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ΧΟΡΗΓΟΣ: 
 Παγκόσμια Ομοσπονδία Αποδήμων Κεφαλλήνων  & Ιθακησίων  «ΟΔΥΣΣΕΥΣ»  
 
Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2003, πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα της 
Κοργιαλένειου Βιβλιοθήκης Αργοστολίου η παρουσίαση του ιστορικού μελετήματος 
«Κεφαλλονιά-Ιθάκη & Ολυμπιακοί Αγώνες» του εκπαιδευτικού Γεράσιμου Σωτ. 
Γαλανού. 
 
Η έκδοση αναφέρεται στη σχέση των νησιών με τους Ολυμπιακούς Αγώνες  καθώς και 
στους Κεφαλλονίτες και Θιακούς Ολυμπιονίκες. Περιλαμβάνει ένα ένθετο τριάντα δύο 
σελίδων και ένα ψηφιακό δίσκο (CD ROM). Τόσο η έντυπη όσο και η ψηφιακή μορφή 
είναι δίγλωσσες (ελληνικά/αγγλικά) και περιέχουν σπάνιο φωτογραφικό υλικό και 
λεπτομερή τεκμηρίωση. 
 
Όπως αναφέρει ο ίδιος ο συγγραφέας στον πρόλογο του βιβλίου του «...το έργο αυτό 
μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για ποικίλες εκδηλώσεις στα νησιά μας, με κορυφαία, 
το πέρασμα της αθλητικής φλόγας από το Νομό μας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
«Αθήνα 2004». 
 
Την παρουσίαση της έκδοσης έκανε ο διευθυντής της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης Ηλίας 
Τουμαζάτος, ενώ την ηλεκτρονική παρουσίαση έκανε η κ. Ελένη Δημητράτου η οποία 
πέρα από τον συντονισμό του έργου είχε αναλάβει και την μετάφραση στα αγγλικά.  
 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους  
ο Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ.κ. Σπυρίδων,  
ο περιφερειακός δ/ντής Θ. Κουκουλέτσος,  
ο αντινομάρχης Σ. Κουρής, 
 ο δήμαρχος Αργοστολίου Γ. Φόρτες, 
 ο τ. Νομάρχης Δ. Γεωργάτος,  
ο γραμματέας του Δ.Σ. της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κεφαλλήνων και 
Ιθακησίων «Οδυσσεύς» Κ. Βαγγελάτος, 
νομαρχιακοί,  
δημοτικοί σύμβουλοι κ.α. 
 
Οι συντελεστές της έκδοσης είναι οι εξής:  
 
Γεράσιμος Σωτ. Γαλανός: έρευνα –συγγραφή 
www.kefalonia.net.gr: επεξεργασία ψηφιακή προβολή 
Web Media Ltd: κατασκευή εντύπου/εφαρμογής πολυμέσων 
Νίκη Κοκκίνου: γραφικά – σελιδοποίηση 
Airplane Editions: επιμέλεια εκτύπωσης 
Eurodisc S.A.: αναπαραγωγή CD ROM 
Ελένη Δημητράτου: συντονισμός έργου – μετάφραση 
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Η κα Δημητράτου, ο κος Τουμασάτος και ο κος Γαλανός 
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