στο πρόγραμμά του πολλές κοινωνικές,
πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις.
Σε συνέντευξή του στην πορτογαλική τηλεόραση,
ο Πρόεδρος της APAO, Conrado Durántez, είπε
για το Συνέδριο: «Είχε μια αξιοσημείωτη επιτυχία
και αποτέλεσε ένα εξαιρετικό παράδειγμα της
πορτογαλικής οργανωτικής ικανότητας».
Συνοψίζοντας το γενικό συμπέρασμα, το Συνέδριο
είχε σημαντική συμβολή στην εδραίωση των καλών
σχέσεων μεταξύ της «Ολυμπιακής Οικογένειας» της
Παν-Ιβηρικής Ένωσης.
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CROATIA

ΚΡΟΑΤΙΑ

The Croatian NOA is responsible for the organization
of the celebration of “Olympic Day” and in 2014
numerous events were held in cooperation with
important institutions, their objective being the
diffusion of sport and its positive values and bringing
young people into contact with the Olympic ideals.

Η Ολυμπιακή Ακαδημία της Κροατίας έχει υπό την
ευθύνη της, τη διοργάνωση του εορτασμού της
«Ολυμπιακής Ημέρας» και για το 2014 οι εκδηλώσεις
ήταν πολλές και έγιναν σε συνεργασία με σημαντικούς
φορείς.

The painting contest for lower and higher school
pupils on the subject of the Winter Olympic Games
was held during the final national championships
of the Sport Federations. Special panels and posters
for “Olympic Day” were placed in sports venues
and leaflets on Olympism were distributed to 2100
participants of the games.
The Academy participated in the action of the
Croatian and Slovenian Scuba Diving Federation for
cleaning the sea around the island of Brač as part
of its environmental protection target. Information
material on Olympism was distributed to all
participants and the logo of “Olympic Day” was
placed on the seabed as a symbolic message of the
Sports and Olympic Movement for the protection of
the environment.
Also, 350 preschool-age children participated in the
celebrations in the Podsused area of Zagreb. The
children received T-shirts with the “Olympic Day”
logo, medals and educational material.
The main celebration was held in cooperation with
the Croatian School Sports Association, and was
attended by 778 school children, professors and
volunteers from all regions as well as Croatian
athletes who had competed in the Olympic Games.
The event started with a parade of all participants,
followed by speeches and impressive parachute
jumps.
All wore T-shirts with the “Olympic Day” logo
and commemorative medals and diplomas were
distributed by the International Olympic Committee
and the Croatian Olympic Committee.
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Διαγωνισμός ζωγραφικής για μαθητές γυμνασίου
και λυκείου με θέμα τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς
Αγώνες έγινε κατά τη διάρκεια των τελικών εθνικών
πρωταθλημάτων των αθλητικών ομοσπονδιών.
Ειδικά πανό και αφίσες για την «Ολυμπιακή Ημέρα»
τοποθετήθηκαν στις αθλητικές εγκαταστάσεις, ενώ
μοιράστηκαν σε 2.100 συμμετέχοντες στους αγώνες
φυλλάδια για τον Ολυμπισμό.
Στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος
εντάσσεται η συμμετοχή της Ακαδημίας στη δράση
της Κροατικής και της Σλοβενικής Ομοσπονδίας
Scuba Diving για τον καθαρισμό της θάλασσας στο
νησί Brač. Όλοι οι συμμετέχοντες πήραν ενημερωτικό
υλικό για τον Ολυμπισμό, ενώ το λογότυπο της
«Ολυμπιακής Ημέρας» τοποθετήθηκε στο βυθό, ως
συμβολικό μήνυμα για τη δέσμευση του αθλητικού
και του Ολυμπιακού Κινήματος, στην προστασία του
περιβάλλοντος.
Επίσης, στους εορτασμούς συμμετείχαν 350 παιδιά
προσχολικής ηλικίας στην περιοχή Podsused του
Ζάγκρεμπ, τα οποία πήραν μπλουζάκια με το λογότυπο
της «Ολυμπιακής Ημέρας», μετάλλια και εκπαιδευτικό
υλικό.
Ο κεντρικός εορτασμός έγινε σε συνεργασία με την
Κροατική Ένωση Σχολικού Αθλητισμού και πήραν
μέρος 778 μαθητές από όλες τις περιοχές, καθηγητές
αλλά και εθελοντές, με την παρουσία Κροατών
αθλητών που έχουν πάρει μέρος σε Ολυμπιακούς
Αγώνες. Η εκδήλωση ξεκίνησε με παρέλαση όλων των
συμμετασχόντων, έγιναν ομιλίες, ενώ ξεχώρισαν τα
εντυπωσιακά άλματα με αλεξίπτωτα.
Όλοι φορούσαν μπλουζάκια με το λογότυπο της
«Ολυμπιακής Ημέρας» και στο τέλος δόθηκαν
αναμνηστικά μετάλλια και διπλώματα από τη Διεθνή
Ολυμπιακή Επιτροπή και την Ολυμπιακή Επιτροπή
της Κροατίας.

GERMANY

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

The celebration of “Olympic Day” in Germany was
organized by the country’s NOA on the 25th of
June in Köln, with the participation of 4000 school
children, students, teachers and other guests.

Τον εορτασμό της «Ολυμπιακής Ημέρας» στη
Γερμανία, τον διοργάνωσε η Εθνική Ολυμπιακή
Ακαδημία της χώρας, στις 25 Ιουνίου στην Κολωνία,
με τη συμμετοχή 4.000 μαθητών, φοιτητών,
καθηγητών, αλλά και άλλων προσκεκλημένων.

Participants in the event had the opportunity of
meeting athletes face to face, trying new sports and
getting a first taste of the Olympic ideal. The motto of
the event held at the Sports and Olympic Museum of
Köln was “Move - Learn - Discover”.
“Olympic Day” is an excellent opportunity for
presenting different categories of sports to children
and young people and informing them about Olympic
history in the wider world. The sports which were
presented were golf, trampoline, wheelchair fencing,
judo, hockey, table tennis and rowing.
Various organizations also had stands providing
information about, amongst other things, the Köln
Museum and the National Anti-doping Organization.
The German Olympic Academy contributed to the
event photographs from the “London 2012” Torch
Relay, an exhibition on the Summer Olympics and
an Olympic quiz. There were also two categories of
traditional track events.
Sebastian Schmidt (twice world champion in rowing),
Miryam Roper (2nd Judo European Champion),
Benjamin Wess (Olympic medallist in 2008 and 2012
in hockey), Alexander Spitz (four times Paralympic
medallist in alpine skiing), Holger Nikelis (twice
Paralympic medallist) and Henrik Stehlik (bronze
Olympic medalist in 2004) shared their experiences
of Olympic and Paralympic sports. All of them were
not only available for discussion and answers but
also shared specialist knowledge of their sports in
response to questions.

Στην εκδήλωση οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία
να γνωρίσουν αθλητές από κοντά, να δοκιμάσουν
νέα αθλήματα και να πάρουν μια πρώτη γεύση από
το Ολυμπιακό ιδεώδες. Το σύνθημα της εκδήλωσης
που έγινε στο Αθλητικό και Ολυμπιακό Μουσείο της
Κολωνίας, ήταν «Κινήσου - Μάθε - Ανακάλυψε».
Η «Ολυμπιακή Ημέρα» αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία
για να παρουσιαστούν διαφορετικά είδη αθλημάτων
στα παιδιά και τους νέους και να ενημερωθούν
για την Ολυμπιακή ιστορία σε όλο τον κόσμο. Τα
αθλήματα που παρουσιάστηκαν ήταν το γκολφ, το
τραμπολίνο, η ξιφασκία σε αμαξίδιο, το τζούντο, το
χόκεϊ, το πινγκ πονγκ και η κωπηλασία.
Παράλληλα, υπήρχαν περίπτερα διαφορετικών
φορέων για ενημερωτικούς σκοπούς, όπως του
Μουσείου της Κολωνίας αλλά και της Εθνικής
Οργάνωσης Καταπολέμησης του Ντόπινγκ.
Η Γερμανική Ολυμπιακή Ακαδημία συνεισέφερε στην
εκδήλωση με φωτογραφίες από τη Λαμπαδηδρομία
για το «Λονδίνο 2012», μία έκθεση για τους Θερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες κι ένα Ολυμπιακό κουίζ.
Επίσης, έγινε ο καθιερωμένος αγώνας δρόμου σε δύο
διαφορετικούς κατηγορίες.
Τις εμπειρίες τους για τον Ολυμπιακό και τον
Παραολυμπιακό αθλητισμό μοιράστηκαν ο Sebastian
Schmidt (δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στην
κωπηλασία), η Miryam Roper (2η Πρωταθλήτρια
Ευρώπης στο τζούντο), ο Benjamin Wess
(Ολυμπιονίκης το 2008 και το 2012 στο χόκεϊ), ο
Alexander Spitz (τέσσερις φορές Παραολυμπιονίκης
στο αλπικό σκι), ο Holger Nikelis (δύο φορές
Παραολυμπιονίκης) και ο Henrik Stehlik (χάλκινος
Ολυμπιονίκης το 2004). Όλοι τους, δεν ήταν μόνο
διαθέσιμοι για συζήτηση και απαντήσεις, αλλά
δίδαξαν και τα κόλπα των αθλημάτων σε κάθε
ενδιαφερόμενο.
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HONG KONG

XONΓΚ ΚΟΝΓΚ

Following the success in 2013 of the first Olympic
Camp for elite athletes and the Summer Youth
Leadership Camp on Olympism, the Olympic
Academy of Hong Kong decided to continue them on
an annual basis, once in the spring and once in the
summer.

Η Ολυμπιακή Ακαδημία του Χονγκ Κονγκ, μετά
την επιτυχία που είχε το 2013, η πρώτη Ολυμπιακή
Κατασκήνωση για κορυφαίους αθλητές και η θερινή
κατασκήνωση για τους νέους ηγέτες του Ολυμπισμού,
αποφάσισε να τις επαναλάβει σε ετήσια βάση, μία φορά
την άνοιξη και μία το καλοκαίρι.

The second Olympic camp was held on 11-13
February 2014 and received a huge response from all
interested parties, athletes, coaches, sports federations
and state representatives.

Η δεύτερη Ολυμπιακή Κατασκήνωση έγινε στις 1113 Φεβρουαρίου 2014 και ολοκληρώθηκε με μεγάλη
ανταπόκριση από όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές,
όπως οι αθλητές, οι προπονητές, οι ομοσπονδίες των
αθλημάτων και οι εκπρόσωποι της Πολιτείας.

Thirty athletes from 12 sports were selected and
divided into three teams under the names “Citius”
(Faster), “Altius” (Higher) and “Fortius” (Stronger).
The athletes were briefed on the sports structure in
Hong Kong, sports nutrition, sports psychology, antidoping, media relations and career planning at the
end of their sports career through a series of lectures,
presentations and team activities.
Through Education in Olympism and the Olympic
values, such as excellence, respect and friendship,
athletes will not only acquire self-confidence and
be proud of being top athletes, but will also have a
positive impact on all their communities.
The Summer Youth Leadership Camp on Olympism
and secondary school pupils followed the same
rationale on 23-25 July. Forty two children
participated with outstanding sporting performances.
Under the guidance of four top athletes from
the Olympic Camp, participants took part in
outdoor exercises, as well as courses for a better
understanding of Olympism and team spirit.
The four athletes also shared their sports memories
with the students, hoping that some of the children
would follow their example.

Τριάντα αθλητές από 12 αθλήματα επιλέχθηκαν
και χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες με τις ονομασίες
«Γρηγορότερα» (Citius), «Ψηλότερα» (Altius) και
«Δυνατότερα» (Fortius). Οι αθλητές ενημερώθηκαν για
την αθλητική δομή στο Χονγκ Κονγκ, την αθλητική
διατροφή, την αθλητική ψυχολογία, το αντιντόπινγκ,
τις σχέσεις με τα ΜΜΕ και το σχεδιασμό της καριέρας
μετά το τέλος της αθλητικής τους καριέρας, μέσα από
διαλέξεις, παρουσιάσεις και ομαδικές δραστηριότητες.
Μέσα από την εκπαίδευση του Ολυμπισμού και των
Ολυμπιακών αξιών, όπως η αριστεία, ο σεβασμός
και η φιλία, οι αθλητές δεν θα αποκτήσουν μόνο
αυτοπεποίθηση και αναγνώριση ότι ανήκουν στους
κορυφαίους αθλητές, αλλά θα φέρουν και θετική
επίδραση σε όλες τις κοινότητες στις οποίες ανήκουν.
Με το ίδιο σκεπτικό έγινε και η θερινή κατασκήνωση
για τους νέους ηγέτες του Ολυμπισμού, για μαθητές
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις 23-25 Ιουλίου.
Συμμετείχαν 42 παιδιά με εξαιρετικές επιδόσεις στον
αθλητισμό.
Υπό την καθοδήγηση τεσσάρων κορυφαίων αθλητών
που προέρχονταν από την Ολυμπιακή κατασκήνωση,
οι συμμετέχοντες πήραν μέρος σε ασκήσεις σε
εξωτερικούς χώρους αλλά και σε μαθήματα για
την καλύτερη κατανόηση του Ολυμπισμού και του
ομαδικού πνεύματος.
Επίσης, οι τέσσερις αθλητές μοιράστηκαν τις εμπειρίες
τους για την αθλητική τους ζωή με τους μαθητές, με την
προσδοκία κάποια από τα παιδιά να ακολουθήσουν το
παράδειγμά τους.
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LITHUANIA

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

On May 27, in cooperation with the Lithuanian
Olympic Committee, the country’s Sports University
organized a national, scientific conference on “The
90th anniversary of the Olympic Movement in
Lithuania”. It presented the development of sport
from the end of World War I to the end of World War
II (1918-1945), physical education and the evolution
of sport after World War II (1945-1990), the country’s
regeneration (1992-2014) and other issues related to
the past and the present.

Στις 27 Μαΐου, σε συνεργασία με την Ολυμπιακή
Επιτροπή της Λιθουανίας και το Αθλητικό
Πανεπιστήμιο της χώρας διοργάνωσε το εθνικό
επιστημονικό συνέδριο με τίτλο: «Η 90ή επέτειος
του Ολυμπιακού Κινήματος της Λιθουανίας».
Παρουσιάστηκε η αθλητική ανάπτυξη της χώρας
ανάμεσα στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους (19181945), η φυσική αγωγή και η εξέλιξη του αθλητισμού
μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (1945-1990), η
αναγέννηση της χώρας (1992-2014) και σχετικά θέματα
με το παρελθόν και το παρόν.

Last spring, the Academy welcomed Professor
Agadjan Abiyev, the President of the Olympic
Academy of Azerbaijan, Secretary General of his
country’s Olympic Committee and rector of the
National Academy of Azerbaijan for Physical
Education and Sport. Arturas Povillunas, the
President of the Lithuanian Olympic Academy
awarded the medal of the Academy to the guest
of honor and discussed with him possibilities for
collaborative actions.
On June 6, for the celebration of “Olympic Day”, the
Lithuanian NOA organized a painting competition
for pre-school institutions on the subject of “Sport
and Me”. Participants were given commemorative
diplomas and their paintings were exhibited in the
central square of Vilnius.
Celebrations to mark the European Week for Sport
and Physical Activity under the title “Move Week”
took place from the 29th of September until the 5th
of October. The Academy participated in the event
together with the Lithuanian Olympic Committee,
organizing track events for preschool education
institutions and schools.
In cooperation with the Olympic Committee, a book
on preschool education institutions was published.
It is entitled “Lithuanian Olympic Education
Programme for Children of Preschool Age” and was
written by Zina Birontienė and Asta Budrekaitė. This
is the first educational book on Olympic subjects for
young children in Lithuania.

Την περασμένη άνοιξη η Ακαδημία υποδέχτηκε
τον καθ. Agadjan Abiyev, που είναι Πρόεδρος της
Ολυμπιακής Ακαδημίας του Αζερμπαϊτζάν, Γενικός
Γραμματέας της Ολυμπιακής Επιτροπής της χώρας και
Πρύτανης στην Εθνική Ακαδημία του Αζερμπαϊτζάν
για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό. Ο Πρόεδρος
της Λιθουανικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Artūras
Poviliūnas βράβευσε τον επίσημο προσκεκλημένο με το
μετάλλιο της Ακαδημίας και συζήτησαν τις πιθανότητες
συνεργασιών.
Στις 6 Ιουνίου, για τον εορτασμό της «Ολυμπιακής
Ημέρας», η Ολυμπιακή Ακαδημία της Λιθουανίας
διοργάνωσε διαγωνισμό ζωγραφικής για προσχολικά
ιδρύματα, με θέμα: «Ο αθλητισμός και εγώ». Στους
συμμετέχοντες δόθηκαν αναμνηστικά διπλώματα και
οι ζωγραφιές τους παρουσιάστηκαν σε έκθεση στην
κεντρική πλατεία του Βίλνιους.
Από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου
γιορτάστηκε η ευρωπαϊκή εβδομάδα για τον αθλητισμό
και τη φυσική δραστηριότητα με τίτλο «Εβδομάδα
Κίνησης». Στον εορτασμό συμμετείχε η Ακαδημία
μαζί με την Ολυμπιακή Επιτροπή της Λιθουανίας
διοργανώνοντας αγώνες δρόμου για προσχολικά
ιδρύματα αλλά και για σχολεία.
Σε συνεργασία με την Ολυμπιακή Επιτροπή της
χώρας, εκδόθηκε το βιβλίο για προσχολικά ιδρύματα,
«Λιθουανικό Ολυμπιακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας» με συγγραφείς τις
Zina Birontienė και Asta Budreikaitė. Πρόκειται για το
πρώτο εκπαιδευτικό βιβλίο με Ολυμπιακά θέματα για
τις μικρές ηλικίες στη Λιθουανία.
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TOGO
The Olympic Academy of Togo has been actually
operating since January 2010. Three important
activities mark its annual programme, its
objective being to make sport popular in schools,
through contributions from sports federations,
and to introduce the Olympic Values Education
Programme (OVEP) to the country’s educational
system. For this purpose the Academy’s activities
focus on schools and universities.
The third annual Session of the Academy was held
on 19 December 2013, at the University of Lomé,
on the subject: “The contribution of universities
and high schools to the development of sport and
the promotion of Olympism”, in the presence of
officials from university and sports circles.
From the 22nd to the 29th of December, the second
Youth Camp was held in the city of Kara, in the
northern part of the country, with the participation
of one hundred children from deprived areas,
creating a truly national “embrace”, at which the
country’s legacy was presented.
The Academy continues with its projects in
primary schools, begun in 2010, demonstrating
to educators an experimental method by which
children can learn in a simple way sports such as
volleyball, basketball and handball, as part of the
daily teaching programme.
This experience has led to the creation of a “Centre
for Olympic Studies” in the neighborhood, to
enable children of different ages to convey the
values of Olympism to their parents.
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Η Ολυμπιακή Ακαδημία του Τόγκο έχει ξεκινήσει
πραγματικά τη λειτουργία της από τον Ιανουάριο
του 2010. Τρεις σημαντικές δράσεις χαρακτηρίζουν
το ετήσιο πρόγραμμα που έχει ως στόχο να
κάνει δημοφιλή τον αθλητισμό στα σχολεία, με
τη συνδρομή των αθλητικών ομοσπονδιών, αλλά
και να εισάγει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των
Ολυμπιακών Αξιών (ΟVEP) στο εκπαιδευτικό
σύστημα της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι οι δράσεις
της Ακαδημίας επικεντρώνονται στα σχολεία και τα
πανεπιστήμια.
Η τρίτη ετήσια Σύνοδος της Ακαδημίας έγινε στις
19 Δεκεμβρίου του 2013, στο Πανεπιστήμιο της
Λομέ, με θέμα: «Η συνεισφορά των πανεπιστημίων
και των λυκείων στην ανάπτυξη του αθλητισμού
και στην προώθηση του Ολυμπισμού», με την
παρουσία αξιωματούχων από τον πανεπιστημιακό
και αθλητικό κόσμο.
Από τις 22 έως τις 29 Δεκεμβρίου έγινε η δεύτερη
Ολυμπιακή Κατασκήνωση Νέων στην πόλη Κάρα,
στα βόρεια της χώρας, με τη συμμετοχή εκατό
παιδιών από υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας,
πετυχαίνοντας μια αληθινή εθνική «αγκαλιά» στην
οποία παρουσιάστηκε η κληρονομιά της χώρας.
Επίσης, η Ακαδημία συνεχίζει τις παρεμβάσεις
της στα δημοτικά σχολεία -κάτι που κάνει από το
2010- επιδεικνύοντας στους εκπαιδευτικούς μια
πειραματική μέθοδο με την οποία μπορούν με
απλό τρόπο να μάθουν στα παιδιά αθλήματα όπως
το βόλεϊ, το μπάσκετ και το χάντμπολ, μέσα στο
ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας.
Αυτή η εμπειρία οδήγησε στη δημιουργία στη
γειτονιά ενός «Κέντρου Ολυμπιακών Σπουδών»,
με παιδιά διαφορετικών ηλικιών που μπορούν να
μεταδώσουν και στους γονείς τους τις αξίες του
Ολυμπισμού.

The children of that particular Centre participated
in many other activities, including the celebration
of the 50th anniversary of the Togo Olympic
Committee, the celebration of Togo’s Independence
Day and other public events.

Τα παιδιά του συγκεκριμένου Κέντρου συμμετείχαν
και σε πολλές άλλες δραστηριότητες, όπως ο
εορτασμός των 50 χρόνων της Ολυμπιακής
Επιτροπής του Τόγκο, ο εορτασμός της ημέρας
ανεξαρτησίας του Τόγκο αλλά και σε άλλες δημόσιες
εκδηλώσεις.

On 15 July 2014, the Adétikopé primary school,
in the Northern suburbs of the capital of Lomé,
inspired by the Olympic camp, organized a series of
mini competitions based on the Olympic protocol,
in the presence of representatives of the Ministry
of Education.

Στις 15 Ιουλίου 2014, το Δημοτικό Σχολείο
Adétikopé, στα βόρεια προάστια της πρωτεύουσας
Λόμε, εμπνευσμένο από την Ολυμπιακή
Κατασκήνωση, οργάνωσε μίνι αγώνες βασισμένους
στο Ολυμπιακό πρωτόκολλο, με την παρουσία
εκπροσώπων από το Υπουργείο Παιδείας.

The Academy will further expand its activities
during the school year 2014-15 to secondary
schools.

Πλέον τη σχολική χρονιά 2014-15, η Ακαδημία
θα επεκτείνει τις δράσεις της και στα σχολεία της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

CHINESE TAIPEI

ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΪ

Over the years, the Olympic Academy has played
an important part in the development of the
Olympic Movement in Chinese Taipei. Its objective
is to study the value of sport and its prospects,
and spread knowledge about Olympic issues, in
collaboration with the Universities of Taiwan.

Όσο περνούν τα χρόνια, η Ολυμπιακή Ακαδημία
παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του
Ολυμπιακού Κινήματος στην Κινεζική Ταϊπέι.
Στόχος της είναι να μελετήσει την αξία του
αθλητισμού και τις προοπτικές του και να διαδώσει
τη γνώση επάνω στα Ολυμπιακά θέματα, σε
συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Ταϊβάν.

The 37th Session of the Olympic Academy of
Chinese Taipei, which has been convened annually
since 1978, was held from the 7th to the 10th of
August in Taiwan.
The keynote speaker was Gerardo René Aguirre
Oestmann, the President of the Olympic Committee
of Guatemala, whose subject was “The fourth
element”.
In parallel, there were also debates, lectures,
sporting and artistic activities, exchanges of views
with athletes and the demonstrations of various
sports.

Από τις 7 έως τις 10 Αυγούστου έγινε στην Ταϊβάν,
η 37η Σύνοδος της Ολυμπιακής Ακαδημίας της
Κινεζικής Ταϊπέι που διεξάγεται σε ετήσια βάση από
το 1978.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος της
Ολυμπιακής Επιτροπής της Γουατεμάλας Gerardo
René Aguirre Oestmann, που ανέπτυξε το θέμα: «Το
τέταρτο στοιχείο».
Παράλληλα έγιναν συζητήσεις, διαλέξεις, αθλητικές
και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, ανταλλαγή
απόψεων με αθλητές και επίδειξη αθλημάτων.
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PUERTO RICO
The Olympic Academy of Puerto Rico organized an exhibition on “The Artistic
and Sports Legacy of Lorenzo Homar” on the occasion of the 100th anniversary
of the artist’s birth; this was done through the Centre for Olympic Studies of the
University of the Caribbean, as part of the activities for the celebration of the 150th
anniversary of Baron Pierre de Coubertin’s birth. In the exhibition were 14 posters
from Coubertin’s life, prepared by the Coubertin School of the city of Erfurt in
Germany.
This event was highly successful and the annex of the International Association of
Art Critics described it as the best exhibition of 2013. The Curator of the exhibition
was Dr Hiromi Shiba, Museologist at the Museum of the University of the
Caribbean.
Owing to its enormous success, the exhibition was repeated in the largest
shopping mall in the Caribbean, from the 29th to the 31st of October, and was seen
by a large public, who learned about the life of Pierre de Coubertin and the artist
Lorenzo Homar.

ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ
Η Ολυμπιακή Ακαδημία του Πουέρτο Ρίκο, στο πλαίσιο των δράσεων για τον
εορτασμό των 150 χρόνων από τη γέννηση του βαρόνου Pierre de Coubertin,
οργάνωσε μέσω του Κέντρου Ολυμπιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της
Καραϊβικής, έκθεση με θέμα «Η Καλλιτεχνική και Αθλητική Κληρονομιά του
Lorenzo Homar», με την ευκαιρία και της συμπλήρωσης 100 ετών από τη γέννηση
του καλλιτέχνη. Στην έκθεση υπήρχαν 14 αφίσες από τη ζωή του Coubertin, που
είχε ετοιμάσει το σχολείο Coubertin, από την πόλη Erfurt της Γερμανίας.
Η συγκεκριμένη δράση γνώρισε μεγάλη επιτυχία και το παράρτημα της Διεθνούς
Ένωσης Κριτικών Τέχνης την αναγνώρισε ως την καλύτερη έκθεση του 2013.
Επιμελητής της έκθεσης ήταν ο Δρ Hiromi Shiba, Μουσειολόγος στο Μουσείο του
Πανεπιστημίου της Καραϊβικής.
Η επιτυχία ήταν τόσο μεγάλη που επαναλήφθηκε η έκθεση στο μεγαλύτερο
εμπορικό κέντρο της Καραϊβικής, από τις 29 έως τις 31 Οκτωβρίου και την
επισκέφτηκε πλήθος κόσμου, που έμαθε για τη ζωή του Pierre de Coubertin, αλλά
και του καλλιτέχνη Lorenzo Homar.
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SPAIN

ΙΣΠΑΝΙΑ

On February 17-21, the 46th Meeting of the Academy
was held in Seville with the participation of 50
students and 10 teachers. The programme included
lectures on the ancient Olympic Games, the Olympic
philosophy, the life and work of Pierre de Coubertin
and educational relations between Spain and Pierre
de Coubertin at the beginning of the last century.

Στις 17–21 Φεβρουαρίου έγινε στη Σεβίλλη η XLVI
Συνέλευση της Ακαδημίας, με τη συμμετοχή 50
σπουδαστών και 10 καθηγητών με το πρόγραμμα να
περιλαμβάνει διαλέξεις για τους αρχαίους Ολυμπιακούς
Αγώνες, την Ολυμπιακή φιλοσοφία, τη ζωή και το έργο
του Pierre de Coubertin και τις παιδαγωγικές σχέσεις
μεταξύ των Ισπανών και του Pierre de Coubertin στο
ξεκίνημα του προηγούμενου αιώνα.

On April 19-22, the 16th Congress of the Pan-Iberian
Association of National Olympic Academies was held
in Cascais, Portugal with the participation of 24 of
the 27 countries which belong to the Association and
the Presidents of the Olympic Committee of Portugal,
José Manuel Constantino, of Spain Alejandro Blanco,
of Angola, Gustavo de Conceiçao and of Costa Rica,
Henry Nuñez.
The achievements of the National Olympic
Academies over the last two years, as well as the
difficulties which the different countries encounter in
the development of their academic activities related
to Olympism, were the subject of the debate during
the Congress, which began with the lecture “The
Olympic Academy Today” by Conrado Durántez.
On April 9 and May 6, two new Centers for Olympic
Studies were founded, one at the Physical Education
School of Toledo and the other in La Nucía, following
an agreement between the President of the Academy
Conrado Durántez, the Rector of the Mancha
University and the Mayor of La Nucía.
Within the framework of cooperation with the PanIberian Association of National Olympic Academies,
the President of the Spanish Olympic Academy,
Conrado Durántez, participated in a number of
conferences organized by the Academies such as the
one held in Bogota, Colombia (22-28 April) on the
development of Olympic chairs, which now number
nine in the country with plans for a further three.

Στις 19-22 Απριλίου έγινε το XVI Συνέδριο της
Παν-Ιβηρικής Ένωσης των Εθνικών Ολυμπιακών
Ακαδημιών στο Cascais της Πορτογαλίας και
συμμετείχαν 24 από τις 27 χώρες που ανήκουν στην
Ένωση και με την παρουσία των Προέδρων των
Ολυμπιακών Επιτροπών της Πορτογαλίας José Manuel
Constantino, της Ισπανίας Alejandro Blanco, της
Αγκόλας Gustavo de Conceiçao και της Κόστα Ρίκα
Henry Nuñez.
Τα όσα πέτυχαν οι Εθνικές Ακαδημίες τα δύο
προηγούμενα χρόνια, αλλά και οι δυσκολίες που
συναντούν οι διάφορες χώρες στην ανάπτυξη των
ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων σχετικών με τον
Ολυμπισμό, έγιναν αντικείμενο συζήτησης κατά τη
διάρκεια του Συνεδρίου, το οποίο ξεκίνησε με την
ομιλία «Η Ολυμπιακή Ακαδημία σήμερα», από τον
Conrado Durántez.
Στις 9 Απριλίου και στις 6 Μαΐου, δύο νέα Κέντρα
Ολυμπιακών Σπουδών ιδρύθηκαν, το ένα στη Σχολή
Φυσικής Εκπαίδευσης στο Τoledo και το άλλο στη La
Nucía, μετά τη συμφωνία του Προέδρου της Ακαδημίας
Conrado Durántez και του Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Mancha, αλλά και του Δημάρχου της La Nucía
αντίστοιχα.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Παν-Ιβηρική
Ένωση των Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών, ο
Πρόεδρος της Ισπανικής Ολυμπιακής Ακαδημίας
Conrado Durántez, συμμετείχε σε αρκετά συνέδρια
που διοργάνωσαν οι Ακαδημίες, όπως αυτό που έγινε
στην Μπογκοτά της Κολομβίας (22-28 Απριλίου) για
την ανάπτυξη των Ολυμπιακών εδρών, που ήδη έχουν
φτάσει τις εννέα στη χώρα και αναμένονται άλλες τρεις.
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USA

ΗΠΑ

TIn 2014, the Olympic Committee of the United States
reactivated the US Olympic Academy with a series of
activities such as the establishment of the US Olympic
Academy Workshop on April 15th at the LA 84
Foundation in Los Angeles.

Το 2014 η Ολυμπιακή Επιτροπή των Ηνωμένων
Πολιτειών επαναδραστηριοποίησε την Ολυμπιακή
Ακαδημία των ΗΠΑ με μια σειρά δράσεων, όπως την
ίδρυση του Εργαστηρίου της Ολυμπιακής Ακαδημίας
των ΗΠΑ, στις 15 Απριλίου στο Ίδρυμα LA 84, στο Λος
Άντζελες.

This event brought together researchers and students,
athletes and officials, company executives and mass
media representatives for a debate on Olympism and
Olympic issues, focusing on the athlete’s development.
The speakers included Anita DeFrantz, member of
the IOC’s Executive Board and of the board of the
US Olympic Committee, the CEO of the US Olympic
Committee, Scott Blackmun, sport researchers and
Olympic and Paralympic athletes who dealt with topics
such as: the USA Olympic Foundation and athlete’s
development: a 30-year perspective, theories on the
athlete’s development and positive youth sports.
Between April and August, 22 athletes of the
Olympic and Paralympic Games offered guidance and
encouragement to hundreds of young people from 20
sports organizations from all over the country through
the programme “Tomorrow’s Team”.
In June, approximately 500,000 Americans celebrated
the Olympic Movement by participating in one of the
1055 Olympic Day events held throughout the country.
This year, the activities of Olympic Day included the
participation of 488 athletes such as Gabby Douglas,
gymnastics Olympic medallist in London 2012, Erin
Hamlin, sled bronze medalist in Sotchi 2014, Greg
Louganis, four times Olympic medallist in diving,
Brenda Villa, four times Olympic medallist in polo
the most recent being a gold medal in 2012, and Chris
Waddell, thirteen times Paralympic medallist in alpine
skiing and athletics.
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Αυτή η ημερήσια εκδήλωση έφερε κοντά μελετητές
και φοιτητές, αθλητές και παράγοντες, στελέχη
επιχειρήσεων, εκπροσώπους των ΜΜΕ, σε μια
συζήτηση για τον Ολυμπισμό και τα Ολυμπιακά
θέματα με επίκεντρο την ανάπτυξη του αθλητή.
Οι ομιλητές, μεταξύ των οποίων το μέλος της
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΟΕ και μέλος του
συμβουλίου της Ολυμπιακής Επιτροπής των ΗΠΑ,
Αnita DeFrantz, o Διευθύνων Σύμβουλος της
Ολυμπιακής Επιτροπής των ΗΠΑ, Scott Blackmun,
μελετητές του αθλητισμού και Ολυμπιακοί και
Παραολυμπιακοί αθλητές, ασχολήθηκαν με θέματα
όπως: Το Ολυμπιακό Ίδρυμα των Η.Π.Α. και η
ανάπτυξη του αθλητή: Μια προοπτική 30 ετών,
Θεωρίες για την ανάπτυξη του αθλητή και Θετικά
Αθλήματα για τη Νεολαία.
Μεταξύ του Απριλίου και του Αυγούστου, 22 αθλητές
των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων
πρόσφεραν την καθοδήγηση και την ενθάρρυνσή τους
σε εκατοντάδες νέους από 20 αθλητικούς οργανισμούς
όλης της χώρας, μέσω του προγράμματος «Η ομάδα
του αύριο».
Τον Ιούνιο περίπου 500.000 Αμερικάνοι γιόρτασαν
το Ολυμπιακό Κίνημα, μετέχοντας σε μία από τις
1.055 εκδηλώσεις για την Ολυμπιακή Ημέρα που
έγιναν σε όλη τη χώρα. Αυτή τη χρονιά, οι δράσεις της
Ολυμπιακής Ημέρας περιελάμβαναν τη συμμετοχή
488 αθλητών, όπως οι Ολυμπιονίκες Gabby Douglas,
Erin Hamlin, Greg Louganis, Brenda Villa, Chris
Waddell.

GUINEA

ΓΟΥΙΝΕΑ

The Olympic Academy of Guinea and the National
Olympic and Sports Committee of Guinea together
with the National Directorate of Schools and
Universities Sport have taken over the task of
creating Olympic associations in the Republic of
Guinea.

Η Ολυμπιακή Ακαδημία της Γουινέας και η Εθνική
Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή της Γουινέας,
μαζί με την εθνική διεύθυνση σχολικού και
πανεπιστημιακού αθλητισμού, έχουν αναλάβει το
έργο να δημιουργήσουν Ολυμπιακούς συλλόγους στη
Δημοκρατία της Γουινέας.

The programme’s objective is to teach the Olympic
values to young people and spread the Olympic spirit
throughout the whole country. So far, in the space of
one year, Olympic associations have been created in
the country’s 58 educational institutions, 43 of which
are located in the capital city of Conakry.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση
των νέων στις Ολυμπιακές αξίες, αλλά και η διάδοση
του Ολυμπιακού πνεύματος σε όλη χώρα. Μέχρι και
τώρα, Ολυμπιακοί σύλλογοι έχουν δημιουργηθεί
σε 58 εκπαιδευτικά ινστιτούτα της χώρας, μεταξύ
των οποίων 43 στην πρωτεύουσα Κονάκρι μέσα σε
διάστημα ενός χρόνου.

Local authorities are responsible for coordinating the
activities that were initiated on 11 February 2014
and are now in progress. Informative conferences
were organized educating on the Olympic Movement,
Olympism, its values and importance for mankind,
with the participation of distinguished speakers
selected by the Academy.

THE DISCUSSION TOPICS AND THE
SPEAKERS ARE THE FOLLOWING:

•

The Olympic Movement, Structure and Mission:
Dr Baba Sakho, President of the Olympic Academy of
Guinea;

•
•
•

Olympism and Culture: Dr Pogba Gbanace:
Adviser at the Ministry of Culture;
Sport and Health: Dr Diarra Donzo, General
Director of Sports Schools and Universities and
The philosophy of Olympism and the mission
of the NOA: Souaibou Fofana, in charge of the
Academy’s programmes.
Moreover, during 2014, “Olympic Day” was
celebrated on the 13th of May in the city of Kindia,
with the participation of over 5500 people. “Move
- Learn - Discover” was the motto of the event.
Competitions were held as well as courses on
Olympism, artistic and cultural presentations and a
women’s football match.

Οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνες για το
συντονισμό των δράσεων που έχουν ξεκινήσει
από τις 11 Φεβρουαρίου 2014 και βρίσκονται σε
εξέλιξη. Οργανώθηκαν ενημερωτικά συνέδρια
και επιμορφώσεις για το Ολυμπιακό Κίνημα, τον
Ολυμπισμό, τις αξίες του και τη σημασία του για την
ανθρωπότητα, με τη συμμετοχή επιφανών ομιλητών
που επελέγησαν από την Ακαδημία.

ΤΑ ΘΈΜΑΤΑ ΣΥΖΉΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΟΜΙΛΗΤΈΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΕΞΉΣ:

•

Το Ολυμπιακό Κίνημα, Δομή και Αποστολή: Δρ
Baba Sakho, Πρόεδρος Ολυμπιακής Ακαδημίας της
Γουινέας.

•
•

Ο Ολυμπισμός και ο Πολιτισμός: Δρ Pogba
Gbanace, Σύμβουλος στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Αθλητισμός και Υγεία: Δρ Diarra Donzo,
Γενικός Διευθυντής των αθλητικών σχολείων και
πανεπιστημίων.

•

Η φιλοσοφία του Ολυμπισμού και η αποστολή
της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας: Souaibou
Fofana, Υπεύθυνος προγραμμάτων Ακαδημίας.
Επίσης, μέσα στο 2014, έγινε και ο εορτασμός της
«Ολυμπιακής Ημέρας», στις 13 Μαΐου στην πόλη
Kindia, με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 5.500
ατόμων. «Κινήσου – Μάθε – Ανακάλυψε» ήταν το
σύνθημα της εκδήλωσης και έγιναν αγώνες αλλά
και μαθήματα για τον Ολυμπισμό, καλλιτεχνικές και
πολιτιστικές παρουσιάσεις, αλλά κι ένας γυναικείος
ποδοσφαιρικός αγώνας.
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ΤΟΥΡΚΙΑ
Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα για την
«Αθλητική Παιδεία και την Ολυμπιακή Εκπαίδευση»,
με τη συμμετοχή 1.000.000 μαθητών της 4ης και της
5ης τάξης μέσα σε οκτώ χρόνια.

TURKEY
The programme on “Sport Culture and Olympic
Education” with the participation of one million
4th and 5th grade pupils has continued with much
success over the last eight years.
From September 2013 to June 2014, 90,000 children
from 500 schools in Istanbul, Samsoun, Ankara,
Smyrna, Trebizond, Eskisehir, Bursa, Kocaeli, Adana,
Antalya, Tekirdag, Hatay, Mersin, Manisa, Gaziantep
and Denizli joined the interactive presentation.
This particular programme was designed by
academics, child psychologists and members of the
country’s Olympic Committee, with a view to helping
new generations acquire a sports culture early in
their lives.
It is most important for children to grow up with
respect for the Olympic spirit and sports culture,
particularly in a country like Turkey which is bidding
for the Olympic Games. The programme was planned
with this objective in mind and drew considerable
interest and respect from the participants.
These presentations were shown either in the
Olympic House or in schools or conference centres.
The programme is presented by specialists, with
videos on the Olympic values, sports, the history of
the IOC and the Olympic Games. The presentations
include subjects such as sport regulations, the body
and movement during sport, the benefits of training,
the importance of nutrition, fair play, and the
environment and sport.
A mascot called OLI has also been created, who is
“present” during the programme, and sits alongside
the children during their singing sessions.
The children then complete a questionnaire on what
they have learned and to what extent the presentation
has been effective. At the end, all children receive
stickers and commemorative diplomas.
The continuation of this particular programme and its
presentation to as many children as possible is vitally
important for the development and promotion of
sports culture and Olympism in the whole of Turkey.
The objective is that during the period, September
2014 to June 2015, another 100,000 children will
become acquainted with the programme.
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Από τον Σεπτέμβριο του 2013 έως τον Ιούνιο
του 2014, 90.000 παιδιά από 500 σχολεία στην
Κωνσταντινούπολη, την Σαμψούντα, την Άγκυρα, τη
Σμύρνη, την Τραπεζούντα, το Εσκίσεχιρ, την Προύσα,
το Κοτσαέλι, τα Άδανα, την Αττάλεια, το Τεκιρντάγκ,
τη Χατάι, τη Μερσίνα, τη Μανίσα, το Γκαζιάντεπ
και το Ντενιζλί, συμμετείχαν στη διαδραστική
παρουσίαση.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο
από ακαδημαϊκούς, παιδοψυχολόγους και μέλη της
Ολυμπιακής Επιτροπής της χώρας, έτσι ώστε να
βοηθά τις νέες γενιές, να αποκτήσουν από νωρίς στη
ζωή τους αθλητική κουλτούρα.
Είναι πολύ σημαντικό να μεγαλώσουν τα παιδιά με
εκτίμηση στο Ολυμπιακό πνεύμα και την αθλητική
κουλτούρα, ειδικά σε μια χώρα όπως η Τουρκία που
διεκδικεί τη διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων.
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί να πετύχει αυτό τον
στόχο και συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον και
εκτίμηση από τους συμμετέχοντες.
Οι συγκεκριμένες παρουσιάσεις διεξάγονται είτε στο
Ολυμπιακό Σπίτι, είτε στα σχολεία, είτε σε συνεδριακά
κέντρα πόλεων. Το πρόγραμμα παρουσιάζεται
από εξειδικευμένο προσωπικό, με βίντεο για τις
Ολυμπιακές αξίες, τα αθλήματα, την ιστορία της ΔΟΕ
και των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι παρουσιάσεις
περιλαμβάνουν θέματα, όπως οι κανονισμοί των
αθλημάτων, το σώμα και η κίνηση κατά τη διάρκεια
της άθλησης, τα οφέλη από την εκγύμναση, η
σημασία της διατροφής, το «ευ αγωνίζεσθαι», το
περιβάλλον και ο αθλητισμός.
Έχει δημιουργηθεί και μία μασκότ, ο OLI που είναι
«παρών» κατά τη διάρκεια του προγράμματος και τα
παιδιά τραγουδούν μαζί του.
Στη συνέχεια, τα παιδιά συμπληρώνουν τις
ερωτήσεις σε μία έρευνα, σχετικά με το τι έμαθαν κι
αν η παρουσίαση ήταν αποτελεσματική. Στο τέλος,
σε όλα τα παιδιά μοιράζονται αυτοκόλλητα και
αναμνηστικά διπλώματα.
Η συνέχιση του συγκεκριμένου προγράμματος και
η παρουσίασή του σε όσο το δυνατόν περισσότερα
παιδιά, αποτελεί κομβικό σημείο για την ανάπτυξη
και προώθηση της αθλητικής κουλτούρας και του
Ολυμπισμού σε όλη την Τουρκία. Στόχος είναι κατά
τη διάρκεια της περιόδου από τον Σεπτέμβριο του
2014 έως τον Ιούνιο του 2015, άλλα 100.000 παιδιά
να γνωρίσουν το πρόγραμμα.

ROMANIA

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

The Academy established two more subsidiary
organizations reaching a total of 48, which now cover
the whole country.

Η Ακαδημία ίδρυσε δύο ακόμα θυγατρικές της
οργανώσεις φτάνοντας συνολικά τις 48, με
αποτέλεσμα να καλύπτεται ολόκληρη η χώρα.

With this organizational structure, Olympic
education was applied through different activities,
based on responsibility, reliability and precision.
Moreover, this year’s activities were also marked by
the celebration of a century of Olympism in Romania,
with the Olympic Committee celebrating 100 years of
existence since its establishment in March 1914.

Μέσω αυτής της οργανωτικής δομής η Ολυμπιακή
εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε με διάφορες
δραστηριότητες, οι οποίες είχαν ως σταθερές, την
ευθύνη, την αξιοπιστία και την ακρίβεια. Επιπλέον, οι
δράσεις αυτής της χρονιάς χαρακτηρίστηκαν από τον
έναν αιώνα του Ολυμπισμού στη Ρουμανία, με την
Ολυμπιακή Επιτροπή να γιορτάζει τα 100 χρόνια της
ζωής της, από την ίδρυσή της το Μάρτιο του 1914.

The celebration of the anniversary was held on
September 12th with a beautiful event to which
many personalities from the Olympic family were
invited. These included Thomas Bach, Patrick Hickey,
Lord Sebastian Coe, Octavian Morariu, Marius Vizer.
The main activities included the publication and
distribution of the “Olympic Guide”, an important
publication edited by the Director of the Romanian
Olympic Academy, Olympic medallist Laura
Cârlescu Badea, with the support of European
Olympic Committees. Moreover, the new issue of
the “Olympic Spirit” journal, containing the most
significant actions of the Academy, was published.
In Romania, “Olympic Day” lasts a whole month
(23 May-23 June) and once again there were dayruns in more than 60 cities and regions of the
countryside, with the participation of more than
12,000 competitors. The competition in Bucharest
on 13 June was a pinnacle event with almost 1800
runners. Amongst others, the President and the
Secretary General of the Romanian Olympic and
Sports Committee, Alin Petrarche and Ioan Dobrescu
attended the event.
During the year, there were many other events such
as “Fight against violence in sports competitions”,
“Olympic Flag from 1914 to 2014 – meaning and
tradition”, “Physical education teaching – a field of
universal culture”, the congress “European trends
and perspectives in physical education and sport”
and the workshops “Volunteering in Sport” and
“Prevention of juvenile delinquency and consumption
of prohibited substances”.
The “International Day of Sport for Development and
Peace” was celebrated in Bucharest on April 6 and the
traditional race “Olympic colors relay” took place on
June 23, in Sirnea.

Ο εορτασμός της επετείου έγινε στις 12 Σεπτεμβρίου
με μια λαμπρή εκδήλωση στην οποία ήταν
προσκεκλημένοι πολλές προσωπικότητες από την
Ολυμπιακή Οικογένεια, όπως οι Thomas Bach,
Patrick Hickey, lord Sebastian Coe, Octavian Morariu,
Marius Vizer.
Μεταξύ των σημαντικότερων δράσεων ήταν η
έκδοση και η διανομή του «Ολυμπιακού οδηγού»,
μιας σημαντικής έκδοσης που επιμελήθηκε η
διευθύντρια της Ολυμπιακής Ακαδημίας της
Ρουμανίας και Ολυμπιονίκης, Laura Cârlescu Badea,
με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών
Επιτροπών. Επίσης, κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του
περιοδικού «Ολυμπιακό Πνεύμα» που περιείχε τις πιο
σημαντικές δράσεις της Ακαδημίας.
Στη Ρουμανία, η «Ολυμπιακή Ημέρα» διαρκεί έναν
ολόκληρο μήνα (23 Μαΐου-23 Ιουνίου) και αυτή τη
χρονιά οι αγώνες δρόμου έγιναν σε περισσότερες
από 60 πόλεις αλλά και περιοχές της υπαίθρου,
με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 12.000
διαγωνιζομένων. Κορυφαία στιγμή ήταν ο αγώνας
στο Βουκουρέστι στις 13 Ιουνίου, με σχεδόν 1.800
δρομείς. Μεταξύ άλλων τον παρακολούθησαν ο
Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ρουμανικής
Ολυμπιακής και Αθλητικής Επιτροπής, Alin Petrache
και Ioan Dobrescu.
Στη διάρκεια της χρονιάς έγιναν και πολλές ακόμα
εκδηλώσεις, όπως αυτές με τους τίτλους: «Μάχη κατά
της βίας σε αθλητικούς αγώνες», «Ολυμπιακή Σημαία
από το 1914 ως το 2014 - έννοια και παράδοση»,
«Φυσική αγωγή – πεδίο παγκόσμιου πολιτισμού», το
συνέδριο «Οι Ευρωπαϊκές Τάσεις και οι Προοπτικές
στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό» και τα
σεμινάρια «Ο Εθελοντισμός στον Αθλητισμό» και «Η
Πρόληψη της Νεανικής Παραβατικότητας και της
Κατανάλωσης Απαγορευμένων Ουσιών».
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THE ETHNOA AMONG THE GUINNESS
WORLD RECORDS

Η ΕΘΝΟΑ ΣΤΟ GUINNESS WORLD
RECORDS

The work of the National Olympic Academy of
Greece enjoys worldwide recognition now that the
Guinness World Record has been awarded to it in
London!

Παγκόσμια αναγνώριση για το έργο της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδας, καθώς της απενεμήθη στο Λονδίνο, το Guinness World Record!

The Guinness World Records Committee carried
out an extensive check of the Academy’s activity
over four and a half months and on April 11 in the
Panathenaic Stadium, on “Olympic Education Day –
2014” and the result was an extremely positive one!

H επιτροπή του Guinness World Records επί 4,5 μήνες
έκανε ενδελεχή έλεγχο σχετικά με τη δράση της Ακαδημίας, στις 11 Απριλίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στην
«Ημέρα Ολυμπιακής Παιδείας - 2014» και το αποτέλεσμα ήταν θετικότατο!

The activity was to create the largest peace dove
in the world using traditional white paper boats
made by 45,000 pupils of Greek schools, 36 Olympic medallists, two Paralympic medallists, two IOC
members, who honoured the ETHNOA with their
presence, and dozens of artists. Also actively participating were dozens of personalities and official
guests, the children of the ELPIDA Association to
which the dove was dedicated, several members of
the Hellenic Olympic Committee and the ETHNOA,
the sponsors who believed in and backed the ETHNOA’s vision (OLYMPIAKOS FC, METKA, KOUROS
SA, ZAGORI) and of course hundreds of volunteers
of the ETHNOA.

Η δράση αφορούσε τη δημιουργία του μεγαλύτερου περιστεριού ειρήνης στον κόσμο από παραδοσιακά λευκά
χάρτινα καραβάκια τα οποία έφτιαξαν, οι 45.000 μαθητές ελληνικών σχολείων, οι 36 Ολυμπιονίκες, δύο Παραολυμπιονίκες, τα δυο μέλη της ΔΟΕ που τίμησαν την
ΕΘΝ.Ο.Α. με την παρουσία τους, οι δεκάδες καλλιτέχνες
που είχαν ενεργό συμμετοχή, οι δεκάδες φορείς και
οργανισμοί που παραβρέθηκαν, οι δεκάδες επίσημοι
προσκεκλημένοι, τα παιδιά του Συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ στα
οποία ήταν αφιερωμένο το περιστέρι, αρκετά μέλη της
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της ΕΘΝ.Ο.Α.,
οι χορηγοί που πίστεψαν και στήριξαν το όραμα της
ΕΘΝ.Ο.Α. (ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΜΕΤΚΑ, KOUROS AE,
ZAGORI) και φυσικά οι εκατοντάδες εθελοντές του τμήματος της ΕΘΝ.Ο.Α.

Through this specific activity, the children sent out
to the whole world those messages which we believe express the Olympic values and the Olympic
ideals, such as peace, friendship, cooperation, solidarity, brotherhood, excellence and fair play.

Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση, τα παιδιά έστειλαν
προς ολόκληρο τον κόσμο, τα μηνύματα που πρεσβεύουν οι Ολυμπιακές Αξίες και τα Ολυμπιακά Ιδεώδη,
όπως ειρήνη, φιλία, συνεργασία, αλληλεγγύη, συναδέλφωση των λαών, αριστεία, ευ αγωνίζεσθαι.

THE 1st 3-DAY PAN-HELLENIC
VOLUNTEERING ACTION

ΤΟ 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

The 1st 3-day Pan-Hellenic Volunteering Action of
the National Olympic Academy of Greece under the
title: “Join us! Give hope! Give life! Children need
us!” has been successfully completed.

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το «1ο Πανελλήνιο Τριήμερο Εθελοντισμού» της Εθνικής Ολυμπιακής
Ακαδημίας της Ελλάδας με τίτλο: «Έλα και εσύ! Δώσε
Ελπίδα! Δώσε ζωή! Τα παιδιά, μας χρειάζονται!».

Through a simple procedure at the “Vision of Hope”
Bank of volunteer bone marrow donors, which operates in the Marianna V. Vardinoyannis – ELPIDA
Children’s Oncology Unit, male and female athletes,
as well as people from the sporting, political and social world gave hope for life.

Με μια απλή διαδικασία στην Τράπεζα εθελοντών δοτών μυελού των οστών «Όραμα Ελπίδας», που εδρεύει
στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ» πρωταθλητές και πρωταθλήτριες, αλλά και άνθρωποι από τον αθλητικό, τον πολιτικό
και τον κοινωνικό χώρο έδωσαν ελπίδα για ζωή.

The action was initiated on Wednesday, July 2nd in
the auditorium of the Marianna V. Vardinoyannis –
ELPIDA Children’s Oncology Unit in the presence
of Isidoros Kouvelos, the President of the Greek
NOA and Ms Marianna Vardinoyannis, UNESCO
Goodwill Ambassador, President of the “Elpida” Association and the “Vision of Hope”.

Η έναρξη της δράσης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Ιουλίου στο αμφιθέατρο της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ»
με την παρουσία του Προέδρου της ΕΘΝΟΑ Ισίδωρου
Κούβελου και της Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως της
UNESCO, Προέδρου του συλλόγου «Ελπίδα» και «Όραμα Ελπίδας» κας Μαριάννας Βαρδινογιάννη.

A little before the beginning of the programme, in
the hospital’s grounds, a small part of the Academy’s educational programmes, which included the
children’s experiential contact with four Olympic
sports (archery, fencing, weightlifting, boxing), was

Λίγο πριν την έναρξη του προγράμματος, στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου, πραγματοποιήθηκε ένα
μικρό μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ακαδημίας, το οποίο περιλάμβανε βιωματική προσέγγιση
των παιδιών σε τέσσερα Ολυμπιακά αθλήματα (τοξοβο-
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presented with the participation of Olympic medallists, champions and coaches.

λία, ξιφασκία, άρση βαρών, πυγμαχία), με τη συμμετοχή
Ολυμπιονικών, πρωταθλητών και προπονητών.

THE MINISTRY OF EDUCATION
SUPPORTS THE ETHNOA

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ
ΤΗΝ ΕΘΝ.Ο.Α.

The President of the National Olympic Academy
of Greece, Isidoros Kouvelos, had a meeting with
the Deputy Minister of Education and Religious Affairs, George Stylios, in order to inform him about
the ETHNOA’s educational programmes to be implemented in the coming months, with the participation of primary and secondary school children.
The discussion focused on the new educational
programme of the Academy, in collaboration with
Greek schools abroad, regarding the teaching of
Olympic history.

O Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της
Ελλάδας, Ισίδωρος Κούβελος, συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γιώργο Στύλιο, με
αντικείμενο της συνάντησης να είναι η ενημέρωση για
τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΘΝ.Ο.Α., τα οποία
πρόκειται να υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες με τη
συμμετοχή μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, συζητήθηκε το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ακαδημίας σε συνεργασία
με τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού στο πλαίσιο διδασκαλίας της Ολυμπιακής ιστορίας.

Reference was also made to the award-winning educational programmes “Sport & Environment” and
“Fair Play – Anna Pollatou” of the ETHNOA, and the
cities of Greece where they will be implemented.
The discussion ended with a briefing on the Olympic Workshops to be initiated within the framework
of the educational programme “Olympic Legacy”,
during which the ETHNOA’s book “Olympic Values! From Olympia to … the whole World! A magic
journey!” will be taught to pupils of grades seven
to eleven.

Κατόπιν, έγινε αναφορά στη συνέχιση των βραβευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων «Αθλητισμός & Περιβάλλον» και «Ευ Αγωνίζεσθαι - Άννα Πολλάτου» της
ΕΘΝ.Ο.Α., καθώς επίσης και σε ποιες πόλεις της Ελλάδας θα υλοποιηθούν. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με
την ενημέρωση για τα Ολυμπιακά Εργαστήρια που ξεκινούν στο πλαίσιο εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ολυμπιακή Κληρονομιά», όπου θα διδαχτεί
το βιβλίο της ΕΘΝ.Ο.Α. «Αξίες Ολυμπιακές! Από την Ολυμπία προς... όλο τον Κόσμο! Ένα Μαγικό Ταξίδι!» σε
μαθητές από Ε’ Δημοτικού έως Α' Γυμνασίου.

THE CELEBRATION
OF OLYMPIC DAY
DURING a festival of sport and
Olympism, the celebration of
“Olympic Day” was organized by
the National Olympic Academy
of Greece, with more than 300
children from Messinia and all over
the world, and the participation of a
large number of champions.
THE NATIONAL Olympic
Academy of Greece joined forces
with Costa Navarino, on whose
premises the festival was held,
and the athletes who were taking
part in the event, conveying to the
children the love of sport and the
Olympic idea and introducing them
to the joys of different sports, such
as fencing, archery and handball.
Golf held a special position on that
day, after its reintegration in the
Olympic Games of 2016, with the
motto “Golf for all”!
THE EVENTS also marked the
beginning of the ETHNOA’s
multifaceted cooperation with
Costa Navarino and the Olympic
spirit plotting yet another course
in the Peloponnese. Within
a framework of the further
dissemination of the Olympic
values and ideas, Costa Navarino
will host, on a specially designed
site, an exhibition of Olympic
memorabilia under the title: “The
modern Olympic Games 18942012: Greece’s contribution to the
testimonies”. Visitors from all over
the world will thus be able to learn
about the history of the Olympic
Games and the Olympic ideals. The
fourth Olympic education teaching
centre in Greece will operate from
this site where students will learn
about the Academy’s educational
book entitled “Olympic values!
From Olympia to… the whole
World! A magic journey!”.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
ΗΜΕΡΑΣ
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΌΣ της «Ολυμπιακής
Ημέρας» διοργανώθηκε από την
Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της
Ελλάδας, με πάνω από 300 παιδιά από
τη Μεσσηνία και από όλο τον κόσμο,
καθώς και με τη συμμετοχή πλήθους
πρωταθλητών, σε μια γιορτή του
αθλητισμού και του Ολυμπισμού.
Η ΕΘΝΙΚΉ Ολυμπιακή Ακαδημία της
Ελλάδας ένωσε δυνάμεις με την Costa
Navarino, στο χώρο της οποίας έγινε ο
εορτασμός και οι αθλητές που έλαβαν
μέρος στη γιορτή, μεταλαμπάδευσαν
στα παιδιά την αγάπη για τον
αθλητισμό και την Ολυμπιακή ιδέα και
τους μύησαν σε διάφορα αθλήματα,
όπως η ξιφασκία, η τοξοβολία και
το χάντμπολ. Ξεχωριστή θέση στην
ημέρα είχε και το γκολφ, με αφορμή
την επανένταξη του αθλήματος στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 και με
σύνθημα «golf για όλους»!
ΟΙ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ σηματοδότησαν
και την έναρξη της πολύπλευρης
συνεργασίας της ΕΘΝ.Ο.Α. με την
Costa Navarino με το Ολυμπιακό
πνεύμα να χαράσσει μια ακόμη
διαδρομή στην Πελοπόννησο. Στο
πλαίσιο της περαιτέρω διάδοσης
των Ολυμπιακών αξιών και ιδεών,
η Costa Navarino θα φιλοξενήσει
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, την
έκθεση Ολυμπιακών Ενθυμημάτων
της Ακαδημίας, με τίτλο: «Οι Σύγχρονοι
Ολυμπιακοί Αγώνες 1894-2012. Η
Συμβολή της Ελλάδας στα Τεκμήρια»,
όπου επισκέπτες από όλο τον κόσμο
θα μπορούν να γνωρίσουν την ιστορία
των Ολυμπιακών Αγώνων και τα
Ολυμπιακά Ιδεώδη. Στο χώρο αυτό θα
λειτουργήσει το τέταρτο εκπαιδευτικό
κέντρο Ολυμπιακής Παιδείας στην
Ελλάδα, στο οποίο οι μαθητές θα
διδάσκονται το εκπαιδευτικό βιβλίο της
Ακαδημίας: «Αξίες Ολυμπιακές! Από
την Ολυμπία προς… όλο τον Κόσμο!
Ένα Μαγικό Ταξίδι!»
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IN ANCIENT OLYMPIA THE
GREEK DELEGATION TO THE
YOUTH OLYMPIC GAMES
The International Olympic Academy, wishing to
reward the efforts of all the members of the Greek
delegation at the “Nanjing 2014” Youth Olympic
Games, invited them to its facilities in Ancient
Olympia on 19-21 September to host them in the
birthplace of the Olympic Games, and offer them
moments of leisure and entertainment, as well as
information on critical issues related to the Olympic
Games.
The delegation members were met by IOA President,
Isidoros Kouvelos and Director, Dionyssis Gangas.
The guests were given a tour of the archaeological
site, the Archaeological Museum and the Academy’s
facilities, and the athletes received information on
professional career guidance. The Deputy Minister
for Sport, Yannis Andrianos, congratulated all
participants on their outstanding performances at
the 2nd Youth Olympic Games.

THE 1st SPORTS JOURNALISTS
SUMMER SCHOOL IN ANCIENT
OLYMPIA
On Sunday, 14th September 2014, the proceedings of
the 1st Sports Journalists’ Summer School, organized
by the Pan-Hellenic Sports Press Association,
ended in the facilities of the International Olympic
Academy in Ancient Olympia, and were deemed to
have been a great success.
During the 4 days of the 1st Summer School on the
subject “Mass Media and Sport in the digital era”,
lectures were presented by 15 speakers (journalists,
academics and specialists on the relevant subjects).
The School was attended by journalists, students
and trainee journalists, as well as athletes and
Olympic medalists.
Participants were able to visit the IOA’s facilities
in Ancient Olympia, the archaeological site and the
Museum, and admire the exhibits that reflect the
history of the Olympic Games.

ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΩΝ
Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία θέλοντας να επιβραβεύσει τις προσπάθειες όλων των μελών της ελληνικής
αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Νανζίνγκ 2014», τα προσκάλεσε στις εγκαταστάσεις της
στην Αρχαία Ολυμπία, στις 19-21 Σεπτεμβρίου για να τα
φιλοξενήσει στον τόπο όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, προσφέροντας στιγμές ξεκούρασης, διασκέδασης αλλά και ενημέρωσης για κρίσιμα ζητήματα του
Ολυμπιακού Κινήματος.
Τα μέλη της αποστολής υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της
ΔΟΑ Ισίδωρος Κούβελος και ο Διευθυντής της ΔΟΑ Διονύσης Γάγγας. Οι προσκεκλημένοι ξεναγήθηκαν στον
αρχαιολογικό χώρο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στις
εγκαταστάσεις της Ακαδημίας, ενώ στους αθλητές έγινε
και ενημέρωση για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, παρουσία του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη
Ανδριανού που συνεχάρη όλους τους παρισταμένους,
για τις σπουδαίες εμφανίσεις τους, στους 2ους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων.

ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟ 1ο
ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Ολοκληρώθηκαν με πολύ μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2014 οι εργασίες του 1ου Θερινού
Σχολείου Αθλητικών Συντακτών που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας,
στην Αρχαία Ολυμπία.
Στις τετραήμερες εργασίες του 1ου Θερινού Σχολείου,
με θέμα «ΜΜΕ και Αθλητισμός στην ψηφιακή εποχή»,
δόθηκαν διαλέξεις από 15 εισηγητές (δημοσιογράφους,
πανεπιστημιακούς και ειδικούς σε σχέση με το θέμα).
Το Σχολείο παρακολούθησαν δημοσιογράφοι, φοιτητές
και σπουδαστές δημοσιογραφίας, καθώς και αθλητές
και Ολυμπιονίκες.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν
στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία,
στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο και να θαυμάσουν τα εκθέματα που φιλοξενούνται και παραπέμπουν
στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.

77

JOURNAL06

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΙ
COLORADO SPRINGS: ΑΔΕΛΦΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ANCIENT OLYMPIA AND
COLORADO SPRINGS: SISTER
CITIES
After the invitation of the Municipality of Colorado
Springs, USA, to the Mayor of Ancient Olympia, a
series of twinning events was held in both cities
in a climate of euphoria, mutual respect and great
expectations for future high-level cooperation
between them.
This whole effort started as a result of the initiative
of Harris Kalofonos, the Communications Manager
of the American Weightlifting Federation, and the
cooperation of the International Olympic Academy
which took over the finer details of the project
according to the wish of the Municipality of Ancient
Olympia.
The first twinning event was held in Colorado Springs
in April 2014, in the presence of the Deputy Mayor of
Olympia, Aristidis Panagiotopoulos and the Director
of the IOA, Dionyssis Gangas. The Americans have
named Colorado Springs an “Olympic City” because
both the US Olympic Committee and the largest
number of sport federations have their headquarters
there.
On 17 June 2014, at the sacred site of the Altis in
Ancient Olympia, a second event was held in the
presence of regional officials and an important
delegation of the Municipality of the American city.
The target of this twinning is double: to satisfy, on
the one hand, the feelings of the residents of Colorado
Springs by a symbolic union of huge historic
importance and on the part of Ancient Olympia and
to pave the way for yet another collaboration with
a “sports” city that will most probably help both at
educational level with student exchanges through
the IOA and at tourist level through the hospitality
that will be offered to the residents of the American
city in the magic site of Elis.
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Μετά από πρόσκληση του Δήμου του Colorado
Springs των ΗΠΑ προς τον Δήμαρχο της Αρχαίας Ολυμπίας, πραγματοποιήθηκαν και στις δύο πόλεις οι
αντίστοιχες εκδηλώσεις αδελφοποίησής τους, μέσα
σε ένα κλίμα ιδιαίτερης ευφορίας, αμοιβαίας εκτίμησης και πολλών προσδοκιών για μια υψηλού επιπέδου συνεργασία μεταξύ τους.
Η όλη αυτή προσπάθεια ξεκίνησε με την πρωτοβουλία του υπεύθυνου επικοινωνίας της Αμερικανικής
Ομοσπονδίας Πάλης Χάρη Καλόφωνου και τη συνεργασία της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας από την
οποία ο Δήμος της Αρχαίας Ολυμπίας ζήτησε να αναλάβει τις λεπτές λεπτομέρειες της πραγματοποίησης του σχεδίου αυτού.
Η πρώτη εκδήλωση της αδελφοποίησης έγινε στο
Colorado Springs, τον Απρίλιο του 2014 με την παρουσία του Αντιδημάρχου Ολυμπίας Αριστείδη Παναγιωτόπουλου και του Διευθυντή της ΔΟΑ Διονύση
Γάγγα. Το Colorado Springs έχει ονομαστεί από τους
Αμερικανούς και «Ολυμπιακή Πόλη» από το γεγονός
ότι σε αυτήν έχουν την έδρα τους η Ολυμπιακή Επιτροπή της Αμερικής και οι περισσότερες αθλητικές ομοσπονδίες της Χώρας.
Στις 17 Ιουνίου 2014, στον ιερό χώρο της Άλτης στην
Αρχαία Ολυμπία, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη εκδήλωση με την παρουσία επισήμων της περιοχής και
πολυμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου της Αμερικανικής πόλης.
Ο στόχος της αδελφοποίησης αυτής είναι διπλός. Από τη μία πλευρά να ικανοποιηθεί το αίσθημα των
κατοίκων του Colorado Springs με μια ένωση συμβολική με τεράστια ιστορική σημασία και από την
πλευρά της Αρχαίας Ολυμπίας να ανοίξει ο δρόμος
για μια ακόμα συνεργασία με μια «αθλητική» πόλη
που πιθανότατα να βοηθήσει τόσο στο εκπαιδευτικό
επίπεδο με την ανταλλαγή σπουδαστών μέσω ΔΟΑ
όσο και στο τουριστικό επίπεδο με τη φιλοξενία κατοίκων της Αμερικανικής πόλης στο μαγικό χώρο της
Ηλείας.

KAZAKHSTAN HONORS THE
PRESIDENT OF THE IOA
The Sports and Tourism Olympic Academy of Kazakhstan awarded the title of Honorary Professor
to Isidoros Kouvelos, President of the International
Olympic Academy, during a magnificent ceremony
in Almati’s Opera House, for the opening of the 18th
Scientific Congress on Olympic Sport and Sport for
All, held in the capital city of Kazakhstan from the
1st to the 4th of October.
The President of the IOA, after thanking Professor
Kairat Zakiryanov, the President of the Sports and
Tourism Olympic Academy of Kazakhstan, stated that this was a great honor for him personally
and for the International Olympic Academy, since
this distinction reflects all the IOA’s work of recent
years.
This honorary title was given to Mr Isidoros Kouvelos for the work of the International Olympic
Academy aimed at the promotion, development and
dissemination of the Olympic values and Olympic
education worldwide.

ΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΤΙΜΑ ΤΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΟΑ

MEETING OF KOUVELOS AND BACH
IN LAUSANNE
Isidoros Kouvelos, President of the International
Olympic Academy, had a meeting with Thomas Bach,
President of the International Olympic Committee,
during his visit to Lausanne to attend the meeting of
the IOC’s Culture and Olympic Education Commission,
of which he is a member.
Mr Kouvelos gave a breakdown of the International
Olympic Academy’s and the Greek NOA’s activities to
Thomas Bach, who spoke most warmly of the Academy’s
efforts.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΥΒΕΛΟΥ – BACH
ΣΤΗ ΛΟΖΑΝΗ
Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Thomas Bach, είχε ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Ισίδωρος Κούβελος, με την ευκαιρία της
επίσκεψής του στη Λοζάνη για να πάρει μέρος στη συνεδρίαση της Επιτροπής της ΔΟΕ για τον Πολιτισμό και την Ολυμπιακή Εκπαίδευση, της οποίας είναι μέλος.
Ο κ. Κούβελος ανέλυσε στον επικεφαλής του Ολυμπιακού
Κινήματος τις δράσεις τόσο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, όσο και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδας με τον Thomas Bach να εκφράζεται με θερμά λόγια για
τις προσπάθειες της Ακαδημίας.

Η Ολυμπιακή Ακαδημία Αθλητισμού και Τουρισμού
του Καζακστάν τίμησε με τον τίτλο του Επίτιμου Καθηγητή τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, κ. Ισίδωρο Κούβελο, σε μια λαμπρή τελετή
που πραγματοποιήθηκε στην Όπερα του Αλμάτι, με
την έναρξη του 18ου Επιστημονικού Συνεδρίου για
τον Ολυμπιακό Αθλητισμό και τον Αθλητισμό για Όλους, που έγινε στην πρωτεύουσα του Καζακστάν από την 1η έως και τις 4 Οκτωβρίου.
Ο Πρόεδρος της ΔΟΑ αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Ολυμπιακής Ακαδημίας Αθλητισμού και
Τουρισμού του Καζακστάν, Καθ. Kairat Zakiryanov,
δήλωσε ότι είναι μεγάλη τιμή για τον ίδιο προσωπικά αλλά και για τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία,
καθώς η διάκριση αυτή αντανακλά ολόκληρη τη λειτουργία της ΔΟΑ τα τελευταία χρόνια.
Η τιμητική αυτή βράβευση έγινε στον κ. Ισίδωρο
Κούβελο, για το έργο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας σχετικά με την καλλιέργεια, την ανάπτυξη και
τη διάδοση των Ολυμπιακών αξιών και της Ολυμπιακής παιδείας σε παγκόσμιο επίπεδο.
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