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Τα ΕΠΙΠΛΑ 

ΜΑΥΡΕΑ 

παρέχουν 

λύσεις για το 

χώρο σας 

από το 1924. 

Προσφέρουν

την 

τεχνογνωσία 

και την 

ποιότητα των 

προϊόντων 

τους 95 

και πλέον 

χρόνια σε 

περισσότερες 

από τέσσερις 

γενιές 

πελατών.
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ουλιµίδες - Νέα Eίσοδος Καλαµάτας

Το πρώτο μου ρεπορτάζ το έκανα για τη “Μαύρη Θύελλα”.

Πάνε από τότε 45 χρόνια και σήμερα νιώθω την χαρά και

την συγκίνηση ως εκδότης, να βλέπω το αθλητικό τμήμα

της “Ε” να δημιουργεί ένα αφιέρωμα για τα 50 χρόνια της

ομάδας η οποία λατρεύτηκε από τους Καλαματιανούς για

την ανοδική πορεία της και δεν ξεχάστηκε όταν έπαιζε με

τα κάτω.

Δημοσιευμένο στο “Θάρρος” (12-12-1972) το ρεπορτάζ

ήταν μια περιγραφή του αγώνα Ομόνοια – Καλαμάτα 1-1

στη Λευκωσία για το πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής, στην

οποία τότε μετείχε και η πρωταθλήτρια της Κύπρου. Η

ομάδα μας άφησε άριστες εντυπώσεις και οι περίπου 100

Καλαματιανοί που την συνόδευαν ως εκδρομείς αποζημιώ-

θηκαν με το παραπάνω. Ηταν μια αποστολή που δεν θα

την ξεχάσω ποτέ, με πολλούς επώνυμους φίλους της

“Μαύρης Θύελλας” οι περισσότεροι των οποίων δεν ζουν

πλέον. Θυμάμαι ότι αρχηγός της αποστολής ήταν ο αντι-

πρόεδρος της ομάδας αείμνηστος εξαγωγέας Χρ. Παπα-

δημητρίου.

Και μια και μιλάμε για προσωπικές αναμνήσεις, δεν

ξεχνώ με τίποτα την ημέρα της πρώτης ανόδου στην Α’

Εθνική που μικροί και μεγάλοι ξεχυθήκαμε στους δρόμους

με ξέφρενους πανηγυρισμούς. Εγώ βρέθηκα μάλιστα πάνω

σε ένα αμαξάκι με άλογο και με μια σημαία της ομάδας

στα χέρια την οποία δεν θυμάμαι πού την βρήκα.

Τα χρόνια πέρασαν και σήμερα η ομάδα βρίσκεται σε

σοβαρή κρίση καθώς ο ηγέτης της Σταύρος Παπαδόπουλος

δήλωσε ότι δεν είναι διατεθειμένος να συνεχίσει για

λόγους υγείας και τα πράγματα είναι απρόβλεπτα. Κλείνω

με την ευχή να βρεθεί κάποια διέξοδος γιατί η ομάδα

εκτός από ποδοσφαιρικός σύλλογος είναι και αναπτυξιακό

εργαλείο για την Καλαμάτα αν βρεθεί σε κατάλληλα χέρια.

Για το αφιέρωμά μας δεν διεκδικούμε βραβείο, σίγουρα

αρκετά θα ξεχάσουμε, κάποιους θα αδικήσουμε, αλλά η

ιστορία της “Μαύρης Θύελλας” δεν χωράει σε ένα ένθετο

μιας εφημερίδας. Θέλει βιβλίο ή μάλλον βιβλία.

Ντ. Πλεμμένος

ΛΕΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΧΘΕΣ

Αναμνήσεις 
και συγκίνηση
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Για αυτό άλλωστε ο κόσμος ήταν σχεδόν πάντα ο
12ος παίκτης, αυτός που κατάφερε να προκαλέσει αί-
σθηση στο πανελλήνιο με την πολυπληθή παρουσία
του στα γήπεδα της χώρας.

Στα πενήντα αυτά χρόνια ζωής η ασπρόμαυρη ομάδα
πρόσφερε στους φίλους της μεγάλες επιτυχίες, με ση-
μαντικότερες τις 7 συνολικά σεζόν που αγωνίστηκε
στην Α' εθνική. Είχε βέβαια και άσχημες περιόδους
ενώ δύο φορές κατρακύλησε μέχρι το τοπικό πρωτά-
θλημα.

Στην επέτειο των 50 χρόνων της "Μαύρης Θύελλας"
η "Ελευθερία" ετοίμασε μια ειδική έκδοση που έχει
στόχο την σύνοψη της πορείας της Καλαμάτας στο
χρόνο, την καταγραφή των σημαντικότερων στιγμών
της ιστορίας της, παρουσιάζοντας παράλληλα πολλούς
παίκτες που φόρεσαν την φανέλα της, αλλά και τις
απόψεις αρκετών ανθρώπων που συνέδεσαν το όνομα
τους με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Υπάρχουν 2-3 πράγματα που αξίζει να σταθούμε.
Από τη μια τον ενθουσιασμό με τον οποίο δέχτηκαν να
μοιραστούν μαζί μας τα βιώματα τους στην “Μαύρη
Θύελλα” όλοι οι ποδοσφαιριστές, προπονητές και πα-
ράγοντες  στους οποίους απευθυνθήκαμε.

Και κυρίως η υπερηφάνεια που αντιλαμβανόσουν
αμέσως ότι αισθάνονται όλοι για το γεγονός ότι απο-
τελούν και αυτοί ένα μέρος της ιστορίας της Καλαμάτας.
Ολοι νιώθουν την “Μαύρη Θύελλα”  μεγάλη ομάδα,
ανεξάρτητα από το που βρίσκεται σήμερα ή από το
ποιες είναι οι προοπτικές για το μέλλον. 

Ευχή τους, όπως και της συντακτικής ομάδας της
“Ελευθερίας”, είναι το δεύτερο μισό του πρώτου αιώνα
ζωής της ασπρόμαυρης ομάδας να φέρει ακόμη πιο
λαμπρές μέρες. 

Νίκος Τσουμπράκος

1967-2017. Πενήντα χρόνια "Μαύρη Θύελλα. 
Μισός αιώνας ιστορίας για μια ομάδα 

που μπορεί να δημιουργήθηκε με... ασυνήθιστο τρόπο
αλλά κατάφερε σύντομα να συσπειρώσει το σύνολο 

των Μεσσήνιων φιλάθλων και να γίνει η ομάδα 
της πόλης και του νομού.

• Ασφαλώς υπάρχουν παραλείψεις.
Αλλωστε πρόκειται για ένα επετειακό
τεύχος και όχι βιβλίο με πλήρη κατα-
γραφή της ιστορίας της ομάδας, με
όλα τα αποτελέσματα και όλους τους
παίκτες που έχουν φορέσει τη φανέλα
της. 

• Πέρα από το αρχείο της “Ε” και
την έρευνα των συντακτών της, πηγές
για τα στατιστικά στοιχεία που ανα-
φέρονται αποτελούν η “Βικιπαίδεια”
και το soccerbase.gr του Δημήτρη
Τσακίρη. 

• Σημαντική ήταν η συμβολή αρκε-
τών ανθρώπων στους οποίους απευ-
θυνθήκαμε για φωτογραφίες αλλά
και πληροφορίες για την 50ετή δια-
δρομή της ομάδας. Φωτογραφίες μας
προμήθευσαν ο Αλέκος Δέδες από
την σελίδα του για την “Μαύρη Θύελ-
λα” στο facebook, αρκετοί παλαίμαχοι
με τους οποίους μιλήσαμε, ο φίλαθλος
Γιώργος Γαλανόπουλος καθώς και ο
Φώτης Κουτρουμπής.

• Aπό πλευράς «Ελευθερίας» για
την έκδοση εργάστηκαν με το συντο-
νισμό του Νίκου Τσουμπράκου, οι
αθλητικοί συντάκτες Παναγιώτης
Φαντάκος, Παναγιώτης Πρεζεράκος,
Κώστας Ηλιόπουλος και Σωτήρης
Παρτσαλάς. 

Τη σελιδοποίηση έκαναν οι Γιάννης
Θεοδωρόπουλος και Γιάννης Σακκάς.
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Σ το ξεκίνημα το 1967 οι ομάδες της πόλης
που συγχωνεύτηκαν για να δημιουργηθεί
η Καλαμάτα ήταν οι: Απόλλωνας, Πράσινα

Πουλιά, ΑΕΚ, Εθνικός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παμ-
μεσσηνιακός. Η βάση της ομάδας όμως προήλθε από
τον Απόλλωνα Καλαμάτας ο οποίος την προηγούμενη
δεκαετία κυριαρχούσε και που είχε τερματίσει δύο
συνεχόμενες σεζόν στην 4η θέση στη Β΄ Εθνική, το
1965-66 και το 1966-67. Ετσι όταν το καλοκαίρι
του 1967 δημιουργήθηκε με τη συγχώνευση ο Π.Σ.
Καλαμάτα, οι προσδοκίες ήταν αυξημένες. Πράγματι
τη σεζόν 1967-68 η νεοσύστατη Καλαμάτα διεκδίκησε
ως το τέλος την άνοδο, αλλά τελικά τερμάτισε στην
τρίτη θέση του νοτίου ομίλου. 

Τελικά η άνοδος στην Α’ εθνική ήρθε το 1972 επί
προεδρίας Λυκούργου Γαϊτανάρου. Η ομάδα έπαιξε
στην πρώτη κατηγορία την σεζόν 1972-1973, υπο-
βιβάστηκε, αλλά επέστρεψε αμέσως και αγωνίστηκε
εκ νέου στην Α’ εθνική τη σεζόν 1974-1975.

Ακολούθησε μια μακροχρόνια περίοδος παρακμής
με την ομάδα να φτάνει μέχρι και την Α’ τοπική τη
σεζόν 1980-1981 όπου κατέκτησε τον τίτλο και
ανέβηκε στην Εθνική Ερασιτεχνική. 

Την σεζόν 1984-1985 πήρε τον τίτλο στην
Εθνική Ερασιτεχνική  και ανέβηκε στην Γ’ εθνική
όπου έμεινε 8 συνεχόμενα χρόνια. Την περίοδο αυτή
η Καλαμάτα είχε καλή ομάδα στηριζόμενη κυρίως σε
Μεσσήνιους παίκτες, γέμιζε το γήπεδο αλλά έλειπε
το κάτι παραπάνω για να πάει πιο ψηλά. 

Αυτό το κάτι παραπάνω ήρθε να το προσφέρει η
παρουσία του Σταύρου Παπαδόπουλου με τον

οποίο επέστρεψε τελικά στην Α’ εθνική το 1995. 
Επαιξε τρεις συνεχόμενες χρονιές στην Α’ εθνική

αναδεικνύοντας μεγάλους παίκτες και πετυχαίνοντας
ιστορικές νίκες απέναντι στις κορυφαίες ομάδες του
Ελληνικού ποδοσφαίρου. 

Υποβιβάστηκε το 1998 αλλά ανέβηκε ξανά άμεσα
στην Α’ εθνική όπου έπαιξε δύο ακόμη χρόνια. 

Μετά την αποχώρηση του Παπαδόπουλου πρόεδρος
και μεγαλομέτοχος της ομάδας ανέλαβε ο Γιώργος
Γρηγορόπουλος, το Φεβρουάριο του 2000, με την
ομάδα μάλιστα να ολοκληρώνει εντυπωσιακά εκείνη
τη χρονιά. 

Την επόμενη σεζόν όμως υποβιβάστηκε στην Β’
εθνική όπου έμεινε 9 συνεχόμενα χρόνια. 

Τελικά αποχαιρέτησε και την Β’ εθνική το καλοκαίρι
του 2010 με πολύ άδοξο μάλιστα τρόπο. Συγκεκριμένα
η ομάδα έπεσε από τη Β΄ εθνική και την επόμενη
σεζόν δεν δήλωσε καν συμμετοχή στην Γ΄ Εθνική
λόγω χρεών με φυσική συνέπεια την διάλυση της
ΠΑΕ και τον απευθείας υποβιβασμό στην Δ’ εθνική.

Η ερασιτεχνική πλέον Καλαμάτα εξέλεξε διοίκηση
με πρόεδρο τον Γιώργο Ράλλη και πήρε με την
πρώτη χρονιά τον τίτλο στην Δ’ εθνική ανεβαίνοντας
στην Γ’ εθνική. Εκεί έμεινε πέντε χρόνια για να έρθει
τελικά το καλοκαίρι του 2016 ο υποβιβασμός που
έφερε την ομάδα ξανά στο τοπικό μετά από 35
χρόνια. 

Ηταν η ώρα της επιστροφής του Σταύρου Παπα-
δόπουλου που ανέλαβε την ομάδα και την οδήγησε
αμέσως στον τίτλο της Α’ τοπικής και την άνοδο στην
Γ’ εθνική.

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΝΑ ΣΕΖΟΝ

1967-1972: Β΄Εθνική.
1972-1973: Α΄ Εθνική.
1973-1974: Β΄ Εθνική.
1974-1975: Α΄ Εθνική.
1975-1977: Β΄ Εθνική.
1977-1980: Εθνική Ερασιτεχνική.
1980-1981: Α΄ κατηγορία Ε.Π.Σ.Μ.
1981-1985: Εθνική Ερασιτεχνική.
1985-1993: Γ΄ Εθνική.
1993-1995: Β΄ Εθνική.
1995-1998: Α΄ Εθνική.
1998-1999: Β΄ Εθνική.
1999-2001: Α΄ Εθνική.
2001-2010: Β΄ Εθνική.
2010-2011: Δ΄ Εθνική (λόγω χρεών).
2011-2016: Γ΄ Εθνική.
2016-2017: Α΄ κατηγορία Ε.Π.Σ.Μ.
2017-2018: Γ' Εθνική.

Η ομάδα της Καλαμάτας εμφανίστηκε στο ελληνικό ποδόσφαιρο το 1967, έπειτα από αναγκαστική
συγχώνευση που επέβαλε το δικτατορικό καθεστώς στα ποδοσφαιρικά σωματεία της πόλης.

Στα 50 χρόνια ζωής έχει συμμετάσχει 7 φορές στο πρωτάθλημα της Α΄ Εθνικής 
και 20 φορές στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής ενώ είναι φυσικά η πιο δημοφιλής 

ομάδας της Μεσσηνίας και μια από τις πιο λαοφιλείς επαρχιακές ομάδες της χώρας. 
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www.spinosco�ee.gr                                                         info@spinosco�ee.gr

Αντωνοπούλου 8, Κεντρική Πλατεία Καλαµάτας
Τηλ. 27210 69962 και 27210 92482

.spwww .geepinosco��ee r                                                         info@s                                                         inf                                                         info@spinosco� .geespinosco��ee rg

ηλ. 27210 69962 και 27210 92482Τ
Αντωνοπούλου 8, Κεντ

ηλ. 27210 69962 και 27210 92482
Αντωνοπούλου 8, Κεντ

ηλ. 27210 69962 και 27210 92482
ρική Πλατεία ΚαλαµάταςΑντωνοπούλου 8, Κεντ

ηλ. 27210 69962 και 27210 92482
ρική Πλατεία Καλαµάταςρική Πλατεία Καλαµάτας
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Πάρα πολλοί παράγοντες συνέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια
στις επιτυχίες της “Μαύρης Θύελλας”, όμως κατά γενική ομο-
λογία υπάρχουν δύο άνθρωποι που χαρακτηρίζονται ως
ιστορικοί ηγέτες της ομάδας: Σταύρος Παπαδόπουλος και Λυ-
κούργος Γαϊτανάρος ή Λυκούργος Γαϊτανάρος και Σταύρος
Παπαδόπουλος, δεν έχει σημασία η σειρά. Δύο άνθρωποι που
συνέδεσαν το όνομα τους με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της
ασπρόμαυρης ομάδας προσφέροντας πάρα πολλά στην “Μαύρη
Θύελλα”.

Η ηλικία και των δύο είναι αρκετά προχωρημένη σήμερα,
ενώ αντιμετωπίζουν μάλιστα και σοβαρά προβλήματα υγείας.
Αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχουμε σε αυτή την ειδική έκ-
δοση το δικό τους μήνυμα στον κόσμο της “Μαύρης Θύελ-
λας”.

Η ιστορία τους είναι λίγο πολύ γνωστή. Ο Λυκούργος Γαϊ-
τανάρος ήταν ο πρόεδρος των επιτυχιών όπως τον αποκαλούσαν
οι πιο παλιοί. Ηταν ο πρόεδρος που οδήγησε την Καλαμάτα
στην Α’ εθνική το 1972 για πρώτη φορά στην ιστορία της. Οι
παίκτες της εποχής μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον Λυ-

κούργο ενώ και η αγάπη του κόσμου της ομάδας προς το
πρόσωπο του είναι διαχρονική. Αλλωστε και ο ίδιος ποτέ δεν
έπαψε να δείχνει την αγάπη του για την “Μαύρη Θύελλα”, της
οποίας είναι επίτιμος πρόεδρος. 

Ανεξάρτητα με το ποιος ασκούσε διοίκηση στην ομάδα, ο
Λυκούργος Γαϊτανάρος ζητούσε πάντα από τον κόσμο να
είναι κοντά στην ομάδα και είναι αμέτρητες οι φορές που με
δηλώσεις του ζητούσε να είναι γεμάτο το γήπεδο πριν από
κάποιο σημαντικό παιχνίδι. 

Την τελευταία δεκαετία ιδιαίτερα το μεγάλο του όνειρο
ήταν να ξαναδεί την Καλαμάτα στην Α’ εθνική. Ονειρο απραγ-
ματοποίητο μέχρι σήμερα, όμως ποτέ μη λες ποτέ...

Ο Σταύρος Παπαδόπουλος στήριζε την Καλαμάτα από τα
πρώτα χρόνια της ίδρυσης του, τόσο οικονομικά όσο και
ηθικά. Το 1993 ανέλαβε και επίσημα τα ηνία της ομάδας και
οδήγησε την “Μαύρη Θύελλα” σε μια περίοδό δόξας. Πρώτα
από την Γ’ στην Β’ εθνική, στην συνέχεια από την Β’ στην Α’
εθνική, σε μια περίοδο όπου η πόλη της Καλαμάτας ζούσε στο
ρυθμό της “Μαύρης Θύελλας”.

Μεγάλοι παίκτες αναδείχθηκαν, μεγάλοι παίκτες και προ-
πονητές ήρθαν στην ομάδα που εκείνα τα χρόνια έγινε
ξακουστή στο πανελλήνιο κερδίζοντας όλους τους μεγάλους
του ελληνικού ποδοσφαίρου και εντυπωσιάζοντας με τον
παλμό και τον όγκο του φίλαθλου κόσμου της. 

Ο Στ. Παπαδόπουλος αποχώρησε το 2000, πιθανόν κου-
ρασμένος, πιθανόν και δυσαρεστημένος από κάποιες αποδο-
κιμασίες. Στη συνέχεια μάλιστα βρέθηκε και αντίπαλος της
Καλαμάτας, τόσο με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς όσο και με
τον Μεσσηνιακό. Μετά το 2008 φαίνεται πως άρχισε να σκέ-
φτεται ξανά το ενδεχόμενο επιστροφής. Μια επιστροφή που
άργησε λίγο, είτε επειδή ο ίδιος δεν το είχε αποφασίσει, είτε
επειδή δεν ευνοούσαν οι συνθήκες. Εγινε όμως τελικά πραγ-
ματικότητα το καλοκαίρι του 2016 σε μια δύσκολη στιγμή της
Καλαμάτας που είχε υποβιβαστεί στο τοπικό μετά από 35
χρόνια. Οδήγησε την ομάδα στην άνοδο στην Γ’ εθνική και
έμεινε μέχρι το Δεκέμβριο του 2017 όταν και αποχώρησε επι-
καλούμενος λόγους υγείας κλείνοντας, όπως ο ίδιος δήλωσε,
τον κύκλο του στην “Μαύρη Θύελλα”.

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Οι δύο μεγάλοι ιστορικοί ηγέτες
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Οσες επιτυχίες και να έχει μια ομάδα, όσους τίτλους
και να κατακτήσει και όσες νίκες να πετύχει, είναι δύ-
σκολο να χαρακτηριστεί “μεγάλη” αν ο κόσμος της δεν
είναι “μεγάλος”. Μια ομάδα που έχει πολλούς φιλάθλους,
ποτέ δεν χάνεται, λένε οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου
που γνωρίζουν ότι το πλήθος του κόσμου που ακολουθεί
μια ομάδα αποτελεί το βασικό συστατικό των επιτυχιών.
Μια ομάδα με κόσμο προσελκύει επενδυτές και χορηγούς
και είναι εμπορική. Στα δύσκολα θα υπάρξουν άνθρωποι
να στηρίξουν και στις καλές στιγμές ο όγκος των
οπαδών θα δώσει το κάτι παραπάνω για την εκτόξευση. 

Η Καλαμάτα διαχρονικά είχε την σχεδόν καθολική
στήριξη των φιλάθλων της Μεσσηνίας. Διέθετε μια
από τις πιο καυτές επαρχιακές έδρες για αυτό σε πάρα
πολλές περιπτώσεις οι μεγάλες επιτυχίες έρχονταν από
τα πολλά νικηφόρα παιχνίδια μέσα στην Καλαμάτα. Το
γήπεδο του Μεσσηνιακού αλλά και το Δημοτικό Στάδιο
– στο οποίο έπαιξε αρκετά χρόνια – έχουν γεμίσει αμέ-
τρητες φορές, σε όλες τις κατηγορίες. 

Σε πάρα πολλά παιχνίδια η παρουσία του 12ου
παίκτη ήταν καταλυτική όσον αφορά το τελικό αποτέ-
λεσμα.

Και εκτός έδρας όμως ο κόσμος ήταν εκεί, με
κορυφαία στιγμή την παρουσία στο περίφημο μπαράζ
με τον Ικαρο στη Νέα Φιλαδέλφεια το 1972. Σε όλα τα
γήπεδα όμως εκείνη την εποχή, η Καλαμάτα είχε τον
κόσμο μαζί της. Οπως στον νικηφόρο ιστορικό αγώνα
μπαράζ για άνοδο στην Α’ εθνική με τον Ατρόμητο στο
Αγρίνιο το 1974. 

Σιγά σιγά δημιουργήθηκαν και οργανωμένοι σύνδε-
σμοι φιλάθλων, τόσο εντός Καλαμάτας όσο και στην
Αττική, όπου οι Μεσσήνιοι της πρωτεύουσας έδιναν το
παρών σε όλα τα γήπεδα του Λεκανοπεδίου. Είναι
αξιοσημείωτο ότι στα χρόνια της Β’ εθνικής (2001-
2010) οι “Bulldogs” ακολουθούσαν την Καλαμάτα σε
όλη την Ελλάδα, ακόμη και σε αδιάφορα παιχνίδια!

Τα τελευταία χρόνια η παρουσία των φιλάθλων έχει
ατονίσει, κάτι που οφείλεται κυρίως στην έλλειψη επι-
τυχιών που έχει απογοητεύσει τον κόσμο. Είναι βέβαιο
πάντως ότι ενδεχόμενη ανάκαμψη της Καλαμάτας θα
φέρει εύκολα και πάλι τον όγκο των φιλάθλων της
ομάδας στο γήπεδο.  

ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο καλύτερος παίκτης!
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ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ
“ΜΑΥΡΗΣ ΘΥΕΛΛΑΣ”

Πρώτος πρόεδρος της Καλαμάτας
ήταν ο Ευστάθιος Καρέλιας. Ακολού-
θησαν οι Σείριος Στασινόπουλος, οι
Γιώργος Καψαλιάρης, Αποστόλης Κού-
βελας και Λυκούργος Γαϊτανάρος ο
οποίος ήταν πρόεδρος την χρονιά της
πρώτης ανόδου. Την 2η χρονιά στην
Α' εθνική πρόεδρος της "Μαύρης Θύελ-
λας" ήταν ο Χρ. Παπαδημητρίου.

Αναλυτικά οι πρόεδροι της “Μαύρης
Θύελλας”: 
Ευστάθιος Καρέλιας
Γιώργος Καψαλιάρης
Σύριος Στασινόπουλος
Απόστολος Κούβελας
Λυκούργος Γαϊτανάρος
Χρήστος Παπαδημητρίου
Ιορδάνης Γιατζόγλου
Γιάννης Kοντέας
Κώστας Αλησμόνης
Βασίλης Στρούμπος
Χρήστος Κεφαλέας
Γιώργος Λαγωνικάκος
Μαρίνος Μιχαλόπουλος
Χρήστος Παναγιωτόπουλος
Ανδρέας Βρυώνης
Παναγιώτης Ανδριανόπουλος
Δημήτρης Γιατράκος
Ευάγγελος Παπαμικρούλης
Γιάννης Παναγιωτόπουλος
Πέτρος Τσαγκάρης
Γιώργος Κοιλάκος
Τζίμης Κατσιλογιάννης
Σταύρος Καράμπελας
Σωτήρης Καμπουγέρης
Γιώργος Γρηγορόπουλος
Γιώργος Ράλλης
Σταύρος Παπαδόπουλος

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ 
ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ 
ΤΟ 1967 ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥ

Αγγελος Σκαφιδάς
Δημήτρης Σπεντζόπουλος
Μανώλης Θεοδώρου
Παναγιώτης Μάραντος
Νίκος Παναγόπουλος
Γιάννης Χιώτης
Τάκης Παντελόπουλος
Δημήτρης Ασημακόπουλος
Λάζαρος Λαζαρακόπουλος
Κώστας Δέδες
Γιώργος Δέδες
Δημήτρης Χριστόπουλος
Τριαντάφυλλος Γκαϊτατζής
Σπύρος Κλάδης
Δημήτρης Βελίσκος
Παναγιώτης Γιαννόπουλος
Ντίνος Δημητρακόπουλος
Τάσος Αργυρόπουλος
Κώστας Ζήρας
Γιάννης Καραμάνος
Διονύσης Διακουμέας
Κώστας Συνοδινός
Τάκης Ξυγκώρος
Πάνος Σταυριανέας
Ηλίας Γαραζιώτης
Μάκης Πετρομιχελής
Δημήτρης Κουλούρης

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ 

Πρώτος προπονητής της Καλαμάτας ήταν ο Ανδρέας
Χρυσοχόου από την Ξάνθη. Είχε βγάλει τη σχολή
προπονητών της Κολονίας και ανέλαβε την Καλαμάτα
με βοηθό τον Κώστα Χατζημιχαήλ. Στην συνέχεια
από τον πάγκο της ομάδας πέρασαν οι Μπάμπης
Δρόσος, Σάββας Παπάζογλου, Γιώργος Ασημακόπουλος
και Κούλης Βουδικλάρης. Το 1971-1972 στον πάγκο
ήταν ο Ζέκοβιτς και και την επόμενη χρονιά στην Α'
εθνική ο Πέτροβιτς. Στην Β' εθνική τη σεζόν 1973-
1974 προπονητής ήταν ο Τάκης Πατουλίδης και στην
συνέχεια ο Γιώργος Ανδρέου ενώ στην Α' εθνική το
1974-1975 προπονητής ήταν ο Θανάσης Σούλης, ο
οποίος ως παίκτης είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό.
Aναλυτικά οι προπονητές της “Μαύρης Θύελλας”: 
• Ανδρέας Χρυσοχόου
• Χαράλαμπος Δρόσος,
• Ζέκοβιτς
• Πέτροβιτς
• Σάββας Παπάζογλου
• Τάκης Παπουλίδης
• Κούλης Βουδικλάρης
• Θανάσης Σούλης
• Κώστας Διαμαντόπουλος
• Κώστας Χατζημιχάλης
• Νίκος Χρηστίδης
• Γιάννης Ηλιάδης
• Γιώργος Ανδρέου 
• Γιώργος Ασημακόπουλος 
• Τάσος Αργυρόπουλος
• Χρήστος Ματάκης
• Κώστας Χατζημιχάλης
• Γιώργος Στολίγκας
• Νίκος Κουτσογιάννης
• Τάσος Παναγιωτόπουλος,
• Αντώνης Μανταλόπουλος
• Νίκος Στουραίτης
• Κώστας Μεσολογγίτης
• Αγγελος Σκαφιδάς
• Δημητρίογλου
• Ντράγκαν Κοκότοβιτς
• Νίκος Μουλατσιώτης
• Ντίνος Δημητρακόπουλος
• Κώστας Παπαρσενίου
• Νίκος Αλέφαντος
• Μπο Πέτερσον
• Δημήτρης Τσάκωνας
• Ζαιρζίνιο
• Σταύρος Διαμαντόπουλος
• Στέφανος Πετρίτσης
• Μπάμπης Τεννές
• Εντουάρντο Αμορίν
• Βασίλης Γεωργόπουλος
• Γιώργος Μηλίτσης
• Μάκης Κατσαβάκης
• Σάκης Τσιώλης
• Στράτος Βουτσακέλης
• Βασίλης Αντωνιάδης
• Ανδρέας Μιχαλόπουλος
• Γιώργος Στράντζαλης
• Βασίλης Παπαχρήστου
• Θανάσης Κολιτσιδάκης
• Στέλιος Πούλος
• Κώστας Ιωσηφίδης
• Βασίλης Μαλαφέκας
• Γιώργος Βαζάκας
• Ελβιο Μάνα 
• Νίκος Κακαλέτρης
• Τάκης Σακελλαρόπουλος
• Ζόραν Γέφτοβιτς
• Γιώργος Μπένος
• Τάσος Χατζηαγγελής
• Μίλτος Γκόφας
• Νίκος Κουρμπανάς
• Κώστας Σταματίου
• Μιχάλης Καβαλιέρης
• Γιάννης Ζαπρόπουλος
• Κώστας Κλάδης
• Λεωνίδας Μπίλης
• Κώστας Καλογιαννίδης
• Νίκος Ζαλίκας

Το 1987 ο φυσικομαθηματικός Θανάσης Ανα-
γνωσταράς, ένθερμος υποστηρικτής της Καλαμάτας,
σκαρφίστηκε μέσα σε ένα καφενείο στη Σπερχογεία
τους στίχους και τους έγραψε σε μία χαρτοπετσέτα. 

Τηλεφώνησε αμέσως στο φίλο του Παναγιώτη
Χριστόπουλο, που τραγουδούσε από χόμπι εκείνη
την εποχή σε μπουάτ της μεσσηνιακής πρωτεύουσας
και την επόμενη κιόλας μέρα μπήκαν σε ένα πρό-
χειρο στούντιο στο παλιό δισκοπωλείο του Νίκου
Τριάντου και ηχογράφησαν τον ύμνο. 

Τα τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά την
επόμενη μέρα στο γήπεδο και έκτοτε συντροφεύει
μόνιμα τη «Μαύρη Θύελλα»!

Υπάρχει ένας θρύλος

υπάρχει μόνο ένας θεός

είναι μές στην Μεσσηνία

η λατρεία χιλιάδων οπαδών

κουνώντας τις σημαίες 

σε τρελό ρυθμό

ασπρόμαυρη ομάδα

μόνο εσένα αγαπώ

Θυελλάρα, θυελλάρα

εεε ομαδάρα

Θυελλάρα, θυελλάρα

εεε ομαδάρα

Εχει έντεκα λιοντάρια

έχει έντεκα ψυχές

που στο γήπεδο σαν μπαίνουν

τρέμουν τρέμουν οι καρδιές

Θυελλάρα, θυελλάρα

εεε ομαδάρα

Θυελλάρα, θυελλάρα

εεε ομαδάρα

Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Aφιέρωμα από την «Αθλητική Ηχώ» στους πρώτους παίκτες της Καλαμάτας
στις Εθνικές κατηγορίες σε συμμετοχές και γκολ από το 1968 έως το 1993

Θανάσης Αναγνωσταράς Παναγιώτης Χριστόπουλος

Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ «ΜΑΥΡΗΣ ΘΥΕΛΛΑΣ»

«Ασπρόμαυρη ομάδα,
μόνο εσένα αγαπώ...»
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H φιλοσοφία µας
H ASTRON ELECTRIC ως πολυµετοχική επιχείρηση 

οικοδοµεί στενές σχέσεις συνεργασίας µε τους πελάτες και 
τους συνεργάτες της. Με Πίστη και Πάθος στοχεύει στην 
µεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση των Πελατών της µέσα από 
υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, προσδοκώντας   
έντιµη, υγιή και κερδοφόρα επιχειρηµατική δραστηριότητα. 
Με υψηλό αίσθηµα Ευθύνης αναπτύσσει την 
επιχειρηµατικότητά της µε Σεβασµό στους Ανθρώπους της 
και στο Περιβάλλον συµβάλλοντας στην αντίληψη για   
λειτουργίες και πρακτικές µιας Κοινωνικά Υπεύθυνης 
επιχείρησης.

Υψηλής Ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών
Συνέπεια και αξιοπιστία στην παράδοση
Συνεπής Τιµολογιακή πολιτική
Συνεχής τεχνική υποστήριξη
Έµφαση στις νέες τεχνολογίες 
και την εξοικονόµηση ενέργειας

Τα πλεονεκτήµατά µας

Για το σπίτι, το γραφείο,
το ξενοδοχείο, το κατάστηµα, 

τη βιοµηχανία.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1984 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1992, Θεµιστοκλέους 2 ΣΠΑΡΤΗ 1997, Θερµοπυλών 110

ΤΡΙΠΟΛΗ 2001, Aλ. Σούτσου 31 ΝΑΥΠΛΙΟ 2008, Aσκληπιού & Σ. Γιαννοπούλου 2 ΠΥΡΓΟΣ 2010, Παπαγεωργίου 37
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Η Καλαμάτα συμμετείχε για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα
της σεζόν 1967-1968. Είχε τοποθετηθεί στο νότιο όμιλο
της Β' εθνικής και από την πρώτη της κιόλας παρουσία
έδειξε το τι θα επακολουθούσε καθώς έφτασε κοντά στην
άνοδο! Τερμάτισε στην τρίτη θέση του ομίλου (που είχε 16
ομάδες) με 65 βαθμούς, ένα μόλις βαθμό πίσω από τον
δεύτερο ΟΦΗ που πήρε το εισιτήριο της ανόδου μαζί με
την πρωταθλήτρια Χαλκίδα που είχε 71 βαθμούς. Η Καλα-
μάτα είχε 8 νίκες, 7 ισοπαλίες και καμιά ήττα στην έδρα
της. Εκτός έδρας είχε 3 νίκες, 6 ισοπαλίες και 6 ήττες.

Πέτυχε 33 γκολ και δέχθηκε 25. Είχε φέρει δύο λευκές
ισοπαλίες με την Χαλκίδα και μια νίκη μια ήττα με τον
ΟΦΗ.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Δημήτρης Ασημακόπουλος με
8 γκολ. Ακολούθησαν με 7 ο Νίκος Παναγόπουλος (Μπα-
τούνας) και ο Τάσος Αργυρόπουλος. Ο αμυντικός Γιώργος
Δέδες ήταν πρώτος σε συμμετοχές καθώς έπαιξε και στα
30 παιχνίδια. Ο Δημήτρης Σπεντζόπουλος ήταν το ανερ-
χόμενο αστέρι μετρώντας εκείνη τη χρονιά 26 συμμετοχές
και 4 γκολ. 

Δυναμικό ξεκίνημα 
από τη Β’ εθνική

Γ. Δέδες .......................................................30
Παναγόπουλος..........................................29
Αργυρόπουλος..........................................27
Σκαφιδάς ....................................................26
Ασημακόπουλος .......................................26
Χριστόπουλος............................................26
Σπεντζόπουλος .........................................26
Παντελόπουλος........................................24
Γιαννόπουλος ............................................19
Λαζαρακόπουλος .....................................18
Δημητρακόπουλος...................................17
Γκαϊτατζής...................................................14
Συνοδινός ...................................................13
Βελίσκος .....................................................13
Μάραντος......................................................9
Θεοδώρου.....................................................3
Καραμάνος....................................................3
Μαραγκός .....................................................2
Διακουμόπουλος ........................................2
Μιχαηλίδης ...................................................1
Αντωνόπουλος ............................................1
Μητρογιαννόπουλος .................................1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

Ασημακόπουλος .........................................8

Παναγόπουλος............................................7

Αργυρόπουλος............................................7

Σπεντζόπουλος ...........................................4

Καραμάνος ...................................................2

Βελίσκος........................................................2

Μάραντος .....................................................1

Γ. Δέδες .........................................................1

ΣΚΟΡΕΡ

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟ 1968-1969
Γ. Δέδες ....................................34
Παναγόπουλος........................33
Δημητρακόπουλος .................33
Αργυρόπουλος........................32
Θεοδώρου................................30
Παντελόπουλος ......................30
Σπεντζόπουλος .......................29
Σκαφιδάς .................................27
Γκαϊτατζής ...............................27
Λαζαρακόπουλος....................26
Μάραντος ................................22
Δ. Ασημακόπουλος.................22
Βελίσκος ..................................21
Χιώτης ......................................15
Κουλούρης...............................10
Ιντζές...........................................6
Γιαννόπουλος ............................5
Σταυριανέας ..............................3
Μουλατσιώτης ..........................3
Λαγογιάννης..............................1
Σμυρνιός.....................................1
Μητρογιαννόπουλος................1

ΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΤΟ 1968-1969
Θεοδώρου ..................................7
Σπεντζόπουλος..........................7
Παναγόπουλος..........................5
Δέδες...........................................5
Αργυρόπουλος ..........................3
Δ. Ασημακόπουλος...................3
Βελίσκος.....................................1
Μάραντος...................................1
Χιώτης ........................................1
Μουλατσιώτης ..........................1

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΗ Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ 1968 ΕΩΣ ΤΟ 1971

Το πάλευε αλλά 
κάτι της έλειπε...

Μετά την πρώτη της πετυχημένη παρουσία
και την τρίτη θέση στη Β’ εθνική της σεζόν
1967-1968, την επόμενη τριετία η Μεσση-
νιακή ομάδα είχε αξιόμαχη ομάδα, χωρίς
όμως να καταφέρει να φτάσει κοντά στην
άνοδο στην Α’ εθνική. Την σεζόν 1968-1969
η Καλαμάτα συμμετείχε και πάλι στον νότιο
όμιλο της Β' εθνικής (που είχε πλέον 18 ομά-
δες) και ισοβάθμησε με τον Φωστήρα στην
3η θέση. Ανέβηκαν η πρωταθλήτρια Παναχαϊκή
με 85 βαθμούς και η δεύτερη Προοδευτική με
81. Καλαμάτα και Φωστήρας ισοβάθμησαν
στην 3η θέση με 71 βαθμούς. Η Καλαμάτα
είχε 13 νίκες, 4 ισοπαλίες και καμιά ήττα
εντός έδρας. Εκτός όμως δεν είχε ούτε μια
νίκη! Μέτρησε 7 ισοπαλίες και 10 ήττες. Συ-
νολικά πέτυχε 36 γκολ και δέχθηκε 31.

Πρώτοι σκόρερ της Καλαμάτας εκείνη τη
χρονιά ήταν ο Μανώλης Θεοδώρου και ο
Δημήτρης Σπεντζόπουλος που πέτυχαν από 7
γκολ ενώ ακολούθησαν με πέντε ο Γιώργος
Δέδες και ο Νίκος Παναγόπουλος.  Πρώτος
σε συμμετοχές ήταν και πάλι ο Γιώργος Δέδες
που, όπως και την προηγούμενη χρονιά, δεν
έχασε ούτε ένα ματς. Την σεζόν εκείνη εμφα-
νίστηκε και ο νεαρός τότε Νίκος Μουλατσιώτης
που άρχισε να δείχνει το ταλέντο του. 

Πέμπτη θέση τη 
σεζόν 1969-1970

Στον 1ο όμιλο της Β' εθνικής
(πάλι με 18 ομάδες) ήταν η Κα-
λαμάτα και τη σεζόν 1969-1970.

Τερμάτισε στην 5η θέση της
βαθμολογίας με 72 βαθμούς.
Μπροστά της ήταν ο Απόλλωνας
που ανέβηκε με 95 βαθμούς και
στην συνέχεια οι Κόρινθος (78),
Αναγέννηση Αρτας (78) και Καλ-
λιθέα (76). Η Καλαμάτα διατήρησε
και αυτή τη χρονιά αήττητη την
έδρα της έχοντας 14 νίκες και 3
ισοπαλίες. Μάλιστα ήταν η μονα-
δική ομάδα που κατάφερε να κερ-
δίσει τον πρωταθλητή Απόλλωνα
(2-0). Εκτός όμως πάλι ήταν αδύ-
ναμη με 1 νίκη απέναντι στον ου-
ραγό Λεωνίδα Σπάρτης, 6 ισοπα-
λίες και 10 ήττες. Συνολικά πέτυχε
43 γκολ και δέχθηκε 32.

Ο σοβαρός τραυματισμός του
Γ. Δέδε στο ματς με τον Παναι-
γιάλειο σημάδεψε αρνητικά εκείνη
τη σεζόν. Πρώτοι σε συμμετοχές
ήταν ο Γιάννης Χιώτης και ο Νίκος
Παναγόπουλος με 33 ενώ ο τε-
λευταίος ήταν και ο πρώτος σκό-
ρερ της ομάδας με 8 γκολ. Προ-
πονητής ήταν ο Μπάμπης Δρόσος. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Χιώτης ......................................33
Παναγόπουλος ......................33
Θεοδώρου...............................31
Παντελόπουλος.....................31
Σκαφιδάς .................................30
Α. Αργυρόπουλος .................30
Λαγογιάννης...........................28
Μάραντος................................27
Βελίσκος ..................................26
Σταυριανέας ...........................23
Μουλατσιώτης.......................22
Ασημακόπουλος....................18
Χριστόπουλος ........................11
Σ. Αργυρόπουλος..................11
Δέδες...........................................9
Λιανός .........................................8
Σπεντζόπουλος.........................6
Δημητρακόπουλος..................5
Λαζαρακόπουλος.....................5
Γκαϊτατζής..................................4
Κουλούρης.................................4
Γάτσης .........................................3
Κλάδης........................................3
Μπολάνος..................................2
Μπακολέας................................2
Μελιγαλιώτης...........................1

ΣΚΟΡΕΡ
Παναγόπουλος.........................8
Χιώτης.........................................7
Θεοδώρου .................................6
Βελίσκος.....................................6
Ασημακόπουλος.......................5
Σκαφιδάς....................................3
Α. Αργυρόπουλος ....................2
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Κακή πορεία τη
σεζόν 1970-1971

Η τέταρτη παρουσία της Καλαμάτας
στην Β’ εθνική δεν ήταν καλή καθώς
τερμάτισε 10η στον 1ο όμιλο, σε σύ-
νολο 18 ομάδων. Αυτή τη φορά μάλιστα
γνώρισε και τρεις ήττες στην έδρα
της, όπου είχε ακόμη 9 νίκες και 5
ισοπαλίες. Εκτός είχε 4 νίκες, 1 ισοπαλία
και 12 ήττες. Πέτυχε 36 γκολ και δέχ-
θηκε 69. Πρωταθλήτρια του ομίλου
ήταν η Παναχαϊκή με 88 βαθμούς και
ξεκάθαρη διαφορά 12 βαθμών από
το δεύτερο Κορωπί.

Η νίκη επί της πρωταθλήτριας Πα-
ναχαϊκής με 3-1 ήταν η καλύτερη στιγ-
μή της σεζόν. 

Πρώτος σε συμμετοχές ήταν ο Παν-
τελόπουλος με 32 και δεύτερος ο
Μουλατσιώτης με 30 ενώ πρώτοι σκό-
ρερ ήταν οι Σπεντζόπουλος και Αση-
μακόπουλος που πέτυχαν από 8 γκολ
και ακολούθησαν ο Παναγόπουλος με
7 και ο Θεοδώρου με 6. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Παντελόπουλος............................32
Μουλατσιώτης..............................30
Παναγόπουλος..............................29
Α. Αργυρόπουλος.........................28
Λαζαρακόπουλος .........................28
Λαγογιάννης ..................................27
Μάραντος.......................................27
Ασημακόπουλος ...........................26
Σπεντζόπουλος .............................24
Θεοδώρου......................................23
Σταυριανέας ..................................23
Σκαφιδάς ........................................21
Χιώτης .............................................19
Γκαϊτατζής ......................................18
Κασμηρίδης....................................15
Βελίσκος .........................................13
Δαμιανάκος....................................10
Κλάδης ...............................................8
Λιανός.................................................7
Χριστόπουλος ..................................6
Δημητρακόπουλος .........................6
Στ. Αργυρόπουλος..........................2
Μελιγαλιώτης ..................................1

ΣΚΟΡΕΡ
Ασημακόπουλος..............................8
Σπεντζόπουλος................................8
Παναγόπουλος ................................7
Θεοδώρου.........................................6
Α. Αργυρόπουλος ...........................3
Κασμηρίδης ......................................1
Σταυριανέας .....................................1
Δαμιανάκος ......................................1
Μάραντος..........................................1

1967 2017

 

. .  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Η σεζόν 1971-1972 ήταν η ώρα της ανόδου,
με την Καλαμάτα να τερματίζει πρώτη στον 1ο
όμιλο (των 20 ομάδων πλέον) με 89 βαθμούς,
τρεις περισσότερους από τον Ίκαρο.

Εντός έδρας η Καλαμάτα είχε 17 νίκες και 2
ισοπαλίες και καμιά ήττα. Πέτυχε πολλές εντυ-
πωσιακές νίκες, όπως 8-1 με το Λεωνίδα Σπάρ-
της, 4-1 με τον Παναργειακό, 4-2 με τον ΠΑΣ
Γιάννινα, 3-0 με τα Χανιά, τον ΟΦΗ, τον Αίαντα,
τον Ορφέα Αιγάλεω και τον Παναιτωλικό.

Εκτός είχε 3 νίκες, 9 ισοπαλίες και 7 ήττες.
Πέτυχε 59 γκολ και δέχθηκε 25. Είχε μια ομάδα
αποτελούμενη από πολλούς ντόπιους παίκτες
όπως οι Παναγόπουλος (Μπατούνας) Λαγο-
γιάννης, Σκαφιδάς, Μουλατσιώτης, Σπεντζό-
πουλος, Δαμιανάκος, Θεοδώρου, Καλλιγέρης,
Καπαματζιάν, Μπατσακούτσας, Μπιστικέας, Μά-
ραντος, Μελιγαλιώτης. Στους αγώνες της γέμιζε
το γήπεδο ενώ και εκτός έδρας την ακολουθούσε
πλήθος κόσμου. Στην Αττική οι αντίπαλοι σύλ-

λογοι πολλές φορές αναγκάζονταν να δώσουν
τον αγώνα τους σε μεγαλύτερα γήπεδα, για ει-
σπρακτικούς λόγους, αφού τα δικά τους δεν
μπορούσαν να ικανοποιήσουν την τεράστια
ζήτηση εισιτηρίων. Έτσι η Καλλιθέα έπαιξε στο
Στάδιο Νέας Σμύρνης, η Προοδευτική στο
Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Ίκαρος Ν.
Ιωνίας στο παλιό γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φι-
λαδέλφεια. Βασικός αντίπαλος στην διεκδίκηση
του τίτλου ήταν ο Ίκαρος Ν. Ιωνίας. Ο αποφα-
σιστικός αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων
δόθηκε στο τέλος του β΄ γύρου στο Στάδιο Ν.
Φιλαδέλφειας. Η κοσμοσυρροή ήταν τέτοια
ώστε χιλιάδες φίλαθλοι έμειναν έξω από το
γήπεδο, αφού είχαν εξαντληθεί τα εισιτήρια
και παρακολουθούσαν ραδιοφωνικά την εξέλιξη
του ματς. Η Καλαμάτα ήταν μπροστά με διαφορά
τριών βαθμών και το τελικό 1-1 της επέτρεψε
να κρατήσει την πρωτοπορία και τελικά να
πάρει τον τίτλο και την άνοδο.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 1971-1972

Καλαϊτζίδης .....................................38

Σκαφιδάς..........................................36

Παντελόπουλος .............................34

Σπεντζόπουλος ..............................34

Ασημακόπουλος.............................31

Θεοδώρου ......................................30

Μάραντος ........................................30

Παναγόπουλος...............................30

Μουλατσιώτης ...............................30

Λαγογιάννης ..................................29

Χιώτης...............................................28

Δαμιανάκος .....................................28

Σταυριανέας ...................................27

Λαζαρακόπουλος...........................26

Γεωργόπουλος ...............................15

Αργυρόπουλος ...............................13

Παπανικολόπουλος .........................6

Μασουρίδης.......................................2

Μελιγαλιώτης ...................................4

Σταυρόπουλος................................. 1

ΣΚΟΡΕΡ

Σπεντζόπουλος ..............................10

Ασημακόπουλος ...............................9

Θεοδώρου..........................................8

Παντελόπουλος................................8

Παναγόπουλος..................................8

Σταυριανέας.......................................5

Δαμιανάκος ......................................5

Καλαϊτζίδης........................................4

Χιώτης..................................................1

Μάραντος ...........................................1

Η ώρα της ανόδου!



• 50 χρόνια “Μαύρη Θύελλα” 14

Το πιο καθοριστικό ματς για την άνοδο
της Καλαμάτας στην Α' εθνική το 1972 ήταν
αυτό με τον Ικαρο που έγινε στη Νέα Φιλα-
δέλφεια. Ενα ιστορικό παιχνίδι που έγινε
στο κατάμεστο γήπεδο της ΑΕΚ με την προ-
σέλευση του κόσμου να δημιουργεί ρεκόρ
Β' εθνικής!

Για να γίνει αντιληπτή η κοσμοσυρροή
στο γήπεδο, ο δημοσιογράφος Νίκος Κα-
τσαρός παρουσιάζοντας το βιβλίο του Κώστα
Χαλέμου "40 χρόνια από ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ
ΙΚΑΡΟΥ", αναφερόμενος στο ματς τόνισε
πως στην μακρά καριέρα του μόνο δυο
φορές θυμάται αυτό το γήπεδο τόσο ασφυ-
κτικά γεμάτο. Η άλλη ήταν στα εγκαίνια
του χορτοτάπητα, όταν η ΑΕΚ έδωσε αγώνα
με την Μπαρτσελόνα.

Ο αγώνας που έγινε στο γήπεδο της Ν.
Φιλαδέλφειας και ήταν επανάληψη του
αγώνα που είχε διακοπεί λόγω επεισοδίων
στο 85΄κι ενώ η ομάδα της Ν. Ιωνίας προ-
ηγείτο με 1-0.

Το βίβλιο του Κώστα Χαλέμου περιγράφει
την εικόνα. Είχαν τυπωθεί και κυκλοφορήσει
16.500 εισιτήρια των 30 δραχμών. Οι πόρτες
έκλεισαν 20 λεπτά πριν από την έναρξη του
αγώνα, αφού το γήπεδο είχε γεμίσει ασφυ-
κτικά και δεν χωρούσε άλλο κόσμο. Καθώς
τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί από ώρα στα
εκδοτήρια μοίραζαν "φοράκια" από προ-
ηγούμενο αγώνα της ΑΕΚ. Αλλά και αυτά
τελείωσαν γρήγορα. Μέσα ήσαν ήδη 35.000
άνθρωποι, ο ένας πάνω στον άλλο, ενώ
απέξω συνωστίζονταν άλλοι 10.000. Η αστυ-
νομία ήταν αδύνατο να τους κρατήσει και ο
έλεγχος χάθηκε γρήγορα. Έγινε ντου στις
πόρτες, που υποχώρησαν και όσοι μπόρεσαν,
τρύπωσαν μέσα.

Οι 35.000 θεατές συνιστούσαν ρεκόρ για
αγώνα Β΄ Εθνικής. Οι αντίπαλοι οπαδοί
μοιράστηκαν στις εξέδρες. Οι οργανωμένοι
έπιασαν από ένα πέταλο. Της Καλαμάτας
αυτό προς την εκκλησία, του Ίκαρου εκείνο
προς το Άλσος. Εφοδιασμένοι με τεράστια
πανό και κόρνες δημιούργησαν εκρηκτική
ατμόσφαιρα. Συνωστισμός και στην εξέδρα
των επισήμων. Μπροστά-μπροστά, ο Υπουρ-
γός Αναπληρωτής Εσωτερικών, Νικόλαος
Εφέσιος έχοντας δίπλα του, τον Γ. Γ Αθλη-
τισμού, Κωνσταντίνο Ασλανίδη, που συνο-

δευόταν από την σύζυγο του. Πιο εκεί ο
Αναπληρωτής Γ Γ Α, Γεώργιος Βλαδίμηρος,
ο Γ.Γ του Υπουργείου Οικονομικών, κ Γεωρ-
γακόπουλος, με τον πρόεδρο της ΕΠΟ,
Γιώργο Δέδε και τον Γενικό Γραμματέα, Κού-
βαρη. Οι τιμωρημένοι φυσικά δεν είχαν δι-
καίωμα συμμετοχής. Έτσι ο Ίκαρος παρα-
τάχθηκε δίχως τους Λίναρη, Γούνη και η
Καλαμάτα χωρίς τους Χιώτη, Λαζαρακόπου-
λο. Ο Λουκανίδης κατέβασε την ομάδα, με
την γνωστή τετράδα στην άμυνα (Ρούσσος,
Παναγιωτίδης, Μέξας, Ουσταμπασίδης), στα
χαφ τους Χαραλαμπίδη, Καραβέλη, Ανθρω-
πέλο και επιθετική τριπλέτα τους Παργιανό,
Κούκα, Φιλιππίδη. Ήταν μια ζεστή για την
εποχή ημέρα, που γινόταν ακόμη πιο ζεστή
από την ατμόσφαιρα, που επικρατούσε στην
εξέδρα.  Το στρίψιμο του νομίσματος από
τον διαιτητή Αλεξόπουλο παρουσία των δυο
αρχηγών, Ουσταμπασίδη-Σκαφιδά, κέρδισε
ο Ουσταμπασίδης και ο Ίκαρος πήρε τη "σέν-
τρα". Οι παίκτες του άλλαξαν δυο-τρεις μπα-
λιές στο κέντρο πριν ο Χαραλαμπίδης τρο-
φοδοτήσει τον Κούκα. Αυτός "άδειασε" τον
Σκαφιδά και σχεδόν από το σημείο του κόρ-
νερ έβγαλε τη σέντρα, που έστειλε τη μπάλα
στο κεφάλι του Φιλιππίδη. Εκείνος την κάρ-
φωσε στο έδαφος και ξεγέλασε τον Μελι-

γαλιώτη, που προσπαθούσε να καλύψει την
εστία του. Γκολ στο 30ο δευτερόλεπτο. Πριν
καν προλάβουν οι Καλαματιανοί να ακουμ-
πήσουν τη μπάλα. Καλύτερο ξεκίνημα δεν
θα μπορούσε να κάνει ο Ίκαρος. Στη συνέχεια,
προσπαθώντας να επενδύσει πάνω σε αυτό
το γκολ, όπως έκανε κάθε φορά που άνοιγε
το σκορ, οπισθοχώρησε και έδωσε χώρο
στον αντίπαλο. Η Καλαμάτα δεν άφησε την
ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Επιτέθηκε και στο
14΄ ο Καλαϊτζίδης και ο Θεοδώρου με σουτ
δοκίμασαν τα αντανακλαστικά του Αργυ-
ρόπουλου, που λειτούργησαν στην εντέλεια.
Στο 21΄ ο Ρούσος στην προσπάθεια του να
γυρίσει τη μπάλα στον τερματοφύλακά του
δεν είδε τον Θεοδώρου, ο οποίος όμως "επέ-
στρεψε" το δώρο του αντιπάλου και έχασε
την ευκαιρία. Δυο λεπτά αργότερα ο Κούκας
έβγαλε τον Παργιανό τετ α τετ με τον Μελι-
γαλιώτη. Οι Ιωνιώτες σηκώθηκαν στην εξέ-
δρα, έτοιμοι να πανηγυρίσουν όμως ο Παρ-
γιανός σάστισε, καθυστέρησε και έδωσε τον
χρόνο στον γκολκίπερ να πέσει στα πόδια
του και να του αποσπάσει τη μπάλα. Αν γι-
νόταν το 2-0. Προς τα μέσα του α΄ ημιχρόνου
ο Λουκανίδης άλλαξε αμοιβαία θέση στους
Παργιανό, Ανθρωπέλο αλλά η κατάσταση
δεν βελτιώθηκε. Το πρόβλημα στη μεσαία

γραμμή παρέμενε, οι γραμμές εξακολουθού-
σαν να απέχουν πολύ με αποτέλεσμα οι
Κούκας, Φιλιππίδης να είναι ξεκομμένοι
μπροστά. Στο 34΄ η Καλαμάτα απείλησε εκ
νέου με τον Δαμιανάκο, που όμως δεν μπό-
ρεσε να νικήσει τον Αργυρόπουλο. Με την
έναρξη του β΄ μέρους ο Λουκανίδης έκανε
και τις δυο αλλαγές του. Οι Μπουλούμπασης,
Νικολαϊδης πήραν τις θέσεις των Παργιανού
και Ανθρωπέλου αλλά ουδέν καινούργιο
πρόσφεραν στη λειτουργία της ομάδας, που
εξακολουθούσε να είναι προβληματική στο
δημιουργικό κομμάτι. Η άμυνα όμως κρα-
τούσε γερά. Η Καλαμάτα ενέτεινε τις προ-
σπάθειες της για να ισοφαρίσει και στο 50΄
ο Ασημακόπουλος από καλή θέση, αστόχησε
απελπιστικά. Ο Ίκαρος απάντησε με ένα
σουτ του Νικολαϊδη, που έφυγε άουτ και
γρήγορα γύρισε στις αμυντικές θέσεις του.
Στο 61΄ ο Ασημακόπουλος έστειλε τη μπάλα
στα δίχτυα αλλά βρισκόταν σε εμφανή θέση
οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε.

Οι τυπικά γηπεδούχοι, σε μια από τις
σποραδικές επιθέσεις τους, κέρδισαν κόρνερ
στο 65΄. Το εκτέλεσε ο Κούκας και ο Μπου-
λούμπασης βρέθηκε σε θέση βολής. Μπερ-
δεύτηκε όμως και το πουλάκι πέταξε. Η Κα-
λαμάτα έμεινε ζωντανή και καθώς τα χρονικά
περιθώρια λιγόστευαν εξαπέλυσε την τελική
της επίθεση. Στο 75΄ κέρδισε ένα πλάγιο
άουτ στο κέντρο περίπου του γηπέδου. Την
ώρα, που ορισμένοι παίκτες της διαμαρτύ-
ρονταν ζητώντας φάουλ, κάποιος εκτέλεσε
το πλάγιο και η μπάλα έφτασε στον μικρο-
σκοπικό Σταυριανέα. Αυτός σέντραρε, η μπά-
λα έκανε μια μεγάλη καμπύλη και έπεσε
μέσα στην περιοχή του Αργυρόπουλου, όπου
καραδοκούσε ο ξεχασμένος Ασημακόπουλος.
Οι Αργυρόπουλος, Ρούσσος δεν συνεννοή-
θηκαν καλά και ο Ασημακόπουλος με κεφα-
λιά ισοφάρισε. Οι παίκτες του Ίκαρου χρει-
άστηκαν μερικά λεπτά για να συνέρθουν
από το σοκ και στο διάστημα αυτό παραλίγο
να δεχθούν δεύτερο γκολ, από τον Θεοδώρου
ο οποίος στο 81΄ από πλεονεκτική θέση,
αστόχησε προς μεγάλη ανακούφιση του Αρ-
γυρόπουλου. Την ίδια ώρα στην διαχείριση
του γηπέδου γινόταν η εκκαθάριση του αγώ-
να: Κόπηκαν 16.042 εισιτήρια και εισπράχ-
θηκαν 429.690 δρχ (ρεκόρ Β΄ Εθνικής).

Οταν γέμισε η Νέα Φιλαδέλφεια
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ΝΤΙΝΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Στρατιώτης της
“Μαύρης Θύελλας” 

Επαιξε μόλις τρία χρόνια
στην Καλαμάτα όμως η
ασπρόμαυρη ομάδα ήταν η
μεγάλη του αγάπη. Την πρώτη
του χρονιά στην Καλαμάτα
τη μοιράστηκε με ένα μεγάλο
τερματοφύλακα της εποχής
τον Κώστα Συνοδινό, όμως
την επόμενη σεζόν έπαιξε τα
33 από τα 34 ματς. Υπήρξαν
παιχνίδια που πραγματικά
έκλεβε την παράσταση. Με
τον Αργοναύτη είχε πιάσει
δύο πέναλτι ενώ με την Πα-
ναχαϊκή απέκρουσε το χτύ-
πημα πέναλτι του Δαβουρλή. 

Ο αείμνηστος Ντίνος Δη-
μητρακόπουλος είχε δηλώσει
πως ήταν πιο εύκολο για αυ-
τόν να πιάνει πέναλτι παρά
φάουλ, καθώς πολλές φορές
το τείχος δεν στηνόταν καλά
και τον μπέρδευε. “Στα πέναλτι
που είχα την απόλυτη ευθύνη
πήγαινα καλύτερα” είχε τονίσει
χαρακτηριστικά. Την Καλαμάτα
την υπηρέτησε και από άλλα
πόστα. Το 1984-1985 ήταν
βοηθός του Χρήστου Ματάκη.
Τα επόμενα χρόνια ήταν στο
πλευρό του Νίκο Χρηστίδη
και του Νίκου Κουτσογιάννη
ενώ ήταν παρών στην πρό-
κριση της ομάδας στους 8
του Κυπέλλου Ελλάδας όπου
έχασε την θέση στα ημιτελικά
από την Δόξα Δράμας, σε
ένα αξέχαστο ματς στο γή-
πεδο του Μεσσηνιακού που
κρίθηκε στην παράταση.

Ο Ντίνος Δημητρακόπουλος 
(αριστερά) με τον Κώστα Συνοδινό

ΤΑΚΗΣ 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Τον... σταμάτησε
ο τραυματισμός
Ο Τάκης Γιαννόπουλος ήταν από τους παίκτες που στελέχωσαν

την πρώτη ομάδα της Καλαμάτας το 1967. Μάλιστα είχε ενεργό
ρόλο την πρώτη σεζόν μετρώντας 19 συμμετοχές στο πρωτά-
θλημα της Β’ εθνικής. Η επόμενη σεζόν ήταν και η τελευταία
του στην ομάδα καθώς ένας σοβαρός τραυματισμός έγινε αιτία
να προλάβει να κάνει μόνο 5 συμμετοχές και στην συνέχεια να
αποχωρήσει από την ομάδα. 
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Η ήττα από τον Εθνικό στο Καραϊσκάκη
την τελευταία αγωνιστική ήταν αυτή που
καταδίκασε την Μεσσηνιακή ομάδα. 

Η Καλαμάτα παρουσίασε μια ομάδα
ενισχυμένη με πέντε Αργεντινούς ποδο-
σφαιριστές (Βάλιαν, Μάνα, Εσπινόζα, Κα-
τίχεβιτς, Τζιλιότι), οι οποίοι πρόσφεραν
μεν ποιότητα αλλά κάπου χάθηκε η ομοι-
ογένεια, κάτι που στοίχησε στην ομάδα. 

Πρώτοι σε συμμετοχές ήταν οι Σπεν-
τζόπουλος και Κυριαζής που είχαν από
33 και ακολούθησε ο Σκαφιδάς με 32.
Πρώτοι σκόρερ ήταν ο Σπεντζόπουλος
και Βάλιαν που είχαν από έξι γκολ. Η
Καλαμάτα είχε 8 νίκες, 10 ισοπαλίες και
16 ήττες, πέτυχε 30 γκολ και δέχθηκε
45 γκολ. 

Εντός έδρας σε 17 αγώνες είχε 8

νίκες, 5 ισοπαλίας και 4 ήττες. Εκτός
είχε 6 ισοπαλίες, 11 ήττες και κανένα
διπλό. Το αποτέλεσμα που είχε προκαλέσει
αίσθηση ήταν η ισοπαλία 2-2 με τον
τρίτο εκείνη τη σεζόν Παναθηναϊκό στη
Λεωφόρο ενώ εντός έδρας η Καλαμάτα
είχε κερδίσει με 2-1 την μεγάλη τότε
Παναχαϊκή που είχε πάρει την τέταρτη
θέση στο πρωτάθλημα.
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ΤΗ ΣΕΖΟΝ 1972-1973

Εζησε για πρώτη φορά
το όνειρο της Α’ εθνικής

ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΕ ΤΕΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΑΘΜΟ!
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1-0 ΤΟΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΗ ΣΕΖOΝ 1973-1974

Σε μπαράζ κρίθηκε η άνοδος!

Στηριζόμενη στην πολύ καλή επίθεση της η Καλαμάτα
κατάφερε τη σεζόν 1973-1974 να κερδίσει και άμεσα
την επιστροφή της στην Α’ εθνική. Η Μεσσηνιακή
ομάδα ισοβάθμησε στην πρώτη θέση με τον Ατρόμητο
(στους 57 βαθμούς) και ακολούθησε η Παναχαϊκή με
53. Η άνοδος κρίθηκε στο νικηφόρο αγώνα μπαράζ με
τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο. Η Καλαμάτα επικράτησε με
1-0 με γκολ του Εσπινόζα, αλλά τελικά ανέβηκε και ο
Ατρόμητος μετά από αναδιάρθρωση των κατηγοριών

που ακολούθησε. Στον όμιλο των 20 ομάδων και πάλι,
η Καλαμάτα είχε 16 νίκες, 3 ισοπαλίες και καμιά ήττα
εντός ενώ εκτός έδρας μέτρησε 8 νίκες, 6 ισοπαλίες
και 5 ήττες. Πέτυχε 70 γκολ έχοντας την καλύτερη επί-
θεση και δέχθηκε 23. Πρώτοι σε συμμετοχές ήταν οι
Βάλιαν και Σταματόπουλος με 36 και ακολούθησε ο
Μάνα με 34. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Βάλιαν με 19
γκολ, ακολούθησε ο Θεοδώρου με 17 γκολ και ο Εσπι-
νόζα με 15 γκολ. 
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Στην πρώτη της συμμετοχή
στην Α' εθνική, την σεζόν
1972-1973, η Καλαμάτα 
υποβιβάστηκε για ένα 
μόλις βαθμό. 
Το πρωτάθλημα είχε 
18 ομάδες, υποβιβάζονταν 
οι τέσσερις τελευταίοι 
με την Καλαμάτα να 
τερματίζει 15η, ένα μόλις 
βαθμό κάτω από τον 
14ο Πανσερραϊκό που 
έμεινε στην κατηγορία. 
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Τη σεζόν 1974-1975 η Καλαμάτα επέστρεψε στην Α' εθνική αλλά και
πάλι δεν μπόρεσε να μείνει στην κατηγορία. Τερμάτισε 17η σε σύνολο 18
ομάδων, πέντε βαθμούς κάτω από την ζώνη του υποβιβασμού καθώς έπεφταν
5 ομάδες. Πρωταθλητής είχε αναδειχθεί ο Ολυμπιακός και δεύτερη η ΑΕΚ.

Η Καλαμάτα είχε 8 νίκες, 7 ισοπαλίες και 19 ήττες, πέτυχε 23 γκολ και
δέχτηκε 60 γκολ. Εντός έδρας είχε 8 νίκες, 5 ισοπαλίες και 4 ήττες. Εκτός

δεν είχε καμιά νίκη. Είχε 15 ήττες και 2 ισοπαλίες. Είχε πετύχει μεγάλη εντός
έδρας νίκη επί του Παναθηναϊκού με 2-0 και είχε φέρει 0-0 με τον ΠΑΟΚ
στην Καλαμάτα.

Ο Σταματόπουλος ήταν πρώτος σε συμμετοχές με 33 και ακολούθησε ο
Μουλατσιώτης με 30 ενώ οι Εσπινόζα και Σταματόπουλος ήταν πρώτοι
σκόρερ με 4 γκολ. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Σταματόπουλος ..............................33 
Μουλατσιώτης................................30
Αντωνάκος .......................................29 
Μάνα..................................................29
Εσπινόζα ...........................................28
Λαζαρακόπουλος ...........................27
Καπαματζιάν ....................................26
Μάραντος.........................................25
Βάλιαν ...............................................23 
Χάνιος ................................................21
Κατίχιεβιτς ........................................20
Μπιστικέας .......................................18
Σκαφιδάς ..........................................16
Λαζάρου............................................16
Θεοδώρου........................................15
Γεωργόπουλος................................14
Λαγογιάννης ....................................13
Καλλιγέρης.......................................10   
Δαμιανάκος ........................................8
Παπαδόπουλος..................................7
Χατζιογλίδης ......................................6
Παντελόπουλος.................................1
Παπανικολόπουλος..........................1

ΣΚΟΡΕΡ

Εσπινόζα..............................................4 
Σταματόπουλος.................................4 
Αντωνάκος ..........................................3
Βάλιαν ..................................................3
Μάνα.....................................................2
Μπιστικέας..........................................2
Γεωργόπουλος...................................2
Δαμιανάκος ........................................1
Χάνιος...................................................1
Θεοδώρου...........................................1
Λαζάρου...............................................1

Δεν τα κατάφερε στην δεύτερη
παρουσία της στην Α’ εθνική

Υποβιβασμός 
από τη 
Β' εθνική 
τη σεζόν 
1976-1977

Τη σεζόν 1976-1977 η Κα-
λαμάτα είχε τραγική πορεία
και υποβιβάστηκε και από
την Β' εθνική, παίρνοντας
μάλιστα την προτελευταία
θέση στον όμιλο της, μεταξύ
20 ομάδων.

Η Καλαμάτα τερμάτισε
19η με 21 βαθμούς ενώ τον
τίτλο εκείνη τη σεζόν πήρε
το Αιγάλεω.

Τη χρονιά αυτή η Μεσση-
νιακή ομάδα γνώρισε την
ντροπιαστική ήττα με 13-0
από τον ΑΠΣ Πατρών. 

Εντός έδρας η Καλαμάτα
είχε 5 νίκες, 9 ισοπαλίες και
5 ήττες και εκτός 2 ισοπαλίες
και 17 ήττες!

Μετά τον υποβιβασμό από την Α' εθνική, τη σεζόν 1975-1976 η
Καλαμάτα επέστρεψε στην Β' εθνική. Σε όμιλο 20 ομάδων πήρε την 8η
θέση με 37 βαθμούς. Στην έδρα της ήταν πανίσχυρη καθώς είχε 15 νίκες, 4
ισοπαλίες και καμιά ήττα. Μακριά από την Καλαμάτα όμως ήταν πολύ

αδύνατη καθώς είχε 16 ήττες, 3 ισοπαλίες και ούτε ένα διπλό. Μεταξύ
αυτών και μια βαριά ήττα από τον Παναρκαδικό στην Τρίπολη με 5-1.
Εντός έδρας αντίθετα είχε κερδίσει με 5-2 τη Ρόδο, με 4-1 το Φωστήρα και
με 4-1 την Κόρινθο. Τη θέση της ανόδου εκείνη τη σεζόν πήρε ο ΟΦΗ.

Ορθιοι από αριστερά: Γιώργος Βρυώνης, Γιώργος Κατσουλάκος, Βασίλης Γεωργόπουλος, Ακης Δάλλας, Νικήτας Παπανικολόπουλος, Νίκος Μουλατσιώτης.
Καθιστοί από αριστερά: Διογένης Χριστόπουλος, Τάσος Χατζηηαγγέλης, Σωτήρης Ρήγας, Δημήτρης Μπάκας, Αντώνης Χατζηαγγελής. 

8η θέση στη Β’ εθνική τη σεζόν 1975-1976
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Ο Μανώλης Θεοδώρου αγωνίστηκε για 12 χρόνια στην Καλαμάτα
και ήταν ένας από τους παίκτες που στελέχωσαν την πρώτη ομάδα που
δημιουργήθηκε το 1967. Ενας παίκτης με έφεση στο γκολ, ο οποίος
μάλιστα - σύμφωνα με την Βικιπαίδεια - είναι πρώτος σκόρερ της στην
ιστορία της "Μαύρης Θύελλας" στις εθνικές κατηγορίες με 58 γκολ και
δεύτερος σε συμμετοχές με 251, πίσω μόνο από τον Αλέκο Δέδε.

Εδώ και πολλά χρόνια είναι πρόεδρος των παλαιμάχων της “Μαύρης
Θύελλας”. Ο Μανώλης Θεοδώρου θεωρεί ότι η ομάδα που δημιουργήθηκε
το 1967 ήταν πανίσχυρη και ότι θα μπορούσε να κάνει ακόμη πιο
σπουδαία πράγματα τα επόμενα χρόνια. "Η ομάδα που δημιουργήθηκε
το 1967 ήταν πανίσχυρη και διέθετε πολλούς παίκτες που τα προηγούμενα
χρόνια ήταν στις υψηλές θέσεις της Β' εθνικής με τον Απόλλωνα Καλα-
μάτας. Παίκτες όπως οι Δημ. Βελίσκος, Δημ. Χριστόπουλος, Τρ. Γκαϊτατζής,

Γ. Δέδες, Νικ. Νίκας, Δ. Σπεντζόπουλος, Τ. Παντελόπουλος, Αγγ. Σκαφιδάς,
Τ. Μάραντος, Γ. Σταυριανέας, Σπ. Κλάδης, Δημ. Πετρομιχελής, Διον. Για-
κουμέας, Ηλ. Λαγογιάννης, ο γκολκίπερ Κ. Συνοδινός από την Σπάρτη,
είχαν συνθέσει ένα πολύ δυνατό ρόστερ για την εποχή", θυμάται ο Μ.
Θεοδώρου που θεωρεί ότι οι επιτυχίες που ακολούθησαν δεν ήταν
καθόλου τυχαίες: "Ηταν πολύ σημαντικό ότι οι παίκτες ήταν ντόπιοι. Το
μυστικό μας ήταν πως όλοι οι παίκτες είμαστε ενωμένοι σαν αδέρφια.
Υπήρχε πολύ καλό κλίμα στην Καλαμάτα τότε. Επιπλέον ο κόσμος από
την πρώτη στιγμή ήταν κοντά στην ομάδα. Γέμιζε το γήπεδο μας και μας
ακολουθούσε σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια. Θυμόμαστε όλοι τι έγινε
στο ιστορικό ματς με τον Ικαρο όταν γέμισε η Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά
και τρεις μέρες μετά στο ματς με την Καλλιθέα εκτός έδρας, όπου
Κυριακή πρωί βρέθηκε 20.000 κόσμος στο γήπεδο”.

“Χάθηκε η συνοχή με
τις πολλές μεταγραφές”

“Η Καλαμάτα είχε κάποια καλά αποτελέ-
σματα στην πρώτη της παρουσία στην Α'
εθνική αλλά δεν απέφυγε τον υποβιβασμό.
Ο Μανώλης Θεοδώρου θεωρεί ότι οι πολλές
μεταγραφές που είχαν γίνει το περασμένο
καλοκαίρι δεν είχαν κάνει καλό...

"Εγιναν πάρα πολλές μεταγραφές και
χάθηκε η συνοχή της ομάδας που ήταν και
το όπλο της την προηγούμενη χρονιά. Η
Καλαμάτα είχε παίκτες για να σταθεί πολύ
καλά στην Α' εθνική και δεν χρειάζονταν
τόσες αλλαγές το καλοκαίρι του 1972”. 

“Φάνηκε η διαφορά
στη Νέα Φιλαδέλφεια"

“Η ομάδα που δημιουργήθηκε για να
παίξει στην Α' εθνική δεν ήταν καλύτερη
από την ομάδα της προηγούμενης χρονιάς
και ο Μ. Θεοδώρου θυμάται ένα περιστατικό
στη Νέα Φιλαδέλφεια.

“Το καλοκαίρι του 1972, μετά την άνοδο,
παίξαμε ένα φιλικό με τον ΠΑΣ Γιάννινα
στη Νέα Φιλαδέλφεια. Περίπου στο 75 'και
ενώ χάναμε 2-0 έγινα αλλαγή και όταν
βρέθηκα πίσω από τον πάγκο με πλησίασαν
φίλαθλοι από την Αθήνα και μου είπαν,
πως έγινε έτσι η Καλαμάτα; Αυτή είναι η
ομάδα που είχαμε δει στο ματς με τον Ικαρο;
Λέω λοιπόν πως από την αρχή φάνηκε ότι
οι πολλές αλλαγές δεν θα έκαναν καλό".

Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ” ΤΟΥ 1967

"Δημιουργήθηκε 
πανίσχυρη ομάδα"

Το μπαράζ με Ατρόμητο και 
το δώρο του Στ. Παπαδόπουλου

“Το 1973-1974 η Καλαμάτα έπαιξε την άνοδο στον αγώνα μπαράζ με τον
Ατρόμητο στο Αγρίνιο. Πριν το παιχνίδι έγιναν σοβαρά επεισόδια στο κέντρο
του Αγρινίου με συμπλοκές φιλάθλων των δύο ομάδων. Στο αγωνιστικό μέρος
η Καλαμάτα επικράτησε με 1-0 χάρη σε γκολ του Εσπινόζα και πανηγύρισε την
άνοδο της στην Α' εθνική για δεύτερη φορά. 

Ο Μανώλης Θεοδώρου θυμάται πως μετά το ματς ο Σταύρος Παπαδόπουλος
έκανε δώρο από ένα χρυσό μενταγιόν με αρχικά της ομάδας σε όλους τους
ποδοσφαιριστές”.

Το κομβικό διπλό με Ιωνικό
Ο Μανώλης Θεοδώρου θυμάται ένα κομβικό ματς χάρη

στο οποίο έμεινε στη Β' εθνική”, ένα χρόνο πριν τη χρονιά
της πρώτης ανόδου στην Α' εθνική. "Τη σεζόν 1970-1971
στο τέλος του πρωταθλήματος παίξαμε ένα πολύ κρίσιμο
ματς με τον Ιωνικό εκτός έδρας. Ενα ματς σε εχθρική ατμό-
σφαιρα καθώς δύο χρόνια νωρίτερα είχαμε κερδίσει τον
Ιωνικό και είχε πέσει κατηγορία. Αυτή τη φορά παίζαμε
εμείς την παραμονή. Πήραμε τη νίκη με 1-0 χάρη σε γκολ
του Τάσου Αργυρόπουλου, μείναμε στην κατηγορία και την
επόμενη χρονιά ήρθε η άνοδος".

Ο Μανώλης Θεοδώρου στο ματς με τον Ικαρο
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Ηταν από τους κορυφαίους παίκτες του Απόλλωνα
και από τους πρώτους που επιλέχθηκαν το 1967 για
την νεοσύστατη Καλαμάτα, στην οποία μάλιστα έπαιξε
ποδόσφαιρο μέχρι το τέλος της καριέρας του! Ο
λόγος για τον Αγγελο Σκαφιδά, έναν από τους αν-
θρώπους που έζησε τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες
της “Μαύρης Θύελλας” την οποία υπηρέτησε στην
συνέχεια και ως προπονητής αλλά και ως τεχνικός
σύμβουλος τη δεκαετία του ‘90.

Αγωνιζόταν στο κέντρο της άμυνας αλλά και
αμυντικό χαφ. Ήταν αρχηγός το 1971-72 όταν η
ομάδα πήρε το πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής, είχε
αναδειχθεί καλύτερος ακραίος αμυντικός την προ-
ηγούμενη σεζόν, ενώ έπαιξε με την “Μαύρη Θύελλα”
στην Α’ εθνική και τις δύο σεζόν, το 1972-73 και το
1974-1975.

“Με Γαϊτανάρο δεν είχαμε 
πλέον εχθρικές διαιτησίες”

Ο Αγγελος Σκαφιδάς θεωρεί ότι η παρουσία του
Λυκούργου Γαϊτανάρου στην προεδρία το καλοκαίρι
του 1971 ήταν καταλυτική για την μετέπειτα πορεία: 

“Τα προηγούμενα χρόνια, πριν την ίδρυση της
Καλαμάτας το 1967, οι περισσότεροι παίζαμε στον
Απόλλωνα Καλαμάτας και είχαμε καλές πορείες στην
Β’ εθνική φτάνοντας κοντά στην άνοδο. Η βάση της
Καλαμάτας ήταν οι παίκτες του Απόλλωνα ενώ πα-
ράλληλα αποκτήθηκαν οι καλύτεροι παίκτες από τις
άλλες Μεσσηνιακές ομάδες. Τα πρώτα χρόνια είχαμε
καλή ομάδα και δύο φορές η άνοδος χάθηκε στις λε-
πτομέρειες, κυρίως λόγω της απειρίας της διοίκησης.
Το καλοκαίρι του 1971 ανέλαβε ο Λυκούργος Γαϊτα-
νάρος. Ενεργοποιήθηκε στο διοικητικό κομμάτι που
υστερούσαμε και κατάφερε να μην αντιμετωπίζουμε
πλέον εχθρικές διαιτησίες. Γιατί ως ομάδα είμαστε
καλή και τα προηγούμενα χρόνια. Ο κόσμος ήταν
πολύ κοντά στην Καλαμάτα από την πρώτη στιγμή.
Ακόμη και εκτός έδρας μας ακολουθούσαν οι φίλαθλοι
μας ταξιδεύοντας με πούλμαν ενώ στην Αθήνα είχαμε
στα γήπεδα και πολλούς Μεσσήνιους που έμεναν
στην Αττική”. 

Η “πονηριά” που έφερε την 
επανάληψη του αγώνα με Ικαρο

“Στο ματς με τον Ικαρο που διεκόπη, λίγα λεπτά
πριν το τέλος, στο 85’ και ενώ χάναμε 1-0, έγιναν
επεισόδια στο γήπεδο. Μπήκε ο κόσμος στον αγωνι-
στικό χώρο, πέταξαν πέτρες και χτυπήθηκαν παίκτες
μεταξύ των οποίων ο Νικήτας Παπανικολόπουλος

που πήγε σε Νοσοκομείο για τις πρώτες
βοήθειες. Ξέραμε τότε και εμείς

και ο Ικαρος τη φήμη που
υπήρχε ότι ήθελαν να ανε-

βάσουν μια ομάδα της
Κρήτης, τα Χανιά ή τον

ΟΦΗ. Φοβηθήκαμε
ότι μπορεί να μας
τιμωρήσουν για
αυτό το λόγο και
έτσι συμφώνησα –
ως αρχηγός της
Καλαμάτας – με τον
αρχηγό του Ικάρου

τον Ουσταμπασίδη
να μην υπογράψουμε

το φύλλο αγώνα. Προ-
σποιηθήκαμε ότι υπογρά-

φουμε αλλά δεν υπογράψα-
με και πράγματι ο διαιτητής δεν

κατάλαβε τη συνέβη. Οταν το φύλλο

αγώνα έφυγε χωρίς τις υπογραφές μας από το
γήπεδο, ο διαιτητής ισχυρίστηκε ότι εξαπατήθηκε
από τους αρχηγούς των ομάδων και εμείς ισχυριστή-
καμε ότι δεν μας άφησε να μπούμε να υπογράψουμε.
Υπήρξε μια σύγχυση με το τι πραγματικά συνέβη και
έτσι αποφασίστηκε τελικά η επανάληψη του αγώνα.
Εγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου πήραμε 1-1 και
ουσιαστικά εξασφαλίσαμε την άνοδο”.

“Η χαμένη συνοχή 
και η οδυνηρή ήττα με Εθνικό”

“Οταν ανεβήκαμε στην Α’ εθνική έγιναν 16 μετα-
γραφές. Ενώ την προηγούμενη χρονιά υπήρχε ένας
βασικός κορμός που ήταν δεμένος, με τις πολλές με-
ταγραφές χάθηκε η συνοχή. Προπονητής ήρθε ο Πέ-
τροβιτς που δεν γνώριζε την Ελληνική πραγματικότητα.
Επιπλέον, η Α’ εθνική ήταν πιο δύσκολη από την Β’
εθνική και έτσι τελικά υποβιβαστήκαμε για ένα βαθμό.
Αν έμενε η ίδια ομάδα και κάναμε λίγες ποιοτικές
προσθήκες σίγουρα θα πηγαίναμε καλύτερα γιατί
ήταν πολύ καλή η ομάδα που είχε κερδίσει την άνοδο
την προηγούμενη σεζόν. 

Η Καλαμάτα υποβιβάστηκε την τελευταία αγωνιστική
όταν έχασε με 2-0 από τον Εθνικό στο γήπεδο Κα-
ραϊσκάκη ενώ ο ο Πανσερραϊκός κέρδισε τον Ηρακλή,
που ακουγόταν τότε ότι έδωσε το ματς. Αν κερδίζαμε
πάντως τον Εθνικό θα μέναμε εμείς στην Α’ εθνική”. 

“Δεύτερη άνοδος και ξανά τα ίδια λάθη”
“Την επόμενη χρονιά η ομάδα κατάφερε να επι-

στρέψει άμεσα στην Α’ εθνική κερδίζοντας στο μπαράζ
με τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο. Ενα ματς που ο κόσμος
της Καλαμάτας έδωσε δυναμικό παρών. Πριν τη νέα
συμμετοχή μας στην Α’ εθνική όμως έγιναν τα ίδια
λάθη, πολλές μεταγραφές και πολλές αλλαγές προ-
πονητών. Ετσι υποβιβαστήκαμε ξανά στην β’ εθνική. 

Εγω τότε σταμάτησα το ποδόσφαιρο έχοντας
αγωνιστεί μόνο στον Απόλλωνα και την συνέχεια
του που ήταν η Καλαμάτα. Η ομάδα της Καλαμάτας
έμεινε μια χρονιά στην Β’ εθνική και μετά υπήρχε οι-
κονομικό πρόβλημα, έφυγαν οι παίκτες και άρχισε ο
κατήφορος”.

Τα δύσκολα χρόνια στην Εθνική Ερασιτεχνική
“Στα χρόνια που ακολούθησαν είχα διατελέσει

προπονητής της ομάδας σε 2-3 περιπτώσεις αφού
στα δύσκολα, όταν δεν είχε προπονητή η ομάδα,
πάντα με καλούσε να αναλάβω. Ηταν μια δύσκολη
περίοδος, τα χρόνια από το 1979 εως το 1982 όπου
δεν είχαμε τόσο δυνατή ομάδα και παίζαμε στην
Εθνική Ερασιτεχνική αλλά και μια σεζόν στο τοπικό.
Μάλιστα το 1979, πέρα από προπονητής, έπαιξα και
μερικά ματς ως παίκτης αφού το δελτίο μου είχε
μείνει στην ομάδα. 

Υπάρχουν χαρακτηριστικά παιχνίδια που θυμάμαι
από αυτή την εποχή. Σε ένα ματς στο Μεσολόγγι ο
Νικήτας Πανανικολόπουλος ήταν άρρωστος και στα
γκολπόστ είχε κάτσει ο Τάσος Χατζηαγγελής που
ήταν αμυντικός. Εστω και έτσι όμως καταφέραμε να
πάρουμε 0-0 στο Μεσολόγγι.

Σε ένα ματς με τον Παναυπλιακό υπήρχε μεγάλη
ένταση αφού η ομάδα του Ναυπλίου ήθελε νίκη για
να σωθεί. Εμείς είμαστε αδιάφοροι αλλά παίζαμε
στην έδρα μας και θέλαμε τη νίκη. Μου είχαν σπάσει
τη μύτη σε εκείνο το ματς και είχα γεμίσει αίματα.
Τελικά κερδίσαμε 1-0 με πέναλτι του Δάλλα, ο Πα-
ναυπλιακός υποβιβάστηκε και σώθηκε η Σπάρτη,
στην οποία γίναμε ήρωες! 

Σε άλλο παιχνίδι με τον Αστέρα Αμαλιάδας, το
σκορ ήταν 1-1 με την βροχή να είναι πολύ δυνατή.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ

Μια ζωή στη “Μαύρη Θύελλα”

“Λόγω 
Απόλλωνα

επιλέχθηκαν τα 
ασπρόμαυρα”

“Τα χρώματα της ομάδας αποφασίστηκε να είναι
το άσπρο και το μαύρο, επειδή τα χρώματα αυτά είχε
και ο Απόλλωνας Καλαμάτας από τον οποίο προήλθε
ουσιαστικά η Καλαμάτα”.

Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ
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Στο 85’ χάσαμε πέναλτι και αμέσως μετά... πετύχαμε
την διακοπή του αγώνα, μετά από έντονες πιέσεις
στον διαιτητή να σταματήσει το ματς λόγω ακα-
ταλληλότητας του γηπέδου. Τελικά ο αγώνας επα-
ναλήφθηκε μετά από μερικές μέρες και κερδίσαμε
με 2-0”.

Επιστροφή λόγω Στ. Παπαδόπουλου
“Το καλοκαίρι του 1992 ο Σταύρος Παπαδό-

πουλος μου ζήτησε να τον βοηθήσω αναλαμβάνοντας
τεχνικός σύμβουλος. Μάλιστα εκείνη τη χρονιά για
ένα διάστημα διετέλεσα προπονητής μαζί με τον
Ντίνο Δημητρακόπουλο, ενώ στο τέλος ήρθε προ-
πονητής ο Πετρίτσης. 

Ηταν η χρονιά που αποκλείσαμε τον Εδεσσαϊκό
στο Κύπελλο και φτάσαμε ένα βήμα πριν τους “4”
αλλά μας απέκλεισε η Δόξα  Δράμας με την βοήθεια
και της διαιτησίας. 

Η ομάδα τότε είχε πολλούς Μεσσήνιους παίκτες.
Μετά την άνοδο στην Β” εθνική όμως αλλοιώθηκε
το ντόπιο στοιχείο καθώς έγιναν πολλές μεταγραφές
και ακολούθησαν ακόμη περισσότερες όταν η ομάδα
ανέβηκε στην Α’ εθνική”. 

Το ματς με το Αιγάλεω που δεν έγινε ποτέ
Η άνοδος από την Γ’ στην Β’ εθνική, τη σεζόν

1992-1993, σφραγίστηκε σε ένα ματς που δεν
έγινε ποτέ. Ο λόγος φυσικά για το εντός έδρας
παιχνίδι με το Αιγάλεω που τελικά δεν ήρθε ποτέ
στην Καλαμάτα με αποτέλεσμα η “Μαύρη Θύελλα”
να πάρει στα χαρτιά τους βαθμούς και την άνοδο.

Το γήπεδο του Μεσσηνιακού ήταν κατάμεστο
αφού μέχρι και λίγα λεπτά πριν την έναρξη του
αγώνα, ο κόσμος δεν ήξερε αν το Αιγάλεω έχει
έρθει στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Αλλοι έλεγαν
πως η αποστολή της Αθηναϊκής ομάδας είχε κατα-
λύσει... μυστικά σε ξενοδοχείο της πόλης και θα
εμφανιζόταν τελευταία στιγμή στο γήπεδο, άλλοι
πως το λεωφορείο είχε μείνει στην Τσακώνα και
κάποιοι άλλοι – που τελικά είχαν δίκιο – πως το Αι-
γάλεω δεν ταξίδεψε ποτέ από την Αθήνα. 

Ο Αγγελος Σκαφιδάς θυμάται πως το όλο θέμα
ξεκίνησε με τα εισιτήρια του αγώνα, αν και ο Βί-
κτωρας Μητρόπουλος έψαχνε τρόπο να πάρει στα
χαρτιά το ματς γνωρίζοντας ότι η ομάδα του δεν
θα είχε τύχη στο γήπεδο του Μεσσηνιακού. 

“Το Αιγάλεω είχε ζητήσει εισιτήρια για το
παιχνίδια τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να πα-
ραδώσουμε από την προηγούμενα μέρα του αγώνα.
Εμείς δεν πήγαμε τα εισιτήρια από την προηγούμενη
αλλά είχαμε καλή.... δικαιολογία αφού αποδείξαμε
με έγγραφα ότι το ταξί με το οποίο θα μετέφερε τα
εισιτήρια τράκαρε στο δρόμο. Τα εισιτήρια λοιπόν
έφτασαν το πρωί του αγώνα στην ΕΠΑΕ. Ο Μη-
τρόπουλος έκανε ένσταση γιατί δεν θα είχε στην
ώρα τους και ειδοποίησε την ΕΠΑΕ ότι δεν θα
κατέβει η αποστολή στην Καλαμάτα. Εμείς γνωρίζαμε
από το πρωί ότι δεν θα έρθει το Αιγάλεω. Ο Μη-
τρόπουλος ήξερε ότι θα έχανε εδώ και έψαχνε
τρόπους να πάρει στα χαρτιά το παιχνίδι. Μετά
από 15 μέρες περίπου εκδικάστηκε η ένσταση του
Αιγάλεω από τον αθλητικό δικαστή, τον Ρουμπή,
που αποφάνθηκε ότι κακώς δεν κατέβηκε το Αιγάλεω
στην Καλαμάτα και τους μηδένισε. Ετσι εμείς πήραμε
το ματς και στο τέλος κερδίσαμε την άνοδο αφού
υπερτερούσαμε στην ισοβαθμία με Πανηλειακό και
Εθνικό Αστέρα”. 

“Επόμενη μέρα μόνο με Μεσσήνιους παίκτες”
Για το μέλλον της “Μαύρης Θύελλας” ο Αγγελος

Σκαφιδάς τονίζει πως είναι απαραίτητο να υπάρχει
έντονο το ντόπιο στοιχείο: 

“Δεν υπάρχει επόμενη μέρα αν η πλειοψηφία
των παικτών δεν είναι Μεσσήνιοι. Η Μεσσηνία έχει
πάρα πολλά ταλέντα που η αξιοποίηση τους θα
βοηθήσει πολύ την ομάδα αλλά και ολόκληρο το
Μεσσηνιακό ποδόσφαιρο”. 

Ελαμψε ο Σπεντζόπουλος

Ο Δημήτρης Σπεντζόπουλος γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου
1950 στην Καλαμάτα. Με την Καλαμάτα το 1972 πήρε το
πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής. Τη σεζόν 1972-73 αγωνίστηκε
στην Α΄ Εθνική έχοντας 33 συμμετοχές και 6 γκολ. Για
πολλούς ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που φόρεσε
την ασπρόμαυρη φανέλα. 

Στο τέλος της σεζόν η Καλαμάτα υποβιβάστηκε και ο
Σπεντζόπουλος πήρε μεταγραφή για την Παναχαϊκή. Στην
ομάδα της Πάτρας έπαιξε για δέκα χρόνια γνωρίζοντας

μεγάλες στιγμές, με κορυφαία την κατάκτηση της τέταρτης
θέσης τη σεζόν 1973-74, που είχε ως αποτέλεσμα τη συμ-
μετοχή της ομάδας στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ κάτι πρωτοφανές
για επαρχιακό σωματείο. 

Ο Σπεντζόπουλος πέτυχε συνολικά 73 γκολ στην Α’
εθνική: 67 με την Παναχαϊκή και 6 με την Καλαμάτα. Ήταν
σπεσιαλίστας στο σκοράρισμα με το κεφάλι. Στην Α΄ Εθνική
πέτυχε συνολικά 25 γκολ με κεφαλιές και είναι στην πρώτη
εικοσάδα της σχετικής λίστας.

ΝΙΚΟΣ 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ζογκλέρ 
της Καλαμάτας

Για πέντε χρόνια ήταν ο ζογκλέρ της Καλαμάτας, μετρώντας 135
συμμετοχές και 29 γκολ με την ασπρόμαυρη φανέλα και έχοντας παίξει
τόσο στην Α’ όσο και στην Β’ εθνική. 

Τη χρονιά που μεταγράφηκε στην Καλαμάτα τον είχαν ζητήσει η ΑΕΚ και
ο Πανιώνιος αλλά προτίμησε την πιο σίγουρη λύση της Μεσσηνιακής
ομάδας. Αν είχε κάνει τότε το βήμα για την ΑΕΚ ίσως είχε ακόμη πιο λαμπρή
πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Δαβουρλής τον είχε χαρακτηρίσει “ποδοσφαιρικά τεράστιο” ενώ ο
Μίλαν Ζέκοβιτς ξεκινούσε από αυτόν την 11άδα. Ο αείμνηστος Νίκος Πα-
ναγόπουλος είχε δηλώσει ότι οι παίκτες με τους οποίους βρισκόταν καλύτερα
στο γήπεδο ήταν οι Βελίσκος και Σπεντζόπουλος. 

Μετά την πτώση της Καλαμάτας από την Α’ εθνική ο Παναγόπουλος
έπαιξε δύο χρόνια στον Πανηλειακό.
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Δ. Ασημακόπουλος ήταν ένας από
τους παίκτες που μεταπήδησε από τον
Απόλλωνα Καλαμάτας στην “Μαύρη
Θύελλα”. Επιθετικός που έγραψε ιστορία
με το γκολ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο
οποίος έπαιξε με την “Μαύρη Θύελλα”
και στην Α’ εθνική τη σεζόν 1972-1973
για να αποχωρήσει στην συνέχεια για
τον Πανηλειακό όπου αγωνίστηκε 10
χρόνια!

“Σίγουρα το ματς με τον Ικαρο ήταν
το ντέρμπι της χρονιάς. Είχαμε καλύτερη
ομάδα από τον Ικαρο  και θα μπορούσαμε
να πάρουμε και τη νίκη. Μετά το 1-1
μάλιστα, στο 85’, δεν μέτρησε και άλλο
δικό μου γκολ, κακώς, ως οφσάιντ”, θυ-
μάται ο Δ. Ασημακόπουλος ο οποίος είχε
σημειώσει και ένα ακόμη ιστορικό γκολ:
“Το πρώτο ματς στην Α’ εθνική ήταν
εντός έδρας με τον Ηρακλή και ισοφα-
ρίσαμε 1-1 στο 88’ με δικό μου γκολ με
κεφαλιά. Ηταν μια δύσκολη σεζόν πάντως
όπου είχαν γίνει πολλές μεταγραφές,
είχαν έρθει πολλοί ξένοι αλλά η ομάδα
είχε χάσει την συνοχή της. Πιστεύω όμως
ότι δεν έπρεπε να υποβιβαστεί”, τονίζει

ο Δ. Ασημακόπουλος που ξεκαθαρίζει
ότι η αποχώρηση του το καλοκαίρι του
1973 έγινε μετά από δική του απόφαση. 

“Θα ήθελα να παίξω και άλλα χρόνια
στην Καλαμάτα, αλλά δεν μου άρεσαν
κάποια πράγματα και ήταν δική μου
απόφαση να φύγω. Ο Λυκούργος Γαϊ-
τανάρος, προς τιμήν του, μου έδωσε το
δελτίο χωρίς να ζητήσει ανταλλάγματα
και πήγα στον Πανηλειακό, παίρνοντας
μαζί μου και άλλους Μεσσήνιους, όπως
οι Παναγόπουλος, Φιλόπουλος και Λαμ-
πρόπουλος. Το ματς που ένιωσα ότι τε-
λείωσα από την “Μαύρη Θύελλα” ήταν
με τον Ολυμπιακό στην Καλαμάτα, όταν
είχα πάρει τη φανέλα με το 11 αλλά
ελάχιστα λεπτά πριν τη σέντρα με φώ-
ναξαν στα αποδυτήρια και μου είπαν ότι
τελικά δεν θα παίξω. Ο Ολυμπιακός, με
το Γουλανδρή στην εξέδρα τότε, πέρασε
με 1-0 από την Καλαμάτα με πέναλτι
στο β’ ημίχρονο στο οποίο υπέπεσε μά-
λιστα ο παίκτης που πήρε τη θέση μου
στην αρχική 11άδα. Μετά το ματς αυτό
αποφάσισα ότι στο τέλος της σεζόν θα
έφευγα από την Καλαμάτα”. 

Ο σκόρερ του
χρυσού γκολ
με τον Ικαρο

Ο Δημήτρης Ασημακόπουλος ήταν ο άνθρωπος 
που ξεσήκωσε τους Μεσσήνιους φιλάθλους στο ιστορικό ματς 
με τον Ικαρο το 1972, πετυχαίνοντας το γκολ της ισοφάρισης 

για την “Μαύρη Θύελλα”. Ενα γκολ που σε μεγάλο βαθμό 
έκρινε και την άνοδο της ομάδας στην Α’ εθνική 

για πρώτη φορά στην ιστορία της. 
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΣ

Ξεχώριζε για 
την τεχνική του

Ο Λεωνίδας Δαμιανάκος ξεκίνησε από το Πράσινα
Πουλιά το 1958 σε ηλικία μόλις 13 ετών. Στην συνέχεια
αγωνίστηκε στον Ομιλο Καλαμάτας ενώ το 1964 μετα-
κόμισε στην Αυστραλία αναζητώντας ένα καλύτερο
μέλλον. Εκεί έπαιξε στην Ελλάς Μελβούρνης για να επι-
στρέψει το 1967 που δημιουργήθηκε η ομάδα της Καλα-
μάτας. Ηταν μέλλον της ομάδας που ανέβηκε στην Α’
εθνική το 1972 ενώ την πρώτη χρονιά στην Α’ εθνική
ήταν από τα βασικά στελέχη της ομάδας έχοντας μάλιστα
πετύχει ένα αξέχαστο γκολ στο 2-2 με τον Παναθηναϊκό
στη Λεωφόρο. Με την Καλαμάτα έπαιξε και στην Β’
εθνική τη σεζόν 1973-1974 καθώς και στην δεύτερη πα-
ρουσία της ομάδας στην Α’ εθνική τη σεζόν 1974-1975. 

Ο Γιώργος Δέδες που έφυγε από την ζωή
τον Απρίλιο του 2013 δεν ήταν απλά ένας από
τους πολλούς ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη
φανέλα της «Μαύρης Θύελλας» αλλά ο πρώτος
αρχηγός της και θα μπορούσε να έχει κάνει
μεγάλη καριέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο αν
την εποχή που έπαιζε το σκάουτινγκ ήταν τόσο
συνηθισμένο όσο στις μέρες μας.

Οσοι είχαν την τύχη να τον ζήσουν από κοντά
κάνουν λόγο για έναν πραγματικό αμυντικό ογ-
κόλιθο που δεν άφηνε ούτε... κουνούπι να τον
περάσει. Παρ’ ότι αρκετά ψηλός ήταν πάρα
πολύ γρήγορος με επιδόσεις που θα ζήλευαν οι
περισσότεροι σπρίντερ και χάρη στον ακαταμάχητο
αυτό συνδυασμό μπορούσε να καλύπτει άνετα
μόνος του ολόκληρη τη μεγάλη περιοχή!

Από τους πιο καθαρούς κεντρικούς αμυντικούς
που έβγαλε το μεσσηνιακό ποδόσφαιρο, δεν
έκανε ποτέ σκληρά φάουλ για να σταματήσει
τους αντιπάλους του. Δεν χρειαζόταν, άλλωστε,
γιατί όποιος βρισκόταν απέναντί του έχανε πολύ
γρήγορα την μπάλα.

Ο Εθνικός Μελιγαλά στις αρχές του ’60 είχε
πολύ καλή ομάδα που ήταν όμως μικρή για
έναν τόσο σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Κάπως έτσι

ήρθε γρήγορα η μεταγραφή στον Απόλλωνα
Καλαμάτας που εκείνη την εποχή ήταν μαζί με
τα Πράσινα Πουλιά τα δύο κορυφαία σωματεία
της Μεσσηνίας.

Οι Απολλωνίτες προετοίμαζαν σιγά, σιγά την
επόμενη φουρνιά της σπουδαίας ομάδας του
’50, και μαζί του απέκτησαν αρκετούς ακόμα
σημαντικούς ποδοσφαιριστές όπως ο Λάκωνας
γκολκίπερ Κώστας Συνοδινός, ο γκολτζής Μπάμ-
πης Καρτερουλιώτης (πατέρας του Κώστα που
αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό και στη «Μαύρη
Θύελλα»), ο Τριαντάφυλλος Γκαϊτατζής και ο
παιχταράς εκείνης της εποχής Δημ. Βελίσκος,
ένας από τους πιο αδικημένους παίκτες που εμ-
φανίστηκαν ποτέ στα γήπεδα. Οι παραπάνω,
μαζί με το Γιώργο Δέδε, τον αδελφό του Κώστα
και τους  «Ρουσούλα» (Τάσο Αργυρόπουλο) και
Μίμη Χριστόπουλο αποτελούσαν τον κορμό του
Απόλλωνα. Με τη συγχώνευση του 1967 και τη
δημιουργία του «Π.Σ. Η Καλαμάτα» ο Γιώργος
Δέδες μεταπήδησε στην ασπρόμαυρη ομάδα,
παίρνοντας δικαιωματικά το περιβραχιόνιο του
αρχηγού, καθώς τα πρώτα δύσκολα χρόνια ήταν
ο πραγματικός ηγέτης της «Μαύρης Θύελλας».
Πέρα από την καθαρά αγωνιστική προσφορά
του ήταν εκείνος που ανακάλυψε και στήριξε
την επόμενη φουρνιά. 

Πέρασε στη Γυμναστική Ακαδημία αλλά λόγω
της επιστράτευσης στην Κύπρο δεν πήγε ποτέ
για σπουδές και προτίμησε τη σιγουριά της
Αγροτικής Τράπεζας, όπου διορίστηκε αναχω-
ρώντας για την Αθήνα. Αυτός ήταν και ο λόγος
που δεν έπαιξε με την Καλαμάτα στην Α’ Εθνική,
καθώς ηλικιακά θα μπορούσε άνετα. Στην Αθήνα
αγωνίστηκε για πολλά χρόνια ερασιτεχνικά στον
Ολυμπιακό Λιοσίων, όπου πραγματικά λατρεύτηκε.
Σταματώντας το ποδόσφαιρο έγινε παρατηρητής
διαιτησίας αλλά λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας
ήταν αδύνατο να ασχοληθεί με το αγαπημένο
του άθλημα όσο θα ήθελε.

Συνταξιοδοτήθηκε το 1996 και επέστρεψε
μόνιμα στο Μελιγαλά, ενώ τις καλές εποχές της
δεκαετίας του ’90 ήταν μόνιμος θαμώνας των
εντός έδρας αγώνων της «Μαύρης Θύελλας»
και δεν έκρυβε τη χαρά του που ο ανιψιός του
Αλέκος Δέδες κατάφερε να τον διαδεχτεί.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΔΕΣ
Ο πρώτος αρχηγός
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Η “Μαύρη 
Θύελλα” 
στην Κύπρο

Η Καλαμάτα παίζει για πρώτη φορά στην Α’
εθνική τη σεζόν 1972-1973 και η αποστολή
βρίσκεται στο ''Ελληνικό'' και ετοιμάζεται, να
ταξιδέψει αεροπορικώς για Κύπρο, προκειμένου
να αντιμετωπίσει την Ομόνοια Λευκωσίας από
την οποία απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία 1-1 με
γκολ του Ραούλ Βάλιαν. 

Εκείνα τα χρόνια μια ομάδα της Μεγαλονήσου
(η πρώτη του πρωταθλήματος Κύπρου) αγωνι-
ζόταν την επόμενη αγωνιστική χρονιά, στο δικό
μας πρωτάθλημα.

Διακρίνονται καθιστοί από αριστερά οι Άγγελος
Σκαφιδάς, Δημήτρης Ασημακόπουλος, Έλβιο
Μάνα. Καθιστοί από δεξιά οι Γιάννης Χιώτης,
Νίκος Μουλατσιώτης, Δημήτρης Σπεντζόπουλος,
Λεωνίδας Δαμιανάκος. 

Όρθιοι βρίσκονται από τα δεξιά: Ο Νίκος
Παναγόπουλος, Γεώργιος Μπάκας (μασέρ της
ομάδας), ο γιατρός της ''Μαύρης Θύελλας'' και
μετέπειτα Δήμαρχος Καλαμάτας Μανώλης Βέκ-
κος, οι Αργεντινοί Τζιλιότι και Καντίχεβιτς και ο
φροντιστής Χρήστος Ζήσης στο αριστερό άκρο
της φωτογραφίας.

Καλαμάτα – Αρης στο γήπεδο του Μεσσηνιακού τη σεζόν 1972-1973 στην Α’ εθνική. Ο ποδο-
σφαιριστής των φιλοξενουμένων Κόκκορης χτυπά εκτός φάσης τον Γιώργο Μπιστικέα που
αγωνιζόταν στη θέση του δεξιού μπάκ, με αποτέλεσμα ο παίκτης να χάσει τις αισθήσεις του και να
μεταφέρεται εκτός αγωνιστικού χώρου από τον μασέρ Γιώργο Μπάκα καθώς επίσης από τον
πρόεδρο και τον γενικό αρχηγό της ομάδας Λυκούργο Γαϊτανάρο και Σπύρο Μανιάτη αντίστοιχα. Η
συνέχεια τότε δόθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας για την παροχή των πρώτων βοηθειών και στα
δικαστήρια αργότερα. Αριστερά πίσω ο γιατρός της ομάδας κ. Γεωργακόπουλος Βασίλης.

Ο Μανώλης Θεοδώρου έχει τραυματιστεί και δέχεται
τις πρώτες βοήθειες από τον μασέρ Γιώργο Μπάκα. 

Οι παίκτες 
της Καλαμάτας 
σηκώνουν στα χέρια 
τον παράγοντα
Στάθη Γιαννακόπουλο
μετά από μια επιτυχία. 
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ανακύκλωση
µεσσηνίας

Αναλαµβάνουµε τη µεταφορά του αυτοκινήτου σας 
και χορηγούµε πιστοποιητικό καταστροφής-οριστικής διαγραφής.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ”  www.anakiklosimessinias.gr

∆ιεύθυνση: Θέση Ρίνα ∆.∆. Σπερχογείας Μεσσηνίας (Πλησίον Αεροδροµίου Καλαµάτας)
Τηλέφωνο: 27210 52772-3, Φαξ: 27210 64702

E-mail: info@anakiklosimessinias.gr

Απόσυρση; 

Ελάτε στους ειδικούς. 
Το παλιό σας αυτοκίνητο 
γίνεται δική µας υπόθεση. 
Τέλος στην ταλαιπωρία. 

Aνακύκλωση 
αυτοκινήτων, φορτηγών Aνακύκλωση σιδήρου, µετάλλου 

Συλλογή ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών

Εµπορία 
ανταλλακτικών αυτοκινήτου
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Ανοδος στην
Α’ Εθνική

1972

Καλαμάτα 1968

Από το ματς 
με τον Ικαρο

Στο κέντρο «Αλμυρός» το βράδυ της ανόδου στην Α’ Εθνική. 
Χαιρετισμό απευθύνει ο πρόεδρος του Αργοναύτη κ. Ζηλάκος
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Το 1974-1975 η Καλαμάτα πέτυχε μια νίκη που είχε προκαλέσει αίσθηση κερδίζοντας με 2-0
τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο του Μεσσηνιακού. Ηταν ένα από τα παιχνίδια που έλαμψε ο Γιώργος
Μπιστικέας. Πολυσύνθετος παίκτης, που όπως λέει είχε παίξει σχεδόν όλες τις θέσεις, αλλά
ξεχώριζε πολύ ως κεντρικός αμυντικός. Μάλιστα, ο Νίκος Αλέφαντος, με τον οποίο υπήρξαν πέντε
χρόνια συμπαίκτες σε Παναιγιάλειο και Ελευσίνα τον είχε χαρακτηρίσει τον κορυφαίο αμυντικό στο
ένας εναντίον ενός και έναν από τους πέντε καλύτερους στόπερ στην Ελλάδα τότε.  

Ο Γιώργος Μπιστικέας θυμάται έντονα το ματς με τους “πράσινους” στο οποίο είχε ανοίξει
μάλιστα το σκορ: “Ηταν ένα από καλύτερα παιχνίδια μου όπου είχα πετύχει το 1-0 και είχα δώσει
την πάσα στον Εσπινόζα για το δεύτερο γκολ”. Ηταν δυνατή ομάδα η Καλαμάτα τότε και αυτή μια
από τις σημαντικές νίκες μας”.

Ο Γιώργος Μπιστικέας έπαιξε στην Καλαμάτα την πρώτη σεζόν της ομάδας στην Α’ εθνική το
1972-1973. Ηταν παρών και την επόμενη σεζόν στην Β’ εθνική όπου η Καλαμάτα κέρδισε την
άνοδο στο μπαράζ με τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο. Η τρίτη του χρονιά στην “Μαύρη Θύελλα” ήταν τη
σεζόν 1974-1975 όταν η Μεσσηνιακή ομάδα έπαιξε και πάλι στην Α’ εθνική: “Εκείνη τη σεζόν υπο-
βιβαστήκαμε παρότι είχαμε καλή ομάδα και είχαμε κάνει καλά παιχνίδια. Μια φάση που μου έχει
μείνει ήταν στο ματς με την ΑΕΚ που τότε έπαιζε τεχνητό οφσάιτ. Επαιζα κεντρικός μέσος και
βλέποντας την άμυνα της ΑΕΚ να ανεβαίνει ψηλά, δεν έκανα πάσα αλλά κατά μέτωπο επίθεση.

Εσπασα το οφσαιντ, βρέθηκα απέναντι στον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, τον Σιδηρόπουλο αλλά τον
πλησίασα πολύ και τελικά μόλις έκανα το πλασέ, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, στο χέρι του και
πέρασε έξω. Ηταν μια άτυχη στιγμή που μου έμεινε”. 

Ο Γιώργος Μπιστικέας διετέλεσε και γενικός αρχηγός στην Καλαμάτα το 2010 και το 2001 ενώ
παρακολουθεί στενά την ομάδα όλα αυτά τα χρόνια και στέλνει τη μήνυμα του για το μέλλον. “Ο
κόσμος θέλει να βλέπει την Καλαμάτα να κάνει πρωταθλητισμό. Είναι αμαρτία η Καλαμάτα να
βρίσκεται τόσο χαμηλά. Επρεπε οι προηγούμενοι παράγοντες να φροντίσουν για το μέλλον της
ομάδας. Η λύση είναι να κοιτάξουμε τα δικά μας παιδιά. Η Μεσσηνία έχει ταλέντα αλλά χρειάζεται
να τα εμπιστευτούμε για 2-3 χρόνια ώστε να χτιστεί μια καλή ομάδα. Οταν πήγε για πρώτη φορά
στην Α’ εθνική η Καλαμάτα, από τους 27 παίκτες οι 18-19 ήταν Καλαματιανοί. Ο κόσμος της
Καλαμάτας αξίζει να πανηγυρίσει και πάλι ανόδους σε Β’ και Α’ εθνική”. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΙΣΤΙΚΕΑΣ

Πρωταγωνιστής 
στη νίκη με 
Παναθηναϊκό

Γιώργος Μπιστικέας και Δημήτρης Σπεντζόπουλος 
πανηγυρίζουν τη νίκη με 2-0 επί του Παναθηναϊκού.

Ο Γιώργος Μπιστικέας σε αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Κατίχιεβιτς, Μπιστικέας, Γεωργόπουλος, Μάνα και Βάλιαν

Ο Γιώργος Μπιστικέας 
με τους παράγοντες 

Γιάννη Παπαχρήστου 
και Μάνο Βέκκο

Η Καλαμάτα λίγο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Α’ εθνικής το 1972-1973 όπου θα
συμμετείχε για πρώτη φορά στην Α’ εθνική. Διακρίνονται οι Γαϊτανάρος, Τζιλιότι, Κατίχιεβιτς,
Πέτροβιτς, Εσπινόζα, Ντε Φαρία, Βάλιαν, Μάνα, Μπουζέας, Παπαχρήστου, Βέκκος, Θωμόπουλος,
Ζήσης, Κτεναβέας. Καθιστοί Αρδούνης, Μπιστικέας και Αλησμόνης. 
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Μοντέρνο δεξί
μπακ της εποχής

Η ταχύτητα σε συνδυασμό με την άριστη τεχνική έκαναν τον
Νίκο Μουλατσιώτη να ξεχωρίζει από τα πρώτα ποδοσφαιρικά του
βήματα. Ηταν ένα μοντέρνο μπακ της εποχής καθώς έπαιζε στο
δεξί άκρο της άμυνας αλλά συνήθιζε να ανεβαίνει και να παίζει
όλη την πλευρά. Τα τελευταία χρόνια της καριέρας του αγωνιζόταν
και ως κεντρικός αμυντικός. Επαιξε πρώτη φορά στην “Μαύρη
Θύελλα” τη σεζόν 1968-1969 και έμεινε στην ομάδα μέχρι τη
σεζόν 1976-1977 όταν και πήρε μεταγραφή στην Παναχαϊκή
έχοντας πρώτα μετρήσει 218 συμμετοχές με την ασπρόμαυρη
φανέλα. Πέρασε ακόμη από Ατρόμητο και Παναργειακό για να επι-
στρέψει στην Καλαμάτα το 1983 και να είναι μέλος της ομάδας
που κέρδισε την άνοδο στην Γ’ εθνική τη σεζόν 1984-1985.

Αξέχαστα ματς με Ικαρο και Ατρόμητο
“Αξέχαστο ματς για όλους όσους παίξαμε είναι φυσικά αυτό

στη Νέα Φιλαδέλφεια με τον Ικαρο όπου το γήπεδο είχε 40.000
κόσμο”, λέει ο Νίκος Μουλατσιώτης για το περίφημο ματς του
1972 ενώ δεν ξεχνά φυσικά και το μπαράζ στο Αγρίνιο: “Ηταν μια
ιστορική συνάντηση. Ο κόσμος της Καλαμάτας ερχόταν στο Αγρίνιο
ακόμη και με μηχανάκια, με οτιδήποτε μέσο είχε ο καθένας. Ηταν
συγκινητική η παρουσία του κόσμου στο μπαράζ με τον Ατρόμητο,
το οποίο τελικά κερδίσαμε και ανεβήκαμε στην Α’ εθνική”. 

Το γκολ με Ιωνικό και ο υποβιβασμός με Εθνικό
Πριν από όλες αυτές τις μεγάλες στιγμές, υπήρχε βέβαια και

ένα ματς στο ξεκίνημα του καριέρας του που του έδωσε ώθηση και
αυτοπεποίθηση. “Ημουν 16 ετών όταν έπαιξε πρώτη φορά στην Β’
εθνική, με προπονητή τον Μπάμπη Δρόσο ο οποίος ήταν αυτός
που με πήρε από την παιδική ομάδα μαζί με τον Ηλία Λαγογιάννη
και με έκανε επαγγελματία. Σε ένα ματς με τον Ιωνικό πέτυχα το
νικητήριο γκολ στο 88’ και κερδίσαμε με 2-1. Ηταν ένα ματς
σταθμός που με βοήθησε πολύ στην μετέπειτα πορεία μου. Δεν
ξεχνώ βέβαια ούτε ένα ματς με τον Πανσερραϊκό, όπου πέτυχα και
τα δύο γκολ στη νίκη μας με 2-1”.

Η πιο άσχημη στιγμή που θυμάται ο Νίκος Μουλατσιώτης είναι
η ήττα από τον Εθνικό που έφερε τον υποβιβασμό το 1974. “Ηταν
μεγάλη απογοήτευση για όλους μας. Είχαμε πολύ καλή ομάδα
αλλά κακοί χειρισμοί έφεραν την ήττα και τον υποβιβασμό”. 

Η άνοδος τη σεζόν 1984-1985
Μετά την αποχώρηση του από την “Μαύρη Θύελλα” και το πέ-

ρασμα του από Παναχαϊκή, Ατρόμητο και Παναργειακό, επέστρεψε
στην Μεσσηνιακή ομάδα για να ζήσει μια ακόμη σημαντική στιγμή.
Ο λόγος για την άνοδο του 1984-1985. “Η ομάδα ήταν πολλά
χρόνια στην Εθνική Ερασιτεχνική, είχε περάσει και από το τοπικό.
Εγινε μια μεγάλη προσπάθεια τότε και η ομάδα ανέβηκε στην Γ’
εθνική”, λέει για εκείνη τη σεζόν ο Νίκος Μουλατσιώτης. 

ΝΙΚΟΣ 
ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ

Προπονητής σε 
όλα τα τμήματα

Η παρουσία του Νίκου Μουλατσιώτη στην “Μαύρη
θύελλα” όμως δεν περιορίζεται μόνο μέσα στις τέσσερις
γραμμές του γηπέδου. Μετά την ολοκλήρωση της καριέρας
του, ακολούθησε την προπονητική και μόλις ανέλαβε
την Καλαμάτα ο Στ. Παπαδόπουλος εργάστηκε στα τμή-
ματα υποδομής της ομάδας. Μάλιστα για ένα διάστημα
ήταν προπονητής της ανδρικής ομάδας μαζί με τον Ελβιο
Μάνα. Ηταν η περίοδος που είχε αποχωρήσει ο Κατσα-
βάκης. Μόλις ανέλαβε την πρώτη ομάδα ο Κοκότοβιτς, ο
Μουλατσιώτης επέστρεψε ως προπονητής στα
παιδικά τμήματα. Την σεζόν 2011-2012
ήταν προπονητής της Καλαμάτας στην
Γ’ εθνική μαζί με τον Ελβιο Μάνα αλλά
αποχώρησε μετά από λίγους μήνες. 

Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ
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Ο Βασίλης Γεωργόπουλος έκανε τα πρώτα
του ποδοσφαιρικά βήματα στην Καλαμάτα το
1971 σε ηλικία 15 ετών. Επαιξε 5 χρόνια μέχρι
το 1976, όταν πήρε μεταγραφή για την Παναχαϊκή
όπου έπαιξε τρία χρόνια έχοντας 47 συμμετοχές
και 2 γκολ. Το επόμενο μεγάλο βήμα ήταν ο
ΠΑΟΚ! Στην ομάδα της Θεσσαλονίκης αγωνίστηκε
από το 1980 εώς το 1984 έχοντας 96 συμμετοχές
και 6 γκολ. Σε επίπεδο Α’ εθνικής είχε στην
συνέχεια ένα διετές πέρασμα από τον Πανιώνιο,
την σεζόν 1986-1987 φόρεσε και την φανέλα
της ΑΕΚ (2 συμμετοχές). Είχε 225 συμμετοχές σε
επίπεδο Α’ εθνικής, ενώ έπαιξε στις μικρές εθνικές
ομάδες και αγωνίστηκε σε δύο παιχνίδια με την
Εθνική Ανδρών το 1984. Πλέον ασχολείται με
την προπονητική και τα τελευταία χρόνια – από
το 2010 - ανήκει στο προπονητικό επιτελείο της
ΕΠΟ, ενώ από το 2014 έως σήμερα είναι προπο-
νητής της εθνικής παίδων. 

Μεγάλος δάσκαλος ο Ζέκοβιτς
Ο Βασίλης Γεωργόπουλος θεωρεί ότι ο Μίλαν

Ζέκοβιτς είναι ο άνθρωπος στον οποίο οφείλει
σε μεγάλο βαθμό τα όσα έζησε στο ποδόσφαιρο. 

“Ο Μίλαν Ζέκοβιτς ήταν ο άνθρωπος που με
πήρε από τις αλάνες και το σχολικό πρωτάθλημα
και με έβαλε στην ομάδα ενώ είχε αρχίσει το
πρωτάθλημα. Από την επόμενη ημέρα η ζωή μου
άλλαξε καθώς βρέθηκα στην Καλαμάτα της Β’
εθνικής, έμαθα πολλά πράγματα και με βοήθησε
πολύ. Εφτασα να παίζω στην Α’ εθνική. Επιμένω
σε αυτόν γιατί με βοήθησε πολύ και τα πράγματα
που μου έμαθε τα κράτησα σε όλη μου τη ζωή.
Πως ένας παίκτης με ταλέντο, όπως ήμουν εγώ,
θα καταφέρει με πολύ δουλειά να φτάσει ψηλά.
Κάτι που επιδιώκω και εγώ τώρα από τη θέση
του προπονητή στην εθνική παίδων. Εκείνο που
θυμάμαι εντυπωσιακό έκανα 14 συμμετοχές
έπρεπε να γίνω 15χρονών για να παίξω ήταν για
εμένα σφραγίδα για την ποδοσφαιρική μου ζωή.
Αρχικά, υπήρχε η άρνηση του πατέρα μου να

παίξω ποδόσφαιρο, όμως ο τότε πρόεδρος Λυ-
κούργος Γαϊτανάρος με τον οποίο ήταν φίλοι τον
έπεισε να με αφήσει να αγωνιστώ στην ομάδα.
Ηταν πρωτόγνωρο για εμένα τότε που συνεργά-
στηκα με ξένους ποδοσφαιριστές, που ήρθαν
στην ομάδα την πρώτη χρονιά στην Α’ εθνική. Η
Καλαμάτα απέκτησε τους Μάνα, Βάλιαν, Εσπινόζα,
Κατίχεβιτς και Τζιλιότι. Ηταν παιδιά με διαφορετική
ποδοσφαιρική κουλτούρα και νοοτροπία και προ-
σπάθησα να μάθω από αυτούς. Γενικά όλοι
πήραμε πράγματα από αυτούς τους παίκτες”. 

Η πρώτη άνοδος
Στην πορεία η πιο μεγάλη στιγμή ήταν όταν η

Καλαμάτα ανέβηκε για πρώτη φορά στην Α’
εθνική, καθώς βρέθηκα στους ώμους των φιλά-
θλων της ομάδας, οι οποίοι μας πήραν από το
γήπεδο του Μεσσηνιακού με τις εμφανίσεις και
πήγαμε πορεία μέχρι την πλατεία και τα “ψαράκια”
για να πανηγυρίσουμε την άνοδο. Γιορτάσαμε
την άνοδο για πολλές ώρες και στο τέλος μείναμε
με τα σορτσάκια στη διάρκεια των πανηγυρισμών.
Ηταν από τις μεγάλες στιγμές που έζησα και δεν
θα την ξεχάσω ποτέ. Παράλληλα πάντα θυμάμαι
τον Σταύρο Παπαδόπουλο, ο οποίος παρότι ήταν
εξωδιοικητικός, ήταν κοντά μας και έβλεπε αγώνες
και γενικά βοηθούσε από την πλευρά του, την
ομάδα. Είχα εντυπωσιαστεί από την ωραία γιορτή
που έκανε ο Παπαδόπουλος το καλοκαίρι το
1972 για την άνοδο της ομάδας στην Α’ εθνική,
στο εστιατόριο “Διόνυσος”, κάτω από την Ακρό-
πολη σε ένα από τα πιο χλιδάτα εστιατόρια
εκείνης της εποχής. Στη διάρκεια της γιορτής ο κ.
Παπαδόπουλος μας έδωσε ολόχρυσα μενταγιόν
όπου πάνω ήταν χαραγμένα τα αρχικά του ονό-
ματος της ομάδας Π.Σ.Κ. και όλη αυτή η ατμό-
σφαιρα από την γιορτή με έκανε αισθανθώ σαν
βασιλιάς εκείνο το βράδυ”. Ακόμη και τώρα συ-
νεχίζει να προσφέρει στην ομάδα και νομίζω ότι
είναι ο κορυφαίος σε προσφορά στη Μαύρη
Θύελλα”. 

Από 15 χρονών
στην “Μαύρη Θύελλα”

BAΣΙΛΗΣ 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΠΡΕΨΕ ΣΤΗΝ Α’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ, ΠΑΟΚ

Μεγάλη αγωνία για τη μεταγραφή
“Το 1976 έφυγα από την Καλαμάτα με μεταγραφή για την Παναχαϊκή. Πέρασα την

μεγαλύτερη αγωνία στην ποδοσφαιρική μου καριέρα εκείνο το καλοκαίρι, γιατί είχα
συμφωνήσει να παίξω στον Πανιώνιο και να συνδυάσω και τις σπουδές μου, καθώς τε-
λείωσα το Λύκειο και είχα περάσει στη γυμναστική ακαδημία. Ομως η διοίκηση της Κα-
λαμάτας είχε συμφωνήσει  να πάρω μεταγραφή στην Παναχαϊκή. Η μεταγραφή αυτή
ολοκληρώθηκε κυριολεκτικά μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, που έληγε η προθεσμία, καθώς
η διοίκηση της Πατρινής ομάδας είχε φροντίσει να έχει ανοικτή θυρίδα κάτι που επι-
τρεπόταν εκείνη την εποχή και όλα έγιναν νόμιμα. Θυμάμαι ότι οι παράγοντες της
ομάδας με πήραν και με πήγαν στην Πάτρα. Η αρχική αγωνία και στενοχώρια έγινε
χαρά μεγάλη, με την Παναχαϊκή να αποτελεί ένα σκαλοπάτι για να κάνω και άλλο ένα
μεγάλο βήμα στην καριέρα μου, μιας και στη συνέχεια πήγα στον ΠΑΟΚ. Με την
παραπάνω εξέλιξη δεν κατάφερα τελικά να σπουδάσω στη γυμναστική ακαδημία και
αφιερώθηκα στο ποδόσφαιρο ως παίκτης και μετά ως προπονητής. Την περίοδο 2001
δούλεψα για ενάμιση χρόνο στην Καλαμάτα ως προπονητής, όπου πραγματοποιήσαμε
μια από καλύτερες πορείες μας στην Α’ εθνική, όπου τερματίσαμε στην 8η
θέση της βαθμολογίας και φτάσαμε μέχρι τους “4” του κυπέλου Ελλάδας,
όπου αποκλειστήκαμε από τον Ιωνικό, ο οποίος μετά πήγε στον τελικό
με την ΑΕΚ. Με τη θέση που τερματίσαμε στο πρωτάθλημα συμμετείχαμε
στο κύπελλο Ιντερτότο, μέσω του οποίου μπορούσαν οι ομάδες να διεκ-
δικήσουν την πρόκριση στο κύπελλο ΟΥΕΦΑ”.

Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Αριστοδήµου και Πολυχάρους
Τηλ. 27210 94199
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Ο Νικήτας Παπανικολόπουλος έπαιξε ποδό-
σφαιρο για πρώτη φορά στην Καλαμάτα το
1970 σε ηλικία 19 ετών. Συνολικά στη “Μαύρη
Θύελλα” αγωνίστηκε για 15 χρόνια από το 1970
έως και το 1985. Ηταν ο γνωστός σε όλους
“γάτος” παρατσούκλι που όπως λέει του κόλλησε
ο Ζέκοβιτς.

“Το 1971 ανέλαβε προπονητής στην Καλαμάτα
ο Μίλαν Ζέκοβιτς, ο οποίος με την επιμονή του,
με την καθημερινή προπόνηση που μου έκανε
και μάλιστα πολλές με κρατούσε στο γήπεδο
μέχρι αργά με βοήθησε σημαντικά ώστε να βελ-
τιώσω το αγωνιστικό μου πρόσωπο. Με τη
θέληση και την επιμονή που έδειχνα στις προ-
πονήσεις μου έβγαλε το παρατσούκλι "γάτος"
το οποίο έχει μείνει μέχρι σήμερα. Δούλευα
πάρα πολύ και έκανα υπομονή ώσπου σε μια
προπόνηση έσπασε το πόδι του ο Ηλίας Λαγο-
γιάννης, που ήταν αξιόλογος και εξελίξιμος τερ-
ματοφύλακας. Αυτό συνέβη μετά την 7η αγωνι-
στική και το πρώτο παιχνίδι που έπαιξα ως
βασικός τερματοφύλακας ήταν μέσα στην Κα-
λαμάτα με την Προοδευτική. Μετά από αυτό το
παιχνίδι ήμουν βασικός για όλη τη διάρκεια της
σεζόν”.

Το ξεκίνημα στην Καλαμάτα
“Ξεκίνησα να βλέπω την Καλαμάτα σε ηλικία

15 ετών και είπα μέσα μου πως θα ήθελα να
είμαι παίκτης αυτής της ομάδας. Ομως η οικο-
γένεια μου δεν με άφηνε να παίξω ποδόσφαιρο
και έτσι πήγα στην Καλαμάτα στα 19. Ημουν
παιδί μιας πάμφτωχης οικογένειας και οι γονείς
μου δεν με άφηναν να παίξω μπάλα. Ξεκίνησα
στην ερασιτεχνική ομάδα με πρώτο προπονητή
τον Στ. Πατσαρίνο, ο οποίος ήταν προπονητής
της ερασιτεχνικής ομάδας. Στους ερασιτέχνες
έμεινα 3 μήνες και σε αυτό το διάστημα με πα-
ρακολουθούσε ο προπονητής της μεγάλης ομά-
δας, ο αείμνηστος Γιώργος Ασημακόπουλος πα-
τέρας του συμπαίκτη μου και φίλου Κώστα Αση-
μακόπουλου και με έκανε επαγγελματία. Αρχικά
έπαιξα ως αναπληρωματικός σε δύο ματς και

από εκεί και μετά με έδινε χρόνο συμμετοχής σε
φιλικά ώστε να έχω παιχνίδια στα χέρια μου.

“Καθοριστικό για το μέλλον 
μου το φιλικό με Ολυμπιακό”

“Από περιστατικά που μπορώ να ξεχωρίσω
ήταν ένα φιλικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Πει-
ραιώς τον Ιούνιο του 1972, όπου αναμετρήθηκαν
δύο πρωταθλήτριες ομάδες εμείς  που ανεβήκαμε
από τη Β' εθνική στην πρώτη κατηγορία και ο
Ολυμπιακός, που είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα
Ελλάδας. Το φιλικό πραγματοποιήθηκε για να
εγκαινιαστεί το Εθνικό Στάδιο Ζαχάρως. Η Κα-
λαμάτα εκείνη την εποχή προετοιμαζόταν για τη
συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της Α' εθνικής
και είχαν έρθει κάποιοι παίκτες υπό δοκιμή για
να τους δει ο προπονητής. Εκεί εκτός από εμένα
και τον Λαγογιάννη ήταν και δύο υπό δοκιμή
τερματοφύλακες. Ο Ζέκοβιτς ξεκίνησε με εμένα
στο τέρμα και τελικά και με την απόδοση που
είχα με κράτησε σε όλο τον αγώνα. Αυτή η εμ-
φάνιση μου αποδείχθηκε καθοριστική για την
μετέπειτα πορεία στην ποδοσφαιρική μου κα-
ριέρα”.

Ενας “γάτος” 
στα γκολπόστ

ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

“Αξέχαστο ματς με Λεβαδειακό”
“Αργότερα, παίζοντας πλέον με τη δεύτερη γενιά της ομάδας, με παίκτες όπως οι

Δάλλας, Καρλαύτης, Μαλαφέκας, Ασημακόπουλος, Δαμήλος, Κοσυφολόγος και άλλοι,
δώσαμε ένα αξέχαστο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό. Ηταν παιχνίδι για τη Β' εθνική,
μεγάλης σημασίας για το Λεβαδειακό στο γήπεδο της Λειβαδιάς. Εκεί ήρθε και
παρακολούθησε το παιχνίδι ο τότε εκλέκτορας της Εθνικής ομάδας ο αείμνηστος Λάκης
Πετρόπουλος για να δει παίκτες και από τις δύο ομάδες. Πραγματικά η ομάδα της
Λειβαδιάς ήταν καλύτερη από εμάς και άξιζε τη νίκη. Ομως με την εμπειρία που διέθεταν
αρκετοί από τους παίκτες μας, που χωρίς αυτούς θα μπορούσαμε να έχουμε δεχτεί γκολ,
αλλά και τη δική μου παρουσία, ο Λεβαδειακός δεν κατάφερε να σκοράρει. Θυμάμαι χα-
ρακτηριστικά μια φάση στο 90ό λεπτό, όπου αποκρούω τη μπάλα και στην επαναφορά
φτάνει στον Χάνιο, αυτός με σουτ στην απέναντι γωνία προσπάθησε να σκοράρει, όμως ο
Δάλλας που κινήθηκε στην πορεία της μπάλας εκτινάχθηκε στο “Γ” και έδιωξε με κεφαλιά.
Με τη λήξη του αγώνα οι παίκτες του Λεβαδειακού έκλαιγαν γιατί δεν κατά-
φεραν να κερδίσουν. Μετά στα αποδυτήρια μας επισκέφθηκε ο κ. Πε-
τρόπουλος και ρώτησε τους συμπαίκτες μου που είναι ο τερματοφύλακας.
Οταν συναντηθήκαμε μου έδωσε συγχαρητήρια και μου είπε: “αγόρι
μου ήσουν καλός, συγχαρητήρια και θα σε έχω στα υπόψιν μου από εδώ
και πέρα”.

Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Η ∆. & Κ. Πανταζής - ∆οµικά Υλικά χτίζει καθηµερινά µια 
σταθερά ανοδική πορεία. Η αξιοπιστία και η ακεραιότητα αποτε-
λούν βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία της επιχείρησής µας.

Στην προσπάθεια που καθηµερινά καταβάλλουµε, έχοντας 
πάντα στόχο να προσφέρουµε το καλύτερο για τους πελάτες µας 
που τόσα χρόνια είναι δίπλα  µας και είµαστε δίπλα τους, πέρα από 
τα οικοδοµικά, µονωτικά και λοιπά υλικά που εµπορευόµαστε, 
δηµιουργήσαµε έναν νέο εκθεσιακό χώρο µε πολλές... protasis, 
στον οποίο διαθέτουµε πλακάκια - είδη υγιεινής, τζάκια - σόµπες 
απλά και ενεργειακά, πέτρες και επενδυτικά υλικά.

Η νέα έκθεση λειτουργεί καθηµερινά ώρες καταστηµάτων 
στην οδό Λακωνικής 320, στο τέρµα του νέου περιφερεια-
κού δρόµου, έναντι του καταστήµατος οικοδοµικών υλικών 
∆.Κ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΟΕ.

για όποιον χτίζει!
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Για πολλά χρόνια ήταν ο παίκτης που εκτε-
λούσε τα πέναλτι της Καλαμάτας έχοντας εντυ-
πωσιακό ποσοστό επιτυχίας για αυτό και θεωρείτο
σπεσιαλίστας από τα 11 μέτρα. Ο λόγος για τον
Ακη Δάλλα ο οποίος ξεκίνησε να παίζει ποδό-
σφαιρο σε ηλικία 16 ετών, στην ερασιτεχνική
ομάδα της Καλαμάτας, σε μια περίοδο (1975)
που η πρώτη ομάδα αγωνιζόταν στην Α’ εθνική.

Την επόμενη χρονιά έγινε επαγγελματίας και
στην πρώτη ομάδα αγωνίστηκε από το 1975
έως και το 1987. Ηταν από τους παίκτες με τις
περισσότερες εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι στην
Καλαμάτα και παράλληλα αποτελεί έναν από
τους παίκτες με τις περισσότερες συμμετοχές
αλλά και τα περισσότερα γκολ. Στα περισσότερα
παιχνίδια έπαιζε στη θέση του αριστερού μπακ,
αλλά ήταν ένας πολυσύνθετος παίκτης που όταν
χρειαζόταν έπαιζε σε οποιαδήποτε θέση. 

“Εκτελούσα τα πέναλτι από το 1977 και είχα
ευστοχήσει σε όλα, ώσπου σε ένα παιχνίδι
μπαράζ με τον Αμφίλοχο την σεζόν 1979-80
μου απέκρουσε το πέναλτι ο τερματοφύλακας
Τσακμακίδης. Του είχα βάλει γκολ εδώ στο
πρώτο ματς στην Καλαμάτα, που είχαμε κερδίσει
2-1 και δεν θυμήθηκα να αλλάξω γωνία. Αυτός
θυμήθηκε την πλευρά που χτύπησα το πέναλτι
στο α' ματς και έτσι στο δεύτερο αγώνα έπεσε
στην ίδια γωνία  και το απέκρουσε.

Την επόμενη χρονιά κάποιοι άλλοι συμπαίκτες
μου ήθελαν αυτοί να κτυπούν τα πέναλτι. Πράγ-
ματι όταν ξεκίνησε το νέο πρωτάθλημα, τρεις
διαφορετικοί παίκτες στους πρώτους αγώνες
ζήτησαν και εκτέλεσαν πέναλτι αλλά κανείς δεν
κατάφερε να σκοράρει! 

Στο επόμενο πέναλτι που κερδίσαμε στο
εντός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Αμαλιάδας,
φώναζε μέχρι και ο κόσμος να χτυπήσω εγώ το
πέναλτι. Το εκτέλεσα και πέτυχα το 1-0, αλλά
δεν ήταν το μοναδικό γκολ που σημείωσα σε
εκείνο το ματς. Η ομάδα κέρδισε και άλλο

πέναλτι, το εκτέλεσα, ήμουν εύστοχος και ση-
μείωσα το 3-0 και πήραμε τη νίκη. 

Το φιλικό στη Λεωφόρο
Ενα φιλικό με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο

έχει μείνει αξέχαστο στον Ακη Δάλλα καθώς
υπήρξε... μεταγραφικό παρασκήνιο. 

“Το 1978 πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό
ο Τάσος Χατζηαγγελής και οι δύο ομάδες είχαν
συμφωνήσει να δώσουν φιλικό αγώνα. Ηταν το
πρώτο φιλικό που έδωσε ο Παναθηναϊκός επί
ελληνικού εδάφους μετά την επιστροφή του
από την προετοιμασία που είχε κάνει στο εξω-
τερικό. Το παιχνίδι πραγματοποιήθηκε στη Λεω-
φόρο, όπου το παρακολούθησαν περίπου 15.000
-18.000 φίλαθλοι, ενώ στα επίσημα ήταν ο
πρόεδρος της ομάδας Γιώργος Βαρδινογιάννης,
που τότε είχε αναλάβει πρόεδρος του Παναθη-
ναϊκού και μαζί στην κερκίδα των επισήμων
ήταν ο αείμνηστος πρόεδρος του Ολυμπιακού
Σταύρος Νταϊφάς, που είχε καταγωγή από την
Καλαμάτα και ήρθε στο γήπεδο για να δει και
την ομάδα μας.

Σε εκείνο το παιχνίδι εγώ πήγα αρκετά καλά
και εξουδετέρωσα όλους τους αντιπάλους μου
στην αριστερή πλευρά, ενώ έκανα και επιθετικές
ενέργειες και γενικά είχα πολύ καλή απόδοση.
Οταν τελείωσε το παιχνίδι είχαν μαζευτεί γύρω
από τα αποδυτήρια εκατοντάδες φίλοι του Πα-
ναθηναϊκού και φώναζαν στους υπεύθυνους
της ομάδας “να πάρετε το 3”, ήταν το νούμερο
της φανέλας που φορούσα στα περισσότερα
παιχνίδια. Δεν έγινε κάτι, αλλά ο τότε γενικός
αρχηγός Τζίμης Κατσιλογιάννης, δεν μου είπε
τίποτα ότι υπήρξε κάποιο ενδιαφέρον από τον
Παναθηναϊκό, γιατί η Καλαμάτα είχε στόχο το
πρωτάθλημα και δεν ήθελε να αποδυναμωθεί η
ομάδα. Μετά από ένα χρόνο μου αποκάλυψε
ότι ο κ. Νταϊφάς είχε δείξει έντονο ενδιαφέρον
για να με πάρει στον Ολυμπιακό”.

Το διπλό στο Λεωνίδιο
Αλλο ένα περιστατικό ήταν σε παιχνίδι που παίζαμε εκτός έδρας με το Λεωνίδιο. Ηταν

ένα κρίσιμο παιχνίδι, καθώς ο αντίπαλος μας για τον τίτλο Παναργειακός ήταν 3
βαθμούς μπροστά και έπρεπε να κερδίσουμε ώστε να μείνουν κοντά στη διεκδίκηση της
πρωτιάς. Η ομάδα εκείνη την περίοδο πήγαινε από την προηγούμενη σε ξενοδοχείο. Στη
Μεγαλόπολη μας έπιασε χιονοθύελλα και αναγκαστήκαμε να γυρίσουμε πίσω και μείναμε
σε ξενοδοχείο στην Καλαμάτα. Αναχωρήσαμε την Κυριακή στις 6.30 το πρωί για το
παιχνίδι και τελικά σε μια διαδρομή όπου συναντήσαμε χιόνια φτάσαμε στο γήπεδο, όπου
μας υποδέχτηκαν με άγριες διαθέσεις οι φίλοι του Λεωνιδίου. Ο αγώνας έγινε στην
περίοδο της αποκριάς και στην κερκίδα ήταν η φιλαρμονική και είχε δημιουργήσει
τρομερή ατμόσφαιρα. Το παιχνίδι αρχικά έμοιαζε αμφίρροπο, αλλά ήταν δύσκολο
και φτάσαμε στο 75' με το σκορ στο 0-0. Εκείνη τη στιγμή κερδίσαμε ένα
κόρνερ και από το ύψος της μεγάλης περιοχής πετάχτηκα  και με κεφαλιά
έστειλα την μπάλα στα δίχτυα και με αυτό το γκολ κερδίσαμε 1-0. Την ίδια
ημέρα ο Παναργειακός στραβοπάτησε, μειώσαμε στον πόντο και κάναμε
ένα σημαντικό βήμα στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος”.

Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑΚΗΣ ΔΑΛΛΑΣ

Σπεσιαλίστας στα πέναλτι!
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Η πολυετής σχέση του Κώστα Ασημακό-
πουλου με την “Μαύρη Θύελλα” ξεκίνησε τη
σεζόν  1968-69, όταν σε ηλικία μόλις 16
ετών, αγωνίστηκε στην ομάδα των νέων. Ηταν
μάλιστα αρχηγός της εκείνης  ομάδας, ενώ
την αγωνιστική σεζόν 1973-74 συμμετείχε ως
αμειβόμενος ερασιτέχνης στο αντίστοιχο πρω-
τάθλημα που διοργάνωνε ο ΟΠΑΠ την καλο-
καιρινή περίοδο. Τη δεύτερη φορά που η Κα-
λαμάτα έπεσε στη Β’ εθνική πήγε στον Πανη-
λειακό για έναν χρόνο και μετά επέστρεψε
στην Καλαμάτα, όπου έμεινε μέχρι το 1982. 

Του είχαν κολλήσει το παρατσούκλι “Ελευ-
θεράκης” και αυτό γιατί ο τρόπος που αγωνι-
ζόταν έμοιαζε με αυτόν του ποδοσφαιριστή
του Παναθηναϊκού Κώστα Ελευθεράκη.

Σε μια από τις πρώτες του παρουσίες με τη
μελανόλευκη έμελλε να συναντηθεί με τεράστια
ονόματα της εποχής: 

“Σε παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για το
ερασιτεχνικό πρωτάθλημα νέων Α' εθνικής,
στο οποίο παίζαμε στο κατάμεστο γήπεδο του
Μεσσηνιακού, ήμουν ο αρχηγός για την Κα-
λαμάτα και στον Παναθηναϊκό αρχηγός ο
Σπύρος Λιβαθηνός. Το ημίχρονο έληξε ισόπαλο
1-1, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται στο
σκορ και εμείς να ισοφαρίζουμε με δικό μου
γκολ. Συγκεκριμένα πήρα την μπάλα από τον
τερματοφύλακα Τάκη Αδαμόπουλο, διέσχισα
την αριστερή πλευρά πέρασα όποιον ήταν
μπροστά μου μπήκα στην περιοχή και την
έστειλα στα δίχτυα. Τελικά αυτό το γκολ δεν
έφτανε για να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα
μιας και ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κερδίσει
με 2-1. Στο ημίχρονο του αγώνα, φεύγοντας
για τα αποδυτήρια, ήταν στην είσοδο ο αεί-
μνηστος Φέρεντς Πούσκας προπονητής τότε
της ομάδας και δίπλα του ήταν οι Δομάζος,
Ελευθεράκης, Αντωνιάδης. Ο Πούσκας όταν
έφτασα κοντά και ετοιμαζόμουν να περάσω
την είσοδο με χάιδεψε στο κεφάλι και απευ-
θυνόμενος στον “Στρατηγό” του είπε: “Ο
μικρός είναι όμοιος σου, θυμίζει εσένα” και ο
Δομάζος με τη σειρά του γύρισε και μου είπε:
“Ελα να με βρεις το επόμενο διάστημα στην
πλατεία Βικτωρίας. Εκεί είχε καταστήματα ο
Δομάζος και προφανώς ήθελε να μου προτείνει
να πάω στον Παναθηναϊκό. Δεν το επιδίωξα
να πάω να τον συναντήσω, δεν ξέρω τι θα
μπορούσε να συμβεί τότε”.

Προπονητής πολλών μετέπειτα αστέρων

Το 1983 παρακολούθησε σχολή προπονη-
τών και πήρε το δίπλωμα και από τότε ασχο-
λήθηκε με την προπονητική. Οπως θυμάται
εκείνη την περίοδο παρακολούθησε τα μαθή-
ματα της σχολής προπονητών μαζί με τους
Νίκο Μουλατσιώτη, Μανώλης Θεοδώρου και
Δημήτρη Σπεντζόπουλο. Ως προπονητής δού-
λεψε σε αρκετές ομάδες της Μεσσηνίας, ενώ
4 φορές πέρασε από τον πάγκο της ερασιτε-
χνικής ομάδας της Καλαμάτας. Οπως σημει-
ώνει: “Σε αυτό το διάστημα πέρασαν από τα
χέρια μου πολλοί παίκτες που στη συνέχεια
έκαναν καριέρα στο ποδόσφαιρο και κάποιοι
έπαιξαν στην Καλαμάτα. Παίκτες όπως οι Αν-

τώνης Μαυρέας, Θανάσης Λακριντής, Αλέκος
Αλεξόπουλος, Παναγιώτης Δρούγας, Τάκης
Σακελλαρόπουλος, Αγγελος Σπάλλας, Θανάσης
Σεντεμέντες, καθώς και ο αείμνηστος Πανα-
γιώτης Μπαχράμης”. 

Διετέλεσε προπονητής για 25 χρόνια με
συνεχή παρουσία στους πάγκους ομάδων και
αποφάσισε να τερματίσει την προπονητική
του καριέρα συνδυάζοντας τη συνταξιοδότηση
του από την εργασία του στο Δήμο Καλαμάτας. 

Το πέναλτι στο μπαράζ με Αμφίλοχο

Την αγωνιστική περίοδο 1978-79 η Καλα-
μάτα έδινε αγώνες μπαράζ για την παραμονή
στη σημερινή Γ’ εθνική (τότε ήταν Δ’ εθνική)
με Πάμισο και Αμφίλοχο για την παραμονή
στην κατηγορία. Ο Κ. Ασημακόπουλος θυμάται:
“Στον αγώνα με τον Αμφίλοχο παίζαμε στο
γήπεδο του Φωστήρα στον Ταύρο, μπροστά
σε 5 χιλιάδες κόσμο της Καλαμάτας. Το σκορ
ήταν 1-1 και στο 87’ κερδίσαμε πέναλτι και
πήρα την μπάλα από το χώρο του κέντρου
και την έστησα στο σημείο του πέναλτι. Πήρα
την πρωτοβουλία να το εκτελέσω χωρίς να
ρωτήσω κανέναν. Ηταν κρίσιμη στιγμή γιατί
η παραμονή μας εξαρτιόταν από αυτό το ματς.
Ο Αμφίλοχος είχε σε καλή ημέρα τον τερμα-
τοφύλακα του Τσακμακίδη, που είχε σωτήριες
επεμβάσεις, ενώ νωρίτερα είχε πιάσει και πέ-
ναλτι του Δάλλα, ο οποίος είχε σημαδέψει το
“Γ” της εστίας.

Χρειάστηκε τρεις φορές να πάρω φόρα
για να το εκτελέσω γιατί παίκτες του Αμφί-
λοχου 3 φορές μπήκαν μπροστά μου να με
εκνευρίσουν ώστε να αστοχήσω. Διαιτητής
ήταν ο Τσολακίδης διεθνής από τη Θεσσαλο-
νίκη και έδειξε κίτρινη κάρτα σε τρεις από
αυτούς. Τελικά εκτέλεσα εύστοχα το πέναλτι
και έτρεξα στην κερκίδα πίσω από το τέρμα
που ήταν πολλοί φίλοι της ομάδας και απο-
θέωσαν εμένα και τους συμπαίκτες μου, γιατί
με αυτή τη νίκη εξασφαλίσαμε την παραμονή
μας στην κατηγορία. 

“Αξέχαστη συνάντηση 
με Πούσκας και Δομάζο”

ΚΩΣΤΑΣ 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Οι παλαίμαχοι της Καλαμάτας στην Λευκωσία με τον Καλαματιανό πρέσβη Χρήστο Παναγόπουλο

Ο Σύλλογος των Παλαιμάχων της Κα-
λαμάτας ιδρύθηκε το 1992. Στα 26 χρόνια
δράσης του έχει δώσει αμέτρητους φι-
λικούς αγώνες για κοινωνικούς πάντα
σκοπούς.  Εχει αντιμετωπίσει όλες τις
μεγάλες ελληνικές ομάδες ενώ με τον
Παναθηναϊκό έπαιζε κάθε χρόνο από το
1992 εώς το 2014. Φιλικά έχει παίξει
και με τους παλαίμαχους του Ολυμπιακού
και της ΑΕΚ ενώ κάθε χρόνο οι παλαί-
μαχοι της Καλαμάτας συναντιούνται στο
γήπεδο με τους παλαίμαχους του Ικαρου

σε ανάμνηση του ιστορικού αγώνα του
1972. Την προηγούμενη δεκαετία οι πα-
λαίμαχοι της Καλαμάτας επισκέφτηκαν
και την Κύπρο όπου έπαιξαν φιλικά με
την ομάδα Μεσόγειος, στην οποία στην
συνέχεια συμμετείχαν και αρκετοί παίκτες
της Καλαμάτας. 

Υπολογίζεται ότι από τα φιλικά των
παλαιμάχων της Καλαμάτας όλα αυτά
τα χρόνια έχουν μαζευτεί και δοθεί για
κοινωνικούς σκοπούς, περίπου 200,000
ευρώ 

Το κοινωνικό πρόσωπο
των παλαιμάχων
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G. I. KA  ARROPOU  ULOS

Στη Μυτιλήνη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο
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Μετά την μεταπολίτευση και την πτώση της ομάδας
και από τον Β’ εθνική υπήρξε διοικητική και οπαδική
διάσπαση στην “Μαύρη Θύελλα”. Επανιδρύθηκαν ομάδες
και πήραν από την Καλαμάτα το κομμάτι που τους
αναλογούσε. Υπήρξε έλλειψη παραγόντων, άρχισε
φθορά και το 1980 η ομάδα έπεσε στο τοπικό.

Αναλυτικά...
1977-1978: Τη σεζόν 1977-1978 η Καλαμάτα

συμμετείχε στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα. Κερδίζοντας
με 1-0 το Ναύπλιο την τελευταία αγωνιστική στην Κα-
λαμάτα κατέλαβε την 7η θέση του ομίλου φτάνοντας
τους 40 βαθμούς.

1978-1979: Τη σεζόν 1978-1979 η Καλαμάτα
είχε άσχημη πορεία στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα. Η
εντός έδρας νίκη επί της Κέρκυρας με 2-1 την τελευταία
αγωνιστική δεν απέτρεψε την συμμετοχή της στα

μπαράζ. Ωστόσο έστω και την τελευταία στιγμή κατάφερε
στα μπαράζ να ανανεώσει για ακόμη μια χρονιά την
παραμονή της στην κατηγορία.

1979-1980: Η περίοδος 1979-1980 ήταν κατα-
στροφική για την Καλαμάτα που πραγματοποίησε
τραγική πορεία και έχασε από νωρίς τη μάχη της πα-
ραμονής με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί για πρώτη
φορά στην ιστορία της στο τοπικό πρωτάθλημα.

Τα δύσκολα χρόνια και 
ο υποβιβασμός στο τοπικό

Το πέρασμα της Καλαμάτας από
την Α' τοπική Μεσσηνίας ήταν σύντομο
καθώς τη σεζόν 1980-1981 κατάφερε
να πάρει τον τίτλο αήττητη και να επι-
στρέψει άμεσα στο Περιφερειακό Πρω-
τάθλημα (που τότε ήταν ακόμη η τρίτη
κατηγορία της χώρας μετά την Α' και
την Β' εθνική καθώς δεν υπήρχε ακόμη
η σημερινή Γ' εθνική που φτιάχτηκε το
1982-1983).

Το καλοκαίρι του 1981 έσκασε η
πρόταση διάλυσης της Καλαμάτας σε
μια πολύ κρίσιμη στιγμή για το σύλλογο.
Πρόταση να συγχωνευθεί με άλλες
ομάδες και να δημιουργηθεί μια νέα
ομάδα, με νέο όνομα και νέα χρώματα. 

Μάλιστα είχαν προταθεί και τρία
πιθανά νέα ονόματα, Ταΰγετος, Νέ-
δοντας και Αριστομένης ενώ ως νέα
χρώματα της ομάδας είχαν προταθεί
το πράσινο και το κόκκινο!

Ηταν μια πολύ κρίσιμη στιγμή: Η

ώρα... μηδέν για την Καλαμάτα, όπου
αντέδρασε ο τότε παράγοντας Σωτήρης
Καμπουγέρης. Ηταν ο άνθρωπος που
στην καθοριστική εκείνη γενική συνέ-
λευση απέτρεψε με την στάση του το
ενδεχόμενο διάλυσης της Καλαμάτας.

Ανάλογη πρόταση τέθηκε και το
1984, αλλά τότε δεν πρόλαβε καν να
γίνει ευρέως γνωστή καθώς την απέρ-
ριψε σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο
της ομάδας. 

Σώθηκε σε αγώνες μπαράζ

Τη σεζόν 1981-1982 η Καλαμάτα
έπαιξε μπαράζ παραμονής με τον Πά-
μισο και τον Αμφίλοχο και κατάφερε
να μείνει στην κατηγορία. Τις δύο επό-
μενες σεζόν, το 1982-1983 και το
1983-1984 έμεινε στην κατηγορία,
αλλά σταδιακά η ομάδα φαινόταν πως
άρχισε να δυναμώνει σε όλα τα επίπεδα. 

Ο ΚΑΜΠΟΥΓΕΡΗΣ ΑΠΕΤΡΕΨΕ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ

Η κρίσιμη στιγμή 
το καλοκαίρι του 1981

Κατέκτησε αήττητη το τοπικό πρωτάθλημα 
Ετσι την σεζόν 1980-1981 έπαιξε στην Α’ τοπική Μεσσηνίας κατακτώντας

το πρωτάθλημα αήττητη και επιστρέφοντας στην Εθνική Ερασιτεχνική. 

Ορθιοι: Βασίλης Μαλαφέκας, Διογένης Χριστόπουλος, Ακης Δάλλας, Κώστας
Κοσυφολόγος, Δημήτρης Τσάκωνας, Ηλίας Δαμήλος, 

Κάτω: Γρηγόρης Ζησιμάτος, Αβράμης Αθηνέλης, ο μικρός Γιώργος Ασημακόπουλος,
Πάνος Μπάκας, Τάκης Αθανασόπουλος, Σαράντος Σταυριανέας.

Στην πάνω σειρά διακρίνονται από αριστερά οι Στέλιος Μάντης (ήταν εκτός αποστολής), Χρήστος Παναγιωτόπουλος γενικός αρχηγός, Βασίλης Μαλαφέκας,
Κώστας Καρλαύτης, Νικήτας Παπανικολόπουλος, Γιώργος Κορομηλάς, Ηλίας Δαμήλος, Ακης Δάλλας, Δημήτρης Τσάκωνας, Κώστας Κοσυφολόγος, Τάκης Χρι-
στόπουλος και ο αείμνηστος Ελληνοαμερικάνος παράγοντας της ομάδας Τζίμης Κατσιλογιάννης. Στην κάτω σειρά διακρίνονται από αριστερά είναι οι Κώστας
Ασημακόπουλος, Αντώνης Χατζηαγγελής, Τάκης Αθανασόπουλος, Γιώργος Φλέσσας, Αβράμης Αθηνέλης, Σπύρος Λυμπερόπουλος.
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“Σκοπός μας ήταν να
μεγαλώσει η ομάδα”

Ο Σωτήρης Καμπουγέρης μπήκε στην διοίκηση της
Καλαμάτας το καλοκαίρι του 1980, όταν η ομάδα
είχε υποβιβαστεί στο τοπικό. Αποχώρησε το χειμώνα
του 1992 και επέστρεψε το 2002 για να επανιδρύσει
την Ερασιτεχνική Καλαμάτα, στην οποία έμεινε μέχρι
το 2007 όταν και – λόγω νομοθεσίας - οι ερασιτεχνικές
απορροφήθηκαν από τις ΠΑΕ όλων των ομάδων. 

Αξίζει να σημειωθεί πως το καταστατικό της τότε
ερασιτεχνικής ομάδας, είναι αυτό με το οποίο αγωνί-
ζεται η σημερινή “Μαύρη Θύελλα”! Παράγοντας με
πολυετή πολύπλευρη προσφορά στην “Μαύρη Θύελ-
λα”, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια
αναγέννησης της Καλαμάτας μετά τα δύσκολα χρόνια
και τον υποβιβασμό στο τοπικό το 1980. Ο ίδιος
τονίζει: “Βρέθηκα στην Καλαμάτα σε μια δύσκολη
περίοδο το 1980. Ξεκίνησε τότε μια νέα προσπάθεια.
Η  ομάδα πήρε αήττητη το τοπικό και τα επόμενα
χρόνια έπαιξε στην Εθνική Ερασιτεχνική. Σταδιακά
αλλάξαμε τους παίκτες, παίρνοντας πολλά παιδιά
από όλες τις περιοχές της Μεσσηνίας. Δυνάμωσε η
ομάδα και τελικά το 1984-1985 ανέβηκε στην Γ’
εθνική. Το καθοριστικό παιχνίδι ήταν με τον Παναρ-
γειακό, σε ένα κατάμεστο γήπεδο του Μεσσηνιακού.
Είχαν εξαντληθεί τα 5.000 εισιτήρια που μας έδινε η
ΕΠΟ, άνοιξαν οι πόρτες και μπήκαν όσοι χωρούσαν.
Κερδίσαμε με 1-0. 

Ανεβήκαμε το 1985 στην Γ’ εθνική, μια κατηγορία
που δεν γνωρίζαμε. Ξέραμε όμως ότι έπρεπε να προ-
χωρήσουμε, δεν έπρεπε σε καμιά περίπτωση να υπο-
βιβαστούμε και να γυρίσουμε πίσω.

Σκοπός μας ήταν να μεγαλώσει η ομάδα. Να απο-
κτήσει την οντότητα που είχε χάσει τα προηγούμενα
δύσκολα χρόνια. Παίρναμε παίκτες με μεταγραφή
από τα χωριά της Μεσσηνίας και έπρεπε να αντιλη-
φθούν ότι πήγαν σε μια μεγάλη ομάδα. Προσπαθού-
σαμε να παίρνουμε παράδειγμα από το πως λειτουρ-
γούν οι μεγάλες ομάδες, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμ-
πιακός και δεν κοιτάζαμε τι κάνουν οι μικρότερες. 

Για αυτό, για παράδειγμα, η ομάδα πριν τα ματς
πήγαινε πάντα σε ξενοδοχείο, είτε παίζαμε εντός είτε
εκτός έδρας. Ολα αυτά κόστιζαν βέβαια και λεφτά
πολλά δεν είχαμε. Παρόλα αυτά κανένας παίκτης
δεν μας έκανε ποτέ καταγγελία για οικονομικό θέμα.

Η ομάδα της Γ’ εθνικής ήταν πολύ δυνατή. Ηταν
μια συμπαγής ομάδα για αυτό και έκανε ελάχιστες
ήττες στο γήπεδο της. Κάναμε ότι καλύτερο μπορού-
σαμε. Στο ποδόσφαιρο για να πετύχεις πρέπει να
τρέχεις συνέχεια για την ομάδα. Είχε γίνει μια μεγάλη
προσπάθεια τότε που στέφθηκε με επιτυχία. Δεν
είχαμε όμως τα χρήματα για να ανέβει και να πάει
πιο ψηλά. Πέρα από το μεράκι και την όρεξη, για να
ανέβεις χρειάζονται και πολλά χρήματα. Και αυτό
έγινε στην Καλαμάτα όταν ήρθε ο Σταύρος Παπαδό-
πουλος και ανέβηκε η ομάδα στην Β’ εθνική”. 

Το 1984-1985 οι προσπάθειες των προηγούμενων ετών
έφεραν αποτέλεσμα! Η Καλαμάτα πήρε τον τίτλο στο Περιφερειακό
Πρωτάθλημα κατακτώντας την πρώτη θέση στον όμιλο της, με
σημαντική μάλιστα διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες. 

Το ιστορικό ματς με τον Παναργειακό στο γήπεδο του Μεσση-
νιακού ήταν αυτό που σφράγισε την άνοδο, με την Καλαμάτα να
κερδίζει 1-0 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μητσέα στο 18’, σε
ένα κατάμεστο από κόσμο γήπεδο.

Η σύνθεση της Καλαμάτας στο παιχνίδι ήταν: Τσαούσης, Μου-
λατσιώτης, Δάλλας, Μαλαφέκας, Καρλαύτης, Μητσέας, Παυλής
(46’ Φλαούνας), Μπούζας (77’ Θεοχάρης), Μπάκας, Κοντογιώργης
Ξένος.  Η Καλαμάτα πήρε την πρώτη θέση με 54 βαθμούς έχοντας
23 νίκες, 6 ισοπαλίες και 3 ήττες. Πέτυχε 50 γκολ και δέχτηκε 15.
Δεύτερος ήταν ο Παναργειακός με 42 βαθμούς και τρίτη η
Σπάρτη με 41. 

Οι πρωταθλήτριες των υπολοίπων ομίλων που ανέβηκαν στην
Γ' εθνική μαζί με την Καλαμάτα εκείνη τη χρονιά ήταν οι Εργοτέλης,
η Ηλιούπολη, ο ΑΟ Αγρινίου, ο Αχιλλέας Φαρσάλων, η ΑΕ Αλε-
ξάνδριας και ο Πανθρακικός.

Πρόεδρος ήταν ο Δημήτρης Γιατράκος, αντιπρόεδρος ο Δ.
Τσάλτας, γενικός γραμματέας ο Σωτήρης Καμπουγέρης, γενικός
αρχηγός ο Δημήτρης Κακολέβας, και μέλη οι Γιάννης Χουλιάρας,
Τάκης Παναγόπουλος και Τάκης Ανδριανόπουλος. 

Το ρόστερ της Καλαμάτας αποτελούσαν οι εξής παίκτες: Τσά-
κωνας, Τσαούσης, Λαλέας, Μουλατσιώτης, Δάλλας, Τ. Καλογερό-
πουλος, Αθηνέλης, Μαλαφέκας, Καρλαύτης, Φικούρας, Μαχαίρας,
Μητσέας, Μπιζίμης, Μπούζας, Δημητρακόπουλος, Παυλής, Θεο-
χάρης, Πουλόπουλος, Ξένος, Δ. Μπάκας, Δρούγας, Ι. Καλογερό-
πουλος, Π. Μπάκας, Νικολιτσέας, Κοντογιώργης, Φλαούνας, Ανα-
ζίκος. 

ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΓΕΡΗΣ

Η “ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ” ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΗΝ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

1984-1985: Χρονιά ανόδου!

Παρότι η ομάδα ξεκίνησε τη σεζόν με
χαμηλούς τόνους έδειξε από την αρχή
μέσα στο γήπεδο ότι θα πρωταγωνιστήσει. 

Ο μεγάλος όγκος φιλάθλων τόσο στα
εντός όσο και στα εκτός έδρας παιχνίδια
έπαιξε βέβαια και τότε τον δικό του ρόλο
στην κατάκτηση του τίτλου. 

Η Καλαμάτα ξεκίνησε με νίκη 2-1 επί
του Ολυμπιακού Λουτρακίου με γκολ τον
Μπάκα και Ξένου. 

Ακολούθησε το διπλό (2-1) επί του
Εθνικού Τολού με γκολ του Κοντογιώργη
και του Τ. Καλογερόπουλου ενώ στο επό-
μενο ματς η Καλαμάτα νίκησε με 1-0 την
Κυπαρισσία στο γήπεδο του Μεσσηνιακού
χάρη σε γκολ του Μπάκα στο 20’.

Η πρώτη ήττα ήρθε με 1-0 στην Αμα-
λιάδα σε ένα ματς όπου η Καλαμάτα πήρε
τους βαθμούς μετά από ένσταση. Προς το
φινάλε του πρωταθλήματος η ομάδα της
Ηλείας δικαιώθηκε τελικά μετά από έφεση
που έκανε και οι βαθμοί αφαιρέθηκαν από
την Καλαμάτα που ωστόσο είχε ήδη εξα-
σφαλίσει τον τίτλο.

Πρώτη “γκέλα” εντός με Ευρώτα Ελους
για να ακολουθήσει η νίκη με 2-0 απέναντι
στο Λεωνίδιο εντός με δύο γκολ του Δάλλα. 

Το 0-0 στο Αργος ήταν θετικό αποτέλε-
σμα για την Καλαμάτα που στάθηκε όρθια
απέναντι σε δύσκολο αντίπαλο. 

Νίκη 3-1 εντός με Εθν. Αμαλιάδας με
γκολ των Αναζίκου, Φλαούνα και Ξένου
για να έρθει στην συνέχεια το διπλό με 2-
1 στη Σπάρτη με Ξένο και Αναζίκο να σκο-
ράρουν και τον κόσμο να δίνει δυναμικό
παρών. 

Το γκολ του Ξένου θα κρίνει το εντός
έδρας παιχνίδι με τον Πάμισο (1-0) σε ένα
ματς με πολύ κόσμο και πολύ φανατισμό.
Με γκολ του Παυλή η Καλαμάτα κερδίζει
1-0 τον Αργέα εκτός και ακολουθεί το σα-
ρωτικό 4-0 επί της Ελλάς Βέλου εντός με
Γ. Καλογερόπουλο, Ξένο, Δάλλα και αυ-
τογκόλ του Καλατζή να διαμορφώνουν το
σκορ. 

Με δύο γκολ του Μπάκα η Καλαμάτα
κέρδισε 2-1 τον Αίαντα Γαστούνης εκτός
έδρας και με ανατροπή και στην συνέχεια
με 2-0 τον Παννεμεατικό εκτός με δύο
γκολ του Δάλλα. 

Στο 0-0 εντός έδρας με τον Κύψελο
υπήρχαν φοβερά παράπονα για την διαι-
τησία με τον ρέφερι να φεύγει μετά από

ώρες από το γήπεδο ενώ ακολούθησε η
ήττα με 2-0 από τον Ολυμπιακό Λουτρακίου
εκτός. 

Επιστροφή στις νίκες με Εθνικό Τολού,
1-0 με γκολ του Μπούζα εντός και στην
συνέχεια νίκη 3-0 εκτός επί του Κεφαλλη-
νιακού με Μαλαφέκα και Ξένο (2) να σκο-
ράρουν. 

Στην Κυπαρισσία έγινε ένα επεισοδιακό
ματς με την τοπική ομάδα και την Καλαμάτα
να φέρνουν τελικά 1-1 (Β’ Καλογερόπουλος
70’ και Μουλατσιώτης 35’  τα γκολ)

Ακολούθησε η νίκη με 3-0 επί του
Αστέρα Αμαλιάδας εντός με γκολ των Δάλ-
λα, Ξένου και Μητσέα και το διπλό με 2-0
επί του Ευρώτα Ελους. 

Νέο διπλό αυτή τη φορά στο Λεωνίδιο
με 1-0 με γκολ του Ακη Δάλλα για να
έρθει στην συνέχεια το μεγάλο ματς και η
νίκη επί του Παναργειακού με 1-0.

Η εκτός έδρας ισοπαλία με τον Εθνικό
Αμαλιάδας (2-2) ήταν αδιάφορη και ακο-
λούθησε φιέστα στο εντός έδρας 2-0 επί
της Σπάρτης. Στα τελευταία αδιάφορα ματς
η Καλαμάτα νίκησε 1-0 τον Πάμισο στη
Μεσσήνη, 1-0 τον Αργέα εντός, 3-1 τον
Αία Γαστούνης εντός (Τ. Καλογερόπουλος,
Μαλαφέκας και Μπιζίμης τα γκολ), 2-1
τον Παννεμεατικό και ήττα 3-1 εκτός από
τον Κύψελο. 

Η πορεία προς
την άνοδο
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Από το 1985-1986 εώς το 1992-1993 η Καλα-
μάτα έπαιξε οκτώ συνεχόμενες χρονιές στην Γ’ εθνική
για να έρθει τελικά η πολυπόθητη άνοδος στην Β’
εθνική. Σε αυτά τα 8 χρόνια η Καλαμάτα ήταν μια
ομάδα που είχε πανίσχυρη έδρα. Τα αποτελέσματα
στην Μεσσηνία της έδιναν την δυνατότητα να μένει
εύκολα στην κατηγορία. 

Η πρώτη φορά που πλησίασε πολύ την άνοδο ήταν
το 1990-1991 όταν όλα χάθηκαν στο ματς στο Αιγά-
λεω, όμως το 1992-1993 πανηγύρισε τελικά την
επιστροφή στην Β’ εθνική.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την περίοδο 1986-1993
χρειάστηκαν 142 παιχνίδια για να βρεθούν 4 ομάδες
που θα φύγουν με τους τρεις βαθμούς από την
Μεσσηνία! 

Μάλιστα από το 1987 έως το 1991 η ομάδα κρά-
τησε για τέσσερις συνεχόμενες σεζόν αήττητη την έδρα
της! Έδωσε 70 παιχνίδια και δεν έχασε ούτε ένα! 

Ας θυμηθούμε τι είχε γίνει τότε στην Γ' εθνική ανά
σεζόν, από το 1986 έως το 1993 που η ομάδα
ανέβηκε στην Β' εθνική…

Κύριο χαρακτηριστικό ότι στα περισσότερα παιχνίδια

οι εξέδρες του γηπέδου ήταν γεμάτες. Όπως αποδει-
κνύεται από τα αποτελέσματα, η παρουσία του 12ου
παίκτη ήταν καταλυτική…

Ο απολογισμός ανά σεζόν
1985-1986: Η νεοφώτιστη στην Γ' εθνική (μετά

τον περίπατο και την άνοδο από την Δ' εθνική την προ-
ηγούμενη σεζόν) Καλαμάτα συμμετείχε σε πρωτάθλημα
20 ομάδων και κατέκτησε την 10η θέση. Την άνοδο
είχαν κερδίσει ο Χαραυγιακός και η Κόρινθος. 

Οι Μεσσήνιοι είχαν 12 νίκες, 12 ισοπαλίες και 14

Εδρα 
“φρούριο” 

ΤΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ 
ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΑΗΤΤΗΤΟ 

ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΛΙΣ 4 ΗΤΤΕΣ 
ΣΕ 142 ΑΓΩΝΕΣ

Η  "Μαύρη Θύελλα" ήταν για πολλά χρόνια μια ομάδα που η μεγάλη δύναμη της ήταν η έδρα της.  
Ο.. μύθος της καυτής έδρας της Μεσσηνιακής ομάδας δημιουργήθηκε από τα πρώτα χρόνια της 

ίδρυσης της, το 1967, κορυφώθηκε στην παρουσία της στην Γ' εθνική την 8ετία 1986-1993 και στην
συνέχεια την συνόδευσε στην παρουσία της στις μεγαλύτερες κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η ομάδα του 1987-1988. ΟΡΘΙΟΙ: Β. Καλογερόπουλος, Β. Γεωργόπουλος, 
Σ. Νικητέας, Αντ. Μαυρέας, Μιχ. Νικητόπουλος, Β. Μαλαφέκας. ΚΑΘΙΣΤΟΙ: 

Κ. Διδασκάλου, Οθ. Γκότσης, Αλ. Αλεξόπουλος, Λ. Τσιγαρίδας, Αρ. Πετρίχος, 

Η ομάδα του 1990-1991 είχε 16 νίκες και μόλις μια ισοπαλία σε 17 εντός έδρας παιχνίδια. Διακρίνονται από αριστερά οι εξής.
Πάνω: Τ. Καλογερόπουλος, Πλακουδάκης, Πετρίχος, Σπάλας, Προκοπίου, Μάλαμας. Κάτω: Δέδες, Κόντος, Ρακιντζής, Γεωργουδάκης, Δούβας
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ήττες στο πρωτάθλημα με γκολ 28-29. Πρώτος σκόρερ ο
Βαγγέλης Καλογερόπουλος με 10.

Εντός έδρας η Καλαμάτα έμεινε αήττητη καθώς είχε 12 νίκες
και 7 ισοπαλίες σε 19 παιχνίδια. 

1986-1987: Η μοναδική χρονιά που βρέθηκαν δύο ομάδες
να κερδίσουν στην Καλαμάτα! Ο Ηρόδοτος με 1-0 και ο Εθνικός
Αστέρας με 2-0. Το πρωτάθλημα είχε 20 ομάδες και η Καλαμάτα
πήρε την 6η θέση. Είχε 17 νίκες, 9 ισοπαλίες και 12 ήττες, 51-47
τέρματα και πρώτο σκόρερ τον Βαγγέλη Καλογερόπουλο με 17
γκολ. Εντός έδρας είχε 14 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες σε 19
ματς. Την άνοδο πήραν η Χαλκίδα και η Καλλιθέα.

1987-1988: Έφτασε κοντά στις δύο πρώτες θέσεις αλλά
τελικά τερμάτισε 4η, σε πρωτάθλημα 18 ομάδων. Είχε απολογισμό
16 νίκες, 8 ισοπαλίες και 10 ήττες, με τέρματα 43-40 και πρώτο
σκόρερ ξανά τον Καλογερόπουλο με 18 γκολ. Συνολικά δηλαδή,
ο μεγάλος γκολτζής πέτυχε σε τρεις σεζόν 45 γκολ, οπότε στην
συνέχεια ήταν λογικό να έρθει η μεταγραφή στον Ολυμπιακό.

Την άνοδο εκείνη τη χρονιά πήραν ο Ατρόμητος και το
Ρέθυμνο. Εντός έδρας η Καλαμάτα είχε 13 νίκες, 4 ισοπαλίες και
καμιά ήττα σε 17 ματς. Το αήττητο της έδρας που κράτησε 4
χρόνια είχε ξεκινήσει...

1988-1989: Σε πρωτάθλημα 18 ομάδων η Καλαμάτα πήρε
την 8η θέση, αφού πλήρωσε την αδυναμία της εκτός έδρας. Στην

έδρα της ήταν πανίσχυρη αφού είχε 12 νίκες, 5 ισοπαλίες και
καμιά ήττα σε 17 ματς, στα οποία δέχτηκε μόνο 5 γκολ! Συνολικά
όμως είχε 13 νίκες (δηλαδή μόνο ένα διπλό), 8 ισοπαλίες και 13
ήττες, με τέρματα 36-27. Την άνοδο κέρδισαν οι Εδεσσαϊκός,
Σπάρτη και Εορδαϊκός.

1989-1990: Η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που έμεινε αήττητη
η έδρα, όπου η Καλαμάτα είχε 9 νίκες, 10 ισοπαλίες και καμιά
ήττα σε 19 ματς. Σε πρωτάθλημα 20 ομάδων πήρε τελικά την 7η
θέση με απολογισμό 12 νίκες, 16 ισοπαλίες και 10 ήττες και
τέρματα 45-40. Πρώτος σκόρερ της ομάδας ήταν ο Άρις Πετρίχος
με 12 γκολ. Την άνοδο πήραν Προοδευτική και Παναργειακός. 

1990-1991: Η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που έμεινε
αήττητη η έδρα, με τον πιο εντυπωσιακό απολογισμό. Σε 17 ματς
λοιπόν η Καλαμάτα είχε 16 νίκες και μόλις μια ισοπαλία (0-0 με
το Χαϊδάρι). Εντός έδρας δέχτηκε μόνο 4 γκολ σε 17 ματς! Πήρε
την τρίτη θέση σε ένα πρωτάθλημα 18 ομάδων, όπου η άνοδος
χάθηκε στο περίφημο ματς στο Αιγάλεω, με την σφαγιαστική δι-
αιτησία και τα επεισόδια σε βάρος των Μεσσήνιων φιλάθλων.
Πρώτος σκόρερ της ομάδας ήταν ο Άγγελος Σπάλας με 13 γκολ,
ενώ 9 είχε πετύχει ο Γεωργουδάκης και 8 ο Πετρίχος.

Συνολικά η Καλαμάτα είχε 19 νίκες, 4 ισοπαλίες και 11 ήττες
και τέρματα 46-27. 

Την άνοδο πήραν η Δόξα Βύρωνα και το Αιγάλεω.

1991-1992: Εδώ έσπασε το τετραετές αήττητο σερί της
έδρας από την Προοδευτική, η οποία νίκησε 1-0 στην Καλαμάτα.
Αυτή ήταν και η μοναδική εντός έδρας ήττα της "Μαύρης
Θύελλας" στο πρωτάθλημα, όπου στην έδρα της είχε 10 νίκες, 6
ισοπαλίες και 1 ήττα σε 17 ματς. Πήρε την 8η θέση, μεταξύ 18
ομάδων. Συνολικά είχε 12 νίκες, 10 ισοπαλίες και 12 ήττες με
γκολ 30-30.

Την άνοδο κέρδισαν ο Παναιτωλικός και η Προοδευτική.
1992-1993: Η χρονιά της ανόδου στην Β' εθνική με την

Καλαμάτα να έχει στην έδρα της 15 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα
σε 17 ματς. Η ισοπαλία ήταν με τη Ρόδο (1-1) και η ήττα από τον
Ηλυσιακό (1-2). Η μια νίκη ήταν στα χαρτιά, με το Αιγάλεω την
τελευταία αγωνιστική, το οποίο δεν προσήλθε να αγωνιστεί στο
γήπεδο του Μεσσηνιακού φοβούμενο… αντίποινα για το προ δύο
ετών παιχνίδι. Συνολικά η ομάδα είχε 19 νίκες, 4 ισοπαλίες και
11 ήττες, με γκολ 55-38. Πανηγύρισε την άνοδο ως δεύτερη,
καθώς τον τίτλο πήρε η Καλλιθέα ενώ η Καλαμάτα ισοβάθμησε
στην δεύτερη θέση με Πανηλειακό και Εθνικό Αστέρα, αλλά είχε
καλύτερα αποτελέσματα στην τριπλή ισοβαθμία και πήρε αυτή
το εισιτήριο.

Τα συνολικά 
στατιστικά

Συνολικά λοιπόν η Καλαμάτα στα 8 χρόνια της Γ'
εθνικής, έπαιξε 142 αγώνες στο γήπεδο της και είχε
απολογισμό 101 νίκες, 37 ισοπαλίες και μόλις 4 ήττες! 

Τις 5 από τις 8 χρονιές κράτησε αήττητη την έδρα της
και μόνο οι Ηρόδοτος, Εθνικός Αστέρας, Προοδευτική
και Ηλυσιακός έφυγαν νικητές, από μια φορά ο καθένας. 

Η έδρα της ήταν "φόβητρο" για τους αντιπάλους,
κάτι που φάνηκε και στην επόμενη διετία της Β' εθνικής.
Το 1993-1994 η ομάδα είχε 15 νίκες, 2 ισο-
παλίες και καμιά ήττα, ενώ το 1994-
1995 (τη χρονιά της ανόδου στην Α'
εθνική δηλαδή) είχε 11 νίκες, 5 ισοπα-
λίες και μόλις μια ήττα από την Νάουσα
με 1-0…

Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ

1991-1992: Πάνω Δέδες, Νικητόπουλος, Οικονομόπουλος, 
Τ. Καλογερόπουλος, Κέππας, Μαλαφέκας. Κάτω: Δούβας,

Στρατέας, Γκότσης, Μάλαμας, Μπονιάκος.

1992-1993: Πάνω: Οικονομόπουλος, Σπάλας, Ζαρφειάδης,
Χρεβατόπουλος, Κοψαχείλης, Ελευθεριάδης. 

Κάτω: Δέδες, Ρακιντζής, Κερανούδης, Βλαστός, Δούβας
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Από τη μεγάλη 
νίκη με 3-0 

στα Γιάννενα το 
1999 στην Β’ εθνική

Ο Λι Μπούλεν στο Πανιώνιος
– Καλαμάτα 1-2 τη σεζόν
1997-1998 στην Α’ εθνική

Ο Νίκος Λυμπερόπουλος σε αγώνα με τον Αθηναϊκό, με αντίπαλο 
τον Μιχάλη Αλβέρτη που στη συνέχεια έπαιξε στην Καλαμάτα 

Ο Χίλτον σε αγώνα με την ΑΕΚ

Ο Θέμης Τζανετής
με τον Μεσσήνιο
Νίκο Φρούσσο 
σε αγώνα με 
τον Ιωνικό τη 

σεζόν 1997-1998
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Γιώργος Μύρτσος και Αντώνης Μαυρέας σε αγώνα το 1994

Μιλόγεβιτς, Κοκότοβιτς και Μουφ ήρθαν στην Καλαμάτα από τα Γιάννενα

Ο Χρήστος Δημόπουλος έπαιξε 
στη Β’ εθνική με την Καλαμάτα

Ο Χάγκαν με τον Παναθηναϊκό
τη σεζόν 1996-1997

Ο Αρης Γαλανόπουλος μαρκάρει τον Νίκο Λυμπερόπουλο 
στο Καλαμάτα – Παναθηναϊκός 0-0 το 2000. 

Χάγκαν, Ντούντου, Μπάτσιος και Οφορίκουε πανηγυρίζουν 
το 1-0 επί του Παναθηναϊκού τη σεζόν 1997-1998

Ο Αλεξάντερ 
Σοάρες σε αγώνα 

με τη Λάρισα
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Κλοπή στο Αιγάλεω
Στις 21-4-1991 το Αιγάλεω υποδέχθηκε την Κα-

λαμάτα σε μια πολύ κρίσιμη αναμέτρηση που θα
έκρινε σε μεγάλο βαθμό την άνοδο στη Β εθνική. Στο
γήπεδο «Στ. Μαυροθαλασσίτης» επικρατούσαν συν-
θήκες ζούγκλας και οι χιλιάδες Καλαματιανοί οπαδοί
προπηλακίστηκαν καθώς η αστυνομία δεν τους έβαλε
οργανωμένα στο γήπεδο. Επίθεση δέχτηκε με πέτρες
και η αποστολή της ομάδας της Καλαμάτας. Στο
γήπεδο βρισκόταν και ο τότε Υπουργός Εξωτερικών
Αντώνης Σαμαράς ο οποίος προπηλακίστηκε με απο-
τέλεσμα να φύγει στο ημίχρονο από το γήπεδο. Στο
αγωνιστικό κομμάτι η Καλαμάτα αντιμετώπισε τον
ανεκδιήγητο διαιτητή Ζαχαρή. Μια απίστευτη διαιτησία
που καυτηρίασε την επόμενη μέρα το σύλλογο του
αθλητικού Τύπου. Απίστευτα σκληρό παιχνίδι από
τους γηπεδούχους με αλλοπρόσαλλα σφυρίγματα
και με 2 πέναλτι εφευρέσεις. Η Καλαμάτα θα ηττηθεί
με 3-1(το Αιγάλεω ήθελε νίκη με 2 γκολ διαφορά)
και θα χάσει το τρένο της ανόδου. Τις επόμενες
ημέρες η Καλαμάτα «βράζει» από την αδικία και οι
οπαδοί κλείνουν για αρκετές ημέρες το δρόμο στο
Ασπρόχωμα ...Ο αγώνας δεν θα επαναληφθεί τελικά
και το Αιγάλεω θα ανέβει στην Β’ εθνική.

Ο Αριστείδης Πετρίχος είχε ηγετική πα-
ρουσία για αρκετά χρόνια στην μεσαία
γραμμή της “Μαύρης Θύελλας”. Πήγε στην
Καλαμάτα το 1985 σε ηλικία 25 ετών
προερχόμενος από τον Απόλλωνα Καλα-
μάτας. Στη “Μαύρη Θύελλα” αγωνίστηκε
8 χρόνια, από το 1985 έως το 1993, τα
χρόνια δηλαδή που η ομάδα έπαιζε στην
Γ’ εθνική. 

Στο διάστημα της παρουσίας του στην
ομάδα έζησε καλές και κακές στιγμές. Η
τελευταία του χρόνια στη Καλαμάτα, ήταν
αυτή που το σημάδεψε και είναι από τους
λόγους που από τότε έως και σήμερα,
σχεδόν 25 χρόνια, έχει αποφασίσει να βρί-
σκεται μακριά από τους αγωνιστικούς χώ-
ρους. Σε αυτή την απόφαση οδηγήθηκε
γιατί όπως μας ανέφερε στη διάρκεια της
συνάντησης μας, πικράθηκε πολύ και στε-
νοχωρήθηκε από τον τρόπο που έφυγε, μία ημέρα μετά τους
εορτασμούς και τα πανηγύρια όλης της πόλης για την άνοδο
της Καλαμάτας στη Β’ εθνική.

Σχετικά με αυτό το γεγονός που το έχει πάντα στη μνήμη
του μας είπε: “Το γεγονός που με έχει σημαδέψει είναι τη
χρονιά που κερδίσαμε την άνοδο από την Γ’ στη Β’ εθνική την

αγωνιστική περίοδο 1992-1993. Ολος ο
κόσμος, όλη η πόλη πανηγύριζε αυτή την
επιτυχία, την άνοδο της ομάδας στη Β’
εθνική. Εκεί, λοιπόν, που όλοι ήμασταν χα-
ρούμενοι και πανηγυρίζαμε την επιτυχία
της ομάδας, που μετά από χρόνια κατάφερε
να ανέβει σε μεγαλύτερη κατηγορία, οι
άνθρωποι της, μας ενημέρωσαν την επόμενη
ημέρα ότι δεν μας υπολογίζουν και μας
έδιωξαν, συνολικά 17 παίκτες. Παίκτες που
είχαμε στερηθεί πολλά πράγματα, αλλά
κάναμε ότι καλύτερο μπορούσαμε ώστε η
ομάδα να καταφέρει να πετύχει αυτό το
στόχο, που στην αρχή φαινόταν ως ένα
άπιαστο όνειρο. Με έχει σημαδέψει πολύ
αυτό και από τότε έχω να πάω στο γήπεδο.
Είναι κάτι που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δεν
μπορείς να δίνεις τα πάντα μέσα στο
γήπεδο ώστε η ομάδα να καταφέρει να

πετύχει την άνοδο και να έρχονται μετά να σου λένε δεν σε
χρειαζόμαστε και να σε διώχνουν. Το επίσης πολύ άσχημο
είναι πως δεν μας κάλεσαν να πάρουμε το μετάλλιο μας.

Τη στιγμή που μια ολόκληρη πόλη χαιρόταν και πανηγύριζε
για την άνοδο, εμείς ήμασταν λυπημένοι γιατί χωρίς να μας
δώσουν καμία εξήγηση, μας έδιωξαν.

Από τους 
μεγαλύτερους 

γκολτζήδες

O Άγγελος Σπάλας ήταν ένας από τους μεγαλύτερους γκολτζήδες
που ανέδειξε το μεσσηνιακό ποδόσφαιρο και σημάδεψε με την
παρουσία του τη δεκαετία του ’90.

Χαρισματικός σκόρερ, είχε την ικανότητα να στέλνει την μπάλα
μέσα από οποιοδήποτε σημείο του γηπέδου και κατάφερε να
παίξει με τη «Μαύρη Θύελλα» μέχρι τη Β’ Εθνική. Τεράστιο πλήγμα
η απουσία του από το θρυλικό ματς με το Αιγάλεω το 1991, τραυ-
ματίστηκε λίγες μόνο μέρες νωρίτερα σε προπόνηση της Εθνικής
Ελπίδων. Μετά την Καλαμάτα αγωνίστηκε με επιτυχία στον Παναι-
τωλικό, ενώ αναδείχθηκε τη δεκαετία του ’80 από τον Απόλλωνα
Καλαμάτας. «Εμείς παίξαμε ποδόσφαιρο σε άλλες εποχές. Τότε
δεν ξενυχτούσαμε για να πάμε να διασκεδάσουμε αλλά επειδή δεν
μας έπαιρνε ο ύπνος από την αγωνία και την υπερένταση, ειδικά
τα βράδια του Σαββάτου. Ζούσαμε κυριολεκτικά για το ποδόσφαιρο
και ήταν όνειρο μόνο και μόνο που φορούσαμε τη φανέλα της Κα-
λαμάτας» θυμάται ο παλαίμαχος άσος που σήμερα ακολουθεί
προπονητική καριέρα και καταλήγει: «Μακάρι τα επόμενα χρόνια
να φέρουν μεγαλύτερες επιτυχίες για τη «Μαύρη Θύελλα» και να
παίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα ντόπια παιδιά».   

Το 1986 ο καταστροφικός σεισμός στην
Καλαμάτα επηρέασε και την “Μαύρη Θύελ-
λα”. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο
πρώτος σεισμός έγινε ακριβώς μια ημέρα
πριν την πρεμιέρα της Γ’ εθνικής, όπου η
Καλαμάτα θα υποδεχόταν τον Φωστήρα. 

Η Μεσσηνιακή αποστολή είχε καταλύσει
σε παραλιακό ξενοδοχείο και ο σεισμός έγινε
την ώρα του φαγητού.

Οπως γίνεται αντιληπτό ο αγώνας με τον
Φωστήρα αναβλήθηκε. Η Καλαμάτα μάλιστα
μπήκε στο πρωτάθλημα περίπου δύο μήνες
αργότερα και έπαιζε εμβόλιμα Τετάρτη τα
παιχνίδια που είχε χάσει. Παρότι ξεκίνησε
καλά και έμεινε αήττητη στα έξι πρώτα ματς,
στην συνέχεια βγήκε η κούραση από τα συ-
νεχόμενα παιχνίδια Τετάρτη – Κυριακή και
η ομάδα υποχώρησε βαθμολογικά. Σε μια
σεζόν που η Καλαμάτα φιλοδοξούσε να

πρωταγωνιστήσει, ο σεισμός δημιούργησε
πολλές δυσκολίες στην “Μαύρη Θύελλα”
και την πορεία της στο πρωτάθλημα. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η ΕΠΟ
είχε προτείνει στην Καλαμάτα να δίνει στην
Αθήνα τα εντός έδρας παιχνίδια της. Η τότε
διοίκηση της Καλαμάτας δεν είχε δεχθεί,
απάντησε ότι η Καλαμάτα ανήκει στην πόλη
και πρέπει να παίζει εκεί, έστω και με τις
δυσκολίες που υπήρχαν. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι εκείνη τη
σεζόν η Καλαμάτα είχε υποδεχθεί τον ισχυρό
τότε Αρη για το Κύπελλο Ελλάδας, σε ένα
ματς όπου η Καλαμάτα είχε εξαιρετική πα-
ρουσία, πάλεψε στα ίσα απέναντι σε μια
από τις δυνατές ομάδες της Α’ εθνικής και
τελικά αποκλείστηκε χάνοντας με 1-2, έχον-
τας παράλληλα και πολλά παράπονα από
την διαιτησία. 

Η ταλαιπωρία από το σεισμό του 1986

AΓΓΕΛΟΣ 
ΣΠΑΛΑΣΗγετική μορφή στα χρόνια της Γ’ εθνικής

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΙΧΟΣ 

Ενα άλλο περιστατικό το οποίο
έχει κρατήσει “ζωντανό” στη μνήμη
του είναι πως σε παιχνίδι με την
Χαλκίδα προκάλεσε τον αντίπαλο
παίκτη να τον κτυπήσει, ώστε να
αφυπνίσει τους συμπαίκτες του και
να διεκδικήσουν τη νίκη που θα δια-
τηρούσε την Καλαμάτα σε τροχιά
ανόδου. 

“Τη χρονιά που ανεβήκαμε στη Β’
εθνική, δίναμε ένα παιχνίδι στη Χαλ-
κίδα με την τοπική ομάδα η οποία
είχε υποβιβαστεί. Είχαμε μείνει πολύ
πίσω στη βαθμολογία και οποιαδή-
ποτε απώλεια βαθμών θα μας κόστιζε,

αφού θα απομακρυνόμαστε από τις
πρώτες θέσεις. Σε αυτό λοιπόν το
παιχνίδι βρεθήκαμε στο πρώτο ημί-
χρονο να χάνουμε 1-0. Στα αποδυ-
τήρια στη διάρκεια του ημιχρόνου
σκεφτόμουν τη θα μπορούσα να κάνω
ώστε να αλλάξουμε την κατάσταση.
Οταν βγήκα στο γήπεδο για το δεύ-
τερο ημίχρονο ακόμη δεν είχα σκεφτεί
κάτι, ώσπου άκουσα τον προπονητή
της Χαλκίδας να δίνει εντολή σε
έναν παίκτη του, μικρό σε ηλικία, να
με μαρκάρει. Ετσι το πρώτο πράγμα
που σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή ήταν
με την έναρξη του β’ ημιχρόνου, να

τον προκαλέσω και να δημιουργήσω
κλίμα έντασης, που ίσως να μας
έβγαινε σε καλό. Πραγματικά, τον
προκάλεσα και αυτός αντέδρασε.
Εκατσα να φάω τρεις μπουνιές και
έμεινα ακίνητος και μέσα στα αίματα.
Αμέσως οι συμπαίκτες μου αφυπνί-
στηκαν έτρεξαν να δουν τη συμβαίνει
και όλο αυτό το γεγονός έφτανε
ώστε να αλλάξει η κατάστα-
ση. Ο διαιτητής απέβαλε
το νεαρό παίκτη της
Χαλκίδας και η ομάδα
μας  κατάφερε τελικά
να κερδίσει 4-1. 

“Εκατσα να τις φάω για να αφυπνιστούν οι συμπαίκτες μου”

Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ
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Ο Γιώργος Μπένος πήγε στην Καλαμάτα
το 1981, μαθητής Α’ Λυκείου τότε και
έκανε ντεμπούτο με την ασπρόμαυρη φα-
νέλα στην Εθνική Ερασιτεχνική το 1982.
Επαιξε μέχρι το 1984 όταν και έφυγε
λόγω σπουδών για να επιστρέψει στην
“Μαύρη Θύελλα” το 1990, όταν πλέον η
ομάδα ήταν στην Γ’ εθνική, με προπονητή
τον Νίκο Χρηστίδη. Στην συνέχεια έπαιξε
ποδόσφαιρο σε Παναρκαδικό και Παναυ-
πλιακό και το 1995 επέστρεψε στην Κα-
λαμάτα αυτή τη φορά για να αναλάβει
την ακαδημία της Καλαμάτας ως προπο-
νητής, μαζί με τον Τάσο Σιούλα. Εμεινε
δύο χρόνια σε αυτό το πόστο, ακολούθησε
το πέρασμα του από Βλαχιώτη και Λεωνίδιο
– με το οποίο έφτασε μέχρι τα μπαράζ της
Γ’ εθνικής – και επέστρεψε εκ νέου στην
Καλαμάτα το 2001, ως πρώτος προπονητής,
σε μια δύσκολη στιγμή που η ομάδα είχε
μόλις πέσει από την Α’ εθνική. Εμεινε
μόνο λίγους μήνες και στην συνέχεια πέ-
ρασε από πάγκους ομάδων όπως η Καβάλα
(με την οποία πήρε πρωτάθλημα στην Γ’

εθνική), η Θήβα και ο Ακράτητος.
Η νέα επιστροφή του, το 2008 αντικα-

θιστώντας τον Στράτο Βουτσακέλη, συ-
νοδεύτηκε με μια ιδιαίτερα θετική πορεία
στην Β’ εθνική. Από αυτή την περίοδο
υπάρχουν και δύο παιχνίδια που θυμάται
έντονα ο Μεσσήνιος τεχνικός: “Αξέχαστο
ήταν το 3-3 με τον Ατρόμητο στο Δημοτικό
Στάδιο. Ενα ματς με φοβερή εξέλιξη και
τον Ατρόμητο να προηγείται 2-3 στο 90’
αλλά εμείς ισοφαρίσαμε με τον Καούνο
στις καθυστερήσεις. Πολύ καλό ματς για
την ομάδα μας και τον κόσμο ήταν και το
2-1 επί του ΠΑΣ Γιάννινα την ίδια χρονιά.
Μια ομάδα με Σαιτιώτη, Λουτσιάνο και
άλλους που πήρε πρωτάθλημα. Κερδίσαμε
με πολύ καλό Μαρσελίνιο και συνολικά
πολύ καλή εμφάνιση”. 

Ζητώντας του να γυρίσει ακόμη πιο
πίσω το χρόνο και να θυμηθεί τα χρόνια
που έπαιζε ποδόσφαιρο, ο Γιώργος Μπένος
χαρακτήρισε πολύ έντονες τις κόντρες με
άλλες μεγάλες ομάδες της εποχής, όπως
ο Παναρκαδικός, η Κέρκυρα και η Αχαϊκή. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΝΟΣ

Και ποδοσφαιριστής
και προπονητής στην

“Μαύρη Θύελλα”

ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πέτυχε 45 γκολ 
σε τρία χρόνια 

Από τους μεγαλύτερους και πιο αποτελεσματικούς επιθετικούς που φόρεσαν την
ασπρόμαυρη φανέλα ήταν ο Βαγγέλης Καλογερόπουλος. Αποκτήθηκε το καλοκαίρι
του 1985 από την Κυπαρισσία και τη σεζόν 1985-1986 πέτυχε 10 γκολ στην Γ’
εθνική. Την επόμενη χρονιά πέτυχε 17 γκολ ενώ τη σεζόν 1987-1988 σημείωσε 18
γκολ. Συνολικά ο γκολτζής της “Μαύρης Θύελλας”  πέτυχε σε τρεις σεζόν 45 γκολ και
στην συνέχεια ακολούθησε η μεγάλη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Πανηγύρισε δύο ανόδους με την “Μαύρη
Θύελλα” φορώντας 6 χρόνια την ασπρόμαυρη
φανέλα. Η παρουσία του Ζώη Δούβα δέσποζε
για χρόνια στην αμυντική γραμμή της Καλαμάτας
σε μια εποχή, που όπως ο ίδιος θυμάται, ήταν
μια ομάδα που φημιζόταν για τον φίλαθλο
κόσμο της. “Αυτό που μας έχει μείνει πιο έντονα
ήταν η παρουσία του κόσμου. Η Καλαμάτα είχε
πολύ κόσμο είτε έπαιζε εντός είτε εκτός έδρας.
Από τα αποδυτήρια ακόμη πριν βγούμε στο γή-
πεδο, ακούγαμε τι γινόταν στις εξέδρες και
λέγαμε πως, σήμερα δεν γίνεται να χάσουμε. Η
παρουσία των φιλάθλων μας έδινε αυτοπεποί-
θηση για αυτό και πολλές φορές κερδίζαμε
ομάδες που είχαν καλύτερους παίκτες. Αλλωστε
συζητούσαμε με τους παίκτες των άλλων ομάδων
και μας έλεγαν πως γνώριζαν ότι στην Καλαμάτα
θα έχαναν. Λύγιζαν... τα γόνατα τους μόλις έμ-
παιναν στο γήπεδο με την ατμόσφαιρα που

υπήρχε. Επιπλέον είχαμε και δυνατή ομάδα. Η
Καλαμάτα ήταν ομάδα με όλη τη σημασία της
λέξης”. 

“Απίστευτη εξέδρα στη Λεωφόρο”
Και εκτός έδρας όμως η Καλαμάτα είχε μαζί

της πολύ κόσμο με τον Δούβα να θυμάται το
ματς κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο
το 1992: “Παίξαμε με ένα πανίσχυρο τότε Πα-
ναθηναϊκό που μας νίκησε με γκολ των Φρα-
τζέσκου και Ουζουνίδη. Η εξέδρα της Καλαμάτας
ήταν πραγματικά απίστευτη σε όγκο και παλμό.
Μεγάλοι παίκτες όπως οι Σαραβάκος, Βαζέχα
αλλά και ο Οσιμ που ήταν στον πάγκο του Πα-
ναθηναϊκού είχαν εντυπωσιαστεί από τον κόσμο
της Καλαμάτας. Μάλιστα σε εκείνο το ματς
είχαμε δύο ευκαιρίες να προηγηθούμε με τους
Πετρίχο και Δέδε αλλά στον Παναθηναϊκό υπήρχε
ο... Βάντσικ”, θυμάται ο Ζώης Δούβας.

“Δεν ακούγαμε ούτε ραδιόφωνο”
Ο Ζώης Δούβας έζησε την άνοδο από την Γ’

στην Β’ εθνική το 1993 αλλά και την άνοδο από
την Β’ στην Α’ εθνική το 1995: “Το 1993 παίξαμε
ξανά στη Λεωφόρο, αυτή τη φορά με τον Ηλυ-
σιακό για το πρωτάθλημα σε ένα ματς που πάλι
είχαμε πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο. Ηταν ένα
ματς που το θέλαμε πολύ αλλά χάσαμε με 2-1.
Στο λεωφορείο κατά την επιστροφή δεν ανοίξαμε
ούτε το ραδιόφωνο από την στενοχώρια. Ακο-
λουθούσε το ματς με τον Πανηλειακό όπου θα
κρίνονταν πολλά. Τις προηγούμενες μέρες έφτια-
χναν επιπλέον χώρους για τους φιλάθλους στο
γήπεδο καθώς γνώριζαν ότι θα υπάρξει κοσμο-
συρροή. Πήγαμε στο γήπεδο 1,5 ώρα πριν τη
σέντρα και στο γήπεδο είχε ήδη 2.000 φιλάθλους.
Ακολούθησε η νίκη μας με 3-0”. 

“Με τέτοιο κόσμο θα έβγαινα Ευρώπη”
Η Καλαμάτα έφτασε μέχρι του 8 του Κυπέλλου Ελλάδας το 1993 όταν και

αποκλείστηκε από την Δόξα Δράμας στην παράταση με τον Ζώη Δούβα να θυμάται
την αντίδραση του τότε προέδρου της Δόξας: “Είχαμε χάσει με δύο πέναλτι στη
Δράμα. Εδώ προηγηθήκαμε και δικαιούμαστε ένα πέναλτι για να προκριθούμε πριν
την παράταση όπου τελικά έγινε το 2-2 και αποκλειστήκαμε. Πρόεδρος στη Δόξα, που
έπαιζε Α’ εθνική τότε, ήταν ο Τσιτσόπουλος ο οποίος μόλις μπήκε στο
κατάμεστο γήπεδο του Μεσσηνιακού, είπε στους ανθρώπους της ομάδας
μας πως αν ήταν εδώ και είχε τέτοιο κόσμο θα έβγαινε κάθε χρόνο Ευ-
ρώπη”. Κλείνοντας, ο Δούβας σημειώνει πως θέλει να θυμάται τις ευ-
χάριστες στιγμές, ωστόσο υπάρχει και στην δική του μνήμη πολύ έντονο
το ματς το ματς και τα όσα έγιναν στο Αιγάλεω το 1991. 

Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΖΩΗΣ ΔΟΥΒΑΣ
“Δυνατή ομάδα, δυνατή έδρα”

Βαγγέλης Καλογερόπουλος, Γιώργος Μύρτσος, Νίκος Μουστάκας και Τάκης Ρακιντζής
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Η ανοδική πορεία που ξεκίνησε τη σεζόν 1992-
1993 με την άνοδο από την Γ’ στην Β’ εθνική, ήταν
φανερό πως θα έχει και συνέχεια. Η Καλαμάτα μπήκε
δυναμικά και στο πρωτάθλημα της Β’ εθνικής και τελικά
κατάφερε με τη δεύτερη προσπάθεια να πανηγυρίσει
την επιστροφή της στην Α’ εθνική μετά από 20 χρόνια. 

Την πρώτη σεζόν στη Β' εθνική, το 1993-1994, η
Καλαμάτα είχε πανίσχυρη έδρα αλλά ήταν πολύ αδύναμη

εκτός με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κοιτάξει ψηλά.
Τελικά τερμάτισε στην 7η θέση με 51 βαθμούς. Είχε

15 νίκες, 6 ισοπαλίες και 13 ήττες, πέτυχε 44 γκολ και
δέχτηκε 48. Εντός έδρας ήταν πολύ δυνατή με 15
νίκες, δύο ισοπαλίες και καμιά ήττα, εκτός όμως δεν
είχε ούτε ένα διπλό, είχε 4 ισοπαλίες και 13 ήττες.

Την επόμενη χρονιά όμως η Καλαμάτα πανη-
γύρισε την άνοδο και την επιστροφή στην Α' εθνική.

Ισοβάθμησε στην 2η θέση με την Παναχαϊκή με 59
βαθμούς (πρωταθλητής ήταν ο Πανηλειακός με 67)
και πήρε το ένα από τα τρία εισιτήρια για την Α' εθνική,
ενώ ο Ιαλυσός Ρόδου ήταν τέταρτος με 57 βαθμούς.

Η Καλαμάτα είχε 16 νίκες, 11 ισοπαλίες και 7 ήττες,
πέτυχε 47 γκολ και δέχτηκε 24. Εντός έδρας είχε 11
νίκες, 5 ισοπαλίες και μια ήττα (από τη Νάουσα με 1-0)
ενώ εκτός έδρας είχε 5 νίκες, 6 ισοπαλίες και 6 ήττες.

Πανηγύρισε την μεγάλη
επιστροφή στην Α’ εθνική

Το 3-0 με
Ολυμπιακό!

Στις 31 Μαρτίου 1996 η Καλαμάτα
πέτυχε μια από τις μεγαλύτερες νίκες
της ιστορίας της κερδίζοντας 3-0
τον Ολυμπιακό στο κατάμεστο γή-
πεδο του Μεσσηνιακού! Η νίκη της
«Μαύρης Θύελλας» με 3-0, μάλιστα,
είναι «φτωχή» βάσει της εικόνας του
αγώνα. Είχε και ο Ολυμπιακός τις
ευκαιρίες του, ειδικά μετά το πρώτο
γκολ που δέχθηκε αλλά μάλλον έμει-
νε ευχαριστημένος που δεν δέχθηκε
περισσότερα γκολ. 

Η Καλαμάτα έκανε ό,τι ήθελε μες
στο γήπεδο και αν οι παίκτες της
ήταν πιο προσεκτικοί θα μιλούσαμε
σήμερα για ιστορικό διασυρμό του
Ολυμπιακού.

Καλαμάτα – Ολυμπιακός 3-0
(26’Λυμπερόπουλος, 53’ Τεγγελί-

δης, 87’ Δέδες)
Καλαμάτα (Μπο Πέτερσον): Κο-

ψαχείλης, Ντούντου, Σακελλαρό-
πουλος, Τζούμπα, Στυλιανόπουλος
(83’ Κωστούλας), Μπλέτσας, Κων-
σταντινίδης, Τζόνσον, Δέδες (90’
Γκόλιας), Τεγγελίδης (78’ Οφορί-
κουε), Λυμπερόπουλος.

Ολυμπιακός (Τάκης Περσίας): Ράν-
τος, Αμανατίδης, Καλαντζής (64’
Τρούπκος), Ιωαννίδης (69’ Μαρινά-
κης), Καραταΐδης, Καραπιάλης, Κα-
ρασαββίδης, Γεωργάτος (64’ Σαπά-
νης), Πασσαλής, Αλεξανδρής, Ίβιτς.
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Εμπε Χάγκαν ................................................19
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Νίκος Βαβίλης................................................8
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Παναγιώτης Τζαναβάρας ...........................6
Βασίλης Φωτεινάκης...................................4
Γιάννης Δουβίκας..........................................4
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Στράτος Γκαρόζης.........................................3
Νάσος Σεντεμέντες ......................................3
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ΣΚΟΡΕΡ
Νίκος Λυμπερόπουλος .............................11
Σαμ Τζόνσον ...................................................6
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Γιάννης Μπελά...............................................4
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Πέτρος Τεγγελίδης ......................................3
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Πίτερ Οφορίκουε ..........................................1
Κώστας Τσάνας .............................................1

Τα χρυσά
χρόνια της
Α’ εθνικής!

Η “Μαύρη Θύελλα” επέστρεψε στην Α’ εθνική μετά από 20
χρόνια! Μάλιστα η Μεσσηνιακή ομάδα δεν ήταν περαστική από
την μεγάλη κατηγορία του Ελληνικού ποδοσφαίρου στην οποία
έπαιξε πέντε σεζόν από το 1996 εώς το 2001. Ηταν τα χρυσά
χρόνια της Καλαμάτας από την οποία πέρασαν πολλοί μεγάλοι
παίκτες και σπουδαίοι προπονητές. Ο κόσμος διψούσε για ποδό-
σφαιρο, γέμιζε το γήπεδο και η ομάδα τον αποζημίωνε παίζοντας
σπουδαίο ποδόσφαιρο και παίρνοντας πολλές μεγάλες νίκες. Την
πρώτη της σεζόν στην Α’ εθνική, το 1995-1996, η Καλαμάτα
έμεινε εύκολα στην κατηγορία, τερματίζοντας τελικά στην 13η
θέση με 39 βαθμούς, μεταξύ 18 ομάδων. Πρωταθλητής εκείνη τη
σεζόν αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός, που ήταν η μια από τις δύο
ομάδες που πέρασαν με διπλό (1-0) από την Καλαμάτα (η άλλη
ήταν ο ΟΦΗ που νίκησε 3-2 στην πρεμιέρα).

Το αποτέλεσμα που ξεχώρισε ήταν φυσικά το ιστορικό 3-0 επί
του Ολυμπιακού στο γήπεδο του Μεσσηνιακού. Αίσθηση είχε
προκαλέσει και το εντυπωσιακό 5-0 επί της Λάρισας. Η Καλαμάτα
είχε 8 νίκες, 7 ισοπαλίες και 2 ήττες εντός. Εκτός έδρας είχε μια
νίκη, 5 ισοπαλίες και 11 ήττες. Το διπλό επί του Εθνικού (2-3)
ήταν το πρώτο της Καλαμάτας σε επίπεδο Α' εθνικής.

Αμεση 
επιστροφή

στην μεγάλη
κατηγορία

Το 1998-1999 η Καλαμάτα επέστρεψε
στη Β' εθνική μετά από τρία χρόνια συνε-
χόμενης παρουσίας στην Α' εθνική, ωστόσο
κατάφερε άμεσα να επιστρέψει στη μεγάλη
κατηγορία. Πήρε την τρίτη θέση στο πρω-
τάθλημα με 65 βαθμούς, ισοβαθμώντας
με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Στην κορυφή ήταν
Τρίκαλα και Παναχαϊκή με 68 βαθμούς.
Το εντυπωσιακό 3-0 στα Γιάννενα ήταν
το ματς που της χάρισε ουσιαστικά την
άνοδο. Η Καλαμάτα είχε 19 νίκες, 8 ισο-
παλίες και 7 ήττες, πέτυχε 47 γκολ και
δέχτηκε 25. Είχε 14 νίκες, 2 ισοπαλίες
και μια ήττα εντός έδρας ενώ εκτός είχε 5
νίκες, 6 ισοπαλίες και 6 ήττες.

Την σεζόν 1996-1997 η Καλαμάτα έπαιξε
για δεύτερη σερί φορά στην Α' εθνική.

Τερμάτισε στην 11η θέση με 41 βαθμούς,
σε σύνολο 18 ομάδων. Εντός έδρας είχε 8
νίκες, 6 ισοπαλίες και 3 ήττες. Εκτός είχε 2
νίκες, 5 ισοπαλίες και 10 ήττες. Εντός ξεχώρισε
το 5-0 επί του Άρη ενώ εκτός έδρας υπήρξε

το εντυπωσιακό 5-2 επί του Ηρακλή (το άλλο
διπλό ήταν στην Καστοριά 2-1). Πρωταθλητής
της σεζόν ήταν ο Ολυμπιακός.

Για τρίτη σερί φορά έπαιξε στην Α' εθνική
τη σεζόν 1997-1998 η Καλαμάτα, όμως αυτή
τη φορά δεν τα κατάφερε και υποβιβάστηκε.
Τερμάτισε στην προτελευταία θέση με 29 βαθ-

μούς, 4 λιγότερους από την ζώνη του υποβι-
βασμού.

Εντός είχε 6 νίκες, 2 ισοπαλίες και 9 ήττες!
Εκτός είχε ένα διπλό, 6 ισοπαλίες και 10
ήττες. Πρωταθλητής ήταν και πάλι ο Ολυμ-
πιακός. Μαζί με την Καλαμάτα υποβιβάστηκαν
ο τελευταίος Αθηναϊκός και η 16η Παναχαϊκή.

Μεγάλες νίκες εντός και εκτός έδρας
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Η σεζόν 1999-2000 
θεωρείται από πολλούς 
η πιο επιτυχημένη στην 
ιστορία του συλλόγου. 

Στη διάρκεια της χρονιάς πέτυχε μερικές
εντυπωσιακές νίκες, όπως το 5-2 επί του
Άρη εντός έδρας και οι έξι νίκες εκτός
έδρας επί: Απόλλωνα Αθ. (2-1), Ιωνικού
(1-0), Παναχαϊκής (2-1), Καβάλας (1-0),
Τρικάλων (2-0) και Προοδευτικής (2-1).

Τερμάτισε 9η σε σύνολο 18 ομάδων
με 44 βαθμούς. Εντός είχε 6 νίκες, 8 ισο-
παλίες και 3 ήττες. Εκτός 6 νίκες και 11
ήττες.

Τερμάτισε στην 9η θέση του πρωτα-
θλήματος με 44 βαθμούς, χάνοντας μόλις
για ένα βαθμό τη συμμετοχή της στους
αγώνες μπαράζ για την έξοδο στο Κύπελλο
ΟΥΕΦΑ. Κέρδισε, όμως, τη συμμετοχή
της στο Κύπελλο Ιντερτότο ΟΥΕΦΑ 2000,
που ήταν η πρώτη και μοναδική μέχρι
σήμερα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Το
καλοκαίρι του 2000 αντιμετώπισε στον
3ο γύρο την Τσμελ Μπιλσάνι (Τσεχία) και
αποκλείστηκε με δυο ήττες (0-5, 0-3).

Παράλληλα την ίδια σεζόν, έκανε με-
γαλειώδη πορεία στο Κύπελλο Ελλάδος,
φτάνοντας ως τα ημιτελικά. Τερμάτισε
πρώτη στον προκριματικό όμιλο με τέσ-
σερις νίκες: επί Ναυπακτιακού Αστέρα
(4-0 εντός), Πανελευσινιακού (1-0 εκτός),
Λύκων Θεσσαλονίκης (2-0 εκτός) και Πιε-
ρικού (2-0 εντός) και μία ήττα από τον
Απόλλωνα Αθ. (1-2 εντός). 

Στη συνέχεια απέκλεισε κατά σειρά
την Προοδευτική με 3-2 (εντός) και τον
ΟΦΗ στα προημιτελικά (0-1, 3-0), για να
αποκλειστεί στα ημιτελικά από τον Ιωνικό
(0-2, 2-4).

Εκρηκτικό
μείγμα…

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό κεφά-
λαιο στα 50 χρόνια της ιστορίας
της «Μαύρης Θύελλας» αποτελούν
οι ξένοι ποδοσφαιριστές που πρω-
ταγωνίστησαν με τη φανέλα της
και λατρεύτηκαν από τους Μεσ-
σήνιους φιλάθλους.

Ο αείμνηστος Τσιμάγκα, βασικό
στέλεχος της ομάδας που κέρδισε
την άνοδο από τη Γ’ στη Β’ Εθνική
το 1993, ήταν ο πρώτος από μία
σειρά ποδοσφαιρικών μεταναστών
που βρέθηκαν στη μεσσηνιακή
πρωτεύουσα τη δεκαετία του ’90. 

Ακολούθησαν οι δύο Βραζιλιά-
νοι Αντεμάρ και Τονίνιο, ενώ… πα-
κέτο με τον Κοκότοβιτς κατέφθα-
σαν το καλοκαίρι του 1994 οι Σέρ-
βοι Μουφ και Μιλόγεβιτς, που
έκαναν άμεσα τη διαφορά και συ-
νέβαλαν τα μέγιστα ώστε η ασπρό-
μαυρη ομάδα να επιστρέψει στην
Α’ Εθνική την επόμενη χρονιά.

Από ‘κει και πέρα πήραν τη σκυ-
τάλη οι Γκανέζοι. Τζόνσον, Χάγκαν,
Ντούντου, Οφορίκουε, Άντο, Σάμπ-
σον και Μπαφούρ ήρθαν με τη
σειρά που αναφέρονται, δημιουρ-
γώντας μία γκανέζικη παρέα που
έχει μείνει στην ιστορία.

Το 1998 η τότε διοίκηση του
Σταύρου Παπαδόπουλου έφερε
στην Καλαμάτα τους Βραζιλιάνους
Αλεχάντρε Σοάρες, Λουίς Ντακρός,
Σάντρο Σκαπίν και τον Σκωτσέζο
Λι Μπούλεν (σημερινό βοηθό προ-
πονητή της Σέφιλντ Γουένσντεϊ),
πριν καταφθάσει άλλη μία τριάδα
Γκανέζων, που αποτελούσαν ο Ντέ-
ρεκ Μπόατενγκ, ο Φόστερ Κινγκ
Μπάτσιος και ο Σαμουέλ Μπεντίλ. 

Οι Βραζιλιάνοι Χίλτον και Άλβες
ήταν οι τελευταίοι της εποχής Πα-
παδόπουλου και έμειναν ελάχιστα
αλλά κατάφεραν να αφήσουν και
αυτοί το στίγμα τους. 

Τη σεζόν 2000-2001 η Καλαμάτα υποβιβάστηκε από την Α' εθνική,
όπου δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει από τότε. Ήταν μια κακή σεζόν
με τον υποβιβασμό να σφραγίζεται στο τέλος του πρωταθλήματος με
την εντός έδρας ήττα απέναντι στον ΟΦΗ με 1-4.

Η Καλαμάτα τερμάτισε προτελευταία σε σύνολο 16 ομάδων με 21
βαθμούς. Εντός είχε μόνο 3 νίκες, 7 ισοπαλίες και 5 ήττες. Εκτός είχε 1
νίκη, 2 ισοπαλίες και 12 ήττες. Σε μια κακή χρονιά είχε μια μεγάλη νίκη
με 3-1 απέναντι στην ΑΕΚ.

Αποχαιρέτησε 
την Α’ εθνική

Εντυπωσιακή παρουσία
τη σεζόν 1999-2000

Προπονητής: Εδουάρδο Αμορίν (1η-21η αγωνιστική), Βασίλης Γεωργόπουλος (22η-34η αγωνιστική).
Τερματοφύλακες: Σωτήρης Λυμπερόπουλος (17), Χρήστος Κελπέκης (16), Δημήτρης Κωνσταντόπουλος (2)
Αμυντικοί: Άλβες (22), Μάκης Μπελεβώνης (25), Αρις Γαλανόπουλος (14), Νίκος Γεωργέας (28, 1 γκολ), Χρήστος

Μικές (24), Θέμης Τζανετής (24), Βαγγέλης Κεφάλας (12, 1 γκολ), Κώστας Ιωάννου (10), Σάντρο Σκαπίν (5), Δημήτρης
Κουτίβας (2), Βασίλης Αλεβίζος (2).

Μέσοι: Βαγγέλης Κουτσουρές (31, 6 γκολ), Παναγιώτης Δρούγας (29), Θωμάς Τρούπκος (24, 6 γκολ), Κάρλος Ντακρός
(20, 3 γκολ), Παναγιώτης Μπαχράμης (16, 2 γκολ), Βασίλης Μπλέτσας (10), Κώστας Δασκαλάκης (7), Μιχάλης Αλβέρτης
(6), Βασ. Κοσυφολόγος (1), Λουσιντο (1).

Επιθετικοί: Αλεσάντρο Σοάρες (26, 3 γκολ), Χίλτον (25, 6 γκολ), Σάμσον (19, 1 γκολ), Ντέρεκ Μπόατενγκ (17, 5 γκολ),
Χρήστος Καλαντζής (10, 1 γκολ), Σίμονς (9), Στάθης Κάππος (7, 1 γκολ), Λι Μπούλεν (5).

Η Καλαμάτα της σεζόν 1999-2000

Από τους πρωταγωνιστές
της σεζόν ο Σοάρες

Αντεμάρ
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Πέμπτη στα εισιτήρια στην Α’ εθνική 
Στην επιστροφή της στην Α’ εθνική τη σεζόν 1995-1996 η Καλαμάτα προκάλεσε αί-

σθηση στο πανελλήνιο με την γεμάτη κόσμο και παλμό έδρα της. Είναι χαρακτηριστικό
ότι η Μεσσηνιακή ομάδα ήταν 5η στα εισιτήρια στο πρωτάθλημα, πίσω μόνο από τις
μεγάλες ομάδες της χώρας, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Ο πάγκος της “Μαύρης Θύελλας” σε αγώνα στο ΟΑΚΑ

Η “Μαύρη Θύελλα” σε αγώνα στο ΟΑΚΑ τη σεζόν 1995-1996

Φραντζέσκος και Σοάρες σε πανηγυρικό
στιγμιότυπο από τη σεζόν 2000-2001

Η Καλαμάτα όπως παρατάχθηκε στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό (ήττα 1-0) το 2001 στη Λεωφόρο
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Ενας από τους κορυφαίους Ελληνες ποδοσφαι-
ριστές που ξεκίνησε από την Καλαμάτα... Ο Νίκος
Λυμπερόπουλος είναι βάσει αριθμών και καριέρας
ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που φόρεσε τη φα-
νέλα της “Μαύρης Θύελλας” στα 50 χρόνια
ιστορίας της. Ο Φιλιατρινός επιθετικός πήγε τον
Γενάρη του 1994 σε ηλικία 18,5 ετών στην Καλα-
μάτα από την Εράνη και στα δυόμιση χρόνια πα-
ρουσίας του στη “Μαύρη Θύελλα”... εκτόξευσε τις
μετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Το
καλοκαίρι του 1996 ο “Λύμπε” πήρε μεταγραφή
στον Παναθηναϊκό στον οποίο έμεινε 7 χρόνια
και μεγαλούργησε στην Α’ εθνική και στο Τσάμπιονς
Λιγκ. Σειρά ύστερα είχε η ΑΕΚ που έπαιξε μία πεν-
ταετία και το 2008 πήρε απόφαση να δοκιμάσει
την τύχη του στο εξωτερικό και την Αϊντράχτ
Φρανκφούρτης. Στη Μπουντεσλίγκα έπαιξε δύο
χρόνια με επιτυχία και το 2010 γύρισε στην
Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ και δύο χρόνια
αργότερα “κρέμασε” τα παπούτσια του σε ηλικία
37 ετών. Ο Λυμπερόπουλος μετρά 561 συμμετοχές
και 219 γκολ στην καριέρα του, ενώ έπαιξε 76
φορές στην Εθνική Ανδρών και πέτυχε 13 γκολ.

Δύο φορές, το 2003 με Παναθηναϊκό και το
2007 με ΑΕΚ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Α’
εθνικής, ενώ το 2007 ψηφίστηκε από τον ΠΣΑΠ
ως ο καλύτερος Ελληνας ποδοσφαιρι-
στής του πρωταθλήματος. Ο ίδιος
μιλά με τα καλύτερα λόγια για
τα χρόνια που πέρασε στην Κα-
λαμάτα, η οποία τον βοήθησε
να αναδείξει το πλούσιο τα-
λέντο του. “Εκείνη η φουρνιά
παικτών, μαζί και εγώ, ήταν τυχερή
γιατί η Καλαμάτα δούλευε τότε σε επαγγελ-
ματικά πρότυπα. Υπήρχαν γήπεδα, προπονητήρια,
δεν μας έλειπε τίποτα και όλα αυτά οφείλονταν
στον Σταύρο Παπαδόπουλο. Δεν θα ξεχάσω τρία
πράγματα από το πέρασμα μου από την Καλαμάτα...
Την ημέρα που πήρα μεταγραφή, την άνοδο από
τη Β’ στην Α’ εθνική και την πολύ καλή σεζόν
1995-96 τόσο για μένα όσο και για την ομάδα,
που μου έδωσε τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό.
Ο κόσμος βοηθούσε πολύ και μας έδινε ώθηση,
ξέραμε ότι έχουμε ένα στήριγμα”, τονίζει ο παλαί-
μαχος διεθνής άσος που φόρεσε σε 78 ματς τη
φανέλα της “Μαύρης Θύελλας” και σημείωσε 20
γκολ.

Το γκολ με τον Εθνικό στο Καραϊσκάκη

Τα παιχνίδια και τα γκολ που ξεχωρίζει με την
ασπρόμαυρη φανέλα ο Νίκος Λυμπερόπουλος
είναι: “Πρώτα απ’ όλα το πρώτο μου γκολ στην Α’
εθνική σε ηλικία 20 ετών στο ματς με τον Εθνικό
στο Καραϊσκάκη που κερδίσαμε 2-3. Ηταν μια ιδι-
αίτερη στιγμή για μένα που συνδυάστηκε με μια
μεγάλη νίκη της ομάδας, ενώ υπήρχαν και πολλοί
Καλαματιανοί φίλαθλοι στο γήπεδο.

Μετά σαφώς και μου έχουν μείνει τα παιχνίδια
με τον Ολυμπιακό που νικήσαμε 3-0 και η ισοπαλία
2-2 με την ΑΕΚ”. Αρνητική στιγμή για τον Λυμπε-
ρόπουλο αποτέλεσε το διάστημα που δεν αγωνι-
ζόταν πολύ, τον δεύτερο χρόνο του στην ομάδα
με προπονητή τον Κοκότοβιτς.

“Τότε ήθελα να φύγω από την Καλαμάτα, ενώ
μου είχαν προτείνει να πάω δανεικός στη Σπάρτη.
Ηταν όμως κι ένα στοίχημα για μένα να πείσω για
την αξία μου και να τους αλλάξω γνώμη”. Ο
Νίκος Λυμπερόπουλος δίνει κλείνοντας το δικό
του μήνυμα στην Καλαμάτα και τον κόσμο της...

“Αυτή η ομάδα δεν θα βγει ποτέ από την καρδιά
μου. Είμαι αισιόδοξος και πιστεύω πως κάτι θα
βρεθεί και θα επιστρέψει εκεί που ανήκει, στην Α’
εθνική. Μόνο να κερδίσει έχει το ελληνικό ποδό-
σφαιρο με την άνοδο της Καλαμάτας, μια ομάδα
που κουβαλά πίσω της πολύ κόσμο”.

ΝΙΚΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Ο Αλέκος Δέδες έπαιξε συνολικά δέκα χρόνια
στην “Μαύρη Θύελλα” με την οποία τα έζησε
όλα. Ανόδους, μεγάλες νίκες στην Α’ εθνική,
προσωπικές διακρίσεις. Πανηγύρισε μαζί της
δύο ανόδους, από την Γ’ στην Β’ εθνική το
1993 και από την Β’ στην Α’ εθνική το 95’. Με
315 συμμετοχές και 39 γκολ με την φανέλα της
“Μαύρης Θύελλας” στις εθνικές κατηγορίες, ο
Αλέκος Δέδες είναι ένας από τους παίκτες που
έγραψαν την δική τους μεγάλη ιστορία στην
ομάδα και είναι ο πρώτος παίκτης της Καλαμάτας
σε συμμετοχές στις εθνικές κατηγορίες! Από το
1989 εώς το 1997 έπαιξε για 8 χρόνια με την
“Μαύρη Θύελλα” και στις τρεις μεγάλες κατη-
γορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου και ακο-
λούθησε η μεταγραφή στον ΟΦΗ. Επέστρεψε
στην Καλαμάτα το 2007 και αγωνίστηκε δύο
ακόμη χρόνια με την ασπρόμαυρη φανέλα. 

Το ματς στο Αιγάλεω το 1991
Το πρώτο αξέχαστο παιχνίδι για τον Αλέκο

Δέδε δεν είχε ευχάριστη εξέλιξη. Ο λόγος φυσικά
για τον περίφημο αγώνα στο Αιγάλεω το 1991.
“Πήγα στην Καλαμάτα μόλις 16,5 ετών. Προπο-
νητής ήταν τότε ο Τάσος Παναγιωτόπουλος που
με πίστεψε και με προώθησε. Το πρώτο πολύ
μεγάλο ματς που έζησα ήταν αυτό στο Αιγάλεω
το 1991. Ενα ματς που ίσως άλλαζε την ζωή
κάποιων παικτών της ομάδας αν εξελισσόταν
διαφορετικά. Η Καλαμάτα είχε στην πλειοψηφία
της Μεσσήνιους παίκτες. Εκείνη την εποχή δεν
είχαμε αντιληφθεί ότι ήταν ένα ματς που θα
έμενε στην ιστορία. Επεσε πολύ ξύλο εκείνη την
ημέρα. Η ομάδα μας δεν μπήκε καν στο γήπεδο
από την κεντρική είσοδο αλλά από την πλευρά
των φιλάθλων. Από την αρχή καταλάβαμε ότι
κάτι δεν πηγαίνει καλά. Επρεπε να χάσουμε με
δύο γκολ διαφορά τουλάχιστον. Ετσι όταν ισο-
φαρίσαμε σε 1-1 με τον Μπιζίμη ακολούθησαν
τα δύο πέναλτι στο Αιγάλεω για να γίνει το
τελικό 3-1”.

Με Πανηλειακό το πρώτο σπουδαίο γκολ
Το 3-0 με τον Πανηλειακό στο γήπεδο του

Μεσσηνιακού τη σεζόν της ανόδου 1992-1993
είναι ένα από τα ματς που έχουν μείνει αξέχαστα
στον Αλέκο Δέδε, καθώς είχε πετύχει το ένα
από τα 9 τέρματα του εκείνη τη χρονιά και πα-
ράλληλα το πρώτο πολύ σημαντικό γκολ με την
φανέλα της Καλαμάτας. “Ανοιξα το σκορ στο
13’ με χτύπημα φάουλ, ενώ στα γκολπόστ του
Πανηλειακού ήταν ο Γκιτσιούδης. Ακολούθησαν
δύο γκολ από τον Θανάση Λακριντή για να πά-
ρουμε την πιο καθοριστική νίκη για την άνοδο
με 3-0. Στον Πανηλειακό έπαιζε τότε ο Τζόρτζε-
βιτς, που αργότερα δήλωσε πως μια από τις χει-
ρότερες στιγμές της καριέρας του ήταν η απώλεια
της ανόδου τότε για τον Πανηλειακό”. 

Πανηγύρισε δύο ανόδους
Η άνοδος από την Γ’ στην Β’ εθνική σφραγί-

στηκε σε ένα ματς που δεν έγινε ποτέ, καθώς το
Αιγάλεω δεν ήρθε τελικά στο γήπεδο του Μεσ-
σηνιακού: “Αν έρχονταν θα έχαναν”, λέει ο
Αλέκος Δέδες που θυμάται πάντως ότι η Καλα-
μάτα είχε αντιμετωπίσει... περίεργες καταστάσεις
στα προηγούμενα ματς. “Αν γινόταν το ματς με
το Αιγάλεω θα παίζαμε χωρίς 4 παίκτες που
ήταν τιμωρημένοι λόγω καρτών. Εγώ είχα δεχτεί
κίτρινη στο προηγούμενο ματς με την Καλλιθέα
στο 82’ για καθυστέρηση ενώ χάναμε 2-1!

Την επόμενη χρονιά, το 1993-1994 στην Β’
εθνική έγιναν πολλές αλλαγές. Ηρθαν παίκτες
ονόματα της εποχής όπως οι Παπαϊωάννου, Δη-
μόπουλος, Γεωργαμλής, Γεωργιάδης, Χιονάς,
Μύρτσος και άλλοι. Η ομάδα ήταν πανίσχυρη
στην έδρα της αλλά δεν κερδίζαμε εκτός έδρας.
Αντίθετα την σεζόν 1994-1995 η ομάδα είχε
πολύ δυνατό σύνολο. Είχε ωριμάσει για να
ανέβει. Είχαν έρθει και οι παίκτες από τα Γιάννενα,
οι Μουφ, Μιλόγιεβιτς, Τζούμπα και Μπελά που
δυνάμωσαν πολύ την ομάδα”, θυμάται ο Αλέκος
Δέδες που εκείνη τη σεζόν είχε σκοράρει 9
φορές και ήταν δεύτερος σκόρερ της ομάδας
μετά τον Μουφ που είχε 13. Οσον αφορά τα
ματς “κλειδιά” για την άνοδο, ο Αλέκος Δέδες
θεωρεί κομβικό το 3-0 με τον Ιάλυσο στην Κα-
λαμάτα και το εντυπωσιακό 5-4 στην Καρδίτσα.

Τα έζησε όλα με 
την “Μαύρη Θύελλα”

ΑΛΕΚΟΣ ΔΕΔΕΣ

Οι χρονιές στην Α’ εθνική και η επιστροφή το 2007
Την πρώτη μας χρονιά στην Α’ εθνική, το 1995-1996, εγώ μόλις είχα τελειώσει την στρατιωτική

μου θητεία. Η ομάδα έμεινε εύκολα στην κατηγορία και θα μπορούσε να τερματίσει πολύ ψηλότερα
αλλά στα τελευταία ματς δόθηκαν ευκαιρίες σε πολλά νεαρά παιδιά και χάθηκαν κάποιοι βαθμοί
που θα μπορούσαμε να πάρουμε. Εκείνη τη σεζόν ξεχώρισε ο Νίκος Λυμπερόπουλος και ήρθε η με-
ταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Σε όλους έχει μείνει αξέχαστο το 3-0 επί του Ολυμπιακού”, λέει ο
Μεσσήνιος άσος που σε εκείνο το ματς είχε σκοράρει το τρίτο γκολ. “Υπήρχε μεγάλη δίψα τότε στον
κόσμο της Καλαμάτας και στο γήπεδο υπήρχε πολύ κόσμος σε όλα τα παιχνίδια. Αγωνιστικά, αν
εκείνο το πολύ καλό υλικό έμενε μαζί για 2-3 χρόνια ίσως έκανε το κάτι παραπάνω. Την επόμενη
σεζόν, 1996-1997 έγιναν και πάλι αλλαγές στο ρόστερ όμως μείναμε εύκολα στην κατηγορία.
Είχαμε σημειώσει μια σημαντική νίκη με 1-0 επί του Παναθηναϊκού με το γκολ του Οφορίκουε και
μερικά εντυπωσιακά σκορ όπως το 5-0 με την Λάρισα και τον Αρη αλλά και το 5-2 στο Καυταντζόγλειο
με τον Ηρακλή». Στο ματς αυτό ο Δέδες είχε δύο γκολ και δύο ασίστ σε μια από τις καλύτερες
εμφανίσεις της καριέρας του. Το καλοκαίρι του 1997, μετά από 8 χρόνια στην “Μαύρη Θύελλα”, ο
Αλέκος Δέδες πήρε μεταγραφή στον ΟΦΗ. Η “Μαύρη Θύελλα” ωστόσο παρέμεινε η
ομάδα της καρδιάς του, όπως ο ίδιος την χαρακτηρίζει, για αυτό και το 2007
επέστρεψε για να παίξει στην Β’ εθνική στα 37 του χρόνια. “Μου έγινε κρούση να
κλείσω την καριέρα μου στην Καλαμάτα και δέχτηκα με χαρά να επιστρέψω. Εκείνα
τα χρόνια η Καλαμάτα έμενε εύκολα αλλά δεν είχε την δυναμική να χτυπήσει άνοδο
στην Α’ εθνική”, τονίζει για εκείνη την περίοδο ο Αλέκος Δέδες. 

Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ
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Γνώρισε την 
“Μαύρη Θύελλα” μικρό 
παιδί, έξω από τα κάγκελα
του γηπέδου του 
Μεσσηνιακού, όπου έβλεπε
την “μελανόλευκη” ομάδα
στην Α’ εθνική και 
ονειρευόταν να παίξει 
κάποτε και αυτός εκεί. 

Το παιδικό όνειρο έγινε πραγματικότητα το
καλοκαίρι του 1985 για τον Αντώνη Μαυρέα ο
οποίος από τα Πράσινα Πουλιά πήρε μεταγραφή
στην Καλαμάτα που τότε μόλις είχε ανέβει στην
Γ’ εθνική. Πηγαίνοντας λοιπόν από το τοπικό
στην Γ’ εθνική έπαιξε 2,5 χρόνια στην “Μαύρη
Θύελλα” για να έρθει η μεγάλη μεταγραφή στον
ΠΑΟΚ με τον οποίο έπαιξε πολλά χρόνια στην
Α’ εθνική. Η επιστροφή του στην Καλαμάτα
έγινε το 1993 και ήταν δύο χρόνια αρχηγός της
ομάδας που τελικά κατάφερε να πανηγυρίσει
την άνοδο στην Α’ εθνική το 1995. “Ημουν
μικρό παιδί και έβλεπα την μεγάλη ομάδα της
Καλαμάτας στις πρώτες παρουσίες της στην Α’
εθνική.  Ηταν όνειρο ζωής η “Μαύρη Θύελλα”
και είναι απίστευτο που φόρεσα τη φανέλα της”,
λέει ο Αντώνης Μαυρέας και περιγράφει τις
αναμνήσεις από την πρώτη του θητεία στην Κα-
λαμάτα τη διετία 1985-1987: “Η ομάδα έπαιζε
τότε στο Δημοτικό Στάδιο και το πιο σημαντικό
ήταν ότι ο κόσμος στήριζε με πάθος την ομάδα.
Και οι δύο εξέδρες ήταν γεμάτες στα παιχνίδια
μας. Επιπλέον την πρώτη χρονιά στην Γ’ εθνική
η ομάδα είχε αποκλειστικά Μεσσήνιους παίκτες
για να πλαισιωθούμε στην συνέχεια από τους
Διδασκάλου, Τσιγαρίδα και Κοντούλη. Το παιχνίδι
που με σημάδεψε τότε ήταν αυτό με τον Μεσ-
σηνιακό, που επίσης ήταν στην Γ’ εθνική. Ο
Σταύρος Σαράφης ήταν στο γήπεδο και μετά το
τέλος του αγώνα ήρθε στα αποδυτήρια και μου
είπε “φεύγουμε για Θεσσαλονίκη”.

Η μεταγραφή στον ΠΑΟΚ έγινε πραγματικό-
τητα ενώ ο Αντώνης Μαυρέας φόρεσε στην συ-
νέχεια και τη φανέλα του Εθνικού. Στην ομάδα
του Πειραιά βρισκόταν το καλοκαίρι του 1993
όταν επέστρεψε στην Καλαμάτα της Β’ εθνικής:
“Δέχτηκα ένα τηλέφωνο από τους Τάκη Μάραντο
και Αγγελο Σκαφιδά να επιστρέψω στην Καλαμάτα
που είχε πρόεδρο τον Σταύρο Παπαδόπουλο.

Απέρριψα την πρόταση που είχα τότε από τον
Ηρακλή του Λίμπρεχτς και με χαρά επέστρεψα
στην ομάδα που γεννήθηκα και αγαπώ. Την
πρώτη μας χρονιά στην Β’ εθνική είχαν έρθει
καλοί παίκτες όπως οι Ζάκκας, Παπαιωάννου,
Γεωργαμλής, Χιονάς και άλλοι, αλλά δεν κατα-
φέραμε να ανέβουμε. 

Την δεύτερη όμως, την σεζόν 1994-1995, η

ομάδα πανηγύρισε δίκαια την άνοδο. Ηταν μια
ιστορική στιγμή για όλους μας. Μετά από 20
χρόνια η Καλαμάτα επέστρεφε στην Α’ εθνική.
Στα αποδυτήρια κλαίγαμε πανηγυρίζοντας την
άνοδο. Ηταν συγκινητικές και ιστορικές στιγμές. 

Εκείνη τη σεζόν η ομάδα ήταν από την αρχή
στην πρώτη τριάδα και τελικά ανέβηκε μαζί με
τον Πανηλειακό και την Παναχαϊκή. 

Το ματς με Ιάλυσο και 
το έξτρα πριμ στο 5ο γκολ

“Κλειδί για την άνοδο μας ήταν το παιχνίδι με τον Ιάλυσο που είχε προπονητή τον
Αγγελο Αναστασιάδη. Ο Ιάλυσος ήταν ένα βαθμό πίσω. Κερδίσαμε 3-0 και ξεφύγαμε 4
βαθμούς. Είχα πετύχει τα δυο πρώτα γκολ με κεφαλιές από φάουλ και κόρνερ
αντίστοιχα του Δέδε ενώ ο Μιλόγιεβιτς είχε πετύχει το τρίτο γκολ. Το γήπεδο γεμάτο,
με κόσμο πάνω στις μάντρες και τις διπλανές πολυκατοικίες ενώ αρκετοί έμειναν
εκτός γηπέδου. Τη σεζόν εκείνη πέτυχα 7 γκολ παίζοντας αριστερό μπακ και στόπερ. Ο
Στ. Παπαδόπουλος είχε πει από την αρχή ότι όποιος αμυντικός πετύχει 5 γκολ και
πάνω θα πάρει 1 εκατομμύριο έξτρα πριμ. Το 5ο γκολ το πέτυχα στο ματς με την
Βέροια. Ηρθε αμέσως μετά το ματς ο αδερφός του Στ. Παπαδόπουλου, ο Γιάννης Πα-
παδόπουλος και μου έδωσε 1 εκατομμύριο δραχμές”! Ο Αντώνης Μαυρέας χαρακτηρίζει
ως χειρότερη στιγμή της καριέρας του, την αποχώρηση του από την Κα-
λαμάτα το καλοκαίρι του 1995. “Οταν είχαμε εξασφαλίσει την άνοδο
στην Α’ εθνική, στις 2 τη νύχτα δέχτηκα ένα τηλέφωνο από άνθρωπο
της διοίκησης, τον Ηλία Δαμήλο, που με ενημέρωσε για την απόφαση
της ομάδας να αποχωρήσω. Ηταν η χειρότερη στιγμή της καριέρας
μου, κάτι που δεν περίμενα να συμβεί”. 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΕΑΣ

“Ονειρο ζωής η Μαύρη Θύελλα”

Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ
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Ο Σωκράτης Κοψαχείλης συμπλήρωσε
μία δεκαετία στη «Μαύρη Θύελλα» αν υπο-
λογιστεί και η σεζόν που ήταν προπονητής
των τερματοφυλάκων και επί της ουσίας
άμεσος συνεργάτης των Κακαλέτρη και Γκό-
φα.

Ερχόμενος δανεικός από τον Ολυμπιακό
το καλοκαίρι του 1992, ο 20χρονος τότε
γκολκίπερ ασφαλώς και δεν μπορούσε να
φανταστεί ότι δεν θα ήταν περαστικός. Μέσα
σε 3 χρόνια βρέθηκε μαζί με την ασπρόμαυρη
ομάδα στην Α’ Εθνική και έμεινε μέχρι το
καλοκαίρι του 1997.

Αργότερα επέτρεψε δύο φορές. Το 2009,
οπότε και ήρθε λίγους μήνες αργότερα σε…
μετωπική σύγκρουση με τη διοίκηση Γρηγο-
ρόπουλου, αλλά και το 2011 επί Ράλλη,
παίζοντας για δύο σεζόν, πριν περάσει
σε άλλο ρόλο.

«Θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο
γιατί έζησα από μέσα τη σπουδαι-
ότερη εποχή αυτής της ομάδας.
Δεν της αξίζει σε καμία περίπτωση
η συμπλήρωση 50 χρόνων από
την ίδρυσή της να τη βρίσκει
τόσο χαμηλά. Περισσότερο από
όλα θυμάμαι τον κόσμο που γέ-

μιζε το γήπεδο για να μας δει εκείνα τα χρό-
νια. Η Καλαμάτα θα είναι πάντα ένα όνειρο
που είχα την τύχη να ζήσω και δεν πρόκειται
ποτέ να ξεχάσω εκείνη την εποχή» μας είπε
ο 46χρονος σήμερα τεχνικός υπεύθυνος των
μικρών ομάδων της ακαδημίας του Ολυμ-
πιακού. Ταυτόχρονα ο Σωκράτης Κοψαχείλης
είναι προπονητής των τερματοφυλάκων των
«ερυθρόλευκων» τμημάτων
υποδομής. 

Ο Πίτερ Οφορίκουε είναι με διαφορά ο
πιο αγαπημένος Γκανέζος των οπαδών
της «Μαύρης Θύελλας». Παρ’ ότι έμεινε
μόλις 1,5 χρόνο στη μεσσηνιακή πρω-
τεύουσα, είχε ραγδαία εξέλιξη και λα-
τρεύτηκε σαν… θεός από τον κόσμο.

Απίστευτη τεχνική και ταχύτητα, έκα-
νε… παπάδες με την μπάλα και οι ντρίπλες
του στους αμυντικούς του Ολυμπιακού
πάνω στη γραμμή του άουτ, ή του πλαγίου
έχουν μείνει στην ιστορία.

Έφυγε από την Καλαμάτα
πολύ γρήγορα για τον

Ολυμπιακό έναντι ποσού που πλησίαζε το
1 δις δραχμές το καλοκαίρι του 1997,
έχοντας ωστόσο προλάβει να γίνει ο νεα-
ρότερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που
αγωνίστηκε στην κορυφαία κατηγορία του
ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
Με δικό του γκολ η «Μαύρη Θύελλα» νί-
κησε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο
του Μεσσηνιακού τον Ιανουάριο του 1997,
ενώ στο ξεκίνημα της ίδιας σεζόν είχε
σκοράρει στο 2-2 κόντρα στον Ολυμπιακό
στο παλιό «Γ. Καραϊσκάκης».

«Εύχομαι στην ομάδα και τον κόσμο τα
καλύτερα για τα 50 χρόνια από την ίδρυση
του κλαμπ και φυσικά στον αγαπημένο
μου πρόεδρο Σταύρο Παπαδόπουλο. Επί-
σης, να επιστρέψει γρήγορα η Καλαμάτα
στη μεγάλη κατηγορία» τόνισε ο λατρεμέ-
νος Γκανέζος όλων των Μεσσήνιων και
συνέχισε λέγοντας: «Θυμάμαι ακόμα πόσο

άγχος είχα την πρώτη φορά που βρέθηκα
για προπόνηση. Ήταν τόσο πολύς ο

κόσμος που παρακολουθούσε που
ήταν αδύνατο ακόμα και να κον-
τρολάρω την μπάλα! 

Ευτυχώς αμέσως μετά πήγαμε
για δείπνο με τον πρόεδρο και
μου είπε να ξεχάσω τα πάντα
και να κάνω αυτό που μπορώ.
Από ‘κει και πέρα όλα ήταν πιο
εύκολα…».

Ο Νίκος Γεωργέας αποτελεί την
προσωποποίηση της θέλησης και του πά-
θους. Από τη Μάνη βρέθηκε στην Καλα-
μάτα και μετέπειτα στην ΑΕΚ, όπου υπήρξε
επί σειρά ετών αρχηγός της Ενωσης, ενώ

έγινε και σύνθημα στα χείλη
των οπαδών της Ενωσης. 

Ο 41χρονος παλαίμαχος
πλέον ποδοσφαιριστής εντάχ-
θηκε το 1995 στη “Μαύρη

Θύελλα”. Το 1996 δόθηκε δα-
νεικός για έναν χρόνο στον ΠΑΣ

Γιάννινα και την επόμενη περίοδο
επέστρεψε στη μεσσηνιακή ομάδα

όπου καθιερώθηκε ως βασικός. Οι
εμφανίσεις του με την Καλαμάτα κέν-

τρισαν το ενδιαφέρον της ΑΕΚ, στην
οποία μεταπήδησε στις αρχές του 2001
και αγωνίστηκε επί μια δωδεκαετία, κα-
τακτώντας με τους κιτρινόμαυρους δύο
κύπελλα Ελλάδας. Αγωνιζόταν είτε ως
ακραίος αμυντικός, είτε ως αμυντικός μέ-
σος. Την περίοδο 2012-13 αγωνίστηκε
για έναν χρόνο με τα χρώματα της Βέ-
ροιας, όμως το καλοκαίρι του 2013 επέ-
στρεψε στην ΑΕΚ με σκοπό να βοηθήσει
στη νέα προσπάθεια του συλλόγου. Το
καλοκαίρι του 2015 αποσύρθηκε από την
ενεργό δράση, αναλαμβάνοντας πόστο
στις ακαδημίες της ΑΕΚ.

Ο Πατρινός κεντρικός
αμυντικός που συνεχίζει να
αγωνίζεται μέχρι σήμερα σε
ερασιτεχνικό επίπεδο, ήταν μία
από τις σπουδαιότερες μετα-
γραφές στην ιστορία της «Μαύ-
ρης Θύελλας».

Ήρθε το καλοκαίρι του 1996
έχοντας ήδη φτιάξει το όνομά του
και ενώ είχε φτάσει πολύ κοντά σε
Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Στην Καλαμάτα
έμεινε 4 χρόνια και από την πρώτη
σεζόν έφερε το περιβραχιόνιο του αρχη-
γού, αποτελώντας τη ραχοκοκαλιά της
άμυνας.

«Η Καλαμάτα είναι η δεύτερη μεγαλύ-
τερη ομάδα της Πελοποννήσου μετά την
Παναχαϊκή και είναι αμαρτία να βρίσκεται
στη Γ’ Εθνική. 

Δεν ξέρω τι έφταιξε, αλλά σίγουρα
υπάρχουν αξιόλογες ποδοσφαιρικές προ-
σωπικότητες για να σηκώσουν το βάρος
μίας νέας προσπάθειας. 

Πραγματικά με λυπεί το γεγονός ότι
κλείνει 50 χρόνια παίζοντας στην τρίτη

κατηγορία και από την άλλη με κάνει να
αισθάνομαι πολύ τυχερός που είχα την
ευκαιρία να ζήσω τις καλές εποχές» ανέ-
φερε ο Χρήστος Μικές.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ

“Θυμάμαι τον κόσμο 
που γέμιζε το γήπεδο”

ΠΙΤΕΡ ΟΦΟΡΙΚΟΥΕ

Λατρεύτηκε από τον κόσμο!

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΕΑΣ

Από την Καλαμάτα 
εμβληματικός αρχηγός

της ΑΕΚ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΚΕΣ

“Τυχερός που έζησα 
τις καλές εποχές 
της Καλαμάτας”
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Φόρεσε τη φανέλα της Καλαμάτας
σε ηλικία 18 ετών, βαδίζοντας στα χνάρια
των Σακελλαρόπουλου και Μπαχράμη,
που ένα χρόνο νωρίτερα είχαν κάνει το
άλμα στην καριέρα τους από τον Απόλ-
λωνα στη “Μαύρη Θύελλα”. 

Ο Νάσος Σεντεμέντες ήταν το επόμενο
ταλέντο του ιστορικού συλλόγου που
άνοιξε τα.. φτερά του για τη μεγάλη
ομάδα της πόλης. Κάθε αρχή βέβαια και
δύσκολη και έτσι αρχικά δόθηκε δανεικός
στη Δόξα Βύρωνα, όπου έμεινε για 2
χρόνια, επέστρεψε για μια σεζόν στην
Καλαμάτα και πανηγύρισε την άνοδο –
επιστροφή στην Α’ εθνική, για να παίξει
την επόμενη σεζόν στον ΠΑΣ Γιάννινα.

Το 2000 έγινε ξανά μόνιμος κάτοικος
της μεσσηνιακής πρωτεύουσας και αγω-
νίστηκε για 7 σερί χρόνια στη “Μαύρη
Θύελλα”, όντας αρχηγός της ομάδας.
Μετά την Καλαμάτα πήγε στον Πανσερ-
ραϊκό, στην Κέρκυρα και ολοκλήρωσε
την καριέρα του το 2010 με τη φανέλα
της Παναχαϊκής. Το περιβραχιόνιο ήταν
πάντα στο μπράτσο του σε όσες ομάδες
αγωνίστηκε, καθώς ο Νάσος Σεντεμέντες
ζούσε με πάθος κάθε ματς, ειδικά με
την... Μπαρτσελόνα, όπως ήταν γι’ αυτόν
η “Μαύρη Θύελλα”. “Οταν ξεκινήσαμε
να παίζουμε ποδόσφαιρο για εμάς η Κα-
λαμάτα ήταν η... Μπαρτσελόνα και ήταν
το ιδανικό σενάριο που υπήρχε τότε και
ο Παπαδόπουλος. Οταν έπαιζα με τα
χρώματα της Καλαμάτας, τα συναισθή-

ματα ήταν πολύ δυνατά, είτε πηγαίναμε
για άνοδο, είτε για παραμονή”, λέει ο
Νάσος Σεντεμέντες και φέρνει στο μυαλό
του τη μεγάλη νίκη με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

“Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο
παιχνίδι, κομβικό και με το 0-3 πήραμε
την άνοδο. Το ίδιο μπορώ να πω και για
το ματς με την Κέρκυρα τα επόμενα
χρόνια, που ήταν πρωτοπόρος στη Β’
εθνική, αλλά την κερδίσαμε εκτός και
μείναμε στην κατηγορία. Μπορώ να ανα-
φέρω ένα εκατομμύριο παιχνίδια γιατί η
Καλαμάτα δεν ήταν ποτέ μέτρια ομάδα.
Ηταν ή όλα ή τίποτα και αυτό με εξίταρε”. 

Ο παλαίμαχος δυναμικός αμυντικός
αποχώρησε πάντως, όχι και με τον τρόπο
που θα ήθελε, μιας και όπως λέει: “Παρότι
είχα την ασφάλεια ενός τριετούς συμ-
βολαίου ζήτησα να φύγω, γιατί έβλεπα
ότι η Καλαμάτα έκανε... χατήρια και η
υπερηφάνειά μου δεν το δεχόταν, έχοντας
ζήσει τόσες εμπειρίες. Η αγάπη μου για
την ομάδα είναι δεδομένη στη ψυχή μου
και φαίνεται και στο κορμί μου από τα
χειρουργεία που έχω κάνει. Γι’ αυτό
ήμουν πιο σίγουρος από ποτέ ότι τότε
έπρεπε να φύγω”. Ο Νάσος Σεντεμέντες
έχοντας μάθει να μιλά έξω από τα δόντια
πιστεύει ότι: “Η μοναδική λύση για την
Καλαμάτα είναι να μπορέσει να βρει ένα
χώρο, να έχει το δικό της σπίτι που θα
είναι η περιουσία της. Μόνο έτσι θα
γίνει ελκυστική “νύφη”. Να φτιάξει το
μέλλον της μέσα από τις ακαδημίες. 

“Για εμάς 
η Καλαμάτα ήταν 
η Μπαρτσελόνα”

“Να μην εξαρτάται η ομάδα 
από την τσέπη ενός ανθρώπου”

“Να αποφασίσουμε όλοι οι Καλαματιανοί ότι για 3 χρόνια δεν θέλουμε
ούτε το πρωτάθλημα, ούτε το κύπελλο Ελλάδας, αλλά να φτιάξουμε μια
ομάδα που θα έχει μέλλον. Προτείνω να πάρουμε τους καλύτερους
παίκτες από όλες τις ομάδες της Μεσσηνίας ως δανεικούς και αν τους
πουλήσει η Καλαμάτα, να πάρουν τα χρήματα οι ομάδες τους. Να
έρχονται δηλαδή από όλη τη Μεσσηνία  για να δουν το παιδί που βγήκε
από το χωριό τους, όπως συνέβαινε στα δικά μου χρόνια. Δεν μπορεί μια
ομάδα να εξαρτάται από την τσέπη ενός ανθρώπου. Ολοι οι άνθρωποι
που έχουν ασχοληθεί με την Καλαμάτα έχουν χάσει χρήματα. Δεν έχει
κερδίσει κανένας”. Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος ο Νάσος Σεν-
τεμέντες λέει ότι: “Ας δούμε πόσοι ιδιοκτήτες πέρασαν από την ομάδα
και με τι οικονομικά μεγέθη, αλλά αυτή τη στιγμή ομάδα δεν έχει στο
όνομά της, ούτε μια καρέκλα. Χρειαζόμαστε και τους ερασιτέχνες και
τους παλαίμαχους για να προχωρήσει αυτό το όραμα. Πρέπει να γεμίζει
το γήπεδο, όχι για να βλέπουν την ομάδα να κερδίζει, αλλά για να δουν
το... ασπρόμαυρο να μείνει μέσα. Μόνο έτσι αλλάζει η ιστορία.
Η κρίση είναι μια εύκολη δικαιολογία για όλους. Τώρα
είναι ευκαιρία να πετύχει η Καλαμάτα, όλα αυτά που
θέλει. Ξέρω πόσο πολύ στεναχωρημένος είναι ο κόσμος
τα τελευταία χρόνια. Αν φερθούμε όμως έξυπνα, είναι τέ-
τοια η δύναμη που θα την εκτοξεύσει σε λίγα χρόνια”. 

NAΣΟΣ 
ΣΕΝΤΕΜΕΝΤΕΣ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ

Σε ηλικία 12-13 ετών πήγαινε στο γήπεδο
στους αγώνες της “Μαύρης Θύελλας” και έκανε...
τσαλιμάκια και παιχνίδια με την μπάλα προκαλώντας
τις επευφημίες του κόσμου. Ο Παναγιώτης Δρούγας
βγήκε από τα... σπλάχνα της ομάδας και αγωνίστηκε
με την ασπρόμαυρη φανέλα σε όλες τις κατηγορίες,
από τη Δ’ εθνική έως την Α’ εθνική. Επίσης είναι
από τους λίγους ποδοσφαιριστές που πανηγύρισε
με την Καλαμάτα ανόδους από  όλες τις κατηγο-
ρίες... 

Από τη Δ’ εθνική στη Γ’ εθνική, από τη Γ’
εθνική στη Β’ εθνική και από τη Β’ εθνική στην Α’
εθνική! 

Ο “Μαραντόνα” όπως τον φώναζαν πολλοί
ξεκίνησε από το παιδικό της Καλαμάτας, έπαιξε
στην ερασιτεχνική ομάδα και συμμετείχε σε ηλικία
14 ετών στις προπονήσεις της ανδρικής ομάδας,
ακολουθώντας τον αδερφό του Νίκο που έπαιξε
στην Καλαμάτα στα χρόνια της Γ’ εθνικής. Από τα
18 του μέχρι τα 20 σταμάτησε το ποδόσφαιρο
λόγω στρατιωτικού και στη συνέχεια βρέθηκε εκ
νέου στην ομάδα της “καρδιάς του” στη Β’ εθνική
με προπονητή τον Κοκότοβιτς.

Εμεινε στη “Μαύρη Θύελλα” πέντε χρονιές,
από το 1995 μέχρι το 2000, δύο σεζόν στη Β’
εθνική και τρεις στην πρώτη κατηγορία. “Ολος ο
κόσμος περίμενε τότε να έρθει η Κυριακή για να
πάει στο γήπεδο, μαζευόντουσαν στο γήπεδο του
Μεσσηνιακού σαν τα... μυρμήγκια! Οι συνθήκες
στην ομάδα ήταν άριστες, υπήρχαν γηπεδικές εγ-
καταστάσεις υψηλού επιπέδου και είχαν έρθει
πολλοί καλοί ξένοι ποδοσφαιριστές. 

Οι Οφορίκουε, Χάγκαν και Τζόνσον ήταν ότι
καλύτερο είχε έρθει από το εξωτερικό”, θυμάται
με νοσταλγία ο Παναγιώτης Δρούγας και μιλά με
κολακευτικά λόγια για τον Σταύρο Παπαδόπουλο:
“Νιώθω ευγνωμοσύνη γι’ αυτόν τον άνθρωπο,
γιατί πίστευε τους Μεσσήνιους παίκτες και αρκετοί
παίξαμε ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο επειδή
ήταν αυτός. Ηταν ο ποδοσφαιρικός μου πατέρας
και του οφείλω πολλά”.

Πανηγύρισε ανόδους 
σε όλες τις κατηγορίες!

Τι είναι αυτό που δεν μπορεί να ξε-
χάσει όμως με τίποτα ο Δρούγας από
την θητεία του στην “Μαύρη Θύελλα”;
“Αναμφίβολα μου έχει μείνει το παι-
χνίδι με τον ΠΑΣ στα Γιάννινα το 1999
που κερδίσαμε με 3-0 και ανεβήκαμε
στην Α’ εθνική. Είχα πετύχει τότε το
τρίτο γκολ, παίζοντας ως αριστερός
μπακ... Ξεκίνησα από την άμυνα, πέ-
ρασα 5-6 παίκτες και σκόραρα με σκα-
φτό πλασέ. Ηταν μια ιδιαίτερη στιγμή
για μένα και ένα γκολ το οποίο χειρο-
κρότησε όλο το γήπεδο. Ο κόσμος του
ΠΑΣ τότε παραδέχθηκε με αυτόν τον
πρωτόγνωρο τρόπο την ανωτερότητα
της Καλαμάτας. Αυτό το γκολ είναι
κατά γενική ομολογία ένα από τα κα-
λύτερα που έχουν σημειωθεί ποτέ στο
επαγγελματικό ποδόσφαιρο”

Από εκείνο το παιχνίδι και το γκολ
ξεκίνησε το ενδιαφέρον μεγάλων ομά-
δων για την απόκτηση μου (σ.σ. Πα-
ναθηναϊκός, ΑΕΚ και μια ομάδα της
Γαλλίας), όμως εγώ πήγα στον Ηρακλή
του Μυτιληναίου λόγω και χρημάτων”. 

Μετά την Καλαμάτα το 2000 ο βρα-
χύσωμος μεσοαμυντικός πήρε μετα-
γραφή στον Ηρακλή, με τον οποίο
αγωνίστηκε 7 σεζόν στην Α’ εθνική
κατηγορία.

Υστερα ακολούθησαν στη Β’ εθνική
ο ΠΑΣ Γιάννινα, η Βέροια και η Κέρ-
κυρα, για να... κατηφορίσει μετά στα
πάτρια εδάφη για τον Μεσσηνιακό.

Εν συνεχεία επέστρεψε μετά από
δέκα χρόνια στην αγαπημένη του
“Μαύρη Θύελλα” με την οποία πανη-
γύρισε την άνοδο από τη Δ’ στη Γ’
εθνική. Υστερα έπαιξε ένα χρόνο στην
τρίτη κατηγορία και “κρέμασε” τα πα-
πούτσια του, στην ομάδα που ξεκίνησε
την καριέρα του. Η άσχημη στιγμή
που ξεχώρισε ο Παναγιώτης Δρούγας

ήταν το 2000 όταν η Καλαμάτα έφτασε
για πρώτη φορά στην ιστορία της στα
ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδας και
αποκλείστηκε από τον Ιωνικό. “Θα
ήταν μεγάλη διάκριση για την Καλα-
μάτα να παίξει σε έναν τελικό”, προ-
σθέτει.

Σήμερα ο Δρούγας είναι προπονητής
της παιδικής ομάδας της Καλαμάτας
και βλέπει πως υπάρχουν πολλά τα-
λέντα που μπορούν με δουλειά και
υπομονή να παίξουν στην πρώτη ομάδα
τα προσεχή χρόνια. “Αυτή η ομάδα θα
ξαναγεννηθεί από τις στάχτες της,
πρέπει να υπάρχει πλάνο και να πι-
στέψουμε τους ντόπιους παίκτες. Να
δώσουμε μεγάλο βάρος στις υποδομές.
Η Καλαμάτα έχει δυναμική, είναι από
τις μεγαλύτερες επαρχιακές ομάδες
και μεγάλο της όπλο είναι ο κόσμος
που πρέπει να πάει στο γή-
πεδο για να δώσει
φτερά στα πόδια των
παικτών”.

Το... ιστορικό
γκολ στα 
Γιάννενα 

Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ
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Ο “ψηλός” που 
έδινε τα πάντα

Το έμπειρο μάτι του Μπο Πέτερσον τον ξεχώρισε και από τον Πα-
νιώνιο Καλαμάτας, ο Κώστας Παλαμάρας βρέθηκε στη “Μαύρη
Θύελλα”, αλλά η ατυχία του χτύπησε με το καλημέρα την... πόρτα. Ο
υψηλόσωμος αμυντικός υπέστη ρήξη χιαστού και μετά από έξι μήνες
παραχωρήθηκε δανεικός στο Μεσσηνιακό και την επόμενη χρονιά
στον Πάμισο (Γ εθνική) για να πάρει παιχνίδια στα πόδια του. 

Επέστρεψε το 1998 στην Καλαμάτα, η οποία με τους Γκμοχ αρχικά
και Αμορίμ στη συνέχεια πανηγύρισε την άνοδο στην Α’ εθνική.
Ξεκινά προετοιμασία, όμως ο κ. Αμορίμ δεν τον έχει στα πλάνα του
και παίρνει μεταγραφή στον Πανιώνιο, δείχνοντας την αξία του στο
υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.  Γυρίζει το 2000
στην Καλαμάτα για να βοηθήσει στην προσπάθεια για παραμονή
στην Α’ εθνική. Παρά τον υποβιβασμό παραμένει για τρεις σεζόν στη
Β’ εθνική και ενώ η ομάδα έχει περάσει στην εποχή Γρηγορόπουλου.
Για τον “ψηλό” όμως το πάθος παρέμενε αναλλοίωτο. 

Ο Κώστας Παλαμάρας δίνει τα πάντα κάθε φορά που φορά τη φα-
νέλα της “Μαύρης Θύελλας” την οποία αποχωρίστηκε το 2003, για
να παίξει στον Παμισο, τον Αστέρα Αρφαρών και το Μεσσηνιακό.
Σήμερα είναι προπονητής στο Διαβολίτσι, που αποτελεί την ευχάριστη
έκπληξη στην Α’ τοπική. “Ηταν δύο εποχές που έζησα στην Καλαμάτα.
Η εποχή Παπαδόπουλου και η εποχή Γρηγορόπουλου. Με τον Παπα-
δόπουλο η ομάδα είχε πολλές ανέσεις, γήπεδα, προπονητήρια, τα
πάντα. Δούλευε σε ευρωπαϊκά πρότυπα σε ότι έχει να κάνει με τις
υποδομές. Με τον Γρηγορόπουλο που έπεσε στη Β’ εθνική δεν μπόρεσε
να καταφέρει πολλά πράγματα. Οσο μπόρεσε την κράτησε πάντως
στην κατηγορία”, λέει ο Κώστας Παλαμάρας, ο οποίος ξεχωρίζει δύο
στιγμές από το παρελθόν.

“Η μεταγραφή μου από τον Πανιώνιο στην Καλαμάτα, όταν δοκι-
μάστηκαν περίπου 50 παιδιά και ο κ. Πέτερσον επέλεξε 4-5 παιδιά
και ανάμεσα σε αυτά ήμουν και εγώ, αλά και η άνοδος στην Α’
εθνική”. Για το γκολ που θυμάται: “Με τον Απόλλωνα στο γήπεδο του
Μεσσηνιακού, όπου σκόραρα με κεφαλιά. Ηταν η πρώτη νίκη της
χρονιάς στη Β’ εθνική και εκείνη τη σεζόν η ομάδα δυσκολευόταν να
πάρει αποτελέσματα”. Η πιο άσχημη στιγμή του Κώστα Παλαμάρα
στη θητεία του στην Καλαμάτα δεν είναι άλλη από την “Πτώση της
ομάδας στη Β’ εθνική, παρότι είχαμε πολύ καλό ρόστερ, με παίκτες
όπως ο συγχωρεμένος ο Μπαχράμης, ο Φρατζέσκος και ο Μαχαιρίδης.
Ακολούθησε μια μεταβατική σεζόν στη Β’ εθνική με παιδιά στην
ουσία του τότε ΠΟΚ. Μείναμε κάποιοι πιο έμπειροι παίκτες, όπως
εγώ, ο Σεντεμέντες, ο Καλαντζής, ο Ψυχογιόπουλος και μπορέσαμε
σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα να κρατήσουμε την ομάδα στη Β’
εθνική”.  Ο “ψηλός” στέλνει και το δικό του μήνυμα στον κόσμο για
τη σημερινή κατάσταση: “Η ομάδα έκανε ένα κύκλο. Ηταν στα πάνω
της και τώρα στα κάτω της, αλλά ο κόσμος πρέπει να βοηθήσει την
Καλαμάτα. Να είναι ο “12ος παίκτης” για να μπορέσει να ανέβει πάλι
κατηγορία. Χρειάζεται ωστόσο και διοικητική σταθερότητα. Υπάρχουν
πολλά ταλέντα στις ακαδημίες, που μπορούν να ανέβουν στην πρώτη
ομάδα”. 

Σε ηλικία 18 ετών ο Αρις Γαλανόπουλος έκανε το
όνειρό του πραγματικότητα υπογράφοντας επαγγελματικό
συμβόλαιο στην ομάδα της πόλης του και λίγους μήνες
αργότερα πανηγύρισε την άνοδο στην Α’ εθνική. Αγωνί-
στηκε με την Καλαμάτα για δύο σεζόν στα μεγάλα
σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου και τέσσερις στη
Β’ εθνική, για να έρθει η μεταγραφή στον Πανιώνιο τον
Ιανουάριο του 2005.  Ακολούθησαν η Καλαμαριά, ο
Πανσερραϊκός, ο ΟΦΗ, η Ενωσις Νέων Παραλιμνίου
στην Κύπρο, η Γλυφάδα, ο Πανηλειακός, ξανά η Καλαμαριά
και το 2015 επέστρεψε στη “Μαύρη Θύελλα”, προκειμένου
να κλείσει την καριέρα του, παίζοντας για μια χρονιά στη
Γ’ εθνική.

“Επέλεξα να επιστρέψω στην πόλη μου και να παίξω
ένα χρόνο στην ομάδα που με ανέδειξε και με βοήθησε
να αγωνιστώ στις μεγαλύτερες κατηγορίες. Ηταν ειλημμένη
απόφαση από τη στιγμή που τελείωσε για μένα το
κομμάτι Α’ και Β’ εθνική. Το είχα αποφασίσει και για οι-
κογενειακούς λόγους”, εξηγεί ο νυν προπονητής του
Ηρακλή Καλαμάτας, αλλά και της ακαδημίας ποδοσφαίρου
“Tornados” (μαζί με το Γιάννη Ζαπρόπουλο), για την
απόφασή του να σταματήσει σχετικά νωρίς το ποδόσφαιρο. 

Οι αναμνήσεις όμως από την εποχή που πρωτοφόρεσε
τη φανέλα τη φανέλα της “Μαύρης Θύελλας” παραμένουν
έντονες.

“Μας εμπιστεύτηκαν και ζήσαμε κάτι πολύ μεγάλο σε
τόσο μικρή ηλικία. Η ομάδα ήταν τότε στο ζενίτ της
ιστορίας της από θέμα οργάνωσης, εγκαταστάσεων και
λειτουργικής δομής. Και έτσι ήρθαν, γιατί αυτό είναι το
σωστό, γνωστοί παίκτες μέσα από το ποδοσφαιρικό στε-
ρέωμα, είτε παίκτες που έγιναν γνωστοί μέσα από από
την ομάδα. Η Καλαμάτα λειτουργούσε σωστά και ο κάθε
ποδοσφαιριστής έψαχνε την ευκαιρία για να έρθει. Για
εμάς τους μικρούς ήταν ιδανικό που η ομάδα έπαιζε στις
μεγάλες εθνικές κατηγορίες και μπορέσαμε να πραγμα-
τοποιήσουμε το όνειρό μας”. 

Ο Αρις Γαλανόπουλος δεν θα ξεχάσει ποτέ την αγάπη
του κόσμου για τη “Μαύρη Θύελλα” εκείνη την εποχή.

“Τα παιχνίδια πάντα είχαν ένα παλμό. Ειδικά τη χρονιά
στη Β’ εθνική, δύο ώρες πριν το ματς ο κόσμος περίμενε
το πούλμαν στη Μαυρομιχάλη! Ηταν εκεί για να δει την
αποστολή”. Οσο για τα παιχνίδια που θυμάται: “Τι να
πρωτοθυμηθείς, το 0-3 στα Γιάννενα που στην επιστροφή
συναντηθήκαμε σ’ ένα εστιατόριο με τον κόσμο. Ηταν
τρία πούλμαν και πόσα Ι.Χ., αξέχαστες στιγμές.  Οπως
και τα παιχνίδια με τις μεγάλες ομάδες. Για παράδειγμα
το 1-1 με την ΑΕΚ, όπου είχε σκοράρει ο συγχωρεμένος
ο Μπαχράμης. Εμείς που ήμασταν από εδώ νιώθαμε ότι
εκπροσωπούμε την πόλη μας και έπρεπε να δώσουμε το
κάτι παραπάνω. Και αυτό μας γέμιζε. Ηταν πολύ ωραίο
συναίσθημα”. 

Δεν έλειψαν βέβαια και οι άσχημες στιγμές, με τον
Γαλανόπουλο να θυμάται τη βαριά ήττα στη Θεσσαλονίκη.
“Υπήρξαν σίγουρα και άσχημες στιγμές και βαριές ήττες,
όπως το 7-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Μία εβδομάδα
νωρίτερα είχαμε χάσει με το ζόρι 1-0 από τον Παναθηναϊκό
στη Λεωφόρο,  υπήρχε αυτοπεποίθηση και έρχεται αυτό
το αποτέλεσμα και σου κόβει τα φτερά”. Για το τι θα
μπορούσε να γίνει καλύτερα εκείνα τα χρόνια, ο 36χρονος
σήμερα προπονητής αναφέρει: “Δεν είναι ότι η ομάδα
δεν λειτουργούσε σωστά. Είναι αυτό που συμβαίνει στις

μικρές κοινωνίες. Ολοι έχουν λόγο για τα πάντα και βιά-
ζονται για τα πάντα. Ισως θα έπρεπε να υποστηρίξει πε-
ρισσότερο χωρίς να παρασυρθεί, όλο αυτό που έχτιζε.
Με δικά της παιδιά και νεαρούς παίκτες από την Ελλάδα
και το εξωτερικό. Να έχει μεγαλύτερη υπομονή, όπως το
έκανε για παράδειγμα ο ΟΦΗ. Υπήρχαν χρονιές που όλη
η Α’ εθνική,  είχε από ένα παίκτη που έχει περάσει από
την Καλαμάτα”. 

Ο Αρις Γαλανόπουλος μιλά και για τη σημερινή εποχή:
“Η Καλαμάτα είναι μια μεγάλη ομάδα που εκπροσωπεί
ολόκληρη την πόλη. Δεν είναι η θέση της να βρίσκεται
σε αυτή την κατηγορία, αλλά νομίζω ότι ακόμα δεν είναι
προετοιμασμένη για να είναι στη μεγάλη κατηγορία.
Είναι δύσκολες εποχές πλέον και για να σταθεροποιηθείς
χρειάζεται πολλά πράγματα. Θέλει χρόνο, σωστή δομή,
διοικητικά και αγωνιστικά και η ομάδα να έχει τη βάση
της, να ξέρει που θα κάνει προπόνηση. Γίνονται πάντως
κινήσεις για να αλλάξει κάτι”.  Ο Αρις Γαλανόπουλος
μπορεί να έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση, αλλά
είναι όλη  μέρα στα γήπεδα, για να διδάξει μαζί με τον
Ζαπρόπουλο, τα μυστικά της μπάλα στους λιλιπούτειους
ποδοσφαιριστές και αργότερα για να προπονήσει τον
Ηρακλή Καλαμάτας, που μετέχει στην Α1 τοπική. Και
ποιος ξέρει ίσως στο μέλλον συναντηθούν ξανά οι
δρόμοι του με την ομάδα της... καρδιάς του.

ΚΩΣΤΑΣ 
ΠΑΛΑΜΑΡΑΣ

“Δύο ώρες πριν το ματς 
ο κόσμος περίμενε το πούλμαν

στη Μαυρομιχάλη!”

ΑΡΙΣ 
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Ο Τάκης Σακελλαρόπουλος έζησε τα μαγικά
χρόνια στην “Μαύρη Θύελλα”, όταν η ομάδα ταξί-
δευε με... τσάρτερ στην Καστοριά, έκανε προετοι-
μασία σε Αγγλία, Σερβία, Σουηδία και έπαιζε φιλικά
παιχνίδια με τον Ερυθρό Αστέρα του Κοβάσεβιτς
και του Πέτκοβιτς ή τη Χέλσινμποργκ. Ολα αυτά
ερχόμενος από τον Απόλλωνα Καλαμάτας το 1993
και σε ηλικία 20 ετών. Αγωνίστηκε για 2 σεζόν στη
Β’ εθνική, τρεις συνεχόμενες στην Α’ εθνική, τη
δεύτερη μάλιστα ήταν πρώτος σε συμμετοχές και
μία ακόμα χρονιά στη Β’ εθνική. Ο σοβαρός τραυ-
ματισμός στο γόνατο τον κράτησε εκτός ένα χρόνο
και μετά από μια εξαετία στη “Μαύρη Θύελλα”
αγωνίστηκε δύο σεζόν στο Λεωνίδιο στη Γ’ εθνική,
για να ακολουθήσει ο Μεσσηνιακός, ο Πάμισος
και η Εράνη, στην οποία και τερμάτισε την καριέρα
του. Πλέον είναι προπονητής στον Απόλλωνα Κα-
λαμάτας, ενώ έχει περάσει και από τον πάγκο της
“Μαύρης Θύελλας” τη σεζόν 2012-13.  “Η ομάδα
λειτουργούσε σε τρομερά επαγγελματικά πρότυπα.
Πηγαίναμε πολλές φορές ταξίδια με τσάρτερ και
μέναμε σε ξενοδοχεία όπως το “Divani  Caravel”
που δεν μπορούν να φανταστούν σήμερα ομάδες
Α’ εθνικής. Μας θεωρούσαν όλοι μεγάλη ομάδα.
Κάναμε προετοιμασία για παράδειγμα στην Αγγλία,
που έκαναν προπονήσεις οι εθνικές ομάδες της
Αγγλίας σ’ ένα φοβερό αθλητικό κέντρο. Επίσης
είχαμε κάνει μια ονειρική προετοιμασία στη Σουηδία”,
θυμάται με νοσταλγία ο Τάκης Σακελλαρόπουλος,
όπως και το γεγονός ότι: “Από τις αρχές της εβδο-
μάδας εξαντλούνταν όλα τα εισιτήρια για το εντός
έδρας ματς που ακολουθούσε.  Σε κάθε προπόνηση
βρίσκονταν πάνω από 600 άτομα και ειδικά σε
κρίσιμα ήταν 800 άτομα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά
το συγχωρεμένο το Νίκο Χορευτάκη, που είχε

χτίσει σε ένα λοφάκι μια πολυθρόνα και παρακο-
λουθούσε πάντα την προπόνηση”. Οι άσχημες στιγ-
μές σε αυτό το διάστημα ήταν ο σοβαρός τραυμα-
τισμός (χιαστούς) που τον άφησε εκτός δράσης
ένα χρόνο, καθώς και ο υποβιβασμός στη Β’ εθνική. 

Ο ποδοσφαιρικός 
πατέρας Μπο Πέτερσον

Ο παλαίμαχος Μεσσήνιος αμυντικός είχε την
τύχη να αγωνιστεί σε μια από τις καλύτερες περιό-
δους της Καλαμάτας, αλλά και την ευκαιρία να
γνωρίσει τον Μπο Πέτερσον, ένα μεγάλο δάσκαλο
του ποδοσφαίρου. “Ο Μπο Πέτερσον άλλαξε τον
τρόπο σκέψης σε πολλά παιδιά για το πως πρέπει
να αντιλαμβανόμαστε το ποδόσφαιρο, να διαχει-
ριζόμαστε τα συναισθήματά μας. Ηταν ένα σχολείο
για εμάς και προσωπικά ο ποδοσφαιρικός μου πα-
τέρας και συμφωνούν σε αυτό πολλοί συμπαίκτες
μου”.

Τα αξέχαστα ματς 
και το.. περίεργο παιχνίδι

“Θυμάμαι έντονα το 3-0 με τον Ολυμπιακό,
αλλά πιο έντονα συναισθήματα έζησα στο 2-2 με
την ΑΕΚ, που είχαμε ισοφαρίσει στα τελευταία
λεπτά. Η ΑΕΚ είχε τρομερούς παίκτες. Ηταν από
τις καλύτερες ομάδες που έχουν εμφανιστεί στο
ελληνικό πρωτάθλημα. Ακόμα με μαέστρο τον Πέ-
τερσον οι πεντάρες με Αρη, Ηρακλή και Λάρισα, η
νίκη με τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη,  το
παιχνίδι που ήταν πολύ περίεργο ήταν το 1-4 με
τον Ολυμπιακό στο γήπεδο του Μεσσηνιακού, που
είχαμε 3 τερματοφύλακες πρώτης γραμμής (Κο-
ψαχείλης, Κελπέκης, Σ. Λυμπερόπουλος) και έπαιξε
ο Κωνσταντόπουλος”.

“Οταν πηγαίναμε με ... 
τσάρτερ στην Καστοριά”

Μια ομάδα σε βάθος δεκαετίας
Ο Τάκης Σακελλαρόπουλος ήταν ένας από τους πολλούς Μεσσήνιους που φόρεσαν

τη φανέλα της “Μαύρης Θύελλας” την εποχή Παπαδόπουλου και αναρωτιέται: “Πως
γίνεται τη δεκαετία του ‘90 να βγήκαν τόσοι Μεσσήνιοι παίκτες και να παίζουν στις με-
γαλύτερες κατηγορίες και τα επόμενα χρόνια που η ομάδα παίζει χαμηλότερα να μην
υπάρχει συνέχεια; Τότε ο πρόεδρος αξιοποιούσε στο έπακρο το Μεσσηνιακό στοιχείο.
Πρέπει να δημιουργήσουμε μια ομάδα σε βάθος δεκαετίας. Δεν γίνεται να έρχονται
κάθε χρόνο παίκτες για μισό ή ένα χρόνο και να μην τους θυμάται κανείς. Η πόλη πρέπει
να ταυτιστεί με την ομάδα. Εχουν περάσει δύο σχεδόν δεκαετίες από εκείνες
τις καλές χρονιές. Ηταν μαγικά τα χρόνια εκείνα. Ο κόσμος πήγαινε πολύ
στο γήπεδο. Ηταν η εποχή βέβαια της επίπλαστης ευμάρειας στην Ελλάδα
και δεν είχε μπει ακόμα το στοίχημα στο ποδόσφαιρο. Με το στοίχημα
μπήκε η καχυποψία και διαλύθηκαν τα πάντα”.

Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ

TAKHΣ 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Κουτσουρές, Βαβίλης,
Κωνσταντινήδης, 
Σακελλαρόπουλος 

και Αντεμάρ
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Μπριλάκης και Λουτσιάνο επιτηρούν τον Ζιοβάνι 
στο ματς με τον Εθνικό το 2006

9 χρόνια Β’ Εθνική
και το καταστροφικό 2010

Το καλοκαίρι του 2001 ξεκίνησε μια νέα εποχή για την Καλαμάτα. Η ομάδα είχε υποβιβαστεί από την 
Α’ εθνική, είχε πλέον τον Γιώργο Γρηγορόπουλο πρόεδρο και στο ξεκίνημα στηρίχθηκε σε πολλά νέα 

πρόσωπα με στόχο την παραμονή. Το συμβόλαιο με το συνδρομητικό κανάλι ήταν σε ισχύ μέχρι το 2005 και
αποτελούσε την κύρια οικονομική πηγή για την ομάδα, που την σεζόν 2004-2005 προσπάθησε να κάνει την
υπέρβαση και να χτυπήσει άνοδο, έχοντας τότε τον Σάκη Τσιώλη στον πάγκο. Ουσιαστικά έχασε την άνοδο
στο ματς με την Λάρισα, η οποία στο καθοριστικό ματς νίκησε 2-0 την Καλαμάτα στο Δημοτικό Στάδιο την

20η αγωνιστική. Τα επόμενα χρόνια η Καλαμάτα έδινε μάχη για παραμονή την οποία κέρδιζε άλλοτε εύκολα
και άλλοτε δύσκολα, για να φτάσουμε στο καταστροφικό 2010 όταν υποβιβάστηκε στην Γ’ εθνική και λίγες

μέρες μετά λόγω οφειλών πήγε απευθείας στην ερασιτεχνική Δ' εθνική.

Τη χρονιά 2001-02 η Καλαμάτα έπαιξε για πρώτη
φορά στη Β’ εθνική και η προσαρμογή -μετά το πέρασμα
από την Α’ εθνική- ήταν δύσκολη.

Η χρονιά ξεκίνησε με τον Γιώργο Μπένο στον πάγκο
και πολλούς νεαρούς παίκτες στο ρόστερ. Πολύ σύντομα
ο Κώστας Ιωσηφίδης ανέλαβε την τεχνική ηγεσία και
με όπλο την έδρα (έπαιζε ακόμη στο γήπεδο του Μεσ-
σηνιακού) κατάφερε τελικά να εξασφαλίσει την παρα-
μονή, την οποία σφράγισε μαθηματικά με τη νίκη επί
του Παναιγιάλειου (3-1) την προτελευταία αγωνιστική.
Χαρακτηριστικό της χρονιάς, τα κρίσιμα γκολ του αμυν-
τικού Κώστα Παλαμάρα.

Η ομάδα τερμάτισε 11η με 7 νίκες, 8 ισοπαλίες και

11 ήττες ενώ πέτυχε 23 γκολ και δέχθηκε 31.

Το 3-0 στην Καλαμαριά του Στ. Παπαδόπουλου
Την σεζόν 2002-2003 η Καλαμάτα έμεινε αρκετά

εύκολα στην κατηγορία. Μάλιστα κατέκτησε την 7η
θέση που είναι η υψηλότερη που έχει πάρει όλα αυτά
τα χρόνια. Στον πάγκο της ήταν ο Βασίλης Αντωνιάδης.
Χαρακτηριστικό εκείνη της σεζόν ήταν οι πολλές ισο-
παλίες (13 σε 30 αγώνες), και κυρίως η μοναδική
εκτός έδρας νίκης της "Μαύρης Θύελλας" που σημει-
ώθηκε την τελευταία αγωνιστική. 

Η Καλαμάτα νίκησε στην Καλαμαριά τον τοπικό
Απόλλωνα του Σταύρου Παπαδόπουλου με 3-0 και

του στέρησε την άνοδο στην Α’ εθνική.
Τερμάτισε 7η με 9 νίκες, 13 ισοπαλίες και 8 ήττες,

πέτυχε 29 γκολ και δέχτηκε 22.

Μετακόμισε στο Δημοτικό Στάδιο
Την σεζόν 2003-2004 η Καλαμάτα μετακόμισε

από το γήπεδο του Μεσσηνιακού στο Δημοτικό Στάδιο.
Ο Στέλιος Πούλος ήταν στον πάγκο της και με πρωτα-
γωνιστή τον Γιώργο Τριχιά η ομάδα εξασφάλισε αρκετά
εύκολα την παραμονή. Βέβαια ήταν γνωστές εξ αρχής
οι δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν, αφού Φωστήρας
και Παναχαϊκή είχαν ρίξει λευκή πετσέτα από τις πρώτες
αγωνιστικές (ο Φωστήρας είχε μηδενιστεί από την 5η
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Υποβιβασμός και
διάλυση της ΠΑΕ

Την σεζόν 2009-2010 έγιναν πλέι-οφ για πρώτη φορά
στο πρωτάθλημα της Β' εθνικής, κάτι που όπως φάνηκε
δεν έφερε... γούρι στη μεσσηνιακή ομάδα. Η Καλαμάτα
ξεκίνησε με τον Μπένο να αναλαμβάνει την τεχνική
ηγεσία μια μόλις εβδομάδα πριν από την έναρξη του
πρωταθλήματος. Την ίδια μέρα έγιναν και οι μισές μετα-
γραφές. Υπό τέτοιες συνθήκες τα πράγματα ήταν εξ αρχής
δύσκολα... και έγιναν ακόμη πιο δύσκολα μετά τον Δε-
κέμβριο, όταν ο Μπένος παραιτήθηκε και άρχισαν οι συ-
νεχείς αλλαγές προπονητών. Ο Βασίλης Μαλαφέκας πήρε
προσωρινά τα ηνία στον πάγκο, μόλις για δύο ματς. Ακο-
λούθησε ο Γιώργος Βαζάκας που είχε μια νίκη και μια
ισοπαλία σε δύο ματς κι έδειξε κάτι να αλλάζει προς το
καλύτερο. Δεν του άρεσε ωστόσο η κατάσταση στην Κα-
λαμάτα και έτσι την άφησε στα... κρύα του λουτρού για
να πάει στην Ηλιούπολη.

Ο Νίκος Κακαλέτρης κάθισε στον πάγκο στο άτυχο
παιχνίδι της Δράμας, για να ακολουθήσει ο Θανάσης Κο-
λιτσιδάκης που κοουτσάρισε την ομάδα στα 10 τελευταία
παιχνίδια. Με όλες αυτές τις αλλαγές προπονητών η
ομάδα έχασε την αγωνιστική ταυτότητα που είχε στον
πρώτο γύρο και μοιραία ήρθε ο υποβιβασμός.

Η Καλαμάτα τερμάτισε προτελευταία με 6 νίκες, 10
ισοπαλίες και 18 ήττες, πέτυχε 21 γκολ και δέχτηκε 49.

Στην συνέχεια η διάλυση της ΠΑΕ λόγω οφειλών την
έριξε απευθείας στην ερασιτεχνική Δ' εθνική και σήμανε
το τέλος του Γιώργου Γρηγορόπουλου από την ομάδα.

Πορεία διαμαρτυρίας των φιλάθλων μετά τη διάλυση της ΠΑΕ το καλοκαίρι του 2010

αγωνιστική). Τη σεζόν εκείνη η Καλαμάτα αναγ-
κάστηκε να δώσει κάποια εντός έδρας παιχνίδια
στα Φιλιατρά (1-1 με Απόλλωνα, 1-0 με Πα-
τραϊκό), λόγω εργασιών στο Δημοτικό Στάδιο. 

Τερμάτισε 9η με 11 νίκες, 8 ισοπαλίες και 11
ήττες. Πέτυχε 27 γκολ και δέχτηκε επίσης 27.

Η άνοδος χάθηκε εντός έδρας
Την επόμενη χρονιά η Καλαμάτα άρχισε

με τον Πούλο στον πάγκο, όμως μετά το κακό
ξεκίνημα ανέλαβε ο Τσιώλης. Εκανε ντεμπούτο
την 7η αγωνιστική και με δύο συνεχόμενα διπλά
σε Βόλο και Ατρόμητο έθεσε αμέσως ψηλά τον
πήχη. 

Το ματς της 20ής αγωνιστικής με την Λάρισα
ήταν οριακό, όμως η Μαύρη Θύελλα έχασε με
2-0 στο κατάμεστο Δημοτικό Στάδιο. Ουσιαστικά
εκείνη τη χρονιά η άνοδος χάθηκε στα εντός
έδρας παιχνίδια, αφού η Καλαμάτα δεν μπόρεσε
να κερδίσει ούτε τον Πανηλειακό (1-1), ούτε
την Καστοριά (1-1) στα κρίσιμα ματς του β΄
γύρου. Στο τέλος μάλιστα η ομάδα κατέρρευσε
με συνεχόμενες ήττες.

Τελικά τερμάτισε 8η με 13 νίκες, 7 ισοπαλίας
και 10 ήττες, πέτυχε 42 γκολ και δέχτηκε 33.

Η ομάδα του Βουτσακέλη
Το καλοκαίρι του 2005 ο Τσιώλης απο-

χώρησε μαζί με όλους σχεδόν τους παίκτες της
ομάδας, και ο Στράτος Βουτσακέλης ανέλαβε
να χτίσει μια ομάδα από το μηδέν. Ηρθαν κάποιοι
παίκτες που έπαιξαν με επιτυχία για αρκετά
χρόνια όπως οι Μπριλάκης, Γενιτσαρίδης, Σπυ-
ριδάκης, Κατσόγλου και Καλομοίρης. Τη χρονιά
εκείνη είχαν έρθει ακόμη στην ομάδα δύο σπου-
δαίοι ξένοι, οι Τάσιτς και Μιλόσκοβιτς. Η Καλα-
μάτα τη σεζόν εκείνη απέδωσε καλό ποδόσφαιρο
και τελικά σφράγισε την παραμονή με τη νίκη
4-2 στην Κέρκυρα, μια αγωνιστική πριν το τέλος.
Στο β’ γύρο είχε πετύχει μια μεγάλη νίκη με 3-2
στον Πύργο επί του Πανηλειακού, αποτέλεσμα
καθοριστικό για την παραμονή. Η Καλαμάτα
τερμάτισε 8η, με 9 νίκες, 12 ισοπαλίες και 9
ήττες. Πέτυχε 26 γκολ και δέχτηκε 28.

Κόντρα με Μεσσηνιακό και...Ζιοβάνι
Τη σεζόν 2006-07 η Καλαμάτα ξεκίνησε με

τον βασικό κορμό της περσινής ομάδας και την
προσθήκη του Βαγγέλη Καούνου. Στην πρεμιέρα
είχε 2.479 εισιτήρια με τον Εθνικό του Ζιοβάνι,
όπου η Καλαμάτα άξιζε μια εύκολη νίκη αλλά

έχασε ευκαιρίες και στο τέλος το πλήρωσε
καθώς ισοφαρίστηκε σε 1-1. Τα αποτελέσματα
δεν ήταν καλά στη συνέχεια, και την 8η αγωνιστική
ανέλαβε ο Μιχαλόπουλος που ξεκίνησε με διπλό
επί του Αγροτικού Αστέρα.

Ακολούθησε το 3-1 στο ντέρμπι με τον Μεσ-
σηνιακό και από τότε η Καλαμάτα πήρε τα πάνω
της. Στο ματς του β’ γύρου έφερε 1-1 με τους
"πράσινους". Η "Μαύρη Θύελλα" σώθηκε πολύ
εύκολα αφού διέθετε πολύ καλή ομάδα, και αν
δεν είχε το κακό ξεκίνημα ίσως να διεκδικούσε
κάτι παραπάνω. Η Καλαμάτα τερμάτισε 10η με
11 νίκες, 10 ισοπαλίες και 13 ήττες, πέτυχε 36
γκολ και δέχτηκε 40.

Την έσωσε η απεργία
Την επόμενη χρονιά επέστρεψε ο Βασίλης

Αντωνιάδης, αλλά το χαμηλό μπάτζετ και κάποιες
άστοχες επιλογές είχαν ως αποτέλεσμα να πα-
ρουσιαστεί πολύ αδύναμη η ομάδα. Φαινόταν
τότε πως ο υποβιβασμός είναι αναπόφευκτος.
Ηρθε όμως η δίμηνη απεργία των ομάδων της
β’ εθνικής να δώσει χρόνο στην Καλαμάτα. Το
Δεκέμβριο ο Στράντζαλης ανέλαβε την τεχνική
ηγεσία και έγιναν κάποιες καλές μεταγραφές
όπως του Ρέιζερ και του Λουτσιάνο. Τη σκυτάλη
στον πάγκο πήρε ο Μιχαλόπουλος το Φεβρουάριο,
αλλά τελικά η παραμονή ήρθε με το νικηφόρο

σερί που έγινε στο τέλος, όταν την τεχνική
ηγεσία είχε αναλάβει ο Βασίλης Παπαχρήστου.
Ηταν η χρονιά των πολλών αλλαγών στη "Μαύρη
Θύελλα". Η Καλαμάτα τερμάτισε 11η, με 11
νίκες, 9 ισοπαλίες και 14 ήττες, πέτυχε 30 γκολ
και δέχτηκε 33.

Βραχνάς το οικονομικό
Το οικονομικό πρόβλημα που ήταν έντονο

από την προπερασμένη χρονιά, έγινε πραγματικός
βραχνάς το 2008-2009. Η ομάδα ξεκίνησε με
τον Βουτσακέλη στον πάγκο, με αρκετά δυνατό
έμψυχο υλικό και έδειχνε ότι μπορούσε να είναι
στην 6άδα. Οι παίκτες δεν πληρώνονταν όμως
και άρχισαν τα προβλήματα - με τον Βερβάλ να
ανοίγει πρώτος την πόρτα της εξόδου, μόλις
τον Οκτώβριο. Ο Βουτσακέλης δεν άντεξε και
αποχώρησε το Δεκέμβριο, για να αναλάβει ο
Γιώργος Μπένος. Ο Μεσσήνιος τεχνικός δεν
είχε πλέον τον Καούνο που πήρε μεταγραφή
στον Αστέρα Τρίπολης, όμως αποκτήθηκε ο
Μαρσελίνιο. Ο Βραζιλιάνος ήταν εντυπωσιακός,
έδωσε λύσεις στο γκολ και η παρουσία του
ήταν καθοριστική. Παρότι η χρονιά ήταν δύσκολη
η Καλαμάτα σώθηκε εύκολα, αφού ήταν αξιόπιστη
στην έδρα της, με μια μόλις ήττα σε 17 παιχνίδια.
Τελικά τερμάτισε 9η με 11 νίκες, 10 ισοπαλίες
και 13 ήττες, πέτυχε 33 γκολ και δέχτηκε 43.

2001-2002 11η 7 8 11 23 31
2002-2003 7η 9 13 8 29 22
2003-2004 9η 11 8 11 27 27
2004-2005 8η 13 7 10 42 33
2005-2006 8η 9 12 9 26 28
2006-2007 10η 11 10 13 36 40
2007-2008 11η 11 9 14 30 33
2008-2009 9η 11 10 13 33 43
2009-2010 17η 6 10 18 21 49

Η πορεία στη Β' εθνική από το 2001-2002 εώς το 2009-2010

Σεζόν Θέση Νίκες Ισοπαλίες Ηττες ΓΚΟΛ
Υ  -  Κ

Τσιμικλής, Ηλιόπουλος, Τάσιτς και 
Πουρτουλίδης σε πανηγυρικό στιγμυότυπο
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Αξιοσημείωτο από πλευράς προσέλευσης κόσμου είναι το ματς με το
Πανσερραϊκό που έγινε τη σεζόν 2007-2008 στην Τρίπολη, λόγω της
γνωστής ιστορίας με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δημοτικό Στάδιο.

Περίπου 1.500 Μεσσήνιοι φίλαθλοι ταξίδεψαν στο γήπεδο του Αστέρα
όπου το γκολ του Ρέιζερ στο 94’ χάρισε την νίκη – παραμονή στην Κα-
λαμάτα με 1-0.

1.500 φίλαθλοι
στην Τρίπολη

Ελαμψε ο Μαρσελίνιο 
τη σεζόν 2008-2009

Μεσοεπιθετικός 
υψηλής κλάσης 

ο Σέρβος
Στάνιμιρ Μιλόσκοβιτς
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Καλύτερη επίθεση
τη σεζόν 2004-2005

Με τον Τσιώλη η Καλαμάτα έπαιξε πολύ επιθετικό πο-
δόσφαιρο το 2004-2005 και ήταν η χρονιά που ήταν πιο
παραγωγική επιθετικά. Συνολικά σημείωσε 42 γκολ με τον
Χρήστο Καλατζή να πετυχαίνει τα 13 και μετά το τέλος του
πρωταθλήματος να παίρνει μεταγραφή στην Λάρισα. 

Αμυνα μπετόν το 2002-2003
Την καλύτερη αμυντική επίδοση την είχε τη σεζόν

2002-2003 όταν δέχτηκε μόλις 22 γκολ σε 30 παιχνίδια.
Προπονητής ήταν ο Βασίλης Αντωνιάδης που φρόντιζε
πρώτα να διαφυλάξει τα μετόπισθεν και μετά να αναζη-
τήσει  το γκολ. Χάρη στην καλή άμυνα της η Καλαμάτα
έμεινε εύκολα στην κατηγορία. 

Ρεκόρ εισιτηρίων με τη Λάρισα
Το ματς με την Λάρισα το 2004-2005 ήταν αυτό όπου

έκοψε τα περισσότερα εισιτήρια στην Β’ εθνική η Καλαμάτα.
Είχε γεμίσει το γήπεδο με 4.216 εισιτήρια να εξαντλούνται
από την Παρασκευή ενώ στο γήπεδο βρέθηκε πάνω από
6.000 κόσμος. 

Δέσποζε για 
χρόνια στην 

άμυνα ο Χάρης
Μπριλάκης

Πρώτος σκόρερ ο Καούνος
Πρώτος σκόρερ σε αυτά τα 9 χρόνια ήταν φυσικά ο

Βαγγέλης Καούνος ο οποίος στα 2,5 χρόνια που φόρεσε
την φανέλα της Μαύρης Θύελλας πρόλαβε να σκοράρει
35 φορές στο πρωτάθλημα της Β’ εθνικής. Είναι σίγουρα
ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς που αγωνίστηκαν
ποτέ στην Καλαμάτα. 

Ξεχώριζε για την 
άψογη τεχνική του 

ο Βραζιλιάνος Λουτσιάνο

Ηγετική μορφή 
στη μεσαία 

γραμμή ο Μανώλης
Σπυριδάκης

Ο Καλαματιανός μέσος Πάντος Τζανετάκος 
συνδύαζε τεχνική και πάθος

Πρόεδρος της Καλαμάτας στα 9 χρό-
νια της Β’ εθνικής ήταν ο Γιώργος Γρη-
γορόπουλος. Μετά τα χρυσά χρόνια
της εποχής Στ. Παπαδόπουλου, η Κα-
λαμάτα με τον Γρηγορόπουλο στο τιμόνι
δεν έδειχνε ικανή να επιστρέψει στα
μεγάλα σαλόνια όμως κάθε χρόνο έμενε
εύκολα ή δύσκολα στην   Β’ εθνική. Η

εποχή Γρηγορόπουλου τελείωσε το 2010 όταν η ομάδα
έπεσε από την Β’ εθνική και στην συνέχεια διαλύθηκε η
ΠΑΕ με αποτέλεσμα να πάει απευθείας στην Δ’ εθνική. 
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Ο Νίκος Τριανταφυλλάκης αγωνίστηκε για χρόνια με επιτυχία στην Καλαμάτα

Ο Παναγιώτης Τσιμικλής ήταν ένας από τους Μεσσήνιους παίκτες 
που έπαιξαν με την Καλαμάτα τόσο στην Β’ όσο και στην Γ’ εθνική

Ο Καλαματιανός 
αμυντικός

Γιάννης Τσόπελας 
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Η απάντηση δεν δόθηκε ούτε μετά το συλλαλητήριο
που έκαναν οι φίλοι της ομάδας στην κεντρική πλατεία
της πόλης, ως μέτρο πίεσης για να βρεθεί λύση για την
ομάδα. Τελικά ο Γρηγορόπουλος δεν δήλωσε συμμετοχή
στην Γ' εθνική και τότε η λύση ανάγκης δόθηκε από την
γενική συνέλευση του ερασιτέχνη και τις εγγραφές των
124 μελών που έγιναν στο ξενοδοχείο «Rex». Η νέα
διοίκηση του Ερασιτέχνη ανέδειξε πανηγυρικά πρόεδρο
τον Γιώργο Ράλλη, ο οποίος ανέλαβε να βγάλει την
Καλαμάτα από το αδιέξοδο και να φτιάξει μια ομάδα που
θα μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα στην Δ' εθνική.

Η τεχνική ηγεσία ανατέθηκε στον Ελβιο Μάνα, όμως
είχε χαθεί ήδη πολύτιμος χρόνος. Η προετοιμασία άργησε
να ξεκινήσει και πολλές μεταγραφές έγιναν καθυστερημένα. 

Η Καλαμάτα ωστόσο μπήκε με τον αέρα της μεγάλης
ομάδας στον 6ο όμιλο της Δ' εθνικής.

Ετσι έκανε πολύ καλό ξεκίνημα και πήρε από νωρίς ξε-
κάθαρη διαφορά στην βαθμολογία. Πρώτος σκόρερ ήταν
ο Βασίλης Αθανασόπουλος με 24 γκολ. 

Τα τρία από αυτά τα πέτυχε στο 4-0 επί του Αστέρα
Αμαλιάδας, την μοναδική ομάδα δηλαδή που μέχρι κάποια
στιγμή αμφισβήτησε την ανωτερότητα της Καλαμάτας. 

Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία του Σταύρου Παπαδό-
πουλου σε αγώνα της Καλαμάτας μετά από δέκα χρόνια.
Ο κ. Παπαδόπουλος είδε από κοντά το ματς του πρώτου
γύρου με τον Μεσσηνιακό (νίκη 1-0) και το ματς του β΄
γύρου με την Σπάρτη (νίκη 4-0). Πρέπει να σημειωθεί η
τεράστια συμβολή των δύο έμπειρων παικτών της ομάδας,
του Βασίλη Μπλέτσα και του Παναγιώτη Δρούγα. Επίσης
αγωνίστηκαν με επιτυχία νεαροί τότε Μεσσήνιοι παίκτες
όπως οι Νικητόπουλος, Μπαστακός, Τσόπελας και Αλε-
ξανδρόπουλος. 

Οι μη Μεσσήνιοι Αγγελόπουλος, Γρηγορακάκης και
Τσαγκαράκης αποτέλεσαν πετυχημένες μεταγραφές. Εξαι-
ρετική ήταν και η παρουσία των Λυμπερόπουλου, Σισμανίδη
ενώ θετικός ήταν και ο Κωνσταντόπουλος - ένας από
τους λιγοστούς παίκτες που συνέδεσαν την ομάδα της Β'
εθνικής με αυτή της νέας εποχής του 2010-2011.

Νέο ξεκίνημα 
από την Δ’ εθνική

Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΗΡΕ ΕΥΚΟΛΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2010-2011

Μετά τον απευθείας υποβιβασμό από την Β’ στην Δ’ εθνική 
και την διάλυση της ΠΑΕ, η Καλαμάτα έκανε ένα νέο ξεκίνημα 
το καλοκαίρι του 2010. Ηταν ίσως το πιο δύσκολο καλοκαίρι 

στην ιστορία της "Μαύρης Θύελλας". Τον υποβιβασμό από τη Β' εθνική
διαδέχθηκε μια μεγάλη περίοδο αβεβαιότητας καθώς μέχρι τον Ιούλιο

κανείς δεν γνώριζε αν ο Γρηγορόπουλος θα κατεβάσει την ομάδα 
στην Γ' εθνική ή αν θα πάει σε διάλυση της ΠΑΕ.

1967 2017
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Βασίλης Αθανασόπουλος
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Τελικά η Μεσσηνιακή ομάδα περιορίστηκε στο να
εξασφαλίσει σχετικά εύκολα την παραμονή, αν και
όπως φάνηκε είχε τις δυνατότητες να διεκδικήσει
κάτι παραπάνω. 

Ο Απόλλωνας και ο Πανηλειακός φάνηκε πως
ήταν οι ομάδες με την μεγαλύτερη διάρκεια όμως η
τρίτη θέση που οδηγούσε στα πλέι - οφ ανόδου
ήταν μέσα στις δυνατότητες της "Μαύρης Θύελλας".

Τελικά η ομάδα πλήρωσε την δυστοκία της σε
κάποια κρίσιμα παιχνίδια και έτσι την τρίτη προνομι-
ούχο θέση πήρε η Ζάκυνθος, την οποία η Καλαμάτα
νίκησε δύο φορές! Η Καλαμάτα ξεκίνησε με τον
Ελβιο Μάνα στον πάγκο, όμως στην συνέχεια αντι-
καταστάθηκε από τον Γιώργο Μπένο, ο οποίος έκανε
ντεμπούτο στο ματς της πρεμιέρας του β' γύρου με
την Προοδευτική.

Η Καλαμάτα πλήρωσε την επιθετική της αδυναμία
και είχε χαρακτηριστικό ότι είχε με διαφορά την χει-
ρότερη επίθεση στην κατηγορία, αφού πέτυχε μόνο
13 γκολ σε 20 αγώνες. Αντίθετα, αμυντικά ήταν πιο
καλή και είχε την δεύτερη καλύτερη άμυνα στον
όμιλο (μετά τον Απόλλωνα) αφού δέχτηκε μόλις 15
γκολ. Συνολικά είχε 6 νίκες, 4 ήττες και 10 ισοπαλίες,
τις περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα (μαζί με τον

Ρουφ) στον όμιλο. Η "Μαύρη Θύελλα στην έδρα της
είχε 3 νίκες, 7 ισοπαλίες και καμιά ήττα ενώ πέτυχε
μόλις 4 τέρματα και δέχθηκε μόλις ένα! 

Να σημειωθεί ότι διατήρησε έτσι αήττητη την
έδρα της για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν καθώς δεν
είχε χάσει ούτε στο περασμένο πρωτάθλημα της Δ'
εθνικής. Οι πολλές ισοπαλίες όμως στοίχησαν πολύ.

Τα εκτός έδρας παιχνίδια της Καλαμάτα ήταν
πολύ πιο ανοικτά και τα γκολ ήταν περισσότερα.
Συνολικά η Καλαμάτα είχε 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και
4 ήττες εκτός έδρας, πέτυχε 9 γκολ και δέχθηκε 14
γκολ.

Καλύτερη στιγμή της Καλαμάτας ήταν σίγουρα
το διπλό επί του πρωταθλητή Απόλλωνα στη Ριζού-
πολη ενώ χειρότερη στιγμή ήταν σίγουρα η βαριά
ήττα (4-1) από τον Πανηλειακό στον Πύργο. 

Οσο αφορά τις συμμετοχές, ο Κλέαρχος Αλεξαν-
δρόπουλος ήταν ο μόνος παίκτης που έπαιξε και
στα 20 παιχνίδια. Πρώτος σκόρερ της Καλαμάτας
ήταν ο Στέλιος Κρητικός με μόλις 3 γκολ, κάτι που
δείχνει την δυσκολία που είχε η ομάδα στο γκολ.

Αναλυτικά τα 13 τέρματα της Καλαμάτας πέτυχαν
οι Κρητικός (3), Τσιμικλής (2), Τριανταφυλλάκης (2),
Κωστής (2), Μπεγέτης (2), Καρατζανίδης (1).

Πέντε χρόνια Γ’ εθνική
και... ανώμαλη πτώση

Μετά τον περίπατο στη Δ' εθνική και την άνοδο στην Γ' εθνική στο ξεκίνημα της σεζόν 2011-2012 
πολλοί πίστεψαν ότι η "Μαύρη Θύελλα" θα μπορούσε να κάνει αμέσως και άλλο βήμα και να 
επιστρέψει άμεσα στην Β' εθνική. Αλλοι πάλι θεωρούσαν πως με βάση της μικρές οικονομικές 

δυνατότητες που υπήρχαν, θα έπρεπε να κοιτάξει πρώτα από όλα να αποφύγει τις παγίδες 
που κρύβει κάθε πρωτάθλημα για έναν νεοφώτιστο και να εξασφαλίσει την παραμονή. 

1967 2017
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Από τις χειρότερες σεζόν
Η Μεσσηνιακή ομάδα πραγματοποίησε μια από τις χειρότερες σεζόν της 45χρονης

ιστορίας της 2012-13 και... κατάφερε να πάρει την τελευταία θέση, την 12η μεταξύ 12
ομάδων στον νότιο όμιλο της Γ' εθνικής. Ετσι χάθηκε μια πραγματικά ιστορική
ευκαιρία για άνοδο στην Β' εθνική, καθώς μετά τις αναδιαρθρώσεις που έγιναν εκείνη
τη χρονιά ανέβαιναν οι 6 από τις 12 ομάδες του ομίλου!

Η... ειρωνεία είναι πως το περασμένο καλοκαίρι η ομάδα ξεκίνησε με στόχο όχι
απλά την άνοδο αλλά τον τίτλο. Ο πήχης είχε μπει ψηλά από την διοίκηση και η
επιστροφή του Βαγγέλη Καούνου είχε φέρει ενθουσιασμό. Οι αιτίες για την τραγική
πορεία ασφαλώς ήταν πολλές όπως πολλοί είναι και οι υπεύθυνοι. Διοικητικά λάθη,
άστοχες επιλογές, διαιτησία, τραυματισμοί, ατυχία όλα έπαιξαν το ρόλο τους. Μετά
την ήττα στο Αίγιο την 5η αγωνιστική ο Μπένος παραιτήθηκε για να πάρει την θέση
του ο Σέρβος Ζόραν Γέφτοβιτς. Μετά την έλευση Γέφτοβιτς, έφυγε ο Καούνος και
αρκετοί παίκτες για να έρθουν οι τρεις ξένοι (Γκαλίν, Νουχάνοβιτς, Βασίλεφ) και να
γίνουν συνολικά πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Οι επιλογές όμως δεν βγήκαν, αφού η
ομάδα παρουσιάστηκε χειρότερη από ότι ήταν νωρίτερα. Ο Γέφτοβιτς έφυγε μετά την
ήττα στον Ρούβα και την θέση του πήραν οι Κακαλέτρης και Σακελλαρόπουλος που
έμειναν μέχρι το τέλος.  

Η Καλαμάτα πήρε την τελευταία θέση στο πρωτάθλημα με απολογισμό 3 νίκες, 8
ισοπαλίες και 11 ήττες και γκολ 13-20. Εντός έδρας είχε 3 νίκες, 4 ισοπαλίες και 4
ήττες και γκολ 8-8. Εκτός έδρας δεν είχε νίκη (η μια που έκανε στο γήπεδο στον Κορυ-
δαλλό χάθηκε στα χαρτιά). Είχε 4 ισοπαλίες και 7 ήττες και γκολ 5-12.

(Υπολογίζονται τα γκολ στο γήπεδο, με 1-0 την Προοδευτική και χωρίς τα δύο ματς
με τον Εθνικό Αστέρα που πήρε τους βαθμούς στα χαρτιά).

Αξιοσημείωτο είναι ότι από τα 11 ματς που έχασε τα 9 τα έχασε για ένα γκολ.
Χειρότερη στιγμή ήταν το λάθος με τον Πούτση που έφερε την ήττα στα χαρτιά με την
Προοδευτική. Πρώτοι σε συμμετοχές ήταν οι Νίκος Τριανταφυλλάκης και Γεωργιόπουλος
με 20 σε 22 παιχνίδια. Πρώτοι σκόρερ της Καλαμάτας ήταν οι Ηλιόπουλος και
Πούτσης που πέτυχαν από 3 γκολ. Δύο γκολ πέτυχε ο Τριανταφυλλάκης (και τα δύο
με πέναλτι) και από ένα οι Καούνος, Σκαρλάτος, Τσαγκαράκης (αυτό με την Προοδευτική
που τελικά δεν... μέτρησε), Ψυχογιόπουλος και Βασίλεφ. 

Ολα χάθηκαν
με την 

Ερμιονίδα
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αγωνίστηκε το

2013-14 στην Γ' εθνική η "Μαύρη Θύελλα", η
οποία διεκδίκησε τον τίτλο και την άνοδο χωρίς
όμως τελικά να τα καταφέρει. 

Η λήξη του πρωταθλήματος της Γ' εθνικής
βρήκε την Καλαμάτα στην 3η θέση της βαθμο-
λογίας του 4ου ομίλου, 10 βαθμούς πίσω από
την πρωταθλήτρια Ερμιονίδα και ένα βαθμό
πίσω από τον δεύτερο Παναργειακό.

Η χρονιά ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό
τρόπο, καθώς η ομάδα γνώρισε δύο εντός έδρας
ήττες από Βάρδα και Κόρινθο. Αυτό είχε ως συ-
νέπεια την απομάκρυνση του Νίκου Κακαλέτρη
από την τεχνική ηγεσία. Ακολούθησε μια ακόμη
ήττα, η τρίτη συνεχόμενη με υπηρεσιακό προ-
πονητή τον Τάκη Σακελλαρόπουλο και στην συ-
νέχεια ανέλαβε ο Μίλτος Γκόφας. 

Με συνεχόμενες νίκες και καλή μπάλα η Κα-
λαμάτα άρχισε να πλησιάζει τις πρώτες θέσεις
της βαθμολογίας. Τον Φεβρουάριο οι Μεσσήνιοι
είχαν φτάσει στον -3 από την κορυφή και είχαν
την ευκαιρία να κερδίσουν την Ερμιονίδα στην
Καλαμάτα και να ανέβουν για πρώτη φορά στην
πρώτη θέση. Το τελικό 2-3 στο κατάμεστο Δη-
μοτικό Στάδιο ξαναπήγε την διαφορά από την
κορυφή στο -6 και κυρίως στοίχησε ψυχολογικά
στους Μεσσήνιους που από τότε δεν επανήλθαν
ποτέ στις καλές εμφανίσεις και μοιραία έχασαν
τον τίτλο αλλά ακόμη και την δεύτερη θέση του
πρωταθλήματος. 

Η Καλαμάτα είχε την καλύτερη άμυνα, μαζί
με την Ερμιονίδα, αφού δέχτηκε 22 γκολ σε 30
παιχνίδια. Επιπλέον είχε την 2η καλύτερη επίθεση
με 52 γκολ, πίσω μόνο από την Ερμιονίδα που

είχε 54 τέρματα.
Εντός έδρας οι Μεσσήνιοι είχαν 11 νίκες και

4 ήττες σε 15 παιχνίδια. Εκτός έδρας είχαν 9
νίκες, 5 ήττες και μια ισοπαλία, αυτή στο τοπικό
ντέρμπι με τον Μεσσηνιακό. Συνολικά στο πρω-
τάθλημα η Καλαμάτα είχε 20 νίκες, 9 ήττες και
μια ισοπαλία. 

Τις περισσότερες συμμετοχές είχε ο Αλέκος
Καραχάλιος ο οποίος έπαιξε στα 28 ματς και
απουσίασε μόλις σε 2 παιχνίδια. Ακολουθούσαν
ο Τάσος Καντούτσης με 27 συμμετοχές και ο
Χρήστος Καλαντζής με 26.

Τα γκολ της Καλαμάτας πέτυχαν συνολικά
15 παίκτες με τον Χρήστο Καλαντζή να είναι ο
πρώτος σκόρερ της ομάδας με 10 γκολ.

Αναλυτικά τα γκολ της Καλαμάτας πέτυχαν
οι παρακάτω παίκτες: Χρήστος Καλαντζής 10,
Βασίλης Αθανασόπουλος 7, Κώστας Ηλιόπουλος
6, Θοδωρής Πούτσης  6, Αντώνης Κωνσταντό-
πουλος 5, Μπόρις Οντσβόνγκ 4, Αλέξης Καρα-
χάλιος 4, Βαγγέλης Μπελεβέτης 3, Παναγιώτης
Τσιμικλής 1, Ντία Αλιού 1, Βασίλης Σκαρλάτος
1, Γιάννης Καλογερόπουλος 1, Νίκος Σκόνδρας
1, Τάσος Καντούτσης 1, Βασίλης Κακαλής 1.

Η ολοκλήρωση του πρωταθλήματος της Γ'
εθνικής τη σεζόν 2014-2015 βρήκε την Καλαμάτα
να τερματίζει στην 7η θέση του 3ου ομίλου και
να μένει για μια ακόμη χρονιά μακριά από τον
στόχο της ανόδου. Οι Μεσσήνιοι είχαν πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στον πρώτο γύρο όμως στην
συνέχεια κατέρρευσαν με αποτέλεσμα να μείνουν
πολύ μακριά από τους πρωτοπόρους. 

Τα στατιστικά των παικτών λένε ότι ο Χρήστος

Καλαντζής ήταν πρώτος σε συμμετοχές αλλά
και γκολ. Είχε παρουσία σε 25 αγώνες, ένα πε-
ρισσότερο από Ηλιόπουλο και Χριστοφιλέα που
είχαν 24. Συνολικά οι προπονητές της Καλαμάτας
(Κουρμπανάς, Σταματίου, Καβαλιέρης) χρησιμο-
ποίησαν 30 παίκτες στο πρωτάθλημα. 

Όσον αφορά τους σκόρερ, ο Καλαντζής
πέτυχε 9 γκολ και 8 ο Ηλιόπουλος. Συνολικά
οκτώ παίκτες βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα. 

Καταστροφική
χρονιά και 
υποβιβασμός

Καταστροφική ήταν για την Καλαμάτα
η σεζόν 2015-2016 καθώς η ομάδα
υποβιβάστηκε στο τοπικό μετά από 35
χρόνια. Η Καλαμάτα τερμάτισε 10η στον
όμιλο των 14 ομάδων ενώ στο φινάλε
του πρωταθλήματος γνώρισε δύο πολύ
βαριές ήττες. Εντός έδρας έχασε 4-0
από την Χαλκίδα και εκτός έδρας 7-0
από την Σπάρτη, στο ματς όπου σφρα-
γίστηκε και μαθηματικά ο υποβιβασμός
της. Μια μαύρη χρονιά που έκλεισε με
τον χειρότερο τρόπο τον πενταετή κύκλο
της ομάδας στην Γ’ εθνική. 

Εξι χρόνια πρόεδρος
ο Γιώργος Ράλλης

O Γιώργος Ράλλης ανέλαβε πρόεδρος της
Καλαμάτας το καλοκαίρι του 2010 και οδήγησε
την Καλαμάτα στο νέο ξεκίνημα που επιχει-
ρούσε μετά την απότομη πτώση από την Β’
στην Δ’ εθνική και την διάλυση της ΠΑΕ.

Στην πρώτη σεζόν του Ράλλη η Καλαμάτα
πήρε εύκολα το πρωτάθλημα στην Δ’ εθνική
και ανέβηκε στην Γ’ εθνική. Εκεί έμεινε πέντε
χρόνια. Την πρώτη σεζόν έφτασε κοντά στα
μπαράζ ανόδου και την τρίτη χτύπησε μέχρι
ένα σημείο την άνοδο που τελικά έχασε από
την Ερμιονίδα. Η πέμπτη σεζόν του ήταν και
η τελευταία του στην ομάδα, καθώς μετά τον
υποβιβασμό στην Α’ τοπική αποχώρησε για
να επιστρέψει ο Στ. Παπαδόπουλος. Ο Ράλλης
ήταν στην διοίκηση της Καλαμάτας για δύο
χρόνια και την περίοδο που στην προεδρία
ήταν ο Γιώργος Γρηγορόπουλος. 

Κατέρρευσε στο β’ γύρο

Ο Κώστας Ηλιόπουλος στο ματς με την Ερμιονίδα
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1. .....Νικολόπουλος....................29 ........(2610)
2. .....Καλογερόπουλος ..............29 ........(2361)
3. .....Λιόλιος..................................28 ........(2395)
4. .....Καλαντζής............................27 ........(2322)
5. .....Μπαστακός..........................26 ........(2282)
6. .....Αθανασόπουλος ................25 ........(2010)
7. .....Τσουλάκος...........................25 ........(1851)
8. .....Καντούτσης .........................24 ........(2086)
9. .....Μπεγέτης .............................24 ........(1667)

10. .....Νάτσης..................................24 ........(1637)
11. .....Βασιλόπουλος....................24 ........(1328)
12. .....Σταματελόπουλος.............21 ........(1081)
13. .....Σαραντόπουλος .................17 ...........(940)
14. .....Κυριακόπουλος..................14 ....... (1260)
15. .....Μερκούρης..........................14 ...........(487)
16. .....Κωνσταντακόπουλος .......11.......... (954)
17. .....Μπάρκας ..............................12 ...........(408)
18. .....Τζανετέας ...............................8 ...........(210)
19. .....Κουρούπης.............................7 ...........(119)
20. .....Μπεσσής .................................5 ..........(390')
21. .....Ζώτος.......................................3.............(67')
22. .....Πουλάκος ...............................3..............(49)
23. .....Γεωργιόπουλος.....................2 ...........(180)
24. .....Τσιγαρίδης..............................1 ........... (10')
• Σε παρένθεση τα λεπτά συμμετοχής.

ΣΚΟΡΕΡ
22 γκολ: Καλαντζής
15 γκολ: Αθανασόπουλος
13 γκολ: Τσουλάκος
4 γκολ: Καντούτσης, Σαραντόπουλος
3 γκολ: Μερκούρης.
2 γκολ: Νάτσης.
1 γκολ: Νικολόπουλος, Κουρούπης, Μπεγέτης,
Καλογερόπουλος, Τσιγαρίδης

Επιστροφή Στ. Παπαδόπουλου
και άνοδος στην Γ’ εθνική

Το καλοκαίρι του 2016 η Καλαμάτα βρέθηκε σε μια
πολύ δύσκολη στιγμή με τον Σταύρο Παπαδόπουλο να
αποφασίζει να επιστρέψει στην ομάδα μετά από περίπου
15 χρόνια. Με τους Τάσο Χατζηαγγελή και Ελβιο Μάνα
στον πάγκο, η Καλαμάτα – που επέστρεψε στο γήπεδο
του Μεσσηνιακού – πήρε εύκολα το πρωτάθλημα της Α’
τοπικής και επέστρεψε στην Γ’ εθνική. 

Πήρε την πρώτη θέση με απολογισμό 24 νίκες, 4 ισο-
παλίες και 2 ήττες. Τερμάτισε με 76 βαθμούς, έξι περισ-
σότερους από την δεύτερη Αναγέννηση.

Πέτυχε 71 γκολ και δέχθηκε 15 τέρματα.
Ο Χρήστος Καλαντζής ήταν ο πρώτος σκόρερ της

ομάδας (και του πρωταθλήματος μαζί με τον Χελά) πε-

τυχαίνοντας 22 γκολ. Ο Αθανασόπουλος ακολούθησε με
15 και ο Τσουλάκος με 13. Τα υπόλοιπα γκολ πέτυχαν οι
Καντούτσης 4, Σαραντόπουλος 4, Μερκούρης 3, Νάτσης
2, Νικολόπουλος 1, Κουρούπης 1, Μπεγέτης 1, Καλογε-
ρόπουλος 1, Τσιγαρίδης 1.

Όσον αφορά τις συμμετοχές ο 19χρονος Νίκος Νικο-
λόπουλος έκανε ρεκόρ καθώς δεν έχασε ούτε λεπτό
συμμετοχής στο πρωτάθλημα!

Συμμετοχή και στα 29 παιχνίδια (το 30ο είναι το ματς
του β' γύρου με τα Αρφαρά που κρίθηκε στα χαρτιά) είχε
και ο Γιάννης Καλογερόπουλος. Δώδεκα παίκτες είχαν
πάνω από 20 συμμετοχές και αποτέλεσαν ουσιαστικά
τον κορμό στον οποίο στηρίχθηκε η ομάδα. 

ONOMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΛΕΠΤΑ

Πήρε και το Κύπελλο
Παράλληλα με το πρωτάθλημα η Καλαμάτα κατέκτησε και το Κύπελλο Μεσσηνίας κερδίζοντας στον

τελικό με 1-0 την Αναγέννηση, με γκολ που πέτυχε στην παράταση ο Γιάννης Καλογερόπουλος. Ως
Κυπελλούχος Μεσσηνίας συνέχισε στο Κύπελλο Ερασιτεχνών. Εκεί πήρε την πρώτη θέση στον 7ο όμιλο
αποκλείοντας εκτός έδρας τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου και εντός τον Πανηλειακό. Ετσι έφτασε στους 8 όπου
όμως αποκλείστηκε από το Κερατσίνι, χάνοντας με 1-0 στο γήπεδο του Μεσσηνιακού με γκολ στο 88'. 

1967 2017
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Ο Αρτινός “κανονιέρης”
με τα 35 γκολ

Ηταν από τους παίκτες που ήρθαν στην Καλαμάτα την τελευταία 15ετία και αγαπήθηκαν
όσοι λίγοι από τον κόσμο της... Ο Βαγγέλης Καούνος πήρε μεταγραφή από τον ΠΑΣ
Γιάννινα στη “Μαύρη Θύελλα” το καλοκαίρι του 2006 με την ομάδα να βρίσκεται στη Β’
εθνική. Εμείνε στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα 2,5 χρόνια και σύνδεσε το όνομα του με ση-
μαντικές νίκες στη δεύτερη κατηγορία.

Ο Αρτινός φορ φόρεσε 73 φορές την ασπρόμαυρη φανέλα και πέτυχε 35 γκολ,
δηλαδή σκόραρε ένα γκολ ανά δύο ματς! Είναι από τους πρώτους σκόρερ στην ιστορία
της “Μαύρης Θύελλας” και έκλεισε την καριέρα του σε αυτή, αν και το φινάλε δεν ήταν
όπως το ονειρευόταν...

Χάρη στα γκολ που πέτυχε με την Καλαμάτα στη Β’ εθνική πήρε μεταγραφή το Γενάρη
του 2008 στον Αστέρα Τρίπολης και είχε καλή παρουσία στη Σούπερ Λίγκα. Εκτοτε έπαιξε
στον Παναιτωλικό, τον Εθνικό Αστέρα και τη Λάρισα, για να επιστρέψει το καλοκαίρι του
2012 στην αγαπημένη του Καλαμάτα, μένοντας όμως μόνο 4 μήνες...

“Οι αναμνήσεις μου από την Καλαμάτα είναι μόνο ευχάριστες. Δέθηκα πολύ με την
ομάδα και την πόλη. Οικονομικά δεν ήταν στο καλύτερο επίπεδο, αλλά είχαμε δυνατή
ομάδα και το δείχναμε κάθε χρόνο. Οταν έπαιζα με την φανέλα της είχα τρομερή
ψυχολογία, όπως και στα Γιάννενα, και η “Μαύρη Θύελλα” έχει ξεχωριστή θέση στην
καρδιά μου. Αλλωστε μέσω της Καλαμάτας έκανα το βήμα στην Α’ εθνική και τον Αστέρα
Τρίπολης”, λέει ο Βαγγέλης Καούνος που θεωρεί τιμητικό για τον ίδιο ότι βρίσκεται
στους τοπ σκόρερ της Μεσσηνιακής ομάδας και συμπληρώνει: “Αδικείται παράφορα αυτή
η ομάδα που δεν βρίσκεται στην Α’ εθνική λόγω ιστορίας και κόσμου που την αγαπά
πολύ”. Ο Βαγγέλης ξεχωρίζει δύο παιχνίδια που τον σημάδεψαν με τη φανέλα της Καλα-
μάτας... “Ενα ματς με τον Ιωνικό εντός έδρας που κερδίσαμε με 2-1... Ημασταν στη ζώνη
του υποβιβασμού, ο Ιωνικός είχε πολύ καλή ομάδα και εμείς παίζαμε με την πλάτη στον
τοίχο, όμως κερδίσαμε και εγώ είχα βάλει και τα δύο γκολ. Επίσης το βραδινό ματς με τον
Μεσσηνιακό στο Στάδιο που είχε πολύ κόσμο και νικήσαμε 3-1. Τότε μετά από 9 αγώνες
είχα σκοράρει μόνο μία φορά και το γκολ με τον Μεσσηνιακό ήταν η απαρχή για να
βρίσκω συνέχεια δίχτυα στη συνέχεια”.

Αυτό που δεν θέλει να θυμάται ο Βαγγέλης Καούνος ήταν το δεύτερο πέρασμά του
από την “Μαύρη Θύελλα” το 2012 όταν η ομάδα ήταν στη Γ’ εθνική και έμεινε μόνο
λίγους μήνες...

“Γύρισα στην Καλαμάτα για να την βοηθήσω να επιστρέψει στη Β’ εθνική και να
κρεμάσω τα παπούτσια μου, αλλά δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις γι’ αυτό... Δυστυχώς τα
πράγματα δεν ήταν όπως τα περίμενα, ήταν πολύ ερασιτεχνικά, δεν περνούσα ευχάριστα
και αναγκάστηκα να αποχωρήσω και να σταματήσω το ποδόσφαιρο στα 35 μου χρόνια,
αν και είχα προτάσεις από άλλες ομάδες να συνεχίσω”, τονίζει ο παλαίμαχος άσος που
κρατά μόνο τις ωραίες αναμνήσεις από τα 2,5 χρόνια στη Β’ εθνική και τους πολλούς
φίλους που έχει κάνει στην πόλη της Καλαμάτας.

Εν κατακλείδι ο Βαγγέλης Καούνος λέει για την αγαπημένη του “Μαύρη Θύελλα”: “Η
ιστορία έχει δείξει ότι όλα κάνουν τον κύκλο τους. Ο κόσμος πρέπει να κάνει υπομονή και
κάποια στιγμή θα χαμογελάσει και η ομάδα θα γυρίσει πάλι εκεί που πρέπει”.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΟΥΝΟΣ

Πολύ ευχάριστες στιγμές αλλά και πίκρες
έζησε ο Χρήστος Καλαντζής στα κάτι λιγότερο
από δέκα χρόνια που φόρεσε τη φανέλα της
Καλαμάτας. Στα 17 του, το 1999 μεταπήδησε
από την παιδική στην ανδρική ομάδα και
έζησε την επάνοδο στην Α’ εθνική. Εμεινε
στην ομάδα της πόλης του μέχρι το 2005,
δύο σεζόν στην Α’ εθνική και 4 στη Β’ εθνική.
Μετά έπαιξε για μία τριετία στη Λάρισα με
την οποία κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας,
στον Ατρόμητο, την Κέρκυρα και τον Αστέρα
Τρίπολης. Το καλοκαίρι του 2013 γύρισε
στην “Μαύρη Θύελλα” και αγωνίστηκε μέχρι
και το περσινό καλοκαίρι που αποφάσισε να
σταματήσει το ποδόσφαιρο σε ηλικία 35 ετών.

Στη δεύτερη περίοδο του στα ασπρόμαυρα
έζησε και τον υποβιβασμό στην Α’ τοπική και
αυτή ήταν η χειρότερη στιγμή στην καριέρα
του.

Τι θυμάται όμως ο Χρήστος Καλαντζής
από το ξεκίνημα του; “Η μετάβαση από την
ακαδημία στη μεγάλη ομάδα ήταν πιο εύκολη
τότε. Ο κ. Παπαδόπουλος ήταν πραγματικός
επενδυτής και είχε φτιάξει φοβερές εγκατα-
στάσεις για την εποχή. Στην ομάδα ερχόν-
τουσαν καλοί ποδοσφαιριστές και υπήρχε
μεγάλος ανταγωνισμός. Η Καλαμάτα τότε
λειτουργούσε σε ευρωπαϊκά πρότυπα.

Πήγα και σε άλλες ομάδες μετέπειτα, αλά
καμία δεν είχε την οργάνωση εκείνης της Κα-
λαμάτας. Για την εποχή είχαν γίνει μεγάλα
πράγματα. Ο κ. Παπαδόπουλος έχει συνδεθεί
με τις καλύτερες στιγμές αυτής της ομάδας.
Στη δική του εποχή έγινε γνωστή στο πανελ-
λήνιο και άλλαξε επίπεδο”.

Ο Καλαντζής συνεργάστηκε και με τον
Γρηγορόπουλο στη μετά Παπαδόπουλου εποχή
και επισημαίνει: “Ο Γρηγορόπουλος τηρουμέ-
νων των αναλογιών έκανε την προσπάθεια
του και η ομάδα μέχρι το 2005 στεκόταν
καλά στη Β’ εθνική, έχοντας αρκετά ντόπια
παιδιά στη σύνθεση της.

Τότε το ποδόσφαιρο ήταν πιο αγνό απ’
ότι σήμερα και οι άνθρωποι που διοικούσαν

επένδυαν και δεν είχαν στο μυαλό τους μόνο
το κέρδος”.

Τι είναι αυτό που δεν θα ξεχάσει από
εκείνη την εποχή ο Χρήστος Καλαντζής; “Τα
δύο πρώτα μου γκολ στην Α’ εθνική κόντρα
σε Αρη και Παναθηναϊκό, στο γήπεδο του
Μεσσηνιακού με προπονητή τον Αμορίν”.

Η επιστροφή στη “Μαύρη Θύελλα” το
2013 ήρθε με απώτερο στόχο την επάνοδο
της ομάδας στη Β’ εθνική, κάτι που όμως δεν
έγινε εφικτό... “Νομίζω πως πήγαμε λίγο
ανορθόδοξα να ανέβουμε. Λείπει ένας άν-
θρωπος που θα εμπνεύσει αυτή την ομάδα,
θα δώσει χρήματα και σαφώς θα γνωρίζει το
χώρο. Κάθε χρονιά υπήρχε η δυνατότητα να
πάρουμε την άνοδο, αλλά ψάχναμε να δούμε
τι φταίει και δεν τα καταφέρναμε. Πάντα κάτι
λάθος γινόταν στο σχεδιασμό, δεν είναι μόνο
τα χρήματα. Γενικώς τα τελευταία 16 χρόνια
η Καλαμάτα είναι μέσα στη... λάσπη και δεν
μπορεί να βγει”.

Οσον αφορά την πιο άσχημη στιγμή του
στην “Μαύρη Θύελλα”, δεν χρειάζεται να
σκεφτεί και πολύ... “Ο υποβιβασμός στο τοπικό
με τον τρόπο που ήρθε και η ντροπιαστική
ήττα με 7-0 στη Σπάρτη. Επίσης μου έμεινε
μια πίκρα που όταν γύρισα δεν καταφέραμε
να ανεβάσουμε την ομάδα στη Β’ εθνική”.

Η απόφαση για το “αντίο” από το ποδό-
σφαιρο ήταν δύσκολη το καλοκαίρι, αλλά
αναπόφευκτη...

“Οτι κάνω θέλω να το κάνω σωστά... Θε-
ώρησα πως δεν θα μπορούσα να προσφέρω
τα αναμενόμενα, για επαγγελματικούς και οι-
κογενειακούς λόγους”.

Το μήνυμα που στέλνει ο Χρήστος Καλαν-
τζής στους φίλους της Καλαμάτας αναφέρει:
“Υπάρχει πολύς κόσμος που αγαπά την ομάδα.
Οταν η Καλαμάτα δείξει ότι μπορεί με οργά-
νωση να διεκδικήσει κάτι, ο κόσμος θα είναι
κοντά.

Εγώ μεγάλωσα με αυτή την ομάδα, είμαι
δεμένος μαζί της και όταν φορούσα τα ασπρό-
μαυρα τα συναισθήματα ήταν έντονα”.

“Η ομάδα λειτουργούσε
σε ευρωπαϊκά πρότυπα”

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΤΣΑΚΩΝΑΣ
“Ολη η Μεσσηνία

ζούσε 
ένα όνειρο”

Πολυετή πα-
ρουσία και μά-
λιστα από δύο
πόστα, ως παί-
κτης και ως πα-
ράγοντας, είχε
στην Καλαμάτα
ο Δημήτρης
Τσάκωνας.  

Ο υψηλόσω-
μος τερματοφύ-
λακας έπαιξε 10
χρόνια στην
“Μαύρη Θύελ-
λα” από το 1976 εώς το 1985 πανηγυρίζοντας
δύο ανόδους, από την Α’ τοπική στην Δ’
εθνική το 1981 και από την Δ’ στην Γ’ εθνική
το 1985. Παράλληλα ήταν για έξι χρόνια γε-
νικός αρχηγός της ομάδας από το 1994 εώς
το 2000 ενώ από το καλοκαίρι του 2016
εώς το Δεκέμβριο του 2017 ήταν αντιπρό-
εδρος της ομάδας.  

Ο τραυματισμός στο φιλικό με τον ΑΟ
Πάτραι το 1976 σημάδεψε την καριέρα του
τότε ανερχόμενου γκολκίπερ: “Ηταν μια στιγμή
που με σημάδεψε. Ηταν το δεύτερο φιλικό
προετοιμασίας και έπαθα ρήξη χιαστών” θυ-
μάται ο Δημήτρης Τσάκωνας που βέβαια έχει
και πολλές ευχάριστες αναμνήσεις από τα
χρόνια που έπαιξε ποδόσφαιρο στην “Μαύρη
Θύελλα”. 

“Στο μπαράζ με τον Παγγορυνθιακό το
παιχνίδι πήγε στα πέναλτι. Εκεί απέκρουσα
δύο χτυπήματα και παράλληλα πέτυχα το νι-
κητήριο πέναλτι. Ηταν αξέχαστο ματς, όπως
και οι αγώνες μπαράζ στο Περιφερειακό με
τον Πάμισο και τον Αμφίλοχο”, λέει ο Δημή-
τρης Τσάκωνας που φυσικά δεν ξεχνά τις
δύο ανόδους που πανηγύρισε με την ομάδα. 

“Δεν θα 
ξαναβρεθεί Σταύρος

Παπαδόπουλος”
Το 1994 αναλαμβάνει γενικός αρ-

χηγός στην Καλαμάτα, μετά από πρό-
σκληση του Σταύρου Παπαδόπουλου.
Τα επόμενα χρόνια η Καλαμάτα μεγα-
λούργησε με τον Δημήτρη Τσάκωνα
να κάνει λόγο για ανεπανάληπτες
στιγμές. “Τότε όλη η Μεσσηνία ζούσε
ένα όνειρο. Οι παίκτες που πέρασαν,
οι προπονητές, τα αθλητικά κέντρα, η
οργάνωση, τα πάντα ήταν φοβερά με
τον Σταύρο Παπαδόπουλο να προ-
σφέρει τα πάντα και να κάνει τα πάντα
για να φτάσει ψηλά η ομάδα. Δεν
πρόκειται να ξαναγίνει αυτό που έγινε
εκείνη τη δεκαετία γιατί είναι πολύ
δύσκολο να ξαναβρεθεί Σταύρος Πα-
παδόπουλος”.

Οι πέντε 
Αργεντίνοι

ΡΑΟΥΛ ΒΑΛΙΑΝ

Δυνάμωσε την επίθεση
Ο Ραούλ Όσκαρ Βάλιαν ήταν ένας από τους πέντε νοτιοαμερικάνους (Έλβιο Μάνα,

Σέρτζιο Εσπινόζα, Λουίς Κατίχεβιτς και Αρμάντο Τζιλιότι οι υπόλοιποι), που ήρθαν στην
“Μαύρη Θύελλα” για την ενισχύσουν στην πρώτη της συμμετοχή στην Α’ εθνική το 1973. 

Επαιξε τρία χρόνια στην Καλαμάτα, τις δύο σεζόν της Α’ εθνικής και την ενδιάμεση της Β’
εθνικής όπου η ομάδα κέρδισε την άνοδο. Διακρινόταν για την ευχέρειά του στο σκοράρισμα,
με αποτέλεσμα να ενδιαφερθεί ο Παναθηναϊκός και τελικά να τον αποκτήσει το 1975.
Αρχικά, τον παραχώρησε δανεικό για μία σεζόν στον Απόλλωνα Αθηνών και τον ξαναπήρε
την περίοδο 1976-77. 

Με το τριφύλλι κέρδισε το πρωτάθλημα αλλά την επόμενη χρονιά παραχωρήθηκε στον
Α.Ο. Καβάλα, όπου αγωνίστηκε δύο χρονιές.

ΕΛΒΙΟ ΜΑΝΑ

Επιτυχίες ως 
παίκτης και 
ως προπονητής

Ο Έλβιο Μάνα έχει συνδέσει το όνομα του με
επιτυχίες της “Μαύρης Θύελλας”, τόσο ως παίκτης
όσο και ως προπονητής. Αγωνίστηκε τρεις σεζόν
στη Καλαμάτα (από το 1972 εώς το 1975), βοη-
θώντας τη να ανεβεί ξανά στην Α΄ εθνική, από
όπου υποβιβάστηκε. Διακρινόταν για την επιβλητι-
κότητά του στην αμυντική γραμμή, με αποτέλεσμα
να ενδιαφερθούν διάφορες ομάδες όταν η Καλαμάτα
υποβιβάστηκε ξανά. Τελικά πήγε στην Παναχαϊκή,
όπου έπαιξε τρεις σεζόν κι έπειτα στον Α.Ο. Καβάλα,
όπου αγωνίστηκε άλλες τρεις χρονιές. 

Το καλοκαίρι του 2010 ανέλαβε ως προπονητής
την Καλαμάτα την οποία οδήγησε στην κατάκτηση
του τίτλου στην Δ’ εθνική και την άνοδο στην Γ’
εθνική. Εμεινε στον πάγκο για 1,5 σεζόν ακόμη και
επέστρεψε ως προπονητής το καλοκαίρι του 2016
(μαζί με τον Τάσο Χατζηαγγελή) για να την οδηγήσει
στον τίτλο της Α’ τοπικής και την άνοδο στην Γ’
εθνική. 

ΛΟΥΙΣ ΚΑΤΙΧΕΒΙΤΣ

Σιγουριά 
τα γκολπόστ

Ο Λουίς Κατίχεβιτς ήταν επίσης από την Αργεντινή
αλλά γιουγκοσλαβικής καταγωγής, που αγωνίστηκε ως
τερματοφύλακας στην ομάδα της Καλαμάτας στην Α΄
Εθνική και Β΄ Εθνική τη δεκαετία του ’70. 

Αγωνίστηκε τρεις σεζόν στη «Μαύρη Θύελλα». Είχε
εντυπωσιακή εμφάνιση, με μακριά ξανθά μαλλιά, και η
παρουσία του προκαλούσε σιγουριά στην άμυνα. 

Όταν η Καλαμάτα υποβιβάστηκε ξανά, γύρισε στην
πατρίδα του και αγωνίστηκε στην Ντεφενσόρες Μπελγράνο
και στην Ντεπορτίβο Αρμένιο ως το 1983.

ΑΡΜΑΝΤΟ ΤΖΙΛΙΟΤΙ

Εμεινε 
μόνο μια
χρονιά

Ο Τζιλιότι γεννήθηκε στην
Αργεντινή, όπου ξεκίνησε
την ποδοσφαιρική του κα-
ριέρα. 

Αγωνίστηκε μία σεζόν στη
«Μαύρη Θύελλα», τη σεζόν
1972-1973 στην Α΄ Εθνική
από την οποία υποβιβάστηκε. 

Είχε 13 συμμετοχές στο
πρωτάθλημα εκείνης της σε-
ζόν. Στη συνέχεια έφυγε στη
Γαλλία, όπου αγωνίστηκε
στην Καέν (SM Caen), ομάδα
3ης κατηγορίας. Εγκαταστά-
θηκε μόνιμα στη Γαλλία,
όπου ζει μέχρι σήμερα. 

Πάνω οι Τζιλιότι
και Βάλιαν, κάτω
οι Μάνα και 
Κατίχεβιτς

ΣΕΡΤΖΙΟ ΕΣΠΙΝΟΖΑ

Τεχνίτης και
γκολτζής

Ο Σέρτζιο Εσπινόζα γεννήθηκε στην
Αργεντινή και αγωνίστηκε συνολικά τρεις
σεζόν με τη φανέλα της Καλαμάτας από
το 1972 εώς το 1975 έχοντας 85 συμμε-
τοχές και 23 γκολ. 

Αγωνιζόταν ως δεξί χαφ και έξω δεξιά
και διακρινόταν για την τεχνική του, την
ικανότητά του να δίνει πάσες και να σκο-
ράρει. Όταν η Καλαμάτα υποβιβάστηκε
ξανά, πήγε για μια σεζόν στον Ατρόμητο
Αθηνών (1975-76), του οποίου ήταν πρώ-
τος σκόρερ. Στη συνέχεια έπαιξε για δύο
περιόδους στον Π.Α.Σ. Γιάννινα και για
μια σεζόν στον Α.Ο. Καβάλα, όπου βρήκε
τους παλιούς του συμπαίκτες από την Κα-
λαμάτα, Βάλιαν και Μάνα. 
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ

“Γεμάτο γήπεδο και
ντόπιοι παίκτες”

ΗΛΙΑΣ ΔΑΜΗΛΟΣ

Ποδοσφαιριστής 
και παράγοντας

Από δύο πόστα πρόσφερε στην “Μαύρη
Θύελλα” ο Ηλίας Δαμήλος, ο οποίος
έπαιξε για πολλά χρόνια ποδόσφαιρο
στην Καλαμάτα και στην συνέχεια ήταν
παράγοντας της ομάδας στα χρυσά χρό-
νια της Α’ εθνικής τη δεκαετία του ‘90.
“Ξεκίνησα το 1973 σε ηλικία 15 ετών
στην Καλαμάτα και έπαιξα μέχρι το 1987
με κάποια κενά διαστήματα λόγω σπου-

δών. Εκλεισα την καριέρα μου στην Ανα-
γέννηση Παραλίας στην ομάδα της γει-
τονιάς μου. 

Εζησα πολύ ωραίες στιγμές που προ-
σφέρει ο συλλογικός αθλητισμός και
έχω κάνει αρκετούς φίλους”, δηλώνει ο
Ηλίας Δαμήλος που έζησε μεγάλες στιγ-
μές τόσο ως παίκτης όσο και ως παρά-
γοντας στην “Μαύρη Θύελλα”. 

Ο Δημήτρης Μάλαμας πήγε στην “Μαύρη
Θύελλα” το 1989 από τον Ολυμπιακό Κα-
λαμάτας. Φόρεσε την ασπρόμαυρη φανέλα
μέχρι και τη σεζόν 1993-1994. Ποιοτικός
μέσος με μεγάλη προσφορά στην ομάδα. 

Ηταν ένας από τους πολλούς Μεσσήνι-
ους παίκτες που είχε τότε η Καλαμάτα και
αυτό είναι άλλωστε και το ένα από τα δύο
πράγματα που που θυμάται πιο έντονα
από εκείνη την εποχή: “Το χαρακτηριστικό
της εποχής ήταν το γεμάτο γήπεδο. Ξέραμε
ότι σε όλα τα παιχνίδια μας το γήπεδο θα
είχε πολύ κόσμο. Δεύτερον τα πολλά ντόπια
παιδιά που παίζαμε στην ομάδα”. 

Ο Δημήτρης Μάλαμας ήταν από τους
παίκτες που έζησαν και την πίκρα από την
απώλεια της ανόδου το 1991 αλλά και
την χαρά του 1993 με την ομάδα να ανε-
βαίνει από την Γ’ στην Β’ εθνική: “Το παιχνίδι
με το Αιγάλεω το 1991 και τα όσα έγιναν
αποτελούν σίγουρα την πιο δυσάρεστη εμ-
πειρία μου στην Καλαμάτα. 

Ηταν μεγάλη η πίκρα. Δύο χρόνια μετά
όμως η άνοδος μας έδωσε πολύ μεγάλη

χαρά”, λέει ο Δημήτρης Μάλαμας στον
οποίο έχουν μείνει αξέχαστα τα μεγάλα
ντέρμπι της εποχής με τον Πανηλειακό:
“Το 1993 κερδίσαμε 3-0 τον Πανηλειακό
σε ένα μεγάλο παιχνίδι για την Καλαμάτα. 

Τα προηγούμενα χρόνια όμως απέναντι
στον Πανηλειακό είχε γίνει όμως και ένα
άλλο πολύ μεγάλο ματς στην Καλαμάτα,
όπου χάναμε με 1-0 και παίζαμε με 10
παίκτες αλλά το γυρίσαμε και κερδίσαμε
με 4-2”. 

ΣΑΚΗΣ ΚΕΡΑΝΟΥΔΗΣ

Ηρθε και 
έφερε... άνοδο

ΑΝΤΩΝΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

Εννέα χρόνια στην
αμυντική γραμμή

Η έλευση του Σάκη Κερανούδη στην Κα-
λαμάτα συνοδεύτηκε από μια άνοδο που πε-
ρίμενε χρόνια η ομάδα. 

Ηρθε στην “Μαύρη Θύελλα” το καλοκαίρι
του 1992 μαζί με τους Τσιμάγκα, Βλαστό και
Κοψαχείλη και έπαιξε και αυτός το δικό του
ρόλο στην άνοδο της ομάδας από την Γ’
στην Β’ εθνική.

Την επόμενη σεζόν έπαιξε και στην Β’
εθνική με την Καλαμάτα την οποία στην συ-
νέχεια υπηρέτησε και από άλλο πόστο καθώς
ήταν γενικός αρχηγός από την Ανοιξη του
2005 μέχρι το Δεκέμβριο του 2009. 

“Η άνοδος το 1993 ήταν μια πολύ σημαν-
τική στιγμή για όλους στην ομάδα και φυσικά
και μένα”, λέει ο Σάκης Κερανούδης από τον
οποίο ζητήσαμε να ξεχωρίσει δυο παιχνίδια
από την διετή παρουσία του στην “Μαύρη
Θύελλα” ως παίκτης: “Το 3-0 με τον Πανη-
λειακό το 1993 ήταν το ματς που ουσιαστικά
μας έφερε την άνοδο και ήταν ξεχωριστό. 

Θυμάμαι επίσης ένα ματς που παίξαμε με
την Καλλιθέα στον Πύργο, καθώς είχαμε τι-
μωρηθεί. Κερδίσαμε 2-1 και είχα πετύχει ένα
γκολ με ανάποδο ψαλίδι”. 

Ο Σάκης Κερανούδης είχε εξ’ ίσου πετυ-

χημένη προσφορά και ως γενικός αρχηγός
και για πολλούς η παρουσία του στα αποδυ-
τήρια ήταν καταλυτική όσον αφορά το καλό
κλίμα που υπήρχε εκείνα τα χρόνια στην
ομάδα. 

Καλαματιανός αμυντικός που για χρό-
νια είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην
αμυντική γραμμή της Καλαμάτας. Ο Αν-
τώνης Ψυχογιόπουλος έδειξε από τα
πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα την
αξία του με την κλήση στην εθνική νέων
να του δίνει εξ αρχής ώθηση. 

Στην Καλαμάτα έπαιξε σε τρεις δια-

φορετικές περιόδους. Από το 2001 εώς
το 2005, από το 2008 εώς το 2010 και
από το 2011 εώς το 2013. Συνολικά 9
σεζόν στις οποίες μέτρησε 143 συμμετοχές
και ένα γκολ, το οποίο μάλιστα σημει-
ώθηκε σε ντέρμπι με τον Πανηλειακό,
με τον Ψυχογιόπουλο να ισοφαρίζει σε
1-1 στις καθυστερήσεις. 
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Συμμετοχές και γκολ
διαφόρων παικτών...

Πλήρη στατιστικά στοιχεία από όλα τα παιχνίδια της Καλαμάτας στα 50 χρόνια ζωής δεν
υπάρχουν καταγεγραμμένα. Αυτό είναι κάτι που θα απαιτούσε πλήρη μελέτη των φύλλων
αγώνων και φυσικά δουλειά για... βιβλίο.

Ωστόσο υπάρχουν στοιχεία από συμμετοχές και γκολ παικτών από διάφορες χρονικές
περιόδους. Αξίζει να αναφέρουμε διάφορα αξιοσημείωτα στοιχεία, όπως προκύπτουν κυρίως
από την “Bικιπαίδεια” και το soccerbase.gr.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, πρώτος παίκτης σε συμμετοχές σε εθνικές κατηγορίες είναι ο
Αλέκος Δέδες με 315 (έχει και 39 γκολ) και ακολουθεί στην δεύτερη θέση ο Μανώλης
Θεοδώρου, ο οποίος παράλληλα είναι και πρώτος σκόρερ σε εθνικές κατηγορίες με 58 γκολ.

Ο Χρήστος Καλαντζής μετρά 189 συμμετοχές και 49 γκολ σε εθνικές κατηγορίες.
Αναλυτικά έχει 23 συμμετοχές και 2 γκολ στην Α’ εθνική, 104 συμμετοχές και 24 γκολ στην Β’
εθνική και 62 συμμετοχές και 23 γκολ στην Γ’ εθνική. 

Ο Καλαντζής έχει βέβαια και μια παρουσία στην Α’ τοπική όπου μέτρησε 27 συμμετοχές και
22 γκολ. Σύνολο δηλαδή, σε εθνικές κατηγορίες και τοπικό, έχει 216 συμμετοχές και 71 γκολ. 

Ο Βαγγέλης Καλογερόπουλος πέτυχε 45 γκολ σε τρία χρόνια και ο Βαγγέλης
Καούνος 35 γκολ σε 3 χρόνια! Πολύ μεγάλο αριθμό τερμάτων έχει σημειώσει ο Αγγελος
Σπάλας αλλά και ο Ακης Δάλλας, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε ακριβή
αριθμό τερμάτων. 

Ο Αλεσάντρο Σοάρες έπαιξε 4 χρόνια και είχε 98 συμμετοχές και 26 γκολ.
Ο Θωμάς Τρούπκος έπαιξε έπαιξε επίσης τέσσερα χρόνια και είχε 88 συμμετοχές και 20

γκολ.
Ο Στάνιμιρ Μιλόσκοβιτς έπαιξε 3 χρόνια και είχε 85 συμμετοχές και 15 γκολ.
Ο Σάντρο Σκαπίν έπαιξε 2 χρόνια και είχε 30 συμμετοχές και 3 γκολ.
Ο Αντώνης Ψυχογιόπουλος σε 9 σεζόν είχε 143 συμμετοχές και 1 γκολ. 
Ο Κώστας Φραντζέσκος σε μια σεζόν είχε 27 συμμετοχές και 7 γκολ.
Ο Γιακούμπ Οστρόφσκι σε 3 σεζόν είχε 59 συμμετοχές και 8 γκολ.
Ο Θέμης Τζανετής σε 3 χρονιές είχε 66 συμμετοχές και 10 γκολ.
Ο Στράτος Μιχελής έπαιξε τρία χρόνια και είχε 76 συμμετοχές και 5 γκολ.
Ο Ιβάν Τάσιτς έπαιξε 3χρόνια και είχε 86 συμμετοχές και 2 γκολ.
Ο Μανώλης Σπυριδάκης έπαιξε 3,5 χρόνια και είχε 76 συμμετοχές και 12 γκολ.
Ο Μαρσελίνιο σε μια σεζόν είχε 14 συμμετοχές και 6 γκολ.
Ο Πίτερ Οφορίκουε σε 2 χρονιές είχε 34 συμμετοχές και 8 γκολ. Παράλληλα ήταν και ο

μικρότερος παίκτης που σκόραρε με την φανέλα της Καλαμάτας. Βρήκε δίχτυα απέναντι στον
Απόλλωνα σε ηλικία 16 ετών, 2 μηνών και 5 ημερών.

Ο Πέτρος Τεγγελίδης σε 2 χρονιές είχε 40 συμμετοχές και έξι γκολ. 
Ο Κώστας Καραμπάγιας σε μια χρονιά είχε 13 συμμετοχές και 1 γκολ.
Ο Βασίλης Μπλέτσας είχε 97 συμμετοχές και 3 γκολ σε Α’ και Β’ εθνική, 26 στην Δ’

εθνική και 12 στην Γ’ εθνική. 
Ο Βασίλης Φωτεινάκης είχε 13 συμμετοχές σε δύο σεζόν.
Ο Βασίλης Αθανασόπουλος είχε 65 συμμετοχές και 9 γκολ σε Β’ και Γ’ εθνική.

Παράλληλα είχε 29 συμμετοχές και 24 γκολ στην Δ’ εθνική. 
Ο Λι Μπούλεν είχε 50 συμμετοχές και 11 γκολ σε τρία χρόνια. 
Ο Κώστας Ηλιόπουλος είχε 106 συμμετοχές και 21 γκολ σε 5 σεζόν σε Β’ και Γ’ εθνική.
Ο Σάμ Τζόνσον είχε 20 συμμετοχές και 6 γκολ το 1995-1996.
Ο Χάρης Μπριλάκης είχε 99 συμμετοχές και 4 γκολ σε 4 χρόνια.
Ο Αφο Ντούντου είχε 64 συμμετοχές και 2 γκολ σε 3 σεζόν.
Ο Παναγιώτης Τσιμικλής είχε 88 συμμετοχές και 6 γκολ σε 5 σεζόν.
Ο Λουίς Ντα Κρος είχε 37 συμμετοχές και 3 γκολ σε 2 χρόνια. 
Ο Φανούρης Γουνδουλάκης είχε 57 συμμετοχές και 10 γκολ σε 3 χρόνια. 
Ο Γιώργος Πουλάκος είχε 40 συμμετοχές και 6 γκολ σε 3 χρόνια.
Ο Νίκος Κατσόγλου είχε 73 συμμετοχές σε 3 χρόνια. 
Ο Βασίλης Γενιτσαρίδης είχε 93 συμμετοχές σε 4 χρόνια. 
Ο Πιερ Καλαγκάνης είχε 119 συμμετοχές και 4 γκολ σε 5 σεζόν.
Ο Εμπε Χάγκαν είχε 71 συμμετοχές και 8 γκολ σε τρία χρόνια. 
Ο Βαγγέλης Κουτσουρές είχε 100 συμμετοχές και 12 γκολ σε 3 χρόνια.
Ο Κώστας Δασκαλάκης έπαιξε κατευθείαν από τον ΠΟΚ σε ηλικία 17 ετών και είχε 7

συμμετοχές στην Α’ εθνική ενώ στην συνέχεια είχε 18 συμμετοχές στη Β’ (11) και Γ’ εθνική (7).
Ο Παναγιώτης Δρούγας είχε 102 συμμετοχές και 6 γκολ από το 1996 εώς το 2000 σε

Α’ και Β’ εθνική. Είχε ακόμη 26 συμμετοχές και 1 γκολ στην Δ’ εθνική και 8 συμμετοχές στη Γ’
εθνική.

Ο Αριαν Μπελά είχε 26 συμμετοχές και 4 γκολ σε δύο σεζόν.
Ο Μάκης Μπελεβώνης είχε 104 συμμετοχές και 2 γκολ σε 3 σεζόν. 
Ο Ντέρεκ Μπόατεγκ είχε σε 2 σεζόν 27 συμμετοχές και 9 γκολ. 

Οι προπονητές
Υπάρχουν πέντε προπονητές που είναι καταγεγραμμένοι με πάνω από 40 παρουσίες

στον πάγκο. Ο Γιώργος Μπένος 57, ο Μπο Πέτερσον 54, ο Στράτος Βουτσακέλης 50, ο
Βασίλης Γεωργόπουλος 43 και ο Εντουάρντο Αμορίν με 42, ενώ πολλές παρουσίες
έχει και ο Eλβιο Μάνα.

Ενας από τους ελάχιστους παίκτες που φό-
ρεσαν την φανέλα της Καλαμάτας σε όλες τις
κατηγορίες είναι ο Βασίλης Μπλέτσας. 

Πήγε στην Καλαμάτα το Δεκέμβριο του
1996 και έφυγε το Δεκέμβριο του 2000 παί-
ζοντας τρεις σεζόν στην Α’ εθνική και μια στην
Β’ εθνική. Στην Δ’ εθνική έπαιξε με την Καλαμάτα
το 2010-2011 ενώ την επόμενη σεζόν έπαιξε
και στην Γ’ εθνική με την “Μαύρη Θύελλα”.

Πανηγύρισε δυο ανόδους, από την Β’ στην
Α’ εθνική το 1999 και από την Δ’ στην Γ’
εθνική το 2011. Γυρνώντας πίσω το χρόνο
στο 1995 και την πρώτη του μεταγραφή στην

Καλαμάτα θυμάται: “Ηταν τα καλύτερα χρόνια
της Καλαμάτας. Υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός
και πολύ κόσμος στο γήπεδο. Είχαμε μια πολύ
ανταγωνιστική ομάδα με πολύ καλό υλικό και
όλες τις προϋποθέσεις για να δουλέψουν επαγ-
γελματίες παίκτες. Ηταν φανταστικά χρόνια με
την Καλαμάτα στην Α’ εθνική. Ηταν πολύ ση-
μαντική επίσης η άνοδος μας το 1999. Είχαμε
υποβιβαστεί την προηγούμενη χρονιά και όλοι
οι παίκτες θέλαμε να ξαναανέβουμε και να
επιστρέψει η ομάδα στην θέση που άξιζε να
βρίσκεται εκείνα τα χρόνια. Τα καταφέραμε
και ήταν μεγάλη επιτυχία”.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ
Με την “Μαύρη Θύελλα”
σε όλες τις κατηγορίες

Τρία αξέχαστα παιχνίδια
Οι μεγάλες στιγμές και οι επιτυχίες ήταν πολλές με τον Βασίλη Μπλέτσα να ξεχωρίζει

τρία παιχνίδια για διαφορετικούς λόγους. “Το 3-0 επί του Ολυμπιακού ήταν ένα
αξέχαστο παιχνίδι για όλους μας. Κάναμε φανταστική εμφάνιση εκείνη την ημέρα.
Πολύ σημαντικό ήταν και το 3-0 στα Γιάννενα το 1999 αφού η νίκη μας ήταν καταλυτική
για την άνοδο που ακολούθησε. Εγω ως Γιαννιώτης ένιωσα περίεργα συναισθήματα
παίζοντας εκεί με την Καλαμάτα, όμως η νίκη μας μου έδωσε πολύ μεγάλη χαρά. Το χει-
ροκρότημα των φιλάθλων του ΠΑΣ στην Καλαμάτα έδειξε αφενός το επίπεδο των
οπαδών της ομάδας των Ιωαννίνων και αφετέρου την ανωτερότητα της Καλαμάτας σε
εκείνο το ματς. Χαραγμένο έντονα στη μνήμη μου είναι και ένα ματς που
έγινε σε χαμηλή κατηγορία για το επίπεδο της Καλαμάτας. Ο λόγος για
το 4-0 επί της Αμαλιάδας στη Δ’ εθνική το 2010-2011. Το γήπεδο είχε
πάρα πολύ κόσμο παρότι παίζαμε σε μικρή κατηγορία και με την νίκη
αυτή δείξαμε ότι η Καλαμάτα ήταν το φαβορί για αυτό και στην συνέχεια
πήραμε εύκολα το πρωτάθλημα”. 

Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ
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Η “Μαύρη Θύελλα”
στο Ιντερτότο

Στο Κύπελλο Ιντερτότο έχει αγωνιστεί η Καλαμάτα, στη μοναδική ευ-
ρωπαϊκή της εμπειρία. Για τον 3ο γύρο της διοργάνωσης, στις 15 Ιουλίου
2000, ταξίδεψε με πολλούς πιτσιρικάδες στην Τσεχία για να αντιμετωπίσει
τη Χμελ Μπλσάνι. Η ήττα ήταν αναπόφευκτη και μάλιστα βαριά, με 0-5.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως στο τότε ρόστερ της τσεχικής ομάδας
βρισκόταν και ο 18χρονος Πετρ Τσεχ!

Στη ρεβάνς στο γήπεδο του Μεσσηνιακού, η Χμελ Μπλσάνι πέτυχε και
δεύτερη νίκη με 3-0. Για την Καλαμάτα στο πρώτο Ευρωπαϊκό ματς
έπαιξαν οι Ζησιμάτος, Μίντζηρας (70' Μελισσάς), Τριανταφυλλάκης, Κου-
τίβας, Κουρεντζής, Αλεβίζος (12' Αργάνης), Γαλανόπουλος, Κοσυφολόγος
(60' Γουνδουλάκης), Κάππος, Δασκαλάκης, Καλαντζής

Η συμμετοχή στην ημιτελική φάση της σεζόν
1999 - 2000 αποτελεί την σημαντικότερη διά-
κριση της Καλαμάτας στο Κύπελλο Ελλάδας. 

Τερμάτισε πρώτη στον προκριματικό όμιλο
με τέσσερις νίκες επί Ναυπακτιακού Αστέρα (4-
0 εντός), Πανελευσινιακού (1-0 εκτός), Λύκων
Θεσσαλονίκης (2-0 εκτός) και Πιερικού (2-0
εντός) και μία ήττα από τον Απόλλωνα Αθ. (1-2
εντός). Στη συνέχεια απέκλεισε κατά σειρά την
Προοδευτική με 3-2 (εντός) και τον ΟΦΗ στα
προημιτελικά (0-1, 3-0), για να αποκλειστεί στα
ημιτελικά από τον Ιωνικό (0-2, 2-4).

Για πρώτη φορά συμμετείχε στο θεσμό το
1970 όταν και νίκησε 1-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα
στον α’ γύρο για να αποκλειστεί στο β’ γύρο
από τον Παναθηναϊκό χάνοντας με 6-0 στην
Καλαμάτα. 

Με τον Παναθηναϊκό έπαιξε ξανά το 1974
χάνοντας με 6-1 εκτός έδρας ενώ μέχρι την
πτώση από την Β’ εθνική δεν είχε κάποια διά-
κριση.

Επέστρεψε στο θεσμό το 1985 όταν έχασε
από τον Εδεσσαϊκό στον α’ γύρο και την επόμενη
σεζόν φιλοξένησε τον ισχυρό τότε Αρη της Α’

εθνικής χάνοντας με 1-2 στην Καλαμάτα. 
Το 1988-1989 προκρίθηκε σε όμιλο με Εθνικό

και Αθηναϊκό, στο β’ γύρο απέκλεισε την Ανα-
γέννηση Αρτας αλλά στην συνέχεια αποκλείστηκε
από τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Οι επόμενες νίκες ήρθαν το 1992-1993 όταν
πέρασε ως δεύτερη από όμιλο με Παναθηναϊκό,
Τρίκαλα, Πανελευσινιακό και Καστοριά. Στο β’
γύρο απέκλεισε τον Εδεσσαϊκό της Α’ εθνικής,
φέρνοντας 1-1 εκτός και νικώντας 1-0 εντός.
Αποκλείστηκε στον γ’ γύρο από την Δόξα στην
παράταση σε ένα συγκλονιστικό ματς στο γήπεδο
του Μεσσηνιακού (ήττα 2-1 εκτός, νίκη 2-1
εντός και 2-2 στην παράταση). 

Το 1997 η Καλαμάτα αντιμετώπισε τον Ολυμ-
πιακό και αποκλείστηκε με δύο ήττες ενώ το
1998-1999 είχε θετική πορεία. Απέκλεισε στον
α’ γύρο τον Πιερικό, στο β’ την Μαρκό και στον
γ’ γύρο τον Αιολικό για να αποκλειστεί στον
προημιτελικό από τον Αθηναϊκό. 

Ακολούθησε η πορεία μέχρι τα ημιτελικά του
θεσμού το 1999-2000. Τελευταίο πολύ μεγάλο
ματς ήταν το 2011 με την ΑΕΚ στο Δημοτικό
Στάδιο, όταν οι κιτρινόμαυροι νίκησαν με 1-0. 

Η “Μαύρη Θύελλα”
στο Κύπελλο Ελλάδας

Από το ιστορικό 3-0 επί του Πανηλειακού το 1993 στο γήπεδο του Μεσσηνιακού. Ο Αλέκος Δέδες άνοιξε
το σκορ και ο Θανάσης Λακριντής πέτυχε τα επόμενα δύο τέρματα της “Μαύρης Θύελλας”. Διακρίνονται οι
Δέδες, Καλογερόπουλος, Πετρίχος, Μάλαμας και ο Τσιώλης του Πανηλειακού.

Το ιστορικό
εισιτήριο 
του αγώνα 
με τον Ικαρο
στη Νέα 
Φιλαδέλφεια
το 1972 Το εισιτήριο του αγώνα με τον ΟΦΗ, στην επιστροφή της Καλαμάτας στην Α’ εθνική το 1995.

O αείμνηστος
Τάσος Καλογερόπουλος
σε μονομαχία με 
το Δημήτρη Σαραβάκο 
στο Παναθηναϊκός -
Καλαμάτα 2-0 
το 1992



• 50 χρόνια “Μαύρη Θύελλα” 70

  

www.eleftheriaonline.gr

Βαδίζουµε δυναµικά και
στον κόσµο του διαδικτύου

χρόνια
κοντά σας

39
                                                                                        

www.eleftheriaonline.gr

  

www.eleftheriaonline.gr

  

www.eleftheriaonline.gr

  



50 χρόνια “Μαύρη Θύελλα” • 71

Αξέχαστοι...

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ, ΤΑΣΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΛΑΦΕΚΑΣ ΕΦΥΓΑΝ ΠΟΛΥ ΝΩΡΙΣ

Από το 2009 εώς το 2012 η οικογένεια
της Καλαμάτας έχασε απρόσμενα τρεις
τεράστιους παίκτες που έφυγαν τόσο
νωρίς και τόσο άδικα από τη ζωή. Τάσος
Καλογερόπουλος, Παναγιώτης Μπαχρά-
μης, Βασίλης Μαλαφέκας. Τρεις παίκτες
που φόρεσαν το περιβραχιόνιο του αρ-
χηγού, δέθηκαν πολύ με την ομάδα και
αποτελούσαν ηγετικές μορφές στα χρόνια
που έπαιξαν στην ομάδα. 

Το Μάϊο του 2009 έφυγε από τη ζωή
ο Τάσος Καλογερόπουλος σε ηλικία μόλις
43 ετών. Επί σειρά ετών αρχηγός και
ψυχή της “Μαύρης Θύελλας”στην οποία
έπαιξε από το 1984 μέχρι το 1993. Δια-
κρινόταν για το πάθος του και ήταν
πάντα από τους κορυφαίους στα χρόνια
που έπαιξε στην ομάδα. 

Στις 13 Αυγούστου του 2010 ο Πανα-
γιώτης Μπαχράμης, τραυματίστηκε θα-
νάσιμα από ταχύπλοο σε ηλικία μόλις
34 ετών. Εκανε υποβρύχιο ψάρεμα σε
παραλία της Κυπαρισσίας, όταν παρα-
σύρθηκε από ταχύπλοο σκάφος και τραυ-
ματίστηκε θανάσιμα.

Στην Καλαμάτα αγωνίστηκε επτά σε-
ζόν, έως το 2001, αρχικά στη Β΄ Εθνική
κι έπειτα στην Α΄ Εθνική. Παράλληλα
ήταν βασικό στέλεχος της εθνικής Ελπί-
δων, η οποία προκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό
πρωτάθλημα το 1997. 

Στις 18 Μαϊου του 2012 ο Βασίλης
Μαλαφέκας έχασε την μάχη της ζωής.
Νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο της Κα-
λαμάτας, αφού η κατάσταση της υγείας
του είχε επιδεινωθεί πολύ. Τελικά έφυγε
σε ηλικία 50 ετών σκορπώντας θλίψη
στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Μεσσηνίας
και όχι μόνο. 

Ο Μαλαφέκας είχε αγωνιστεί επί σειρά
ετών την δεκαετία του '80 στην "Μαύρη
Θύελλα" και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός
στον κόσμο ενώ αργότερα διετέλεσε και
γενικός αρχηγός της ομάδας. 

Η θρυλική 
Αγγέλω 
της “Μαύρης
Θύελλας”

Η ποδοσφαιρική Μεσσηνία
και η “Μαύρη Θύελλα” θρήνη-
σαν το Δεκέμβριο του 2012 το
θάνατο της «Αγγέλως», χάνον-
τας την πιο αναγνωρίσιμη φι-
γούρα στις εξέδρες.

Η θρυλική Αγγελική Σμυρνιού
της Καλαμάτας ταύτισε τη ζωή
της με την "ασπρόμαυρη" ομάδα
και δεν πρόκειται να ξεχαστεί
από τους οπαδούς της «Μαύρης
Θύελλας»,

ΘΥΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΟ 1981

Εφυγε πολύ νωρίς
ο Τ. Παντελόπουλος
Στις 8 /1/1981 η Καλα-

μάτα και όλη η ποδοσφαι-
ρική Μεσσηνία θρήνησε το
θάνατο του Τάκη Παντελό-
πουλου ο οποίος σκοτώθηκε
σε τροχαίο δυστύχημα στο
κέντρο μάλιστα της πόλης.
Συγκεκριμένα λίγο μετά τα
μεσάνυχτα χτυπήθηκε από
αυτοκίνητο στη Αριστομέ-
νους και έφυγε από την
ζωή σε ηλικία μόλις 30 ετών.
Είχε φορέσει την φανέλα
της “Μαύρης Θύελλας” σε
πολύ μικρή ηλικία, στην
πρώτη σεζόν της ομάδας
το 1967-1968. Επαιξε στην
Καλαμάτα και τα επόμενα
χρόνια ενώ αγωνίστηκε και
στην Α’ εθνική με την
ασπρόμαυρη φανέλα. 
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Αβράμης Αθηνέλης και Πάνος Μπάκας.

Πάνω: Μπιζίμης, Πλακουδάκης, Παπαθεοδώρου, Μάλαμας, Κόντος, Καλογερόπουλος, Παπανι-
κολόπουλος

Κάτω: Δέδες, Ρακιντζής, Μπένος, Διδασκάλου, Στρατέας

Πάνω: Μαλαφέκας, Μητσέας, Δάλλας, Κοντογιώργης, Πανανικολόπουλος, Μουλατσιώτης
Κάτω: Καρλαύτης, Χριστόπουλος, Μπάκας, Αβράμης, Μπένος. 

Καλαμάτα – Παναρκαδικός το 1992. Διακρίνονται οι Πετρίχος, Ρακιντζής, Σπάλας από την
Καλαμάτα και οι Μπεντεβής, Μπένος και Κυπαρίσσης από τον Παναρκαδικό. 

Ο Θωμάς Τρούπκος με τον Ντέμη Νικολαϊδη σε αγώνα με την ΑΕΚ 

Ο Βαγγέλης Κουτσουρές με τον Νινιάδη σε αγώνα με τον Ολυμπιακό
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Αντώνης Μαυρέας και Νίκος Λυμπερόπουλος Ο παράγοντας της ομάδας Κώστας Αρδούνης, ο Γιώργος Μπιστικέας και ο Λυκούργος Γαϊτανάρος

Ο Αντώνης Κωνσταντόπουλος 
έπαιξε για χρόνια στην αμυντική γραμμή

της Καλαμάτας σε Β’ και Γ’ εθνική

Ο Βασίλης Σκαρλάτος
έπαιξε σχεδόν σε όλες
τις θέσεις στην 
παρουσία του 
στην ομάδα στην 
Β’ και την Γ’ εθνική.

Ο Λι Μπούλεν ήταν από τους μεγάλους παίκτες στα χρόνια της Α’ εθνικής. 
Ο Αγγελος Σπάλας είχε σκοράρει 3 γκολ σε ντέρμπι με τον Πανηλειακό!
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ (Σ.ΦΙ.Κ.Α.) 

Ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Καλαμάτας Αθήνας ιδρύθηκε το 1992 και λειτούργησε
μέχρι το 2000, έχοντας ως μέλη του περίπου 170 άτομα.

Πρωτεργάτης για τη δημιουργία του συνδέσμου στην Αθήνα, ήταν ο Βασίλης Οικο-
νομίδης, ο οποίος μάλιστα διετέλεσε και πρόεδρος του, μαζί με τους Βασίλη Καραμπάτσο,
Κώστα Καραμπάτσο, Νίκο Χριστόφαλο, Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο, Κώστα Ταγκαλάκη,
Σταύρο Σπανούδη, Νίκο Αραπάκη και Τάκη Παπαδόπουλο.

Δημιουργήθηκε με σκοπό τη στήριξη της ομάδας στα παιχνίδια που θα έδινε στην
Αθήνα, αλλά και γενικά  στα εκτός έδρας ματς. Τα μέλη του συνδέσμου είχαν
ακολουθήσει την ομάδα σε παιχνίδια που είχε δώσει σε διάφορες περιοχές της
Ελλάδας, Κολινδρό, Μηχανιώνα, Ξάνθη, Γιάννενα, Εδεσσα, Θεσσαλονίκη, αλλά και σε
περιοχές στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.

Σε δύο από τα παιχνίδια, που έδωσαν το παρών, η Καλαμάτα είχε μεγάλη συμπαρά-
σταση από τους οργανωμένους φιλάθλους και όχι μόνο. Το ένα παιχνίδι ήταν το 1995
με τον Εθνικό Πειραιώς στο Καραϊσκάκη, όπου παραβρέθηκαν γύρω στους 5.000 με
6.000 καλαματιανοί και μεσσήνιοι. Το δεύτερο ήταν την ίδια περίοδο με την ΑΕΚ στο
γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου το παρακολούθησαν περίπου 4.000 φίλοι της
Καλαμάτας.

Η ιστορία των συνδέσμων
Την ενεργή στήριξη των οργανωμένων φιλάθλων είχε η Κα-

λαμάτα από το 1984, αφού νωρίτερα δεν υπήρξε κάποιος σύν-
δεσμος.

Το ξεκίνημα έγινε όπως προαναφέραμε το 1984, όταν μια
παρέα 15-20 παιδιών δημιούργησαν τον Σύνδεσμο Φιλά-
θλων Οπαδών Καλαμάτας, γνωστό ως Σ.Φ.Ο.Κ. που
στη συνέχεια μετατράπηκε σε RATS και διατηρήθηκε έως το
1987, οπότε και σταμάτησε τη λειτουργία του.

Το 1990 είχε δημιουργηθεί ο Σύνδεσμος Φιλάθλων

Καλαμάτας, που το 1995 με πρωτοβουλία του Σταύρου Πα-
παδόπουλου, που είχε αναλάβει την ομάδα, έγινε προσπάθεια
ώστε να ενωθούν όλοι οι σύνδεσμοι που είχαν φτιαχτεί στην
πόλη.  Ο Σ.Φ.Κ. έμεινε ανενεργός μέχρι την περίοδο 2002-2003.
Εκείνη τη χρονιά αποφάσισαν 4-5 μέλη να προχωρήσουν στην
επαναδραστηριοποίηση του και μάλιστα φρόντισαν να δώσουν
το όνομα του Λυκούργου Γαϊτανάρου στο σύνδεσμο, τιμώντας
έτσι τον... αρχιθύελλα.  Λειτούργησε για μια 7ετία μέχρι το 2010
και μετά σταδιακά έμεινε και πάλι ανενεργός. 

Το 1991 δημιουργήθηκε ο σύνδεσμος Bulldogs Club, που
παραμένει ενεργός έως σήμερα. Ιδρύθηκε λίγους μήνες μετά τον
επεισοδιακό αγώνα στο Αιγάλεω. Κατά καιρούς έχουν δημιουργηθεί
και άλλοι σύνδεσμοι στην πόλη μας, κάποιοι λειτουργούν ακόμη
και κάποιοι όχι, ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Ανατολικής
Πόλης ΠΑΕ Καλαμάτας, ο Σύνδεσμος Φίλων Κα-
λαμάτας “ΟΙ ΝΟΤΙΟΙ” και ο σύνδεσμος Αυτόνομοι
Θύρα 5. Πέρα από τον Σ.ΦΙ.Κ.Α. στην Αθήνα έχει δημιουργηθεί
και ο GRUPPO NERO.

Ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Καλαμάτας προ-
ϋπήρχε από το 1985 και το 1995 ο τότε πρό-
εδρος της ομάδας Σταύρος Παπαδόπουλος
πήρε την πρωτοβουλία να τους ενώσει όλους.
Έκτοτε έμεινε ανενεργός έως την περίοδο
2002-2003. Τότε με την αλλαγή το ιδιοκτη-
σιακού καθεστώς στην ομάδα, μερικά από τα
μέλη, οι Μάκης Μουτεβελής, Χρήστος Λουκάς,
Κώστας Γυφτέας και Παναγιώτης Γκέγκας απο-
φάσισαν να επαναλειτουργήσουν το σύνδεσμο.
Ετσι για μια 7ετία ήταν ενεργός με 200 μέλη.
Οπως μας είπε ο κ. Μουτεβελής: “Σε μία γενική
γενική συνέλευση όπου έδωσαν το παρών
175 από τα 200 αποφασίσαμε προς τιμήν του
Αρχιθύελλα και επίτιμου προέδρου Λυκούργου
Γαϊτανάρου, να δώσουμε το όνομα του στο
σύνδεσμο και έγινε ο Σ.Φ.Κ. "Ο ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ".
Προσπαθήσαμε και πιστεύω ότι καταφέραμε
να φέρουμε κάτι καινούργιο με πολλές και
διάφορες ενέργειες μας, αν και πέσαμε στη
χειρότερη περίοδο της ομάδας διοικητικά. Μια
ξεχωριστή ενέργεια ήταν ότι το 2007, με αφορ-
μή την συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυση

της ομάδας τιμήσαμε τον Μίλαν Ζέκοβιτς, που
ήταν ο πρώτος ξένος προπονητής που είχε η
ομάδα στην πρώτη της συμμετοχή στην Α’
εθνική. Αυτό έγινε σε φιλικό αγώνα που πραγ-
ματοποίησε η Καλαμάτα με τον Ερυθρό Αστέρα,
ο οποίος είχε έρθει στην Μεσσηνία μετά από
πρόσκληση δική μας και των φορέων της
πόλης. Αλλες ενέργειες μας η διοργάνωση εκ-
δρομών για στήριξη της ομάδας στα εκτός
έδρας παιχνίδια, αλλά  και η ανάδειξη μέσα
από τα  μέλη μας, του καλύτερου παίκτη της
Καλαμάτας στα εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας
από το 2003 έως και το 2010. Μετά από τα
διοικητικά λάθη που έφεραν την ομάδα στο
τοπικό, αναστείλαμε τη λειτουργία πλήρως
απογοητευμένοι από το σκηνικό που είχε δια-
μορφωθεί από ορισμένους γύρω από τα διοι-
κητικά δρώμενα της ομάδας. Είχαμε όρεξη και
διάθεση για προσφορά στην ομάδα, γιατί η
γνώμη μου είναι πως όλοι οι σύνδεσμοι εξαρ-
τιόνται από τη διοικητική σταθερότητα μιας
ομάδας, αλλά  και την πορεία της στα αντίστοιχα
πρωταθλήματα που συμμετέχει”.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "Ο ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ"

Από τα εγκαίνια 
του συνδέσμου

Σ.ΦΙ.Κ.Α. το 1992

Ο γνωστός φίλαθλος 
Σπύρος Παναγιωτόπουλος
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Ο πρώτος σύνδεσμος της Καλαμάτας ήταν ο
Σ.Φ.Ο.Κ., που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1984
και μέλη του ήταν νεαροί από 14 έως και 17 ετών.
Δημιουργήθηκε από κάποια παιδιά που πήγαιναν
στο γήπεδο και παρακολουθούσαν αγώνες της Κα-
λαμάτας. Το 1985 δημιουργήθηκε ο σύνδεσμος
RATS, με παιδιά που προέρχονταν από το Σ.Φ.Ο.Κ.
Ηταν πιο μεγάλα σε ηλικία παιδιά, που θέλησαν να
γίνουν πιο ενεργοί, πιο εκδηλωτικοί στη συμπαρά-
σταση τους προς την ομάδα. Την ιδέα για να προ-
χωρήσουν στη δημιουργία άλλου συνδέσμου, είχαν
ο Τόμυ Σχοινάς και ο Βασίλης Μαυρίκης.

Στην εξέδρα υπήρξε η πρώτη επαφή ανάμεσα
στα νεαρά άτομα, όπου σε συζητήσεις μεταξύ τους
προέκυψε η επιθυμία να ενισχύσουν  οργανωμένα
την ομάδα, πέρα από το χειροκρότημα και τις επευ-
φημίες. Η αρχική σκέψη για τη δημιουργία του συν-
δέσμου, που είχε ως στόχο τα μέλη του να ενεργο-
ποιηθούν και να φτιάξουν χώρο στην κερκίδα και
πιο οργανωμένα να δείχνουν τη στήριξη τους στην
ομάδα προήλθε από κάποια από τα παιδιά που πή-
γαιναν και παρακολουθούσαν αγώνες των ομάδων
της Α’ εθνικής, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Πανα-
θηναϊκό. Εκεί έβλεπαν πως οι φίλαθλοι των μεγάλων
ομάδων εκδήλωναν την συμπαράσταση τους προς
αυτές και προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ανάλογη
ατμόσφαιρα και να συμπαρασταθούν στην Καλαμάτα.
Παρότι ήταν φίλαθλοι κάποιας ομάδας Α’ εθνικής,
όταν πήγαιναν στο γήπεδο και έβλεπαν την Καλαμάτα,
το μυαλό τους και οι σκέψεις τους ήταν μόνο σε
αυτή.  

Η παρέα έγινε φιλία
Τα μέλη του συνδέσμου όσο περνούσε ο καιρός

άρχισαν να κάνουν παρέα και εκτός γηπέδου. Τα
οπαδικά δεν επηρέαζαν τη σχέση τους, μπορεί ο
κάθε ένας να ήταν άλλη ομάδα, όμως γίνονταν
όλοι ένα όταν πήγαιναν στο γήπεδο για την Καλαμάτα.
Υπήρχε αλληλοσεβασμός και εκτίμηση απ’ όλους
και μάλιστα μέσα από τη συνεχή παρουσία στο
γήπεδο για την υποστήριξη της ομάδας, άρχισαν να
δένουν μεταξύ τους και να γίνονται φίλοι. “Με

πολλά από τα παιδιά διατηρούμε έως και σήμερα
δυνατή φιλία, παρότι έχουν απομακρυνθεί από τους
αγωνιστικούς χώρους. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει
μείνει γιατί αυτές οι φιλίες είναι δυνατές μας έχουν
κάνει αδέρφια”, μας είπε ο Βασίλης Μαυρίκης από
τους πρωτεργάτες της δημιουργίας του συνδέσμου
RATS. Η αδρανοποίηση του συνδέσμου RATS και
κατ’ επέκταση του Σ.Φ.Ο.Κ. άρχισε το 1987 και
προέκυψε μετά από ένα εντός έδρας παιχνίδι της
Καλαμάτας, όπου τα παιδιά θεώρησαν ότι στο
γήπεδο υπήρχε και κόσμος που δεν ήταν Καλαμάτα
και δεν αποδεχόταν τους οργανωμένους. 

Μας στήριζε μόνο ο Καμπουγέρης
Τα μέλη του συνδέσμου είχαν τη στήριξη από

τον Σωτήρη Καμπουγέρη, παράγοντας της ομάδας

εκείνη την εποχή. Σχετικά με αυτό ο Β. Μαυρίκης
σημείωσε: “Ο μόνος άνθρωπος που μας στήριζε
πάντα σε ότι του ζητούσαμε, ήταν ο Σωτήρης Καμ-
πουγέρης. Αν κάποιο παιδί είχε πρόβλημα το έβαζε
δωρεάν στο γήπεδο και ότι χρειαζόμαστε μας το
έκανε, όπως το ότι μας έφτιαξε σημαίες γενικά μας
είχε φερθεί άψογα, όποτε τον χρειαστήκαμε. Εβλεπε
θετικά όσα κάναμε για την ομάδα, γι’ αυτό μας
αγαπούσε και μας στήριζε”.

Φαντασμαγορική ατμόσφαιρα με Αργος
“Στο διάστημα που λειτούργησε ο σύνδεσμος,

κάναμε αρκετές εκδρομές, ακολουθήσαμε την ομάδα
σε όλα τα παιχνίδια που έδωσε τη χρονιά που
ανέβηκε το 1984-1985. Σε όλες τις πόλεις, όπως
στην Κυπαρισσία, στην Αμαλιάδα, στη Γαστούνη,
στη Σπάρτη, αλλά και στη Μεσσήνη, όπου υπήρχε
και κόντρα με τον Πάμισο. 

Στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Παναργειακό
πιστεύω ότι δημιουργήσαμε την πιο φαντασμαγορική
ατμόσφαιρα. Είχαν γεμίσει κόσμο και οι δύο κερκίδες
που είχε τότε το γήπεδο του Μεσσηνιακού. Κατά
την είσοδο της ομάδας στο γήπεδο είχαμε ανάψει
20 καπνογόνα, αρκετά για εκείνη την εποχή και
γενικά η συμπαράσταση μας ήταν πολύ πιο δυναμική
σε σχέση με άλλα ματς”.

Ο σύνδεσμος Bulldogs Club Καλαμάτα, δημιουργήθηκε
το καλοκαίρι του 1991.

Πρόεδρος του είναι ο Δημήτρης Πρεζεράκος, ο
οποίος στη σύντομη αναφορά του για το σύνδεσμο
μας είπε: 

“Ημασταν μια παρέα 7-8 φίλοι που παρακολουθού-
σαμε τα παιχνίδια της Καλαμάτας. Μετά τα όσο συνέ-
βησαν στον εκτός έδρας αγώνα με το Αιγάλεω το 1991
αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα σύνδεσμο φι-
λάθλων ώστε να βοηθήσουμε πιο ενεργά την ομάδα.

Μέσα στο καλοκαίρι του 1991 δημιουργήσαμε το
σύνδεσμο και μέχρι σήμερα εκφράζουμε τη συμπαρά-
σταση μας στην ομάδα. Εχουμε κάνει αρκετές εκδρομές
σε όλη σχεδόν την Ελλάδα και έχουμε στηρίξει με κάθε
τρόπο την ομάδα. Η μεγαλύτερη εκδρομή ήταν το 1995
που πήγαμε στον Πύργο με το τρένο. Γενικά η κάθε εκ-
δρομή που πραγματοποιήσαμε είχε τα δικά της χαρα-
κτηριστικά”.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Σ.Φ.Ο.Κ.) RATS – GATE 5
“Το όνομα RATS, που σημαίνει

αρουραίος προέκυψε όταν απο-
χωρήσαμε από το Σ.Φ.Ο.Κ. και ψά-
χναμε να βρούμε κάτι διαφορετικό.
Οταν ήμασταν στο Σ.Φ.Ο.Κ. πολλές
φορές λέγαμε συχνά, πειράζοντας
ο ένας τον άλλον, την έκφραση
γατάκια. Ετσι επειδή θέλαμε να
γίνουμε πιο σκληροί ανάμεσα σε
διάφορα που σκεφτήκαμε, είπαμε
αφού ήταν πιο ήσυχοι δηλαδή γα-
τάκια στο Σ.Φ.Ο.Κ., εμείς να γίνουμε
πιο δυναμικοί. Η πρώτη σκέψη για
το όνομα προέκυψε από ένα συγ-
κρότημα Heavy Metal, το RATT
που είχαν δυναμική παρουσία πάνω
στη σκηνή, έτσι και εμείς σκεφτό-
μαστε να έχουμε δυναμική παρου-
σία στην κερκίδα. Ετσι κάναμε μια
μικρή παραλλαγή στο όνομα και
το βγάλαμε RATS, δηλαδή αρου-
ραίοι, που είναι πιο επικίνδυνοι
από τα γατάκια και καταλήξαμε σε
αυτό. Εκείνη την εποχή οι οργα-
νωμένοι φίλοι των μεγάλων ομά-
δων, πέρα από το όνομα, λόγω
της θέσης που είχαν στην κερκίδα,
έδιναν στην σύνδεσμο τους και
όνομα θύρας. Σε συζήτηση ποιο
νούμερο να έχουμε, είπαμε ανάλογα
με τη θέση στην οποία έχουμε
πάρει στη θύρα του γηπέδου. Μέ-
τρησα τις θύρες και τους είπα
όπως τις βλέπουμε από το χώρο
που καθόμαστε είναι 5 και εμείς
συγκεντρωνόμαστε στην τελευταία
την 5η έτσι εκτός από το RATS
βάλαμε δίπλα και GATE 5, το οποίο
έχει μείνει έως σήμερα”. 

“Ο σύνδεσμος δεν είχε γραφεία
και οι συναντήσεις μας γίνονταν
σε καφετέριες της Καλαμάτας. Ενα
στέκι ήταν το δημοτικό αναψυκτή-
ριο, όπου το πρώτο διάστημα της
λειτουργίας του δεν άφηνε τα παι-
διά του συνδέσμου να πηγαίνουν
εκεί. Τελικά με τον καιρό, τα πράγ-
ματα άλλαξαν σε σημείο που γίναμε
φίλοι με τους σερβιτόρους. Το
άλλο στέκι ήταν η καφετέρια MON
REPO. Αυτό ήταν το στέκι στο
οποίο συγκεντρωνόμαστε όχι μόνο
για να πιούμε καφέ, αλλά ήταν και
η αφετηρία μας τις Κυριακές για
το γήπεδο”

“Θέλοντας να κάνουμε γνωστό
το όνομα του συνδέσμου, πηγαί-
ναμε και γράφαμε στους τοίχους
το όνομα του RATS και σε δρόμους
με αυξημένη κίνηση. Τώρα μετά
από 30 χρόνια θέλουμε να ζητή-
σουμε συγνώμη από τους ανθρώ-
πους αυτούς που τους “χαλάσαμε”
τους τοίχους”. 

Μετά την διάλυση του συνδέ-
σμου ο Βασίλης Μαυρίκης, δεν
ξαναπήγε στο γήπεδο για να πα-
ρακολουθήσει αγώνες της Καλα-
μάτας. Για αυτό το γεγονός ανέ-
φερε: “Από το 1987 και μετά που
σταμάτησε τη λειτουργία του ο
σύνδεσμος, δεν έχω πάει στο γή-
πεδο. Είμαι απογοητευμένος από
πολλά πράγματα που έχω δει και
έχω αποφασίσει να βρίσκομαι μα-
κριά, να απέχω”.

Από την υποδοχή των Χάγκαν και Τζόνσον στο αεροδρόμιο το 1995. 
Διακρίνονται από αριστερά οι Βασίλης Οικονομίδης, Εμπε Χάγκαν, Βασίλης Καραμπάτσος,

Σταύρος Παπαδόπουλος, Κώστας Ταγκαλάκης, Σαμ Τζόνσον, Κώστας Καραμπάτσος. 

Δεν υπήρχαν ούτε κασκόλ
“Δεν υπήρχαν κασκόλ της ομάδας όπως συνέβαινε με τις ομάδες της Α’ εθνικής και κυρίως τις

λεγόμενες μεγάλες. Μια χρονιά είχα πάει μαζί με άλλα δύο παιδιά του συνδέσμου στην Αθήνα και επι-
σκεφτήκαμε το σύνδεσμο του ΠΑΟΚ στην Ομόνοια με σκοπό να πάρουμε κάποια κασκόλ, που ήταν στα
χρώματα της ομάδας, όμως δεν ήταν εύκολο γιατί ήμασταν μικροί σε ηλικία και τα άτομα που ήταν εκεί
μας είπαν να τους δώσουμε τα στοιχεία μας ώστε να γραφτούμε μέλη για να πάρουμε κασκόλ. Εμείς
δεν θέλαμε να γίνει κάτι τέτοιο και έτσι φύγαμε”.

ΟΙ BULLDOGS
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Ορθιοι: Κώστας Μεσoλογγίτης, Δημήτρης Γιατράκος, Βασίλης Μαλαφέκας, Γιώργος Φλέσσας,
Γιώργος Κορομηλάς , Περικλής Κοντογιώργης, Νίκος Μουλατσιώτης, Ακης Δάλλας, Δημήτρης
Τσάκωνας, Ηλίας Δαμήλος, Τάκης Ανδριανόπουλος. 

Κάτω: Σπύρος Λυμπερόπουλος, Γιώργος Μπένος, Βασίλης Δημητρόπουλος, Τάκης Αθανασόπουλος,
Δημήτρης Μπάκας, Γιώργος Παυλής, Πάνος Μπάκας. 

Η Καλαμάτα τη σεζόν 1985-1986.
Πάνω οι Ακης Δάλλας, Νίκος Ντονάς, Τάκης Χριστόπουλος, Αντώνης Μαυρέας, Τάσος Καλογε-

ρόπουλος, Βασίλης Μαλαφέκας. 
Κάτω οι Περικλής Κοντογιώργης, Λεωνίδας Τσιγαρίδας, Κώστας Διδασκάλου, Γιώργος Παυλής,

Κώστας Καρλαύτης. 

Από τα πρώτα χρόνια της “Μαύρης Θύελλας”.

Καλαμάτα – Παναρκαδικός 3-1 το 1993

Καλαμάτα – Πανηλειακός 4-2 το 1992
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Ο Πιερ Καλαγκάνης σε μονομαχία με τον Κώστα Αργυρόπουλο 
στο Καλαμάτα – Μεσσηνιακός το 2007

Ο Στράτος Μιχελής σε αγώνα με τον Εθνικό

Τζιοβάνι και Νίκος Κατσόγλου στο Καλαμάτα – Εθνικός τη σεζόν 2006-2007.

Ο Βασίλης Γενιτσαρίδης σε αγώνα με τον Εθνικό Αστέρα

Ο Αντώνης Μαυρέας το 1986 Γιώργος Βλαστός και Σάκης Κερανούδης
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Οι παίκτες της 
Καλαμάτας μπαίνουν 

στο γήπεδο με αρχηγό 
τον Αγγελο Σκαφιδά

Πάνω οι Χιώτης, Μουλατσιώτης, Γεωργόπουλος 
και κάτω οι Μάραντος, Σπεντζόπουλος και Σκαφιδάς 

Πανηγυρισμοί 
για την άνοδο στην
Α’ εθνική το 1972

Ο Σταύρος Παπαδόπουλος στήριζε την Καλαμάτα από τα πρώτα χρόνια
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Αφοί Μιχόπουλοι
ΟΠΤΙΚΑ - ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 41, ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΗΛ.: 27210 21638

e-mail: optomiho@otenet.gr
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