
Με κάθε επισημότητα πραγματο-
ποιήθηκαν την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 
2022 τα εγκαίνια του ανακαινισμένου 
αγωνιστικού χώρου του γηπέδου του 

Μεσσηνιακού, όπου έχει τοποθετηθεί 
συνθετικός χλοοτάπητας. 
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Το «νέο»  
γήπεδο του 
Μεσσηνιακού  
και το μέλλον του  
ή ὅπερ ἔδει δεῖξαι 

Όταν η Περιφέρεια Πελοποννή-
σου, με πρωτοβουλία του περιφε-
ρειάρχη κ. Παναγιώτη Νίκα, απο-
φάσισε την ανακατασκευή του γη-
πέδου μας, υπήρξαν λίγοι που δια-
φώνησαν γράφοντας ή δηλώνοντας 
πως «το Κράτος κάνει έργα σε ένα 
ιδιωτικό γήπεδο». Τα έργα της Α΄ 
φάσης ξεκίνησαν και ολοκληρώ-
θηκαν. Στις 7 Σεπτεμβρίου 2022 εγ-
καινιάστηκε η νέος πλαστικός χλο-
οτάπητας. Άμεσα, και από την λει-
τουργία του γηπέδου, δόθηκε απάν-
τηση σε όλους όσους διατύπωσαν 
αντιρρήσεις. Το γήπεδο του Μεσ-
σηνιακού είναι ιδιωτικό μόνο ιδιο-
κτησιακά. Λειτουργικά ανήκει σε 
όλους τους καλαματιανούς που 
αθλούνται. Τώρα πλέον χρησιμο-
ποιείται καθ’ όλη την διάρκεια του 
24ώρου (και όχι 1,5 ώρα όπως ήταν 
η χρήση με τον φυσικό χλοοτάπητα). 
Προπονούνται οι Ακαδημίες του Αί-
αντα Καλαμάτας και του Μεσσηνια-
κού και εκπαιδεύονται εκατοντάδες 
παιδιά. Το χρησιμοποιούν οι ποδο-
σφαιρικές ομάδες του Πανθουρια-
κού, του Μεσσηνιακού και του Αίαντα 
για προπονήσεις και αγώνες. Το 
χρησιμοποιεί σε εκδηλώσεις της η 
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων 
Μεσσηνίας, σε εκδρομές τους τα 
Δημοτικά σχολεία της Καλαμάτας. 
Τα τμήματα Στίβου και Βόλεϊ του 
Μεσσηνιακού. Οι φοιτητές του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου. Το 
ΕΚΑΒ σε εκπαιδευτικές ημερίδες 
Πρώτων Βοηθειών. Το γήπεδο του 

τα νέα μας
Νέα εποχή για το Γήπεδο  
του Μεσσηνιακού Γ.Σ.
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Συνέχεια στη σελ. 3

Με τον τίτλο «Με ρίζες 
στο 1888 ξεπέρασε και τον 
κορονοϊό – Ο Μεσσηνιακός 
Γ.Σ. 1888 επανεκδίδει την 
εφημερίδα του» η ΕΡΤ σχο-
λίασε στις 3/9/2022 την 
επανέκδοση της εφημερί-
δας μας γράφοντας: «Δυ-
ναμικά επιστρέφει σε όλα 
τα επίπεδα ο ιστορικός σύλ-
λογος Μεσσηνιακός Γ.Σ. 
που ιδρύθηκε το 1888 στην 
Καλαμάτα. 

Οι βαθιές ρίζες δεν χά-
νονται ακόμα και αν με-
σολαβήσουν χρόνια παν-
δημίας και αναστολής δρα-
στηριοτήτων και ακολού-
θως επανέναρξη υπό 
όρους. Αυτό ισχύει για 

ομάδες όπως ο  Μεσση-
νιακός που ιδρύθηκε στην 
Καλαμάτα το 1888 και 
αφού έκανε μία τόσο με-
γάλη διαδρομή και μάλιστα 
σε ζοφερές ιστορικές πε-
ριόδους, δεν ήταν δυνατόν 
να μην μπορεί να ξεπερά-

σει και τα τελευταία χρόνια 
της πανδημίας. «Επανήλθε» 
λοιπόν, όχι αγωνιστικά εκεί 
έδινε πάντοτε το παρόν, 
αλλά οργανωτικά σε όλα 
τα επίπεδα, επανεκδίδον-
τας μετά από τρία χρόνια 
την εφημερίδα του».
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Μία σημαντική εκδήλωση έγινε την Τε-
τάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 στο γήπεδο 
του Μεσσηνιακού. Με αφορμή τα εγκαίνια 
του νέου αγωνιστικού ποδοσφαιρικού χώ-
ρου, παρόντος του Περιφερειάρχη Πελο-
ποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα, έγινε ο 
αγιασμός των αγωνιστικών τμημάτων του 
Μεσσηνιακού (Ποδοσφαίρου, Στίβου και 
Βόλεϊ), μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα 
του Πανθουριακού και τις Ακαδημίες του 
Αίαντα Καλαμάτας. 

Την θρησκευτική τελετή τέλεσε ο Αι-
δεσιμότατος πατήρ Νικόλαος, ως εκπρό-
σωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους οι βουλευτές Περικλής Μαντάς και 
Μίλτος Χρυσομάλλης, ο Περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, ο Δή-
μαρχος Καλαμάτας Αθανάσιος Βασιλό-
πουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας 
Βασίλειος Καπέλιος, οι θεματικοί Αντιπε-
ριφερειάρχες Στάθης Αναστασόπουλος, 
Άννα Καλογεροπούλου και Γιάννης Μαν-
τζούνης, ο επικεφαλής της δημοτικής πα-
ράταξης «Πρότυπος Δήμος» και δημοτικός 
Σύμβουλος Βασίλειος Τζαμουράνης, οι 
Αντιδήμαρχοι Ανδρέας Καραγιάννης, Ανα-
στάσιος Σκοπετέας, Δημήτριος Μαστραγ-
γελόπουλος και Ιωάννης Ζαφειρόπουλος, 

ο Πρόεδρος Συμβουλίου της κοινότητας 
Καλαμάτας Παναγιώτης Λύρας καθώς και 
δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του 
Δ.Σ. της Κεντρικής Αγοράς Τάσος Αγγελής, 
ο εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Μεσσηνίας κ. Ροϊδάκης, ο εκπρόσωπος 
της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων 
Μεσσηνίας Ηλίας Αλεξανδρόπουλος και 
ο εκπρόσωπος της Ένωσης Σωματείων 
Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου Χρήστος 
Δροσινός. 

Παρευρέθηκε επίσης ο επιχειρηματίας, 
ιθύνων νους και χρηματοδότης της συνερ-
γασίας των τριών Σωματείων (Μεσσηνιακού, 
Πανθουριακού, Αίαντα) και παράλληλα 
Πρόεδρος του Πανθουριακού Αγαθοκλής 
Χριστόπουλος με τους συνεργάτες του. 

Στις κερκίδες του γηπέδου βρέθηκαν 
και δεκάδες πολίτες της Καλαμάτας. 

Ο πατήρ Νικόλαος τέλεσε τον Αγιασμό 
για τη νέα αθλητική χρονιά και τα Εγκαίνια 
του Γηπέδου, παράλληλα δε μετέφερε τις 
ευχές του Μητροπολίτου Μεσσηνίας ο 
οποίος απουσιάζει στην Κωνσταντινούπο-
λη. 

Ακολούθως μίλησε ο πρόεδρος του 
Μεσσηνιακού Παναγιώτης Στασινόπουλος 
αναφερόμενος στην σημαντικότατη συγκυρία 
της ανακατασκευής του γηπέδου κάνοντας 
μνεία σε παλαιότερους παράγοντες που 

ωφέλησαν τον μεσσηνιακό και τον αθλη-
τισμό συνάμα. 

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας χαιρέτησε τα 
εγκαίνια και ανακοινώνοντας πως ο Δήμος 
Καλαμάτας προχωράει τις διαδικασίες κα-
τασκευής κλειστού γυμναστηρίου στο δη-
μοτικό στάδιο Παραλίας και σχεδιάζει την 
δημιουργία αθλητικού κέντρου στην δυτική 
Καλαμάτα. 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πα-
ναγιώτης Νίκας αναφέρθηκε στην σημαντική 
προσφορά του Μεσσηνιακού στα 134 χρό-
νια υπάρξεώς του και ανακοίνωσε πως τα 
έργα στο γήπεδο Μεσσηνιακού θα συνε-
χιστούν. Αναφέρθηκε και στα πολλά αθλη-
τικά έργα που είναι σε εξέλιξη σε όλη την 
Περιφέρεια και ευχήθηκε Υγεία και επι-
τυχίες στους Αθλητές και Αθλήτριες. 

Ακολούθως ο Περιφερειάρχης Πανα-
γιώτης Νίκας έκοψε, συνεπικουρούμενος, 
και την κορδέλα των εγκαινίων, έδωσε το 
εναρκτήριο λάκτισμα στο φιλικό αγώνα 
παλαιμάχων των ομάδων της Ένωσης Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων νομού Μεσσηνίας 
και του Μεσσηνιακού, ο οποίος είχε διάρ-
κεια 40 λεπτών και έληξε 0-0. 

Μπροστά από τον χώρο του Μουσείου 
υπήρχε μπουφές με γλυκίσματα και ανα-
ψυκτικά. 

Νέα εποχή για το Γήπεδο του Μεσσηνιακού Γ.Σ.
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Μεσσηνιακού ουσιαστικά συμ-
πληρώνει τις Δημοτικές αθλη-
τικές εγκαταστάσεις.  

Στις 15/12/2022 ανακοινώ-
θηκαν τα αθλητικά έργα που 
πρόκειται να γίνουν μέσα στο 
2023 από την Περιφέρεια Πε-
λοποννήσου. Σε αυτά περιλαμ-
βάνεται και το γήπεδο Μεσση-
νιακού. Πρόκειται για το έργο 
επαναφοράς υποδομών για τον 
Στίβο με βάση την υπάρχουσα 
δόμηση. Η μελέτη είναι έτοιμη 
και με πρόκειται σύντομα να 
παραδοθεί στον περιφερειάρχη 
κ. Νίκα. Με έργο αυτό θα δοθεί 
η δυνατότητα να αποσυμφορη-
θεί το Δημοτικό στάδιο Παρα-
λίας και να χρησιμοποιηθεί του 
Μεσσηνιακού από ομάδες και 
Ομοσπονδίες. Ελπίζομε να έχο-
με περισσότερα στο επόμενο 
φύλο της εφημερίδος μας. 

Στο άρθρο αυτό πρέπει να 
τονιστεί πως το πρωτοπόρο εγ-
χείρημα της συνεργασίας των 
τριών Σωματείων (Μεσσηνια-
κός-Πανθουριακός-Αίαντας), το 
οποίο είχε εμπνευστή τον πρό-
εδρο του Πανθουριακού και 
γνωστό επιτυχημένο επιχειρη-
ματία κ. Αγαθοκλή Χριστόπου-
λο, αποδίδει καρπούς. Μέσα 
από ένα πλέγμα αγαστών σχέ-
σεων μεταξύ όλων των εμπλε-
κομένων και με έδρα έναν και-
νούργιο αγωνιστικό χώρο στο 
γήπεδο Μεσσηνιακού, το όραμα 
του κ. Χριστόπουλου αποδίδει 
καρπούς, συντομότερα από ότι 
εκτιμήθηκε αρχικώς, και τα νέα 
ταλαντούχα παιδιά θα αποκτή-
σουν σταδιακά αγωνιστικές εμ-
πειρίες. Οφείλεται επίσης να 
τονιστεί πως τα αδέλφια Σα-
κελλαρόπουλου και οι συνερ-
γάτες τους, επιτελούν έργο ανα-
γνωρισμένο από όλους. Οι δυ-
νατότητες που τους παρέχονται 
και η ολόθερμη στήριξη που 
τους δίνεται τους εμπνέει και 
απερίσπαστοι γίνονται παραγω-
γικότεροι. Ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

Το «νέο» γήπεδο 
του Μεσσηνιακού  

Συνέχεια από τη σελ. 1Σεβασμιότατε, Κύριοι 
Βουλευτές, Κύριε Περιφε-
ρειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, 
Περιφερειακοί και Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, Κυρίες και Κύ-
ριοι, αγαπητοί Αθλητές και 
Αθλήτριες. Σας καλωσορί-
ζομε.  

Η ευτυχής συγκυρία 
αγιασμού και εγκαινίων μάς 
φέρνει σήμερα σε έναν Πα-
νελλήνια ιστορικό χώρο που 
σε λίγες μέρες εισέρχεται 
στα 122 χρόνια υπάρξεως. 
Το γήπεδο που βρισκόμαστε 
είναι το παλαιότερο στην 
Ελλάδα και το 9ο παλαι-
ότερο στην Ευρώπη. Η 
έκτασή του είναι 19 στρέμ-
ματα περίπου. Σε ποσοστό 
80% προήλθε από την γεν-
ναιόδωρη δωρεά του Δήμου 
Καλαμάτας το 1900, επί 
θητείας του Δημάρχου Πέ-
τρου Αντωνίου Καπετανάκη, 
με σκοπό να αθλείται η νε-
ολαία σε ένα γήπεδο, και 
καθώς έγραψε η εφημερίδα 
«Θάρρος» στις 5 Απριλίου 
1900 «Η πόλις λοιπόν 
ημών, χάρις τω Γυμναστικώ 
Συλλόγω, πρόκειται να κη-
ρυχθεί στάδιον αμίλλης 
όλων των εν τω κράτει Γυ-
μναστικών σωματείων». Γι’ 
αυτό το λόγο ο Μεσσηνια-
κός, το Νοέμβριο 1900 
αποφάσισε «να κηρυχθεί 
Δήμος Καλαμάτας μέγας 
ευεργέτης ως δωρήσας το 
παρά την πλατείαν Συντάγ-
ματος γήπεδον δια την ίδρυ-
σιν Γυμναστηρίου». Πρό-
κειται, όπως γράφει ο ερευ-
νητής Ηλίας Μπιτσάνης, για 
την ευρύτερη περιοχή του 
παλιού στρατοπέδου (Ανα-
τολικό Κέντρο σήμερα) στην 
οποία δεν υπήρχαν εγκα-
ταστάσεις αλλά η πλατεία 
εχρησιμοποιείτο για τις 
ασκήσεις των στρατιωτών.  

Με τα 14.588τμ, που 
δώρισε ο Δήμος Καλαμά-
τας, ως βάση, ο Μεσσηνια-
κός αγόρασε διπλανές εκτά-
σεις προκειμένου να δημι-
ουργηθούν οι προϋποθέσεις 
της δημιουργίας σταδίου για 

αγωνίσματα Στίβου. Έτσι με 
τρεις αγορές του συλλόγου, 
το 1937, το 1939 και το 
1940,  το Γήπεδο διαμόρ-
φωσε την σημερινή του 
έκταση. 

Ανήκει στον Μεσσηνιακό 
διότι ο Δήμος Καλαμάτας 
το 2009, επι δημαρχοντίας 
του κ. Παναγιώτη Νίκα, μετά 
από 108 χρόνια χρήσεως, 
συμφώνησε και παραχω-
ρήθηκε οριστικώς στον ιστο-
ρικό Σύλλογό μας η δωρη-
θείσα το 1900 έκταση. Ο 
κ. Νίκας, ως Περιφερειάρ-
χης πλέον, φρόντισε να ξε-
κινήσουν από τα τέλη του 
2021, τα έργα που θα ανα-
μορφώσουν το χώρο συ-
νολικώς, όταν ολοκληρω-
θούν, και θα τον μετατρέ-
ψουν σε Αθλητικό Κέντρο, 
από ένα απλό γήπεδο πο-
δοσφαίρου που ήταν και εί-
ναι.  

Σήμερα εγκαινιάζομε το 
πρώτο έργο. Την ανακατα-
σκευή του ποδοσφαιρικού 
χώρου. Χάρη σε αυτό έργο 
εκατοντάδες νέοι και νέες 
θα αθλούνται καθημερινώς 
εδώ, χωρίς τον φόβο «να 
μην φθαρεί το φυσικό χορ-
τάρι». 

Κύριε Περιφερειάρχα 
σας ευχαριστούμε δημοσίως 
και θερμώς, και για το παρόν 
έργο, αλλά και για την πρω-
τοβουλία σας και την έμ-
πρακτη στήριξή σας στην 

αναβάθμιση των αγώνων 
Στίβου «Παπαφλέσσεια». 

Θα ήταν αχαριστία όμως 
αν δεν ευχαριστούσαμε και 
τον σημερινό Δήμαρχο Κα-
λαμάτας κ. Αθανάσιο Βα-
σιλόπουλο, διότι η παρα-
χώρηση της εκτάσεως το 
1900 από το τότε Δήμαρχο 
Καπετανάκη, αντανακλά την 
διαχρονική θέλησή τού Δή-
μου Καλαμάτας  για την δη-
μιουργία συνθηκών ασφα-
λούς άθλησης των κατοίκων 
της πόλεως και της ευρύ-
τερης περιοχής. Και ο ση-
μερινός Δήμαρχος την κάνει 
πράξη, συμμετέχοντας στην 
προγραμματική σύμβαση, 
με την Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου και το Επιμελη-
τήριο Μεσσηνίας στηρίζοντας 
το θεσμό 76 ετών αγώνων 
«Παπαφλέσσεια». 

Αχαριστία θα ήταν αν δεν 
αναφέραμε και τους Προ-
έδρους του Μεσσηνιακού 
που με τις ενέργειές τους 
διαμόρφωσαν την σημερινή 
κατάσταση του παρόντος 
Γηπέδου. Ο αείμνηστος Βα-
σίλειος Κουτέλας το 1970 
δραστηριοποιήθηκε και κα-
τασκευάστηκαν οι κερκίδες 
νότια και βόρεια, ενώ ο επι-
χειρηματίας Σταύρος Πα-
παδόπουλος έφτιαξε το 
1995 την δυτική κερκίδα, 
και συντήρησε τις άλλες 
δύο με δικά του έξοδα.

Η προσφώνηση του προέδρου  
του Μεσσηνιακού Τάκη Στασινόπουλου
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Από το Μεσσηνιακό προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Δωρεά συσκευής μέτρησης μάζας σώματος 

Ένα πολύτιμο επιστημονικό εργαλείο 
προμηθεύτηκε ο ιστορικός Μεσσηνιακός, 
το οποίο δώρισε στο Τμήμα Επιστήμης 
Διατροφής και Διαιτολογίας του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου. Η τελετή παρά-
δοσης-παραλαβής πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 στις 18.00 
στην αίθουσα Κειμηλίων στο γήπεδο του 
Μεσσηνιακού, παρουσία μελών του Δ.Σ. 
του Μεσσηνιακού. 

Το παρέλαβαν ο Πρόεδρος του Τμή-
ματος Καθηγητής κ. Γεώργιος Πανου-
τσόπουλος και η Επιστημονική Συνεργάτης 
του κ. Αλεξάνδρα Καραβασίλη. 

 
Προσφώνηση του Προέδρου  

του Μεσσηνιακού  
κ. Παναγιώτη Στασινόπουλου 

Επιθυμώ σήμερα να καλωσορίσω, εκ 
μέρους του Δ.Σ., στο ιστορικό γήπεδό 
μας, τους εκπροσώπους του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου, τον καθηγητή κύριο 
Γεώργιο Πανουτσόπουλο και την Επι-
στημονική Συνεργάτριά του κυρία Αλε-
ξάνδρα Καραβασίλη, προκειμένου να 
τους παραδώσομε ένα πολύτιμο επιστη-
μονικό εργαλείο το οποίο προμηθεύτηκε 
ο Σύλλογός μας, ώστε να βοηθηθούν οι 
φοιτητές του τμήματος στις μελέτες τους. 

Ο Μεσσηνιακός βρίσκεται αυτή την 
περίοδο σε φάση αναβάθμισης του ιδιό-
κτητου γηπέδου του και, παρά τις οικο-
νομικές δυσκολίες, αποφάσισε ομόφωνα 
την προμήθεια της συσκευής αυτής, διότι 
με την εισήγησή σας, κατά την αρχική 
επίσκεψή σας στα γραφεία μας αξιότιμε 
κύριε Καθηγητά, βεβαιωθήκαμε πως η 
παρούσα συσκευή είναι απαραίτητη στην 

εκπαίδευση της φοιτητιώσας νεολαίας 
που διδάσκεται στο Τμήμα Επιστήμης της 
Διατροφής και Διαιτολογίας. 

Όπως μας αναλύσατε πρόκειται για 
μια συσκευή η οποία παρέχει άμεση, με 
μεγάλη ακρίβεια, ανάλυση της σύστασης 
του σώματος, μετρώντας την λιπώδη, την 
μυϊκή μάζα καθώς και την γωνία φάσης 
στο σύνολο του σώματος και τμηματικά, 
ειδικότερα σε κάθε χέρι, κάθε πόδι και 
τον κορμό μιας αθλήτριας και ενός αθλητή, 
που την καθιστά αναγκαία στην εκπαι-
δευτική διαδικασία. 

Με μεγάλη χαρά κύριε Καθηγητά, ο 
Μεσσηνιακός σας παραδίδει αυτή την 
συσκευή, και είμαστε σίγουροι πως θα 
αποδειχθεί επωφελέστατη για τους φοι-
τητές του Τμήματός σας και τους αθλού-
μενους του τόπου μας. 

 
Αντιφώνηση του Καθηγητή  

Φυσιολογίας του Ανθρώπου κυρίου 
κ. Γεωργίου Πανουτσόπουλου,  

Προέδρου του τμήματος Επιστήμης 
Διατροφής και Διαιτολογίας του  
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Θα ήθελα κι εγώ να σας ευχαριστήσω 
για την τιμή που μου κάνετε και φυσικά 
για την δωρεά της συσκευής μέτρησης 
μάζας σώματος στο τμήμα μας. Για εμάς 
είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, 
απαραίτητο για τους μελλοντικούς διαι-
τολόγους που θα αποφοιτήσουν από το 
Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτο-
λογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 
Θα ήθελα να τονίσω πως η συνεργασία 
μας στο μέλλον θα είναι άψογη, όχι μόνο 
σε εκπαιδευτικό επίπεδο αλλά και σε 

ερευνητικό, επειδή οι Διαιτολόγοι ασχο-
λούνται εκτός από τα διατροφή και τα δι-
αιτολόγια των υγειών και των ασθενών 
και με τα αυτά των αθλητών. Θέλουμε 
λοιπόν στην συνεργασία μας αυτή να 
πάμε χέρι-χέρι, και να οργανώσουμε 
ερευνητικά προγράμματα μαζί με τους 
αθλητές σας. Θεωρώ δεδομένο πως θα 
υπογράψουμε σύντομα Μνημόνιο Συνερ-
γασίας όχι μόνο σε εκπαιδευτικό αλλά 
και σε ερευνητικό επίπεδο. 

Γνωρίζω πως ο Σύλλογός σας έχει 
ήδη δεχθεί μία φοιτήτριά μας για να κάνει 
πρακτική άσκηση και ξέρω πως και το 
επόμενο εξάμηνο θα συνεχίσει και δεύ-
τερη φοιτήτρια του τμήματός μας. 

Για μας είναι σημαντική η συμβολή 
σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι 
μεγάλη τιμή για το Πανεπιστήμιο να 
έχουμε τέτοιους ανθρώπους, όπως είστε 
εσείς στην ηγεσία του συλλόγου, που να 
καταλαβαίνουν τα προβλήματα ενός νέου 
Τμήματος, που για πρώτη φορά φέτος 
ξεκίνησε τη λειτουργία του τετάρτου έτους 
και ο εξοπλισμός μας, λόγω περιορισμένης 
χρηματοδότησης στα Πανεπιστήμια αλλά 
και λόγω covid, είναι πάρα πολύ φτωχός. 
Επομένως, η χειρονομία σας είναι πολύ 
σημαντική για μας και σας ευχαριστούμε 
γι’ αυτό. 

 
Ευχαριστήριο του Αντιπροέδρου  

του Μεσσηνιακού  
κ. Σταύρου Χριστόπουλου 

Θα ήταν παράλειψή μας εάν δεν ευ-
χαριστούμε και την γιατρό και Επιστημονική 
Συνεργάτρια του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου κυρία Αλεξάνδρα Καραβασίλη, 
η οποία είχε σημαντικό ρόλο στο να 
έρθει σε επαφή ο Μεσσηνιακός με το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ουσιαστικά 
ήταν ο συνδετικός κρίκος.  

 
Παρέμβαση της κ. Αλεξάνδρας  

Καραβασίλη, MSc, FEBPRM, PHDc, 
Ιατρός Φυσικής Ιατρικής &  

Αποκατάστασης και Επιστημονικής 
Συνεργάτριας του Πανεπιστημίου  

Πελοποννήσου 
Η συγκεκριμένη συσκευή είναι ένα 

επιστημονικό εργαλείο που θα προάγει 
πραγματικά την Υγεία, μέσω της αξιολό-
γησης και της πρόληψης και ας ευχηθούμε 
η χειρονομία σας να είναι το εφαλτήριο 
και για άλλες τέτοιες συνεργασίες και κι-
νήσεις. Είμαι αισιόδοξη πως θα ακολου-
θήσουν κι άλλοι το παράδειγμα του Μεσ-
σηνιακού. Σας ευχαριστούμε.
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ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ – ΑΙΑΣ:  
Συνεργασία με επίκεντρο τις μικρές ηλικίες

  Το σχέδιο της συνεργασίας μεταξύ 
του Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου 
του Πανθουριακού και του Αίαντα Καλα-
μάτας παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύ-
που χθες το απόγευμα στην αίθουσα του 
αθλητικού μουσείο του Μεσσηνιακού. 

Ο πρόεδρος του ΜΓΣ Τάκης Στασινό-
πουλος, αφού καλωσόρισε τους εκπρο-
σώπους των τοπικών μέσων ενημέρωσης, 
ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντική εξέλιξη 
να υπάρχει συνεργασία μεταξύ τριών μεσ-
σηνιακών ομάδων. Επισήμανε ότι η πρό-
ταση έγινε από τον Αγαθοκλή Χριστό-
πουλο, συζητήθηκε στη γενική συνέλευση 
του ΜΓΣ και υπήρξε ομόφωνη απόφαση 
για να προχωρήσει η συνεργασία μεταξύ 
των 3 ομάδων. 

Ο Αγαθοκλής Χριστόπουλος θα στη-
ρίξει οικονομικά το όλο εγχείρημα όχι 
μόνο στο ποδοσφαιρικό τμήμα αλλά και 
τα υπόλοιπα τμήματα. 

Ο κ. Χριστόπουλος επισήμανε ότι 
πράγματι ήταν ο εμπνευστής του μεγάλου 
project ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στην 
πορεία του Πανθουριακού τα τελευταία 
χρόνια. Στάθηκε στις επιτυχίες του συλ-
λόγου με αποκορύφωμα την κατάκτηση 
του πρωταθλήματος της Α’ τοπικής και 
του Κυπέλλου Μεσσηνίας την προηγού-
μενη σεζόν. Επισήμανε ότι η ομάδα του 
πήρε μέσα στο γήπεδο την άνοδο αλλά 
την έχασε στα χαρτιά. Τόνισε ακόμη ότι 
είναι σημαντικό οι ομάδες να χτίζονται με 

στέρεες βάσεις και να έχουν ακαδημία 
ενώ ζήτησε και την συμπαράσταση της 
ΕΠΣΜ. 

Ο κ. Χριστόπουλος αναφέρθηκε και 
στην προ ετών ενασχόληση του με την 
ομάδα της Καλαμάτας, για 18 μήνες, 
όπου είχε κάνει μία μεγάλη επένδυση. 
Σημείωσε ότι ο ΜΓΣ είναι ένα σημαντικό 
κομμάτι της ζωής του. Γνωστοποίησε ότι 
έχει ασχοληθεί με το στίβο και είπε πως 
πρέπει να αναπτυχθεί το διεθνές μίτινγκ 
τα “Παπαφλέσσεια”. Επίσης, τόνισε ότι 
έχει κάνει ήδη μια μεγάλη επένδυση 
στη Μεσσηνία και θα ακολουθήσει μια 
ακόμη, διότι θέλει να προσφέρει στον 
τόπο του. 

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος 
του Αίαντα Καλαμάτας Γιάννης Σακελ-
λαρόπουλος (ο πρόεδρος Αλέκος Θεο-
δωρακόπουλος δεν μπορούσε να πα-
ρευρεθεί στη συνέντευξη λόγω κάποιας 
υποχρέωσης) τόνισε ότι είναι πολύ ση-
μαντική η συνεργασία του ιστορικού Μεσ-
σηνιακού, του Πανθουριακού που πρω-
ταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στην Α’ 
τοπική κατηγορία αλλά και του Αίαντα 
Καλαμάτας που έχει κάνει πολύ σοβαρή 
δουλειά στις υποδομές. 

Ανέφερε ότι ο μεγάλος στόχος είναι η 
αναγέννηση του Μεσσηνιακού και φυσικά 
το γήπεδο του να γίνει μία μεγάλη κυψέλη, 
να γεμίσει με πάρα πολλά παιδιά. 

Παράλληλα ένας σημαντικός στόχος 

είναι οι ομάδες να απαρτίζονται από παιδιά 
που θα έχουν βγει από τις ακαδημίες 
και, γιατί όχι, κάποια να πλαισιώσουν στη 
συνέχεια τη μεγάλη ομάδα του νομού, 
την Καλαμάτα. 

Χαιρετισμό απεύθυνε ο πρόεδρος της 
ΕΠΣ Μεσσηνίας Βασίλης Σπηλιώτης ο 
οποίος χαρακτήρισε τη ημέρα ιστορική 
για το μεσσηνιακό ποδόσφαιρο καθώς 
τόνισε ότι ο αρχαιότερος σύλλογος της 
Ελλάδας, ο ΜΓΣ, ο Αίας που έχει κάνει 
πολύ σοβαρή δουλειά τα τελευταία 20 
χρόνια στις υποδομές, και ο Πανθουριακός 
που πρωταγωνιστεί στην Α’ τοπική κατη-
γορία, αποφάσισαν να συνεργαστούν για 
την πρόοδο του μεσσηνιακού ποδοσφαί-
ρου. Εγγυητής για το όλο εγχείρημα είναι 
ο Αγαθοκλής Χριστόπουλος ενώ η ΕΠΣΜ 
θα είναι αρωγός, όπως συμβαίνει με 
όλες τις ομάδες. 

Τέλος το μέλος του διοικητικού συμ-
βουλίου του Μεσσηνιακού Δημήτρης 
Πουλόπουλος μίλησε με κολακευτικά 
λόγια για την προσφορά του Αγαθοκλή 
Χριστοπούλου στο Μεσσηνιακό αθλητισμό 
ενώ τόνισε πως ο ίδιος πάντα πίστευε σε 
συνεργασίες μεταξύ των αθλητικών σω-
ματείων. Στάθηκε ιδιαίτερα στο μοντέλο 
λειτουργίας της ακαδημίας, κάτι που ισχύει 
και στο τμήμα στίβου όπου υπάρχουν 
πολύ θετικά αποτελέσματα. 

 
Πηγή: εφημερίδα «Ελευθερία»  
Παρασκευή 5/8/2022
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Ο ΣΤΙΒΟΣ ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ 

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ 2022-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 2022 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΠΩΘΟΥΝ

Στο διεθνές αθλητικό στερέωμα το φετινό 
καλοκαίρι ήταν γεμάτο από επιτυχίες του 
Ελληνικού αθλητισμού σε αρκετά αθλήματα 
Ο στίβος πάντα πρωταγωνιστής. Οι αθλητές 
και αθλήτριες της χώρας μας διακρίθηκαν 
σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες σε όλους 
τους διεθνείς αγώνες της χρονιάς. Τρία με-
τάλλια στους αγώνες των Ολυμπιακών 
Ημερών Νεότητας. Δύο μετάλλια στο Ευ-
ρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18. Δύο μετάλλια 
στο Παγκόσμιο Κ20. Πέντε μετάλλια στο 
Ευρωπαϊκό, Ανδρών & Γυναικών. Ένα με-
τάλλιο στο Παγκόσμιο, Ανδρών.   

Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που τε-
λείωσε στις 21/8/2022 οι Έλληνες αθλή-
τριες και αθλητές με πέντε (5) μετάλλια 
έφεραν την χώρα μας στην 4η θέση γενικής 
βαθμολογίας, που αποτελεί την κορυφαία 
επίδοση της Ελλάδος στην ιστορία των 
Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων. Όλοι εμείς 
στον «Μεσσηνιακό Γ.Σ. 1888»,  έχουμε 
έναν επιπλέον λόγο να χαιρόμαστε για τις 
επιτυχίες των αθλητών μας, καθώς πολλοί 
από αυτούς προετοιμάστηκαν στην πόλη 
μας και οι περισσότεροι εξ αυτών αγωνί-
στηκαν στα «Παπαφλέσσεια 2022».  

Επίσης αρκετοί ξένοι αθλητές και αθλή-
τριες έκαναν προετοιμασία στην Καλαμάτα, 
αγωνίστηκαν στα Παπαφλέσσεια και πρω-
ταγωνίστησαν στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
του Μονάχου.     

Ο εξοπλισμός του Δημοτικού σταδίου 
με καινούργια αθλητικά όργανα από την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου και η ανακαί-
νιση του  συνθετικού τάπητα από τον Δήμο 
Καλαμάτας, ήταν ουσιαστικοί λόγοι που οι 
Έλληνες και ξένοι αθλητές, οι οποίοι δια-
κρίθηκαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, 
έκαναν ένα μέρος της προετοιμασίας τους 
στην Καλαμάτα και αγωνίστηκαν στα «Πα-
παφλέσσεια 2022». Αναλυτικά οι εν λόγω 
αθλητές- τριες και οι διακρίσεις τους: 

 
Έλληνες αθλητές και αθλήτριες που 

αγωνίστηκαν στα Παπαφλέσσεια στην 
Καλαμάτα και στο Ευρωπαϊκό στο Μό-
ναχο 

Μίλτος  Τεντόγλου, 1ος στο μήκος Ευ-
ρωπαϊκό Μονάχου. 

Eλίνα Τζένγκο, 1η  στον Ακοντισμό-
Ευρωπαϊκό Μονάχου. 

Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, 5η στο Παγ-
κόσμιο Κ20 στα 200μ 

Σπυριδούλα Καρύδη, 9η στο τριπλούν-
Ευρωπαϊκό Μονάχου. 

Τατιάνα Γκούσιν, 9η στο Άλμα σε ύψος-
Ευρωπαϊκό Μονάχου. 

Ελισάβετ Πεσιρίδου, στον ημιτελικό 
στα 100μ. εμπόδια-Ευρωπαϊκό Μονάχου. 

Άρτεμις Αναστασίου, ημιτελικό 200μ.-
Ευρωπαϊκό Μονάχου. 

Δημήτρης Τσιάμης, τριπλούν-Ευρωπαϊκό 
Μονάχου. 

Ανδρέας Πανταζής, τριπλούν-Ευρωπαϊκό 
Μονάχου. 

Νίκος Ανδρικόπουλος, τριπλούν-Ευ-
ρωπαϊκό Μονάχου. 

Παναγιώτης Τριβυζάς, 200μ.-Ευρωπαϊκό 
Μονάχου. 

Φέρρα Ανδριάνα, μέλος 4Χ100-Ευ-
ρωπαϊκό Μονάχου. 

Νίκος Σταματονικολός, 12ος στο Παγ-
κόσμιο Κ20 στο Μήκος. 

Σωτηρία Ράπτη, 8η στο παγκόσμιο Κ20 
στο τριπλούν.  

 
Ξένοι Πρωταθλητές και Πρωταθλή-

τριες: 
Pia Skrzyszowwka (Πολωνία) 1η στα 

100 εμπόδια 
Μaria Vukovic  (Μαυροβούνιο) 2η στο 

Άλμα σε ύψος. 
Tobias Montler (Σουηδία)   2ος   στο 

μήκος 
Angelina Topic (Σερβία) 3η στο ύψος 
Julies Pommary   (Γαλλία)   3ος στο 

μήκος 

Peka Szilagyi   (Ουγγαρία)   4η  στον 
Ακοντισμό 

Mmilica Kardasevic   (Σερβία) 6η στο 
μήκος 

Patrick Gailums (Λετονία) 6os στον 
ακοντισμό 

Αlexandru Novak (Ρουμανία) 8os  στον 
ακοντισμό 

Maike Al Tjin (Ολλανδία) ημιτελικός 
στα 100 εμπόδια. 

Angelina Sarna (Πολωνία) ημιτελικός 
στα 800μ 

Kaihan Ozer (Tουρκία)   ημιτελικός 
στα 100μ 

Bosco Kijanovic (Σερβία)   ημιτελικός 
στα 400μ 

Η συμμετοχή των παραπάνω αθλητών 
που προετοιμάστηκαν στην πόλη μας και 
αγωνίστηκαν στα «Παπαφλέσσεια 2022», 
τιμά αναμφίβολα την Καλαμάτα. Το ση-
μαντικότερο όμως είναι πως την αναδεικνύει, 
σε παγκόσμιο επίπεδο, ως ένα ιδανικό 
προορισμό για την κατάλληλη αγωνιστική 
προετοιμασία. Για αυτό λοιπόν τον λόγο ο 
«Μεσσηνιακός Γ.Σ.1888» αισθάνεται την 
ανάγκη να ευχαριστήσει ξανά: 

α) τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 
κ. Παναγιώτη Νίκα, του οποίου η πρωτο-
βουλία για σύναψη προγραμματικής σύμ-
βασης (Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δήμος 
Καλαμάτας, Επιμελητήριο Μεσσηνίας), 
εξασφάλισε το μεγαλύτερο μέρος της χρη-
ματοδότησης των αγώνων, και για τον εξο-
πλισμό με σύγχρονα αθλητικά όργανα του 
Δημοτικού σταδίου, 

β) τον Δήμαρχο Καλαμάτας κ. Αθανάσιο 
Βασιλόπουλο,  

γ) τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Λευ-
τέρη Αυγενάκη, 

δ) το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας 
Καρέλια, 

ε) το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν 
Κωνσταντακοπούλου, 

στ) το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, 
ζ) την STOIXIMAN 
καθώς και όλους τους Χορηγούς που 

συνέβαλαν τα μέγιστα για την επιτυχή διορ-
γάνωση των «Παπαφλεσσείων 2022». 

Οι άνθρωποι του «Μεσσηνιακού 
Γ.Σ.1888», ιδιαίτερα η Οργανωτική Επιτροπή 
των αγώνων «Παπαφλέσσεια», με την σι-
γουριά της εμπιστοσύνης και της χρηματο-
δότησης την οποίαν παρέχουν οι ανωτέρω, 
έχουν ήδη ξεκινήσει την προσπάθεια για 
την οργάνωση των αγώνων «Παπαφλέσσεια 
2023» ευελπιστώντας σε μια ακόμη καλύ-
τερη από φέτος διοργάνωση.
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Στις αθλήτριες και αθλητές του Συλ-
λόγου μας από τα τμήματα Βόλεϊ και 
Ποδοσφαίρου που πέτυχαν στο Πανεπι-
στήμιο και συνδύασαν αθλητισμό και 
σχολικές επιδόσεις: 

1. Διαμαντοπούλου Χρύσα. Στη σχολή 
Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Πάτρα. 

2. Διασάκου Μαρία. Στην σχολή Αστυ-
φυλάκων. 

3. Λάζαρου Θεοδώρα. Στη σχολή 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τρί-
πολης. 

4. Μωραγιάννης Δημήτριος. Στη σχολή 

Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης.  
Καθώς και τα παιδιά από το τμήμα Στί-

βου: 
Σταυριάννα Σταθοπούλου- Οικονομικών 

Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 
Θεοδώρα Κάγια- Χημικών Μηχανικών 

και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) 
Πολυτεχνείο Κρήτης 

Παναγιώτης Λύγουρης- Εσωτερικής 
Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω ) Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής 

Ηλιάνα Τασιοπούλου- Χημικών Μη-
χανικών (Κοζάνη) Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας 
Μαριλένα Φερράι- Διοίκηση Επιχει-

ρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) Πα-
νεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος- Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών (Πάτρα) Πανεπιστήμιο Πα-
τρών 

Χριστιάννα Πλατανίτη- Βιοχημείας και 
Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας 
Ευχόμαστε καλές σπουδές και Υγεία. 

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!

ΧΡ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ΔΙΑΣΑΚΟΥ Θ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜ. ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Ποδοσφαιρική πανδαισία με λάμψη χρυσών  
πρωταθλητών Ευρώπης στο γήπεδο Μεσσηνιακού

Δέλλας, Λάκης, Φύσσας, Μπασινάς, Κατσουράνης, Σεϊτα-
ρίδης μίλησαν κι ενθουσίασαν με την παρουσία τους τα παιδιά 
Ακαδημιών ποδοσφαίρου της Μεσσηνίας. 

Οι Πρωταθλητές Ευρώπης του 2004, στο πλαίσιο της δρά-
σης Legends 2004 Youth Cup, βρέθηκαν το πρωί του Σαβ-
βάτου (22/10) στο  γήπεδο Μεσσηνιακού,  σε μια 
ξεχωριστή ποδοσφαιρική γιορτή. Οι παλαίμαχοι άσοι, ως μέν-
τορες πλέον, μέσα από μια σειρά δράσεων, που περιελάμβα-
ναν θεωρητικό και αγωνιστικό μέρος, δίδαξαν στα παιδιά το 
σωστό τρόπο προπόνησης, μυστικά του αθλήματος αλλά κυ-
ρίως τις αξίες του Ευ Αγωνίζεσθαι και της ευγενούς άμιλλας, σε 
μια ποδοσφαιρική πανδαισία στο ιστορικό γήπεδο. 

Οι μεγάλοι άσοι του παρελθόντος έδωσαν συμβουλές στα 
παιδιά που αν αν και αγέννητα στον άθλο της Πορτογαλίας έδει-
ξαν να γνωρίζουν ποιούς είχαν απέναντί τους, παρακολούθη-
σαν με προσοχή όσα τους είπαν και στα παιχνίδια που ακο-
λούθησαν έβγαλαν τον καλύτερο εαυτό τους. 

Ξεχωριστή και με ιδιαίτερη αξία η δράση που προγραμμα-
τίστηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Παιδιών με Αυ-
τισμό Καλαμάτας “Ευτυχία“, με τους  Legends να παίζουν πο-
δόσφαιρο με παιδιά στο φάσμα του Αυτισμού. 

Στο Legends 2004 Youth Cup της Καλαμάτας συμμετείχαν 
οι Ακαδημίες: Τornados, Πανγυθεατικός, ΠΑΕ Καλαμάτα, 

Juniors Academy, Αριστέας Άργους, Αίαντας Καλαμάτας, 
Εράνη Φιλιατρών, Ακαδημία Μεγαλόπολης. 

Το Legends 2004 Youth Cup διοργανώνεται από την Αστική 
Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Champions For Life” με την δω-
ρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

ΠΗΓΗ:  MESSINIA LIVE
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Το τμήμα βόλεϊ φέτος 2022-2023 διαθέτει 4 ομάδες (Γυναικών, 
Νεανίδων, Κορασίδων και Παγκορασίδων), καθώς και την 
Ακαδημία Βόλεϊ. 

Η ομάδα Γυναικών φέτος αγωνίζεται στην τοπική κατηγορία 
Πελοποννήσου και βρίσκεται στον Β΄ όμιλο. Σήμερα (21/1/2023) 
που γράφονται αυτές οι γραμμές, με την ολοκλήρωση του α΄ 
γύρου, βρίσκεται στην 1η θέση της βαθμολογίας έχοντας 18 
βαθμούς και 6 νίκες στους 6 αγώνες. Συνεχίζει να είναι προπονήτρια 
η Γεωργία Σουρή με βοηθό της τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, 
Φροντιστή το Νίκο Ζεργιώτη και Έφορο τον Χρήστο Ζερίτη στην 
θέση του αποχωρήσαντος Χρήστου Δροσινού. Την φετινή ομάδα 
αποτελούν οι παλιές αθλήτριες Ζερίτη, Κουτσουροπούλου, 
Μπουγά, Τσαπέκη, Τζουάνου, Τσιαούση, Βασιλειάδη, Διακουμέα, 
Τσούμπανου. Αποκτήθηκαν φέτος οι Φωτεινάκη, Καράμπελα, 
Τσάτουμα, Τσοπανάκη, Ρομπάκη Έφη, Ρομπάκη Κατερίνα, Κα-
ραθανάση, Σκαμπαρίνα. Προπονούνται και με την ομάδα Γυναικών 
οι μικρές Μαρία Χανδρινού (πήρε συμμετοχή σε αγώνες Γυναικών) 
και Λυδία Νακούση. 

Φέτος η νέα φανέλα δεν προβάλει κάποιος Χορηγούς που την 
στήριξαν οικονομικά. Το αντίθετο. Προβάλει κοινωνικές ομάδες 
που δραστηριοποιούνται στην στήριξη ευαίσθητων ανθρώπων και 
πλασμάτων. Τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με νεοπλασματικές 
ασθένειες «Φλόγα» και τον Φιλοζωικό Όμιλο Καλαμάτας «+ΒΙΩΝΩ. 
Η Ομάδα μας έγινε Χορηγός. 

Η ομάδα Νεανίδων πήρε, ύστερα από πολλά χρόνια, μέρος 
στο αντίστοιχο πρωτάθλημα έχοντας πολύ μικρό μέσο όρο ηλικίας 
και δεν μπόρεσε να προχωρήσει στην Β΄ Φάση παρ’ όλο που 
έκανε ανταγωνιστικά παιχνίδια. 

Η ομάδα Κορασίδων έχει κάνει μέχρι στιγμής αξιόλογη πορεία 
και πιθανότατα θα περάσει, ως δεύτερη, στην Β΄ φάση των αγώνων. 

Και στα δύο παραπάνω πρωταθλήματα οι ομάδες μας στερή-
θηκαν, λόγω τραυματισμών,  την συμμετοχή των βασικών 
αθλητριών τους, της Χρυσούλας Τσούμπανου, της Νικολέτας 

Διακουμέα και της Αναστασίας Τσοπανάκη, οι οποίες συμμετέχουν 
στις προπονήσεις και της ομάδος Γυναικών. 

Η ομάδα Παγκορασίδων έχει δώσει μόνο έναν αγώνα, νικηφόρο, 
και σύντομα θα ξεκινήσει τους υπόλοιπους αγώνες της. 

Οι ομάδες μας φέτος στηρίζονται στις : Μαρία Γεωργιάδη, Γε-
ωργία Βαλασοπούλου, Λυδία Βεργετοπούλου, Ελένη Γεωργα-
κοπούλου, Χριστίνα Δημητρακοπούλου, Νικολέτα Διακουμέα, 
Μυρτώ Ζόμπολα, Μαρίσια Θεοδωροπούλου, Ιόλη Κλάδη, Βα-
λεντίνα Κουκούτση, Δωροθέα Μαγκουρίλου, Μάρθα Μπουγά, 
Κωνσταντίνα Μπουλούκου, Λυδία Νακούση, Δήμητρα Νανοπούλου, 
Ευαγγελία Νίκα, Όλγα Σπυροπούλου, Αντωνία Σταυροπούλου, 
Ευδοκία Σώκου, Αναστασία Τσοπανάκη, Χρυσούλα Τσούμπανου, 
Ιωάννα Τσουμπρή, Μαρία Χανδρινού και Ξένια Χρονοπούλου. 

Οι Ακαδημίες μας φέτος γέμισαν παιδιά. Δεν είναι υπερβολικό 
να γραφεί πως το ενδιαφέρον για άθληση και ορθή εκμάθηση 
του αθλήματος, το οποίο πιστοποιεί η παρουσία των, επί σειρά 
ετών, προπονητών μας Παναγιώτη Μητρόπουλου και Μαρίας 
Χρονοπούλου, μας υποχρέωσε στην αναζήτηση και άλλων επι-
λεγμένων προπονητών οι οποίοι βρέθηκαν στο πρόσωπο των 
Παναγιώτας Καραθανάση και Βασιλικής Θάνου. Ελπίζομε πως 
σύντομα θα αναδειχθούν οι νέες αθλήτριες που θα πλαισιώσουν 
τις Αναπτυξιακές Ομάδες και εν ευθέτω χρόνω θα στελεχώσουν 
την Ομάδα μας των Γυναικών. 

Η Χρυσούλα Τσούμπανου, γεννηθείσα το 2008, αποτελεί ένα 
από τα σπουδαία ταλέντα της γενιάς της, και κλήθηκε στην 
προεθνική Βόλεϊ Παγκορασίδων, η μοναδική από την Πελοπόννησο, 
για καλοκαιρινές προπονήσεις στο Σουφλί. Δυστυχώς ένας τραυ-
ματισμός δεν της επέτρεψε να πάρει μέρος. Δεν παύει όμως η 
κλήση της να αποτελεί μεγάλη τιμή και διάκριση, ιδιαίτερα για την 
συγκεκριμένη αθλήτρια η οποία ασχολείται παράλληλα και με 
τον Στίβο στον Μεσσηνιακό, το Άλμα εις Ύψος, με πανελλήνιες 
επιδόσεις. Της ευχόμαστε καλή πρόοδο με ό,τι ασχολείται.  

Το τμήμα Βόλεϊ έκοψε την πίτα του στις 22/1/2023.

ΤΜΗΜΑ ΒΟΛΕΪ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ

Ομάδα Γυναικών Ομάδα Κορασίδων

Ομάδα Νεανίδων Ομάδα Παγκορασίδων
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Στα πλαίσια του τουρνουά Βόλεϊ “Γιάννης Μπουσούνης” 
βρέθηκε στην Καλαμάτα την 1η Οκτωβρίου 2022 η ομάδα του 
Παναθηναϊκού, η οποία φέτος είναι ενισχυμένη και θα αγωνιστεί 
στο Ελληνικό και στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τα μέλη του 
Δ.Σ. του Συλλόγου μας Σταύρος Χριστόπουλος και Χρήστος 
Ζερίτης επισκέφθηκαν την αποστολή, συνάντησαν θρυλικές Πα-
ναθηναϊκές μορφές που σήμερα στηρίζουν την ομάδα και αν-
τάλλαξαν αναμνηστικά. Ήταν εκεί ο Ρούλης Αγραπιδάκης, ο 
Σωτήρης Πανταλέων και ο Παύλος Καραμαρούδης. 

Παράλληλα αντάλλαξαν απόψεις με την Γενικό αρχηγό του 
τμήματος Βόλεϊ Ανδρών του Παναθηναϊκού Σωτήριο Νίκα, με 
καταγωγή από τον Κάμπο Αβίας.

Συνάντηση με την ομάδα του Παναθηναϊκού

- Πόσο ετών είσαι; 
- Είμαι 16 ετών. 
- Με ποιο άθλημα ασχολείσαι; 
- Με το βόλεϊ 
- Από ποια ηλικία αθλείσαι; 
- Ασχολούμαι με το βόλεϊ από 12 ετών. 
- Πώς βρέθηκες στον Μεσσηνιακό; 
- Ξεκίνησα με μια φίλη μου στον Μεσση-

νιακό, γιατί η μητέρα της γνώριζε τον 
βοηθό-προπονητή της ομάδας. 

- Τι σου κάνει εντύπωση από την 
134χρονη ιστορία του; 

- Θαυμάζω την προσπάθεια και την επιμονή 
των διοικητικών μελών και των προπο-
νητών που παρά τις δυσκολίες συνεχίζουν 
να στηρίζουν τον σύλλογο και τις αθλή-
τριες. 

- Προπονητής σου; 
- Η Γωγώ Σουρή 
- Σε ποίες ομάδες του Μεσσηνιακού 

αγωνίζεσαι; 
- Στην ομάδα των κορασίδων, των νεανίδων 

και των γυναικών. 
- Στόχοι σου αθλητικοί; 
- Στόχος μου είναι να καθημερινά να βελ-

τιώνομαι και με τις συμπαίκτριές μου να 
αποτελούμε ένα ισχυρό αγωνιστικό σύ-
νολο. 

- Με το σχολείο πώς τα πας; 
- Θεωρώ αρκετά καλά. Προσπαθώ να 

είμαι συνεπής τόσο στις υποχρεώσεις 
του σχολείου όσο και στις προπονήσεις. 

- Στόχοι σπουδών; 
- Θα ήθελα να σπουδάσω Ψυχολογία στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
- Η οικογένειά σου σε στηρίζει στον 

αθλητισμό; 
- Η οικογένεια μου πάντα με προέτρεπε 

να ασχοληθώ με τον αθλητισμό και στή-
ριξε την επιλογή μου να ασχοληθώ με 
το βόλεϊ. 

- Τι θα ήθελες να αλλάξει στην κοινω-
νία; 

- Θα ήθελα να αναπτυχθεί η ενσυναίσθηση 
και οι άνθρωποι να ενδιαφέρονται πε-
ρισσότερο για τον συνάνθρωπό τους. 

- Τι θα έλεγες για τη σημερινή εκπαι-
δευτική κοινότητα; 

- Θα πρέπει το εκπαιδευτικό σύστημα να 
αναπροσαρμόσει τις μεθόδους του , κα-
θώς ζούμε σε ένα κόσμο που συνεχώς 
αλλάζει και έχει υψηλές απαιτήσεις. 

- Αξίζει να ασχολείται κάποιος με τον 
αθλητισμό; 

- Φυσικά ιδιαίτερα τα παιδιά καθώς η ενα-
σχόληση με τον αθλητισμό είναι ευκαιρία 
κοινωνικοποίησης . Ο αθλητισμός σου 
μαθαίνει ότι η επιτυχία- νίκη απαιτεί προ-
σπάθεια αλλά και τον τρόπο να διαχειρί-
ζεσαι και να αποδέχεσαι τις ήττες.   

- Ποια είναι η εμβληματική φράση που 
σε αντιπροσωπεύει; 

-  Είναι η φράση: «Όλα για κάποιο λόγο γί-
νονται».

Συνέντευξη με δυο λέξεις με την αθλήτριά μας Μάρθα Μπουγά

Χρυσούλα Τσούμπανου Προπονητές των Ακαδημιών του Τμήματος Βόλεϊ του Μεσσηνιακού
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Το τμήμα Στίβου του Μεσσηνιακού επανήλθε δυναμικά μετά 
τα δυο χαμένα χρόνια λόγω των απαγορεύσεων από την 
πανδημία του covid-19. Οι Ακαδημίες της περιόδου 2022-
2023  λειτουργούν πλέον απερίσπαστα και εκατοντάδες παιδιά 
γυμνάζονται υπό την επίβλεψη έμπειρων γυμναστών. 

Ο αθλητής μας Γιάννης Καλογερόπουλος βγήκε 10ος στα 
10 χιλιόμετρα και 18ος στα 5 χιλιόμετρα στις 14 Νοεμβρίου σε 
αγώνες στην Αθήνα. 

Ο ίδιος αθλητής μας εκπροσώπησε επάξια που κατέκτησε 
την 6η θέση στα 6 και στα 20 χιλιόμετρα ανδρών στο κύπελλο 
ανώμαλου εδάφους στις 20 Νοεμβρίου στα Τρίκαλα. 

Στα πλαίσια της εφαρμογής του Μνημονίου Συνεργασίας 
μεταξύ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Μεσσηνιακού 
Γ.Σ.1888, την Παρασκευή 21/10/2022 βρέθηκαν το απόγευμα 
στο Δημοτικό Στάδιο της Παραλίας δεκάδες 3ετείς φοιτητές του 
τμήματος Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας, με επικεφαλής 

την διδάσκουσα Αναστασία Περρέα. Σκοπός της παρουσίας 
τους ήταν η πρακτική δοκιμασία στο μάθημα Φυσιολογία της 
Άσκησης. Ο εκπρόσωπος του Μεσσηνιακού γυμναστής Δημήτρης 
Πουλόπουλος ενημέρωσε τους φοιτητές για τα οφέλη και την 
εφαρμογή της Αερόβιας εκγύμνασης. 

 
Ειδικότερα: 
 
Αγωνιστική ομάδα στίβου 
Το τμήμα στίβου του Μεσσηνιακού συμμετείχε σε όλες τις 

μεγάλες εγχώριες αξιολογημένος διοργανώσεις της ομοσπονδίας: 
Στα πανελλήνια και στα διασυλλογικά περιφερειακά πρωτα-
θλήματα. Η συμμετοχή των αθλητών και αθλητριών του τμήματος 
ήταν μαζική και επέφερε μια σειρά από αξιόλογες επιτυχίες και 
διακρίσεις. Στο πλαίσιο των πανελληνίων πρωταθλημάτων ο 
Μεσσηνιακός έλαβε μέρος στα ακόλουθα. 

Ανδρών/ Γυναικών στην Θεσσαλονίκη. 
Εφήβων/Νεανίδων κ20 στις Σέρρες. 
Παίδων/Κορασίδων κ18 στον Βόλο. 
Παμπαίδων/Παγκορασίδων κ16 στην Πάτρα. 
Σε επίπεδο διασυλλογικών περιφερειακών πρωταθλημάτων 

ο Μεσσηνιακός έλαβε μέρος στην Πάτρα (Ανδρών/ Γυναικών) 
και στην Τρίπολη (Παίδων/Κορασίδων και Παμπαίδων/Παγκο-
ρασίδων). 

 
Ακαδημίες στίβου 
Στις ακαδημίες συμμετέχουν εκατοντάδες παιδιά τα οποία 

φοιτούν στις τάξεις του νηπιαγωγείου και του δημοτικού. Οι 
νεαροί αθλητές έχουν έντονη αθλητική δράση όχι μόνο μέσω 
των εξειδικευμένων προπονητικών προγραμμάτων αλλά και 
από τις αναπτυξιακές αγωνιστικές ημερίδες που διοργανώνει ο 
Σύλλογος. 

 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Εκτός του Δημήτρη Πουλόπουλου υπήρξε και άλλη ενημέ-

ρωση εκπροσώπου του συλλόγου προς το τμήμα Διαιτολογίας. 
Ο Γιάννης Καλυβιώτης, μέλος του προπονητικού δυναμικού 
του Μεσσηνιακού, απευθυνόμενος στους φοιτητές του τμήματος 
 αναφέρθηκε στα οφέλη της προπόνησης δύναμης των αθλου-
μένων.

ΤΜΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ

Ακαδημίες Στίβου

Γιάννης Καλογερόπουλος

Μεσσηνιακός και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
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Ντόπιοι αθλητές με φιλοδοξίες, καλοί χαρακτήρες, διάθεση 
για υγιή αθλητισμό, με βλέψεις ανόδου στην Α1, έμπειρος προ-
πονητής, γήπεδο νέο και προπόνηση σε ώρες που επιθυμείς, 
στήριξη από την Διοίκηση.  

Αυτό είναι το πλάνο στο οποίο βασίστηκε η αναδόμηση του 
τμήματος Ποδοσφαίρου. Με υπεύθυνο του τμήματος τον Σταύρο 
Χριστόπουλο, προπονητή τον Γιάννη Σακελλαρόπουλο και γενικό 
αρχηγό τον Δημήτρη Πετρόγιαννη.  

Παρέμειναν: Κριτσωτάκης Σωτήρης, Κουλουράς Φώτης, Κα-
ραγιαννίδης Αλέξανδρος, Μάλι Άγγελος, Μπραχίμι Ερρίκος, Πε-
τρόπουλος Γεώργιος, Αναστασόπουλος Δημήτριος, Μωραγιάννης 
Δημήτριος και Αλευράς Παναγιώτης. 

Αποχώρησαν: Δημητρίου Χρήστος, Κατσαφάδος Ιωάννης, 
Ροβολής Κων/νος, Σπετζόπουλος Ευάγγελος, Μαριόλης Χρήστος 
και Μαριόλης Στυλιανός.  

Ήρθαν: Δημητρόπουλος Αντώνιος, Κοσμάς Βασίλειος, Χόχωλης 
Δημήτριος, Σεντεμέντες Γεώργιος, Μπούνας Παναγιώτης, Μωρα-
γιάννης Αριστείδης, Κοσμόπουλος Παναγιώτης, Κρόμπας Πανα-
γιώτης, Κότσης Δημήτριος, Σπυρόπουλος Αλέξανδρος, Σακκάς 
Παναγιώτης, Αβντίου Αρντένις, Χασανέας Σωτήριος, Κωνσταντα-
κόπουλος Ηλίας, Μαραγκούλιας Ηλίας, Τσουλάκος Βασίλειος 
και Φαββατάς Ηλίας. 

Αποτελέσματα 
Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της ομάδος μας την φέρνουν 

στην 1η θέση, ήτοι: 
Μεσσηνιακός-Θύελλα Παραλίας=4-0 
Αστέρας Βαλύρας-Μεσσηνιακός-1-2 
Μεσσηνιακός - Διαγόρας Κοπανακίου=1-1 
ΑΟ Πατίστα-Μεσσηνιακός=1-3 
Μεσσηνιακός-Δόξα Καλαμάτας=4-0 
Νίκη Πλάτης-Μεσσηνιακός=1-2 
Βαθμολογία 

ΚΑΙ Η ΟΜΑΔΑ Κ13 
Μετά από την παρέλευση αρκετών ετών από την τελευταία πε-

ρίοδο που ποδοσφαιρική ομάδα Κ13 αγωνίστηκε στο αντίστοιχο 
πρωτάθλημα με τα χρώματα του Μεσσηνιακού, το Σάββατο 
10/12/2022 μια νέα ομάδα νέων παιδιών φόρεσε την ιστορική 
φανέλα του και έπαιξε στο παιχνίδι με την αντίστοιχη ομάδα του 
Διαβολιτσίου. 

Σε αυτές τις ηλικίες το αποτέλεσμα  έρχεται σε δεύτερη μοίρα. 
Μια παρέα παιδιών από τις ακαδημίες του ΑΟ ΑΙΑΝΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
των Τάκη και Γιάννη Σακελλαρόπουλου, γαλουχημένων με τη 
νοοτροπία του «Ευ αγωνίζεσθαι», του εργατικού και τίμιου αθλητή, 
και όχι του μπολιασμένου με την παρωδία του «πάρε κάτι ρε», 
είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να δημιουργηθεί. 

Τα παιδιά της ομάδος Κ13 του Μεσσηνιακού υπό την καθοδήγηση 
του Γιώργου Αργυρόπουλου επέδειξαν πρωτοφανή ζήλο, σωστή 
νοοτροπία και πολλά χαρίσματα στον πρώτο τους αγώνα. Το 
μέλλον είναι δικό τους και οι ιδανικές γηπεδικές συνθήκες, τις 
οποίες απολαμβάνουν στο 122 ετών ιστορικό γήπεδο, θα 
συντείνουν στην διαμόρφωση υγιών αθλητικών χαρακτήρων. 

Δύο νίκες στους δύο αγώνες έχει η ομάδα μας στο αντίστοιχο 
πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Την φετινή ομάδα αποτελούν οι: 

Αγγελακάκης Αθανάσιος, Αλεξανδρόπουλος Παναγιώτης-Χα-
ράλαμπος, Βαγιακάκος Δημήτριος, Διασάκος Χρήστος, Δωδέκατος 
Βασίλειος, Θεοδωρόπουλος Φώτιος, Καμαρινάκης Ηλίας-Μάριος, 
Καράμπελας Ερμής, Κομπότης Παναγιώτης, Κουρεντζής Δημή-
τριος-Μάριος, Κρικέλλης Ζαχαρίας, Κρόμπας Σπυρίδων, Κων-
σταντόπουλος Κωνσταντίνος, Λυμπερόπουλος Πόθος, Μαθιός Ιπ-
ποκράτης, Μέντζας Μάριος, Μητρόπουλος Αναστάσιος, Μπούνας 
Ηλίας, Μπούνας Χρήστος, Νιάρχος Ιωάννης, Ξυγκώρος Παναγιώτης, 
Ούτσικας Δημήτριος, Παράσχος Γεώργιος, Παράσχος Νικόλαος, 
Σαρδελάς Παναγιώτης, Σκιαδόπουλος Γεώργιος, Σωτηράκος Χρή-
στος, Τζεφερεμιναίος Σταύρος, Φούτρος Νικόλαος, Χριστόπουλος 
Σωτήριος, Χριστοφιλόπουλος Ορφέας, Χρυσοβέργης Φώτιος. 

Βαθμολογία 

Το τμήμα Ποδοσφαίρου έκοψε την πίτα του στις 22/1/2023.

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΜΑΣ ΤΜΗΜΑ

Η ανδρική ομάδα Η Κ13
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Από αυτό το φύλο της εφημερίδος μας θα αφιερώνεται 
μια σελίδα στα Σωματεία που συνεργάζεται ο Μεσσηνιακός. 
Όπως θα διαβάσατε στις προηγούμενες σελίδες τα τρία 
Μεσσηνιακά σωματεία Μεσσηνιακός, Πανθουριακός και 
Αίαντας, συμφώνησαν σε μια συνεργασία η οποία αποσκοπεί 
στην πρόοδο του Μεσσηνιακού Ποδοσφαίρου καθώς και 
ντόπιων αθλητών. Αυτή η συνεργασία έγινε πραγματικότητα 
χάρη στο όραμα και στη πρωτοβουλία που πήρε ο Πρόεδρος 
του Πανθουριακού, επιχειρηματίας κ. Αγαθοκλής  Χριστό-
πουλος. Οφείλεται λοιπόν να καταγράφεται και να προ-
βάλλεται η δραστηριότητα αυτών των Σωματείων στην εφη-
μερίδα του Μεσσηνιακού. 

 

Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ 

 
ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ 2022-2023 
Αγγελόπουλος Γιώργος, Γεωργουλέας Γιώργος, Γιακουμής 

Γιάννης, Γιακουμής Παναγιώτης, Γιαννακόπουλος Γιώργος, 
Δαλκαφούκης Βασίλειος, Ζαχαρόπουλος Μιχάλης, Καραχάλιος 
Γιάννης, Καρύδης Δήμος, Κόκκαλης Νικόλαος, Κουντάνης 
Ηλίας, Κουρεντζής Δημήτριος, Μανωλόπουλος Δημήτριος, 
Μπούνας Στέφανος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Οδεμισιώτης 
Σπύρος, Ρασσιάς Παναγιώτης, Σαρδέλης Δημήτριος, Σεντεμέντες 
Γιάννης, Σεντεμέντες Γιώργος, Σερπάνος Παναγιώτης, Σπανός 
Στέλιος. Φαββατάς Φώτιος 

 
Αποτελέσματα 
Ολυμπιακός Ανάληψης-Πανθουριακός=0-1 στις 27/10/2022 
Πανθουριακός-Ομόνοια=0-0 στις 2/11/2022 
Κυπαρισσία-Πανθουριακός=2-2 στις 6/11/2022 
Πανθουριακός-ΑΕ Αβίας=4-1 στις 12/11/2022 
Πανθουριακός-Πάμισος=1-3 στις 19/11/2022 
Απόλλων Καλαμάτας- Πανθουριακός=0-3 α.α. στις 

23/11/2022  
Πανθουριακός-Ηρακλής Καλαμάτας=2-1 στις 27/11/2022 
Ακρίτας Κορώνης-Πανθουριακός=0-4 στις 3/12/2022 
Πανθουριακός-Εθνικός Μελιγαλά=3-1 στις 7/12/2022 
Αστέρας Αρφαρών-Πανθουριακός=0-7 στις 11/12/2022 
Πανθουριακός-ΠΑΣ Ράχη=3-1 στις 17/12/2022 
Εράνη Φιλιατρών-Πανθουριακός=1-1 στις 7/1/2023 
Τέλος Άγρας Πανθουριακός=0-1 στις 11/1/2023 
Πανθουριακός-ΑΟ Σπερχογείας=4-0 στις 15/1/2023 
Μεθώνη-Πανθουριακός=1-1 στις 22/1/2023 

Βαθμολογία 

 

ΑΟ ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
Αποτελέσματα 
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ-ΑΙΑΝΤΑΣ=1-2  
ΑΙΑΝΤΑΣ-ΠΑΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ=0-4  
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ-ΑΙΑΝΤΑΣ=1-2  
ΑΙΑΝΤΑΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ=0-4 
ΙΚΑΡΟΣ-ΑΙΑΝΤΑΣ=1-7  
ΑΙΑΝΤΑΣ-ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ=3-0 
ΑΡΙΣ-ΑΙΑΝΤΑΣ=3-5 

Βαθμολογία

ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΑΟ ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Φωτο από το αρχείο του Απόστολου Νίκα
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Ο Βαγγέλης Κουτουλέας, γνωστός αθλητής στον χώρο του βόλεϊ και του αθλητισμού, 
έφυγε από τη ζωή. Ο Μεσσήνιος προπονητής έδωσε με γενναιότητα την μάχη απέναντι 
στον  καρκίνο, μια μάχη άνιση και έφυγε  πρόωρα  και τόσο άδικα από την ζωή 
στα 56 του χρόνια σκορπώντας την θλίψη. 

Ο Βαγγέλης Κουτουλέας έκανε και τα πρώτα του βήματα στο βόλεϊ με τη φανέλα 
του Μεσσηνιακού 1984-1989. Στη συνέχεια μετακόμισε στην Αθήνα και τον Παναθη-
ναϊκό και ακολούθησαν ο Κτησιφώντας, ο Πανελλήνιος και ο Ιωνικός. 

Έπειτα από το τέλος της αθλητικής του καριέρας εργάστηκε ως προπονητής τόσο 
εντός όσο και εκτός ελληνικών συνόρων, ενώ μεγάλη του αγάπη ήταν το μπιτς βόλεϊ όπου 
και εκεί διετέλεσε τόσο παίκτης όσο και προπονητής. Στην άμμο πρωτόπαιξε το 1989, 
με πρώτη του επιτυχία την δεύτερη θέση στο διεθνές Τουρνουά “Oneιl Τour” στην Κων-
σταντινούπολη το 1991. Στο σύνολο ο Βαγγέλης κατέγραψε περισσότερες από 100 
συμμετοχές σε διεθνή τουρνουά (FIVB, CEV, κλπ.), με πολλές καλές παρουσίες.  

Ήταν πρωταθλητής Ελλάδας και κατέχει και το σπάνιο ρεκόρ των έντεκα παρουσιών σε 
τελικούς με διαφορετικούς συμπαίκτες. 

Από την θέση του προπονητή Beach Volley καθοδήγησε σπουδαία ονόματα του 
Beach Volley της Βρετανίας, δύο προ-ολυμπιακές Ομάδες της χώρας αλλά και 
άλλες Ελληνικές ομάδες. Από το 2012 μέχρι το 2015 ήταν πρώτος προπονητής (head 
coach) σε ένα αθλητικό κολλέγιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου κατάκτησε 5 φορές 
την πρώτη θέση σε αγόρια και κορίτσια. 

Παράλληλα ήταν και ο πρώτος προπονητής της εθνική Αγγλίας σε μικρές ηλικίες, 
με σπουδαία αποτελέσματα. Για την δουλειά του αυτή, ο Βαγγέλης προτάθηκε δύο 
φορές ως προπονητής Beach Volley της χρονιάς στην Μεγάλη Βρετανία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΒ 
Σε συνέχεια της δωρεάς Απινιδωτή 

από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο 
Μεσσηνιακός οργάνωσε εκπαιδευτική 
ημερίδα, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ 
και τους Διασώστες του, την Κυριακή 
9/10/2022 στα γραφεία του ιστορικού 
γηπέδου του. 

Πήραν μέρος αρκετά μέλη από τα 
τμήματα Στίβου, Ποδοσφαίρου και Βόλεϊ, 
καθώς και μέλη των ομάδων Πανθου-
ριακού και Αίαντα. Ήταν εκεί και η πρό-
εδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλα-
γονίων κ. Λούρα. 

Οι διασώστες μέλη της εκπαιδευτικής 
ομάδας του ΕΚΑΒ Καλαμάτας, Κωνσταν-
τίνος Δελφάκης, Γαβριήλ Κομπότης, Βα-
σίλειος Οικονόμου και Απόστολος Πα-
ναγιωτόπουλος, πραγματοποίησαν το εκ-
παιδευτικό σεμινάριο με τις προβλεπόμενες 
θεματικές ενότητες στις πρώτες βοήθειες 
σε  απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις 
στη καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση 
ΚΑΡΠΑ και τη χρήση αυτόματου εξωτε-
ρικού απινιδωτή ΑΕΑ. Οι εκπαιδευόμενοι 
ασκήθηκαν σε όλες τις δεξιότητες σε 
προπλάσματα και εκπαιδευτικούς αυτό-
ματους εξωτερικούς απινιδωτές, σε ανά-
λογους σταθμούς δεξιοτήτων. 

Παράλληλα έγινε εκτενής αναφορά 

σε παθολογικές καταστάσεις αλλά και 
σε συνήθεις τραυματισμούς σε αθλητι-
κούς χώρους, με διαδραστικό τρόπο, 
λύνοντας έτσι όλες τις απορίες των συμ-
μετεχόντων. 

Ο Απινιδωτής που βρίσκεται στο γή-
πεδο του Μεσσηνιακού μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί, σε έκτακτο περιστατικό, 

από επτά άτομα. Το ίδιο μπορούν να 
πράξουν και οι προπονητές του Στίβου 
και του Βόλεϊ στο Κλειστό της Παρα-
λίας. 

Ευχαριστούμε το ΕΚΑΒ και τους Δια-
σώστες για τις πολύτιμες πληροφορίες 
που μας έδωσαν καθώς και για την 
υπομονή τους.-

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 
ετών ο Βαγγέλης Κουτουλέας
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Γινόταν τα τελευταία χρόνια, με εξαίρεση την περίοδο της 
Covid-19, η εκδήλωση μνήμης για τον Λυκούργο Γαϊτανάρο+ 
(7/1/1927-13/10/2018), ένα τρισάγιο δηλαδή στη μνήμη του 
και ένας φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των παλαιμάχων 
του Π.Σ. «Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ» και του ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ Γ.Σ.1888. 

Οι δύο Πρόεδροι των συνδέσμων παλαιμάχων Μανώλης Θε-
οδώρου και Σταύρος Χριστόπουλος, πήραν την έγκριση από τα 
συμβούλια τους για να αποκτήσει εύρος η συγκεκριμένη εκδήλωση. 
Να είναι κυρίως στην μνήμη του Λυκούργου Γαϊτανάρου αλλά 
και όλων όσων ως Αθλητές, Παράγοντες, Μέλη και Φίλοι των 
δύο Σωματείων, προσέφεραν ανιδιοτελώς στην πρόοδο του κα-
λαματιανού αθλητισμού. 

Την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 έγινε η προγραμματισμένη 
εκδήλωση στο ανακαινισμένο από την Περιφέρεια Πελοποννήσου 
γήπεδο του Μεσσηνιακού. Παρευρέθηκαν, εκτός του γιού και 
εγγονού του βασικού μνημονευόμενου Λυκούργου Γαϊτανάρου, 
Γιάννη και Λυκούργου, πολλοί συγγενείς αυτών που αναφέρθηκαν 
ονομαστικώς στην εκδήλωση και οι οποίοι ανήκαν στην κατηγορία 
των ανθρώπων που της Ανιδιοτελούς Προσφοράς. 

Παρευρέθηκε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος 
και ο αντιδήμαρχος και παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Γιώργος 
Φάββας. Ήταν εκεί και ο Γιώργος Ράλλης, μέλος της Διοίκησης 
της ΠΑΕ Π.Σ. «Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ». Βρέθηκαν ακόμη πολλοί παλαί-
μαχοι αθλητές όλων των ομάδων της Καλαμάτας και της ευρύτερης 
περιοχής, αρκετοί παράγοντες ομάδων, απλοί φίλαθλοι και αρκετά 
νέα παιδιά που θέλησαν να δουν και να μάθουν πώς ξεδιπλώθηκε 
η αθλητική ιστορία της Καλαμάτας. 

Το τρισάγιο τέλεσε ο αιδεσιμότατος Ξενοφών Γαλανόπουλος. 
Προλόγισε ο Χρήστος Ζερίτης. Μίλησαν ο δήμαρχος Θανάσης 
Βασιλόπουλος, εκ μέρους των παλαιμάχων του Μεσσηνιακού ο 
πρόεδρος Σταύρος Χριστόπουλος, εκ μέρους των παλαιμάχων 
του Π.Σ.»Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ» ο Μανώλης Θεοδώρου και εκ μέρους 
της οικογένειας Γαϊτανάρου ο εγγονός Λυκούργος Γαϊτανάρος. 

Η θέση του Μεσσηνιακού για την εκδήλωση αυτή είναι η πα-
ρακάτω: 

«Όποιος ξεχνά την ιστορία και την προσφορά κάποιων κάνει 
μεγάλο λάθος. Οφείλεται τιμή και είναι χρέος όλων μας να θυμό-
μαστε και να μην ξεχνάμε. Να θυμόμαστε πως τον αθλητισμό ει-
σήγαγε ο Μεσσηνιακός στην Καλαμάτα του 1888, να θυμόμαστε 
πως το Ποδόσφαιρο το έφερε ο Μεσσηνιακός στην Καλαμάτα 
του 1909, να θυμόμαστε πως το γήπεδο του Μεσσηνιακού από 
το 1900, τότε δηλαδή που δώρισε ο Δήμος Καλαμάτας έκταση 
γης, φιλοξένησε την αθλητική πρόοδο, να θυμόμαστε πως, μετά 
τον Μεσσηνιακό, ιδρύθηκε το 1924 η ΑΕΚ Καλαμάτας και ο Βυ-
ζαντινός που συγκέντρωσαν τους κατατρεγμένους Μικρασιάτες 
και Κωνσταντινουπολίτες πρόσφυγες. Να θυμόμαστε τους καλα-
ματιανούς ποδοσφαιριστές, ντόπιους και επήλυδες, στα μαύρα 
χρόνια της κατοχικής περιόδου, που τους έβαλαν με το ζόρι οι 
Γερμανοί να αγωνιστούν την Άνοιξη του 1944 με γερμανική 
ομάδα στρατιωτών. Να θυμόμαστε πως ο Μεσσηνιακός με 
πρόεδρο τον δήμαρχο Παναγιώτη Καίσαρη ξεκίνησε το 1956 το 
πρώτο Meeting Στίβου στην Ελλάδα, τα γνωστά «Παπαφλέσσεια». 
Να μην ξεχνάμε πως η Καλαμάτα και η Μεσσηνία μπήκαν στον 
ποδοσφαιρικό χάρτη της Ελλάδος τα χρόνια 1969-1973 επί προ-
εδρίας του αείμνηστου Λυκούργου Γαϊτανάρου. Να μνημονεύομε 
τον ζώντα Σταύρο Παπαδόπουλο, μεταγενέστερο πρόεδρο του 
Π.Σ. «Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ» και του ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ Γ.Σ.1888 που 
χρηματοδότησε και στήριξε το ποδόσφαιρο της Καλαμάτας, πη-
γαίνοντάς το ψηλότερα τα χρόνια της προεδρίας του. Να φέρνομε 
στο μυαλό μας τον αείμνηστο Βασίλειο Κουτέλα, πρόεδρο του 

Μεσσηνιακού, που έκανε το τμήμα Βόλεϊ του συλλόγου γνωστό 
σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο με προπονητή τον Γέρζι Βέλτς. 
Να θυμόμαστε τους απλούς Παράγοντες, τα Μέλη και τους 
Φίλους των Σωματείων, που έκαναν αθόρυβα τη δουλειά με τα 
παιδομαζώματα από τις αλάνες, το τρέξιμο για να λύνουν τα κα-
θημερινά προβλήματα της λειτουργίας των ομάδων, αυτούς που 
με τη δύναμη και τις γνωριμίες τους έδωσαν δουλειά σε άνεργους 
αθλητές που φάγανε ψωμάκι και τάισαν τις οικογένειές τους. Και 
να θυμόμαστε πως το έκαναν με Ανιδιοτέλεια. Ούτε δήμαρχοι γι-
νήκανε, ούτε πρόεδροι ζητήσανε να γίνουνε, ούτε και εκμεταλ-
λεύτηκαν τις γνωριμίες τους για δικό τους όφελος. Μόνο για το 
καλό του Αθλητισμού και των Αθλητών-Αθλητριών. 

Ας είναι ελαφρό το χώμα που σκεπάζει όσους δεν ζουν και ας 
έχουν δύναμη και υπομονή όσοι σήμερα προσφέρουν για την 
πρόοδο του Αθλητισμού. Το μόνο που πρέπει να κάνομε εμείς οι 
άλλοι, είναι να μνημονεύομε όλους τους αγνούς και άξιους που 
με ανιδιοτέλεια έκαναν όσο ζούσαν, αλλά και τους άλλους που 
σήμερα πράττουν το Χρέος τους με όραμα μια καλύτερη αθλητική 
Ημέρα με Ήθος».

Το χρέος
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Συνολικά 40 αυτόματους εξωτερικούς 
απινιδωτές (AED) παρέδωσε η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου σήμερα Πέμπτη 29 Σε-
πτεμβρίου σε εκπροσώπους πρωτοβάθ-
μιων ΟΤΑ, φορέων, αθλητικών σωματείων 
και αστυνομικών διευθύνσεων από τις 5 
Περιφερειακές Ενότητες. 

Όπως σημείωσε σχετικά ο περιφερει-
άρχης Παναγιώτης Νίκας, παρουσία των 
αντιπεριφερειαρχών Υγείας Άγγελου Χρο-
νά και Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Τάσου 
Γκιολή, η κίνηση αυτή της Περιφέρειας 
γίνεται στο πλαίσιο της πρόληψης και αν-
τιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών δη-
μόσιας υγείας 

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας 
κ.κ. Στασινόπουλος και Χριστόπουλος, 
μετέβησαν στην Τρίπολη για την παραλαβή 
του Απινιδωτή. Ο παραληφθείς Απινιδωτής 
θα τοποθετηθεί στο γήπεδο Μεσσηνιακού 
και ήδη έχει προγραμματισθεί για την 
9/10/2022, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, 
εκπαιδευτική ημερίδα για τους Προπονητές 
και   Μέλη των τμημάτων ώστε να είναι 
έτοιμοι να αντιμετωπίσουν έκτακτα περι-
στατικά Υγείας. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ OLYMPICO PANDEL - TENNIS CLUB 
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Έναν ιδιαίτερο χώρο στην Καλαμάτα 
επισκέφθηκαν στις 8 Οκτωβρίου πολλά 
μέλη της ομάδος Ποδοσφαίρου του 
Μεσσηνιακού. Το OLYMPICO PADEL-
TENNIS CLUB στις εγκαταστάσεις του 
Αρτέμιδος 199, λίγο πιο κάτω από το 

μεγάλο S.M. του Σκλαβενίτη. Το 
PADEL, ένα είδος τένις, είναι το ανερ-
χόμενο άθλημα σε παγκόσμιο επίπεδο 
και σύντομα πρόκειται να γίνει και Ολυμ-
πιακό άθλημα. Όποιος ασχοληθεί σο-
βαρά και προοδεύσει, ίσως φθάσει να 

αγωνιστεί σε μελλοντικούς Ολυμπιακούς 
αγώνες, αφού στην Ελλάδα δεν είναι 
πολύ διαδεδομένο και όσοι το διδαχ-
θούν, ίσως να έχουν την ευκαιρία της 
ζωής τους. 

Σε έναν πανέμορφο χώρο, με πολλά 
γήπεδα και άριστες εσωτερικές εγκατα-
στάσεις (αποδυτήρια, λουτρά), αξίζει και 
για να παραμείνει κάποιος στο χώρο πί-
νοντας τον καφέ του. 

Τα παιδιά του Μεσσηνιακού, συνο-
δευόμενα από τον Γενικό Αρχηγό Δη-
μήτρη Πετρόγιαννη και τον Πρόεδρο 
Τάκη Στασινόπουλο, έμειναν εκεί περί 
τις δύο ώρες, παίζοντας και μαθαίνοντας 
από τους ειδικευμένους προπονητές. 
Χαλάρωσαν λοιπόν μετά την προπόνησή 
τους, έμαθαν περί του αθλήματος και 
έδωσαν ραντεβού την επόμενη εβδομάδα 
για να ξεκινήσουν ένα μίνι εσωτερικό 
πρωταθληματάκι. Ευχαριστούμε τον Ηλία 
Παπακωνσταντίνου και τον Γιώργο Γε-
ωργακίλα για την επιμόρφωση περί 
PADEL, αλλά και τα άλλα παιδιά του 
χώρου για την ευγένειά τους.

Παραλαβή - παράδοση απινιδωτή
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Υπεύθυνος έκδοσης «των Νέων του Μεσσηνιακού Γ.Σ.1888»:  Χρήστος Νικ. Ζερίτης • Μαυρομιχάλη 93 • Καλαμάτα • Τηλ. 27210 24605 
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση - εκτύπωση: Γραφικές Τέχνες ΛΕΒΕΝΤΗ • Γ. Ρουμελιώτου 3-5 • Καλαμάτα • Τηλ. 27210 93374

Η επισκεψιμότητα στο Γήπεδο Μεσσηνιακού αυξήθηκε κα-
τακόρυφα τη νέα σχολική περίοδο 2022-2023. Το αναμορφωμένο 
γήπεδο έγινε πόλος έλξης για τα γειτονικά Δημοτικά σχολεία, 
αφού, εκτός από αθλητικές δραστηριότητες, προσφέρεται και 
για πολιτιστικούς λόγους. Το Μουσείο και τα εκθέματά του 
αποτελούν τον κρίκο που ενώνει τα σημερινά παιδιά με τα 
παιδιά των προηγούμενων γενεών. Μέσα από κειμήλια και φω-
τογραφίες τα παιδιά ξεναγούνται στο παρελθόν το οποίο είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένο με το παρόν. Διότι, όπως λέει και ποιητής 
μας Γιώργος Σεφέρης «Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν 
είναι σαν να σβήνεις και ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον».  

Τα παιδιά έρχονται στο γήπεδο συνοδευόμενα από όλους 
τους δασκάλους τους. Αφού παίξουν στο γήπεδο αρχίζει η κατά 
τάξη ή τμήμα επίσκεψη στο Μουσείο, η οποία έχει διάρκεια 20 
λεπτά. Τα παιδιά μαθαίνουν για την ιστορία του καλαματιανού 
αθλητισμού, έρχονται σε επαφή με τα κειμήλια (κύπελα, 
μετάλλια, φωτογραφίες, αναμνηστικά διπλώματα κλπ) και θέτουν 
τις απορίες τους.  

Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον υπάρχουν στο γήπεδο 
του Μεσσηνιακού. 

Ήρθαν, έπαιξαν, έμαθαν, χάρηκαν: 

- Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 το 12ο Δημοτικό σχολείο Κα-
λαμάτας. 

- Στις 3 Οκτωβρίου 2022 το 1ο Δημοτικό σχολείο Καλαμά-
τας. 

- Στις 7 Οκτωβρίου το 2ο Δημοτικό σχολείο Καλαμάτας. 
- Στις 12 Οκτωβρίου 2022 το 3ο Δημοτικό σχολείο Καλα-

μάτας. 
- Στις 18 Ιανουαρίου 2023 το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο Λύκειο Καλαμάτας. 
Το γήπεδο προσφέρεται προς την εκπαιδευτική κοινότητα 

κατόπιν συνεννοήσεως με τον πρόεδρο κ. Στασινόπουλο στο 
τηλ. 272024605. 

Δεν ήταν μόνο τα παιδιά που μας επισκέφθηκαν. Στις 25 Νο-
εμβρίου ήρθε να προπονηθεί, κατόπιν συνεννοήσεως, η διεθνής 
Ελληνίδα διαιτητής -FIFA ASSISTANT REFEREE- Χρύσα Κου-
ρομπύλια, η οποία βρισκόταν τότε στην Καλαμάτα στα πλαίσια 
της προπόνησης και προετοιμασίας της εκμεταλλευόμενη τη 
διακοπή του πρωταθλήματος της Super League. 

Η κυρία Κουρομπύλια επισκέφθηκε το Μουσείο του Μεσ-
σηνιακού και φωτογραφήθηκε με μέρος των εκθεμάτων του.

“Βλέπω” την ιστορία του αθλητισμού στο γήπεδο του Μεσσηνιακού

1ο Δημοτικό Σχολείο 2ο Δημοτικό Σχολείο

3ο Δημοτικό Σχολείο Χρύσα Κουρομπύλια

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο 12ο Δημοτικό Σχολείο


