«Διασυλλογικό Ποδηλατικό Σιρκουί Καλαμάτας» στη μνήμη του Νικολάου Κωστέα
28/4/2013

Όλα ήταν άριστα από κάθε πλευράς (διοργάνωσης και διεξαγωγής) στο
«Διασυλλογικό Ποδηλατικό Σιρκουί Καλαμάτας» στη μνήμη του Καλαματιανού Πρωταθλητή
Ποδηλασίας του Σωματείου μας Νικολάου Κωστέα, που έγινε στις 28/4/2013 στο κέντρο
της Καλαμάτας για τις κατηγορίες Ανδρών, Νέων, Εφήβων και Μάστερς με συνδιοργανωτές
τον Α.Ο. Πήγασο Κυψέλης και τον Φορέα Κοινωνικής Προστασίας & Αθλητισμού του Δήμου
Καλαμάτας και χορηγούς τους Δήμο Καλαμάτας και Costa Navarino.
Πρέπει να τονιστεί ότι όλοι ανεξαιρέτως που προσήλθαν στον αγώνα υπερέβαλαν
εαυτούς από την πλευρά τους και συνεργάστηκαν άριστα και ομόψυχα για να επιτευχθεί
άριστη διοργάνωση του αγώνα αυτού και άριστη διεξαγωγή σε μια μάλιστα διαδρομή με
μεγάλη καθημερινή κίνηση στο κέντρο της Καλαμάτας, που εύλογα είχε δημιουργήσει
ανησυχίες. Η μεγάλη επιθυμία όλων για την επιτυχία του αγώνα αυτού και η άκρως
επιτυχημένη διεξαγωγή του είναι βέβαιο ότι είχαν βάση την μεγάλη – απόλυτη – αποδοχή,
εκτίμηση, αγάπη, αναγνώριση και σεβασμό που συγκέντρωνε ο αδικοχαμένος
Καλαματιανός Πρωταθλητής Ποδηλασίας Νικόλαος Κωστέας, από όλους όσους είχαν την
τύχη να τον γνωρίσουν. Ο Νίκος, με μεγάλη δύναμη αγωνιστική και ψυχική και με μεγάλη
ικανότητα και πάθος στην ποδηλασία, μεγάλη αξία και προσωπικότητα και παράλληλα
διακριτικότητα, καλοσύνη, ευγένεια και απαράμιλλο αδαμάντινο χαρακτήρα και ήθος,
παραμένει πλέον διαρκές σύμβολο στη ποδηλασία και όχι μόνο. Όλοι οι άνθρωποι της
Καλαμάτας, της Ποδηλασίας, του Σωματείου Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης έκαναν ότι καλύτερο
μπορούσαν για την επιτυχία αυτής της διοργάνωσης στη μνήμη του Νικολάου Κωστέα,
υπήρχε έντονη η συγκινησιακή φόρτιση και από κάπου η ψυχή του Νικολάου Κωστέα θα
χαμογελούσε για αυτή την αγάπη και την αναγνώριση όλων.
Ο αγώνας τελικά (εκκίνηση στις 11 για τους Άνδρες, Νέους, Έφηβους και στις 12 για
τους Μάστερς) έγινε σαν σε κλειστή, απόλυτα προστατευμένη πίστα, μολονότι διεξήχθη
στο κέντρο της Καλαμάτας (διαδρομή: Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως - αφετηρία –
Αριστομένους, Φραντζή, Κεφαλά, Αρτέμιδος, 23ης Μάρτιου, Αριστομένους, τερματισμός
στη Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως μετά από 10 γύρους συνολικής απόστασης 30
χιλιομέτρων) και τον παρακολούθησε πλήθος κόσμου. Είχαν τοποθετηθεί άτομα σε όλες τις
διασταυρώσεις στο μήκος της διαδρομής και υπήρχαν προστατευτικές κορδέλες καθώς και
διπλή τριχιά σε σημεία που είχαν ανάγκες για την ασφάλεια των αθλητών. Στον χώρο της
Αφετηρίας και του Τερματισμού, όπου λειτουργούσε και μικροφωνική εγκατάσταση του
Δήμου Καλαμάτας, είχαν τοποθετηθεί και από τις δύο πλευρές κιγκλιδώματα. Καθοριστική
ήταν η συμβολή της Τροχαίας Καλαμάτας με μεγάλη παρουσία, της Δημοτικής Αστυνομίας
Καλαμάτας,, των Εθελοντών Σαμαρειτών καθώς και εθελοντών πολιτών του Δήμου
Καλαμάτας με σύσσωμο βέβαια τον Φορέα Κοινωνικής Προστασίας & Αθλητισμού του
Δήμου Καλαμάτας από τον Πρόεδρό του κο Αδαμόπουλο, την κα Γεωργάρα, τον κο
Βακαλόπουλο κλπ, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας κο Πολίτη και την
«ψυχή» της διοργάνωσης Αντιδήμαρχο Καλαμάτας κο Χρήστο Ριζά.

Πριν από τις δύο εκκινήσεις τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Νικολάου
Κωστέα το πέρας του οποίου «έφερε» αυθόρμητο χειροκρότημα για τον Ν. Κωστέα. Τις
εκκινήσεις ως αφέτες έδωσαν ο Πρόεδρος του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας &
Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας κος Ιωάννης Αδαμόπουλος με τα ανίψια του Νικολάου
Κωστέα. Και οι δύο αγώνες έγιναν με απόλυτη ασφάλεια, κανένα ατύχημα, κανένα
πρόβλημα και καμία διαμαρτυρία.
Στο πρώτο αγώνα της κατηγορίας Ανδρών, Νέων και Εφήβων συμμετείχαν 29
αθλητές (24 Άντρες, 4 Νέοι Άντρες και 1 Έφηβος) από τα Σωματεία Ευκλής Καλαμάτας,
Μεσσηνιακός Γ.Σ., Ποδηλατόδρομος Πύργου, Α.Ε.Κ., Α.Ο. Θησέας, Π.Ο. Πατρών, Π.Ε.Σ.Α.
Αστέρας και Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης. Μετά το πρώτο γύρο που ήταν και «δοκιμαστικός» με
προπομπό τον κο Κοσμά Νταβουντιάν, οι αθλητές ανέπτυξαν μεγάλη ταχύτητα και
διαχωρίστηκαν σε μικρότερα γκρουπ. Γρήγορα ξεχώρισε το γκρουπ των πέντε (5)
προπορευόμενων αθλητών (Κατράκης, Δημητρακόπουλος, Γκίνης, Παπαγεωργίου,
Γερολυμάτος) με σημαντική απόσταση από τους άλλους αθλητές και η τελική κατάταξη
μεταξύ τους ήταν αποτέλεσμα του τελικού σπριντ στον τελευταίο γύρο.
Η τελική κατάταξη: 1) ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ), 2)
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), 3) ΓΚΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ), 4) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ), 5) ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ (Α.Ο.
ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ), 6) ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Ν) (ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ), 7)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (Ν) (Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ), 8) ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Ν)
(Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ), 9) ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ), 10)
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), 11) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
(ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ), 12) ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Α.Ε.Κ.), 13)
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), 14) ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ν)
(ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ.), 15) ΚΟΤΣΟΓΛΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), 16) ΚΕΦΑΛΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ (Ε) (ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), 17) ΓΥΦΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΥΚΛΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), 18) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (Α.Ε.Κ.), 19) ΓΥΦΤΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΕΥΚΛΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), 20) ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), 21) ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
(ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), 22) ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), 23) ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), 24) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (Α.Ε.Κ.), 25) ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ
ΦΩΤΗΣ (ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ.), 26) ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), 27)
ΚΑΜΠΑΝΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), 28) ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(Α.Ε.Κ.), 29) ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ (ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ).
Οι νικητές ΑΝΔΡΕΣ: 1) ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ), 2)
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), 3) ΓΚΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ), 4) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ), 5) ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ (Α.Ο.
ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ), 6) ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ).
Οι νικητές ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ: 1) ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΥΡΓΟΥ), 2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ), 3) ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ (Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ), 4) ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ.).
Οι νικητές ΕΦΗΒΟΙ: 1) ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ (ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ).

Στο δεύτερο αγώνα της κατηγορίας Μάστερς αγωνίσθηκαν 16 αθλητές από τα
Σωματεία Ευκλής Καλαμάτας, Μεσσηνιακός Γ.Σ., Ποδηλατόδρομος Πύργου, Α.Ε.Κ.,
Πανερυθραϊκός, Α.Ο. Θησέας, Π.Ο. Πατρών και Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης. Σε αυτόν
πρωταγωνίστησαν και κυριάρχησαν πλήρως οι συναθλητές του Νικόλαου Κωστέα στον Α.Ο.
Πήγασο Κυψέλης. Μάλιστα ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής της κατηγορίας αυτής Λουκάς
Καταπόδης αγωνίστηκε με φανέλα που ανέγραφε το όνομα του Νικολάου Κωστέα. Γρήγορα
και αφού μαζί με τον δις Πρωταθλητή Αττικής Μάστερς το 2013 Φάνη Καταπόδη, αδερφό
του, έδωσαν ξέφρενο ρυθμό, ξεκόλλησαν μαζί από τους άλλους αθλητές με σημαντική
διαφορά και θριαμβευτικά-πανηγυρικά τερμάτισαν μαζί με υψωμένα τα χέρια – δύο
πρώτες νίκες – στις υποκατηγορίες Μάστερς Α και Β. Τους ακολούθησε ο Πατρινός
συναθλητής τους Γιώργος Καούρης σε μεγάλη φόρμα, ενώ και ο συναθλητής τους Γιώργος
Νίνης με εντυπωσιακή επίσης εμφάνιση, ανέβηκε 3ος στο βάθρο των νικητών μετά τους Φ.
Καταπόδη και Γ. Καούρη. Είχαν αποφασίσει να αγωνισθούν με πάθος στον αγώνα αυτό για
το Νίκο και έκαναν πράξη την απόφαση τους. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι συναθλητές
του Νικόλαου Κωστέα στον Α.Ο. Πήγασο Κυψέλης αγωνίστηκαν με μαύρα περιβραχιόνια
(όπως φορούσαν και οι παράγοντες της ομάδας τους), μίλησαν συγκινητικά για το Νίκο και
ο Λουκάς Καταπόδης αφιέρωσε το Κύπελλα που κέρδισε στις οικογένειες των αδελφών του
Νικολάου Κωστέα.
Η κατάταξη στην κατηγορία Μαστερς: 1) ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ (Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ
ΚΥΨΕΛΗΣ), 2) ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ), 3) ΚΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ), 4) ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (Α.Ε.Κ.), 5) ΝΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Ο.
ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ), 6) ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ.), 7) ΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ), 8) ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΝΑΣΟΣ (ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ), 9)
ΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (Α.Ε.Κ.), 10) ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), 11)
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ Α.Σ.), 12) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ), 13) ΒΕΡΓΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), 14)
ΜΑΝΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
(ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ), 15) ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Π.Ο.
ΠΑΤΡΩΝ), 16) ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ.).
Οι νικητές ΜΑΣΤΕΡΣ Α: 1) ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ), 2)
ΚΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ), 3) ΝΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ
ΚΥΨΕΛΗΣ), 4) ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ.), 5) ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΝΑΣΟΣ
(ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ), 6) ΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (Α.Ε.Κ.).
Οι νικητές ΜΑΣΤΕΡΣ Β: 1) ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ (Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ), 2)
ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (Α.Ε.Κ.), 3) ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ, 4)
ΒΕΡΓΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), 5) ΜΑΝΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
(ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ).
Οι νικητές ΜΑΣΤΕΡΣ Γ: 1) ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ).
Το διασυλλογικό Σιρκουί Καλαμάτας της 28/4/2013 στη μνήμη Νικολάου Κωστέα
συγκαταλέγεται πλέον σε ένα από τους καλύτερους ποδηλατικούς αγώνες από τις δεκάδες
ποδηλατικών αγώνων που έχει διοργανώσει ή συνδιοργανώσει ο Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης,
όπως οι Γύροι «Παναθήναια», «Αττικό Άλσος», «Κυψέλης», «Γαλατσίου», «Σάμου»,
«Ρεθύμνου», «Μοσχάτου», οι Αναβάσεις «Φλαμπουρίου Πάρνηθας Εθνικής Επετείου Όχι»,

«Καστερόλιζου Βούλας», «Αρκαδίου Ρεθύμνου», οι Αγώνες «Ζευγών στη Βάρκιζα» και
«Σκυταλοδρομία στη Πολυτεχνειούπολη» και άλλοι. Είχε την ιδιαιτερότητα ότι είχε έντονο
το συγκινησιακό στοιχείο.
Στην όλη εκδήλωση βοήθησαν τα μέγιστα οι οικογένειες των αδελφών του
Νικολάου Κωστέα, οι οποίες μεταξύ άλλων φιλοξένησαν τους αθλητές του Πήγασου
Κυψέλης και παρέθεσαν πλήρες βραδινό το Σάββατο σε εξοχική ταβέρνα της Καλαμάτας
στους αθλητές του Πήγασου, τους παράγοντες και τους κριτές που ήρθαν από την Αθήνα,
με νηστίσιμα (θαλασσινά) κλπ. Βοήθησαν επίσης για την κάλυψη των αναγκών του αγώνα.
Τα έπαθλα για τους νικητές (Κύπελλα, Μετάλλια και Διπλώματα) αθλοθέτησε η
Τοπική Δημοτική Αρχή του Δήμου Καλαμάτας, ενώ ο Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης παρέδωσε
πλακέτα για τον Νικόλαος Κωστέα στην οικογένειά του μαζί με λαβαράκι του Σωματείου,
όπως επίσης παρέδωσε λαβαράκι του Σωματείου στο Δήμο Καλαμάτας και στα Τοπικά
Σωματεία της Καλαμάτας Ευκλή και Μεσσηνιακό που συμμετείχαν στον αγώνα.
Στον αγώνα της Καλαμάτας της 28/4/2013, στην επιτυχημένη διεξαγωγή του αγώνα
βοήθησαν μεταξύ άλλων η Αλυτάρχης του αγώνα Μαρία-Σοφία Λιανού και οι παλαιοί
Πρωταθλητές και έμπειροι στη διεξαγωγή αγώνων ποδηλασίας Αλέκος Κελόγλου, Τάσος
Καραμανίδης και Δημήτρης Πανταζής, που μετέβησαν ανιδιοτελώς από την Αθήνα για να
βοηθήσουν στην επιτυχία του αγώνα. Παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Σωματείου μας Δημ.
Λιανός, που μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. συνέταξαν μετά την επιστροφή του και απέστειλαν το
ευχαριστήριο Δελτίο Τύπου του Σωματείου μας το οποίο ακολουθεί ως έχει:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28/4/2013
Του Δ.Σ. του Σωματείου «Αθλητικός Όμιλος Πήγασος Κυψέλης»

Προς
τον Αθλητικό Τύπο
τα Σωματεία – Μέλη της Ε.Ο.Π. και τους αθλητές τους
τις αρχές και τους φορείς του Δήμου Καλαμάτας
όλους τους συντελεστές επιτυχίας του αγώνα

Το Δ.Σ. του Σωματείου «Αθλητικός Όμιλος Πήγασος Κυψέλης», εν όψει αφενός της
μεγάλης επιθυμίας του να συμβάλλει στην κατά το δυνατόν αρτιότερη διοργάνωση και
διεξαγωγή του Διασυλλογικού Ποδηλατικού Σιρκουί Καλαμάτας της 28/4/2013 στη μνήμη
του Καλαματιανού Πρωταθλητή Ποδηλασίας Νικολάου Κωστέα, και αφ’ ετέρου της
μεγάλης επιτυχίας του αγώνα αυτού αποφάσισε την έκδοση αυτού του δελτίου τύπου, με
το οποίο:
1. Εκφράζει την πεποίθηση ότι ο αδικοχαμένος Καλαματιανός Πρωταθλητής
Ποδηλασίας του Α.Ο. Πήγασου Κυψέλης Νικόλαος Κωστέας θα μείνει διαρκές

2.

3.

4.

5.

6.

7.

σύμβολο αγωνιστικότητας αθλητή ποδηλασίας σε συνδυασμό με αδαμάντινο
χαρακτήρα και ήθος.
Ευχαριστεί το Δήμαρχο Καλαμάτας κο Παναγιώτη Νίκα, τον Αντιδήμαρχο
Καλαμάτας κο Χρήστο Ριζά, το Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας κο
Δημήτρη Πολίτη, το Πρόεδρο του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας & Αθλητισμού του
Δήμου Καλαμάτας κο Ιωάννη Αδαμόπουλο και όλα τα στελέχη από τον Δήμο
Καλαμάτας και τον Φορέα Κοινωνικής Προστασίας & Αθλητισμού του Δήμου
Καλαμάτας που ήταν συνδιοργανωτές του αγώνα και ξεπέρασαν κάθε προσδοκία
για την άριστη προετοιμασία και διεξαγωγή του αγώνα αυτού.
Ευχαριστεί την Τροχαία Καλαμάτας, την Δημοτική Αστυνομία Καλαμάτας, το
Νοσοκομείο Καλαμάτας (για την διάθεση ασθενοφόρου), τους Σαμαρείτες
Εθελοντές και πολίτες της Καλαμάτας που βοήθησαν να γίνει άριστη η διεξαγωγή
του αγώνα αυτού που ήταν Σιρκουί στο κέντρο της Καλαμάτας και το
παρακολούθησε πλήθος κόσμου και το μεγάλο χορηγό Costa Navarino.
Ευχαριστεί όλα τα Σωματεία – Μέλη της Ε.Ο.Π. και τους αθλητές τους που
συμμετείχαν και τίμησαν με την παρουσία τους τον αγώνα αυτό και ήταν: ο Ευκλής
Καλαμάτας, ο οποίος είχε μάλιστα τη μεγαλύτερη συμμετοχή αθλητών, ο
Μεσσηνιακός Γ.Σ., ο Ποδηλατόδρομος Πύργου, η Α.Ε.Κ., ο Πανερυθραϊκός, ο Α.Ο.
Θησέας, ο Π.Ο. Πατρών, ο Π.Ε.Σ.Α. Αστέρας και ο Α.Ο. Πήγασος Κυψέλης.
Ευχαριστεί τους συναθλητές στην ομάδα του Νικόλαου Κωστέα που αγωνίστηκαν
για το Νίκο με μαύρα περιβραχιόνια, μίλησαν συγκινητικά και αφιέρωσαν τα
Κύπελλα που κέρδισαν στην οικογένειά του.
Ευχαριστούν τις οικογένειες των αδελφών του Νικόλαου Κωστέα που σύσσωμες
παραβρέθηκαν και υπερέβαλαν εαυτούς για να προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια
και συμπαράσταση στην επιτυχία του αγώνα.
Τέλος, ευχαριστούν όλα τα μέλη της Αγωνόδικης επιτροπής που βοήθησαν στην
άριστη διεξαγωγή του αγώνα, μεταξύ των οποίων την Αλυτάρχη Μαρία- Σοφία
Λιανού, τους εμπειρότατους στο άθλημα παλαιούς Πρωταθλητές Αλέκο Κελόγλου
(Πρόεδρο της Ε.ΠΟ.Σ.Κ.), Δημήτρη Πανταζή και Τάσο Καραμανίδη που μετέβησαν
ανιδιοτελώς από την Αθήνα, την κα Πολυξένη Γεωργάρα που βοήθησε πολύ και σε
όλη τη διοργάνωση και στις αφίξεις των αθλητών, τον κο Χαράλαμπο Βακαλόπουλο,
την γιατρό του αγώνα κα Αφροδίτη Θεοδωρακοπούλου και το προπομπό κο Κοσμά
Νταβουτιάν.

