
ПЕРШИЙ ПРЕЗИДЕНТ МІЖНАРОДНОГО  

ОЛІМПІЙСЬКОГО КОМІТЕТУ 

 

Деметріос Вікелас 

 

 

Народився 15 (27) лютого 1835 

Ермуполіс, Syros - Ermoupoli Municipality, Південні Егейські 

острови, Греція 

Помер 7 липня 1908 (73 роки) 

Афіни, Муніципалітет Афіни, Центральні Афіни, периферія 

Аттика, Греція 

Громадянство  Греція 

Національність грек 

Проживання Ермуполіс, Константинополь, Одеса, Лондон, Париж і Афіни 

Діяльність історик, письменник, перекладач, автор, поет і бізнесмен  

Alma mater Університетський коледж Лондона  

Посада Президент Міжнародного олімпійського комітету  

https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1835
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Syros_-_Ermoupoli_Municipality&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%95%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%95%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1908
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%90%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%90%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Greece.svg


 
За його пропозицією перші Олімпійські ігри сучасності 

відбулись в Афінах 

Автограф 

 

 

1894 року Д. Вікелас на запрошення свого друга П'єра де Кубертена на 
скликаному ним в Парижі конгресі представляв Всегрецький Афінський клуб. Було 
прийнято рішення про заснування сучасного Олімпійського руху. Вікелас виступив з 
доповіддю про Олімпійські ігри старовини, написаним для нього одним із 
співвітчизників. Спочатку П. де Кубертен пропонував провести перші нові Олімпійські 
ігри в Парижі у 1900 році, але Вікелас переконав його і створений Міжнародний 
олімпійський комітет, що Ігри повинні бути проведені в Афінах, що символізувало би 
спадкоємність нових Олімпійських ігор старогрецьким. Оскільки конституція МОК на 
той час вимагала, щоб президентом комітету був представник країни, що приймає 
наступні Олімпійські ігри, першим президентом МОК був обраний Деметріос Вікелас. 
Завдяки особистим зв'язкам і впливу Вікеласа вдалося вирішити численні проблеми, 
з якими зіткнулися організатори Ігор. 

Перші Олімпійські ігри відбулася вже у 1896 році і мали великий успіх. Після їх 
закриття Вікелас пішов з посади президента МОК і повернувся до вивчення проблем 
виховання і освіти, які його завжди цікавили. Вікеласа настільки надихнув успіх Ігор в 
Афінах, що на Другому Олімпійському конгресі 1897 року в Гаврі він запропонував 
постійно проводити Олімпійські ігри в Греції. Проти цього різко висловилася 
більшість делегатів, зокрема й П’єр де Кубертен. Вікелас відсторонився від 
Олімпійського руху і повністю і розпочав реалізацію своїх творчих задумів. Так у 1904 
році він організував в Афінах Конгрес з питань освіти. 

Останній раз з колишніми колегами Міжнародного олімпійського комітету 
Вікелас бачився в Брюсселі на III Олімпійському конгресі, де був присутній як 
спеціально запрошений гість.  

Деметріос Вікелас помер 20 липня 1908 в Афінах у віці 73 років. 
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