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1. ΜΙΞΗ ΥΜΝΩΝ ΤΩΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΜΑΣ 

ΟΜΑΔΩΝ 

1.1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Στόχος της ομάδας μας είναι η δημιουργία ενός τραγουδιού που αποτελείται από τους 

ύμνους των αγαπημένων μας ομάδων. 

 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

 Α.Ε.Κ 

 ΠΑΟΚ 

 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Παρακάτω φαίνονται κάποια ιστορικά στοιχεία των ομάδων. 

1.2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

Ο Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς (Ο.Σ.Φ.Π.) ή απλά Ολυμπιακός Πειραιώς, 

είναι ελληνικός αθλητικός σύλλογος με έδρα τον Πειραιά. Η ονομασία του συλλόγου 

παραπέμπει στο έργο του Λυσία Ολυμπιακός το οποίο έγραψε το 388 π.Χ. ως έπαινο για 

τον ιδρυτή των Ολυμπιακών Αγώνων Ηρακλή αλλά και ως προτροπή για ομόνοια 

ανάμεσα σε όλους τους Έλληνες.. 

Ο Ολυμπιακός είναι ο πιο επιτυχημένος ελληνικός πολυαθλητικός σύλλογος στις 

ευρωπαϊκές αλλά και διεθνείς διοργανώσεις, έχοντας κατακτήσει 9 ευρωπαϊκούς τίτλους 

και συνολικά 11 διεθνείς σε 5 διαφορετικά αθλήματα, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, 

πόλο και πάλη, τους περισσότερους από κάθε άλλο ελληνικό σύλλογο, όντας ταυτόχρονα 

ο μοναδικός σύλλογος της Ελλάδας που έχει κατακτήσει ευρωπαϊκούς τίτλους σε 

διαφορετικά αθλήματα (μπάσκετ, βόλει, πόλο, πάλη), αφού κανένας άλλος σύλλογος της 

χώρας δεν έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο σε περισσότερο από ένα άθλημα. 

Επιπροσθέτως, τα αθλητικά του τμήματα έχουν αγωνιστεί συνολικά σε 23 τελικούς 

ευρωπαϊκών και διεθνών διοργανώσεων, που αποτελεί ρεκόρ για ελληνικό σύλλογο. Στις 

εγχώριες διοργανώσεις, έχει κατακτήσει εκατοντάδες τίτλους και πιο συγκεκριμένα στα 

ομαδικά αθλήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλει, πόλο), έχει κατακτήσει 190 

πανελλήνιους τίτλους και συνυπολογίζοντας και τους 10 ευρωπαϊκούς και διεθνείς τίτλους 

του Ολυμπιακού στα αθλήματα αυτά (ο 11ος διεθνής τίτλος είναι στην πάλη), ο σύλλογος 

έχει κατακτήσει συνολικά 200 πανελλήνιους και διεθνείς τίτλους στα ομαδικά αθλήματα, 

ενώ ταυτόχρονα έχει αναδείξει δεκάδες Ολυμπιονίκες, Παγκόσμιους Πρωταθλητές, 

Πρωταθλητές Ευρώπης, Μεσογειονίκες, Βαλκανιονίκες και εκατοντάδες Πανελληνιονίκες 

στο πέρασμα των χρόνων. 

Ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει συνολικά 11 διεθνείς τίτλους και συγκεκριμένα 9 

ευρωπαϊκούς στο μπάσκετ (3 Πρωταθλήματα Ευρώπης το 1997, το 2012 και το 2013), στο 

βόλεϊ (2 Κύπελλα Κυπελλούχων Ευρώπης το 1996 και το 2005), στο πόλο ανδρών (1 

Πρωτάθλημα Ευρώπης το 2002, 1 Σούπερ Καπ Ευρώπης το 2002), στο πόλο γυναικών (1 

Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης (LEN Trophy) το 2014) και στην ελληνορωμαϊκή πάλη 

(1 Ευρωπαϊκό Cela Cup το 2006), και 2 διεθνείς, το Διηπειρωτικό Κύπελλο στο μπάσκετ 

(2013) και το Βαλκανικό κύπελλο το 1963 στο ποδόσφαιρο. Από το 1997 έχει συνεχή 

παρουσία στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ (με εξαίρεση τις περιόδους 2008–2009 και 

2010–11), φτάνοντας στα προημιτελικά της διοργάνωσης την περίοδο 1998–99. Είναι ο 

μοναδικός ελληνικός σύλλογος και από τους ελάχιστους στην Ευρώπη που έχει 

κατακτήσει 8 ευρωπαϊκούς τίτλους σε τρία διαφορετικά ομαδικά αθλήματα (μπάσκετ, 

βόλει, πόλο), ενώ έχει αγωνιστεί συνολικά σε 23 τελικούς ευρωπαϊκών και διεθνών 
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διοργανώσεων. Το 1997 η ομάδα μπάσκετ κατέκτησε Πρωτάθλημα, Κύπελλο και 

Ευρωλίγκα, ενώ το 2002 η ομάδα πόλο των ανδρών έγινε η πρώτη ομάδα παγκοσμίως 

στην ιστορία του αθλήματος που κατακτά Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Πρωτάθλημα Ευρώπης 

και Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, καθιστώντας ταυτόχρονα τον Ολυμπιακό τον μοναδικό 

ελληνικό σύλλογο που έχει κατακτήσει το Τριπλ Κράουν σε δύο διαφορετικά ομαδικά 

αθλήματα. Επιπροσθέτως, ο Ολυμπιακός είναι ο μοναδικός σύλλογος στην Ελλάδα που 

έχει καταφέρει να κατακτήσει δυο συνεχόμενες χρονιές το Πρωτάθλημα Ευρώπης σε 

ανδρικό ομαδικό άθλημα (Πρωταθλητές Ευρώπης στο μπάσκετ 2012 και 2013). Με την 

κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου του Διηπειρωτικού Κυπέλλου στο μπάσκετ το 2013, ο 

Ολυμπιακός έγινε ο μοναδικός σύλλογος στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού που έχει 

κατακτήσει όλους τους κορυφαίους διεθνείς και ευρωπαϊκούς τίτλους που υπάρχουν σε 

συλλογικό επίπεδο (Πρωτάθλημα Ευρώπης, Κύπελλο Ευρώπης, Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ 

και Διηπειρωτικό Κύπελλο).Οι διεθνείς επιτυχίες και διακρίσεις του συλλόγου, οι 9 

ευρωπαϊκοί του τίτλοι (11 διεθνείς συνολικά) και οι 23 συμμετοχές των αθλητικών 

τμημάτων του σε τελικό ευρωπαϊκών και διεθνών διοργανώσεων (στα 4 κορυφαία ομαδικά 

αθλήματα και στο άθλημα της πάλης), καθιστούν τον Ολυμπιακό τον πλέον επιτυχημένο 

σε τίτλους (9) και διακρίσεις (40) ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη. 

 

 
 

1.3. Παναθηναϊκός 

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος (Π.Α.Ο.) είναι ελληνικός αθλητικός σύλλογος. Η 

ονομασία του συλλόγου παραπέμπει  στο αρχαίο έργο του Ισοκράτη Παναθηναϊκός, το 

οποίο παρουσίαζε την ανωτερότητα των Αθηναίων ως προς την εκπαίδευση τη 

δημοκρατική φύση τους αλλά και τη στρατιωτική ισχύ τους, την οποία χρησιμοποιούσαν 

προς όφελος όλων των Ελλήνων. 

Ο Παναθηναϊκός είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους ελληνικούς συλλόγους με 

εκατοντάδες τίτλους σε διάφορα αθλήματα σε εγχώριο επίπεδο, ενώ έχει κατακτήσει 6 

πρωταθλήματα Ευρώπης στο μπάσκετ. Αρκετοί από τους αθλητές του έχουν σημειώσει 

αξιόλογες επιτυχίες και έχουν κερδίσει τρόπαια με τα εθνικά χρώματα. 

Οι ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ έχουν σημειώσει μεγάλες διακρίσεις κατά τις 

δεκαετίες της ευρωπαϊκής τους παρουσίας. Η ομάδα ποδοσφαίρου είναι η μοναδική 

ελληνική ομάδα που έχει συμμετάσχει σε τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών και του 

Διηπειρωτικού Κυπέλλου ενώ έχει αγωνιστεί 2 ακόμη φορές σε ημιτελικό της κορυφαίας 
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ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η ομάδα μπάσκετ κατατάσσεται στη 2η θέση στην Ευρώπη σε 

κατακτήσεις ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων έχοντας 6 τίτλους. Μετρά επίσης και ένα 

Διηπειρωτικό Κύπελλο.Ιδρύθηκε από τον Γιώργο Καλαφάτη το 1908, όταν αυτός και 

άλλοι 40 αθλητές έφυγαν από τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο, επειδή ο τελευταίος 

κατήργησε το ποδοσφαιρικό του τμήμα θεωρώντας το ασύμβατο με το στίβο. Στις 3 

Φεβρουαρίου 1908 διεξήχθη η πρώτη σύσκεψη των αθλητών και αποφασίστηκε η 

δημιουργία ενός αμιγώς ποδοσφαιρικού συλλόγου.Το όνομα που δόθηκε στην ομάδα ήταν 

Π.Ο.Α. (Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αθηνών), αφού οι ιδρυτές της ομάδας ήταν Αθηναίοι - 

και μάλιστα γόνοι διακεκριμένων αθηναϊκών οικογενειών."Εκείνο που γι’αυτούς είχε 

σημασία ήταν πως θα βάπτιζαν την ομάδα τους, την ομάδα της Αθήνας μας. Όλοι τους -αν 

και τόσο μικροί- εφλέγοντο από την ίδια μεγάλη πίστι και πεποίθησι. Ότι και τ’όνομα της 

ομάδος τους θα πρέπει να είναι αθηναϊκό. Να μιλάη στην καρδιά του κάθε Αθηναίου και 

της κάθε Ατθίδας." (Λ. Πανουργιάς, 1955).Το γήπεδο του ΠΟΑ ήταν το οικόπεδο στο 

Λούνα Παρκ της οδού Πατησίων, ιδιοκτησίας Καραπάνου και είναι ο χώρος που 

στεγάζεται σήμερα η Ανωτάτη Εμπορική Σχολή. Με την προσωπική εργασία των αθλητών 

και τη χορηγία του επιχειρηματία Μαρίνου Μαρινάκη ο χώρος μετατράπηκε σε γήπεδο και 

γραφεία του συλλόγου. Τα χρώματα της ομάδας ήταν το κόκκινο και το λευκό. Αθλητής 

της ομάδας - και συγκεκριμένα τερματοφύλακας - υπήρξε ο Ολυμπιονίκης Κώστας 

Τσικλητήρας ο οποίος έχασε τη ζωή του το 1913 στους Βαλκανικούς Πολέμους σε ηλικία 

25 ετών, ενώ προπονητής της ομάδας ήταν ο Άγγλος Τζον Σίριλ Κάμπελ. 

Εκ παραδρομής, ορισμένες πηγές τοποθετούν τη λήψη της απόφασης περί οριστικής 

μετονομασίας του Πανελλήνιου ΠΑΟ, στη Γενική Συνέλευση της 15ης Μαΐου 

1924.Ουσιαστικά, η συγκεκριμένη ημερομηνία έπεται κατά διετία της ορθής και μερικούς 

μήνες της τροποποίησης του καταστατικού, υποχρεωτικής για λόγους συναλλαγών με τις 

αρχές της ελληνικής πολιτείας και όχι αναγνώρισης από τους αθλητικούς φορείς. 

Εκτός από τις αρχές του αθλητισμού στη χώρα, το σωματείο δημοσιοποιεί βέβαια την 

αλλαγή επωνυμίας του και στον Τύπο της εποχής. Στο εξής, θα πρόκειται για τον 

Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο σε αγώνες κάθε ομαδικού ή ατομικού αθλήματος το οποίο 

καλλιεργεί, όπως ενδεικτικά ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρας και στίβου: 

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος αναστέλλει τις αθλητικές λειτουργίες και οι αθλητές του 

Παναθηναϊκού επιστρατεύονται. Στις 19 Νοεμβρίου 1940 ο Μίμης Πιερράκος σκοτώνεται 

στο ελληνοιταλικό μέτωπο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΠΑΟ Μιχάλης Παπάζογλου 

συμμετείχε στην αντιστασιακή ομάδα του αθλητή του Ηρακλή Γιώργου Ιβάνοφ και 

συνελήφθη από τους Γερμανούς κατηγορούμενος για σαμποτάζ και κατασκοπεία. Ο 

διευθυντής του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας Αντώνης Βρεττός, παρότι το γήπεδο 

είχε επιταχθεί από τους Ιταλούς,μετέτρεψε τους απρόσιτους χώρους του γηπέδου σε 

χώρους αντίστασης εξοπλισμένους με ραδιόφωνα, ενώ 4 ημέρες πριν από την αποχώρηση 

των Γερμανών ο Βρεττός ύψωσε την ελληνική σημαία στο γήπεδο. 

Το 1971 ο Παναθηναϊκός διεκδίκησε το τρόπαιο του Κυπέλλου ΠρωταθλητριώνΤο 1971 η 

ομάδα ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού σημειώνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της εκτός 

συνόρων και αγωνίζεται στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης απέναντι 

στον πανίσχυρο Άγιαξ και στον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου απέναντι στην 

πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής Νασιονάλ Μοντεβιδέο. 

Το 1972 ο Αντώνης Αντωνιάδης με 39 γκολ αναδεικνύεται ο δεύτερος σκόρερ στην 

Ευρώπη και κατακτά το ασημένιο παπούτσι. Την ίδια χρονιά η ομάδα μπάσκετ του 

Παναθηναϊκού αγωνίζεται στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών. Επίσης το 1972 

στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Γκρενόμπλ, ο Σπήλιος Ζαχαρόπουλος 

κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στα 1500 μέτρα.[46] Στους Βαλκανικούς Αγώνες του 1972 

ο Ανδρέας Βγενόπουλος και ο Γιάννης Χατζησαράντος κατακτούν αργυρά μετάλλια. Στο 

Παγκόσμιο πρωτάθλημα άρσης βαρών του 1972 ο Χρήστος Ιακώβου κατακτά το ασημένιο 
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μετάλλιο στο ντεβολπέ, ενώ αναδείχθηκε πέμπτος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 

Μονάχου. 

Στους Βαλκανικούς Αγώνες του 1973 ο Ανδρέας Βγενόπουλος και ο Γιάννης 

Χατζησαράντος κατακτούν και πάλι από ένα αργυρό μετάλλιο. 

 Το 1985 η ομάδα ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού αγωνίζεται στα ημιτελικά του 

Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης. Το 1988 η ομάδα ποδοσφαίρου αγωνιζόμενη στο 

Κύπελλο ΟΥΕΦΑ απέκλεισε μετά από εντυπωσιακές εμφανίσεις την Οσέρ, τη 

Γιουβέντους και τη Χόνβεντ. 

Το 1992 το τμήμα μπάσκετ γίνεται επαγγελματικό και αυτονομείται διοικητικά υπό την 

προεδρία του Παύλου Γιαννακόπουλου. Την ίδια χρονιά ο Παναθηναϊκός αποκτά το Νίκο 

Γκάλη, με την ένταξη του οποίου σηματοδοτείται η έξοδος της ομάδας μπάσκετ από την 

παρακμή και από την 8η θέση της προηγούμενης σεζόν ο ΠΑΟ διεκδικεί το πρωτάθλημα. 

Επίσης το 1992 ιδρύεται το τμήμα συγχρονισμένης κολύμβησης.Το 1994 με το Νίκο 

Γκάλη στη σύνθεση του και το 1995 με τον Παναγιώτη Γιαννάκη η ομάδα μπάσκετ του 

Παναθηναϊκού κατακτά την τρίτη θέση στην Ευρώπη. Την επόμενη χρονιά το 1996 

στέφεται Πρωταθλητής Ευρώπης κατακτώντας το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο του 

συλλόγου και λίγους μήνες αργότερα η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού κατέκτησε και 

το Διηπειρωτικό Κύπελλο μπάσκετ.Το 1996 η ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθηναϊκού 

συμμετέχει στον ημιτελικό του Τσάμπιονς Λιγκ και αποκλείεται από τον Άγιαξ.Το 1996 ο 

αρσιβαρίστας Λεωνίδας Σαμπάνης γίνεται ο πρώτος αθλητής του Παναθηναϊκού που 

κατακτά ολυμπιακό μετάλλιο, όταν αναδείχθηκε δεύτερος στην κατηγορία των 58 κιλών 

στην Ολυμπιάδα της Ατλάντα. Από το 1995 έως το 2000 κατέκτησε επίσης την 1η Θέση 

στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 1995 (58.75κ), 1η Θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 1996 

(59.00κ), 2η Θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 1997 (58.90κ), 2η Θέση στο Ευρωπαϊκό 

Πρωτάθλημα 1998 (61.40κ), 1η Θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 1998 (61.76κ), 2η 

Θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 1999 (61/66κ), 2η Θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 

1999 (61.40). Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000 στο Σίδνεϋ κατακτά το ασημένιο 

μετάλλιο στα 61.3 κιλά.Το 2000 η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού κατακτά το 

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο φάιναλ φορ της Θεσσαλονίκης. Το 2000 η γυναικεία ομάδα 

βόλεϊ του Παναθηναϊκού αγωνίζεται στον τελικό του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου 

Συνομοσπονδίας. 

Το 2001 το ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε ως η καλύτερη ομάδα 

στον κόσμο για το μήνα Σεπτέμβριο από την IFFHS (International Federation of Football 

History & Statistics) και υπήρξε μοναδικό επίτευγμα για ελληνικό σύλλογο. Η ομάδα 

καλαθοσφαίρισης αγωνίζεται στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ και 

το 2002 κατακτά το τρίτο ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπάσκετ στην Μπολόνια, 

αγωνιζόμενος ενάντια στα προγνωστικά. Το 2004 η ομάδα βόλεϊ των ανδρών αγωνίζεται 

στο φάιναλ φορ του Κυπέλλου Συνομοσπονδιών Ευρώπης.Το 2005 η ομάδα 

καλαθοσφαίρισης του ΠΑΟ συμμετέχει στο φάιναλ φορ της Ευρωλίγκα και αναδεικνύεται 

τρίτη. Το 2006 η ανδρική ομάδα βόλεϊ αναδεικνύεται τρίτη στο φάιναλ φορ του 

Ευρωπαϊκού Κύπελλου κορυφαίων ομάδων πετοσφαίρισης.Το 2007 η γυναικεία ομάδα 

βόλεϊ του Παναθηναϊκού κατακτά το ευρωπαϊκό τουρνουά της Σόφιας. Το 2007 η ομάδα 

μπάσκετ του Παναθηναϊκού κατακτά στην Αθήνα, την Ευρωλίγκα για τέταρτη φορά στην 

ιστορία, ενώ συνοδεύει το τρόπαιο με την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος και 

του κυπέλλου συμπληρώνοντας το Τριπλ Κράουν.Το 2008 ο Παναθηναϊκός συμπληρώνει 

και γιορτάζει τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου. Κάνει το νταμπλ στο μπάσκετ και στο 

βόλεϊ γυναικών και η ανδρική ομάδα βόλεϊ κατακτά το κύπελλο.Το 2009 η γυναικεία 

ομάδα βόλεϊ αγωνίζεται στον τελικό του Ευρωπαϊκού Challenge Cup και η ανδρική ομάδα 

βόλεϊ στον τελικό του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Συνομοσπονδιών. Το 2009 η ομάδα 

μπάσκετ κατακτά το πέμπτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και για δεύτερη φορά το Τριπλ 
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Κράουν αφού και στην Ελλάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα και το κύπελλο.Το 2010 η 

ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθηναϊκού κατέκτησε το πρωτάθλημα ενώ παράλληλα 

αναδείχθηκε και κυπελλούχος. Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ κάνει, για ακόμη μία φορά, το 

νταμπλ, ενώ η ανδρική ομάδα βόλεϊ κατακτά το κύπελλο. Η ομάδα μπάσκετ κατακτά το 

πρωτάθλημα Ελλάδας. 

Το 2011 η ομάδα μπάσκετ κατακτά το έκτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημά της και παράλληλα 

γίνεται η δεύτερη ομάδα σε κατακτήσεις ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στην ιστορία του 

αθλήματος. Το 2012 η ομάδα κατακτά το κύπελλο Ελλάδας και την τέταρτη θέση στην 

Ευρωλίγκα. Το 2012 δημιούργηθηκε από οπαδούς του Παναθηναϊκού το πολιτικό κόμμα 

Παναθηναϊκό Κίνημα (ΠΑΝ.ΚΙ) με σκοπό να λυθεί το πρόβλημα με το γήπεδο του 

Παναθηναϊκού. Στις Ελληνικές βουλευτικές εκλογές Ιουνίου 2012 συγκέντρωσε συνολικά 

12.439 ψήφους (0,20 %). Η ίδρυση ενός νέου τμήματος του Παναθηναϊκού ανακοινώνεται 

για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Είναι η ομάδα Ράγκμπι, η δημιουργία της οποίας 

ανακοινώνεται την 7η Νοεμβρίου 2013. 

To τριφύλλι του ΠΑΟ σχεδιάστηκε για πρώτη φορά το 1918 από τον Γεώργιο 

Χατζόπουλο, διευθυντή της Εθνικής Πινακοθήκης και μέλος του συλλόγου. Η προέλευση 

του τριφυλλιού ως εμβλήματος του συλλόγου δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη. Σύμφωνα με 

την πρώτη εκδοχή, υπεύθυνος της υιοθέτησής του ήταν ο Κωνσταντινουπολίτης αθλητής 

Μιχάλης Παπάζογλου. Το τριφύλλι ήταν το έμβλημα που χρησιμοποιούσε όταν 

αγωνιζόταν στον προηγούμενό του σύλλογο, τη Χαλκηδόνα. Έτσι, όταν το 1911 ήρθε από 

το Βόσπορο στην Αθήνα και εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό, πρότεινε αυτό να γίνει το 

επίσημο έμβλημα του ΠΑΟ. 

 

 

1.4. Α.Ε.Κ 

Η Αθλητική Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως (A.E.Κ.) είναι ελληνικός αθλητικός σύλλογος 

με έδρα την Αθήνα και έμβλημα το δικέφαλο αετό. Η Α.Ε.Κ. έχει ενεργά τμήματα για 11 

αθλήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, futsal, στίβος, ποδηλασία, πινγκ-

πονγκ, πυγμαχία, ξιφασκία, σκάκι). Προσωρινή έδρα του ποδοσφαιρικού τμήματος είναι 

το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.). Η Α.Ε.Κ. είναι μία από τις πιο 

επιτυχημένες ομάδες στην Ελλάδα με πολλές διακρίσεις. 

Η Αθλητική Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως ιδρύθηκε το 1924 στην Αθήνα. Η ιδρυτική 

συνέλευση έλαβε χώρα στις 30 Μαΐου 1924. Η απόφαση για τη δημιουργία της Α.Ε.Κ. 

είχε παρθεί τον Απρίλιο του 1924 στο μαγαζί αθλητικών ειδών των Αιμίλιου Ιωνά και 

Κωνσταντίνου Δημόπουλου, που βρισκόταν στην τότε στοά Λουξ της οδού Βερανζέρου 
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24. Τα ιδρυτικά μέλη του νεοσύστατου σωματείου ήταν πάνω από 40, ανάμεσα στους 

οποίους οι: Αιμίλιος Ιωνάς, Μενέλαος Ιωνάς, Κώστας Δημόπουλος, Μενέλαος 

Καροτσιέρης, Τιμολέων Τάγαρης, Κώστας Σπανούδης (πρώτος πρόεδρος της Α.Ε.Κ., 

διετέλεσε υπουργός και βουλευτής του Ελ. Βενιζέλου), Μίλτος Ιερεμιάδης, Στέφανος 

Κεχαγιάς, Νικηφόρος Ελεόπουλος, Παντελής Καραγιάννης, Φωκίων Δημητριάδης 

(σπουδαίος σκιτσογράφος για δεκαετίες στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ),Ευστράτιος 

Καραδενιζλής, Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας, Αλέξανδρος Μακρίδης, Κώστας Ζαρίφης, 

Γιάννης Χρυσαφίδης, Κώστας Χρυσόπουλος, Βασίλης Φρυδάς, Φίλιππος Φλωρίδης, 

Αλέξανδρος Στρογγυλός, Λευτέρης Παξιμαδάς, Χρίστος Αλεξανδρίδης. Η επιλογή ως 

προς το όνομα δεν έγινε τυχαία, αφού ο σύλλογος ιδρύθηκε από Έλληνες με καταγωγή 

από την Κωνσταντινούπολη. 

Παράλληλα με το τμήμα ποδοσφαίρου το 1924 ιδρύθηκε το τμήμα καλαθοσφαίρισης και 

το τμήμα στίβου. Το 1924 η ομάδα μπάσκετ αναδεικνύεται (ανεπίσημα) πρωταθλήτρια 

Αθηνών.Το 1929 ιδρύεται το τμήμα ποδηλασίας της ομάδας. Το γήπεδο της Α.Ε.Κ. 

εγκαινιάστηκε το 1930 και ως το 2003 βρισκόταν στη Νέα Φιλαδέλφεια.Το τμήμα 

ποδηλασίας της Α.Ε.Κ. διανύει την καλύτερη περίοδο της ιστορίας του και κατακτά 

αρκετά πρωταθλήματα Ελλάδας. Το 1962 επίσης τοποθετήθηκε στο γήπεδο της Νέας 

Φιλαδέλφειας χλοοτάπητας ενώ ολοκληρώθηκε η κατασκευή των κερκίδων αυξάνοντας τη 

χωρητικότητα σε 40.000 θεατές.Η ομάδα μπάσκετ της Α.Ε.Κ. καταξιώνεται σε Ελλάδα και 

Ευρώπη καθώς κατακτά τη δεκαετία αυτή το πρωτάθλημα Ελλάδος τις χρονιές 1963, 

1964, 1965, 1966, 1968, 1970. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αγωνίζεται στο φάιναλ φορ του 

Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1966 ενώ το 1968 κατακτά το Κύπελλο Κυπελλούχων και 

γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο σε όλα τα αθλήματα.Το 

τμήμα ποδοσφαίρου κατακτά 2 πρωταθλήματα (1963, 1968) και 2 κύπελλα (1964, 1966), 

ενώ το 1967 αγωνίστηκε στον τελικό του Βαλκανικού Κυπέλλου. Το 1969 ιδρύεται το 

τμήμα πυγμαχίας. 

Το 1971 η ομάδα ποδοσφαίρου κατακτά το πρωτάθλημα Ελλάδας. Το 1974 ο Λουκάς 

Μπάρλος αναλαμβάνει τη θέση του προέδρου της Α.Ε.Κ.. Την περίοδο 1976-77 η ομάδα 

ποδοσφαίρου με πρωταγωνιστές τους Θωμά Μαύρο και Μίμη Παπαϊωάννου γίνεται η 

πρώτη και μοναδική ελληνική ομάδα που συμμετείχε στα ημιτελικά του Κυπελλου 

ΟΥΕΦΑ, ξεπερνώντας τα εμπόδια των Δυναμό Μόσχας, Ντέρμπι Κάουντι, Ερυθρού 

Αστέρα, Κουΐνς Παρκ Ρέιντζερς για να αποκλειστεί από την Γιουβέντους. 

Το 1981 η ομάδα μπάσκετ της Α.Ε.Κ. κατακτά το κύπελλο Ελλάδας. Επίσης το 1982 

ιδρύεται ο σύνδεσμος οργανωμένων οπαδών της Α.Ε.Κ. ORIGINAL 21.Το 1975 είχε γίνει 

προσπάθεια για δημιουργία συνδέσμου οργανωμένων οπαδών ο οποίος δημιουργήθηκε 

τελικά και ονομάστηκε GATE 21. Το 1983 η ομάδα ποδοσφαίρου της Α.Ε.Κ. κατακτά το 

κύπελλο Ελλάδας. Το 1989 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του κλειστού γηπέδου μπάσκετ 

της Α.Ε.Κ. που πήρε το όνομα Γιώργος Μόσχος προς τιμήν του πρόωρα χαμένου αθλητή. 

Το 1989 η ποδοσφαιρική ομάδα κατακτά ένα ακόμη πρωτάθλημα Ελλάδος. 

Η ομάδα ποδοσφαίρου κατακτά 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα τις χρονιές 1992, 1993, 

1994 τα οποία ήταν και τα τελευταία. Το τμήμα πυγμαχίας κατακτά το πρωτάθλημα 

Ελλάδας το 1995, το 1999 και το 2000.Το 1997 ιδρύεται το τμήμα ξιφασκίας. Το 1999 το 

τμήμα βόλεϊ αγωνίζεται στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, ενώ το 2000 καταλαμβάνει 

την 3η θέση στο Κύπελλο Κυπελλούχων.[6] Το 1999 η Α.Ε.Κ. έδωσε φιλικό αγώνα 

ανθρωπιστικού χαρακτήρα με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, το οποίο βομβαρδιζόταν από 

το ΝΑΤΟ, σπάζοντας ως πρώτη το διεθνές εμπάργκο κατά της Σερβίας. 

Το 2000 η ομάδα μπάσκετ της Α.Ε.Κ. κατακτά για δεύτερη φορά στην ιστορία της το 

Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης και το κύπελλο Ελλάδας. Το 2000 η ποδοσφαιρική 

ομάδα κατακτά το κύπελλο Ελλάδας. Το 2000 στην Ολυμπιάδα του Σίδνεϊ ο πυγμάχος της 
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Α.Ε.Κ. Τιγκράν Ουζλιάν κατακτά την 4η θέση διάκριση που αποτελεί την υψηλότερη για 

Έλληνα πυγμάχο αλλά και για αθλητή της Α.Ε.Κ. σε Ολυμπιάδα. 

Το 2001 η ομάδα μπάσκετ της Α.Ε.Κ. κατακτά το κύπελλο Ελλάδας. Το 2002 η ομάδα 

μπάσκετ κατακτά για 8η φορά το πρωτάθλημα Ελλάδος στο μπάσκετ. Το 2002 η ομάδα 

ποδοσφαίρου της Α.Ε.Κ. κατακτά το κύπελλο Ελλάδας. 

Το 2003 κατεδαφίζεται το - χτυπημένο κατά ένα μέρος από το σεισμό του 1999 - στάδιο 

Νίκος Γκούμας και μαζί με αυτό το κλειστό γήπεδο Γιώργος Μόσχος, μετά και την 

καταρχήν ένταξη του "Νέου Γηπέδου Α.Ε.Κ." στα Ολυμπιακά έργα για τους αγώνες της 

Αθήνας 2004 ως επίσημου προπονητηρίου του ποδοσφαιρικού τουρνουά. Αργότερα όμως 

το στάδιο αφαιρέθηκε από το φάκελο των αγώνων, αντικαθιστώμενο από το Γήπεδο 

Καραϊσκάκη και η ανέγερση νέας έδρας της ομάδας εκκρεμεί ως σήμερα, με την Α.Ε.Κ. 

να φιλοξενείται τα τελευταία χρόνια στο Ο.Α.Κ.Α.. 

Οι ποδοσφαιριστές της Α.Ε.Κ. Θοδωρής Ζαγοράκης, Βασίλης Τσιάρτας, Μιχάλης Καψής, 

Κώστας Κατσουράνης και Βασίλης Λάκης ολοκληρώνοντας την περίοδο 2003-04, 

αγωνίστηκαν στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του 2004 και αναδείχθηκαν 

πρωταθλητές Ευρώπης έχοντας σημαντική συνεισφορά. Το 2005 ιδρύεται το τμήμα σκάκι 

το οποίο το 2006 συμμετείχε στον τελικό κυπέλλου Ελλάδας και από το 2010 αγωνίζεται 

στην Α' Εθνική. 

Το 2011 η ομάδα ποδοσφαίρου της Α.Ε.Κ. κατακτά το κύπελλο Ελλάδας. Την ίδια χρονιά 

η ομάδα χάντμπολ κατακτά το πρώτο πρωτάθλημα Ελλάδας στην ιστορία της. Επίσης το 

2011 το τμήμα στίβου της Α.Ε.Κ. κατακτά για πρώτη φορά το Πανελλήνιο πρωτάθλημα 

ανοικτού στίβου γυναικών και το Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου γυναικών ενώ 

για δεύτερη φορά κατακτά το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανώμαλου δρόμου γυναικών. 

Το 2012 η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Α.Ε.Κ. κατακτά το πρωτάθλημα Ελλάδας καθώς και 

το Σούπερ Καπ Ελλάδας νικώντας τον Ολυμπιακό στον τελικό με 3-1 σετ. Επίσης το 2012 

το τμήμα στίβου της Α.Ε.Κ. κατακτά για δεύτερη φορά το Πανελλήνιο πρωτάθλημα 

ανοικτού στίβου γυναικών. 

Το 2013 η ομάδα χάντμπολ της Α.Ε.Κ. κατακτά το δεύτερο κύπελλο Ελλάδας νικώντας 

τον Π.Α.Ο.Κ 27-23 στον μεγάλο τελικό στο κλειστό της Κέρκυρας. Το 2013 η ανδρική 

ομάδα χάντμπολ της Α.Ε.Κ. κατακτά μετά από το κύπελλο, το πρωτάθλημα κάνοντας 

νταμπλ μετά από 35 χρόνια σε ομαδικό άθλημα από το 1978 όταν το κατέκτησε στο 

ποδόσφαιρο με τον Λουκά Μπάρλο. Επίσης το 2013 το τμήμα στίβου της Α.Ε.Κ. κατακτά 

για τρίτη φορά το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανοικτού στίβου γυναικών.  

Το 2013 η ομάδα ποδοσφαίρου υποβιβάζεται στη Β' Εθνική για πρώτη φορά και εν 

συνεχεία στη Γ' Εθνική λόγω οικονομικών προβλημάτων. 
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1.5. ΠΑΟΚ 

Ο Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών (Π.Α.Ο.Κ.) είναι από 

τους δημοφιλέστερους ελληνικούς αθλητικούς συλλόγους. Ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 

1926. To καταστατικό της ίδρυσης του συλλόγου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 822 

απόφαση του Πρωτοδικείου, στις 20 Απριλίου 1926. 

Ο Π.Α.Ο.Κ., ιδρύθηκε 12 Απριλίου 1926 στη Θεσσαλονίκη από Κωνσταντινουπολίτες 

πρόσφυγες που ακολούθησαν την ανταλλαγή των πληθυσμών μετά τη Μικρασιατική 

καταστροφή και τη Συνθήκη της Λωζάνης που ακολούθησε. Νωρίτερα είχε ιδρυθεί στην 

πόλη η Ένωση Κωνσταντινουπολιτών, κυρίως από μέλη των ελληνικών συλλόγων της 

Πόλης Ερμής και Πέρα Κλουμπ. Από την Ένωση αυτή προέκυψε αρχικά η ΑΕΚ 

Θεσσαλονίκης (1925) και ένα χρόνο αργότερα ο Π.Α.Ο.Κ.. Ο Αθλητικός και Πολιτιστικός 

Σύλλογος Ερμής ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1875 και αποτέλεσε τον 

αρχαιότερο ποδοσφαιρικό σύλλογο που ιδρύθηκε στην τουρκική επικράτεια. 

Το τμήμα πάλης και ποδηλατικό τμήμα του Π.Α.Ο.Κ. δημιουργήθηκαν με την ίδρυση του 

συλλόγου, το 1926. Το 1928 ιδρύθηκε το τμήμα μπάσκετ και το τμήμα στίβου του 

Π.Α.Ο.Κ.. 

Μετά τη συγχώνευση με την ΑΕΚ Θεσσαλονίκης, το 1929, ο Π.Α.Ο.Κ. αλλάζει και 

έμβλημα. Αντικαταστάθηκε το πέταλο με το τετράφυλλο τριφύλλι και νέο έμβλημα έγινε ο 

Δικέφαλος Αετός. Από το 1930 μέχρι το 1959 έδρα του ήταν το γήπεδο Συντριβανίου στο 

κέντρο της πόλης, το οποίο στη συνέχεια απαλλοτριώθηκε με σκοπό να ανεγερθεί στη 

θέση του η Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. 

Το 1931 ιδρύθηκε το τμήμα πόλο του Π.Α.Ο.Κ.. Το 1931 ο Νίκος Λούλης ιδρύει το τμήμα 

κολύμβησης του Π.Α.Ο.Κ., με την τριπλή ιδιότητα του γενικού αρχηγού, προπονητή και 

κολυμβητή. Το 1933 ιδρύθηκε το τμήμα βόλεϊ του Π.Α.Ο.Κ.. 

Το 1935, ο Π.Α.Ο.Κ. μαζί με τον Πανελλήνιο και τον Εθνικό Γ.Σ. ήταν από τους 

ιδρυτικούς συλλόγους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης όταν αποσπάστηκε από τον 

ΣΕΓΑΣ. Το 1937 η ομάδα ποδοσφαίρου κατακτά το πρωτάθλημα της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας. 

Από το 1940 διακόπηκαν όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα λόγω του πολέμου και οι 

αθλητές επιστρατεύτηκαν. Το 1941 σκοτώνεται στη μαχή της Κλεισούρας ο 

ποδοσφαιριστής του Π.Α.Ο.Κ. Νίκος Σωτηριάδης.[5] Κατά την περίοδο της κατοχής 

πολλά τμήματα του Π.Α.Ο.Κ. διαλύθηκαν και επανασυγκροτήθηκαν δεκαετίες αργότερα. 

Το 1948 η ομάδα ποδοσφαίρου κατακτά το πρωτάθλημα της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας. 

Η ποδοσφαιρική ομάδα ενισχυμένη με τους ποδοσφαιριστές Λέανδρο, Κουρουϊκίδη, 

Πρόγιο, κατακτά 4 συνεχόμενα πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας τις χρονιές 1954, 

1955, 1956, 1957. Το 1959 η ομάδα μπάσκετ του Π.Α.Ο.Κ. κατακτά για πρώτη φορά στην 

ιστορία της το Πρωτάθλημα Ελλάδας. Το 1959 η ομάδα ποδοσφαίρου αγωνίζεται για 

πρώτη φορά στο γήπεδο της Τούμπας το οποίο γίνεται και η μόνιμη έδρα της ομάδας. 

Το 1972 η ομάδα ποδοσφαίρου κατακτά το Κύπελλο Ελλάδος απέναντι στον Παναθηναϊκό 

στο στάδιο Καραϊσκάκη. Το 1973 βραβεύθηκαν με τα βραβεία του Π.Σ.Α.Τ., ο αθλητής 

στίβου του Π.Α.Ο.Κ., Βασίλης Παπαδημητρίου, ως ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής της 

χρονιάς και η ποδοσφαιρική ομάδα του Π.Α.Ο.Κ., ως η κορυφαία ελληνική ομάδα της 

χρονιάς. 

Το 1982 ο Π.Α.Ο.Κ. κατακτά το Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου γυναικών. Το 1983 η 

ομάδα βόλεϊ αγωνίζεται στον τελικό του Κυπέλλου Ελλαδος. Το 1984 η ομάδα μπάσκετ 

του Π.Α.Ο.Κ. κατακτά το πρώτο της Κύπελλο Ελλάδας επικρατώντας επί του Άρη στο 

Αλεξάνδρειο Μέλαθρο. Το 1985 η ποδοσφαιρική ομάδα κατακτά για δεύτερη φορά το 

Πρωτάθλημα Ελλάδας. 

Το 1987 η ομάδα κολύμβησης του Π.Α.Ο.Κ. κατακτά το Πρωτάθλημα Ελλάδας 

σπάζοντας τη μακρόχρονη κυριαρχία του Ολυμπιακού. Το 1988 αποκτάται από τον 

Π.Α.Ο.Κ. ο καλαθοσφαιριστής Μπάνε Πρέλεβιτς ο οποίος αποτέλεσε βασικό στέλεχος της 
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ομάδας σε όλη τη περίοδο που το τμήμα καλαθοσφαίρισης του συλλόγου υπήρξε ένα από 

τα κορυφαία της Ευρώπης. Το 1989 ιδρύθηκε το τμήμα γυναικείου πόλο. Το 1990 η ομάδα 

μπάσκετ του Π.Α.Ο.Κ. αγωνίστηκε στον ημιτελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων. Το 1990 

ο αρσιβαρίστας του Π.Α.Ο.Κ. Παύλος Σαλτσίδης, βραβεύεται από τον Π.Σ.Α.Τ. ως ο 

καλύτερος αθλητής της χρονιάς. 

Το 1991 η ομάδα μπάσκετ κατακτά το πρώτο Ευρωπαϊκό τρόπαιο για το σύλλογο 

επικρατώντας επί της Σαραγόσα στον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων στη Γενεύη. Το 

1992 η ομάδα μπάσκετ κατακτά το Πρωτάθλημα Ελλάδας, ενώ την ίδια χρονιά αγωνίζεται 

στον τελικό του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Το ίδιο έτος η 

ομάδα καλαθοσφαίρισης του Π.Α.Ο.Κ., βραβεύτηκε από τον ΠΣΑΤ ως η κορυφαία 

ελληνική ομάδα της χρονιάς. Το 1992 ιδρύθηκε το τμήμα συγχρονισμένης κολύμβησης. 

Το 1993 η ομάδα μπάσκετ αγωνίζεται στο φάιναλ φορ της Ευρωλίγκα στην Αθήνα και 

καταλαμβάνει την τρίτη θέση στην Ευρώπη επικρατώντας επί της Ρεάλ Μαδρίτης. Το 

1994 η ομάδα μπάσκετ κατακτά το Κύπελλο Κόρατς στην Τεργέστη επικρατώντας επί της 

Στεφανέλ σε διπλό τελικό. Το 1995 η ομάδα μπάσκετ κατακτά το Κύπελλο Ελλάδας 

απέναντι στο Πανιώνιο. Το 1999 η ομάδα μπάσκετ κατακτά το Κύπελλο Ελλάδας με 

αντίπαλο την Α.Ε.Κ. ολοκληρώνοντας την επιτυχημένη περίοδο του τμήματος. 

Στις 16 Σεπτεμβρίου 1999 η ποδοσφαιρική ομάδα του Π.Α.Ο.Κ. σημείωσε τη μεγαλύτερη 

νίκη ελληνικής ομάδας στην Ευρώπη με 0-7 στην έδρα της Λοκομοτίβ Τιφλίδας. Το 1999 

ιδρύθηκαν το τμήμα άρσης βαρών από τον ολυμπιονίκη Παύλο Σαλτσίδη, το τμήμα 

χάντμπολ και το τμήμα της τεχνικής κολύμβησης. Το 2000 ιδρύθηκε το τμήμα 

καταδύσεων. Από το 2000 η PAOK sports arena είναι η έδρα της ομάδας μπάσκετ.  

Το 2001 η ομάδα ποδοσφαίρου του Π.Α.Ο.Κ. κατακτά το Κύπελλο Ελλάδος νικώντας τον 

Ολυμπιακό με 4-2 στο στάδιο Νίκος Γκούμας. Το 2001 ιδρύθηκε το τμήμα ποδοσφαίρου 

γυναικών του Π.Α.Ο.Κ.. Το 2002 η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου κατέκτησε το 

Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας. Το 2002 η ομάδα ποδηλασίας του Π.Α.Ο.Κ. 

κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας στην ορεινή ποδηλασία (Μountain bike). Το 2003 

ιδρύθηκε το τμήμα τάε κβον ντο του Π.Α.Ο.Κ.. 

Το 2006 το τμήμα της άρσης βαρών κατακτά το πρωτάθλημα Ελλάδος. Το 2006 η 

γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου κατακτά και πάλι το πρωτάθλημα και επαναλαμβάνει την 

επιτυχία το 2007, το 2008, το 2009 και το 2010. Το 2007 η ομάδα πυγμαχίας κατακτά για 

δεύτερη φορά το Πρωτάθλημα Ελλάδας. Η ομάδα χάντμπολ του Π.Α.Ο.Κ. αναδείχθηκε 

πρωταθλήτρια Ελλάδος το 2009 και το 2010.   
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1.6. Αναγέννηση Καρδίτσας 

Ο Αθλητικός Σύλλογος Αναγέννηση (ΑΣΑ) είναι αθλητικό σωματείο που ιδρύθηκε στις 16 

Οκτωβρίου 1904. Η επικύρωση του καταστατικού της Αναγέννησης υπογράφτηκε από τον 

Κωνσταντίνο Διάδοχο και τον τότε υπουργό Εσωτερικών Ν. Θεοτόκη στις 16 Οκτωβρίου 

1904. ο Α.Σ. Αναγέννηση υποστηρίζει ακαδημίες και ημι-επαγγελματική ομάδα 

ποδοσφαίρου. Η ομάδα ποδοσφαίρου συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Γ΄Εθνικής 2012-13 

και αγωνίζεται στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας 4.600 θέσεων. 

 Έναν από τους αρχαιότερους αθλητικούς συλλόγους στην ελληνική επικράτεια, αποτελεί 

ο "Αθλητικός Σύλλογος Αναγέννησις", όπως ήταν η ονομασία του συλλόγου, που 

ιδρύθηκε το έτος 1904. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα το 1896 και οι 

μετέπειτα εξελίξεις, ωρίμασαν τις συνθήκες για την δημιουργία ενός αθλητικού συλλόγου 

στην Καρδίτσα. 

Ο "Λαϊκός Αθλητικός Σύλλογος η Αθηνά", αποτέλεσε τον προπομπό για την ίδρυση της 

Αναγέννησης το 1904. Ο σύλλογος, συμμετείχε σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, 

με δραστηριότητα σε διάφορα αθλήματα και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, ενώ διέθετε 

ιδιόκτητο γυμναστήριο, στο χώρο που σήμερα βρίσκεται το Άλσος του Παυσιλίπου και το 

1ο Ενιαίο Λύκειο Καρδίτσας, από το 1905 έως το 1948, έτος κατά το οποίο ο Σύλλογος 

συμφώνησε με το Δήμο Καρδίτσας για τη δωρεάν παραχώρησή του με αντάλλαγμα το 

σημερινό Δημοτικό Στάδιο. Τελικά το στάδιο πέρασε στην ιδιοκτησία του Κράτους και η 

Αναγέννηση απώλεσε τη μοναδική ιδιοκτησία που διέθετε. 

Από τις 24 Αυγούστου 2012, οπότε και επικυρώθηκε από το Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας, η 

Αναγέννηση διαθέτει ιδιόκτητο χώρο 28,6 στρεμμάτων στο Σταυρό Καρδίτσας για τη 

λειτουργία του εκεί χώρου ως προπονητικού κέντρου για την ποδοσφαιρική ομάδα, καθώς 

και για τις ακαδημίες. 

 Ιδρυτές του συλλόγου ήταν εξέχουσες προσωπικότητες της εποχής, που αποτέλεσαν και 

το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου: Πρόεδρος: Καραθάνος Ηρακλής, 

έμπορος.Γεν. Γραμματέας: Σαμαρόπουλος Γεώργιος, αγροτοκαλλιεργητής και 

δημοσιογράφος αργότερα Μέλη: Παλαμιώτης Αθανάσιος, έμπορος, Χριστούλας 

Περικλής, νομικός και βουλευτής επαρχίας Καρδίτσας αργότερα, Παρθένης Άγγελος, 

αθλητής σφαιροβολίας. Κόφφας Γεώργιος, τραπεζίτης. Σαμαράκης Κων/νος, θείος του 

λογοτέχνη Αντώνη Σαμαράκη. 

 Τα πρώτα χρόνια (1904-1950) 

Από την αρχή της ιδρύσεως του Συλλόγου διέθετε τμήμα κλασσικού αθλητισμού ιδιαίτερα 

δραστήριο από το οποίο ανεδείχθη ο μετέπειτα αθλητής του Παναθηναϊκού στο άλμα εις 

τριπλούν και Βαλκανιονίκης Ιωάννης Παλαμιώτης, ο οποίος όσο ήταν στην Αναγέννηση 

αγωνιζόταν ως αμυντικός ποδοσφαιριστής. Οι δραστηριότητες του τμήματος κλασσικού 

αθλητισμού μειώθηκαν σημαντικά μεταπολεμικά και τελικώς τερματίστηκαν.  

Τμήμα ποδοσφαίρου προϋπήρχε ανεπίσημα, όμως ιδρύθηκε το 1924 και το έτος 1925 

τραβήχτηκε η πρώτη φωτογραφία της ποδοσφαιρικής ομάδας. 

Το έτος 1905 η ομάδα απέκτησε δικό της ιδιόκτητο γυμναστήριο στον χώρο που σήμερα 

βρίσκεται το πάρκο Παυσίλυπου της Καρδίτσας. Το γεγονός αυτό βοήθησε ιδιαίτερα την 

προώθηση του αθλητισμού και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο που από τότε και ύστερα άρχισε 

να οργανώνεται καλύτερα.  

Το 1929 ιδρύεται η Ε.Π.Σ. Θεσσαλίας και η Αναγέννησις λαμβάνει μέρος στο πρώτο 

επίσημο Θεσσαλικό πρωτάθλημα, που διεξαγόταν σε τρεις (3) ομίλους, (1ος όμιλος: 

Βόλος, 2ος: Λάρισα, 3ος: Καρδίτσα - Τρίκαλα). Δυστυχώς δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία 

για την πορεία της ομάδας στα πρώτα χρόνια της διεξαγωγής των πρωταθλημάτων 

Θεσσαλίας. Σύμφωνα πάντως με πηγές της εποχής η Αναγέννησις κυριαρχούσε στο 

πρωτάθλημα Δυτικής Θεσσαλίας. 
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Την περίοδο 1940-1944 κάθε δραστηριότητα του Συλλόγου όπως και κάθε αθλητικού 

φορέα στην Ελλάδα τερματίστηκε λόγω της Γερμανικής Κατοχής. 

Το 1949 το ιδιόκτητο γυμναστήριο της Αναγέννησης παραχωρήθηκε στο Δήμο Καρδίτσας 

με αντάλλαγμα την έκταση όπου βρίσκεται σήμερα το Δημοτικό Στάδιο, το οποίο 

αργότερα πέρασε επίσης στην κυριότητα του Δήμου.  

  

Έως την καθιέρωση της ενιαίας Β’ Εθνικής (1950-1962) 

Στη δωδεκαετία αυτή η Αναγέννηση είχε ισχυρή ποδοσφαιρική ομάδα και κατέκτησε 4 

πρωταθλήματα Δυτικής Θεσσαλίας (1953 , 1954 , 1955, 1956) παρόλο τον αυξημένο 

ανταγωνισμό των ανερχόμενων ισχυρών Τρικαλινών ομάδων στον όμιλο (Αχιλλέας, 

ΑΕΤ). 

Μεγαλύτερη επιτυχία δε σημειώθηκε την περίοδο 1961-62, οπότε και το Θεσσαλικό 

Πρωτάθλημα προκειμένου να ισχυροποιηθεί εν όψει της συγκρότησης ενιαίας Β’ Εθνικής 

Κατηγορίας, διεξήχθη σε ένα όμιλο με τη συμμετοχή όλων των Θεσσαλικών ομάδων, 

γεγονός που αποτελούσε αίτημα των Δυτικο-Θεσσαλικών ομάδων ήδη από πολλά χρόνια 

πριν.  Τη χρονιά εκείνη λοιπόν οι "κιτρινόμαυροι" αναδεικνύονται πρωταθλητές 

Θεσσαλίας στις 17 Δεκεμβρίου 1961.  

  

 

Πρώιμα χρόνια της Β’ Εθνικής(1962-1969) 

Έτσι η Αναγέννηση το 1962 μετείχε στο Δ’ Όμιλο της τότε Β’ Εθνικής. Η Καρδιτσιώτικη 

ομάδα όμως δεν κατάφερε να επιτύχει την παραμονή της, καθώς τερμάτισε 7η σε σύνολο 8 

ομάδων. Οι ανακατατάξεις όμως του νέου πρωταθλήματος έδωσαν την ευκαιρία στην 

Αναγέννηση να συνεχίσει την πορεία της στη Β’ Εθνική. Την επόμενη χρονιά (1962-63) 

λοιπόν ξανασυμμετέχει στον Δ’ Όμιλο της Β’ Εθνικής, όμως για ακόμα μια χρονιά φάνηκε 

κατώτερη των περιστάσεων και τερμάτισε στην 13η θέση σε σύνολο 15 ομάδων, κι έτσι ο 

υποβιβασμός στο τοπικό πρωτάθλημα ήταν αναπόφευκτος. Την περίοδο 1963-64 

αγωνίζεται στο Θεσσαλικό πρωτάθλημα το οποίο κατακτά για ακόμα μια φορά, και 

κερδίζει ξανά την άνοδο στη Β’ Εθνική Κατηγορία.Αυτή τη φορά θα καταφέρει να 

παραμείνει στην κατηγορία για τρεις αγωνιστικές περιόδους (1964-67), και στη συνέχεια 

υποβιβάζεται για πρώτη φορά στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα (προάγγελος της Γ’ 

Εθνικής Κατηγορίας), όπου συμμετέχει για δύο χρονιές 1967-68 και το 1968-69 όταν και 

τερματίζει 1η στον όμιλο, κατακτώντας το πρωτάθλημα. 

Η χρυσή Δεκαετία του 70’ (1969-1980) 

Στη συνέχεια η Αναγέννηση αγωνίστηκε στη Β’ Εθνική Κατηγορία για 11 συνεχόμενες 

αγωνιστικές περιόδους, γεγονός που αποτελεί ιστορική επίδοση για το σύλλογο.Δεν είναι 

μόνο σημαντική η μακρόχρονη παρουσία της στην δεύτερη τη τάξει εθνική κατηγορία, 

όσο το γεγονός, πως τη δεκαετία αυτή η Αναγέννηση άγγιξε τρεις φορές το «όνειρο», την 

άνοδο δηλαδή στην Α’ Εθνική. Δυστυχώς όμως και τις τρεις φορές κατέληξε 2η (1972-73, 

πίσω από την πρώτη ΑΕΛ & 1974-75, πίσω από τον πρώτο Απόλλωνα Σμύρνης), ή 3η 

(1978-79, πίσω από την πρώτη Δόξα και τον δεύτερο Ολυμπιακό Β.).Ήταν η περίοδος 

όπου η Αναγέννηση διέθετε ίσως την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Κύρια αιτία που 

η ομάδα δεν κατάφερε καμία χρονιά να ανέβει στην Α’ Εθνική ήταν το γεγονός πως δεν 

ακολούθησε το μοντέλο των συγχωνεύσεων, όπως οι ομάδες άλλων πόλεων, και 

διατήρησε τον αγωνιστικό ανταγωνισμό με την ετέρα Καρδιτσιώτικη ομάδα στη Β’ 

Εθνική, τον ΑΟΚ.Με μόνιμοι ενδεκάδα για 10 χρόνια περίπου.Δωδεκαετία μετριότητας 

(1980-1992) 

Η αγωνιστική ανάκαμψη (1992-1994) 
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Την επόμενη χρονιά (1992-93) η Αναγέννηση θα κατακτήσει το πρωτάθλημα της Γ’ 

Εθνικής και μια νέα γενιά Αναγεννησιωτών θα δημιουργηθεί, καθώς είναι τα χρόνια όπου 

αρχίζει η δράση της Θύρας-3 που ακολουθεί την ομάδα έως και σήμερα. 

Την επόμενη περίοδο (1993-94) αγωνιζόμενη στη Β’ Εθνική, θα έρθει το αποκορύφωμα 

με την μεγάλη προσπάθεια του συλλόγου να ανέβει στην Α’ Εθνική, που είναι και η 

τελευταία πρωταγωνιστική περίοδος της ομάδας σε υψηλό επίπεδο. Έτσι η έως τότε 

ερασιτεχνική ομάδα ποδοσφαίρου, μετατράπηκε για πρώτη στην 89χρονη τότε ιστορία της 

σε Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία (ΠΑΕ) την περίοδο 1993-94 επί διοικήσεως Κων/νου 

Ζάρρα. 

Η ομάδα αναδείχθηκε άτυπα σε «πρωταθλήτρια χειμώνα» στο πρωτάθλημα, και όλος ο 

κόσμος της Καρδίτσας είχε ενθουσιαστεί με την πορεία της Αναγέννησης, και το στάδιο 

της πόλης σε κάθε αγώνα της ομάδας γέμιζε ασφυκτικά. Δυστυχώς όμως στον β’ γύρο του 

πρωταθλήματος, η αγωνιστική εικόνα ξεφούσκωσε, και η Αναγέννηση κατάφερε να 

τερματίσει 6η στο πρωτάθλημα, χάνοντας έτσι την πολυπόθητη άνοδο. 

Μεταξύ Β’ και Γ’ Εθνικής (1994-2000) 

Τα επόμενα 6 χρόνια η Αναγέννηση θα αγωνιστεί 5 περιόδους στη Β’ Εθνική, ενώ 

ενδιάμεσα θα πέσει στη Γ’ (1996-97) από την οποία όμως επανήλθε αμέσως κατακτώντας 

για άλλη μια φορά το πρωτάθλημα. 

Την περίοδο 1999-00 η Αναγέννηση υποβιβάστηκε ξανά από τη Β’ στη Γ’ Εθνική, από 

την οποία τερματίζοντας στην 15η θέση, έπεσε για μια ακόμη φορά στην ιστορία της στη 

Δ’. 

Στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα θα μείνει για τρεις συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους, 

ώσπου την περίοδο 2003-04 παρόλο που έχασε το καλοκαίρι στο μπαράζ ανόδου με 

αντίπαλο το Κερατσίνι (είχε τερματίσει 2η στον 4ο όμιλο της Δ’ Εθνικής κι έτσι η άνοδος 

θα κρινόταν με αγώνα μπαράζ με τον 2ο του 7ου ομίλου), ωστόσο η αναδιάρθρωση των 

Εθνικών Κατηγοριών εκείνο το καλοκαίρι, επέτρεψε σε όλες τις 2ες ομάδες της Δ’ 

Εθνικής, ακόμα κι αυτές που έχασαν στους αγώνες μπαράζ, να έχουν μια θέση στη Γ’ 

Εθνική της επόμενης περιόδου. 

Η Επιστροφή στη Β’ Εθνική (2004-2011) 

Έτσι την περίοδο 2004-05 η Αναγέννηση συμμετείχε στον Βόρειο Όμιλο της Γ’ Εθνικής 

ξανά και μπόρεσε τον Οκτώβριο του 2004 να γιορτάσει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της 

με καλύτερη προοπτική για το μέλλον. 

Έως την περίοδο 2006-07 η ΑΣΑ συμμετείχε στη Γ’ Εθνική, καταφέρνοντας δύσκολα να 

παραμείνει στην κατηγορία, ώσπου το 2007-08, όπου με μια αγωνιστική αντεπίθεση 

διαρκείας, στον β’ γύρο του πρωταθλήματος κατάφερε να τερματίσει 2η στον όμιλο, και 

να μπορέσει να διεκδικήσει την άνοδο στη Β’ Εθνική μετά από 8 χρόνια, μέσω αγώνα 

μπαράζ με την 2η ομάδα του Νοτίου Ομίλου της Γ’ Εθνικής. Έτσι στις 14 Ιουνίου 2008 

στο γήπεδο της Ριζούπολης η Αναγέννηση νίκησε με 2-0 (δύο γκολ του Σωκράτη 

Μπουντούρη) την ομάδα της Ηλιούπολης, και πήρε το εισιτήριο που την οδήγησε την 

επόμενη χρονιά στη Β’ Εθνική Κατηγορία. 

Έτσι η Αναγέννηση από το 2008 έως και το 2011 αγωνίστηκε στη Β’ Εθνική, οπότε και 

υποβιβάστηκε βαθμολογικά και εξωαγωνιστικά (για χρήση πλαστής Ασφαλιστικής 

Ενημερότητας) στη Γ' Εθνική. Εξ'αιτίας των χρεών όμως που κουβαλούσε η ΠΑΕ, η 

διοίκηση της ομάδας αποφάσισε την συμμετοχή του ποδοσφαιρικού συλλόγου στο 

ερασιτεχνικό πρωτάθλημα της Δ' Εθνικής Κατηγορίας. 

  

Σημαντικές Στιγμές 

Στις 5 Ιουλίου του 1981 κατέκτησε το Κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδος νικώντας με σκορ 

1-0 τον Πανηλειακό στο γήπεδο του Ταύρου. 
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Από τις πιο σημαντικές στιγμές του συλλόγου είναι η επιτυχία τη χρονιά 1972-73 όπου 

τερμάτισε 2η στον 2ο όμιλο της Β’ Εθνικής όμως δεν ανέβηκε στην Α' Εθνική καθώς τότε 

την άνοδο κέρδιζε ο πρωταθλητής του κάθε ένα από τους τρεις ομίλους. 

Επίσης το 1974-75 όπου τερμάτισε ξανά 2η θέση του 2ου ομίλου στη Β’ Εθνική σε 

ισοβαθμία με την Προοδευτική. Και πάλι όμως η άνοδος δεν ήρθε για τους ίδιους λόγους 

με τη χρονιά 1972-73. 

Τέλος η ομάδα ξανά πρωταγωνίστησε στην ενιαία πια Β’ Εθνική την περίοδο 1993-94 

όπου και πάλι έχασε την άνοδο στις λεπτομέρειες και παρόλο που την περίοδο εκείνη 

ανέβαιναν τρεις ομάδες από τη Β' στην Α' Εθνική και που το Δεκέμβριο η Αναγέννηση 

πήρε το άτυπο χρίσμα του Πρωταθλητή Χειμώνα εντούτοις στο τέλος κατάφερε να 

τερματίσει στην 6η θέση και να χάσει για μια ακόμα φορά την άνοδο. 
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2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 
H Ημέρα της Γης αποτελεί μια ημερομηνία κατά την οποία διοργανώνονται εκδηλώσεις σε 

ολόκληρο των κόσμο με στόχο την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα. 

Συντονίζεται παγκοσμίως από το Δίκτυο Ημέρας της Γης (Earth Day Network) και 

εορτάζεται σε περισσότερες από 175 χώρες κάθε χρόνο. To 2009, τα Ηνωμένα Έθνη 

όρισαν τις 22 Απριλίου ως «Διεθνή Ημέρα της Μητέρας Γης». 

Η Ημέρα της Γης έχει προγραμματιστεί για τις 22 Απριλίου τουλάχιστον μέχρι το 2015.Η 

έμπνευση του θεσμού αποδίδεται στον ακτιβιστή Τζον ΜακΚόννελλ το 1969 σε ένα 

Συνέδριο της UNESCO στο Σαν Φρανσίσκο. Εκδηλώσεις έλαβαν χώρα για πρώτη φορά 

στο Σαν Φρανσίσκο και άλλες πόλεις στις 21 Μαρτίου 1970, ημέρα της εαρινής ισημερίας 

στο Βόρειο Ημισφαίριο. 

Η ομάδα μας δημιούργησε δύο αφίσες για αυτή τη σημαντική ημέρα. 
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3. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 

3.1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η ομάδα μας λατρεύει την ποδηλασία. Για το λόγο αυτό η ομάδα μας δημιούργησε ένα 

βίντεο κάνοντας ποδηλασία σε μια όμορφη διαδρομή.  Παρακάτω παραθέτουμε 

πληροφορίες για το ποδήλατο. 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη χρονολογία στην οποία να αποδίδεται η εφεύρεση του 

ποδηλάτου, επομένως ούτε συγκεκριμένος ‘εφευρέτης’ αυτού. Πολύ πριν την εμφάνιση 

κάποιας κατασκευής παρόμοιας με ένα τυπικό σύγχρονο ποδήλατο, έχει καταγραφεί ένα 

ποικίλο φάσμα οχημάτων που εκμεταλλεύονταν μόνο τη μυϊκή δύναμη του αναβάτη τους. 

Μία από τις κατασκευές αυτές, που από πολλούς θεωρείται ο πρόγονος του ποδηλάτου, 

ήταν η ‘draisienne’. Η draisienne κατασκευάστηκε από τον Γερμανό βαρόνο Καρλ Φον 

Ντράις, το 1817 (η ονομασία ‘draisienne’ αποτελεί γαλλική απόδοση του ονόματος του 

κατασκευαστή της). Η draisienne ήταν σχεδόν εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένη από ξύλο. 

Μη διαθέτοντας πετάλια, ο αναβάτης την έθετε σε κίνηση σπρώχνοντας με τα πόδια του 

προς τα πίσω. Η κατασκευή του Φον Ντράις έγινε γνωστή και ως hobby-horse, 

αντανακλώντας την πεποίθηση των οπαδών της ότι θα αντικαθιστούσε το βασικό 

μεταφορικό μέσο του 19ου αιώνα, το άλογο. 

Το 1839, ο Σκωτσέζος σιδηρουργός Κιρκπάτρικ Μακμίλαν σχεδιάζει την ‘velocipede’. Ο 

Μακμίλαν βελτίωσε την κατασκευή του Φον 

Ντράις, εισάγοντας τη χρήση των πεταλιών, 

συνδεδεμένων με ράβδους με τον οπίσθιο τροχό. 

Με αυτό τον τρόπο, ο αναβάτης δεν ήταν πλέον 

αναγκασμένος να φέρνει τα πόδια του σε επαφή 

με το έδαφος, κάτι που περιόριζε σημαντικά την 

ταχύτητα του οχήματος. Είκοσι χρόνια αργότερα, 

το 1860, ο Γάλλος Πιέρ Μισώ αλλάζει το σχέδιο 

της velocipede, συνδέοντας τα πετάλια απευθείας 

με τον μπροστινό τροχό. Αργότερα, ο Μισώ θα 

εισάγει τη χρήση συμπαγούς καουτσούκ στους 

τροχούς, δείχνοντας ουσιαστικά το δρόμο προς 

τα γνωστά στις μέρες μας λάστιχα. Το 1870 οι 

Βρετανοί Τζέιμς Στάρλεϋ και Γουίλλιαμ 

Χίλμαν σχεδιάζουν ένα ποδήλατο με αρκετά μεγαλύτερο μπροστινό τροχό. Με αυτό τον 

τρόπο καταφέρνουν την εκπληκτική, για την εποχή, ταχύτητα των 24 χλμ/ώρα. Το μοντέλο 

που κατασκεύασαν ονομάστηκε ‘ariel’ και ήταν το πρώτο ποδήλατο εξ’ ολοκλήρου 

κατασκευασμένο από μέταλλο. Βασικό μειονέκτημα του μεγέθους του μπροστινού τροχού 

του ariel αποτελούσε η ιδιαίτερα υψηλή θέση της σέλας που, λόγω της φτωχής κατανομής 

βάρους, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της ασφάλειας του αναβάτη. 

Η επιστροφή σε μικρότερου μεγέθους τροχούς βελτίωσε σημαντικά την άνεση με την 

οποία κανείς θα μπορούσε πλέον να κάνει ποδήλατο. Ως φυσικό επακόλουθο, τα τελευταία 

χρόνια του 19ου αιώνα το ενδιαφέρον του αγοραστικού κοινού για το ποδήλατο έχει 

αυξηθεί κατακόρυφα. Με το πέρασμα στον 20ο αιώνα ένας μεγάλος αριθμός ποδηλατικών 

λεσχών κατακλύζει και τις δύο πλευρές του ατλαντικού ωκεανού, αντικατοπτρίζοντας την 

καινούργια μόδα. Παράλληλα, εμφανίζονται οι πρώτες βιομηχανίες κατασκευής 

ποδηλάτων. Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί η βιομηχανία Raleigh, η οποία λίγα 

χρόνια μετά την ίδρυσή της έφτασε να παράγει περίπου 30.000 ποδήλατα το χρόνο. 

Ιδρυτής της ήταν ο Άγγλος Φρανκ Μπάουντεν. Μέσα στο πρώτο μισό τα μέσα του 20ου 

αιώνα, το ποδήλατο έχει γίνει το βασικό μέσο μετακίνησης για εκατομμύρια κατοίκους 
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του πλανήτη. Ιδιαίτερα βοηθητική προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η επαφή πολλών 

υπανάπτυκτων χωρών με τις ευρωπαϊκές χώρες, λόγω της αποικιοκρατίας. Από την άλλη 

πλευρά βέβαια, η ανάπτυξη των μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς είχε ως αποτέλεσμα να 

μειωθεί αρκετά το ενδιαφέρον για το ποδήλατο σε αρκετές ανεπτυγμένες χώρες.  

Στην Ελλάδα το πρώτο ποδήλατο ήρθε το 1885, ενώ το 1890, τη χρονιά ίδρυσης 

της Διεθνούς Ποδηλατικής Ομοσπονδίας, έγιναν οι πρώτοι ποδηλατικοί αγώνες. Το πρώτο 

ποδηλατοδρόμιο της χώρας κατασκευάζεται στην Αθήνα για τις ανάγκες των 

πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων, Πρόκειται για το μετέπειτα ποδοσφαιρικό Γήπεδο 

Καραϊσκάκη. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 οι ποδηλάτες Αριστείδης 

Κωνσταντινίδης και Γεώργιος Παρασκευόπουλος αναδεικνύονται Ολυμπιονίκες στα δύο 

αγωνίσματα ποδηλασίας (85 και 320 χιλιόμετρα αντίστοιχα). Στην Ελλάδα το πρώτο 

ελληνικό ποδήλατο με χειροποίητο σκελετό κατασκευάστηκε από την Rafbikes 

(HERMES) στο Ναύπλιο. Yπάρχουν διάφορες βιομηχανίες κατασκευής ποδηλάτων. 

3.2. ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ 

Το ποδήλατο αποτελεί ένα καλό εργαλείο, προκειμένου να αναδειχθούν ορισμένες αρχές 

της φυσικής. Με αφορμή, για παράδειγμα, τις εικόνες παλαιοτέρων ποδηλάτων με 

ιδιαίτερα μεγάλους τροχούς θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς με ποιον τρόπο επηρεάζει 

τη λειτουργία του ποδηλάτου το μέγεθος των τροχών του. 

Σύμφωνα με τη φυσική, η κίνηση που εκτελεί ένας τροχός που κυλά είναι σύνθετη: 

αποτελεί το συνδυασμό μεταφορικής κίνησης και στροφικής κίνησης. Η ταχύτητα του 

ποδηλάτου μπορεί να μελετηθεί με τη 

χρήση του κέντρου μάζας του τροχού, το 

οποίο αποδεικνύεται πως βρίσκεται στο 

κέντρο του τροχού. Η ταχύτητα του 

κέντρου μάζας του τροχού αποδεικνύεται 

πως είναι ευθύγραμμη ομαλή με 

ταχύτητα u=ωR, όπου ω η γωνιακή 

συχνότητα περιστροφής του τροχού και R 

η ακτίνα του. 

Με άλλα λόγια, υπάρχουν δύο τρόποι με 

τους οποίους μπορεί να αυξηθεί η 

ταχύτητα ενός ποδηλάτου: είτε αυξάνοντας τη γωνιακή συχνότητα (ω) των τροχών 

(κάνοντας δηλαδή γρηγορότερα πετάλι), είτε αυξάνοντας την ακτίνα τους (R). Ο λόγος για 

τον οποίο τα σύγχρονα ποδήλατα δεν έχουν τόσο μεγάλους τροχούς, είναι η επινόηση του 

συστήματος ταχυτήτων, με τη βοήθεια του οποίου μπορούν εύκολα να επιτευχθούν 

αυξημένες τιμές γωνιακής συχνότητας (ω). 

3.3. ΤΥΠΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 

 Το αγωνιστικό ποδήλατο 

 Το ποδήλατο πόλης 

 Το ποδήλατο βουνού (MTB,DH, 4X, Marathon, Slopstyle, Freeride, ) 

 Το ποδήλατο BMX (πρόκειται για συντομογραφία του αγγλικού όρου 'bicycle 

motocross') 

 Το ποδήλατο ταξιδιού 

 To ποδήλατο τουρισμού μακρινών αποστάσεων 

 Το αναδιπλούμενο (σπαστό) ποδήλατο πόλης 

 Το ηλεκτρικό ποδήλατο. 
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