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Ένα υπέροχο δίγλωσσο Βιβλίο – Άλμπουμ περίτεχνα
διακοσμημένο με αγάλματα και αγγεία
από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου, με τίτλο :

«Ολυμπισμός
–Ολυμπιακός Ύμνος–
Κωστής Παλαμάς»

120 80
ΧΡΟ Ν Ι Α

Χ ΡΟ Ν Ι Α

Παρουσίαση Βιβλίου στο
Διεθνές Φόρουμ της FISU,
Montpellier 2016

1936 – 2016

1896 – 2016

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ
για την εμπέδωση της Ειρήνης

ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ
το φώς του Πνεύματος

Τιμά τις Επετείους
της Αναβίωσης των
Συμβόλων του Ολυμπισμού
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

ΚΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΛΛΙΑΣ
Καθηγητής, Διδάκτωρ Ψυχολογίας & Φυσικής Αγωγής.
Συνιδρυτής Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπ/κού Αθλητισμού.
τ. Πρόεδρος, Ελληνικής Ομοσπονδίας Πανεπ/κού Αθλητισμού.
Πρόεδρος Συλλόγου Καλών Τεχνών Πάτρας. Κωστής Παλαμάς.

Τιμή Λιανικής: 110.00€

www.olympismos.org

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

«Ένα ιστορικό οδοιπορικό που τιμά το ιερό δώρο που χάρισε ο ποιητής Κωστής Παλαμάς
στην ανθρωπότητα, τον διαχρονικό, προφητικό και οικουμενικό Ολυμπιακό Ύμνο.
Μια ανεκτίμητη κληρονομιά, μια αστήρευτη πηγή ψυχικής και σωματικής τελειότητας,
που υμνεί τον Ολυμπισμό μέσω του οποίου αναβιώνουν αρχές και αξίες για ειρήνη,
ελευθερία, δημοκρατία, αδελφοσύνη, ισότητα και ευγενή άμιλλα».
«Το Αρχαίο πνεύμα των Ολυμπιακών αγώνων θα ενώσει τις καρδιές των ανθρώπων
γύρω από ένα ιδανικό, τον «Ολυμπισμό» ώστε να γίνει το «ευ αγωνίζεσθαι» βίωμα και
για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες».
«Πράγματι, τα συμπεράσματα του Pierre de Coubertin,
μετά τη μελέτη και την ανάλυση μερικών εκπαιδευτικών
συστημάτων ήταν να ενθαρ-ρύνει τους νέους να
αθλούνται και να μεταδώσει τις αξίες του αθλητισμού
στις εκπαιδευτικές κοινότητες και, ως εκ τούτου σε κάθε
κοινωνία που βασίζεται στην παράδοση και τις εμπειρίες
των αρχαίων Ελλήνων. Ο αθλητισμός έχει από πολύ παλιά
αναγνωριστεί ως το πεδίο της μάθησης που καλλιεργεί,
διά βίου αξίες».
Oleg Matytsin
Προέδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Πανεπιστημιακού Αθλητισμού, FISU
«Αυτό το βιβλίο είναι όντως μοναδικό και αληθινά
εκπληκτικό!
Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει περίπλοκες και συνεχείς προκλήσεις, γεμάτος αντιφάσεις, απογοητεύσεις,
αναταράξεις και πράξεις οργής, το βιβλίο αυτό αποτελεί
ένα πολύτιμο εργαλείο για την βαθύτερη κατανόηση
του οράματος και των αρχών των Ολυμπιακών αγώνων.
Το χρειαζόμαστε!»
Claude-Louis Gallien
Π. Προέδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Πανεπιστημιακού Αθλητισμού, FISU

«Η ψυχή του Έλληνα δημιουργού μεγαλούργησε τότε
και «γέννησε» αθάνατους στίχους που σύντομα αποτέλεσαν τον διεθνώς καθιερωμένο σήμερα Ολυμπιακό
Ύμνο, σύμβολο του Ολυμπιακού Κινήματος και των
Ολυμπιακών Αξιών».
Σπύρος Ι. Καπράλος
Προέδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
«Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται όλη η ιστορία των
Ολυμπιακών Αγώνων, αναλύονται τα ιδανικά που προωθούσαν, αποκαλύπτεται ο παιδευτικός τους ρόλος,
τα μηνύματα ειρήνης και συναδέλφωσης των λαών,
ιστορείται η στάση των ηγετών απέναντι στους αγώνες,
η άποψη των φιλοσόφων για την αξία τους και ο σεβασμός του λαού στους Ολυμπιονίκες».
Κωνσταντίνος Πελετίδης
Δήμαρχος του Δήμου Πατρέων
«Συγχαρητήρια στον καθηγητή Θεόδωρο Μαλλιά για
αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, που παρουσιάζει την ιστορία, τον πολιτισμό και τις αρχές του Ολυμπισμού και
προβάλει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».
Απόστολος Κατσιφάρας
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

«Το βιβλίο του καθηγητή Θεόδωρου Μαλλιά άπτεται των
αξιών του Ολυμπιακού Κινήματος, των οποίων η γένεση
ανάγεται στις ιδέες περί του αθλητισμού της Αρχαίας
Ελλάδας, καλύπτει, δε, ολόκληρη την ιστορία της εξέλιξης τους έως το νέο ξεκίνημα που έγινε με βάση τις
αρχές του Baron Pierre de Coubertin. Μία τέτοια σε βάθος
ανάλυση, παράλληλα με την υπέροχη οπτικοποίηση,
μεταφέρει ένα ισχυρό παιδαγωγικό μήνυμα στους νέους
αναγνώστες».
Adam Roczek
Προέδρος της Ευρωπαοκής Ένωση
Πανεπιστημιακού Αθλητισμού, EUSA

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αντιπρόσωποι πωλήσεων:
Σοφία Μαλλιά
Νίκη Μπουζούκα
τηλ.: +30 694 6042022 τηλ.: +30 693 4565400
Διεύθυνση: Καστελλοκάμπου 3, 26500, Πάτρα, Ελλάδα
e-mail: info.olympism@gmail.com
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