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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει βιβλιογραφικά την 

πορεία του αθλητισμού στην Πάτρα την περίοδο 1880-1920. Πιο συγκεκριμένα, 

σκοπό έχει να εξετάσει τα αθλητικά σωματεία και τους αθλητές (άντρες και 

γυναίκες) που δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο την παραπάνω περίοδο. Η 

περιγραφή και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτής της βιβλιογραφικής 

έρευνας οδήγησε στο να διαφανεί η δυναμική πορεία της αθλητικής 

δραστηριότητας στην πόλη των Πατρών και στην ευρύτερη περιοχή. Τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν αναδεικνύουν μια αξιόλογη παρουσία των 

αθλητικών σωματείων στα περισσότερα  αθλήματα, αλλά και προβληματισμούς 

για την αναγκαιότητα δημιουργίας κατάλληλων συνθηκών για την επιτυχή 

συνέχεια των στόχων τους.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  Τις ημέρες που πάμπολλα ιδανικά γκρεμοτσακίζονται, μία διέξοδος 

σωτηρίας είναι το πανάρχαιο ιδανικό του αθλητισμού. Εμπνέει, τονώνει και 

δυναμώνει τους νέους που τώρα διαπιστώνουν πως ζουν σε ένα κόσμο 

συναλλαγής, εξαπάτησης και βίας. Μην ξεχνάμε ότι από τους Αρχαίους Έλληνες 

προήλθε η μεγάλη ώθηση στον αθλητισμό. Οι αθλητικοί αγώνες ήταν κοινό 

χαρακτηριστικό των θρησκευτικών τους εορτών. ( Σταθόπουλος, Τ. 2010) 

 Ο αθλητισμός είναι η συστηματική σωματική καλλιέργεια και δράση με 

συγκεκριμένο τρόπο, ειδική μεθοδολογία και παιδαγωγική με σκοπό την ύψιστη 

σωματική απόδοση, ως επίδοση σε αθλητικούς αγώνες, στο αθλητικό και 

κοινωνικό γίγνεσθαι  . Παράλληλα ο αθλητισμός είναι ένας κοινωνικός θεσμός ο 

οποίος αντικατοπτρίζει τη δεδομένη κοινωνία και τον πολιτισμό της. Για 

παράδειγμα στην Αρχαία Ελλάδα, ο αθλητισμός στην Αθήνα θεωρούταν 

κοινωνικό και πολιτισμικό αγαθό και είχε παιδαγωγικό χαρακτήρα, ενώ αντίθετα 

στην Σπάρτη ο αθλητισμός χρησιμοποιούταν για την στρατιωτική εκπαίδευση. 

Ωστόσο σημαντική είναι η κοινωνική διάσταση του αθλητισμού στο πέρασμα του 

χρόνου. Η γενική τάση ήταν ιδίως τον 18ο και 19ο αιώνα τα κατώτερα κοινωνικά 

στρώματα να ασχολούνται με τα «λαϊκά παιχνίδια» όπως το ποδόσφαιρο, ενώ τα 

ανώτερα κοινωνικά στρώματα με τα «ευγενή αθλήματα» όπως ήταν η ιππασία και 

η ξιφασκία. 

Ωστόσο πρέπει να διαχωριστεί η έννοια της άθλησης από την έννοια της 

άσκησης. Η άσκηση γίνεται άθληση όταν αποκτάει ανταγωνιστικό χαρακτήρα, για 

παράδειγμα ένας που τρέχει στο δρόμο κάνει άσκηση, ωστόσο εάν έχει κάποιον 

αντίπαλο ώστε για το ποιος θα τερματίσει πρώτος ή ακόμα και αν ανταγωνίζεται 

τον ίδιο του τον εαυτό, με το χρονόμετρο κάνει άθληση. Ο αθλητισμός μπορεί να 

πάρει πέντε μορφές, είτε ως ερασιτεχνικός, είτε ως επαγγελματικός, είτε ως 

μαζικός αθλητισμός, είτε ως φυσικές δραστηριότητες, είτε με την μορφή των 

παιχνιδιών. (Βικιπαίδεια, 2012)  

http://el.wikipedia.org/wiki/Αρχαία_Ελλάδα
http://el.wikipedia.org/wiki/Αθήνα
http://el.wikipedia.org/wiki/Σπάρτη
http://el.wikipedia.org/wiki/18ος_αιώνας
http://el.wikipedia.org/wiki/19ος_αιώνας
http://el.wikipedia.org/wiki/Ποδόσφαιρο
http://el.wikipedia.org/wiki/Ιππασία
http://el.wikipedia.org/wiki/Ξιφασκία
http://el.wikipedia.org/wiki/Χρονόμετρο
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Έτσι λοιπόν και οι αθλητές στην Πάτρα συνδύαζαν άθληση, εκπαίδευση, 

άσκηση και πνεύμα. Οι αθλητές ενωμένοι όλοι μαζί από διάφορα κοινωνικά 

στρώματα ασχολούνταν με τον αθλητισμό και έδειχναν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 

 

2. ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

2.1. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

 

14 Ιουνίου 1891: Αναγγέλλεται στον <<Φορολογούμενο>> η ίδρυση του 

Παναχαϊκού, του πρώτου αθλητικού συλλόγου της περιοχής. 18 Ιανουαρίου 1898: 

Δημοσιεύεται στον <<Νεολόγο>> η είδηση για το φιλικό αγώνα Παναχαϊκός – 

Αγγλικό πλοίο Μπόξιερ ( το πρώτο σωζόμενο ποδοσφαιρικό παιχνίδι στην Αχαΐα 

που έγινε στο γήπεδο του Παναχαϊκού). 15 Δεκεμβρίου 1902: Το πρώτο 

ποδοσφαιρικό σωματείο που ιδρύεται στην Πάτρα, η Αχαϊκή Παλαίστρα, δίνει το 

πρώτο της παιχνίδι σε γήπεδο που κατασκεύασε κάπου στα Ψηλαλώνια.  Ιουνίου 

1924: Η πρώτη επίσημη ποδοσφαιρική διοργάνωση στον νομό. Το τοπικό 

πρωτάθλημα της Ά Κατηγορίας ξεκινά με την αναμέτρηση ανάμεσα στην 

Παναχαϊκή και τον Λευκό Αστέρα. Το παιχνίδι έγινε στο πρώτο γήπεδο του 

Λευκού Αστέρα. 

Ο πρώτος ποδοσφαιρικός αγώνας για τον οποίο γίνεται γραπτή μνεία είναι 

μεταξύ,  του Παναχαϊκού και Άγγλων ναυτών από το πλοίο Boxier που έγινε στις 

18 Ιανουαρίου 1898. Η περιγραφή είναι από τον <<Νεολόγο>> της 19ης 

Ιανουαρίου, την επομένη του αγώνα: << Εις το γυμναστήριον του Παναχαϊκού 

Συλλόγου διηγωνίσθησαν χθες εις το αγγλικόν παιγνίδιον της πλαστικής σφαίρας, 

εις το foot – ball. Άγγλοι ναύται των ενταύθα ορμούντων αγγλικών σκαφών και 

μέλη του Παναχαϊκού, εν εις ο κ. Κρώθο και οι τρεις υιοί του,  κ. Μάρσαλ. 

Αμφοτέρωθεν έλαβον μέρος ανά ένδεκα, υπερίσχυσαν δε εν τω διαγωνισμώ οι 

Παναχαϊκοί  νικήσαντες τετράκις αυτοί δις δε οι Άγγλοι. Εις το γυμναστήριον 

προσήλθεν πυκνόν πλήθος ( εν τω οποίω διεκρίνοντο πολλαί κυρίαι ) και 

παρακολούθησε το γυμναστικώτατον και διασκεδαστικώτατον αγγλικόν 

παιγνίδιον, ούτινος ή εν τω Παναχαϊκώ εισαγωγή δίδει νέαν ζωήν εις τον 
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σύλλογον >>. Στις 15 Φεβρουαρίου διεξάγεται ο αγώνας ρεβάνς, επίσης στο 

γήπεδο του Παναχαϊκού, όπου νίκησε και πάλι ο Παναχαϊκός, αυτή τη φορά 4 – 0. 

Βλέπουμε λοιπόν πως σιγά σιγά το άθλημα του ποδοσφαίρου κάνει την πρώτη 

του εμφάνιση. Γίνονται οι πρώτοι αγώνες και επίσης συμμετέχουν και ξένοι 

ποδοσφαιριστές. 

 
 

2.2 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ-ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

 

Την περίοδο 1880 – 1920 πολλά και νέα αθλήματα εμφανίζονται στην 

Ελλάδα και καθιερώνονται σε αρκετές πόλεις και μέσα σε αυτές είναι και η Πάτρα. 

Το 1893 καθιερώνεται στην Πάτρα η ποδηλασία ως άθλημα. Τον σκοπό αυτόν 

επιδίωκε πολλά χρόνια ο Ποδηλατικός Σύλλογος Πατρών. Τα πρώτα ποδήλατα 

εισήχθησαν το 1869 και αρχικά στην περιοχή του Πειραιά. 

 Ένα νέο άθλημα που έρχεται αμέσως μετά είναι η κολύμβηση. Οι πρώτοι 

αγώνες διεξήχθηκαν με επιτυχία τις 20 Ιουλίου του 1892. Ήταν κάτι που για 

πρώτη φορά έβλεπαν οι Πατρινοί. Το έβλεπαν σαν ένα είδος πανηγυριού διότι 

ήταν σαφώς κάτι καινούριο και επίσης ο κόσμος ήταν κατενθουσιασμένος και 

βρισκόταν βέβαια την ημέρα των αγώνων στο λιμάνι για να απολαύσει το 

πρωτοφανές θέαμα. Για τους επισήμους είχε στηθεί εξέδρα σε ψηλό σημείο. 

Στους αγώνες πήραν μέρος 15 κολυμβητές οι οποίοι ήταν μέλη του Παναχαϊκού. 

Αγωνίστηκαν στο ποιος θα διανύσει μεγαλύτερη απόσταση σε μικρότερο χρόνο. 

Νικητής βγήκε ο Αντώνιος Πεπανός που προς τιμήν του έχει φτιαχτεί και το 

σημερινό κολυμβητήριο της Πάτρας. Στους υπόλοιπους νικητές απονεμήθηκαν 

και χρηματικά έπαθλα. Τέλος, μετά την λήξη των αγώνων οι αθλητές 

ακολουθούμενοι από το πλήθος, παρελάσανε από το λιμάνι έως το δημόσιο 

γυμναστήριο της Πάτρας. Η δαπάνη για την οργάνωση των αγώνων έφθασε 

1.114 δρχ. Αγώνες έγιναν επίσης και την χρονολογία 1893 και μετά στο δημόσιο 

γυμναστήριο αυτή την φορά. Και πάλι αγωνίστηκαν 15 αθλητές. Οι αγώνες 

στοίχησαν στον σύλλογο 564 δρχ. Και οι νικητές τιμήθηκαν με στεφάνια από 

αγριελιά. Επίσης, διανεμήθηκαν και βαρύτιμα έπαθλα 
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2.3 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΑ 
 
 

Ο Παναχαϊκός παρακίνησε τα μέλη του να ασχοληθούν με την σκοποβολή. 

Αλλά, εκείνα τα χρόνια οι Πατρινοί δεν φημίζονταν για την αγάπη τους στα όπλα. 

Η διάδοση της σκοποβολής ως αθλήματος και μεταξύ των πολιτών ήταν 

στις επαρχίες δύσκολη, καθώς δεν υπήρχαν σκοπευτήρια .Στην Πάτρα η πρώτη 

σοβαρή προσπάθεια για να αποκτήσει η πόλη «ασκητήριον της επί σκοπόν 

βολής» εκδηλώθηκε τον Απρίλιο του 1877. Για την ανέγερση σκοπευτηρίου η 

Επιτροπή επέλεξε οικόπεδο ανατολικώς του ναού του Αγίου Ανδρέα. Για να 

αντιμετωπίσει τα έξοδα της οικοδόμησης απευθύνθηκε στο κοινό και από τις 

προσφορές 50 περίπου πολιτών συγκέντρωσε 1.602 δραχμές. Οι εργασίες 

άρχισαν στις 25 Μαΐου και τελείωσαν στις 8 Ιουλίου. 

Όταν άρχισε ο τρυγητός της σταφίδας οι ιδιοκτήτες των γειτονικών 

κτημάτων παραπονέθηκαν στον Νομάρχη, ότι οι εργάτες δεν δέχονται να 

διημερεύσουν στα αμπέλια επειδή φοβούνται τις αδέσποτες σφαίρες. 

Αποφασίστηκε να διακοπεί η λειτουργία του σκοπευτηρίου για όσο διαρκεί ο 

τρυγητός. Αλλά πέρασε η περίοδος του τρύγου και ο Σεπτέμβριος και ο 

Οκτώβριος και το Σκοπευτήριο παρέμενε κλειστό. 

Ανακοινώθηκε ότι έπρεπε να γίνουν κάποιες απαραίτητες εργασίες για την 

επαναλειτουργία του και δεν υπήρχαν χρήματα. Οι επισκευές έγινα τελικά, αφού 

κάποιος ανώνυμος διέθεσε  τα αναγκαία χρήματα και υλικά. Tο σκοπευτήριο 

αποδόθηκε σε κοινή χρήση στις 26 Δεκεμβρίου, αλλά δεν λειτούργησε 

περισσότερο από 2 εβδομάδες. Από τότε έως το 1893 δεν αναφέρεται καμία 

προσπάθεια για την επανίδρυση συλλόγου σκοπευτών. Το σκοπευτικό τμήμα 

που θέλησε να ιδρύσει ο Παναχαϊκός δεν καρποφόρησε γιατί τα μέλη του 

συλλόγου δεν έδειξαν ενδιαφέρον. 

Αφορμή για να αποκτήσει Σκοπευτήριο η Πάτρα ξανά, έδωσε η προκήρυξη 

των Α΄ Διεθνών Ολυμπιακών Αγώνων. Τον Μάιο του 1895 εμφανίζεται νέος 

όμιλος σκοπευτών. Πατρινοί στρατιωτικοί και πολίτες άρχισαν να προπονούνται 

με σκοπό να μετάσχουν στους Ολυμπιακούς αγώνες. Οι Πατρινοί σκοπευτές με 

προπόνηση τριών μηνών, δεν μπορούσαν να φθάσουν επιδόσεις που να τους 
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επιτρέπουν τη συμμετοχή τους στους αγώνες. Ο Όμιλος δεν άργησε να διαλυθεί 

καθώς εξατμίστηκε κάθε ενδιαφέρον για το άθλημα της σκοποβολής.(Πατραϊκός 

Αθλητισμός, τόμος Β')    

 

3. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 

 

3.1  ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Η Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση (Π.Γ.Ε.) είναι αθλητικός σύλλογος 

της Πάτρας και από τους αρχαιότερους στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1891 

σαν Παναχαϊκός Γυμναστικός Σύλλογος από τον Ιωάννη Κρητικό. Ο 

Παναχαϊκός καλλιέργησε όλα τα τότε γνωστά αθλήματα και διοργάνωσε του 

πρώτους αγώνες ποδοσφαίρου, κλασικού αθλητισμού, σκοποβολής, ποδηλασίας, 

κολύμβησης, άρσης βαρών, πάλης, αντισφαίρισης, κωπηλασίας, λεμβοδρομίες, 

και γυμναστική. Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του είχε ιδιόκτητο 

γυμναστήριο. Στις  20 Νοεμβρίου 1894, μέλη του Παναχαϊκού που διαφώνησαν 

και έφυγαν από τον σύλλογο δημιούργησαν την Γυμναστική Εταιρεία Πατρών. 

Η Γ.Ε.Π. ακολούθησε ανάλογη πορεία με τον Παναχαϊκό αναδεικνύοντας 

Πανελληνιονίκες και Ολυμπιονίκες απόκτησε μάλιστα και ιδιόκτητο γυμναστήριο. 

Τα δύο αθλητικά σωματεία της Πάτρας, η Γυμναστική Εταιρεία και ο 

Παναχαϊκός Σύλλογος, επιδόθηκαν σε έναν ανταγωνισμό, που ξεπερνούσε κατά 

πολύ τα όρια της ευγενικής άμιλλας. Ήταν διαρκής και πεισματώδης 

αντιπαράθεση, που οδηγούσε σε αντιθέσεις και εχθρότητες. Αυτά τα αισθήματα 

http://el.wikipedia.org/wiki/Πάτρα
http://el.wikipedia.org/wiki/Ιωάννης_Χ._Κρητικός
http://el.wikipedia.org/wiki/20_Νοεμβρίου
http://el.wikipedia.org/wiki/1894
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δίχαζαν όχι μόνο τα μέλη των δύο συλλόγων αλλά και μεγάλη μερίδα της 

πατραϊκής κοινωνίας. Όμως μωροφιλοδοξίες, αντιζηλίες και πείσματα τους 

εμπόδιζαν να πάρουν τη μόνη σωστή απόφαση για την πρόοδο του τοπικού 

πρωταθλήματος, να συνενώσουν δηλαδή το αθλητικό δυναμικό της πόλεως σε 

έναν και μόνο οργανισμό. 

Πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση εκδηλώθηκαν δύο φορές πριν 

από το 1900, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι συνεχιζόταν μια αντιπαράθεση 

επιζήμια για τον τοπικό αθλητισμό, που μερικές φορές άγγιζε τα όρια του γελοίου 

και ενέπνεε σατιρικά στιχουργήματα και «νούμερα» σε τοπικές θεατρικές 

επιθεωρήσεις. 

Μετά το 1900 πρώτη φορά έγινε λόγος για συγχώνευση των δύο σωματείων 

τον Απρίλιο του 1905, αλλά μόνο σκέψεις διατυπώθηκαν από φιλάθλους, δεν 

εκδηλώθηκε ουσιαστική πρωτοβουλία. Ένα χρόνο αργότερα ο νομάρχης Χρήστος 

Παλαμάς ανακίνησε το ζήτημα της συγχώνευσης, αλλά οι σχετικές συζητήσεις 

έφθασαν σε αδιέξοδο από τις πρώτες μέρες. Σοβαρότερη προσπάθεια 

καταβλήθηκε το 1908 από τον καθηγητή Σπύρο Λάμπρο, γραμματέα της 

Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων. Κατά την διάρκεια σύσκεψης στην Πάτρα, 

έπειτα από πρότασή του, με τον Δήμαρχο και τον Νομάρχη και τους  προέδρους 

των δύο σωματείων Χρ. Κορύλλο και Στ. Τζίνη, ο καθηγητής τόνισε την ανάγκη να 

συγχωνευτούν τα δύο σωματεία, με όρους που να μην είναι μειωτικοί για κανένα 

από τα δύο. Έτσι ύστερα από πολλές διαβουλεύσεις τα δύο σωματεία 

συγχωνεύτηκαν. 

Το 1923 τα δύο σωματεία αποφάσισαν να συγχωνευτούν και πάλι σε έναν 

σύλλογο, έτσι την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 1923  η συγχώνευση του Παναχαϊκού 

Γυμναστικού Συλλόγου και της Γυμναστικής Εταιρείας ήταν γεγονός μετά από 

πολύχρονες προσπάθειες και συζητήσεις που ξεκίνησαν το 1900. Η ονομασία του 

συλλόγου αποφασίστηκε να είναι «Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωσις», 

Παναχαϊκή από το όνομα του Παναχαϊκού και Γυμναστική Ένωση από το όνομα 

της Γ.Ε.Π. Παρόλα αυτά κάποιοι παράγοντες και ποδοσφαιριστές δεν 

αποδέχτηκαν την ένωση και δεν εντάχθηκαν στο νέο σωματείο ιδρύοντας 

http://el.wikipedia.org/wiki/12_Φεβρουαρίου
http://el.wikipedia.org/wiki/1900
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τον Λευκό Αστέρα, αμιγή ποδοσφαιρικό σύλλογο. Πρώτος πρόεδρος και 

πρωτεργάτης της συγχώνευσης ήταν ο  Χρήστος Κορύλλος. Ως σήμερα η 

λαοφιλής "Μεγάλη Κυρία της Πελοποννήσου" και του Ελληνικού αθλητισμού 

καλλιεργεί πολλαπλά τμήματα με μεγάλη κατά καιρούς επιτυχία, εμπλουτίζοντας 

έτσι την παράδοση της. Έμβλημα της Παναχαϊκής είναι ο Ηρακλής που 

στεφανώνεται από την Νίκη.(Βικιπαίδεια) 

 

 

3.1.1  ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Η Παναχαϊκή αποφασίζει να πάρει μέρος στο τουρνουά για την διεκδίκηση 

του Κυπέλλου Ελλάδας. Έτσι λοιπόν παίρνει μέρος και έπειτα από αρκετούς 

αγώνες καταφέρνει αν φτάσει στους  «4» του Κυπέλλου ( 1979, 1997 ). Το 1979 

φτάνει μια ανάσα πριν από τον τελικό αλλά χάνει στα ημιτελικά από την ΑΕΚ. Η 

Παναχαϊκή χάνει αυτό το κύπελλο. Επίσης το 1997 ήταν σειρά και πάλι της 

Παναχαϊκής που όμως σκόνταψε στον Παναθηναϊκό χάνοντας τελείως. Και αυτό 

το κύπελλο το χάνει. Πάντως αναδεικνύεται ως η ομάδα με τις περισσότερες 

συμμετοχές από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. 

 

 

3.1.2  ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Καλαθοσφαίριση) 

 

Το τμήμα καλαθοσφαίρισης των αντρών της Παναχαϊκής έχει ιδρυθεί πριν 

τον Β' παγκόσμιο πόλεμο και από το 1936 συμμετέχει στα πρωταθλήματα 

Πατρών.  

3.1.3   ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Πυγμαχία) 
 

     
Το τμήμα πυγμαχίας ιδρύθηκε το 1932 από το Βαγγέλη Μαυρόπουλο. Το 

τμήμα ανέδειξε πολλούς Πανελληνιονίκες και Βαλκανιονίκες. Βέβαια η πυγμαχία 

καλλιεργούνταν στην Παναχαϊκή και πριν το 1934. Ο πρώτος αγώνας στην Πάτρα 

έγινε στις 7 Ιανουαρίου 1925. Ο αγώνας έγινε στα πλαίσια των Παναχαϊκών 

αθλητικών και ποδοσφαιρικών αγώνων. 

http://el.wikipedia.org/wiki/Λευκός_Αστέρας
http://el.wikipedia.org/wiki/Χρήστος_Κορύλλος
http://el.wikipedia.org/wiki/Ηρακλής
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Νίκη&action=edit&redlink=1
../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Content.IE5/Q75FR72U/ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ%20(ΚαλαθοσφαίρισηHYPERLINK%20%22http:/el.wikipedia.org/wiki/Παναχαϊκή_Γ.Ε._(καλαθοσφαίριση)%22)
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3.1.4 ΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ 

            

 

                                                          

                                                                                  

                                                                                  Νικόλαος Ανδριακόπουλος    

                                                                 ( Αναρρίχηση Επί Κάλω ) 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

                                                                     Δημήτριος Τόφαλος                                                  

                                                                         ( Άρση Βαρών ) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

                                                                     Γιάννης Ανδριακόπουλος 

                                                                      (Ελληνορωμαϊκή Πάλη ) 
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3.1.5  ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ 

 
 
 

Υπάρχουν δύο εκδοχές για την επιλογή των χρωμάτων. Η πρώτη ότι 

δόθηκαν τα χρώματα της σημαίας του Ανδρέα Λόντου (ηγετική μορφή της 

επανάστασης του 1821). Και η δεύτερη ότι ο Παναχαϊκός, ο ένας από τους δύο 

συλλόγους που ιδρύθηκε η Παναχαϊκή(είχε τα ίδια χρώματα) είχε ιδρυθεί από 

αναρχικούς, που ως γνωστό το κόκκινο και το μαύρο είναι τα χρώματά τους. 

 

Λίγο μετά τη δεκαετία του 1920 ιδρύονται σημαντικοί σύλλογοι που η 

παρουσία τους φτάνει έως σήμερα. Θεωρούμε ότι πρέπει σχετικές πληροφορίες 

να συμπεριληφθούν στην εργασία μας καθώς αντικατοπτρίζουν την αθλητική 

δύναμη της πόλης που παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν. 

 

3.2  Ε.Α.Π. 
 

 

 

 

Η Ένωση Αθλοπαιδιών Πατρών (Ε.Α.Π.) είναι αθλητικός σύλλογος στην 

Πάτρα. Ιδρύθηκε το 1927 με χρώματα το μαύρο και το άσπρο. Έχει τμήματα 

πυγμαχίας, πετοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης αντρών και γυναικών. 

Παλαιότερα διατηρούσε και τμήμα ποδηλασίας. Ο Γουλιέλμος Μόρφι, με 

καταγωγή από την Ιρλανδία, εγκαταστάθηκε στην Πάτρα το 1885 και ίδρυσε την 

ναυτιλιακή εταιρεία. Ο Μόρφι συνέβαλε στην διάδοση της κωπηλασίας, της 

κολύμβησης και στην εμφάνιση του τένις. Ο Άρθουρ Μόρφι, γιος του Γουλιέλμου, 

ανέλαβε την πρωτοβουλία για να φτιάξει τμήμα ποδοσφαίρου το 1899. 
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Εγκαταστάσεις της εταιρείας των Μόρφι αγοράστηκαν αργότερα από την Ε.Α.Π.  

η οποία,  κατασκεύασε εκεί το γυμναστήριο της. 

 

3.3  Ν.Ο.Π. 

 
 

 
 

 

 

Την άνοιξη του 1927 ιδρύεται και το τμήμα Πόλο. Όμως, από κάποιο λάθος 

στο καταστατικό, την ίδια χρονιά το πόλο γίνεται ανεξάρτητο σωματείο και 

δημιουργείται ο Ν.Ο Πατρών, το καμάρι της πόλης. Ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών 

(Ν.Ο.Π.) είναι αθλητικός σύλλογος της Πάτρας με τμήματα κολύμβησης και 

υδατοσφαίρισης. Στις 31 Αυγούστου 1928 στα γραφεία της εταιρείας ‘’Μπάρρυ’’ οι 

Αραβαντίνος, Αγγελόπουλος, Μπάρρυ και Αναστασόπουλος είχαν συνάντηση για 

την ίδρυση του Ν.Ο.Π. Ιδρύθηκε στις 14 Απριλίου 1929 στην Πάτρα. 

 

 
 

3.4  Α.Π.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 
 

 

 

 

Ο Α.Π.Σ. Ολυμπιακός Πατρών είναι αθλητικός σύλλογος με  χρώματα το 

άσπρο και το κόκκινο. Ο Ολυμπιακός ιδρύθηκε το 1925 από πρόσφυγες που 
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ήρθαν εδώ από τη Σμύρνη και κατά καιρούς είχε τμήματα ποδοσφαίρου, 

καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, στίβου, χειροσφαίρισης και υδατοσφαίρισης. 

 

 

3.5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ  
 
 

 
 
 

Ο Αθλητικός Σύλλογος Απόλλων Πατρών είναι ελληνικό αθλητικό σωματείο 

που δραστηριοποιείται στην πόλη της Πάτρας, στο Νομό Αχαΐας όπου και 

βρίσκεται η έδρα του. Ιδρύθηκε το 1926 με μοναδικό τμήμα το μπάσκετ και με  

χρώματα το λευκό και το μαύρο. Κατά την ιστορική του πορεία έχει αλλάξει πολλά 

εμβλήματα. Σύμβολό του σήμερα είναι ο αρχαίος θεός Απόλλων. Ο Σύλλογος 

διατηρεί σήμερα τμήματα καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης. Στο παρελθόν 

διέθετε επίσης τμήματα ποδοσφαίρου, ποδηλασίας, στίβου και επιτραπέζιας 

αντισφαίρισης. Έδρα του ήταν  αρχικά η συνοικία Χαλκωματό, τα Ψηλαλώνια και 

έπειτα η συνοικία Μαρούδα όπου διατηρούσε για πολλά χρόνια ανοιχτό γήπεδο  

( Basketball.gr ) 

 . 
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 

 

Κώστας Πετρόπουλος                  Νίκος Μπάρλος 
Χρήστος Μυριούνης                     Βασίλης Γιαννόπουλος 
Παναγιώτης Λιαδέλης                  Αλέκος Πολυδωρόπουλος 
(1ος σκόρερ Α1 2004-05               Γιάννης Μολφέτας            
και 2005-06)                                 Χρήστος Χαρίσης 
Νίκος Βετούλας(1ος σε                  Αργύρης Παπαπέτρου 
ασσίστ Α1 1997-98 και                 Δημήτρης Δημοκόπουλος                              
                                                     Αντρές Γκίμπερτ (Bikipaideia.gr) 
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3.6  Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Αγγλικής Παροικίας Πάτρας 

 

Ιδρύθηκε το 1921 από νεαρούς Άγγλους που ζούσαν στην Πάτρα. Λόγω 

έλλειψης αντίπαλου σωματείου αγωνιζόταν με τα πληρώματα πολεμικών και 

εμπορικών ξένων πλοίων που έπιαναν στο λιμάνι. Για γήπεδο χρησιμοποιούσε 

ένα οικόπεδο στην περιοχή του σημερινού Σκαγιοπουλείου, που ήταν εξοχή. Στην 

αρχή έδινε αγώνες με πληρώματα Αγγλικών πλοίων και το 1922 όταν ο 

Παναχαϊκός   επανίδρυσε το ποδοσφαιρικό του τμήμα έγινε αγώνας υπέρ του 

ταμείου αποκατάστασης προσφύγων με εισιτήριο 2,50 δρχ. και νικητή τον 

Παναχαϊκό με 3 – 2. Το 1924 το σωματείο λόγω ίδρυσης πολλών σωματείων στα 

οποία προσχώρησαν οι παίκτες του διαλύθηκε. 

 

 

 

 

 

3.7 Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Πατρών 
 

 

 
 

 

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Πάτρας είναι ο αρχαιότερος σύλλογος 

ορειβασίας στην Ελλάδα μαζί με αυτόν της Αθήνας. Είναι μέλος της Ελληνικής 

ομοσπονδίας αναρρίχησης και ορειβασίας και της Ελληνικής ομοσπονδίας 

χιονοδρομίας. Είναι ο πρώτος σύλλογος στην Ελλάδα που κατασκεύασε 

καταφύγιο και ο πρώτος που διοργάνωσε αγώνες χιονοδρομιών 

http://el.wikipedia.org/wiki/Ελλάδα
http://el.wikipedia.org/wiki/Ελλάδα
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     Ιδρύθηκε στις 27 Ιουνίου 1928 , λίγες ημέρες μετά την ίδρυση του  ΕΟΣ 

Αθηνών με τον οποίο συνεργάστηκαν τα πρώτα χρόνια και διοργάνωσαν πολλές 

κοινές ορειβατικές εξορμήσεις. Οι δύο αυτοί σύλλογοι ίδρυσαν στις 20 

Φεβρουαρίου 1930 τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύνδεσμο . Πρώτος πρόεδρος του 

ΕΟΣ ήταν ο Ανδρέας Οικονομόπουλος και ιδρυτικά μέλη, μεταξύ άλλων, ο 

Παναγιώτης Κωτσάκης, ο Σωτήριος Γεροκωστόπουλος, και ο Τέλης Λομβάρδος. 

Τα πρώτα πανελλήνια πρωταθλήματα χιονοδρομίας διοργανώθηκαν από τον 

ΕΟΣ Πατρών στο Παναχαϊκό και συμμετείχαν και γυναίκες. Πρώτος μάλιστα 

πρωταθλητής Ελλάδας στις χιονοδρομίες ήταν ο Επαμεινώνδας Πετραλιάς  ο 

οποίος ήταν και από τους ιδρυτές του. Σήμερα ο σύλλογος διαθέτει σχολές 

εκμάθησης αρχαρίων στην αναρρίχηση, ορειβασία και χιονοδρομία. Στον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο αθλητές του ΕΟΣ Πατρών και Αθηνών συγκρότησαν το Τάγμα 

Χιονοδρόμων. Αθλητές του ΕΟΣ Πατρών έχουν συμμετάσχει σε πολλές 

ορειβατικές αποστολές όπως στα Ιμαλάια, στις Άλπεις και αλλού . 

Μεγάλοι αθλητές του ΕΟΣΠ είναι οι Επαμεινώνδας Πετραλιάς, Ιωάννης 

Διακίδης, Σωτήρης Γεροκωστόπουλος, Ο Βασίλης Παπαχρηστόπουλος ήταν 

μέλος της εθνικής ομάδας και σημαιοφόρος στην χειμερινή ολυμπιάδα 

του Σαράγεβο το 1983, η Ράνια Παπαχρηστοπούλου πρωταθλήτρια Ελλάδας 

το 1981. Ο Αριστομένης Θανόπουλος 7 φορές πρωταθλητής Ελλάδας, 6 φορές 

κυπελλούχος Ελλάδας και δύο φορές Βαλκανιονίκης στην αναρρίχηση. 

(Βικιπαίδεια) 

 

 

3.8  Α.Π.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/27_Ιουνίου
http://el.wikipedia.org/wiki/1928
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=ΕΟΣ_Αθηνών&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=ΕΟΣ_Αθηνών&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/20_Φεβρουαρίου
http://el.wikipedia.org/wiki/20_Φεβρουαρίου
http://el.wikipedia.org/wiki/1930
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ελληνική_Ομοσπονδία_Ορειβασίας-Αναρρίχησης&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Επαμεινώνδας_Πετραλιάς
http://el.wikipedia.org/wiki/Σαράγεβο
http://el.wikipedia.org/wiki/1983
http://el.wikipedia.org/wiki/1981
http://el.wikipedia.org/wiki/Αριστομένης_Θανόπουλος
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 Ο Α.Π.Σ. Θύελλα είναι ερασιτεχνικός ποδοσφαιρικός σύλλογος που ανήκει 

στη δύναμη της Ε.Π.Σ. Αχαΐας με αριθμό μητρώου Ε.Π.Ο.97. Χρώματά της είναι 

το μπλε και το άσπρο. Έδρα έχει την συνοικία των προσφυγικών. Για πολλά 

χρόνια υπήρξε κύριος ανταγωνιστικής της Παναχαϊκής Γ.Ε.. Ιδρύθηκε στις 14 

Ιουνίου 1930 και την ίδια χρονιά υποβιβάστηκε στην Γ' κατηγορία. Μέχρι το 1938 

είχε ανέβει στην Α' κατηγορία και έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο, κατακτώντας 

πολλά πρωταθλήματα. Θρυλικοί έχουν μείνει οι αγώνες του συλλόγου με την 

Παναχαϊκή.  

 

4.  ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

 

  Η ιστορία των αθλητικών εγκαταστάσεων στην Πάτρα είναι τόσο παλιά όσο 

και ο αθλητισμός. Ήδη από το 1857 ο Δήμος Πατρέων είχε προβλέψει στον 

προϋπολογισμό του ειδικό κονδύλι για τη σύσταση γυμναστηρίου στο δημοτικό 

σχολείο Αγίου Γεωργίου. 

Η πόλη απέκτησε το πρώτο γυμναστήριο 20 χρόνια μετά, το 1877, πίσω 

από τον Ι.Ν. του Αγίου Ανδρέα όταν κατασκευάστηκε σκοπευτήριο γυμναστήριο. 

Ήταν η πρώτη αθλητική εγκατάσταση στην Πάτρα ενώ το 1878 ιδρύθηκε το 

πρώτο στοιχειώδες γυμναστήριο, σε κάποια αποθήκη (άγνωστο που) το οποίο 

λειτούργησε ο γυμναστής Ι.Γ. Καρσαράς. Το δεύτερο σκοπευτήριο 

κατασκευάστηκε το 1895 σε οικόπεδο στην οικία Τζίνη στις Ιτιές.  

  Η πρώτη οργανωμένη αθλητική εγκατάσταση στην Πάτρα ήταν το Δημόσιο 

γυμναστήριο, που λειτούργησε το 1882 (ανακατασκευάστηκε το Μάιο του 1884) 

εγκαταλείφθηκε και λειτούργησε εκ νέου με τελετή εγκαινίων το 1892 επί της 

Γούναρη, εκεί όπου σήμερα είναι τα δικαστήρια, με διευθυντή τον γυμναστή 

Ανδρέα Πατρουτσή. Εκεί αθλούνταν τα μέλη του Π.Γ.Σ. μέχρι το 1895 οπότε και 

φτιάχτηκε το γυμναστήριο του, επί των οδών Γ. Ολυμπίου και Παναχαικού.        

 
 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/Ποδόσφαιρο
http://el.wikipedia.org/wiki/Ε.Π.Σ._Αχαΐας
http://el.wikipedia.org/wiki/Ε.Π.Ο.
http://el.wikipedia.org/wiki/Μπλε
http://el.wikipedia.org/wiki/Άσπρο
http://el.wikipedia.org/wiki/Προσφυγικά
http://el.wikipedia.org/wiki/Παναχαϊκή_Γ.Ε.
http://el.wikipedia.org/wiki/14_Ιουνίου
http://el.wikipedia.org/wiki/14_Ιουνίου
http://el.wikipedia.org/wiki/1930
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5.  Ο  ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
              

    

Στην Πάτρα οι γυναίκες είδαν τον αθλητισμό ως ενδιαφέρον θέαμα από τότε 

που πρωτοεμφανίστηκε. Πολλές φορές ήταν περισσότερες από τους άνδρες για 

αυτό οι οργανωτές των αγώνων φρόντιζαν να υπάρχουν χωριστές θέσεις για 

αυτές. Με τη γυμναστική ήταν εξοικειωμένες από τα σχολεία. Όμως για πρώτη 

φορά εμφανίστηκαν δημοσίως μαθήτριες σε γυμναστικές ασκήσεις στις 6 Ιουνίου 

1893. Τον επόμενο χρόνο το 1894 ο Παναχαικός Γ.Σ. απόκτησε τις πρώτες 

αθλήτριες μέλη, ενώ άλλες γυναίκες γράφτηκαν στον ποδηλατικό σύλλογο. 

  Νωρίς εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους οι Πατρινοπούλες και για την 

κωπηλασία. Στο τμήμα αιρετών του Παναχαικού από το 1895 είχαν εγγραφεί 20 

νέες. Οι ικανότερες από αυτές μετείχαν σε θαλάσσιες εκδρομές κωπηλατώντας 

από το λιμάνι ως τις Ιτιές.  

  Περισσότερο βέβαια από την κωπηλασία οι νέες της Πάτρας αγάπησαν την 

ποδηλασία. Ο ποδηλατικός σύλλογος από τότε που ιδρύθηκε διέθετε γυναικεία 

ποδήλατα. Οι Πατρινές ποδηλάτριες τα πρώτα χρόνια απέφευγαν να 

εμφανισθούν στους δρόμους της πόλης αλλά με τον καιρό ξεπέρασαν τον 

δισταγμό τους. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι από το 1905 εκτός από τις μαθήτριες γυμνάζονταν 

και νεαρές κυρίες και δεσποινίδες. Νέα περίοδος του γυναικείου αθλητισμού στην 

Πάτρα άρχισε ουσιαστικά από το 1925.  ( Πατραϊκός Αθλητισμός τόμος Β')  

Φαίνεται λοιπόν πως οι γυναίκες – κοπέλες εκείνη την εποχή έδειχναν 

μεγάλο ενδιαφέρον σε διάφορα αγωνίσματα αλλά κυρίως στην κωπηλασία και την 

ποδηλασία. 

6. Η  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ  ΣΤΗΝ  ΠΑΤΡΑ 

 

       Η διαιτησία στην Πάτρα είναι τόσο παλιά όσο και το ποδόσφαιρο της. Πρώτος 

διαιτητής αναφέρεται ο Βέρνερ Στόλτενοφ, ενώ αγώνες στην πρώιμη περίοδο του 
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πατραϊκού ποδοσφαίρου, έχουν διευθύνει τόσο ο πρόξενος της Αγγλίας Φρ. 

Βουδ, όσο κι ένας ακόμα της αγγλικής παροικίας στην Πάτρα, ο Όρτσαντσον. 

 

 

7. ΠΑΤΡΙΝΟΙ  ΑΘΛΗΤΕΣ 
 

Το 1896 κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στον πλάγιο ίππο, στο γυμναστικό άλμα 

και αργυρό στους παράλληλους κρίκους, για λογαριασμό της πατρίδας του, ο 

Βέλγος Λουδοβίκος Σούτερ, αθλητής του Παναχαϊκού Γυμναστικού Συλλόγου. Το 

1906 κατέκτησε με τον Εθνικό Γ.Σ. χρυσό μετάλλιο στην σκοποβολή (με όπλο 

γκρα 200μ ) ο Παντελής Καρασεβδάς, παλαιότερα αθλητής του Παναχαϊκού, που 

καταγόταν από τον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας. Το 1906 κατέκτησε χρυσό 

μετάλλιο στους κρίκους ο Ιωάννης Μητρόπουλος του Εθνικού Γ.Σ. που καταγόταν 

από τη Ζαχλωρού Αχαϊας. 

 

      Εκτός από τους 10 (+3) Ολυμπιονίκες , στις σύγχρονες διοργανώσεις μετείχαν 

και οι εξής αθλητές από την περιοχή μας : 

1896 : Λεωνίδας Τσικλητήρας (ΓΕΠ-στίβος) , Βασίλης Χατζής (ΓΕΠ-κολύμβηση), 

Διονύσης Φραγκόπουλος (ΓΕΠ-κολύμβηση), Δ. Χριστόπουλος (ΓΕΠ-κολύμβηση), 

Ανδρέας Παπαιωάννου (ΓΕΠ-γυμναστική), Δημήτρης Χριστόπουλος (ΓΕΠ-

στίβος), Ηρακλής Βλάχος (ΓΕΠ-κολύμβηση), Αγ.Διαμαντόπουλος (Παναχαικός-

κολύμβηση), Σόλων Ξενόπουλος (ΓΕΠ-κολύμβηση), Φρειδερίκος Μάρσαλ 

(Παναχαικός-τένις), Γιώργος Μάρσαλ (Παναχαικός-τένις). 
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8. ΥΜΝΟΙ  ΟΜΑΔΩΝ 
 

        Ο Παναχαικός ήταν ένα από τα πρώτα σωματεία που απέκτησε ύμνο. Ο 

πρώτος με τίτλο «Ο Γυμναστικός»  γράφτηκε το Δεκέμβριο του 1892 σε μουσική 

Σπ. Μπίτση και στίχους του Γ. Κυριτσόπουλου ο οποίος άρχιζε έτσι : 

 

Των αγώνων τους μόχθους θηρεύω 

Πηδών, θάλλων, των δισκόν πετών 

Εις την πάλην ακούραστος τρέχων 

Ακράδαντος ελπίζων, ποθών        

Στα κλεινά της Ελλάδος εδάφη,                    

Που ελαία και δάφναι ανθούν, 

Δι’αγώνων ενδόξων ως πάλαι 

Κεφαλαί αθλητών να στεφθούν. 

 

   

        Ο δεύτερος γράφτηκε τον Μάρτιο του 1893 σε μουσική  Ιωσήφ Λιμπεράλη      

και στίχους Γ. Κυριτσόπουλου και άρχιζε έτσι :  

 

Μήτηρ της δόξης, η τροφός του κάλλους, της ανδρείας 

Γενέτειρα της αρετής και της ελευθερίας 

Επάνελθε, ω προσφιλής εξόριστος θεότης 

Στην ένδοξον κοιτίδα σου. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως ο αθλητισμός την εποχή που μελετάμε έχει 

γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη. Το ενδιαφέρον είναι και από άντρες και από γυναίκες. 

Η Πάτρα αρχίζει και αναπτύσσεται με τον αθλητισμό καθώς οι κάτοικοι της 

βλέπουν πράγματα που όμοιά τους δεν είχαν ξαναδεί. Η μορφή της πόλης 

αλλάζει, γίνεται πολύ καλύτερη και η οικονομία της ανθίζει. Γίνονται όλο και 

περισσότερες υποδομές και η έκταση της πόλης μεγαλώνει. Έτσι λοιπόν 

καταλαβαίνουμε πως αυτή η άνθιση της Πάτρας ίσως προκαλέσει και την πρόοδο 

και σε άλλους τομείς όπως ο πολιτιστικός. Γι’ αυτό και οι κάτοικοι δείχνουν 

έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τα αθλήματα με αποτέλεσμα η πόλη να έχει 

ανοδικούς ρυθμούς. 
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