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Νίκος Σκυλακάκης: Η ζωντανή ιστορία του ελληνικού μπάσκετ

Επιτυχημένο τζάμπολ στο 3on3 Γυναικών!

Πλήθος κόσμου στην 2η Αιμοδοσία

Α.Ο. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
Ο Ν. Μαστρογιάννης

και τα παιδιά του

Εσείς δίνετε πνοή στον Σύλλογο μας!
Φίλες και φίλοι
Ελπίζω να περάσατε ένα όμορφο και 
ξεκούραστο καλοκαίρι και να «γεμίσα-
τε» τις μπαταρίες σας για τον χειμώνα 
που έρχεται. 
Ο ΣΠΑΚΕ, ο Σύλλογος μας ακόμη και 
τις δύσκολες ημέρες των υγειονομι-
κών περιορισμών λόγω της πανδημί-
ας, δεν σταμάτησε να είναι στο πλευρό 
των μελών που έχουν ανάγκη και να 
σχεδιάζει για το μέλλον την διεύρυνση 
των παροχών προς τα μέλη του και 
την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας.
Έτσι παρά τις αντιξόοτητες, δημιουργήσαμε την Τράπεζα Αίματος του 
ΣΠΑΚΕ και πραγματοποιήσαμε την 2η Αιμοδοσία μας με σημαντική 
επιτυχία, πραγματοποιήσαμε την επανέναρξη του Τουρνουά μας και δι-
οργανώσαμε το 4ο κατά σειρά, ανοίξαμε τις... πόρτες μας στον γυναικείο 
βετερανισμό και κάναμε το πρώτο τουρνουά παλαίμαχων γυναικών, 
ενώ την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου θα περίμενουμε όλες και όλους σας, νέα 
και παλιά μέλη του συλλόγου μας στο Δείπνο στο εστιατόριο «Κάπαρη».
Είναι η πρώτη συγκέντρωση που κάνουμε μετά την εμφάνιση της παν-
δημίας του κορωνοϊού και έχει συμβολική σημασία με την έννοια ότι 
σηματοδοτεί την πλήρη δραστηριοποίηση του Συλλόγου μας, ο οποίος 
βέβαια ποτέ δεν έμεινε ανενεργός.
Και αυτή η πραγματικότητα αποτελεί επιτυχία όχι του προέδρου ή του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΠΑΚΕ, αλλά όλων εσάς των μελών που 
έχετε «αγκαλιάσει» τον Σύλλογο μας και του δίνετε πνοή. Εσείς, άλλωστε, 
θα μας κρίνετε τον ερχόμενο Φεβρουάριο που εκπνέει η θητεία του Δ.Σ 
και θα γίνουν εκλογές.
Για την ώρα σας καλώ να μας τιμήσετε με την παρουσία σας στον Δείπνο 
της 14ης Νοεμβρίου! Θα σας δούμε εκεί! Να είστε όλες και όλοι καλά!

Μ. Κυρίτσης, Πρόεδρος Δ.Σ.

Περιοδική έκδοση του Συλλόγου Παλαιμάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης 
Ελλάδος. Διανέμεται δωρεάν στα μέλη του Συλλόγου. 
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τα ΝΕΑ του ΣΠΑΚΕ

Για πρώτη φορά μετά την ανατροπή που έφερε στην ζωή μας η 
εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 η «οικογένεια» του ΣΠΑΚΕ, 
η οποία στο μεταξύ έχει μεγαλώσει με την ανάπτυξη του γυναι-
κείου βετερανισμού, θα συγκεντρωθεί προκειμένου θυμηθούμε 
τα παλιά, να συσφίξουμε τις σχέσεις μας σε αθλητικό και αδελ-
φικό πνεύμα και να συζητήσουμε προκειμένου να διευρύνουμε 
τις δραστηριότητες του Συλλόγου μας!
Η συνάντηση έχει οριστεί για την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου στο 
εστιατόριο «Κάπαρη» (Ακάμαντος 28, Θησείο, τηλ. 210 3464285) 
με ώρα προσέλευσης τις 20:30. Η τιμή για το δείπνο προσφορά 
προς τα μέλη μας, είναι 15 ευρώ. Καλούμε όλα τα μέλη μας να 
συμμετάσχουν στο δείπνο της Δευτέρας 14/11. Μετά από τρία 
χρόνια πανδημίας έχουμε ανάγκη να τα πούμε κοντά και να 
αγκαλιαστούμε ξανά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΣΠΑΚΕ και ο πρόεδρος του κ. Μιχάλης Κυρίτσης θα σας υποδε-
χθούν με χαρά. Ο ΣΠΑΚΕ είναι ο δικό σας Σύλλογος, ο Σύλλογος 
Παλαιμάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος και η δύναμη 
του είστε εσείς. Τα εκατοντάδες μέλη του, που έγραψαν την ιστο-
ρία πολλών δεκαετιών του ελληνικού μπάσκετ στα παρκέ. Αυτή 
την ιστορία διατηρούν «ζωντανή» όλοι εσείς, παλαίμαχες αθλή-
τριες και παλαίμαχοι αθλητές και ο Σύλλογος μας, που ακόμη και 
στην διάρκεια των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας δεν έπαυσε λεπτό να δίπλα σε όσες και όσους 
από όλους μας το είχαν ανάγκη. Και δεν έπαυσε λεπτό παρά την 
διακοπή των αγωνιστικών δραστηριότητων, να λειτουργεί ως 
φορέας κοινωνικής προσφοράς. Σας περιμένουμε λοιπόν όλες 
και όλους στο μεγάλο ραντεβού της Δευτέρας 14 Νοεμβρίου!

Η «οικογένεια»  
του ΣΠΑΚΕ ξανά μαζί!
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Από το μπάσκετ στην κατοχή 
ΣΤΟΝ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ!

Ο Νίκος Σκυλακάκης είναι η ζωντανή ιστορία του ελληνικού 
μπάσκετ. Οκτώ μήνες πριν συμπληρώσει τα 100 χρόνια ζω-
ής αφηγείται την συναρπαστική μπασκετική ζωή του. Από το 
πως ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ προπολεμικά στον Πανελ-
λήνιο και συνέχισε στην διάρκεια της κατοχής που ιδρύθηκε 
ο Τρίτωνας, στο πρώτο μετάλλιο της Εθνικής ομάδας, μέχρι 
την συμβολή του στο να αρχίσει να ασχολείται με την «πορ-
τοκαλί θέα» ο παίκτης... φαινόμενο Γιάννης Αντετοκούνμπο!
Το... ταξίδι μιας ζωής αρχίζει από την αφήγηση του Νίκου 
Σκυλακάκη για την πρώτη επαφή του με το μπάσκετ: «Ήμουν 
μαθητής στην Σχολή Μακρή στην οδό Αριστοτέλους και 
Πατησίων. Και ήρθε τότε, το 1936 ή ‘37 από την Αμερική δι-
ευθυντής στην Σχολή ο Κωνσταντίνος Τρυπάνης, που μεταξύ 
άλλων ήθελε να διδάξει και μπάσκετ, το οποίο είχε μάθει 
στις ΗΠΑ. Στην αυλή της Σχολής Μακρή ο Τρυπάνης 
έβαλε μια καρέκλα ανάποδα και παίζαμε μπάσκετ. 
Τότε η καλύτερη ομάδα μπάσκετ ήταν του Πανε-
πιστημίου και ο Τρυπάνης έφερε τον Χατζηγεωρ-
γάκη, παίκτη της ομάδας του Πανεπιστημίου, να 
μας διδάξει μπάσκετ».
«Ο Χατζηγεωργάκης είδε ότι κάποια παιδιά είχαμε 
ταλέντο και φρόντισε να πάρουμε δύο φορές την εβδομάδα 
από μια ώρα στο γήπεδο του Πανελληνίου για να κάνουμε 
προπόνηση», συνεχίζει ο Σκυλακάκης. «Το γήπεδο του Πα-
νελληνίου τότε ήταν επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας όχι στο 
σημείο που βρίσκεται σήμερα. Μας πήγαιναν από την Σχολή 
Μακρή με το λεωφορείο στον Πανελλήνιο. Εκεί φαίνεται 
ότι «γυάλισα» στους ανθρώπους του Πανελληνίου και με 
ρώτησαν εάν θέλω να γραφτώ στην ομάδα τους. Εγώ έμενα 
τότε στην οδό Κυκλάδων, ήμουν κοντά στον Πανελλήνιο και 
απάντησα θέλω να γραφτώ.
Έτσι ξεκίνησα στα δεύτερα του Πανελληνίου και είχα την 
ευτυχία, σε ένα ματς το 1939 να παίξω στην πρώτη ομάδα. 
Εκείνη την χρονιά πήραμε και το Πρωτάθλημα».

Στον Πανελλήνιο τότε ποιοί ήταν οι πρωταγωνιστές;
«Ο Αντώνης Σκυλογιάννης, που έγινε στην συνέχεια ο 
πρώτος Έλληνας διεθνής διαιτητής και ως παίκτης έπαιζε 
στην θέση του πλέι μέικερ και ήταν πολύ σκληρός. Ακόμη ο 
Μιχάλης Πανταζόπουλος, ο οποίος έπαιζε και ποδόσφαιρο 
στον Πανελλήνιο, ήταν ο αρχηγός της Εθνικής του 1949 και 
μεταπολεμικά αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό. Στην συνέχεια 
έγινε προπονητής.
Ήταν ακόμη ο Νίκος Κουτσαλέξης, ο Νάσος Κωστόπουλος. 
Είχα την τύχη να λείπει κάποιος από την πρώτη ομάδα με 
πήραν από την δεύτερη, κερδίζαμε εύκολα και έπαιξα δέκα 
λεπτά. Ήμουν τότε 16 ετών».

Τι θέση παίζατε;
«Πλέι μέικερ. Τότε δεν υπήρχε τρίποντο, αλλά σούταρα από 
πολύ μακριά».

Ποιές ήταν τότε οι καλές ομάδες;
«Ήταν το Πανεπιστήμιο, ο Πανελλήνιος, η Νήαρ Ήστ, ο 
Πανιώνιος, το Παλαιό Φάληρο που είχε πάρει τον Άλκη 
Αγγέλου πολύ καλό παίκτη και άνθρωπο, ο Πειραϊκός, ο 
Ολυμπιακός».

Όλες αυτές οι ομάδες είχαν γήπεδο δικό τους;
«Όλες οι ομάδες είχαν ανοιχτά γήπεδα δικά τους, εκτός από 
το Πανεπιστήμιο που έπαιζε κυρίως στον Πανελλήνιο».

Όταν γίνεται η εισβολή της Ιταλίας, τι συμβαίνει;
«Με το που κηρύχθηκε ο πόλεμος σταμάτησαν όλα. Αναπτύ-
χθηκαν, όμως, μετά την κήρυξη του πολέμου δύο ομάδες 
μέσα στον Πανελλήνιο. Οι «μικροί» του Πανελληνίου και οι 
«Πελαργοί». 
Το κεντρικό γήπεδο μπάσκετ του Πανελληνίου ήταν επί της 
Κοδριγκτώνος, υπήρχαν στον Πανελλήνιο άλλα δύο γήπεδα 
για τις προπονήσεις. Το ένα το πήρε η εφηβική ομάδα του 
Πανελληνίου και το δεύτερο το πήραν οι «Πελαργοί».
Τους «Πελαργούς» ίδρυσε και καθοδηγούσε ο Πόλυς Πολυ-
τιμίδης, ο οποίος ήταν εξαιρετικός παίκτης, προπονητής και 
δάσκαλος. Έπαιξε μπάσκετ και άρχισε να ασχολείται με την 

Ο Νίκος Σκυλακάκης στον Τρίτωνα του 1949 δεύτερος από αριστερά 
στην σειρά των καθημένων. Διακρίνονται όρθιοι από αριστερά οι 

Χατζηδιάκος, Φράγκος, Λάπας, Ρωσσόπουλος, Πέππας, Κουρπάς και καθιστοί 
οι Μπερστιάνος, μετά τον Σκυλακάκη Δούσμανης και Ρακιντζής.
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προπονητική στην Αίγυπτο από την οποία ήρθε το 1940 στην 
Ελλάδα για να πολεμήσει ως εθελοντής μετά την εισβολή της 
28ης Οκτωβρίου από την Ιταλία.
Την ομάδα των «Πελαργών» αποτελούσαν κυρίως πρόσκο-
ποι και κάποιοι παίκτες του Πανελληνίου όπως εγώ. Μετά 
την βύθιση του υποβρυχίου Τρίτων στο Κάβο Ντόρο από 
τους Γερμανούς το 1942, η ομάδα την ίδια χρονιά πήρε την 
ονομασία Τρίτων. 
Εκτός από τον Πολυτιμίδη, παίκτες της πρώτης ομάδας του 
Τρίτωνα ήταν οι Σταύρος Μαντέλος, Λεωνίδας Τσολάκης, 
Ντίνος Στάγκας, Αλέξανδρος Δραπανάσκης, Γιάννης Μαλα-
κατές, εγώ κ.α.
Στον Τρίτωνα γράφτηκαν τρία αδέλφια, ο Άγγελος, ο Περι-
κλής και ο Φάνης Λαναράς. Ο πατέρας τους Κώστας βοήθη-
σε πάρα πολύ στο να αποκτήσει ο Τρίτωνας δικό του γήπεδο. 
Όπως καταλαβαίνετε στον Πανελλήνιο εμάς του Τρίτωνα δεν 
μας έβλεπαν με... καλό μάτι.
Ο χώρος στην Γ’ Σεπτεμβρίου βρέθηκε από τον Πολυτιμίδη 
και ήταν παραχώρηση ενός φίλου του Αιγυπτιώτη Έλληνα, 
ο οποίος μας έδωσε το οικόπεδο μέχρι να απελευθερωθεί 
η πατρίδα όπως είχε πει αρχικά.
Το γήπεδο έγινε με χρήματα του Κώστα Λαναρά ο οποίος 
φρόντισε για το μπετόν που ήταν το δάπεδο, για τα καλάθια, 
για τον ηλεκτροφωτισμό. Εμείς τα παιδιά μαζί με τον φύλακα 
Βαγγέλη του Πανελληνίου φτιάξαμε τις εξέδρες, τα αποδυ-
τήρια και ένα γραφείο».

Όλα αυτά μέσα στην κατοχή;
«Ακριβώς. Ο Τρίτωνας στην Γ’ Σεπτεμβρίου είχε πολύ κό-
σμο να τον υποστηρίζει και να του συμπαρίσταται. Ο δρόμος 
έκλεινε κατά την διάρκεια των αγώνων από το πλήθος. Και 
ο Τρίτωνας είχε τις ανάλογες εισπράξεις από τα εισιτήρια. 
Ήμασταν από τις πιο σοβαρές ομάδες. Ήταν φοβερό για την 
εποχή χάρις στην συνδρομή των Λαναράδων να έχουμε 
γήπεδο με φώτα.
Εμείς οι αθλητές, δεν παίρναμε μία. Παίζαμε για την ιδέα, για 
την αγάπη μας για τον σύλλογο και τους συμπαίκτες μας».

Μετά την κατοχή ήταν και κοσμικό γεγονός οι αγώνες του 
Τρίτωνα, έτσι δεν είναι;
«Ναι βέβαια, γιατί και ο Τρίτωνας ήταν από τους πρώτους 
συλλόγους που δημιούργησε και γυναικείο τμήμα. Υπήρχαν 
στην Αθήνα και άλλες 4-5 ομάδες γυναικών και την Κυριακή 
πριν τον αγώνα των ανδρών για το Πρωτάθλημα, γινόταν 
ματς γυναικών για να έρχεται ο κόσμος πιο ευχάριστα.
Θυμάμαι ακόμη τις πρώτες παίκτριες του Τρίτωνα, την πε-
ρίοδο 1943, ’44. Ήταν η καταπληκτική παίκτρια Έλλη Παπα-
θεοφίλου η οποία ύστερα από δύο χρόνια είχε ένα ατύχημα 
στο λεωφορείο. Της κόπηκε το χέρι αλλά συνέχισε να παίζει 
με ένα χέρι.
Ήταν δύο αδελφές με ιταλική καταγωγή η Άλμα και Κρίτα 
Μπαμπέλι, οι Κοκώ Πολογιώργη, Βαρβάρα Σπυροπούλου, 
Τούλα Κολοβού, Πάολα Γκιώλτη, Αλεξάνδρα Αγγελίδου και 
πολλές άλλες».

Κι η γυναικεία ομάδα του Τρίτωνα άρχισε να λειτουργεί 
μέσα στην κατοχή;
«Ναι. Μετά την κατοχή σχεδόν όλα αυτά τα κορίτσια έφυγαν 
και ήρθαν άλλες μικρές κοπέλες που έμαθαν μπάσκετ στον 
Τρίτωνα με εμένα προπονητή. Πέντε από αυτά τα κορίτσια 
ήταν οι παίκτριες του Τρίτωνα στην Εθνική ομάδα στον 
πρώτο αγώνα της. Η Αργυρώ Βαρελοπούλου, μια από τις 
καλύτερες παίκτριες στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, η 
Λιάνα Γρήγουρα, η Ευδοκία Κορρέ, η Ματίνα Χριστακοπού-
λου και η Όλγα Ηρωίδου».

Στην διάρκεια της κατοχής έγινε Πρωτάθλημα;
«Έγινε άτυπο όχι ασφαλώς οργανωμένο από τον ΣΕΓΑΣ. 
Εκείνοι που είχαν έρθει συγκροτημένοι από την Κωνσταντι-
νούπολη, ήταν η ομάδα του Σπόρτιγκ. Μεγαλύτεροι σε σχέση 
με εμάς βέβαια. Ξεχώριζε ο μετέπειτα πρόεδρος της ΕΟΚ 
Βλαδίμηρος Βάλλας, ο Ζαχαριάδης, Λουκόπουλος, Σωτηρα-
κόπουλος. Από τους νεότερους οι Αποστολίδηδες, ο Αλέκος 
και ο Σωκράτης, οι Γαρυφαλλίδης, Δούκας, Βατόπουλος. 
Υπήρχε, επίσης, στην κατοχή ο Ολυμπιακός, με προπονητή 
τον Κουτσουλέντη, ο οποίος δεν ήξερε μπάσκετ, ήξερε 
ποδόσφαιρο και... πειραιώτικα. Με την έννοια ότι ήταν αθυ-
ρόστομος. Στον Ολυμπιακό έπαιζαν ο Ξενοφών Νικολαίδης, 
ο Χατζηνικολάου, τα αδέλφια Ανδρεάδη, ο μικρός ο Σπύρος 
Ανδρεάδης ήταν φαινόμενο, ο μεγάλος ήταν ο Αλέκος.
Ο Πανελλήνιος έπαιζε με την δεύτερη προπολεμική ομάδα, 
με τον Νησιώτη παίκτη, ο οποίος στην συνέχεια έγινε προ-
πονητής και ήταν κόουτς της «χρυσής πεντάδας». Έπαιζαν 
ακόμη στον Πανελλήνιο ο Νάσος Κωστόπουλος, αδελφός 
του Ηλία, ο Νίκος Νομικός – ένας από τους καλύτερους 
παίκτες της εποχής του – ο Ρωσώνης κ.α.
Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε σταδιακά στην κατοχή. Οι 
πολύ καλές ομάδες της περιόδου ήταν οι Σπόρτιγκ, Τρίτων, 
Πανελλήνιος, Ολυμπιακός. Το Παλαιό Φάληρο είχε και 
ανδρική και γυναικεία ομάδα. Όπως και ο Ολυμπιακός είχε 
καλή γυναικεία ομάδα.
Από τις κορυφαίες παίκτριες ήταν η Σκριβάνου του Ολυμπι-
ακού και η Αρναούτογλου του Σπόρτιγκ. Εξίσου καλή και 
ίσως καλύτερη ήταν η Βαρελοπούλου».

Πως έφτασε η Εθνική στην κατάκτηση του χάλκινου με-
ταλλιού στο Πανευρωπαϊκό του 1949;
«Το 1947, ενώ ήταν σε εξέλιξη ο εμφύλιος πόλεμος μας 
κατέβασαν από το αεροπλάνο και δεν πήγαμε στο Πανευ-
ρωπαϊκό μάλλον λόγω των αριστερών φρονημάτων του 
Σπύρου Ανδρεάδη. Αναγκαστήκαμε τότε να δώσουμε πίσω 
τις αμερικανικές φόρμες και τα παπούτσια που μας είχαν 
δώσει και ήταν σπάνια εκείνη την εποχή.
Το 1949 με αρχηγό τον πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Απόστολο Νικο-
λαίδη, πήγαμε στο Κάϊρο οι Πανταζόπουλος, Λάμπρου, Αρ-
βανίτης, Τζακ Νικολαΐδης, Μήλας (Παναθηναϊκός), Αλέκος 
και Σωκράτης Αποστολίδης (Σπόρτιγκ), Κωστόπουλος, Νο-
μικός, Μπουρνέλος (Πανελλήνιος), Αλ. Σπανουδάκης (Ολυ-
μπιακός), Ματθαίου (Άρης), Ταλιαδώρος (ΧΑΝΘ) και εγώ 
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Δηλώστε συμμετοχή 
στο Πρωτάθλημα 
Γυναικών 3on3!
Με μεγάλη μας χαρά, σας ενημερώνουμε ότι, σε 
συνέχεια του πρώτου τουρνουά 3on3 του Ιουνίου 
και του πρόσφατου φιλανθρωπικού τουρνουά  «Βάλε 
ένα καλάθι για την Γυναίκα της Ζωής σου», το ενδια-
φέρον των αθλητριών-μελών μας για συμμετοχή σε 
αγωνιστική δράση είναι συνεχώς αυξανόμενο. Ως εκ 
τούτου, είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε 
μαζί σας το σχεδιασμό ενός Πρωταθλήματος 3on3.  
Οι ομάδες θα είναι σταθερές και θα απαρτίζονται 
από έξι άτομα, ώστε να υπάρχει ικανός αριθμός παι-
κτριών στην περίπτωση που κάποιες αδυνατούν να 
παραστούν σε κάποιους αγώνες. Τις ομάδες πρόκει-
ται να συγκροτήσει η Επιτροπή Γυναικών ΣΠΑΚΕ με 
όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά κριτήρια. Ωστόσο, 
όσες επιθυμείτε μια πιο παρεΐστικη ομάδα, έχετε 
τη δυνατότητα να επιλέξετε κάποιες ή και όλες τις 
συμπαίκτριές σας. Στην περίπτωση που δεν έχετε 
στοιχεία επικοινωνίας παικτριών που θέλετε να είστε 
στην ίδια ομάδα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί 
μας στο γραφείο του ΣΠΑΚΕ.
Παρακαλούμε να μας αποσταλεί η συμμετοχή σας 
σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο το αργότερο έως την 
Τετάρτη 26/10.
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο των γρα-
φείων του ΣΠΑΚΕ (2106837076) και στο email 
basketspake@gmail.com  

Σας περιμένουμε όλες!

Μιχάλης Κυρίτσης          Μιμή Μαρσέλλου
Πρόεδρος ΣΠΑΚΕ             Για την Επιτροπή Γυναικών

από τον Τρίτωνα. Είχαμε κάνει την σοβαρότερη προπόνηση 
που είχε γίνει σε Εθνική ομάδα μέχρι τότε. Ένα χρόνο πριν 
είχε γίνει η επιλογή των παικτών χωρίς πολλές συζητήσεις. 
Προπονητής ήταν ο πολύ καλός γνώστης Καρατζόπουλος 
του Σπόρτιγκ. Και προπονητής φυσικής κατάστασης ο Ότο 
Σίμιτσεκ, ο προπονητής της Εθνικής Στίβου. Προπόνηση 
κάναμε 6 φορές την εβδομάδα για ένα χρόνο. Κάναμε κυ-
ρίως στίβο. Τότε δεν υπήρχε κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ. 
Υπήρχε ένα μισό κλειστό στο κτίριο της Εθνικής Τράπεζας 
στην πλατεία Κοτζιά. Όταν έβρεχε ή χιόνιζε πηγαίναμε εκεί 
που υπήρχε μια μπασκέτα».

Το Πανευρωπαϊκό έγινε σε κλειστό γυμναστήριο;
«Ναι, στην Αίγυπτο παίξαμε σε κλειστό γήπεδο στην Ηλιού-
πολη. Το Κάιρο τότε ήταν πολύ πιο αναπτυγμένο σε σχέση με 
την Αθήνα. Εάν ο Νίκος Νομικός δεν δεχόταν μια μπουνιά 
στο πρόσωπο από τον αρχηγό των αντιπάλων που ήταν επι-
λοχίας και έβγαινε νοκ άουτ από τον αγώνα θα νικούσαμε 
και την πρωταθλήτρια Αίγυπτο. Ο Νομικός ήταν σε πολύ 
καλή μέρα στο ματς απέναντι στην Αίγυπτο. Την ρεβάνς 
την πήρα το ’55 με τον Τρίτωνα. Τότε με την ενίσχυση του 
Ματθαίου και του Παπαδήμα ο Τρίτωνας νίκησε την Εθνική 
Αιγύπτου. Αυτοί ήταν και οι τελευταίοι αγώνες μου. Στην συ-
νέχεια έγινα προπονητής της ανδρικής ομάδας του Τρίτωνα.
Είναι χαρακτηριστικό για την δυναμικότητα εκείνης της Εθνι-
κής και πόσο την φοβόντουσαν ότι αρχικά επειδή είχαν μει-
ωθεί οι ομάδες που θα έπαιρναν μέρος στο Πανευρωπαϊκό, 
είχε γίνει μια συμφωνία οι τρεις πρώτες ομάδες να έπαιζαν 
ξανά μετά την λήξη του Ευρωπαϊκού στην Αλεξάνδρεια.
Όταν κατέκτησε τον τίτλο του Πανευρωπαϊκό η Αίγυπτος... 
ξέχασε να κατέβει στην Αλεξάνδρεια και εμείς κάναμε για 
μια εβδομάδα βόλτες στην πόλη που υπήρχε έντονο το ελ-
ληνικό στοιχείο».

Είστε ο άνθρωπος που... έβαλε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο 
στο γήπεδο.
«Αρκετά χρόνια μετά που είχα σταματήσει και ως προπονη-
τής του Τρίτωνα, ένας παλιός παίκτης της ομάδας ο Γιώργος 
Λουρής, που ήταν πλοιοκτήτης μας έκανε δώρο όλους τους 
παλιούς Τριτωνίτες και τις παλιές Τριτωνίτισσες μια κρουα-
ζιέρα. Έτσι πείστηκα να ασχοληθώ ξανά με τον Τρίτωνα και 
έγινα πρόεδρος.
Είχα καταφέρει χάρις στην γνωριμία μου με τον τότε αντιδή-
μαρχο Αθηναίων και παλιό ποδοσφαιριστή Κώστα Λινοξυλά-
κη να πάρουμε δίπλα στο γήπεδο του Τρίτωνα στα Σεπόλια, 
το γήπεδο μιας παιδικής χαράς για την παιδική μας ομάδα. 
Τότε είχαμε 100 παιδάκια να προπονούνται με λίγα χρήματα. 
Είδα μια μέρα λοιπόν εκεί έξω από το γήπεδο να παρακο-
λουθούν όσους έπαιζαν μια μαύρη μητέρα με δύο παιδάκια. 
Τους είδα ξανά μετά από δύο ημέρες στο ίδιο σημείο, τους 
πλησίασα και τους ρώτησα: «Σας αρέσει». Λένε ναι τα παι-
διάκια. Ρωτάω γιατί δεν μπαίνετε να παίξετε. Μου λέει η 
μαμά είναι 5 ευρώ η μηνιαία συνδρομή για κάθε παιδί.
Λέω στην μαμά απέναντι είναι το γραφείο, θα πεις στον 

γραμματέα ότι είπε ο πρόεδρος ότι η συνδρομή είναι πλη-
ρωμένη για τα δύο παιδιά για έναν χρόνο. Και μετά από ένα 
χρόνο η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο κατέκτησε το 
πρωτάθλημα. Δυστυχώς όμως, έφυγα εγώ από πρόεδρος 
και η επόμενη διοίκηση τους ζήτησε να πληρώνουν την 
συνδρομή. Δεν είχαν και έφυγαν από τον Τρίτωνα.
Αυτά συμβαίνουν όταν δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι στην 
σωστή θέση». 

Το μήνυμα σας προς τα μέλη του ΣΠΑΚΕ;
«Θα τα πούμε του χρόνου το καλοκαίρι όταν συμπληρώσω 
τα 100»!
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Εξαιρετική αρχή στο Τουρνουά Γυναικών!

Απόλυτα δικαιώθηκε η επιλογή του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του ΣΠΑΚΕ να διορ-
γανώσει το πρώτο τουρνουά γυναικείου 
βετερανισμού! 

Στο 1ο Γυναικείο Τουρνουά 3on3 ΣΠΑΚΕ, 
που φιλοξενήθηκε στο κλειστό γήπεδο 
του Μετς πήραν μέρος 30 παλαίμαχες 
αθλήτριες ενώ χάρις στην κινητοποίηση 
της Επιτροπής Γυναικείου Μπάσκετ του 
Συλλόγου μας γράφτηκαν περισσότερες 
από 60 γυναίκες μέλη!
Έγινε εξαιρετική αρχή και αναμένεται η 
συνέχεια να είναι ακόμη καλύτερη. 

Στο αγωνιστικό μέρος η νικήτρια ομάδα 
του «παρθενικού» Γυναικείου Τουρνούα 
3on3 ΣΠΑΚΕ ήταν εκείνη που αποτελούσαν 
οι Ελευθερία Μακρυνίκα, Μαρία Ρεντζεπέ-
ρη και Μαριάννα Αξιοπούλου. 
Την 2η θέση κατέλαβε η ομάδα την οποία 
αποτελούσαν οι Κωνσταντίνα Ουζούνη, 
Αριστέα Μαγκλάρα, Μαργαρίτη Κωτσάκη 
και Ντέπη Μανέα. 
Στην 3η θέση βρέθηκε η ομάδα των Χαρά 
Βακρού, Ειρήνη Καπάϊ και Βίβιαν Γκόγκου. 
Ευχαριστούμε όλες τις αθλήτριες μέλη μας 
για την συμμετοχή τους.

Οι απονομές των βραβείων στις νικήτριες 
ομάδες πραγματοποιήθηκαν σε ειδική 
εκδήλωση στο εστιατόριο «Μυστικό», στην 
οποία έδωσαν το «παρών» ο κ. Μιχάλης 
Κυρίτσης, Πρόεδρος Δ.Σ. του ΣΠΑΚΕ, ο 
κ. Μανώλης Λεκάκης  Αντιπρόεδρος , ο κ. 
Βασίλης Μπουγιούκος, Γεν. Γραμματέας και 
άλλοι φίλοι του συλλόγου μας.

Από την Επιτροπή Γυναικείου Μπάσκετ 
παραβρέθηκαν στην εκδήλωση οι κυρίες 
Μιμή Μαρσέλλου, Πρόεδρος της Επιτρο-
πής, Ελένη Καπογιάννη, Νατάσα Βορρηά 
και Βίκυ Δημουλά.

Η βράβευση της νικήτριας ομάδας, παρούσες ήταν η Μαρία Ρεντζεπέρη και 
η Μαριάννα Αξιοπούλου από τις Ελένη Καπογιάννη, Μίμη Μαρσέλου και τον πρόεδρο του 

ΣΠΑΚΕ Μιχάλη Κυρίτση

Την τρίτη ομάδα (Καπάϊ, Βάκρου και Γκόγκου) βράβευσε η Βίκυ Δημουλά

Η βράβευση της δεύτερης ομάδας (Ουζούνη, Μανέα, Κωτσάκη και Μαγκλάρα) 
από την Νατάσα Βορρηά
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Φιλανθρωπι-
κό Τουρνουά Μπάσκετ «Βάλε ένα Καλάθι για την Γυναί-
κα της Ζωής σου» στο Κλειστό Γήπεδο του Πανελληνίου.
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Κεφι και η Εριφύλη ένωσαν 
τις δυνάμεις τους με στόχο την ενημέρωση και την ευαι-
σθητοποίηση για θέματα γυναικολογικού καρκίνου υπό 
την αιγίδα και του Συλλόγου ΣΠΑΚΕ!
Συγχαρητήρια στην Γυναικεία Ομάδα ΣΠΑΚΕ για την 
συμμετοχή της και στις κυρίες Μιμή Μαρσέλλου και 
Ελένη Καπογιάννη για την συμβολή τους στον αγώνα.
Συμμετείχαν οι παίκτριες: Βαρβέρη Όλγα, Βορηά Να-
τάσα, Βλάχου Ανδριάννα, Γκόγκου Βίβιαν, Γκρίτζαλη 
Σταυρούλα, Κωνσταντινίδου Χριστίνα, Κωτσάκη Μαρ-
γαρίτα, Μακρυνίκα Ελευθερία, Μανέα Δέσποινα, Ναζίρη 
Κατερίνα, Ουζούνη Κωνστανττίνα, Ρεντζεπέρη Μαρία.
Το «παρών» έδωσε ο πρόεδρος του ΣΠΑΚΕ κ. Μιχάλης 
Κυρίτσης.

«Βάλε ένα Καλάθι για την Γυναίκα της Ζωής σου»

Επιτυχημένη η 2η Αιμοδοσία του ΣΠΑΚΕ
Με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση παλαίμαχων μπασκετμπολιστών, 
φίλων του μπάσκετ και γενικότερα αιμοδοτών πραγματοποιήθηκε στο 
κλειστό γυμναστήριο του Μετς η 2η Αιμοδοσία του Σύλλογου Παλαιμάχων 
Αθλητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας. Στο πλαίσιο της 2ης Αιμοδοσίας του 
ΣΠΑΚΕ πραγματοποιήθηκε αγώνας μεταξύ της Ομάδας των Επίλεκτων 
του Συλλόγου μας και του Ομάδας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. 
Η νίκη (με 61-46 για τον ΣΠΑΚΕ) δεν ήταν, ασφαλώς, ο σκοπός της αναμέ-
τρησης. Στόχος ήταν να προωθηθεί ο ιερή πράξη της αιμοδοσίας.
Για τον ΣΕΗ αγωνίστηκαν οι Ζώης, Ευθυμίου, Μπατσακούτσας, Λέκκας, 
Ζαχαράκης, Μαρκάτης, Νεγκρίν, Κατσώλης, Βλάχος, Γκάτσης, Γαρναβός, 
Μπαρμπαγιάννης, Κοψιδάς, Τσιόβας, Τσιμάνος.
Για τον ΣΠΑΚΕ έπαιξαν οι Βουγιούκας, Γάσπαρης, Καταρτζής, Βαρβερή, 
Κυρίτσης Αλ., Μπουγιούκος, Βλάχου, Βουρτζούμης, Μάλαμα, Παπανικο-
λάου Δ., Κομματάς. 
Διαιτητές ήταν οι Κώστας Κορομηλάς, Νίκος Ζαβλανός.
Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν επίσης οι Παναγιώτης Γιαννάκης, 
Δημήτρης Διαμαντίδης, ο ηθοποιός Γιάννης Μπέζος, οι Κώστας Τσαρτσα-
ρής, Γιώργος Καλαφατάκης, Θύμιος Μπακατσιάς, Γιώργος Μποσγανάς κ.α.

Πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός!
Ο Παναθηναϊκός με 20 πόντους του Βαγγέλη Βουρτζούμη νίκησε 
στον τελικό του Φάιναλ Φορ τον Ηλυσιακό με 70-66 και για 4η 
συνεχόμενη σεζόν κατέκτησε το Τουρνουά Παλαιμάχων ΣΠΑΚΕ. 
Την τρίτη θέση κατέλαβε η ομάδα των Καλυβίων, που στον μι-
κρό τελικό επικράτησε του Πρωτεά (76-44). MVP του Τουρνουά 
αναδείχθηκε ο Βασίλης Βασιλειάδης, παίκτης των Καλυβίων.
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Θλίψη για τους Π. Κουκόπουλο, Χρ. Κέφαλο

Δύο μεγάλες μορφές του ελληνικού μπάσκετ και 
του Παναθηναϊκού «έφυγαν» από την ζωή μέσα σε 
διάστημα λιγότερο του μήνα. Στις 4 Ιουλίου έγινε 

γνωστό το θλιβερό νέο της απώλειας του Χρήστου Κέφαλου, 
του κορυφαίου πλέι μέικερ της δεκαετίας του ’70. Ο ΣΠΑΚΕ 
εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση: 
«Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου Παλαι-
µάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας και ο πρόεδρος 
του κ. Μιχάλης Κυρίτσης αποχαιρετούν µε οδύνη τον Χρήστο 
Κέφαλο και εκφράζουν τα συλλυπητήρια τους στην οικογένεια 
και τους οικείους του εκλιπόντος.
Ο Χρήστος ή Κρις Κέφαλος ήρθε στην Ελλάδα το 1970 και ενώ 
την σεζόν 1967-68 είχε αγωνιστεί στο δεύτερο επαγγελµατικό 
πρωτάθληµα των ΗΠΑ µετά το NBA, την Λίγκα της Ανατολής. 
Αγωνίστηκε στην Εθνική οµάδα και στον Παναθηναϊκό, µε τον 
οποίο κατέκτησε 6 Πρωταθλήµατα Ελλάδας σε οκτώ χρόνια 
παρουσίας. Άφησε το αποτύπωµα του στο ελληνικό µπάσκετ, 
καθώς δίδαξε µε τον τρόπο παιχνιδιού του πως πρέπει να παί-
ζει ένας πλέι µέικερ. Ως προπονητής οδήγησε τον Παναθηναϊ-
κό στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας της σεζόν 1982-83.
Ας είναι ελαφρύ το χώµα που θα τον σκεπάσει».

Στις 31 Ιουλίου «έφυγε» από την ζωή ο Παναγιώτης Κουκό-
πουλος, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού την δεκαετία του ’50: 
«Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου 
του Συλλόγου Παλαιµάχων Αθλητών 
Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας και ο πρό-
εδρος του κ. Μιχάλης Κυρίτσης απο-
χαιρετούν µε θλίψη και συγκίνηση τον 
Παναγιώτη Κουκόπουλο, που έφυγε 
σήµερα (31/7) από την ζωή λίγο πριν 
συµπληρώσει τα 89 χρόνια του (είχε 
γεννηθεί στις 9 Αυγούστου 1933).
Ο εκλιπών υπήρξε από τις µεγαλύτε-
ρες µορφές στην ιστορία του Παναθη-
ναϊκού και του ελληνικού µπάσκετ και 
πρότυπο για πολλούς µετέπειτα µπασκετµπολίστες.

Μπλούζες και 
καπέλα ΣΠΑΚΕ!
Διατίθενται από τα γραφεία 

του ΣΠΑΚΕ στο κλειστό γυμνα-
στήριο του ΟΑΚΑ (Λεωφό-
ρος Κηφισίας 37 Μαρούσι 
151 23, Τηλ./FAX: 2106837076) τα 
μπλουζάκια και τα καπελάκια του Συλλόγου μας! 
Οι μπλούζες κοστίζουν 7 ευρώ και τα καπέλα 5 

και είναι εξαιρετικής ποιότητας!

ρος Κηφισίας 37 Μαρούσι 

Μπλούζες και 
Φίλες και φίλοι μέλη του ΣΠΑΚΕ ενισχύστε το έργο του 
Συλλόγου καταβάλοντας την συνδρομή σας:

Στον αριθμό λογαριασμού 48007886 εάν έχετε λο-
γαριασμό στην Εθνική Τράπεζα ή στον αριθμό IBAN 
7301100990000009948007886 εάν έχετε λογαριασμό σε 
άλλη τράπεζα. 

Μην ξεχάσετε να καταγραφεί στην κατάθεση το επώνυμο 
και το όνομα σας!

Μην ξεχνάτε την συνδρομή σας!

Αγωνίστηκε στους «πράσινους» από το 1946 έως το 1963 
και κατέκτησε τέσσερα Πρωταθλήµατα Ελλάδας (1951, 1954, 
1961 και ’62). Στα δύο τελευταία ήταν παράλληλα αρχηγός και 
προπονητής.
Ήταν προπονητής του Παναθηναϊκού, επίσης, στο πρώτο 
Πρωτάθληµα Α’ Εθνικής την σεζόν 1963-64. Αγωνιζόταν 
στην θέση του πλέι µέικερ και είχε 8 συµµετοχές στην Εθνική 
οµάδα. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου 
Παλαιµάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας και ο πρό-
εδρος του κ. Μιχάλης Κυρίτσης εκφράζουν τα συλλυπητήρια 
τους στην οικογένεια του Παναγιώτη Κουκόπουλου.
Ας είναι ελαφρύ το χώµα που θα τον σκεπάσει».

Πένθος και για τον Β. Βασιλόπουλο
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Παλαιμά-
χων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας και ο πρόεδρος του 
κ. Μιχάλης Κυρίτσης εξέφρασαν, επίσης, την θλίψη τους για 
την απώλεια του Βασίλη Βασιλόπουλου στις 23 Αυγούστου και 
τα συλλυπητήρια τους στην οικογένεια του εκλιπόντος. Ο Βα-
σίλης Βασιλόπουλος αγωνίστηκε στο Σπόρτιγκ, σε κορυφαίες 
στιγμές του συλλόγου, στις δεκαετίες του ’70 και του ’80, αλλά 
και στην Εθνική ομάδα.

Οι παλιοί συμπαίκτες του Κέφαλου στον Παναθηναϊκού έκαναν στην 
Γλυφάδα επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του, ενώ η 
κηδεία του εκλιπόντος έγινε στην γενέτειρα του, Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. 
Στην φωτογραφία μετά την επιμνημόσυνη διακρίνονται από αριστερά οι 
Χαϊκάλης, Λεκάκης, Κορωναίος, Παπάζογλου, Παπαντωνίου, Κυρίτσης, 
πίσω του ο παλαίμαχος του Πανιωνίου Λαζαρίδης, στην συνέχεια ο 
Σγουρός παλαίμαχος του Μίλωνα και οι Κόντος, Πουλίδης.



τα ΝΕΑ του ΣΠΑΚΕ

Ο.Α.Κ.Α. • Λ. Κηφισίας 37 Μαρούσι 151 23 • Τηλ./FAX: 210-6837076    www.spake.gr     basketspake@gmail.com   Σ .Π.Α.Κ.Ε.  Σύλλογος  Παλαίμαχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης  Ελλάδος      BasketSpakeVeterans88

Α.Ο. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

Τα παιδιά του
Νότη Μαστρογιάννη

ΟΑ.Ο. Παγκρατίου είναι από τις ομάδες με την 
μεγαλύτερη προσφορά στο ελληνικό μπά-
σκετ. Ιστορία έχουν γράψει κυρίως η μεγάλη 

ομάδα των δεκαετιών του ’60 και του ’70 και η γενιά 
που την «διαδέχθηκε» την δεκαετία του ’80. 
Η ομάδα καλαθοσφαίρισης του Α.Ο. Παγκρατίου 
ιδρύθηκε το 1938 και την δεκαετία του ’50 ο Νότης 
Μαστρογιάννης, ο «πατριάρχης» του συλλόγου και 
ένα από τους μεγαλύτερους παράγοντες του ελλη-
νικού μπάσκετ, ανακάλυψε στο γυμναστήριο του 
Φωκιανού τον Αλέκο Κοντοβουνήσιο. 
Ο Κοντοβουνήσιος εξελίχθηκε σε ένα από τα 
κορυφαία πλέι μέικερ και το προσωνύμιο που τον 
συνόδευε λόγω της ικανότητας του να δίνει εξαι-
ρετικές ασίστ ήταν «Ζογκλέρ».Το 1961 ο Τρίτωνας 
έδωσε 65.000 δρχ στο Παγκράτι για να αποκτήσει 
τον Κοντοβουνήσιο.
Την ίδια εποχή, ωστόσο, ο Μαστρογιάννης και τα 
άλλα μέλη της διοίκησης ανακάλυπταν στον Φω-
κιανό και στις γύρω γειτονιές νέα ταλέντα: Τους 
αείμνηστους Τάκη Μάγλο, Αντώνη Λάνθιμο, Στράτο 
Χουσέα, Άρη Ραφτόπουλο, τους Αντώνη Γούναρη, 
Νίκο Σισμανίδη κ.α.
Το 1965 ο Κοντοβουνήσιος επιστρέφει στο Παγκράτι, που τερματίζει 
στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Α’ Εθνικής. Κάτι το οποίο επανα-
λαμβάνεται το 1969 και το ’71. Την σεζόν 1968-69 ο Τάκης Μάγλος είναι 
ο πρώτος σκόρερ του Πρωταθλήματος με 639 πόντους μπροστά από 
τον Γιώργο Αμερικάνο της ΑΕΚ με 622. «Το Παγκράτι είχε δύο κυρίως 
ιδιαιτερότητες», σχολιάζει ο Αντώνης Γούναρης, από τα βασικά στελέχη 
της μεγάλης ομάδας του Α.Ο.Π. και σήμερα Ομότιμος Καθηγητής της 
Ιατρικής Σχολής της Λάρισας. «Η πρώτη ήταν οι παράγοντες του. Ήταν 
στην πλειοψηφία τους αριστεροί στην μετεμφυλιακή περίοδο και τους 
θυμάμαι με μεγάλο σεβασμό γιατί όσα έδιναν στην ομάδα ήταν από το 
υστέρημα τους. Ήταν άνθρωποι του μεροκάματου. Όταν ασχολήθηκα 
εγώ ως παράγοντας στην επόμενη μεγάλη γενιά του Παγκρατίου την 
δεκαετία του ’80, δίναμε ένα μέρος από το περίσσευμα μας».
«Ο Νότης Μαστρογιάννης και οι συνεργάτες του, Ντοματάς, Μπαρ-
τζώκας, Μπέης, Καζάκος αγαπούσαν πολύ την ομάδα», συνεχίζει ο 
Γούναρης και τονίζει: «Η δεύτερη ιδιαιτερότητα του Παγκρατίου είναι 
ότι ενώ ανέδειξε τους Μάγλο, Λάνθιμο δύο από τα τέσσερα μεγαλύτερα 
ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ κατά την γνώμη μου, οι άλλοι δύο 
ήταν οι Γιώργος Κολοκυθάς, Κώστας Πετρόπουλος, δεν κατάφερε 
να κατακτήσει έναν τίτλο, κάτι που άξιζε σύμφωνα με τον αείμνηστο 
μπασκετάνθρωπο Μάκη Δενδρινό».
«Ίσως ο τίτλος να ήταν πάνω από τις οικονομικές δυνατότητες του 
Παγκρατίου, από την άλλη μεριά εάν ο Λάνθιμος δεν έκανε ζωή πέρα 

από κάθε όριο και ο Μάγλος έκανε σοβαρή προπόνηση και όχι μόνο 
παιχνίδι «δύο εναντίον δύο» στο μισό γήπεδο, θα τα είχαμε καταφέρει», 
επισημαίνει ο Γούναρης και προσθέτει: «Και ο Χουσέας ήταν πολύ 
μεγάλο ταλέντο που χάθηκε για παρόμοιους λόγους».
Η ομάδα μπάσκετ του Παγκρατίου έπαιζε παράλληλα και βόλεϋ. Ο 
Λάνθιμος, ο Σισμανίδης έπαιζαν ταυτόχρονα στις Εθνικές μπάσκετ και 
βόλεϋ. Το Παγκράτι υποβιβάστηκε από την Α’ Εθνική το 1975, όμως, με 
την... συνταγή του Νότη Μαστρογιάννη και στην διοίκηση τους αείμνη-
στους Νίκο Βαφάκη, Ανδρέα Μιαούλη, Κώστα Νίκου κ.α. οι «ροσονέρι» 
ανέδειξαν μια νέα σπουδαία γενιά όπως και η προηγούμενη από τα 
«σπλάχνα» της ομάδας.
Ο «δάσκαλος» της δεύτερης μεγάλης ομάδας ήταν ο, επίσης, αείμνη-
στος Θεοδόσης Καντόγλου, ο προπονητής της εφηβικής ομάδας του 
Παγκρατίου που με παίκτες τους Παναγιώτη Καρατζά, Ντίνο Καλα-
μπάκο, Λεωνίδα Βατάκη κ.α. κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
του 1983.
Με την προσθήκη των Χρήστου Τριανταφύλλου – του μοναδικού που 
συνδέει την ομάδα των Μάγλου, Λάνθιμου με εκείνη των Καρατζά, 
Καλαμπάκου – Θύμιου Μπακατσιά, Βασίλη Γούμενου και του Σάκη 
Τζαλαλή, ο οποίος αποκτήθηκε από τα Γιάννενα, το Παγκράτι ανήλθε 
στην Α2 το 1986 και το ’89 στην Α1, στην οποία έπαιξε μέχρι το 1995.
Σήμερα το Παγκράτι αγωνίζεται στην Β’ Εθνική με έδρα το κλειστό γή-
πεδο τους Μετς, που μέχρι το ’89 ήταν το ανοιχτό της ομάδας και στην 
συνέχεια έγινε κλειστό και ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Η πεντάδα του Παγκρατίου την σεζόν 1964-65 που η ομάδα τερμάτισε 3η στην Α’ Εθνική. Από 
αριστερά διακρίνονται οι Λάνθιμος, Μάγλος, Σισμανίδης, Γούναρης και Κοντοβουνήσιος.

Η ομάδα του Παγκρατίου της περιόδου 1986-87 που τερμάτισε 2η στην Α2 με προπονητή τον παλιό 
«θρύλο» του ΑΟΠ αείμνηστο Άρη Ραφτόπουλο (πρώτος όρθιος από αριστερά). Διακρίνονται όρθιοι 
από αριστερά οι παίκτες Βατάκης, Παπαλαζάρου, Καρατζάς, Τριανταφύλλου, Τζαλαλής και καθιστοί 
από αριστερά οι Καλαμπάκος, Γούμενος, Ζώτος, Μπακατσιάς, Νικολόπουλος.


