
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 

Ιδρύθηκε το 1926 ως «Παναργειακός Σύλλογος Εθνικής 
Φυσικής Αγωγής». Επικεφαλής της ιστορικής αυτής κίνησης ο 
λογοτέχνης Γεώργιος Λογοθέτης, που είχε εγκατασταθεί στο 
Άργος από το 1923 προερχόμενος από τις Σπέτσες. 
Από το 1926 ως το 1933 συμμετέχει μόνο σε φιλικούς 
αγώνες. Το 1933 ο Παναργειακός αδρανοποιείται και 
επαναδραστηριοποιείται το 1945 ως «Παναργειακός Α.Π.Ο.». 
Το 1947 συμμετέχει για πρώτη φορά σε επίσημη διοργάνωση 
αφού εν τω μεταξύ έχει γίνει μέλος της Ε.Π.Σ. 
Αργολιδοκορινθίας. 
Η μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας του Παναργειακού είναι η 
συμμετοχή του, ως πρωταθλητή Νοτίου Ομίλου, στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του 1957 που διεξήχθη με δέκα 
ομάδες. Από την Αθήνα: τον Παναθηναϊκό, τον Απόλλωνα και 
τον Πανιώνιο. Από τον Πειραιά: τον Ολυμπιακό, τον Εθνικό 
και την Προοδευτική. Από τη Θεσσαλονίκη: τον Άρη και τον 
ΠΑΟΚ και την πρωταθλήτρια του Βορείου Ομίλου, Δόξα 
Δράμας. 
Τη δεκαετία του '90 ο Παναργειακός συμμετείχε στο 
πρωτάθλημα της Β' εθνικής, ποτέ όμως δεν κατάφερε να 
πετύχει τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Α' εθνικής. Τα 
τελευταία χρόνια η ομάδα συμμετέχει είτε στα τοπικά 
πρωταθλήματα Αργολίδας, είτε στο πρωτάθλημα της Δ' 

εθνικής, παραμένει όμως ο πιο αγαπημένος σύλλογος για τους Αργείους φιλάθλους. 
Στις 31 Μαΐου του 2008 κατέκτησε το Κύπελλο Ερασιτεχνών νικώντας τη Νίκη Πολύγυρου με 3-0 στην παράταση. Ο 
τελικός έγινε στη Λαμία. Την ίδια αγωνιστική περίοδο (2007-08) κατέκτησε το πρωτάθλημα στον 7ο όμιλο της Δ' 
εθνικής κατηγορίας και το Κύπελλο της ΕΠΣ Αργολίδας, πετυχαίνοντας τρεμπλ. Αγωνίστηκε για δυο σεζόν στη Γ΄ 
Εθνική, χωρίς επιτυχία, και υποβιβάστηκε ξανά στη Δ΄Εθνική. 
Τον Αύγουστο του 2012 για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου δημιουργείται δεύτερη ομάδα, οι Νέοι 
Παναργειακού οι οποίοι προέρχονται από ακαδημίες της ευρύτερης περιοχής και αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Α’ 
2 κατηγορίας. Τη σεζόν 2012 -2013 ο Παναργειακός κατακτώντας τη 4η θέση στον 7ο όμιλο της Δ'Εθνικής 
προβιβάστηκε ξανά στη Γ'Εθνική! 
Τη φανέλα της ομάδας έχουν φορέσει κατά το παρελθόν παίκτες με μεγάλη καριέρα στην Α' Εθνική κατηγορία όπως ο 
Γιώργος Δώνης, ο Δημήτρης Καπετανόπουλος, ο Blendar Kola και ο Ανδρέας Μπονόβας. Επίσης από τον σύλλογο 
πέρασαν πολλοί ποδοσφαιριστές στη Β΄ και Γ΄ κατηγορια, όπως Μανώλης Ιωάννης, Φίλης Σπυρίδων, Μπατάκος 
Δημήτρης, Ντα Σίλβα Εντουάρντο, Καπαγερίδης Σάββας, Κουλιανόπουλος Ηλίας, Καράμπελας Γιώργος, Θώδης 
Δημήτρης, Παππάς Παντελής, Μάριο Μπρέσκα. 
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