
           ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΘΡΥΛΙΚΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 
 
                                                                               Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου 

 

                                                         ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Τότε, την δεκαετία του 60 και λίγο αργότερα, υπήρχε φτώχεια αλλά και αξίες. Τα 

παιδιά έπαιζαν πολλές φορές ξυπόλητα µπάλα στις αλάνες και η εµπιστοσύνη και η 

τιµιότητα κυριαρχούσαν. Λέγαµε τότε παιδιά (το 1965 ήµουν 10 ετών), µπέσα; 

Έκανες µία συµφωνία και όλοι είχαµε µπέσα ότι θα την τηρήσουµε. Οι µανάδες 

πήγαιναν στην αγορά και άφηναν την γειτόνισσα να τους φυλάει το σπίτι και τα 

παιδιά. Τι, δεν είχαν µπέσα; 

      Εκεί , στις αλάνες του Αγρινίου και των γύρω χωριών, ανδρώθηκαν οι 

ποδοσφαιριστές του θρυλικού Παναιτωλικού. 

 

                                          ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ∆ΟΚΙΜΙ 

 

     «Αλέκο πάµε βόλτα στο ∆οκίµι να πιούµε καφέ;», µου είπε ο Νίκος, πριν χρόνια. 

Πάµε στο ∆οκίµι στην κεντρική καφετέρια.  

     «Ρε Αλέκο αυτός είναι ο Χρήστος Ζαρκαβέλης, ο γυιός του Φάνη του Ζαρκαβέλη, 

του θρυλικού παίκτη του Παναιτωλικού της δεκαετίας του 60!» , µου λέει ο Νίκος. 

Καλέσαµε τον Χρήστο στο τραπέζι µας.  

     «Χρήστο τι κάνει ο µπαµπάς;» του λέω. 

     «Είναι καλά σε λίγο θα έρθει». 

     Αρχίσαµε να ρωτάµε τον Χρήστο, τι κάνει. Ο Χρήστος είναι απόφοιτος της 

Γυµναστικής Ακαδηµίας, υπήρξε και αυτός παίκτης. Ανέβασε τον Απόλλωνα 

∆οκιµίου που ήταν προπονητής, µε άνεση κατηγορία και µετά πήγε στις Φυτείες στον 

Ακαρνανικό. Ο Ακαρνανικός ήταν τιµωρηµένος  και ο Χρήστος ξεκίναγε µε πλην 10 

βαθµούς. Ο Ακαρνανικός ανέβηκε κατηγορία µε άνεση! 

     Εκεί που καθόµασταν, «να έρχεται ο πατέρας», λέει ο Χρήστος. Είδαµε τον 

ηλικιωµένο πλέον κ. Φάνη να έρχεται και να κάθεται χαµογελαστός στο τραπέζι µας. 

 

                                           ΤΟ 1963 

 

     Ο αδερφός µου ο Σωτήρης µε περνά 9 χρόνια. Όταν ήµουν 8 χρονών, αυτός ήταν 

17 και δούλευε. «Άτο, θα σε πάρω να σε πάω στον Παναιτωλικό που παίζουµε το 

απόγευµα», µου λέει. Ο Παναιτωλικός ερασιτεχνικός φιλαθλητικός  και 

φιλεκπαιδευτικός τότε σύλλογος, είχε αρχή να αφήνει µε κάποιον που έβγαλε 

εισιτήριο , να παίρνει στο γήπεδο και ένα παιδάκι. Και ένα από τα παιδάκια ήµουν 

και εγώ που µε έπαιρνε ο µεγαλύτερος αδερφός µου. Έτσι εγώ µέσα στην παιδική µου 

ηλικία, άρχισα να βλέπω τους ήρωες. Τα παιδιά που έπαιζαν για την φανέλα, τους 

παίκτες που κοίταζαν στα µάτια τους φιλάθλους και δεν είχαν τίποτε να κρύψουν ή 

να ντραπούν. Τα παιδιά που τα έδιναν όλα µέσα στο γήπεδο. Και σηµειώστε από όσα 

γνωρίζω: Ο Φάνης ο Ζαρκαβέλης δούλευε στα χωράφια, στο ρύζι µέσα στα θερµά 

νερά και ο ήλιος να καίει από πάνω, ο Καραγκιόζης (υποκοροστικό του Τεµεκονίδη), 

δούλευε στην οικοδοµή µε τον τενεκέ στην πλάτη και µετά πήγαινε να παίξει, ο 

Τσιλελής ξεκίναγε τρέχοντας από το φράγµα του Αχελώου, να κάνει 10 χιλιόµετρα 

τροχάδην στα αγκάθια και να πάει στην σκληρή προπόνηση!  

     Τέτοιοι ήταν οι παίκτες του Παναιτωλικού της δεκαετίας του 70, παίκτες που µαζί 

µε την ηθική τότε κοινωνία, είχαν τις αξίες της, δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι, όλοι 



είχαν τις αξίες, δεν είχε έλθει η λαίλαπα του φιλελευθερισµού και της κοινωνίας της 

αγοράς, να γκρεµίσει τις αξίες και αυτό θα το δείτε σε τούτο το άρθρο. 

 

                              Η ΤΙΜΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΛΗΜΑ 

 

     Βρεθήκαµε µε τον Νίκο στο ∆οκίµι και βλέπω εκεί σε µία γωνιά της καφετέριας, 

του τρεις θρύλους. Ήταν ο Φάνης ο Ζαρκαβέλης, ο Βασίλης ο Μήτσου (Τσιλελής) 

και ο Βασίλης ο Σταρακάς.  

     «Μπράβο», φώναξα, «να είστε µαζί, σε όλη σας την ζωή να είστε µαζί!». 

Καθήσαµε. 

     «Αλέκο», άρχισε να µας λέει ο Φάνης, «ήταν τότε στην δικτατορία που παίζαµε 

εκτός έδρας µε µία οµάδα που κινδύνευε να πέσει από την β κατηγορία και ήταν 

ευνοούµενη της δικτατορίας. Πριν το αγώνα µας είπαν, δεν χρειάζεται να παίξετε 

καλά, δεν πειράζει για το αποτέλεσµα. Τι, είπαµε οι παίκτες, θα δώσουµε τον αγώνα; 

Όχι, χίλιες φορές όχι. Άρχισε το παιγνίδι και τα δίναµε όλα. Ρε, µας έλεγαν οι 

αντίπαλοι, εσείς τα δίνετε όλα, το παιγνίδι είναι στηµένο! Αν δεν κέρδιζαν θα 

έπεφταν. Εµείς σθεναρά κρατούσαµε το 0-0 και µετά άρχισαν να µας κλαδεύουν. Ο 

διαιτητής είδε πέναλτυ και σφύριξε εναντίον µας. Οι φίλαθλοι της γηπεδούχου, 

πήγαιναν πίσω από τα κάγκελα στο τέρµα το Λαλάκη και πετούσαν χιλιάρικα µέσα 

στο γήπεδο! Ο Λαλάκης τίποτε! Κτυπιέται το πέναλτυ, πέφτει και το πιάνει. Όµως ο 

διαιτητής διέταξε επανάληψη! Πέφτει ο Λαλάκης και το ξαναπιάνει! Πήγαµε 0-0 και 

η αντίπαλη οµάδα έπεσε και ο παράγοντας της δικτατορίας αύξησε τις οµάδες στην β 

εθνική και έτσι έµεινε στην β κατηγορία!»    

     «Αλέκο», άρχισε να λέει ο Τσιλελής, «τότε θα έπεφτε η Καλογρέζα και κάτι 

συντρόφια ήρθαν και ζήτησαν να τους δώσουµε, το παιγνίδι. Αλέκο, ή παίζεις µπάλα 

για να κερδίσεις  ,ή δεν παίζεις καθόλου! Κερδίσαµε και έπεσε η Καλογρέζα!» 

     Κοίταζα βουρκωµένος τους θρύλους, εγώ βέβαια ήµουν παιδάκι τότε και 

αισθάνθηκα περήφανος που δεν µας πρόδωσαν! Βλέπω το σηµερινό κατάντηµα που 

για να κερδίσει µια οµάδα, αυτό θα είναι το αποτέλεσµα της οικονοµικής ισχύος του 

προέδρου της και της διαφθοράς του να φτιάχνει τους αγώνες και µάλιστα έτσι ώστε 

να µην παίζουν οι αντίπαλοι και να φαίνεται υπεροµάδα. Θυµάµαι τότε που είπα στον 

Νίκο : «Ρε Νίκο, αυτή την οµάδα γιατί δεν την µαρκάρουν οι αντίπαλοι στο κέντρο 

και φαίνεται σαν υπεροµάδα, µήπως δεν θα βρεθεί ο τρόπος να βάλει γκολ;» , «Άστα 

Αλέκο, η οµάδα που θα µαρκάρει αυτήν την οµάδα στο κέντρο είναι δυσεύρετη!» 

λέει ο Νίκος, «όµως οι παίκτες του Παναιτωλικού είδες µε τι συνείδηση έπαιζαν 

µπάλα! Άλλες εποχές, εκείνη εποχή αξιών, σήµερα διαπλοκής και διαφθοράς».  

 

                                    ΜΝΗΜΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

 

     «Αλέκο», µας συνέφερε ο κ. Φάνης, «θα πηγαίναµε τότε να παίξουµε στο ∆ιαγόρα 

Ρόδου. Τα ∆ωδεκάνησα είχαν δασµολογική ατέλεια και είπαµε να πάρουµε µερικές 

οµπρέλες να τις φέρουµε στο Αγρίνιο, τρεις παίκτες. Μετά τον αγώνα πήραµε τις 

οµπρέλες, αλλά ένας τελωνειακός µας είδε και µας είπε στους τρείς να περάσουµε 

από εκεί. Μας πήγε στο γραφείο και µας βάνει πρόστιµο 5000 δραχµές ή φυλακή. 

Εµείς που να έχουµε τα λεφτά. Για καλή µας τύχη περνά ο πρόεδρος του ∆ιαγόρα, 

ρωτά τι έγινε, ήταν επιχειρηµατίας ,είχε λεφτά και πλήρωσε το πρόστιµο. Όµως το 

αεροπλάνο είχε φύγει και εµείς δεν είχαµε λεφτά που να µείνουµε και για εισιτήριο 

όταν θα έφευγε αεροπλάνο. Ξαφνικά περνά ο τερµατοφύλακας του ∆ιαγόρα, µας 

βλέπει, µας παίρνει και µας φιλοξένησε. Μας έδωσε δανεικά για το εισιτήριο και µας 

είπε όταν περάσουν από το Αγρίνιο τους τα δίνουµε.» 



     «Μία άλλη φορά», άρχισε να λέει ο Βασίλης ο Σταρακάς, «παίζαµε µε τον 

Ροδιακό εκτός. Ήταν ντέρµπυ και µε τα νύχια κρατούσαµε το 0-0. Γίνεται µία φάση 

στο δεύτερο ηµίχρονο, σεντράρει αντίπαλος µέσα στην περιοχή µας και ακούγεται 

ένα ξερό γκαπ και η µπάλα στο γάµα. Χάσαµε 1-0 και είµασταν απαρηγόρητοι. Στο 

τέλος του αγώνα µας κάλεσε ο προπονητής, ο Καρποδίνης. Ρε σεις, πως το φάγαµε το 

γκολ; Τσιµουδιά εµείς. Ρε συ Σκαµπαρδώνη, πως το φάγαµε το γκολ; ∆εν ξέρω κ. 

προπονητά! Ρε συ Σταρακά, πως το φάγαµε το γκολ; ∆εν είδα κ. προπονητά! Τι να 

έτρωγα ξύλο ,ήµουν και µικρός! Ρε Σταµούλη, πως το φάγαµε το γκολ; Κύριε 

προπονητά κοίταγα αλλού! Θυµωµένος ο Καρποδίνης: Ρε Ζαρκαβέλη, πως το φάγαµε 

το γκόλ; Κύριε προπονητά, εγώ είδα ένα πόδι µε κίτρινη κάλτσα που σούταρε! (ο 

Παναιτωλικός φόραγε κίτρινες κάλτσες!) . ∆εν πιστεύω να πείτε πως το έβαλα εγώ; 

είπε ο Αντρέας της Λένης (ο Γιαννόπουλος). Βλέπεις το φοβούµασταν και κανένας 

δεν έλεγε πως στραβοκλώτσησε αυτός!»  

     «Αλέκο», άρχισε ο κος Φάνης, «κάτι έκανε ο Κουτσογιάννης και ο Καρποδίνης 

τον άφηνε εκτός ενδεκάδας. Με έπιασε ο Νίκος και µου είπε. Ρε Φάνη, δεν λες τίποτε 

στον προπονητή να µε βάλλει µέσα; Ο Νίκος ήταν φτωχό παιδί. Με συστολή είπα 

στον προπονητή ότι ήταν φτωχό παιδί και να τον βάλλει µέσα. Αλλά ο Καρποδίνης 

άφηνε και εµένα έξω ,αναπληρωµατικό! Παίρνω την φανέλα και την δίνω στην 

διοίκηση και τους λέω όταν µε χρειαστούν να µε φωνάξουν! Ο Παναιτωλικός πήγαινε 

από το κακό στο χειρότερο! Παρατείται τότε ο πρόεδρος και ξαναγίνεται πρόεδρος ο 

Καραθανάσης που ήταν φοβερός. Ο Καραθανάσης καλεί όλους τους παίκτες να 

παίξουν για τον Παναιτωλικό. Εµείς είµασταν όλοι προπονηµένοι και την Κυριακή 

παίξαµε εκτός ντέρµπυ µε τον Πανελευσινιακό. Ε! κερδίσαµε 1-0.» 

      «Αλέκο», συνέχισε ο κος Φάνης, «παίζαµε εντός και ο Καραγκιόζης µε τρία 

προσωπικά γκολ, συντέλεσε να πάρουµε τον αγώνα. Όταν πήγαµε στα αποδυτήρια 

πήγε στον καθρέπτη και κοίταξε τον εαυτό του, κοίτα ρε πως µε κατάντησαν οι άτιµοι 

οι συµπαίχτες µου! είπε, λες και µεις δεν κάναµε τίποτε!»  

     Ο Φάνης ο Ζαρκαβέλης ήταν από του γρήγορους παίκτες του Παναιτωλικού, 

συνήθως έπαιζε αριστερό µπακ και έκανε και επιθέσεις! 

     «Αλέκο είχαµε προπονητή τον Αυστριακό τον Αουρέτνικ και σε ένα αγώνα πήρα 

την µπάλα και προχώρησα στην αντίπαλη την περιοχή και έµεινε η θέση αδειανή. 

Βασίλη, το Φάνη πάει πλατεία, κλείσε πόρτα, είπε ο Αουρέτνικ στον Τσιλελή!» είπε ο 

κος Φάνης. 

 

                                       ΤΟ ΗΘΟΣ ΚΑΙ Η ΣΕΜΝΟΤΗΤΑ 

 

     Ένας τόσο καλός ποδοσφαιριστής, ο Φάνης ο Ζαρκαβέλης που ακόµη τον θυµάµαι 

από παιδάκι, µου είπε: « Αλέκο ο καλύτερος ήταν ο Γάλλος , ακολουθούσε ο 

Τσιλελής και µετά ο Μπάθας. Αυτοί οι τρείς Αλέκο έκαναν την διαφορά, εµείς οι 

άλλοι ακολουθούσαµε!» 

     Ο Φάνης ο Ζαρκαβέλης άφησε πίσω του τον γυιό του Χρήστο, ποδοσφαιριστή και 

µετά προπονητή, έναν έξοχο και ελπιδοφόρο προπονητή. Ο Παναιτωλικός δεν του 

έδωσε την ευκαιρία να αναλάβει την πρώτη οµάδα και να διαπρέψει! 

 

                                                    ΤΟΤΕ 

     

      Τότε η οµάδα έπαιζε για την φανέλα, οι παίκτες τα έδιναν όλα. Βλέπαµε γρήγορο 

και επιθετικό ποδόσφαιρο, συνεπαρνώµασταν µε το υπέροχο θέαµα που βλέπαµε και 

αρχίζαµε την ιαχή, Πα-ναι-τω-λι-κός, Πα-ναι-τω-λι-κός, το θυµάµαι έντονα παιδάκι 

που ήµουν, φώναζα και εγώ , αλλά βλέπαµε ποδόσφαιρο! 



     Αυτοί ήταν οι παίκτες του Παναιτωλικού και θα σας πω κάτι όσο και αν θα σας 

φαίνεται απίστευτο. Όσοι είδατε τι υπέροχο ποδόσφαιρο έπαιξε η Βραζιλία του Πελέ 

στο παγκόσµιο του 1974, ε! να ξέρετε ότι στην οµάδα αυτή θα µπορούσαν να παίξουν 

και ο Γάλλος και ο Τσιλελής! 

 

                                              ΜΕΛΑΝΟ ΣΗΜΕΙΟ 

 

     Είχαµε πάει πριν από χρόνια µε τον Νίκο στο παραλιακό Αστακό. «Αλέκο» µου 

φωνάζει ο Νίκος, «κοίτα εκεί, είναι ο Τάκης ο Μπάθας, πουλάει µπαλόνια, ρε κοίτα 

πως κατάντησε ο µεγάλος παίκτης του Παναιτωλικού!» 

     Όπως έµαθα αργότερα, ο Τάκης ο Μπάθας πέθανε στην ψάθα, το πιθανότερο από 

την πείνα! Ένας Παναιτωλικός που ήταν για τον βιρτουόζο που άδειαζε τις αντίπαλες 

άµυνες και µε την τόσο µεγάλη προσφορά στον αθλητισµό του Αγρινίου;»  

 

                                              Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

     Βέβαια από τους µετέπειτα , είναι και ο Νιόνιος ο Τσάµης. Κέντρο, ντριπλαδόρος 

και συνετός ποδοσφαιριστής. Θυµάµαι που του είχα εµπιστοσύνη και όταν του έδιναν 

την µπάλα ,έλεγα δεν την χάνει ο Παναιτωλικός, έχει ασφάλεια η µπάλα! 

 

                                           ΟΤΑΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΑΞΙΕΣ 

 

     Αυτή ήταν η κοινωνία της δεκαετίας του 60. Φτώχεια, αλλά τιµιότητα και µπέσα. 

Και αξίες οικογενειακές, κοινωνικές, θρησκευτικές. Και οι παίκτες του Παναιτωλικού 

τι άλλο; Ποδόσφαιρο για την φανέλα και τον κόσµο του Αγρινίου. Η µπάλα 

παίζονταν µέσα στο γήπεδο και όχι στις τσέπες κάποιου επιχειρηµατία! Και τα παιδιά 

αυτά τα θυµάµαι και θυµάµαι τα ινδάλµατα! Τους χαρακτήρες τους λαµπρούς, τα 

παιδιά του φιλότιµου!  


