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Πετράν
Γεννημένος το 1945 ο Πέτρος Λεβεντάκος
έπαιξε για πρώτη φορά ποδόσφαιρο στην
Παναχαϊκή όταν ήταν 15 ετών. Έγινε γνωστός
τη διετία 1964-66, όταν εμφανίστηκε με τον
Εθνικό στην Α' Εθνική, ο οποίος βρήκε στο
πρόσωπο του Πατρινού επιτελικού μέσου τον
ηγέτη που έψαχνε για το κέντρο του.

Ο Λεβεντάκος έπαιξε θαυμάσια κατά τη
διάρκεια της θητείας του στους Πειραιώτες,

όντας μάλιστα ο ένατος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας! Μετά από έξι πε-
ριόδους στην ομάδα του Πειραιά, το 1971 μεταγράφτηκαι στην Παναχαϊκή.
Ήταν μια μετακίνηση που ουσιαστικά δεν ήθελε ούτε ο ίδιος, ούτε ο Εθνι-
κός, αφού ήταν έτοιμος να μεταπηδήσει στην μεγάλη ομάδα του Πειραιά,
τον Ολυμπιακό, αλλά έγινε με απόφαση του τότε ΓΓΑ, Ασλανίδη («για να το-
νωθεί το επαρχιακό ποδόσφαιρο»). Εν τέλει, όμως, αυτή η εξέλιξη έφερε τον
Λεβεντάκο μπρος από νέες επιτυχίες! Όντας μέλος της «θρυλικής πεντάδας»
του κέντρου της Παναχαϊκής εκείνων των καιρών, έπαιξε στο Ευρωπαϊκό Κύ-
πελλο UEFA και οδήγησε την ομάδα της Πάτρας σε αξιοπρόσεκτες πορείες
στο πρωτάθλημα. Συνεχίζοντας να πρωταγωνιστεί, αγωνίστηκε για πέντε
σεζόν στην Παναχαϊκή, ενώ την περίοδο 1975-76 ολοκλήρωσε τον κύκλο
του στην Α' Εθνική με τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννενα. Συνέχισε να αγωνίζεται
στη δεύτερη μεγάλη ομάδα της Πάτρας, ΑΠΣ Πάτραι, για τρία χρόνια.

Κατά την προπονητική καριέρα του, που ακολούθησε, κατέκτησε πολλούς
τίτλους με Αχαϊκή, Κιάτο, ΑΟ Κέρκυρας, Άργος, Πάτραι, Πρέβεζα, Θεσπρωτό,
Αιολικό, Θύελλα Ηλείας, αλλά και πολλές ερασιτεχνικές ομάδες του τοπικού
πρωταθλήματος. Διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της Παναχαϊκής. Για μια
δεκαετία ήταν ποδοσφαιρικός σχολιαστής σε μέσα ενημέρωσης της Πάτρας.

ΠέτροςΛεβεντάκος:ΤοΔέκατοΚαλό!

Με την υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ)
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Αφιερωμένο

στη γυναίκα μου, 
τις κόρες μου 

και σε όσους με αγαπάνε!
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11

∑ Εισαγωγικό Σημείωμα ∑

Αγαπητέ αναγνώστη, 

είναι γεγονός ότι στην εποχή μας το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των
σπορ. Είμαι άνθρωπος του αθλητισμού γενικά, αν και διακρίθηκα στο πο-
δόσφαιρο. Έχω κάνει στίβο με επιτυχία στα νεανικά μου χρόνια, ενώ σή-
μερα βρίσκομαι συνέχεια στα γήπεδα για να παρακολουθώ αγώνες όχι
μόνο ποδοσφαίρου, αλλά και μπάσκετ, βόλεϊ και άλλων αθλημάτων. 

Συνταξιούχος πια, στις παρέες όταν παρευρίσκομαι η κουβέντα πάει κα-
τευθείαν στα αθλητικά και κυρίως στο ποδόσφαιρο. Μου ζητάνε να διη-
γηθώ περιστατικά που έχω ζήσει. Τις περισσότερες φορές οι αναμνήσεις
φέρνουν χαρά, γέλιο ευθυμία και άλλες θλίψη. Στο τέλος η κατάληξη είναι
η ίδια: «Ρε Πέτρο, πρέπει να τα γράψεις αυτά». 

Επίσης μου έχει κάνει εντύπωση η αναγνωρισιμότητα του ονόματός μου
όχι φυσικά μόνο στους παλιούς, αλλά και στους νέους ανθρώπους που δεν
με έχουν γνωρίσει στα γήπεδα: «Εσύ είσαι ο Λεβεντάκος ο παλιός της Πα-
ναχαϊκής;» Και με μια κρυφή περηφάνια απαντάω ναι και αρχίζει αμέσως η
ποδοσφαιρική συζήτηση. 

Έτσι αποφάσισα να γράψω αυτό το βιβλίο. Το ονομάζω δε «λεύκωμα» γιατί
εδώ θα βρείτε μόνο προσωπικές αναφορές σε πρόσωπα και καταστάσεις
όχι γνώμες και εντυπώσεις άλλων. 
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1 2 ΠΕ ΤΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΣ

Μια άλλη παρότρυνση ήταν «γράψ’ τα όπως τα λες». Νομίζω ότι έτσι
έπρεπε να κάνω. Ο αυθορμητισμός είναι στον χαρακτήρα μου. Έτσι άρχισα
να γράφω κατευθείαν τις αναμνήσεις μου, όπως μου έρχονταν στο μυαλό
και μετά την συνέθεσα. Συγχωρήστε μου λοιπόν κάποιες αταξίες στο κεί-
μενο. Αν έγραφα αλλιώς δεν θα ήμουν ο εαυτός μου, ο Πέτρος ο Λεβεντά-
κος. 

Κάποιες λέξεις πιθανόν οι νέοι να μην τις γνωρίζουν. Αλήθεια μήπως εμείς
καταλαβαίνουμε τι λένε οι νέοι όταν μιλάνε για ηλεκτρονικούς υπολογι-
στές. Φράσεις και λέξεις (πέρνα στον ασβέστη, κοράκι, φακαρόλα κ.ά.) οι
παλιοί τις καταλαβαίνουν. Οι νέοι όμως δεν θα δυσκολευτούν να τις εν-
νοήσουν. 

Συγχωρήστε μου μια μικρή εισαγωγή που κάνω στην αρχή για τις δύο με-
γάλες μου αγάπες, την Πάτρα και την Παναχαϊκή. Είναι δυο αγάπες αληθι-
νές και παντοτινές. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια με στεναχωρούν και με
πονάνε. 

Εμπλούτισα το βιβλίο με αρκετές φωτογραφίες. Πιστεύω ότι η φωτογρα-
φία αιχμαλωτίζει το χρόνο και οδηγεί το μυαλό σε συνειρμούς. 

Αγαπητέ αναγνώστη, μέσα από αυτές τις σελίδες θα γνωρίσεις τον Πέτρο
τον Λεβεντάκο. Οι παλιοί θα θυμηθούν και οι νέοι θα μάθουν. Θα βρείτε
και κάποιες στιγμές από τις προσωπικές μου αναμνήσεις, γιατί όπως και να
το κάνουμε, κάποιες ώρες της ζωής μας, μα σημαδεύουν και τις κουβαλάμε
μαζί μας. 

Θυμάμαι την κουβέντα του Παναγιώτη Παπαγιαβή (παράγοντας του ΠΑ-
ΤΡΑΙ): «Πέτρο η ιστορία της πόλης είναι ένα ψηφιδωτό. Και είτε το θέλεις
είτε όχι αποτελείς μια ψηφίδα στον τομέα του αθλητισμού-ποδόσφαιρο και
μάλιστα ευδιάκριτη και λαμπερή. Καλύτερα να την γυαλίσεις και να την πα-
ραδόσεις ο ίδιος παρά άλλοι». Αυτό προσπάθησα να κάνω. 

Τελειώνοντας θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω αυτούς που συνέ-
βαλαν στην έκδοση του παρόντος λευκώματος. Την Ουρανία Βέργου (φι-
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ΤΟ ΔΕΚ Α ΤΟ Κ ΑΛΟ! 13

λόλογο) για την πρώτη επιμέλεια του κειμένου, τον Λάζαρο Σταυρόπουλο
για την τεχνική διόρθωση και επίβλεψη, και αυτούς που με προέτρεψαν και
με βοήθησαν: το Ν. Καραπάνο, τον Γεώργιο Ράπτη (Μπροστάρη), τον Πα-
ναγιώτη Παπαγιαβή. Για τα καλά τους λόγια, που είναι δημοσιευμένα, τους
δημοσιογράφους Μάγνη Κώστα και Θεοδωρόπουλο Κώστα, τον Νικόλαο
Ιωαννίδη, τον Βασίλη Μασσαρά. Επίσης, τον Κωνσταντίνο Γκότση και τις
Εκδόσεις «Πικραμένος» για την ιδιαίτερη φροντίδα στην έκδοση του βι-
βλίου.

Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών και ιδιαίτερα τον Πρό-
εδρο κ. Κοντοέ Νικόλαο για τη βοήθεια στην έκδοση. 

ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΣ

Petrou 12.4.16katerina.qxp  4/19/16  6:46 PM  Page 13



∑ Λίγα Λόγια για τον Πέτρο Λεβεντάκο ∑

Ομάδες
Παναχαϊκή, Εθνικός, Παναχαϊκή, 
ΠΑΣ Γιάννινα, Α.Π.Σ. Πάτραι 

Συμμετοχές
281 / Γκολ 52 στην Α΄ Εθνική 
120 / Γκολ 45 στη Β΄ Εθνική 

Τίτλοι
(-) – ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗ ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟ UEFA 

Γεννημένος το 1945 στην Πάτρα, ο Πέτρος Λεβεντάκος από τα 12 του είχε
δελτίο στην Παναχαϊκή. Έπαιξε το 1960 στην πρώτη ομάδα Ποδόσφαιρο
στην Παναχαϊκή όταν ήταν 15 ετών. 

Το 1964 όμως τον απέκτησε ο Εθνικός Πειραιά, που βρήκε στο πρόσωπο
του Πατρινού επιτελικού μέσου τον ηγέτη που έψαχνε για το κέντρο του. 

Ο Λεβεντάκος έπαιξε θαυμάσια κατά τη διάρκεια της θητείας του στους
Πειραιώτες, όντας μάλιστα ο ένατος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας!

Μετά από έξι περιόδους στην ομάδα του Πειραιά, το 1971 μετεγγράφεται
στην Παναχαϊκή. Ήταν μια μετακίνηση που ουσιαστικά δεν ήθελε ούτε ο
ίδιος, ούτε ο Εθνικός, αφού ήταν έτοιμος να μεταπηδήσει στη μεγάλη

15
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1 6 ΠΕ ΤΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΣ

ομάδα του Πειραιά, τον Ολυμπιακό, αλλά έγινε με απόφαση του τότε ΓΓΑ,
Ασλανίδη, «για να τονωθεί το επαρχιακό ποδόσφαιρο». 

Εν τέλει, όμως, αυτή η εξέλιξη έφερε τον Λεβεντάκο μπρος από νέες επι-
τυχίες! Όντας μέλος της «θρυλικής πεντάδας» του κέντρου της Παναχαϊκής
εκείνων των καιρών, έπαιξε στην Ευρώπη (Κύπελλο UEFA) και οδήγησε την
ομάδα της Πάτρας σε αξιοπρόσεκτες πορείες στο πρωτάθλημα, συνεχίζο-
ντας να πρωταγωνιστεί!!! 

Αγωνίστηκε για πέντε σεζόν στην Παναχαϊκή και την περίοδο 1975-76 ολο-
κλήρωσε τον κύκλο του στην Α’ Εθνική με την φανέλα του ΠΑΣ Γιάννενα. 

Συνέχισε να αγωνίζεται στη δεύτερη μεγάλη ομάδα της Πάτρας, ΑΠΣ Πά-
τραι, για τρία χρόνια. 

Ακολούθησε η προπονητική καριέρα, κατά την οποία κατέκτησε πολλούς
τίτλους, με Παναχαϊκή, Αχαϊκή, Παναιγιάλειο, Κιάτο, ΑΟ Κέρκυρας, Άργος,
Πάτραι, Πρέβεζα, Θεσπρωτό, Αιολικός, Θύελλα Ηλείας, αλλά και πολλές
ερασιτεχνικές ομάδες του τοπικού Πρωταθλήματος. 

Διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της Παναχαϊκής. 

Για μια δεκαετία ήταν Ποδοσφαιρικός Σχολιαστής στα ΜΜΕ της Πάτρας.

Petrou 12.4.16katerina.qxp  4/19/16  6:46 PM  Page 16



∑ Πρόλογος ∑

Σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο μαθαίνονταν στις αλάνες και οι ποδο-
σφαιρικές αξίες διαμορφώνονταν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, γεν-
νήθηκε, ανδρώθηκε και μεγαλούργησε ο θρυλικός Πετράν. 

Ένα αστέρι του ελληνικού ποδοσφαίρου που έμελλε να γίνει το ίνδαλμα
και το πρότυπο χιλιάδων νέων που ήθελαν να γίνουν ποδοσφαιριστές. 

Ο Πέτρος Λεβεντάκος μεγαλού-
ργησε τις δεκαετίες ΄60 και ΄70 ως
ποδοσφαιριστής και ΄80, ΄90 ως
προπονητής. Ανδρώθηκε στην Πα-
ναχαϊκή που εκείνη την εποχή
ήταν η «Βασίλισσα του Νότου», και
πρωταγωνιστούσε στα πρωταθλή-
ματα μαζί με τον ΠΑΟ, τον ΟΛΥ-
ΜΠΙΑΚΟ, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον
ΑΡΗ. 

Το ποδόσφαιρο την εποχή εκείνη
παρήγαγε πολιτισμό, ήταν η σπου-
δαιότερη διασκέδαση της Κυρια-
κής, ιδίως στις επαρχιακές πόλεις
ήταν το επίκεντρο του ενδιαφέρο-
ντος, όλοι οι νέοι ήθελαν να γίνουν

17
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1 8 ΠΕ ΤΡΟΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΣ

ποδοσφαι-ριστές και κάθε πόλη είχε τη δική της κουλτούρα, μια ομάδα
πρότυπο, που την πλαισίωναν παράγοντες επιφανείς για εκείνη την εποχή. 

Ακόμα και σήμερα ο θρυλικός «ΠΕΤΡΑΝ», το «10 το καλό με τόνο και θαυ-
μαστικό», αποτελεί ποδοσφαιρικό πρότυπο και χαίρει εκτίμησης και θαυ-
μασμού του κόσμου. 
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∑ Ήταν μια Τύχη ∑

Στο άλμπουμ με τις εικόνες των ποδοσφαιριστών, που συνόδευαν τις γκο-
φρέτες ΜΕΛΟ. Ή σοκολάτες ήταν; Τις λέγαμε «Τύχες» τις εικόνες αυτές. Συ-
μπληρώναμε τις ενδεκάδες και κερδίζαμε μια μπάλα, αλλά δεν ήταν και
εύκολη υπόθεση να πετύχεις τον Σινάτκα των Τρικάλων, τον Λυκουρίνο του
Αιγάλεω, τον Ιορδάνου της ΑΕΚ, τον Καπαματζιάν του Πανιωνίου και τον
Λεβεντάκο, του Εθνικού. 

Ναι, η πρώτη μας επαφή μαζί του, παιδιά δημοτικού, σεζόν 1968-69, ήταν
μέσω μιας «Τύχης», ήταν η εικόνα ενός «κυρίου» (οι ποδοσφαιριστές στα έξι
σου, φαίνονται μεγάλοι), ντυμένου στα λευκά, που είχε τη θέση του στο άλ-
μπουμ μας, μαζί με τον Ελευθεριάδη, τον Χατζηιωαννίδη, τον Κρεμμύδα,
τον Νικηφοράκη, τον Ρασιδάκη, τον Τούντα, τον Χατζηιωάννογλου και τον
Κρητικόπουλο. 

Μετά μάθαμε ότι ήταν Πατρινός. Και ξαναήρθε στην Παναχαϊκή. Φόρεσε
τη φανέλα με το 10, διότι ο Δαβουρλής πήρε τη φανέλα του Καπανδρίτη,
που φορούσε το 11, αλλά έφυγε. 

Όταν είσαι 7-8 χρονών, το γήπεδο σου φαίνεται κόλαση. Τα κορμιά των με-
γάλων σε πνίγουν στην είσοδο, το εισιτήριο στο χέρι είναι κάτι σπάνιο και
ακριβό, το κάθισμα του φελιζόλ θεόρατο και πολύτιμο, διότι ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΑΛΛΟ, οι φωνές, τα σφυρίγματα, τα πανηγύρια σου μαστιγώνουν το λαβύ-
ρινθο, οι συνθέσεις των ομάδων είναι το ξετύλιγμα θρύλων μπροστά σου,
οι βρισιές είναι μια μετάβαση σε έναν καινούργιο κόσμο.

19
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Αλλά τώρα ο Λεβεντάκος έχει την μπάλα. Είναι γρήγορος, ευέλικτος, δαι-
μόνιος, επινοητικός. Πασάρει, εκμεταλλεύεται χώρους, σεντράρει, σουτά-
ρει, σκοράρει. Δεν δεσπόζει, δεν φιγουράρει, δεν είναι Δομάζος, είναι από
τα ποδοσφαιρικά αερικά, όπου θα μπει το γκολ και θα σου πάρει κάποια
ώρα για να καταλάβεις τι έγινε ακριβώς. 

Όπως μπήκε το 1-0, στο ματς με τον Ολυμπιακό, τότε που ο Γουλανδρής
έκτιζε την ομάδα, αλλά στην Πάτρα, στο ξερό, έφαγαν δύο γκολ στο πρώτο
ημίχρονο, πριν πάρουν είδηση τι συμβαίνει. 

Η ομάδα μας είναι σπουδαία. Δεν θα πάρει πρωτάθλημα ποτέ, αυτές οι δου-
λειές χρειάζονται κάτι που δεν έχεις, και μάλλον δεν ψάχνεις καν να το
βρεις, έχεις παραχωρήσει την αποκλειστικότητα στα ποδοσφαιρικά αφε-
ντικά του κέντρου. Αλλά αυτή η συνύπαρξη ετερόκλητων προσωπικοτή-
των και ταλέντων, φτιάχνει ένα σύνολο απρόβλεπτο, καταιγιστικό κατά
καιρούς, ακωδικοποίητο από τις αντίπαλες άμυνες. 

Όταν είσαι εφτά, εννιά, έντεκα χρονών, δεν μπορείς εύκολα να το συγκρα-
τήσεις και να το περιγράψεις. 

Αλλά μπορείς να βεβαιώσεις ότι συνέβη. Και ήσουν εκεί. Ηταν ένας κοκκι-
νόμαυρος αέρας που έτσουζε και που χόρευε μαζί με τα σμήνη των απο-
δημητικών πουλιών που τα έπαιρνε μαζί του το φθινόπωρο πάνω από το
γήπεδο της «Μίσκο», μαζί με τρίμματα των φελιζόλ, και τις έκτακτες συν-
δέσεις με τα άλλα γήπεδα, από τα τρανζιστοράκια των φιλάθλων. 

Και ήσουν εκεί. 

Ηταν μία Τύχη. 

Και σαρανταπέντε χρόνια μετά, έρχεται ο Πέτρος ο Λεβεντάκος. Παρα-
μένει ευέλικτος, γρήγορος, ντελικάτος, αλλά φευγάτος, ακόμα απρό-
βλεπτος, ποτέ δεν ξέρεις αν θα στρίψει ή θα πάει ίσια κάτω τη Γούναρη.
Τον βλέπεις να περπατάει, και καταλαβαίνεις γιατί έπαιζε την μπάλα που
έπαιζε. 
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Σου λέει, με αυτό το ανάμεικτο ύφος, που ισορροπεί ανάμεσα στη σεμνό-
τητα, τη χάρη και την καπατσοσύνη: «Θα βγει ένα βιβλίο, ξέρεις. Θέλεις να
γράψεις κάτι;»

Αυτό κι αν είναι Τύχη. 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣ 
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