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Αναµόρφωση του
Εκπαιδευτικού Συστήµατος

Αυτός ο άνθρωπος – µε αυτόβουλος, δηµιουργικός και ενθουσιώδης – του οποίου το προσωπικό σύνθηµα είναι: ‘voir 
loin, parler franc, agir ferme’ («βλέπε µακριά, µίλα ειλικρινά, πράξε αποφασιστικά), αυτός ο επαναστάτης απέναντι
στην κοινή γνώµη, για τον οποίο «η επιτυχία δεν είναι σκοπός, αλλά ένα µέσο επίτευξης του υψηλότερου», αξίζει τον
τίτλο «ανθρωπιστής».

Επαναστάτης για την εποχή του
προτείνει τη δηµιουργία Λαϊκών
Πανεπιστηµίων, το 1906 ιδρύει

έναν αθλητικό σύλλογο
εργαζοµένων και απαιτεί: «Ανοίξτε
τις πύλες του Ναού για να γίνουν
όλοι δεκτοί στον Πολιτισµό...»

«Η αναντικατάστατη αναγκαιότητα
για Φυσικό Πολιτισµό και

Πολιτισµό του Χαρακτήρα δεν
εξαιρεί την διαµόρφωση της

ευφυίας και της λογικής. Πρόκειται
για ζήτηµα ενός αρµονικού συνόλου.

Pierre de Coubertin

«Αφήστε µας να εξάγουµε κωπηλάτες, 
δροµείς, ξιφοµάχους. Εκεί βρίσκεται η
ελεύθερη ανταλλαγή του µέλλοντος και, 
τη µέρα που θα ενταχθεί στις συνήθειες
της γηραιάς Ευρώπης, ο σκοπός της
ειρήνης θα έχει αποκτήσει νέα και
ισχυρή υποστήριξη.
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Με µεγάλο ενδιαφέρον ο Pierre de Coubertin αναζητούσε κοινωνικοπολιτικές βελτιώσεις και επιστηµονικές ανακαλύψεις. Όλες
οι προσπάθειες, τα αισθήµατα και το έργο του χαρακτηρίζονταν από ανοιχτό µυαλό.

Λόγω του τεράστιου πεδίου των γνώσεών του και της ποικιλίας των θεµάτων πάνω στα οποία εργάστηκε, µπορεί να θεωρηθεί
συνεχιστής των µεγάλων εγκυκλοπαιδιστών του 18ου αιώνα.

Το ταλέντο του σε επιστηµονικά θέµατα είναι εκπληκτικό, και ως λαϊκός συγγραφέας και ως µελετητής, που γνωρίζει πως να
µοιραστεί τις γνώσεις του.

Σε πολλούς τοµείς της ζωής ήταν ένας σπουδαίος προποµπός, προάγγελος και επαναστάτης για την εποχή του. Ακόµα και έναν
αιώνα µετά πολλά από τα οράµατά του δεν έχουν χάσει την επικαιρότητά τους.

«Κάθε τέσσερα χρόνια οι αναγεννηµένοι
Ολυµπιακοί Αγώνες θα πρέπει να δίνουν στην
παγκόσµια νεολαία την ευκαιρία για µια
χαρούµενη και αδελφική συνάντηση που
σταδιακά θα συµβάλλει στην εξάλειψη της
άγνοιας των εθνών σχετικά µε το κοινό τους
συµφέρον: µια άγνοια που ενθαρρύνει παλιές
δυσαρέσκειες, ενισχύει τις παρεξηγήσεις και
µετατρέπει αναµετρήσεις σε άγριες
συγκρούσεις.

«Όλα τα είδη των αθληµάτων για όλους. αυτό
το σύνθηµα αναµφίβολα θα θεωρηθεί ευρέως
ότι είναι ουτοπικό. Λίγη σηµασία έχει. Το έχω
υπολογίσει και εξετάσει λεπτοµερώς. 
Γνωρίζω ότι είναι και πιθανό και ακριβές. 
Όση δύναµη και χρόνια µου αποµένουν θα
αφιερωθούν στο θρίαµβό του.»


