
Συνέντευξη από την Κ20 (ομάδα νέων) καθώς και από την επαγγελματική ομάδα του 
Παναιτωλικού.  
 
1.Πόσες ώρες βρίσκεστε στον χώρο αυτό και ποιές είναι οι ώρες άθλησης και 
προετοιμασίας σας; 
  Βρισκόμαστε εδώ για περίπου δύο με τρεις ώρες, το μεσημέρι. Στις 3:00 ερχόμαστε εδώ 
(Emileon), ετοιμαζόμαστε και γύρω στις 3:30 αρχίζει η προπόνηση. Κατα τις 5:00 
τελειώνουμε, κάνουμε ντους και πηγαίνουμε στην καφετέρια που υπάρχει στις 
εγκαταστάσεις, τρώμε κάτι και μετά φεύγουμε. Αναλόγως την ημέρα, άλλοτε πηγαίνουμε 
στο γυμναστήριο, άλλοτε κάνουμε τρέξιμο και άλλοτε παίζουμε ποδόσφαιρο. 
 
2.Πιστεύουμε ότι οι εγκαταστάσεις είναι πάρα πολύ καλές, ίσως και από τις καλύτερες 
στην Ελλάδα. Πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές. Σε όσες περιοχές της 
Ελλάδας και αν έχουμε πάει για αγώνες, σχεδόν καμία δεν είχε τέτοιες εγκαταστάσεις, 
μερικές δεν έχουν καν γήπεδο. Ο Κ. Κοστούλας έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. 
Επίσης πιστεύουμε ότι η ομάδα του Παναιτωλικού έχει αναδείξει ακόμα περισσότερο το 
Αγρίνιο. ''∆ηλαδή μας λέτε ότι λόγο του Παναιτωλικού το Αγρίνιο αποκτά φήμη! Τι 
γίνετε όμως οταν η ομάδα δεν τα πηγαίνει καλά, όπως συμβαίνει τον τελευταίο 
καιρό;'' Κοιτάξτε να δείτε, το άθλημα αυτό έτσι είναι. Μια ομάδα άλλοτε χάνει και άλλοτε 
κερδίζει. Το ότι η ομάδα μας δεν τα πηγαίνει καλά μερικές φορές δεν σημαίνει ότι αποκτά 
και κακή φήμη. Έτσι πάει το ποδόσφαιρο!  
 
3.Όταν κάνεις κάποιο πράγμα που αγαπάς πρέπει να κάνεις και πολλές θυσίες για να 
καταφέρεις να φτάσεις σε κάποιο επίπεδο και να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα. Το 
καλύτερο πράγμα στην ζωή είναι να ακολουθείς το όνειρό σου και να κάνεις αυτό που 
αγαπάς. Μερικοί από εμάς έχουν έρθει από μακρία και έχουν αφήσει πίσω τις οικογενειές 
τους. Το να αποχωρηστείς τους ανθρώπους που αγαπάς είναι ότι χειρότερο μπορεί να 
σου συμβεί. Αλλά ευτυχώς ο Πρόεδρος έχει φροντίσει και για αυτό. Μας έχουν 
παραχωρήσει σπίτια μέσα στην πόλη και φροντίζουν να έχουμε ότι χρειαζόμαστε. Είναι 
δίπλα μας ανά πάσα στιγμή. Με λίγα λόγια μια ομάδα είναι ταυτόχρονα και οικογένεια.  
 
4. Όπως σας είπαμε και προηγουμένως η ομάδα μαζί με τον Πρόεδρο έχουν φροντήσει να 
μας παρέχουν κάθε ανάγκη μας. Κύριως υπάρχει αγάπη για όλα τα παιδιά. 
Καταλαβαίνουν ότι έχουμε στερηθεί τις οικογένειές μας και κάνουν ότι είναι δυνατό για να 
καλήψουν όσα κενά μπορεί να έχουμε. Μας φέρονται πάντα πολύ καλά.  
 
5. Φυσικά και έχουμε ελεύθερο χρόνο. Αφότου τελειώσουμε την προπόνηση είμαστε 
ελεύθεροι να κάνουμε ότι θέλουμε. 
Πιστεύουμε πως οι περισσότεροι πλέον ασχολούνται π.χ. με το Facebook. Άλλοτε 
καθόμαστε λίγη ώρα και άλλοτε πολλή. Αναλόγως το πόσο χρόνο έχουμε για να 
ασχοληθούμε με αυτό. 
 
6. Σίγουρα. Οι εγκαταστάσεις αυτές πληρούν προδιαγραφές μια μεγάλης ομάδας. 
Ελάχιστες ομάδες στην Ελλάδα διαθέτουν εγκαταστάσεις προπόνησης. Ίσως μόνο οι 
ομάδες της Α΄ Εθνικής κατηγορίας, όπως π.χ. ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναικός. 
Ο Πρόεδρος τα έχει φτιάξει όλα τέλεια. ∆εν πιστεύουμε ότι υπάρχει κάτι το αρνητικό στις 
εγκαταστάσεις αυτές. 
 
7. Πιστεύετε ότι υπάρχει ρατσισμός ή κάτι σχετικό στην ομάδα του Παναιτωλικού; 
  Σε καμία περίπτωση! Κανένας απο εμάς δεν δίνει βάση σε τέτοια θέματα. Εδώ όλοι 
είμαστε μια οικογένεια. ''Σε έναν αγώνα που είχαμε πάει όμως, όταν ο Camara έχασε 



την μπάλα και δεν έβαλε γκολ ακούσαμε κάποιους από τους φιλάθλους να 
εκφράζονται άσχημα και ρατσιστικά απέναντι στον παίκτη αυτό'' Έτσι γίνεται 
συνήθως. Όταν κάποιος βάζει γκολ τον έχουν σαν θεό, ενώ όταν δεν βάζει τον θεωρούν, 
σε εισαγωγικά, κακό παίκτη. ''Πιστεύετε ότι αυτό είναι σωστό;'' Φυσικά και όχι. Αλλά 
έτσι είναι όταν είσαι φανατισμένος με κάποια ομάδα. Από την άλλη εδώ στο Αγρίνιο οι 
άνθρωποι είναι λίγο στενόμυαλοι και όχι και τόσο εκσυγχρονισμένοι. Ίσως αυτός είναι ο 
βασικός λόγος των γεγονώτων αυτών. 
 
8. Ποιός πιστεύετε ότι είναι ο λόγος των ηττών σας στους αγώνες, την τελευταία 
περίοδο; 
   ∆εν πιστεύουμε πως υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Εμεις πριν από κάθε 
αγώνα κάνουμε πολλές προπονήσεις και προετοιμαζόμαστε κατάλληλα. Μερικές φορές η 
αντίπαλη ομάδα είναι πιο δυνατή και πιο έμπειρη από την δική μας και αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να μας νικούν. Εμείς πάντα βάζουμε τα δυνατά μας για να κατορθώσουμε το 
καλύτερο αποτέλεσμα. 
 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους υπεύθυνους της ομάδας και των εγκαταστάσεων του 
Emileon που μας ξενάγησαν στο χώρο. Καθώς και τους ποδοσφαιριστές (Γκόλιας 
Βασίλης, Κούσας Γιώργος, Πασάς Γιάννης, Μπακάκης Μιχάλης, Manuel Olivieira Silva 
JUNIOR, Κολοκοτρώνης ∆ημήτρης, Κωστόπουλος Ηλίας, Χαντάκιας ∆ημήτρης) για τις 
συνεντεύξεις που μας έδωσαν! 
    


