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Με πρωτοβουλία της Οµοσπονδίας Βετεράνων του Στίβου και της «Κερκίδας του
Στίβου» πραγµατοποιήθηκε χθες (8/2/17) στην Αίθουσα Τελετών του
Παναθηναϊκού Σταδίου, η παρουσίαση του βιβλίου, σε έκδοση της Ένωσης
Συµµετασχόντων σε Ολυµπιακούς Αγώνες, µε τίτλο «ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ», όπου παρουσιάζονται οι βιογραφίες των 1.573
µετασχόντων από το 1896 µέχρι και το 2012, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και το
ένθετο µε τα πλήρη αποτελέσµατα των 96 Πρωταθλητών µας στους Ολυµπιακούς
Αγώνες του Ρίο.
Τους παρισταµένους χαιρέτησε κατ’ αρχάς ο Πρόεδρος των Βετεράνων
Γιώργος Μαρσέλλος, Σηµαιοφόρος της Ολυµπιακής µας Αποστολής στο Τόκιο και
πρώην Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Ενώ oΣυγγραφέας Κώστας Κατσιγιάννης διάβασε το
βιογραφικό του ερευνητή και συντάκτη του πονήµατος, Γενικού Γραµµατέα της
ΕΣΟΑ Γιώργου Λιβέρη. Ακολούθως ο ∆ηµοσιογράφος και Συγγραφέας Πέτρος
Λινάρδος, πρόσφερε µια περιγραφική εικόνα του βιβλίου, τονίσας µεταξύ άλλων:
«…… ο αναγνώστης µελετώντας τις 871 σελίδες του έργου θα διαπιστώσει
πόσος µόχθος, πόσο µεράκι, πόσος οραµατισµός, αλλά και βαθειά συναίσθηση
ευθύνης χαρακτηρίζουν την όλη συγγραφική προσπάθεια. Ο Γιώργος Λιβέρης
αναδεικνύεται δεινός ιχνηλάτης και εµβριθής ερευνητής τεκµηρίων που είναι τόσο
ογκώδη ώστε η επεξεργασία και το απόσταγµα των µηνυµάτων τους να απαιτήσει
πολύ χρόνο, πέρα από το µόχθο…»
Επίσης ο Λογοτέχνης Νίκος Μιχαλόπουλος, από τη δική του σκοπιά ανέλυσε
την προσπάθεια αλλά και τη διδαχή που είχαµε από τη διοργάνωση των
Ολυµπιακών Αγώνων στη Βραζιλία.
Μετά το πέρας της παρουσίασης του βιβλίου επίσης και από τον Συγγραφέα,
ο έχων τον ρόλο του συντονιστού Αλέξανδρος Φωτακίδης επέδωσε στον
Συγγραφέα Γιώργο Λιβέρη τιµητική πλακέτα στην οποία αναγραφόταν:
«Στο ∆ηµοσιογράφο – Συγγραφέα Γεώργιο Λιβέρη για την ανεκτίµητη
προσφορά του στον Ελληνικό Αθλητισµό 8/2/2017»
Στην εκδήλωση την Ένωση των Μετασχόντων στους Ολυµπιακούς Αγώνες
εκπροσώπησε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Γιάννης Παληός, καθώς ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ανδρεάδης απουσιάζει στις ΗΠΑ.
Παραστήκανε επίσης µεταξύ των άλλων ο Χρυσός Ολυµπιονίκης της Πάλης
και του ΕΓΣ Στέλιος Μυγιάκης, ο 7 φορές Βαλκανιονίκης στα Στηπλ Γιώργος
Παπαβασιλείου της ΑΕΚ, ο Χρυσός Μεσογειονίκης του Παναθηναϊκού Στέφανος
Πετράκης, ο παλαιός ∆εκαθλητής του ΠΓΣ Βασίλης Ανδρεάδης, ο Αθλητής µε τους
περισσότερους ελληνικούς τίτλους Νίκος Γεωργόπουλος του Παναθηναϊκού, ο
προπονητής του Χρήστου Παπανικολάου (Παναθηναϊκού) Γιώργος Κάβουρας
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επίσης του Παναθηναϊκού, ο παλαιός πρωταθλητής των δρόµων αντοχής της ΑΕΚ
Γιάννης Βιρβίλης, ο ιατρός των Ολυµπιακών Αποστολών Γιώργος Καµπούρογλου, ο
παλαιός πρωταθλητής Σφυροβολίας του Πανιωνίου Γιάννης Μαραγκουδάκης, ο
Γενικός Γραµµατέας της ΟΕΒΑΣ Μιχάλης Κουτσουδάκης παλαιός πρωταθλητής του
Πανιωνίου, ο µεγαλύτερος Βαδιστής «ever» Άρης Καραγιώργος του Παναθηναϊκού,
η Πρωταθλήτρια Ευρώπης στον Ακοντισµό Άννα Βερούλη, ο παλαιός κορυφαίος
διαιτητής Ποδοσφαίρου Νίκος Λαγογιάννης και πλήθος φιλάθλων, κυρίως φίλων
του Στίβου, δεδοµένου ότι και η εκδήλωση έγινε στη διαχρονική αθηναϊκή κοιτίδα
του Κλασσικού Αθλητισµού.

