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22ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθη-
κε από τις 9 - 11 Μαΐου 2014 το 22ο 
Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού του Τμήματος, το οποίο 
παρακολούθησαν και συμμετείχαν στις 
δράσεις του σύνεδροι από την Ελλάδα 
και άλλες χώρες (Κύπρος, Πορτογαλία, 

Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Αυστραλία, Τουρκία, Φινλανδία, Λιβύη, Ην. Βα-
σίλειο, Αυστραλία, κ.α.). 

Στην τελετή έναρξης τιμήθηκαν για τη συνεισφορά τους στο Συνέδριο και 
στο Τμήμα οι κκ. Κωνσταντίνος Μουντάκης και Κωνσταντίνος Γιαννακό-
πουλος, ενώ στην κα Πηγή Δεβετζή απονεμήθηκε το βραβείο Ν. Σαμαρά 
για την απόφασή της να συμμετάσχει συστηματικά στα μαθήματα και να 
ολοκληρώσει τις σπουδές της στο Τμήμα. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου: 

• Υποβλήθηκαν και παρουσιάστηκαν συνολικά 274 εργασίες.
• Διοργανώθηκαν 2 παράλληλες δράσεις («PAPA Symposium» και «Σχολή 

Διαιτητών Πετοσφαίρισης»).
• Πραγματοποιήθηκαν 10 σεμινάρια («Βασική Υποστήριξη Ζωής (BLS) & 

Επείγουσες Πρώτες Βοήθειες για Παιδιά & Βρέφη», «Smash Volleyball», 
«14ο Κλινικό-Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Εργοσπι-
ρομετρίας, Άσκησης & Αποκατάστασης (ΕΛΕΡΓΑ): Άσκηση & Εγκυμο-
σύνη: Από τη Θεωρία στην Πράξη», «Baby Swimming», «Πρωτοβουλίες 
για την Ανάπτυξη του Τένις», «Δημιουργία Ορθωτικών», «Εφαρμογή ενός 
Καινοτόμου Συστήματος για τη Σωματική και Νοητική Άσκηση των Ηλικι-
ωμένων με την Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών: Το Σύστημα Long Lasting 
Memories - Care, LLMCare», «Fitness Festival 2014», «Το Παιχνίδι (επα-
να)κύκλους Κάνει: Δραστηριότητες Κινητικής Αναψυχής με Ιδεοκατασκευ-
ές από Επανακύκλωση Υλικών» και «Εκπαιδευτική προσέγγιση παιδιών 
με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος».

• Διοργανώθηκαν 2 στρογγυλές τράπεζες («Γυμναστική για Όλους: Κριτή-
ρια Αξιολόγησης & Εφαρμογή σε Προγράμματα Μαζικής Άσκησης» και 
«Συμβολή της Άσκησης στην Ολιστική Προσέγγιση της Εγκυμοσύνης»). 

• Την Κυριακή 11 Μαΐου, υπό την αιγίδα του Συνεδρίου και της Σχολής Επι-
στήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, πραγματοποιήθηκε και ο πρώτος 
αγώνας δρόμου Greek Street Relays στην πόλη της Κομοτηνής, ο οποί-
ος θα επιδιωχθεί να αποτελέσει θεσμό τόσο για την πόλη όσο και για τη 
Σχολή.

Εσωτερικό πρωτάθλημα 

Στο ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής αποτελεί θεσμό 
η διοργάνωση του εσωτερικού πρωτα-
θλήματος, το οποίο εφέτος πραγματο-
ποιήθηκε για 8η συνεχόμενη χρονιά 
(28 - 30 Μαΐου 2014). Το πρόγραμμα 
περιελάμβανε τα αθλήματα του στίβου, 
της κολύμβησης, της αντισφαίρισης, 
της επιτραπέζιας αντισφαίρισης, της 

καλαθοσφαίρισης, της πετοσφαίρισης, της χειροσφαίρισης και του ποδοσφαί-
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Ιδιαίτερη στιγμή για το 22ο Συνέδριο 
αποτέλεσε η διοργάνωση στις 10 Μα-
ΐου 2014 της 7ης κατά σειρά συνάντη-
σης των αποφοίτων του Τμήματος, υπό 
την ευθύνη της Όλγας Κούλη, Λέκτορα 
του ΤΕΦΑΑ. Η φετινή συνάντηση συ-
νέπεσε με τα 30 χρόνια ζωής του Τμή-
ματος και ικανοποίησε τις προσδοκίες 
τόσο των οργανωτών, όσο και των 
συμμετεχόντων, οι οποίοι εξέφρασαν 
πολύ θετικά σχόλια. Συμμετείχαν 70 
απόφοιτοι του 1994 (εισαγωγή στο 
Τμήμα το 1990), οι οποίοι ξανασυ-
ναντήθηκαν μετά από 20 χρόνια και 
έζησαν μοναδικές στιγμές χαράς και 
συγκίνησης, γεμάτες αναμνήσεις. Ξε-
χωριστή στιγμή της εκδήλωσης ήταν 
το ποίημα που έγραψαν και μελοποίη-
σαν οι ίδιοι ειδικά για τη συγκεκριμένη 
βραδιά, με τίτλο «Ήρθε το χθες» σε στί-
χους του Δημήτρη Γκαϊδατζή, μουσική 
του Δημήτρη Γιαννακάκη και ερμηνεία 
από την Ιροντίνα.

Ορκωμοσίες νέων πτυχι-
ούχων

Στο μεγάλο αμφιθέατρο του Τμήματος, 
παρουσία της κοσμήτορος Μαρίας 
Μιχαλοπούλου, του Αντιπρύτανη του 
Δ.Π.Θ. Γιώργου Κώστα και του προέ-
δρου  του Συμβουλίου Διοίκησης Γιώρ-
γου Παναγιωτόπουλου, πραγματοποι-
ήθηκαν 3 τελετές ορκωμοσίας νέων 
πτυχιούχων:

Στις 21 Οκτωβρίου 2013 ορκίστηκαν 
57 νέοι πτυχιούχοι και τον όρκο εκφώ-
νησε η Άννα  Λαμπρακάκη (8,69).

Στις 16 Δεκεμβρίου 2013 ορκίστηκαν 
89 νέοι πτυχιούχοι και τον όρκο εκφώ-
νησε η Μαρία Πρωτόπαπα (8,37).

Στις 12 Μαΐου 2014 ορκίστηκαν 61 νέοι 
πτυχιούχοι και τον όρκο εκφώνησε ο 
Λάζαρος Πάντος (8,30).



ρου. Στους αγώνες συμμετείχαν περισσότεροι από 1000 προπτυχιακοί φοιτη-
τές, ενώ στο στίβο συμμετείχαν και αθλητές από αθλητικά σωματεία της Κομο-
τηνής. Οι φοιτητές / τριες των αντίστοιχων ειδικοτήτων σχεδίασαν και 
υλοποίησαν με επιτυχία τη διοργάνωση των αγώνων και με τη συμμετοχή τους 
απέκτησαν σημαντικές εμπειρίες σχετικά με τη διοργάνωση αθλητικών γεγονό-
των. Επίσης, καθοδήγησαν αγωνιστικά τους αθλητές και τις ομάδες που συμ-
μετείχαν αποκομίζοντας τις πρώτες εμπειρίες στην προπονητική τους σταδιο-
δρομία. Γενικά, η διοργάνωση του εσωτερικού πρωταθλήματος πέτυχε τους 
στόχους της και θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά.

Δράσεις του Υποτομέα Υγρού Στίβου

Συνεργασία με το Μουσικό Γυμνάσιο 
Κομοτηνής. Στο πλαίσιο του Διαθεματι-
κού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος 
Σπουδών Φυσικής Αγωγής το Μουσικό 
Γυμνάσιο Κομοτηνής σε συνεργασία με 
τον υποτομέα Υγρού Στίβου, έδωσε πι-
λοτικά τη δυνατότητα σε 37 μαθητές 
της Β’ τάξης να γνωρίσουν το μάθημα 
της Κολύμβησης. Τα μαθήματα ήταν δι-

άρκειας 4 εβδομάδων (18 Νοεμβρίου - 12 Δεκεμβρίου 2013) και πραγματοποι-
ήθηκαν στο Πανεπιστημιακό Κολυμβητήριο, με τη βοήθεια φοιτητών-τριών της 
Ειδικότητας Κολύμβησης του 4ου έτους.

Εσωτερικό πρωτάθλημα 2014. Στο 
πλαίσιο της συνεργασίας του Υποτο-
μέα Υγρού Στίβου με το 10ο Δημοτικό 
Σχολείο Κομοτηνής, πραγματοποιήθη-
καν σε εβδομαδιαία βάση από τους 
φοιτητές – τριες της Ειδικότητας Κολύμ-
βησης του 3ου έτους μαθήματα εκμά-
θησης κολύμβησης στους μαθητές της 
5ης και 6ης τάξης.

Συνολικά διεξήχθησαν 20 αγωνίσματα (25 μ. και 50 μ. ανδρών – γυναικών στο 
ελεύθερο, ύπτιο, πρόσθιο και πεταλούδα, 100 μ. μικτή ατομική ανδρών – γυ-
ναικών και 100 μ. μικτή ατομική ανδρών – γυναικών), στα οποία συμμετείχαν 
114 φοιτητές / τριες.  

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε αγώνας επίδειξης υδατοσφαίρισης και καταδύ-
σεις από βατήρα 7 μ.

Πρακτική εξάσκηση φοιτητών της Ειδικότητας Κολύμβησης σε μαθητές δημο-
τικού σχολείου. Στο πλαίσιο συνεργασίας του υποτομέα Υγρού Στίβου με το 
10ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής, πραγματοποιήθηκαν σε εβδομαδιαία βάση 
μαθήματα εκμάθησης κολύμβησης στους μαθητές της 5ης και 6ης τάξης από 
τους φοιτητές / τριες της Ειδικότητας Κολύμβησης του 3ου έτους.

Προσκεκλημένοι ομιλητές. Στο πλαίσιο 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προ-
σκλήθηκαν διακεκριμένοι επιστήμονες, 
οι οποίοι παρουσίασαν στους φοιτητές 
/ τριες της Ειδικότητας του 3ου και 4ου 
έτους, ορισμένα σημαντικά θέματα:

- ο κ. Αναστάσιος Καλιτσάρης, M.Sc., 
Κ.Φ.Α. και προπονητής κολύμβησης, πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα: «Εισα-
γωγή στη Ναυαγοσωστική – Το επάγγελμα του Ναυαγοσώστη» (25.02.2014),
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Συνάντηση αποφοίτων

Ιδιαίτερη στιγμή για το 22ο Συνέδριο 
αποτέλεσε η διοργάνωση στις 10 Μα-
ΐου 2014 της 7ης κατά σειρά συνάντη-
σης των αποφοίτων του Τμήματος, υπό 
την ευθύνη της Όλγας Κούλη, Λέκτορα 
του ΤΕΦΑΑ. Η φετινή συνάντηση συ-
νέπεσε με τα 30 χρόνια ζωής του Τμή-
ματος και ικανοποίησε τις προσδοκίες 
τόσο των οργανωτών, όσο και των 
συμμετεχόντων, οι οποίοι εξέφρασαν 
πολύ θετικά σχόλια. Συμμετείχαν 70 
απόφοιτοι του 1994 (εισαγωγή στο 
Τμήμα το 1990), οι οποίοι ξανασυ-
ναντήθηκαν μετά από 20 χρόνια και 
έζησαν μοναδικές στιγμές χαράς και 
συγκίνησης, γεμάτες αναμνήσεις. Ξε-
χωριστή στιγμή της εκδήλωσης ήταν 
το ποίημα που έγραψαν και μελοποίη-
σαν οι ίδιοι ειδικά για τη συγκεκριμένη 
βραδιά, με τίτλο «Ήρθε το χθες» σε στί-
χους του Δημήτρη Γκαϊδατζή, μουσική 
του Δημήτρη Γιαννακάκη και ερμηνεία 
από την Ιροντίνα.

Ορκωμοσίες νέων πτυχι-
ούχων

Στο μεγάλο αμφιθέατρο του Τμήματος, 
παρουσία της κοσμήτορος Μαρίας 
Μιχαλοπούλου, του Αντιπρύτανη του 
Δ.Π.Θ. Γιώργου Κώστα και του προέ-
δρου  του Συμβουλίου Διοίκησης Γιώρ-
γου Παναγιωτόπουλου, πραγματοποι-
ήθηκαν 3 τελετές ορκωμοσίας νέων 
πτυχιούχων:

Στις 21 Οκτωβρίου 2013 ορκίστηκαν 
57 νέοι πτυχιούχοι και τον όρκο εκφώ-
νησε η Άννα  Λαμπρακάκη (8,69).

Στις 16 Δεκεμβρίου 2013 ορκίστηκαν 
89 νέοι πτυχιούχοι και τον όρκο εκφώ-
νησε η Μαρία Πρωτόπαπα (8,37).

Στις 12 Μαΐου 2014 ορκίστηκαν 61 νέοι 
πτυχιούχοι και τον όρκο εκφώνησε ο 
Λάζαρος Πάντος (8,30).



- o κ. Ευάγγελος Μπεμπέτσος, Ph.D., Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ–
ΔΠΘ, πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα: «Ψυχολογική υποστήριξη κολυμβη-
τών» (18.03.2014),
- ο κ. Ιωάννης Βαλκούμας, M.Sc., Κ.Φ.Α. και προπονητής κολύμβησης, πραγ-
ματοποίησε διάλεξη με θέμα «Οργάνωση και διοίκηση του πρώτου ιδιωτικού 
κολυμβητικού κέντρου της Θεσσαλονίκης» (01.04.2014),
- ο κ. Αργύρης Τουμπέκης, Ph.D., Λέκτορας ΤΕΦΑΑ–ΕΚΠΑ ανέπτυξε μέσω τη-
λεδιάσκεψης το θέμα: «Ενεργειακή συμμετοχή στον αγώνα και την προπόνηση 
κολύμβησης» (29.04.2014),
- η κα Μαργαρίτα Κοντζιά, M.Sc., Κ.Φ.Α. και εκπαιδεύτρια προπονητών 
baby swimming πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα: «Βρεφική κολύμβηση» 
(12.05.2014), ενώ την επόμενη μέρα πραγματοποιήθηκε πρακτική εξάσκηση 
στο Πανεπιστημιακό Κολυμβητήριο. 
- o κ. Αθανάσιος Χατζηνικολάου, Ph.D., Λέκτορας του Τ.Ε.Φ.Α.Α.–Δ.Π.Θ., 
πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα: «Ετήσιο πλάνο προπόνησης» (13.05.2014),
- η κα Σοφία Μπάτσιου, Ph.D., Επίκουρος Καθηγήτρια του Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ., 
πραγματοποίησε διάλεξη και πρακτική εφαρμογή με θέμα: «Κολύμβηση για 
άτομα με ειδικές ανάγκες» (27.05.2014).

Δράσεις του Υποτομέα Πετοσφαίρισης
 

Στο πλαίσιο του 22ου Συνεδρίου Φυσι-
κής Αγωγής & Αθλητισμού ο Υποτομέ-
ας οργάνωσε: 
1) Σχολή Διαιτητών Πετοσφαίρισης, 
στην οποία δίδαξε ο διεθνής διαιτητής 
κ. Χρήστος Μπατιανίδης. Η εκπαιδευ-

τική διαδικασία διήρκεσε 3 ημέρες (8 ώρες την ημέρα) και το απόγευμα της 
τρίτης ημέρας οι 70 φοιτητές που την παρακολούθησαν έδωσαν εξετάσεις.
2) Στρογγυλή τράπεζα με επιστημονικά θέματα, όπου παρουσιάστηκαν πολλές 
ενδιαφέρουσες ελληνικές και ξένες ανακοινώσεις σχετικές με το άθλημα, από 
τις οποίες εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα για τους προπονητές. Στο τέλος 
των διαλέξεων ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση και ανάπτυξη συνεργα-
σιών με το Πανεπιστήμιο της Vila Real της Πορτογαλίας. 
3) Σεμινάριο smashbal, όπου οι συνάδελφοι καθηγητές Φυσικής Αγωγής και 
προπονητές Πετοσφαίρισης, κκ. Ιωάννης Ανδρεάδης και Ανέστης Γιαννακό-
πουλος, παρουσίασαν το παιχνίδι με τη διδακτική μεθοδολογία για μικρά παι-
διά, σε φοιτητές.

Επισκέψεις σχολείων στο Τμήμα 

Με συντονιστές τους συναδέλφους Αν-
δρέα Αυγερινό και Μιχάλη Πολυτσάκη 
και με δραστηριοποίηση των τμημάτων 
της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών Δ΄ 
έτους, στην Α’/θμια και Β’/θμια Εκπαί-
δευση (μαθήματα 273 - 283), στο ακα-
δημαϊκό έτος 2014 – 2015 πραγματο-
ποίησαν επισκέψεις στο Τμήμα μας 
σχολεία της Κομοτηνής, των Σαπών και 

της Ξάνθης (2ο Γυμνάσιο Ξάνθης, 2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής, Διαπολιτισμικό Γυ-
μνάσιο Σαπών, 5ο Δημοτικό Κομοτηνής, Δημοτικό Σαπών και 12ο Νηπιαγω-
γείο Κομοτηνής με Τμήμα Ένταξης. Στο πλαίσιο αυτών των επισκέψεων οι μα-
θητές γνώρισαν το Τμήμα μας, ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις, ενημερώθηκαν 
για το αντικείμενο σπουδών της Φυσικής Αγωγής και τις δυνατότητες επαγγελ-
ματικής κατεύθυνσης και, τέλος, δραστηριοποιήθηκαν σε αθλήματα που δεν 
έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν στα σχολεία τους. Οι φοιτητές των τμημά-
των Πρακτικής Άσκησης ανέλαβαν, με πλήρη επιτυχία, τη διεκπεραίωση ενο-
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Σε γενικές συνελεύσεις ειδικής σύνθε-
σης ορκίστηκαν οι παρακάτω νέοι δι-
δάκτορες του προγράμματος «Άσκηση 
και Ποιότητα Ζωής»:

1) Ξανθή Κωνσταντινίδου: Κοινωνιο-
λογικές παράμετροι που καθορίζουν 
το προφίλ των γυναικών που ασχολού-
νται με τον αγωνιστικό αθλητισμό στην 
Ελλάδα (11.11.2013).

2) Δημήτρης Μπάρδας: Ψυχολογι-
κή ενίσχυση και εκμάθηση δεξιοτή-
των μαθητών μέσω της αυτοομιλίας) 
(11.11.2013).

3) Δήμητρα Γιαννακίδου: Διαχρονική 
μελέτη της σχέσης κινητικής απόδο-
σης, φυσικής δραστηριότητας και πα-
χυσαρκίας στην προσχολική και πρώτη 
σχολική ηλικία (05.03.2014).

4) Σταύρος Τάχης-Λαβούτης: Διερεύνη-
ση της σχέσης μεταξύ ανάμειξης, ψυ-
χολογικής δέσμευσης και αφοσίωσης 
των φιλάθλων στο ελληνικό επαγγελ-
ματικό ποδόσφαιρο (05.03.2014). 

5) Νεοκλής  Λεμονίδης: Καταγραφή και 
αξιολόγηση της προπονητικής συμπε-
ριφοράς προπονητών καλαθοσφαίρι-
σης εθνικών κατηγοριών μέσω συστη-
ματικής παρατήρησης (28.05.2014).

Χρήσιμες Διευθύνσεις

- Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ.: web.auth.gr/phed
- Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Τρικάλων: www.pe.uth.gr
- Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Ε.Κ.Π.Α.: www.phed.uoa.
gr
- Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Σερρών: www.phed-sr.
auth.gr
- Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλά-
δος: www.egve.gr
- Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυ-
σικής Αγωγής: www.pepfa.gr
- Εταιρεία Αθλητικής Ψυχολογίας: 
www.sportpsychology.gr
- Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής: 
www.hape.gr
- Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητι-
σμού: www.elleda.gr
- Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Χο-
ρού: www.elepex.gr



τήτων οργάνωσης, τη διδασκαλία αντικειμένων, καθώς και όλες τις δράσεις, 
αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις γνώσεις τους στη διδασκαλία 
και στην εκπαίδευση.

Επιπρόσθετα, αρκετά τμήματα της Πρακτικής Άσκησης, με υπεύθυνους και 
πάλι τους συναδέλφους Ανδρέα Αυγερινό και Μιχάλη Πολυτσάκη, οργάνωσαν 
και υλοποίησαν μαζικές σχολικές εκδηλώσεις Φυσικής Αγωγής εντός και εκτός 
των σχολείων φιλοξενίας, παρουσία εκπαιδευτικών, γονέων και ελεύθερου κοι-
νού (επίδειξη Τάε Κβο Ντο στα Ελευθέρια Κομοτηνής, επίδειξη αερόμπικ σε 
Δημοτικό και σε Γυμνάσιο της Κομοτηνής, δραστηριότητες ψυχοκινητικής σε 
Νηπιαγωγείο της Κομοτηνής στο Πανθρακικό Στάδιο, οργάνωση και διεξαγωγή 
παρέλασης Δημοτικού την 25η Μαρτίου), γνωρίζοντας  τις πραγματικές συν-
θήκες των μαζικών εκδηλώσεων και συνδέοντας το Τμήμα μας με τη συνολική 
εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης , αλλά και με την τοπική κοινωνία.

Ημερίδα για τη Διπλή Καριέρα (Dual Career) των αθλη-
τών και το Πρόγραμμα Erasmus

Στις 2 Απριλίου 2014 πραγματοποιήθη-
κε στο μεγάλο αμφιθέατρο του Τμήμα-
τος ημερίδα με 2 θέματα: 1) τη Διπλή 
Καριέρα των αθλητών, όπου ομιλητής 
ήταν ο κ. Βασίλης Μινούδης, Γενικός 
Διευθυντή του ΠΑΣΑΠ, ο οποίος πα-
ρουσίασε στους καθηγητές και τους 

φοιτητές / τριες που την παρακολούθησαν τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το θέμα και 2) το Πρόγραμμα Erasmus, όπου ομιλητής ήταν ο 
συνάδελφος κ. Κουρτέσης, ο οποίος παρουσίασε στους φοιτητές τα οφέλη που 
έχουν όταν συμμετέχουν στο πρόγραμμα και εξήγησε τις διαδικασίες που πρέ-
πει να ακολουθήσουν για να συμμετέχουν.

Αδελφοποίηση Ολυμπίας με το Colorado Springs, USA

Μετά από πρόταση του κ. Χάρη Καλόφωνου (απόφοιτου του ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, 
Διευθυντή Μάρκετινγκ της Ομοσπονδίας Πάλης των ΗΠΑ και εκπρόσωπου 
της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας των ΗΠΑ), προς τους αρμόδιους φορείς 
η πόλη της Αρχαίας Ολυμπίας και του Colorado Springs, έδρα της Επιτροπής 
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Ολυμπιακών Αγώνων των ΗΠΑ, υπέγραψαν πριν από λίγες μέρες σύμφωνο 
αδελφοποίησης. Η ομάδα σύνταξης του newsletter ενθουσιάστηκε με την εξέ-
λιξη αυτή, ενδιαφέρθηκε να μάθει περισσότερα για το θέμα αυτό και επικοινώ-
νησε μαζί του:

Κύριε Καλόφωνε πώς σας ήρθε η ιδέα της αδελφοποίησης των δύο πόλεων; 

Το 2004 ήταν μία σημαντική χρονιά γα μένα που επηρέασε ουσιαστικά τη ζωή 
μου, αφού αποφοίτησα από το ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ και συμμετείχα ως εθελοντής 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Σαν να είναι τώρα θυμάμαι καθηγητές 
μου στο ΤΕΦΑΑ, όπως ο Δημήτρης Γαργαλιάνος, ο Γιώργος Κώστα, η Ράνια 
Ματσούκα, η Ελένη Γλυνιά, κ.α., να λένε ότι στο κλάδο μας πρέπει πάντα να 
βρίσκουμε τον τρόπο να μετατρέπουμε τις ιδέες μας σε εμπειρίες και να αλλά-
ζουμε έτσι τον κόσμο, πράγμα που για πρώτη φορά μου δόθηκε η ευκαιρία να 
κάνω στους Αγώνες του 2004, όταν εργάστηκα για πρώτη φορά με την ηγεσία 
της Ολυμπιακής Επιτροπής των ΗΠΑ. Σχεδόν δέκα χρόνια μετά, το καλοκαίρι 
του 2013 επισκέφτηκα την Αρχαία Ολυμπία εκ μέρους της Παγκόσμιας και της 
Αμερικανικής Ομοσπονδίας Πάλης (για την οποία εργάζομαι), όπου οργάνωσα 
ένα τουρνουά πάλης στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός ντοκιμαντέρ, το οποίο 
χρησιμοποιήσαμε για να προβάλλουμε στα μέλη της ΔΟΕ την ιστορική σημα-
σία του αθλήματος και την ανάγκη διατηρήσουν το άθλημα στο πρόγραμμα 
των Ολυμπιακών Αγώνων. Επιστρέφοντας στο Colorado Springs έμαθα ότι η 
ηγεσία της πόλης, με σκοπό την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών, είχε 
εξαγγείλει τη δημιουργία 4 μεγάλων εγκαταστάσεων, 3 από τις οποίες είχαν 
σχέση με τον αθλητισμό. Ένα μουσείο για την Ολυμπιακή ιστορία της χώρας, 
ένα κέντρο Ολυμπιακών αθλημάτων και ένα αθλητιατρικό κέντρο (το 4ο ήταν 
ένα κέντρο επισκεπτών της Σχολής Ικάρων των ΗΠΑ), τα οποία θα κόστιζαν 
$ 240 εκ. Την πρόταση υποστήριζαν πολλοί κάτοικοι, αλλά δεν ήταν λίγοι και 
αυτοί που τόνιζαν ότι έπρεπε να διερευνηθούν περισσότερο οι επιπτώσεις που 
θα είχαν οι εγκαταστάσεις στην πόλη. Τότε ένοιωσα ότι θα ήταν πολύ σημαντι-
κό να γνωρίσουν περισσότερο οι κάτοικοι του Colorado Springs της ιστορία 
του Ολυμπισμού, ώστε να κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι 
η πόλη τους είναι η έδρα της Ολυμπιακής Επιτροπής της χώρας τους. Ένας 
άμεσος, αποτελεσματικός, οικονομικός και με πολλαπλά οφέλη για πολλούς 
τρόπος για να επιτευχθεί αυτό θεώρησα ότι είναι η αδελφοποίηση μεταξύ της 
Αρχαίας Ολυμπίας και του Colorado Springs.

Ποια ήταν η συμμετοχή σας στη διαδικασία αυτή; 

Εξέφρασα την ιδέα μου στους δημάρχους των 2 πόλεων, καθώς και στον πρό-
εδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν θετικά 
και τον περασμένο Φεβρουάριο με εξουσιοδότησαν να διαχειριστώ τα διαδικα-
στικά ζητήματα για την υλοποίηση του εγχειρήματος.

Τι σημαίνει για την Ολυμπία αυτή η αδελφοποίηση; 
Η Πόλη της Ολυμπίας και η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία θα γίνουν περισσότε-
ρο γνωστοί στο Colorado Springs, στις ΗΠΑ, αλλά και στον κόσμο γενικότερα, 
γεγονός που θα προσελκύσει περισσότερες δραστηριότητες και θα βελτιώσει 
την οικονομική τους δυνατότητα, μετατρέποντας το αδύνατο σε αναπόφευκτο.

Η παρακάτω φωτογραφία είναι από την τελετή υπογραφής του συμφώνου 

Α
π

όφ
οι

το
ι

Τ Μ
ΗΜ

Α 
ΕΠ

ΙΣ
ΤΗ

Μ
ΗΣ

 Φ
ΥΣ

ΙΚ
ΗΣ

 Α
ΓΩ

ΓΗ
Σ 

& 
ΑΘ

ΛΗ
ΤΙ

ΣΜ
Ο

Υ
ΔΗ

Μ
Ο

ΚΡ
ΙΤ

ΕΙ
Ο

 Π
ΑΝ

ΕΠ
ΙΣ

ΤΗ
Μ

ΙΟ
 Θ

ΡΑ
ΚΗ

Σ
N

EW
SL

ET
TE

R Επικοινωνία

Διαδώστε το newsletter και σε άλλους 
αποφοίτους. Για να λαμβάνουν κάθε 
νέα έκδοση του θα πρέπει να συμπλη-
ρώσουν την φόρμα συμμετοχής των 
αποφοίτων: 
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Δημιουργική Ομάδα 
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- Δημήτρης Γαργαλιάνος, Αναπληρω-
τής Καθηγητής
- Δημήτρης Γουλιμάρης, Αναπληρωτής 
Καθηγητής
- Ευάγγελος Μπεμπέτσος, Επίκουρος 
Καθηγητής
- Φίλιππος Φιλίππου, Επίκουρος Κα-
θηγητής
- Νικόλαος Βερναδάκης, Επίκουρος 
Καθηγητής
- Ανδρέας Αυγερινός, Λέκτορας



αδελφοποίησης και ο κ. Καλόφωνος είναι πρώτος από δεξιά.

Υπογραφή Συμφώνου Συναντίληψης μεταξύ του ΤΕ-
ΦΑΑ ΔΠΘ, της Επιστημονικής Επιτροπής της Παγκό-
σμιας Ομοσπονδίας Πάλης (FILA) και του Πανεπιστη-
μίου Guilan του Ιράν

Με πρωτοβουλία του κ. Γιάννη Μπάρμπα, καθη-
γητή του ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, και του κ. Bahman Mirzaei, 
καθηγητή του Πανεπιστημίου Guilan του Ιράν, 
υπογράφηκε Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ των 
δύο Πανεπιστημίων και της Επιστημονικής Επι-
τροπής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πάλης 
(FILA), μέλη της οποίας είναι και οι δύο καθηγη-
τές. Το Μνημόνιο ορίζει το πλαίσιο συνεργασίας 
μεταξύ των μερών σε θέματα μαθημάτων, σεμινα-
ρίων και έρευνας, κυρίως σε θέματα που αφορούν 

στο άθλημα της πάλης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων, μέσω των οποίων τα παιδιά θα διδάσκονται το άθλημα 
της πάλης.

Χορευτική παράσταση

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Σκηνική 
Παρουσίαση του Παραδοσιακού Χο-
ρού» οι φοιτητές/τριες του 4ου έτους 
της ειδικότητας «Ελληνικοί Παραδοσια-
κοί Χοροί», σε συνεργασία με τους φοι-
τητές/τριες του 2ου και του 3ου έτους 
οργάνωσαν, οργάνωσαν και παρουσί-

ασαν στο μεγάλο αμφιθέατρο του Τμήματος χορευτική παράσταση με θέμα 
«Την πατρίδα μου έχασα … μια καινούργια βρήκα». Την παράσταση παρακο-
λούθησαν ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κομοτηνής Δαμασκηνός, καθηγητές 
και καθηγήτριες του Τμήματος, φοιτητές και πλήθος Κομοτηναίων.

Επικοινωνία

Διαδώστε το newsletter και σε άλλους 
αποφοίτους. Για να λαμβάνουν κάθε 
νέα έκδοση του θα πρέπει να συμπλη-
ρώσουν την φόρμα συμμετοχής των 
αποφοίτων: 
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