
Pierre de Coubertin –
Η Ζωή και το Έργο ενός

Ανθρωπιστή

Ο Pierre  έξι ετών

Το Κάστρο Mirville (Νορµανδία) – εδώ ο Coubertin πέρασε το µεγαλύτερο
µέρος της παιδικής του ηλικίας

1863 - 1η Ιανουαρίου – Ο Pierre de Coubertin γεννήθηκε στο
Παρίσι ως τέταρτο και µικρότερο παιδί µιας
πλούσιας αριστοκρατικής οικογένειας

1864-80 - ανέµελη παιδική ηλικία σε ένα σπίτι στο Παρίσι και στο
Κάστρο Mirville στη Νορµανδία

- σχολή Ιησουϊτών στο Παρίσι
1880 - έπαιζε πιάνο, ήταν ένας ταλαντούχος µουσικός και

ενθουσιώδης αθλητής και αγαπούσε τη φύση
1880-83 - αρνήθηκε µια καριέρα στρατιωτικού που προοριζόταν

γι’ αυτόν
- σπούδασε Νοµική και Πολιτικές Επιστήµες στο Παρίσι

1883-90 - ο Coubertin ασχολούταν όλο και περισσότερο µε
κοινωνικά θέµατα, αγωνίστηκε για µια παιδαγωγική
αναµόρφωση στη Γαλλία

- θεωρούσε τον αθλητισµό κατάλληλο µέσο για των
εκπαίδευση των νέων και υποστήριζε την εισαγωγή
της φυσικής αγωγής στα σχολεία

- διάφορα εκπαιδευτικά ταξίδια σε Αγγλία, Καναδά και
ΗΠΑ

- πολλές δηµοσιεύσεις σχετικές µε παιδαγωγικά και
ιστορικά θέµατα

- αφιέρωσε τον εαυτό του στην ίδρυση µαθητικών
αθλητικών συλλόγων και στην ηγεσία οργανισµών σε
εθνικό επίπεδο

1892 - διάλεξη στο Πανεπιστήµιο της Σορβόννης στο Παρίσι: 
Ανακοίνωση της αναβίωσης των Ολυµπιακών Αγώνων

1894 - Με την ίδρυση της ∆ΟΕ (IOC), ο Coubertin ανέλαβε
τη θέση του πρώτου γραµµατέα

1895 - γάµος µε τη Marie Rothan
1896 - 1οι Ολυµπιακοί Αγώνες στην Αθήνα. ο Coubertin έγινε

πρόεδρος της ∆ΟΕ
- γέννηση του γιου του Jacques 

1897 - 1ο Ολυµπιακό Συνέδριο στη Χάβρη, υπό την ηγεσία του
Coubertin

- διάφορα ταξίδια σε όλη την Ευρώπη µε στόχο τη
µελέτη της πολιτικής κατάστασης και τη διάδοση της
Ολυµπιακής Ιδέας.

1900 - Ολυµπιακοί Αγώνες στο Παρίσι. ο Coubertin 
απογοητεύτηκε διότι επισκιάστηκαν από την
Παγκόσµια Εµπορική Έκθεση

1902 - γέννηση της κόρης του Renée
1906 - επαναστατικό για την εποχή του: ο Coubertin ίδρυσε

έναν εργατικό αθλητικό σύλλογο
- σκόπευε να συστήσει πανεπιστήµια για εργαζόµενους
- αναρίθµητες εκδόσεις και εκθέσεις για τη φυσική
αγωγή και τα παιδαγωγικά

1912 - ο Coubertin εισήγαγε το Μοντέρνο Πένταθλο στους
Ολυµπιακούς Αγώνες της Στοκχόλµης και κήρυξε την
έναρξη του «Πεντάθλου των Μουσών» (καλλιτεχνικοί
διαγωνισµοί)

- ο ίδιος κέρδισε χρυσό µετάλλιο για την «Ωδή στον
Αθλητισµό»

1915 - µετέφερε τα κεντρικά γραφεία της ∆ΟΕ στη Λωζάννη
1925 - παραιτήθηκε από πρόεδρος της ∆ΟΕ

- του απονεµήθηκε ισόβια τιµητική προεδρία
- ίδρυση της Παγκόσµιας Παιδαγωγικής Ένωσης

1926-27 - έκδοση της τετράτοµης Παγκόσµιας Ιστορίας του
- έζησε ως το θάνατό του στην Ελβετία. κληροδότησε
την περιουσία του για την πραγµατοποίηση των ιδεών
του

1937 - πέθανε από καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια ενός
περιπάτου στη Γενεύη στις 22 Σεπτεµβρίου

Ο Coubertin µε τη σύζυγό του Marie Rothan
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