
 

Ο ΚΑΗΜΟΣ και το ΠΑΡΑΠΟΝΟ του Γιωργου ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που ποτε δεν 
δημοσιευθηκε!!! 

Ο Γιωργος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ εκτος απο ενας θρυλος των στηπλ ως αθλητης υπηρξε 

εως την τελευταια στιγμη μια ξεχωριστη φυσιογνωμια. Ενας ιδιαιτερος ανθρωπος 

που ειχε μονο φιλους. Για ολο τον κοσμο ειχε και μια καλη κουβεντα να πει!! 

Υπηρετησε τον αθλητισμο ως προπονητης, διοικητικος παραγοντας του ΣΕΓΑΣ και 
κριτης στιβου παντα στην πρωτη γραμμη. Καταφερε το ακόλουθω ακατορθωτο. 

Σε ηλικια 87 ετων ξεκινουσε απο Χαϊδαρι οπου διεμενε αλλαζε 2 συγκοινωνιες για 

να βρισκεται καθημερινα στο προπονητικο σταδιο ΟΑΚΑ για να προπονει τα νεα 

παιδια. Με χιονια και βροχες με ζεστη και κρυο ο αερινος Γιωργος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

εδινε παντα πρωτος το παρων. Αφιερωνε πολυ χρονο για ολα τα παιδια του και 

ιδιαιτερα για να μαθει ενα μικρο αθλητη την τεχνικη στα στηπλ και το περασμα της 

λιμνης. Τα αποτελεσματα της προπονητικης δουλειας του ηρθαν γρηγορα και ο 

μικρος εφηβος αθλητης εγινε διεθνης. Ο Γιωργος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ως 

ομοσπονδιακος τεχνικος και αρχηγος αποστολης φορεσε και παλι την φανελα της 

Εθνικης ομαδας ως συνοδος του διεθνη εφηβου αθλητη του στα 3000μ στηπλ!!!! 

Ενος αθλητη που ο ιδιος τον ξεκινησε και μεσα σε 2 χρονια!!!τον εκανε πρωταθλητη 
και  διεθνη. 

Στην συνεχεια ομως το γνωστο συστημα ΔΕΝ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΕ και πηρε τον αθλητη 

του απο τα χερια του αφηνοντας τον με ενα ΠΑΡΑΠΟΝΟ εως το τελος. 

Ποτε ο ιδιος δεν θελησε να το δημοσιοποιησει, ποτε δεν παραπονεθηκε ποτε δεν 

κατηγορησε. Αυτο ηταν το μεγαλειο του ΑΝΘΡΩΠΟΥ Γιωργου ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. 

Προσπαθησε και μοιραστηκε το παραπονο του με την οικογενεια του με τον Δημητρη 

Παπασταυρου και μαζι μου. Λαβωμενος στα 87 του χρονια σταθηκε και παλι ΟΡΘΙΟΣ 

και συνεχισε να υπηρετει τον αθλητισμο ως προπονητης νεων παιδιων τα οποια 

υπεραγαπουσε. Εως την τελευταια στιγμη ηταν αερινος εφηβος οπως οταν 

υπερπηδουσε το εμποδιο στην λιμνη των στηπλ και προπονουσε!!! την πιο πιστη του 
αθλητρια την ΕΥΤΥΧΙΑ ΝΑΠΑ. 

Ο μεγαλος ΚΑΗΜΟΣ του Γιωργου ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ηταν να φτιαχτει ενα σταδιο που 

θα μπορουσαν οι αθλητες της ΑΕΚ να προπονουνται ολοι μαζι. Ηθελε τα ΠΑΙΔΙΑ του 

ολα ΜΑΖΙ. Στην προσπαθεια του αυτη εβρισκε ολες τις πορτες κλειστες. 

Ετσι θελησε να απευθυνει ενα προσωπικο μηνυμα-επιστολη στον Δημητρη 

Μελισσανιδη. Ειχα αρχισει να γραφω σε ενα χαρτι τα λεγομενα του: 
 

<<Προεδρε απευθυνομαι σε σενα μονο γιατι θελω να φτιαξεις ενα χωρο να μπορουν 

να κανουν προπονηση οι αθλητες στιβου της Α.Ε.Κ..>> Εκει σταματησε τα λεγομενα 

του και μου ειπε: <<Δεν θελω να στεναχωρησω με τα λογια μου τον προεδρο και 

την Α.Ε.Κ>>  

Αυτο ηταν το μεγαλειο του Γιωργου ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Πανω απο ολα ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
και η Α.Ε.Κ. Συμβολο για ολους μας και παραδειγμα στις νεοτερες γενιες!!  

Το τελευταιο διαστημα εχει ενδιαφερθει ο Δημαρχος Νεας Φιλαδελφειας 

καταξιωμενος καλιτεχνης ηθοποιος και βετερανος αθλητης του Γιωργου 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ο Γιαννης Βουρος. Προσπαθει να βρει χωρο για να στεγαστει ο 

στιβος των αθλητων της ΑΕΚ. Ελπιζουμε να μπορεσει να υλοποιησει το ονειρο του 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ μας Γιωργου ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. 



Και κλεινοντας το μικρο αφιερωμα στον δασκαλο και πατερα μας θα υιοθετησω τα 

λεγομενα ενος αλλου σπουδαιου διεθνη αθλητη με πανελληνια ρεκορ στα 1500μ 

5000μ 10.000μ και 23 Πανελληνιες νικες του Γιωργου Μεσημερτζη του 
Ολυμπιακου!!! 

<< Τι να πει κανεις για τον Γιωργο ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ; Μονο λογια καλα μπορει να 

πει και ολα στον υπερθετικο βαθμο!! Ο τελειος χαρακτηρας!! Ο ανθρωπος με την 

μεγαλη ψυχη!! Ο ανθρωπος που διεθετε μεγαλα αθλητικα αποθέματα!! Ο ανθρωπος 

που κατέθετε καθε προσπαθεια για να πετυχει το μεγάλο αποτελεμα!! Ο ανθρωπος 

ο αγαπητος σε ολους!! Ο ανθρωπος με τον οποιο εμενα στο ιδιο δωματιο 8χρονια 

χωρις να διαφωνησουμε ποτε!! Ο ανθρωπος προτυπο οικογενειαρχη!! Ο ανθρωπος 

με την μεγαλη καρδια!! Ο ανθρωπος απο τον οποιο πολλα μπορουσες ναπαρεις οπως 

πηρα και εγω σαν μικροτερος!! Ο ανθρωπος με το ωραιο χιουμορ!! 

Εαν δεν ημουν ο Γιωργος Μεσημερτζης, θα ηθελα να ημουν ο ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ>> 

Θα ηθελα και γω να προσθεσω ολα τα κοσμητικα επιθετα σε υπερθετικο βαθμο!! 

Τυχεροι οσοι τον γνωρισαν απο κοντα. Τυχερος που τον γνωρισα και με τιμησε ολα 

αυτα τα χρονια με μια απεραντη αγαπη και εκτιμηση μοιραζοντας μαζι μου τις 
σκεψεις του εως την τελευταια στιγμη. 

 

 


