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Στην κατάμεστη αίθουσα “Γ. Καράντζας” της Ενωσης Συντακτών
Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, παρουσία δημοσιογράφων, αθλητών,
ανθρώπων που έγραψαν την ιστορία του ελληνικού αθλητισμού και
σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε εκδήλωση τιμής στους
Βετεράνους του Αθλητικού Ρεπορτάζ.Σ’ εκείνους που υπηρέτησαν
με ζήλο ένα ρεπορτάζ, καθιερώνοντάς το στην δημοσιογραφική
συνείδηση, κάνοντας παράλληλα τομές που συζητήθηκαν κι άνοιξαν
δρόμους για τις επόμενες γενιές. Μια εκδήλωση με ξεχωριστή
σημασία δικαιώνοντας τον τίτλο «Σχολειό» για το αθλητικό
ρεπορτάζ, που για πρώτη φορά τίμησε συλλογικά το Μορφωτικό
Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ.

Τιμήθηκαν (με αλφαβητική σειρά) οι βετεράνοι
αθλητικοί συντάκτες:
Ντίνος Βεντίκος
Νίκος Γερακάρης
Γιάννης Διακογιάννης
Φαίδων Κωνσταντουδάκης
Γιώργος Λιβέρης
Δημήτρης Λιμπερόπουλος
Πέτρος Λινάρδος
Χάρης Λυμπερόπουλος
Κώστας Μητρόπουλος
Ανδρέας Μπόμης

Γιώργος Παντούρης
Λευτέρης Παπαδόπουλος
Μάκης Παπαζήσης
Δημήτρης Παπαναγιώτου
Σταύρος Τσώχος
Βαγγέλης Φουντουκίδης
Την εκδήλωση άνοιξε η Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ
και του Μορφωτικού Ιδρύματος, Μαρία Αντωνιάδου, αναφέροντας,
μεταξύ άλλων: “Οι σημερινοί τιμώμενοι είναι εκείνοι που
υπηρέτησαν με ζήλο το αθλητικό ρεπορτάζ και το ανέδειξαν με
την πένα τους. ΄Εκαναν επίσης και την παρουσίαση των αθλητικών
γεγονότων με μοναδικό τρόπο φέροντας τον αθλητισμό μέσα στο
σπίτι κάθε ΄Ελληνα”.
“Αν δεν ήταν οι αθλητικογράφοι της γενιάς αυτής δεν
θα κάναμε καριέρα”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Σαργκάνης.
Δεν ήταν ο μόνος ποδοσφαιριστής – θρύλος που παρέστη ήταν
επίσης οι Μίμης Δομάζος, Αντώνης Αντωνιάδης, Γιάννης
Φρονιμίδης, Στέλιος Σεραφείδης, Μιχάλης Σιμιγδαλάς, Μάικ Ηλίας
Γαλάκος, Σάββας Παπάζογλου, Νίκος Τσίλης, Γιώργος Ροκίδης,
Δημήτρης Λώρης Θεοφάνης, Μιχάλης Βουτσαράς, Τότης Φυλάκούρης,
Νίκος Τζουνάκος, Γιώργος Γονιός, Αντώνης Γλύκας, ο καθηγητής
διαιτησίας Περικλής Βασιλάκης κα.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν επίσης η βουλευτής της
ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη, ο τ. Περιφερειάρχης, Δημήτρης Σγουρός.
Καθώς και ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤ, Γιώργος
Λυκουρόπουλος, που απέμεινε τιμητική διάκριση στον, επί 16
χρόνια στέλεχος της ελληνικής τηλεόρασης, Βαγγέλη Φουντουκίδη.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου
Αθλητικού Τύπου, Σωτήρης Τριανταφύλλου, ο τ. Πρόεδρος του
ΠΣΑΤ, Παύλος Γερακάρης (Πρόεδρος Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού
Συμβουλίου ΕΣΗΕΑ) και η Αρια Αγάτσα, Β΄ Αντιπρόεδρος της
ΕΣΗΕΑ.
Με τη συνεργασία της διεύθυνσης αρχείου της ΕΡΤ και των

βετεράνων που παραχώρησαν μέρος της προσωπικής συλλογής τους
δημιουργήθηκε ένα βίντεο – ντοκιμαντέρ για την προσφορά των
τιμώμενων σε επιμέλεια του συναδέλφου, Γιώργου Νικολαΐδη που
προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
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Μπόμης, μέλη του ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ
Χορηγοί: Aegean, ΕΛΤΑ και το brandnameStoli της
εταιρείας Καρούλιας.

