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Η επίσκεψη στο Φράιμπουργκ 
Στο διάστημα 24-29 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διακρατική συνάντηση μαθητών 

και καθηγητών στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας. Από το σχολείο μας συμμετείχαν οι μαθητές 

Αδαλή Αθανασία, Ασημακόπουλος Αδάμ, Ίβκοβιτς Αλέξανδρος, Κλαμπατσέα Ειρήνη και 

Μαρκάκης Ματθαίος-Ανδρέας και οι καθηγήτριες Κοντοπούλου Παρασκευή και Σκλήκα Ουρανία. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα της επίσκεψης: 

 

Κυριακή 24.04.2016: Μετά από 10 συνολικά ώρες μετακινήσεων (Καλαμάτα-Αθήνα-Ζυρίχη) 

οι μαθητές έφτασαν στο Φράιμπουργκ και εγκαταστάθηκαν σε σπίτια γερμανικών οικογενειών. 

 

Δευτέρα 25.04.2016: Ο συντονιστής του 

προγράμματος κ. Julien Cuminetto με ομιλία του 

στα γερμανικά άνοιξε την εκδήλωση υποδοχής 

στο σχολείο. Ο διευθυντής του γερμανικού 

σχολείου κ. Brandes καλωσόρισε τους μαθητές 

και τους καθηγητές όλων των χωρών. Οι μαθητές 

του γερμανικού σχολείου χόρεψαν zumba και 

τραγούδησαν το τραγούδι του προγράμματος 

«Partageons nos valeurs» και ένα αγγλικό 

τραγούδι. Οι μαθητές από όλες τις χώρες έλαβαν 

μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες στις οποίες οι 

καθηγητές είχαν τον ρόλο των κριτών. Μετά το 

γεύμα στο εστιατόριο του σχολείου, έπαιξαν το 

κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού και ανακάλυψαν το ιστορικό κέντρο του Φράιμπουργκ. 

Αργότερα, συναντήθηκαν με τον δημοτικό σύμβουλο, μέλος των Πρασίνων, κ. Thoma. 

 

Τρίτη 26.04.2016: Οι μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές επισκέφθηκαν το Info Ib (Κέντρο 

επαγγελματικής εκπαίδευσης για παιδιά και ενήλικες) και έλαβαν μέρος σε εργαστήρια. Το 

μεσημέρι επισκέφτηκαν το Internat Sc sport και το οικοτροφείο της ποδοσφαιρικής ομάδας του 

Φράιμπουργκ, όπου ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες που παρέχονται στα παιδιά-

μελλοντικούς ποδοσφαιριστές που επιλέγονται για να διαβιώσουν σε αυτό. 

 

Τετάρτη 27.04.2016: Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο (Στρασβούργο, Γαλλία). Οι μαθητές 

ενημερώθηκαν από διοικητικούς υπαλλήλους για 

τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, επισκέφτηκαν την 

αίθουσα της ολομέλειας και περιηγήθηκαν τους 

χώρους του Κοινοβουλίου. Στη συνέχεια, έπαιξαν 

το κυνήγι θησαυρού στη συνοικία της Ευρώπης 

και, επίσης, επισκέφτηκαν το Σπίτι της Ευρώπης. 

Έκαναν πικ νικ σε πλατεία του Στρασβούργου και 

έκαναν βόλτα στο ιστορικό κέντρο και τον 

καθεδρικό ναό της πόλης. 

 

όλοι νικητές 

tous vainqueurs 
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Πέμπτη 28.04.2016: Στο γερμανικό σχολείο έγινε προσομοίωση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου με τη συμμετοχή των μαθητών στον ρόλο των βουλευτών, υπουργών εξωτερικών 

και πρωθυπουργών, των καθηγητών στον ρόλο των διερμηνέων και του διευθυντή του 

σχολείου κ. Brandes στον ρόλο του Martin Schulz. 

Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η βραδιά Erasmus. Οι ιταλοί μαθητές άνοιξαν τη βραδιά με 

ένα τραγούδι και οι κύπριοι μαθητές παρουσίασαν τη χώρα τους με ένα ppt. Ακολούθησε το 

φιλμάκι που δημιούργησαν οι μαθητές του σχολείου μας για τα προβλήματα στον αθλητισμό. Οι 

ίδιοι χόρεψαν και ένα χασάπικο. Κατόπιν, μια μαθήτρια από τη Βουλγαρία τραγούδησε ένα 

τραγούδι στα βουλγαρικά και ένα στα γαλλικά και, τέλος, οι γάλλοι μαθητές τραγούδησαν ένα 

γαλλικό τραγούδι. Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης οι γερμανοί μαθητές χόρεψαν, τραγούδη-

σαν, ο γάλλος καθηγητής Jean-Paul, γνωστός τραγουδιστής στη Μασσαλία, τραγούδησε και 

όλοι οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν ένα μάθημα χορού και χόρεψαν. Η βραδιά έκλεισε με 

μπουφέ, προσφορά των οικογενειών των μαθητών του γερμανικού σχολείου. 

 

Παρασκευή 29.04.2016: Οι μαθητές και οι καθηγητές 

μας αναχώρησαν από το Φράιμπουργκ και επέστρεψαν 

στην Καλαμάτα. 

Στο αεροπλάνο της επιστροφής συστήθηκαν με τον 

Spencer Hamby, διεθνή αμερικανό πολίστα, ο οποίος 

παίζει στην ομάδα Wasserfreunde Spandaou 04 Berlin. 

Ερχόταν στην Ελλάδα για το παιχνίδι της ομάδας του με 

τον Ολυμπιακό την επόμενη μέρα στο πλαίσιο του LEN 

Champion League στο πόλο. Οι μαθητές τον ρώτησαν 

πράγματα σχετικά με το βιογραφικό του, του πήραν μια 

μικρή συνέντευξη (παρουσιάζεται παρακάτω)και του 

απέσπασαν μια πολύ φιλική αφιέρωση. 

 

Οι μαθητές μας έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις από το Φράιμπουργκ. Ανέπτυξαν φιλικές 

σχέσεις με τους μαθητές που τους φιλοξένησαν, καθώς και με τους μαθητές των άλλων χωρών. 

Έμαθαν πολλά πράγματα για τον τρόπο λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να 

είναι σε θέση στο μέλλον να αναπτύξουν δράση ενεργών πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Γνώρισαν τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης στο Φράιμπουργκ και, 

τέλος, βελτίωσαν τις επιδόσεις τους στις ξένες γλώσσες. 

 

 

Συνέντευξη από τον Spencer Hamby (29.04.2016) 
My name is Spencer Hamby. I come from California, USA. I 

graduated in 2013 from Pepperdine University in Malibu with a degree 

in history. I currently play for the water polo club Wasserfreunde 

Spandau 04 in Berlin. The club is a joint club, meaning it has 

swimming, football, rowing etc. The Spandau water polo club is the 

Deutscher Rekordmeister with the most German Champioships and 

trophies in History. 

The team plays in the Budensliga and the LEN Champions League. The Champions League 

is the same as the football Champions League with the best 12 teams and all the best players. 

On our team we have 18 players. From these 18, seven are from another country outside of 

Germany such as Croatia, Hungary, France and Serbia. Two players from France qualified for 

the 2016 summer Olympic Games and one German plays for the German national team. 

Tomorrow on April 30th we play the club Olympiakos in a Champions League match. 

The most important thing, I believe, when it comes to achieving your goals and living your 

dream, is to have fun. I would not be where I am today, or the person I am, if I did not enjoy 

the moments I had with school, sports, friends and family. You also have to be willing to 

sacrifice things in order to live your dream. I moved 10.000 miles away to play the sport I 

love, I left my friends and family, but I opened a new chapter in my life. I created a life of my 

own, I will be a father in 10 days, and I’ve made new friends. 

Never be afraid to follow your dreams!!!  
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4ο Πρωτάθλημα Σκακιού 
Το πρωτάθλημα διεξήχθη με το ελβετικό σύστημα 12 γύρων. Ξεκίνησε στις 5 Οκτωβρίου 

2015 και ολοκληρώθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2016. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 216 αγώνες. 

Πρωταθλητής ήταν ο Νταβέας Στασινός (Α3), δεύτερος ο Νικολακόπουλος Σωτήριος (Β2) 

και τρίτος ο Ντορμούσογλου Ιωάννης-Δημήτριος (Γ3). Μετά το πρωτάθλημα διοργανώθη-

καν 3 gala με τους 8 καλύτερους σκακιστές, οι οποίοι συναγωνίστηκαν με το σύστημα round 

robin. 

 

   
 

 

Διασχολικός συναγωνισμός και θέαμα 
Ομάδες σχολικών δραστηριοτήτων από το 50ό Γυμνάσιο Αθηνών επισκέφτηκαν το σχολείο 

μας στις 11.04.2016 στο πλαίσιο τριήμερης επίσκεψής τους στην πόλη μας. Μετά το 

καλωσόρισμα οργανώθηκε ένα μικρό πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης. Τόσο οι δικοί μας 

μαθητές όσο και οι φιλοξενούμενοι ήταν συνεπαρμένοι από το πρωτάθλημα. Ο μαθητής Τάσος 

Σωνάκης από το 50ό Γυμνάσιο ήταν ο νικητής, ενώ ακολούθησαν από το σχολείο μας οι 

Σωτήριος Νικολακόπουλος και Στασινός Νταβέας. Στη συνέχεια μοιράστηκε κέρασμα στους 

επισκέπτες μας που περιλάμβανε φρέσκο ψωμί με λάδι και ελιές Καλαμών, τυρί και γλυκό. Οι 

Αθηναίοι μαθητές απόλαυσαν πραγματικά την επίσκεψη και, αφού προσκάλεσαν – με τη σειρά 

τους – το σχολείο μας να την ανταποδώσει, έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις. 

 

     
 

 

Σχολικοί Αγώνες 
Οι σχολικοί αγώνες έγιναν φέτος τον Απρίλιο και διήρκεσαν επτά αγωνιστικές ημέρες (11-

20 Απριλίου 2016). Οι αγώνες διεξήχθησαν σε όλο τον νομό (Καλαμάτα, Μεσσήνη, Κυπαρισσία, 

Πύλος, Μεθώνη). Λόγω των πολλών συμμετοχών και της περιορισμένης διάρκειάς τους δεν 

υπήρξε τελική κατάταξη των ομάδων. 

Το σχολείο μας συμμετείχε στους αγώνες με τρεις ομάδες: ποδοσφαίρου (αγοριών), 

μπάσκετ (αγοριών) και βόλεϋ (μεικτή). Τη δεύτερη ημέρα των αγώνων (12/4) η ομάδα του 

ποδοσφαίρου αντιμετώπισε το Γυμνάσιο Θουρίας, το 3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, το 4ο Γυμνάσιο 

Καλαμάτας και το Γυμνάσιο Παραλίας. Οι αγώνες έγιναν στο γήπεδο «Λουκαρέας». 

Την τρίτη αγωνιστική ημέρα (13/4) η ομάδα βόλεϋ αγωνίστηκε εναντίον του 4ου Γυμνασίου 

Καλαμάτας, του 3ου Γυμνασίου Καλαμάτας και του Γυμνασίου Θουρίας. Οι αγώνες έγιναν στο 

Εθνικό Στάδιο Καλαμάτας και περιλάμβαναν δύο σετ των 15 πόντων. 
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Στις 18/4 (έκτη αγωνιστική ημέρα) η ομάδα μπάσκετ έπαιξε απέναντι στις ομάδες του 5ου 

Γυμνασίου Καλαμάτας, του Μουσικού Σχολείου, του 6ου Γυμνασίου Καλαμάτας και του 

Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά. Και αυτοί οι αγώνες έγιναν στο Εθνικό στάδιο. 

Αναλυτικά, οι συνθέσεις των ομάδων του σχολείου μας, οι αγώνες, τα αποτελέσματα και 

άτυπες βαθμολογίες για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Σύνθεση Ομάδας Ποδοσφαίρου 

1 Ακριστινέι Ανδρέας Α 

2 Αρβανίτης Δημήτριος Α 

3 Ασπρούλης Πέτρος Γ 

4 Βαγιακάκος Ιωάννης Β 

5 Δερτιμάνης Θεόδωρο Γ 

6 Ζαφείρης Ευστάθιος Γ 

7 Κουκούτσης Σωτήριος Β 

8 Νικητέας Παναγιώτης Γ 

9 Νικολακόπουλος Σωτήριος Β 

10 Ντορμούσογλου Ιωάννης Γ 

11 Ξυπόλιτος Κωνσταντίνος Γ 

12 Ξυπόλιτος Παναγιώτης Γ 

13 Οικονομέας Παναγιώτης Α 

14 Πικιός Ιωάννης Γ 

15 Σακκάς Αθανάσιος Β 

16 Σερπάνος Παναγιώτης Β 

17 Σώκαλης Άγγελος Γ 

18 Χαλίλι Έλβιν Β 

 

Αποτελέσματα Ποδοσφαίρου 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 0–2 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ 1–0 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 0–1 

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2–0 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 0–0 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 0–2 

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ 2–0 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 0–1 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ 0–1 

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 1–1 

 

Βαθμολογία 

ΑΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ Ν Ι Η ΤΕΡ 

1 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4 3 1 0 7–1 

2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 4 2 2 0 3–1 

3 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4 2 0 2 3–3 

4 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ 4 1 1 2 1–3 

5 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4 0 0 4 0–6 

 

 

Σύνθεση Ομάδας Μπάσκετ 

1 Ασημακόπουλος Αδάμ Γ 

2 Γκίζας Κωνσταντίνος Γ 

3 Ζαγάκος Γεώργιος Β 

4 Ζούζουλας Ιωάννης Β 

5 Ίβκοβιτς Αλέξανδρος Γ 

6 Λιάπης Ιωάννης Α 

7 Μπίτζας Αντώνιος Α 

8 Νταμάτης Δημήτριος Γ 

9 Ντυμένος Ραφαήλ Γ 

10 Πολίτης Παναγιώτης Β 

11 Χαραλαμπόπουλος Δημοσθ. Α 

 

 

 

Αποτελέσματα Μπάσκετ 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 05-14 

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΠΟΥΓΑ 07-10 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 07-20 

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 09-07 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΠΟΥΓΑ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 17-02 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 09-18 

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΠΟΥΓΑ 07-14 

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 04-19 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΠΟΥΓΑ 05-13 

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 11-10 

 

Βαθμολογία 

ΑΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ Ν Η ΠΟΝΤΟΙ 

1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΠΟΥΓΑ 4 4 0 54–21 

2 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4 3 1 41–36 

3 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 4 2 2 51–39 

4 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4 1 3 36–47 

5 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4 0 4 26–65 

 

   
Στιγμιότυπα από τους αγώνες μπάσκετ του σχολείου μας
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Σύνθεση Ομάδας Βόλεϋ 

1 Αδαλή Αθανασία Γ 

2 Γεωργακοπούλου Μαρία Α 

3 Καργάκου Γεωργία Γ 

4 Κατσούλα Αναστασία Γ 

5 Μανιμάνης Βασίλειος Β 

6 Μετάι Μπλεντιόνα Γ 

7 Μπάκα Γεωργία Β 

8 Μπιρμπίλης Νικόλαος Β 

9 Νικολοπούλου Αλεξάνδρα Α 

10 Νικολοπούλου Ιωάννα Α 

11 Πόνε Έντισον Β 

 

Αποτελέσματα Βόλεϋ 

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2–0 
15-4 
15-6 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ – 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1–1 
6-15 

15-12 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ – 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1–1 
15-10 
11-15 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2–0 
15-13 
15-12 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1–1 
10-15 
15-12 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ – 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 0–2 
7-15 
9-15 

 

 

 

 

συνέντευξη 
 

από τον κ. Τάκη Σακελλαρόπουλο, 

προπονητή του ΑΙΑΝΤΑ Καλαμάτας 

 

Πείτε μας λίγα λόγια για τον Αίαντα. Τι 

είδους σωματείο είναι; Ποιος είναι ο 

σκοπός του; 
Βασιζόμενοι στο «εὖ ἀγωνίζεσθαι» έχουμε 

δημιουργήσει ένα σωματείο το οποίο συμβάλ-

λει στην ανάπτυξη όχι ποδοσφαιριστών αλλά 

αθλητών. Απλά θέλουμε οι μαθητές μας, οι 

νεαροί κυρίως, να βάλουν την καθημερινή 

άσκηση στη ζωή τους, παίζοντας ποδόσφαιρο 

ή κάνοντας κάποιο άλλο άθλημα, αλλά πάντα 

έχοντας ως προτεραιότητα το να είναι καλοί 

μαθητές. Αν συμβεί και προχωρήσουν στον 

αθλητισμό, όπως ο Σωκράτης Παπασταθόπου-

λος που παίζει τώρα στη γερμανική 

Ντόρτμουντ, θα είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν 

θέλουμε να ασχολούνται πρώτα με τα 

μαθήματα και μετά με τον αθλητισμό. 

 

Πότε ιδρύθηκε ο Αίαντας; 

Ο Αίαντας ιδρύθηκε το 2001 από μια παρέα 

φίλων που θέλαμε να βάλουμε καινούργιο 

αίμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. 

 

Το σωματείο σας έχει πετύχει κάποιες 

διακρίσεις; 

Βεβαίως έχουμε πολλές διακρίσεις σε μαθητικό 

επίπεδο. Πολλοί αθλητές μας με μια καλή 

κατανομή του χρόνου τους και με ένα καλό 

συνδυασμό κατάφεραν να εισαχθούν σε 

πανεπιστήμια και παράλληλα να αθλούνται. 

Επίσης κατάφεραν και ως φοιτητές να 

συνδυάζουν τη φοιτητική ζωή με τον 

αθλητισμό. Σε επίπεδο ποδοσφαιρικό έχουμε 

τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή, που 

έχει περάσει από τις Ακαδημίες, τον Σωκράτη 

Παπασταθόπουλο. 

 

Πώς έγινε και ασχοληθήκατε με τον 

Αίαντα; 

Αποφασίσαμε με τον αδερφό μου, τον Γιάννη, 

να δημιουργήσουμε μια ομάδα με σκοπό τα 

παιδιά να έχουν καλή αθλητική παιδεία. 

 

Κατά τη γνώμη σας ποια είναι τα 

μεγαλύτερα προβλήματα του 

ποδοσφαίρου σήμερα; Πώς συμβάλλει το 

σωματείο σας στην αντιμετώπισή τους; 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα ίσως στο ελληνικό 

ποδόσφαιρο είναι ότι θέλουμε να νικάμε, να 

κερδίζουμε με οποιοδήποτε τρόπο (όχι καθαρά 

αθλητικό). Σε άλλα κράτη, όπως στην Αγγλία 

και στην Ισπανία το ποδόσφαιρο έχει περάσει 

σε άλλη διάσταση. Σε αυτές τις χώρες είναι 

θέαμα και μέσα από τη θεαματικότητα 

προέρχεται το κέρδος. Εδώ εμείς έχουμε 

«συμμορίες» που λυμαίνονται τον χώρο του 

ποδοσφαίρου και τώρα τελευταία 

παρατηρούμε μια μεγάλη κόντρα ανάμεσα 

στους επιχειρηματίες, διότι όλοι θέλουν τα 

λεφτά του champions league. Γι’ αυτό 

βλέπουμε και τη δικαιοσύνη να ασχολείται 

συνεχώς με το ποδόσφαιρο. 

Λιάπης Ιωάννης (Α2) 
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αθλητικά γεγονότα από την πόλη μας 
 

 

24ο Διεθνές μίτινγκ Ρυθμικής Γυμναστικής 
Το Διεθνές Μίτινγκ Ρυθμικής Γυμναστικής διοργανώθηκε 

φέτος για 24η χρονιά από τον Φιλογυμναστικό Όμιλο Καλαμάτας 

το διήμερο 23-24 Απριλίου. Οι φετινοί αγώνες κράτησαν το 

υψηλό τους επίπεδο και πρόσφεραν πλούσιο θέαμα. Έτσι, το 

μίτινγκ παραμένει μια σπουδαία αθλητική συνάντηση και διατηρεί 

την πόλη μας ως σημείο αναφοράς του κόσμου της γυμναστικής. 

Οι αθλήτριες διαγωνίσθηκαν στο σχοινάκι, στο στεφάνι, στη 

μπάλα και στις κορύνες. Η ελληνική ομάδα του ανσάμπλ εξασφάλισε το εισιτήριο για τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, ενώ σε ατομικό επίπεδο ξεχώρισαν η Μυρτώ Αθανασουλάκη και η 

Ζωή Πουλοπούλου. Συμμετείχαν αθλήτριες από 9 χώρες μεταξύ των οποίων η Λευκορωσία (με 

κορυφαία ονόματα και τη βασική της ομάδα), η Αίγυπτος, η Μαλαισία και η Τουρκία. 

 

 
 

16ος Γύρος Καλαμάτας 
Η μεγάλη δρομική γιορτή της πόλης πραγματοποιήθηκε με 

απόλυτη επιτυχία το απόγευμα του Σαββάτου 23 Απριλίου με 

ρεκόρ συμμετοχών και άψογη οργάνωση. Στην πανέμορφη 

διαδρομή των 10 χλμ. από την κεντρική πλατεία, Αριστομένους, 

λιμάνι και Ναβαρίνου με επιστροφή έλαβαν μέρος περίπου 850 

δρομείς και βαδιστές. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε αγώνας 2 

χλμ. για παιδιά και γονείς. 

 

 
 

Διεθνής συνάντηση στίβου «Παπαφλέσσεια 2016» 

Στις 28 Μαΐου, λίγο μετά τις 6.00 άναψε ο βωμός για την 

έναρξη των ιστορικών αγώνων στίβου «Παπαφλέσσεια» στο 

Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας. Οι λαμπαδηδρόμοι (ένας αθλητής 

και μια αθλήτρια) ακολούθησαν τη διαδρομή Μανιάκι-Τουλούπα-

Χάνι-Βλαχόπουλο-Χατζή-Πετρίτσι-Καζάρμα-Ριζόμυλος-Βελίκα-

Μεσσήνη-Καλαμάτα. 

Η διεθνής συνάντηση στίβου «Παπαφλέσσεια» αποτελεί έναν 

καταξιωμένο αθλητικό θεσμό που πραγματοποιείται κάθε χρόνο 

στην πόλη μας. Έχει διεθνή χαρακτήρα από το 1996, ενώ η 

πρώτη περίοδος διεξαγωγής της οριοθετείται στα μέσα της 

δεκαετίας του 1950. Ο Μεσσηνιακός Γυμναστικός Σύλλογος είναι 

ο κύριος και διαχρονικός διοργανωτής της συνάντησης με 

συνδιοργανωτές και αρωγούς τον ΣΕΓΑΣ, την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου και τον Δήμο Καλαμάτας. 

Σημειώθηκαν αρκετές αξιόλογες επιδόσεις με κυριότερη τα 

8.19 του Μίλτου Ντεντόγλου στο άλμα εις μήκος, που αποτελεί 

νέο πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων. Με αυτή την επίδοση ο νεαρός 

αθλητής συγκαταλέγεται στους κορυφαίους στον κόσμο για την ηλικία του. Ο Λυκούργος-

Στέφανος Τσάκωνας πήρε την πρώτη θέση στα 100μ. με χρόνο 10.23, που του δίνει το 

δικαίωμα συμμετοχής στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που θα γίνει στο Άμστερνταμ. 


