
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ – ΛΑΪΚΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» 

 

Κατεύθυνση: Ιστορία  

 

Ειδίκευση: Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία 

 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ 

 

Η διαμόρφωση του αθλητισμού στα Ιωάννινα του Μεσοπολέμου:  

οι «λόγοι», τα σωματεία, οι εγκαταστάσεις (1913-1936) 
 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ιωάννινα 2016 

 
 
 



 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Η διαμόρφωση του αθλητισμού στα Ιωάννινα του Μεσοπολέμου:  

οι «λόγοι», τα σωματεία, οι εγκαταστάσεις (1913-1936) 

 

 

 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Καθηγητής) 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επίκουρος Καθηγητής) 

ΜΑΝΔΥΛΑΡΑ Β. ΑΝΝΑ (Επίκουρη Καθηγήτρια) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννινα 2016



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Στο εξώφυλλο διακρίνονται κατά την φορά των δεικτών του ρολογιού: 

1) φωτογραφία ποδοσφαιριστών του Πανηπειρωτικού Αθλητικού Συλλόγου Ιωαννίνων «ο 

Πύρρος» σε παράταξη στο γήπεδο της πλατείας Στρατώνων (αρχείο Κων. Κόκκα) 

2) εκκίνηση αθλητών μεγάλων αποστάσεων των 5 και 10 χλμ. στο Γυμναστήριο Στρατού και 

Δήμου (αρχείο Κων. Κόκκα) 

3) φωτογραφία ποδοσφαιριστών του Αθλητικού και Ποδοσφαιρικού Συλλόγου 

«Ολυμπιακός Ιωαννίνων» (αρχείο Κων. Κόκκα) 

4) φωτογραφία τερματοφύλακα σε ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην πλατεία Στρατώνων  (Κων. 

Κόκκας, «Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στα Γιάννινα 1918-1966», σ. 32) 

5) φωτογραφία ποδοσφαιριστών του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου  

«ο Ηρακλής» (Κων. Κόκκας, «Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στα Γιάννινα 1918-1966», σ. 30) 

6) φωτογραφία ποδοσφαιριστών του Πανηπειρωτικού Αθλητικού Συλλόγου «ο Ατρόμητος» 

(αρχείο Κων. Κόκκα) 



 

 

Δανειζόμενος την αποστροφή του Eric Hobsbawm από την Ουβερτούρα του έργου του «Η εποχή των 

Αυτοκρατοριών, 1875-1914» θα μπορούσα να χαρακτηρίσω την παρούσα εργασία ως μια προσωπική 

«.. ζώνη του λυκόφωτος ανάμεσα στην ιστορία και την μνήμη»· ανάμεσα, δηλαδή, στο καταγεγραμμένο 

παρελθόν το οποίο προσφέρεται για μια συναισθηματικά ουδέτερη διερεύνηση και το παρελθόν ως 

τμήμα ή γενικό υπόβαθρο της ίδιας της ζωής.  

 Ο λόγος για τον οποίον της αποδίδω τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό οφείλεται, εν πολλοίς, 

στο γεγονός πως η έμπνευση της συνιστά, μεταξύ άλλων, «επιστέγασμα» δύο συνθηκών: η πρώτη έχει 

να κάνει με την 8ετή διαμονή μου στην πόλη των Ιωαννίνων, εξαιτίας των προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών σπουδών μου· η δεύτερη με το προσωπικό μου ενδιαφέρον σχετικά με την κοινωνική 

ιστορία του αθλητισμού.  

 Η έμπνευση, ωστόσο, από μόνη της δεν αρκεί για την ολοκλήρωση ενός εγχειρήματος· ως εκ 

τούτου, μέσα από αυτές τις εισαγωγικές γραμμές, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς 

όλους εκείνους οι οποίοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο συνεισέφεραν προς την κατεύθυνση αυτή. 

 Κατ’ αρχάς, λοιπόν, ευχαριστώ το προσωπικό της βιβλιοθήκης της Εταιρείας Ηπειρωτικών 

Μελετών για τις προτάσεις του και την βοήθεια του στην αναζήτηση κι εύρεση σχετικής βιβλιογραφίας 

και πρωτογενούς υλικού. Εξίσου σημαντική αποδείχθηκε και η βοήθεια και εξυπηρέτηση του 
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Αν κάποιος μπορούσε να αποδώσει έναν ορισμό στην παρούσα εργασία τότε αυτός, δίχως αμφιβολία, 

θα ήταν του Fernand Braudel σύμφωνα με τον οποίο “κάθε «επικαιρότητα» συγκεντρώνει κινήσεις 

καταγωγής, ρυθμών διαφορετικών ...” καθώς “… το σήμερα κρατάει συνάμα από το χτές, από το 

προχτές, από το άλλοτε”.1 Ο λόγος για τον οποίον θα έπραττε κάτι τέτοιο οφείλεται εν πολλοίς στο 

γεγονός πως η ιδέα σύνθεσης της «γεννήθηκε» το 2013 στα πλαίσια μιας ανάλογης «επικαιρότητας». 

 Παράγοντες της «επικαιρότητας» αυτής, συστατικά στοιχεία της θα μπορούσαμε να 

υποστηρίξουμε, αποτέλεσαν δύο γεγονότα τα οποία κατά το εν λόγω έτος κατέλαβαν σημαντική θέση 

στο πεδίο δημοσιότητας της πόλης.  

 Το πρώτο, το οποίο έλαβε χώρα στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 

εκατονταετηρίδας της απελευθέρωσης της πόλης από την οθωμανική κυριαρχία (21 Φεβρουαρίου 

1913), ήταν το ‘Α Πανηπειρωτικό Συνέδριο με τίτλο «Ιστορία-Λογιοσύνη: η Ήπειρος και τα Ιωάννινα 

από το 1430 έως το 1913» οι εργασίες του οποίου διερευνήσαν ένα ευρύ φάσμα τόσο της ιστορίας των 

Ιωαννίνων όσο και της ευρύτερης περιοχής.2 

 Το δεύτερο ήταν η επιτυχία της τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας του Π.Α.Σ. Γιάννενα να 

καταλάβει την 5η θέση στο εγχώριο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου - θέση η οποία είναι και η πιο σπουδαία 

της ιστορίας της.  

  Τα δύο αυτά γεγονότα, όσο αντιδιαμετρικά κι αν μοιάζουν εκ πρώτης όψεως, εντούτοις 

ενέχουν για τον συγγράφοντα μια, μάλλον, αδιάκριτη και αφηρημένη σύνδεση. Εν ολίγοις, για κάποιον 

ο οποίος καταπιάνεται, ή έστω επιχειρεί, με ζητήματα ιστορίας του αθλητισμού, η επιτυχία της τοπικής 

ποδοσφαιρικής ομάδας ανέδειξε την απουσία οποιασδήποτε ανάλογης θεματικής από τις εργασίες του 

συνεδρίου με τρόπο τέτοιο που να προκύψει το ερώτημα του «πώς διαμορφώνεται ο αθλητισμός3 στην 

πόλη των Ιωαννίνων κατά την μεταπελευθερωτική περίοδο ;». 

 Βεβαίως, η απάντηση και κατανόηση του προηγούμενου ερωτήματος προϋποθέτει κατ’ αρχήν 

την απάντηση και κατανόηση της επιλογής και χρήσης του αθλητισμού ως αναλυτικού και 

ερμηνευτικού ιστορικού εργαλείου. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, και με γνώμονα την οικονομία την οποία 

προϋποθέτει η εισαγωγή μιας εργασίας όπως η παρούσα, θα μπορούσαμε επιγραμματικά να 

υποστηρίξουμε πως ο αθλητισμός αποτελεί χρήσιμο αναλυτικό και ερμηνευτικό ιστορικό εργαλείο 

καθώς «... βρίσκεται στις ρίζες των σύγχρονων αστικών κοινωνιών, και συνδιαμορφώνεται ιστορικά με 

                                                        
1 F. Braudel, Μελέτες για την Ιστορία, Ε.Μ.Ν.Ε. – Μνήμων2, Αθήνα, 1987, 32 
2 τα πρακτικά του συνεδρίου εκδόθηκαν στο Γ. Παπαγεωργίου - Κ. Θ. Πέτσιος (επιμ.), Πρακτικά Α' Πανηπειρωτικού 

Συνεδρίου «Ιστορία – Λογιοσύνη: Η Ήπειρος και τα Ιωάννινα από το 1430 έως το 1913», τόμ. Α – Β, Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων – Ε.Η.Μ -  Ι.Μ.Ι.Α.Χ – Ίδρυμα Ιωσήφ & Εσθήρ Γκάνη, Ιωάννινα, 2015  
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αυτές, ως συστατικό μέρος της κοινωνικής δομής και οργάνωσης τους». Ως εκ τούτου είναι αδύνατο να 

κατανοήσουμε εις βάθος τις κοινωνίες αυτές χωρίς την γνώση και κατανόηση του αθλητισμού τον 

οποίο (ανά)παράγουν. Επιπλέον η κατανόηση της ιστορικής διαμόρφωσης του αθλητισμού είναι εκ 

των πραγμάτων ακατόρθωτη χωρίς την γνώση και κατανόηση της κοινωνίας της οποίας αποτελεί 

συστατικό.4 Κατά συνέπεια μέλημα μας δεν είναι τόσο μια «ιστορικίστικου» τύπου ανασύνθεση ενός 

μέρους του αθλητικού παρελθόντος της πόλης των Ιωαννίνων όσο μια βαθύτερη ανάλυση, ερμηνεία 

και κατανόηση του τρόπου με τον οποίον η δραστηριότητα αυτή αποτελεί ανάβαθμο κοινωνικών και 

πολιτισμικών αντιλήψεων και πρακτικών της περιόδου.  

 Προχωρώντας στην ανάλυση της μεθόδου η οποία εφαρμόστηκε, μια πρώτη διαπίστωση η 

οποία θα μπορούσε να γίνει, και η οποία καθόρισε σημαντικά τόσο την έρευνα όσο και την σύνθεση 

της εργασίας, σχετίζεται με την χαρακτηριστική έλλειψη πηγών – κυρίως πρωτογενών – η οποία διέπει 

το πεδίο της ιστορίας του αθλητισμού στην Ελλάδα. Η πραγματικότητα αυτή, δείγμα μιας ελλιπούς 

«αρχειακής συνείδησης» όπως σημειώνει και η Χριστίνα Κουλούρη, ενισχύεται σημαντικά και από την 

αδιαφορία η οποία επιδεικνύεται από σημαντικό μέρος της κοινότητας των επαγγελματιών ιστορικών 

απέναντι στο αντικείμενο.5     

 Ειδικότερα σε ότι αφορά την μελέτη του αθλητισμού, όπως αυτός διαμορφώνεται ιστορικά 

στην πόλη των Ιωαννίνων κατά την διάρκεια της περιόδου από το «λυκαυγές» της απελευθέρωσης 

(1913) έως και το ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μια πρώτη διαπίστωση είναι πως οι 

παράγοντες αυτοί έχουν αποβεί καθοριστικοί. Συμπληρωματικά, η χαρακτηριστική αυτή απουσία 

πηγών έχει οδηγήσει σε παραγωγή δευτερογενών έργων τα οποία αν και επιχειρούν μια χρήσιμη 

ιστορική προσέγγιση της περιόδου εντούτοις δεν αποφεύγουν τις εξιδανικευτικές, δημοσιογραφικές ή 

ρομαντικές αναλύσεις.  

Δεδομένων, λοιπόν, των συνθηκών αυτών η έρευνα αναλώθηκε στην αξιοποίηση πηγών όπως ο 

Τύπος, το Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Αρχείου του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων καθώς και 

των Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης ακολουθώντας μια μακροσκοπική και ενδελεχή 

εξέταση του υλικού στα πλαίσια της υπό εξέταση χρονικής περιόδου. Τα σημεία αναφοράς της 

περιόδου αυτής, όπως εμμέσως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, είναι το έτος απελευθέρωσης της 

πόλης (1913) από την οθωμανική κυριαρχία – αν και είναι απαραίτητο να σημειωθεί πως στα πλαίσια 

της τεκμηρίωσης γίνεται μνεία και σε προγενέστερα έτη – καθώς και το έτος επιβολής της δικτατορίας 

του Μεταξά (1936). Ειδικότερα ως προς το τελευταίο η επιλογή δικαιολογείται και προκρίνεται από το 

                                                        
4 Γ. Ζαϊμάκης – Ελ. Φουρναράκη, «Εισαγωγή», στο Γ. Ζαϊμάκης – Ελ . Φουρναράκη (επιμ.), Κοινωνία και αθλητισμός στην 

Ελλάδα: κοινωνιολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2015, 10 
5 Χρ. Κουλούρη, «Η ιστορία του ελληνικού αθλητισμού: σπορ, φυσική αγωγή και Ολυμπιακοί αγώνες», στο Γ. Ζαϊμάκης – 

Ελ . Φουρναράκη (επιμ.), Κοινωνία και αθλητισμός στην Ελλάδα: κοινωνιολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις, ο.π., 49 
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γεγονός πως κατά την διάρκεια του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου οι δομές λειτουργίας του 

αθλητισμού εν Ελλάδι διαμορφώνονται με τρόπο τέτοιο ο οποίος να απαιτεί μια πιο εξειδικευμένη 

μελέτη.6 

 Σχετικά με αυτή καθεαυτή την αξιοποίηση των πηγών, αναφορικά με την πρώτη κατηγορία, 

τον Τύπο δηλαδή, η έρευνα επικεντρώθηκε πρωτίστως σε τοπικές εφημερίδες7 και δευτερευόντως σε 

εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.8 Η επιλογή της εφημερίδας ως πηγής της ιστορίας ερμηνεύεται 

εν πολλοίς από το γεγονός πως πρόκειται για ένα μέσο το οποίο αφενός υπηρετεί την διάρκεια, 

αφετέρου συντηρεί την συλλογική μνήμη.9 Ειδικότερα δε, σε ότι αφορά την ιστορία του αθλητισμού, η 

σχέση αυτή φαίνεται πως είναι προνομιακή σε βαθμό τέτοιο που ένα σημαντικό μέρος της ανάπτυξης 

του αντικειμένου να έχει βασιστεί στην μελέτη αναφορών του Τύπου.10 

 Επιπλέον, εκτός από την καταγραφή γεγονότων, ένας ακόμη παράγοντας ο οποίος καθιστά τον 

Τύπο σημαντική πηγή της ιστορίας είναι πως, μεταξύ άλλων, αποτελεί πεδίο παραγωγής «λόγων». Οι 

«λόγοι» αυτοί, οι οποίοι παράγονται στα πλαίσια των αφηγήσεων των εφημερίδων, συνιστούν αλλά 

και συνιστώνται από την «κοινωνική πρακτική» των ιστορικών υποκειμένων διαμορφώνοντας κατά 

αυτόν τον τρόπο γνώση, κοινωνικούς ρόλος, ταυτότητες ή κοινωνικές καταστάσεις.11 

Αναφορικά με την δεύτερη κατηγορία, οι δεδομένες συνθήκες έλλειψης πηγών – ειδικότερα σε 

σχέση με τα αθλητικά σωματεία της πόλης,12 οδήγησε στην έρευνα του Αρχείου του Πρωτοδικείου και 

πιο συγκεκριμένα στο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων. Το τελευταίο, αν και αποτυπώνει 

περισσότερο λημματογραφικά την δράση των αμιγώς, και μη, αθλητικών συλλόγων της πόλης 

εντούτοις παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ίδρυση και διάλυση τους, τον αριθμό τους, 

την ονομασία τους και τους σκοπούς τους. 

                                                        
6 Για μια περιπτωσιολογική, πλην ενδεικτική, μελέτη της διαμόρφωσης του αθλητισμού κατά την διάρκεια της μεταξικής 

δικτατορίας βλ. Γ. Ζαϊμάκης, «Κρατικός παρεμβατισμός, νεολαία και αθλητισμός στη μεταξική περίοδο. Η περίπτωση της 

ΕΟΝ στο Ηράκλειο», στο Β. Καραμανωλάκης – Ε. Ολυμπίτου – Ι. Παπαθανασίου (επιμ.), Η ελληνική νεολαία στον 20ό 

αιώνα: Πολιτικές διαδρομές, κοινωνικές πρακτικές και πολιτιστικές εκφράσεις, Θεμέλιο – Α.Σ.Κ.Ι. - Ινστ. Ν. Πουλαντζάς, 

Αθήνα, 2010, 400-413 
7 Οι εφημερίδες αυτές είναι η Ελευθερία, η Αναγέννησις, η Ήπειρος, η Ηπειρωτική Ηχώ, ο Ηπειρωτικός Αγών, η Θεσπρωτία, 

ο Κήρυξ και η Φωνή της Ηπείρου 
8  Οι εφημερίδες αυτές είναι η Αθλητική Εβδομάς, η Αθλητική Επιθεώρησις, ο Αθλητικός Κόσμος και 

 η Αθλητική 
9 Για τον Τύπο ως ιστορική πηγή βλ. ενδεικτικά στο Ν. Μπάλτα – Δ. Παπαδημητρίου, «Πρόλογος», στο Ν. Μπάλτα – Δ. 

Παπαδημητρίου (επιμ.), Σημειώσεις για την ιστορία του Τύπου: η ελληνική και η ευρωπαϊκή διάσταση, Οδυσσέας, Αθήνα, 

1993, 9 
10 J. Hill, “Anecdotal Evidence: Sport, the Newspaper Press, and History”, in M. Phillips (edt.), Deconstructing Sport 

History: a postmodern analysis, University of New-York Press, New-York, 2006, 118· G. Osmond – M. Phillips, 

“Sources”, in S. Pope – J. Nauright, Routledge Companion to Sports History, Routledge, New-York – Abingdon, 2010, 40 
11 R. De Cillia – M. Reisgl – R. Wodak, “The Discursive Construction of National Identities”, Discourse & Society, 10(2), 

1999, 157 
12 Για μια πιο αναλυτική προσέγγιση των διαμορφωθεισών συνθηκών αναφορικά με τις πηγές ιστορίας των σωματείων της 

πόλης βλ. την εισαγωγή του δεύτερου κεφαλαίου  
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 Μια τρίτη κατηγορία πηγών η οποία αξιοποιήθηκε ήταν εκείνη των Πρακτικών του Δημοτικού 

Συμβουλίου της πόλης όπως αυτά εντοπίζονται στο Ιστορικό Αρχείο του δήμου της. Τα πρακτικά 

αυτά, εκτός από σημαντικό τεκμήριο καταγραφής της τοπικής ιστορίας,13 συνιστούν εν προκειμένω 

και σημαντική πηγή μέσω της οποίας μπορεί να γίνει αντιληπτός ο τρόπος με τον οποίον ο αθλητισμός 

εγγράφεται – και θεσμικά – στον αστικό χώρο της πρωτεύουσας της Ηπείρου. 

 Τέλος, συμπληρωματικά των προηγούμενων πηγών, αξιοποιήθηκε και ένα ευρύ φάσμα 

εγχώριας και διεθνούς βιβλιογραφίας με ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία του αθλητισμού και στην 

τοπική ιστορία των Ιωαννίνων. 

 Αναφορικά, τώρα, με το περιεχόμενο των ενοτήτων της εργασίας στα πλαίσια της πρώτης 

επιχειρείται μια διερεύνηση του τρόπου ή των τρόπων με τους οποίους διαμορφώνεται η γυμναστική 

στην πρωτεύουσα της Ηπείρου κατά την προκειμένη περίοδο. Το επιχείρημα της διερεύνησης αυτής 

πάντως δεν αποκόπτεται από το ιστορικό συγκείμενο διαμόρφωσης της γυμναστικής, πολλώ δε μάλλον 

από το ιδεολογικό του υπόβαθρο ενώ δεν παραβλέπεται και το ιστορικό και ιδεολογικό πλαίσιο βάσει 

του οποίου η πρακτική επιχειρείται να εφαρμοστεί στο νεοπαγές ελληνικό κράτος. Τέλος στα πλαίσια 

της εν λόγω διερεύνησης αξιοποιούνται και «λόγοι» οι οποίοι συνυφαίνονται γύρω από την πρακτική 

και το επιχείρημα εισαγωγής της στην κοινωνία της πόλης. Οι «λόγοι» αυτοί, οι οποίοι προέκυψαν 

κυρίως από την έρευνα του τοπικού Τύπου, δύνανται να αναδείξουν, εκτός από το πρακτικό σκέλος 

της διαδικασίας, και το νοητικό καθώς αποτελούν ανάβαθμους στερεοτύπων μέσω των οποίων 

εκφράζονται οι κυρίαρχες κοινωνικές και πολιτισμικές αντιλήψεις της περιόδου. Άλλωστε, καθώς έχει 

σημειωθεί, η μελέτη των «λόγων» των ιστορικών υποκειμένων επιτρέπει την κατανόηση του τρόπου 

με τον οποίον αυτά οργανώνουν την δράση τους καθώς και καθιστά δυνατή την μελέτη της εμπειρίας 

ως κοινωνικής άρα και ιστορικής κατηγορίας.14  

 Στα πλαίσια της δεύτερης ενότητας επιχειρείται να διερευνηθεί ο τρόπος σύμφωνα με τον οποίο 

κατά την εν λόγω περίοδο διαμορφώνεται στα Ιωάννινα μια αθλητική σωματειακή δραστηριότητα. 

Απόρροια της μελέτης κυρίως στο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων στο Αρχείο του Πρωτοδικείου 

της πόλης αλλά και στον Τύπο, στα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου της περιόδου καθώς και σε 

βιβλιογραφία – αρθρογραφία, τα αθλητικά σωματεία τα οποία εντοπίζονται φαίνεται πως συνιστούν 

μια πολύπλευρη και ποικιλότροπη δράση η οποία (ανα)διαμορφώνει την τοπική δημόσια σφαίρα. Η 

δράση αυτή αναλύεται τόσο στο συγκείμενο των ιστορικών καταβολών του σωματειακού φαινομένου 

όσο και στην εμπέδωση του τελευταίου στις κοινότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά την 

                                                        
13 για τα πρακτικά δημοτικών συμβουλίων ως ιστορική πηγή βλ. ενδεικτικά στο Βαγγ. Γρ. Αυδίκος, «Πρακτικά Δημοτικών 

Συμβουλίων Πρέβεζας (1915-1929): μια πρόταση για μελέτη της αστικής κοινότητας», Πρεβεζάνικα Χρονικά, τχ. 25, Ιαν.-

Ιούν. 1991, Πρέβεζα, 73-81 
14 Κ. Φουντανόπουλος, «Η γλωσσολογική στροφή στην ιστορία: ορισμένες επισημάνσεις», Μνήμων, 17, 1995, 164-171 
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διάρκεια του 19ου αιώνα, μια εκ των οποίων είναι και η Ήπειρος, και εκτείνεται από την συγκρότηση 

ταυτοτήτων μέχρι και τον (ανα)προσδιορισμό των όρων αστικής κοινωνικότητας και κινητικότητας. 

 Τέλος, αντικείμενο της τρίτης ενότητας είναι ο τρόπος με τον οποίο μέσω του αθλητισμού 

αναδιαμορφώνεται ο αστικός χώρος της πόλης των Ιωαννίνων καθώς όπως προκύπτει κατά την υπό 

εξέταση περίοδο τα Ιωάννινα φαίνεται πως αποκτούν τις πρώτες αθλητικές εγκαταστάσεις τους. Το εν 

λόγω επιχείρημα το οποίο δεν εκπορεύεται αποκλειστικώς από την διάδοση του αθλητισμού αλλά, 

συγχρόνως, υποδηλώνει και το αίτημα αναβάθμισης της πόλης φαίνεται πως, μεταξύ άλλων, 

εκφράζεται και στα πλαίσια του πνεύματος του «αστικού εκσυγχρονισμού». Κατά αυτόν τον τρόπο 

λοιπόν διερευνάται το κατά πόσο η ανέγερση αθλητικών χώρων – εν προκειμένω γυμναστηρίων – 

αναπαράγει τις κυρίαρχες αντιλήψεις πολιτικής διευθέτησης του χώρου της περιόδου, χώρου ο οποίος 

τόσο πρακτικά όσο και συμβολικά είναι συνδεδεμένος με την αστική μορφολογία της οθωμανικής 

περιόδου. Ομοίως, στα πλαίσια της ίδιας διαδικασίας, επιχειρείται η ανάδειξη των «λόγων» οι οποίοι 

το συνοδεύουν – «λόγοι» οι οποίοι τόσο στο επίπεδο των θεσμών της πόλης όσο και σε αυτό της 

κοινωνίας αποδίδουν στα εν λόγω εγχειρήματα έναν ρόλο εκπολιτισμού και προόδου. 

 Κλείνοντας την συνοπτική αυτή εισαγωγή οφείλει να τονιστεί πως η παρούσα μελέτη δεν 

αποσκοπεί τόσο στο να καταλήξει σε κάποια ιστορική βεβαιότητα σχετικά με την διαμόρφωση του 

αθλητισμού στην πρωτεύουσα της Ηπείρου όσο στο να αναδείξει τις κοινωνικές και πολιτισμικές 

προεκτάσεις της διαδικασίας αυτής. Κυρίως, ωστόσο, πρώτιστο μέλημα είναι, μέσω του αθλητισμού 

και του τρόπου με τον οποίον αυτός διαμορφώνεται, να διερευνηθούν οι όροι σύμφωνα με τους 

οποίους η ίδια η κοινωνία των Ιωαννίνων διαμορφώνεται σε μια περίοδο μετάβασης: οι άνθρωποι της, 

οι συλλογικές συμπεριφορές τους, η κουλτούρα τους, τα αιτήματα τους, οι προσδοκίες τους και οι 

αντιστάσεις τους.  
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«… επιτυχίαν αδιαφιλονίκητον ήρε κατά την γενικήν ομολογίαν ο καθηγητής της 

γυμναστικής  κ. Σιμωνίδης. Διορισθείς κατά την έναρξιν του λήγοντος έτους του διά 

πρώτην φοράν, καθ΄όσον ημείς ενθυμούμεθα και από των παιδικών ημών χρόνων 

καθιερωθέντος μόλις κατά το έτος τούτο εν τω προγράμματι των της σχολής μαθημάτων, 

αναγκαιοτάτου μαθήματος της γυμναστικής κατώρθωσε να μεταβάλη τους ενάγχους 

ωχρούς κεκυφότας γνωστούς λογιωτάτους μας εις μείρακας ευσταλείς, φέροντας τα 

χρώματα της υγείας και τα εφόδια μελλούσης σωματικής ρώμης και λεβεντιάς»15 

 

Με το παραπάνω παράθεμα, το οποίο αποτελεί τμήμα ενός μεγαλύτερου κειμένου, η αθηναϊκή εφημερίδα 

Αγών υποδέχεται εν έτει 1907 τη διοργάνωση των πρώτων, στα χρονικά, γυμναστικών επιδείξεων, οι 

οποίες λαμβάνουν χώρα στην πόλη των Ιωαννίνων υπό την αιγίδα της Ζωσιμαίας Ακαδημίας και 

σημειώνει τη συνεισφορά του τότε γυμνασιάρχη της Γεωργίου Καλούδη. 

 Η παράθεσή του δεν έγινε ώστε να αναδειχθεί αποκλειστικά η ιστορικότητα του γεγονότος – η 

οποία, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει και ο ίδιος ο συντάκτης, κρίνοντας από μνήμης, ενδέχεται να 

υπόκειται και στο πεδίο του ιστορικού σφάλματος- αλλά  προκειμένου να αναδειχθούν οι «λόγοι» οι 

οποίοι το ενδύουν με αξιακά πρόσημα: καταρχάς, και καθώς αναφέρεται και στο παράθεμα,  η εισαγωγή 

του μαθήματος της γυμναστικής κρίνεται ως «αναγκαιότατη». Παράλληλα, σημειώνεται η 

αποτελεσματικότητα της στο να μετατρέψει τους αγύμναστους, πλην μορφωμένους, μαθητές σε 

καλογυμνασμένους και υγιείς νέους. Επιπλέον, στο ίδιο πνεύμα, επισημαίνεται ότι η ενασχόληση με τη 

δραστηριότητα αυτή δε στοχεύει μονάχα στα παραπάνω βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, αλλά και σε 

μακροπρόθεσμα: παρέχει, δηλαδή, τα «εφόδια» για μια «μέλλουσα σωματική ρώμη και λεβεντιά».   

Η παραπάνω ανάλυση, και ειδικότερα ο συσχετισμός, ή καλύτερα ο αντίκτυπος, του γεγονότος – 

δηλαδή της γυμναστικής – στο πεδίο του «λόγου» μας οδηγεί σε δύο βασικά συμπεράσματα: αφενός, 

όπως έχει τονίσει η Ελένη Φουρναράκη, οι «λόγοι» περί γυμναστικής αποτελούν, μεταξύ άλλων, 

προνομιακό πεδίο καταγραφής, έκφρασης αλλά και διερεύνησης ποικίλων ιδεολογικών κατασκευών και 

                                                        
15 Σπ. Εργολάβος, Γεώργιος Καλούδης: Ο γυμνασιάρχης της απελευθέρωσης, ο πολιτικός, ο πνευματικός άνθρωπος, Σύνδεσμος 

Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων – Δήμος Ιωαννιτών, Ιωάννινα, 2004, 88 
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στερεοτύπων – εν προκειμένω του «υγιούς» αλλά και «προπαιδευμένου» στρατιωτικά νέου16· αφετέρου, ο 

συσχετισμός αυτός συνιστά αυτό το οποίο ο Georges Vigarello χαρακτηρίζει ως «παιδαγωγικό 

αντικείμενο»: μια πρακτική, δηλαδή, κατά την οποία αυτό το οποίο υποδηλώνεται, αλλά και αυτό το 

οποίο εκφράζεται, εγγράφονται τόσο στην ίδια την πράξη όσο και στον αντίκτυπο της.17    

Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη συνθήκη αποτελούν, όπως θα δούμε και εν συνεχεία, βασικούς 

γνώμονες στη μελέτη της ευρωπαϊκής και εγχώριας ανάπτυξης της γυμναστικής, από τα τέλη του 18ου 

αιώνα και ως τις αρχές του 20ού - όταν και η εν λόγω δραστηριότητα εισάγεται στην πόλη των 

Ιωαννίνων· κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν στοιχειοθετούν το εξής αξίωμα: οποιασδήποτε μορφής 

αθλητική πρακτική δεν είναι αυθύπαρκτη, αλλά, διαπλέκεται με το εκάστοτε δεδομένο πεδίο κοινωνικών, 

πολιτικών και πολιτισμικών συμφραζομένων το οποίο, εν τέλει, καθορίζει την δομή της καθώς και την 

λειτουργικότητα και τους στόχους της.18 

 

Γυμναστική και Νεωτερικότητα: μια σύντομη προσέγγιση 

 
 

Προτού εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους εκδηλώνεται αμιγώς πρακτικά η γυμναστική κατά την 

περίοδο του 19ου αιώνα, τόσο ευρωπαϊκά όσο και εγχώρια καταλήγοντας στην περίπτωση των 

Ιωαννίνων, κρίνεται σκόπιμο να αναλύσουμε, κάπως συνοπτικά, τους παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν 

στην, τουλάχιστον ιδεολογική, θέσμισή της· θέσμιση πολυσυλλεκτική η οποία, καθώς θα δούμε, 

προκύπτει από το συγκείμενο αλλά και τις αναδράσεις της Νεωτερικότητας.19 

Σε ένα πρώτο επίπεδο, η καθιέρωση της γυμναστικής τον 19ο αιώνα απαντάται, εν πολλοίς, σε δύο 

παράγοντες: αφενός τον επαναπροσδιορισμό των αξιών της ελληνικής αρχαιότητας· αφετέρου τη νέα 

σημασία την οποία λαμβάνει η κοινωνική λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος.20  

                                                        
16 Ελ. Φουρναράκη, «Σωματική αγωγή των δύο φύλων στην Ελλάδα του 19ου αιώνα», στο Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, 

Οι Χρόνοι της Ιστορίας: Για μια ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, Ι.Α.Ε.Ν. – Γ.Γ.Ν.Γ., Αθήνα, 1998, 294· καθώς 

αναφέρεται και παρακάτω η γυμναστική γίνεται από τα μέσα του 19ου αιώνα, μεταξύ άλλων, φορέας του ιατρικού λόγου με 

την προβολή της ιατρικής διάστασης καθώς κι εκείνης της υγιεινής ενώ κεντρικό διακύβευμα της είναι η σύνδεση της με την 

στρατιωτική προετοιμασία· Στο ίδιο, σ.σ., 301, 306 
17 G. Vigarello, Από το παιχνίδι στο αθλητικό θέαμα, μτφρ. Λ. Βουτσοπούλου, επιμ. Ν. Ντινοπούλου, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 

2004, 69 
18 Μ. Α. Δημητρίου, «Ο σχολικός αθλητισμός κατά την Οθωνική Περίοδο (1833-1862): Ανατομία απόπειρας μιας ατελούς 

μετεφύτευσης του γερμανικού γυμναστικού συστήματος», στο Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Οι Χρόνοι της Ιστορίας: Για 

μια ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, ο.π., 287 
19 Αν. Ασημάκη – Γερ. Κουστουράκης – Ιω. Κουμαριανός,«Οι έννοιες της νεωτερικότητας και της μετανεωτερικότητας και η 

σχέση τους με τη γνώση: Μια κοινωνιολογική προσέγγιση», Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, ΙΕ(60), 2011, 101-103 
20  Παν. Τουρνικιωτης, «Ο επαναπροσδιορισμός του σώματος: ο αθλητισμός στη μοντέρνα αρχιτεκτονική», στο Παν. 

Τουρνικιώτης (επιμ.), Ο αθλητισμός, το σώμα και η μοντέρνα αρχιτεκτονική, Futura, Αθήνα, 2006, 12 
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Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον επαναπροσδιορισμό των αξιών της ελληνικής αρχαιότητας, όπως 

έχει επισημάνει η Νάσια Γιακωβάκη, τον 18ο αιώνα λαμβάνει χώρα μια μεταστροφή προς το 

αρχαιοελληνικό παρελθόν η οποία συνίσταται στο ότι οι ιδέες για τους αρχαίους Έλληνες είναι, από ένα 

σημείο και ύστερα, ιδέες για την ίδια την αυτοεικόνα των Ευρωπαίων. 21  Η μεταστροφή αυτή έχει 

αναπόφευκτους συνειρμούς και στον τομέα της αθλητικής δραστηριότητας αφενός με την προσπάθεια 

αναβίωσης του αρχαιοελληνικού προτύπου του «καλού καγαθού» και της ισόρροπης ανάπτυξης σώματος 

και πνεύματος 22  αφετέρου με την βαθμιαία προσπάθεια επαναφοράς αρχαιοελληνικών αγωνιστικών 

θεσμών η οποία και θα κορυφωθεί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1896.23  

Ως προς το δεύτερο σκέλος, αυτό δηλαδή της νέας κοινωνικής λειτουργίας του σώματος, είναι 

γεγονός πως ήδη από τις απαρχές της Αναγέννησης, αλλά κυρίως κατά την διάρκεια της Νεωτερικότητας, 

λαμβάνει χώρα μια σημαντική μετατόπιση ως προς τα πρότυπα και τις ιδέες πρόσληψης του ανθρώπινου 

σώματος.24 Ειδικότερα δε, κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα η μετατόπιση αυτή κορυφώνεται βρίσκοντας 

απαντήσεις σε νέες πρακτικές οι οποίες αφορούν την προσωπική υγιεινή και φροντίδα25 - έννοιες στις 

οποίες ο αθλητισμός ενυπάρχει ως, τρόπον τινά, «εγγυητής» της ατομικής, αλλά και δημόσιας, υγείας.26               

Εξίσου σημαντική συμβολή στην καθιέρωση της γυμναστικής κατά τον 19ο αιώνα διαδραματίζει 

και η ιστορική ανάπτυξη των εθνών – κρατών και του εθνικισμού.27 O τελευταίος, καθώς σημειώνει ο 

ιστορικός Pierre Arnaud αλλά και όπως θα δούμε εν συνεχεία, κατέστησε την γυμναστική, αλλά και 

οποιαδήποτε άλλη αθλητική δραστηριότητα, ένα, τρόπον τινά, πολιτικό εργαλείο στη συγκρότηση μιας 

                                                        
21 Ν. Γιακωβάκη, Ευρώπη μέσω Ελλάδας: Μια καμπή στην ευρωπαϊκή αυτοσυνειδησία 17ος – 19ος αιώνας, 3η εκδ., Εστία, 

Αθήνα, 2011, 24 
22 Ελ. Φουρναράκη, ο.π., 298· Γ. Κόκκινος, «Υγεία, Αλκή, Καλοκαγαθία: Ορθόδοξη Εκκλησία και σωματική αγωγή. Οι 

αντιστάσεις και η βαθμιαία προσαρμογή», στο Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Οι Χρόνοι της Ιστορίας: Για μια ιστορία της 

παιδικής ηλικίας και της νεότητας,, ο.π., 322· Chr. Koulouri, “Athleticism and antiquity: symbols and revivals in nineteenth-

century Greece‘, The International Journal of the History of Sport, 15(3), 1998, 144 
23 Βλ. ενδεικτικά το Μ. Λ. Σμιθ, Οι Ολυμπιακοί του 1896 στην Αθήνα: Η γένεση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, μτφρ. 

Μαργ. Ζαχαριάδου, Εστία, Αθήνα, 2004, 65-78 
24 Βλ. ενδεικτικά την αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή της Αγγελικής Αρώνη· Αγγελ. Αρώνη, Κοινωνικές αναπαραστάσεις , 

πρακτικές και χρήσεις του σώματος,  Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή του Τμήματος Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 

Αθήνα, 2008, 15-21 
25 Βλ. ενδεικτικά G. Vigarello, Το καθαρό και το βρώμικο: Η σωματική υγιεινή από τον Μεσαίωνα ως σήμερα, μτφρ. Σπ. 

Μαρκέτος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2000 και V. Smith, Clean: A History Of Personal Hygiene and Purity, Oxford University 

Press, Oxford, 2007· όπως σημειώνει, άλλωστε, και ο πρώτος, η θέσπιση της κολύμβησης ως αγωνίσματος στη Γαλλία του 

19ου αιώνα δεν σχετίζεται αποκλειστικά με το αγωνιστικό σκέλος, αυτό καθεαυτό, αλλά και με τη σύνδεση, πρακτική ή 

φαντασιακή, του υδάτινου στοιχείου με μεθόδους υγιεινής και ποικίλες θεραπείες στο G. Vigarello, Από το παιχνίδι στο 

αθλητικό θέαμα, o.π., 86 
26 Γ. Κόκκινος,  ο.π., 318-319 
27 Βλ. ενδεικτικά Ern. Gellner, Έθνη και Εθνικισμός, μτφρ. Δ. Λαφαζάνη, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1992· E. J. Hobsbawm, Έθνη 

και Εθνικισμός από το 1870 μέχρι σήμερα: Πρόγραμμα, μύθος, πραγματικότητα, μτφρ. Χρυσ. Νάντρις, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 

1994· Μπ. Άντερσον, Φαντασιακές Κοινότητες: στοχασμοί για τις απαρχές και τη διάδοση του εθνικισμού, μτφρ. Ποθ. 

Χαντζαρούλα, Νεφέλη, Αθήνα, 1997 
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ενιαίας εθνικής ταυτότητας. 28  Η διάθεση του ατομικού σώματος στο συλλογικό – εθνικό, πηγάζει, 

άλλωστε, από μια στρατηγική ομογενοποίησης ή εθνικοποίησης ανάλογη με εκείνη της γλώσσας ή της 

εθνικής κουλτούρας, πρακτικών εν ολίγοις οι οποίες παραπέμπουν σε αυτό το οποίο εύσχημα ο Eric 

Hobsbawm χαρακτήρισε ως «επινοημένη παράδοση».29 

Η «εργαλειοποίηση» της γυμναστικής από τον εκάστοτε εθνικισμό, βέβαια, μας οδηγεί 

αναπόφευκτα σε ακόμη έναν παράγοντα, σύμφυτο του ιστορικού πλαισίου καθιέρωσης της: την γέννηση 

της «βιοπολιτικής» και των συστημάτων «πειθαρχίας». Καθώς έχουν δείξει με τις μελέτες τους τόσο ο 

John Hargreaves όσο και ο Michel Foucault η γυμναστική, στα πλαίσια των δομών ενός φορέα επίσημης 

και νόμιμης εξουσίας, όπως το κράτος, κρίνεται ως το κατ' εξοχήν πειθαρχικό σύστημα το οποίο καθιστά 

το σώμα αντικείμενο και στόχο της εξουσίας προκειμένου να γίνει «πειθήνιο»: το μετατρέπει σε υπάκουο 

και συνάμα χρήσιμο, το καθιστά εξειδικευμένο αλλά διαχειρίσιμο ως προς την αποτελεσματικότητα του.30  

Η εσωτερική συνέχεια η οποία διέπει την σχέση των παραπάνω ιδεών, στο συγκείμενο της 

Νεωτερικότητας και στην προοπτική της θέσπισης της γυμναστικής, ισχύει και στην περίπτωση της 

«πειθαρχίας» με εκείνη της «νεότητας». Η τελευταία πέραν του ότι συγκροτεί, κατά τον 19ο αιώνα, μια 

νέα και αυτόνομη ηλικιακή κατηγορία,31 αποτελεί, καθώς σημειώνει και ο Σπύρος Ασδραχάς, και μια νέα 

έκφραση του «πολιτικού»32 του οποίου το αξιολογικό πρόσημο ενισχύεται από την γέννηση ενός νέου 

κανονιστικού προτύπου σχέσης και διαχείρισης του χρόνου.33 Ο τελευταίος, γινόμενος  «... καταφύγιο 

ελευθερίας, ανεξέλεγκτη απειλή εγκληματικότητας ή εξέγερσης, και αιτία πανικού» οδηγεί «... στη διαμάχη 

                                                        
28 P.Arnaud, “Sport-a means of national representantion‘, in P. Arnaud – J. Riordan (edt.), Sport and International Politics: The 

impact of fascism and communism on sport, E & FN SPON, London - New York, 1998, 4  
29 Για τον όρο «επινοημένη παράδοση» βλ. στο E. Hobsbawm, “Introduction: Inventing Traditions‘, in E. Hobsbawn – T. 

Ranger (edt.),  The Invention of Tradition, Cambridge University Press, New York, 1983, 1  
30 Μ. Φουκώ, Ιστορία της σεξουαλικότητας: η δίψα της γνώσης, μτφρ. Γκλ. Ροζάκη, επιμ. Γ. Κρητικός, Κέδρος – Ράππα, Αθήνα, 

1978, 165-195· J. Hargreaves, Sport, Power and Culture: a social and historical analysis of popular sports in Britain, Polity 

Press – Blackwell, Cambridge, 1986, 12-13· Μ. Φουκώ, Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της Φυλακής, μτφρ. Κ. 

Χατζηδήμου – Ι. Ράλλη, Κέδρος – Ράππα, Αθήνα, 1989, 181-226· χαρακτηριστική περίπτωση της «εξιδείκευσης» την οποία 

υφίσταται το σώμα κατά την διάρκεια της Νεωτερικότητας αποτελεί η βαθμιαία παρομοίωση του με μηχανή στο J. Gleyse, 

“The machine body metaphor: From science and technology to physical education and sport, in France (1825-1935)‘, 

Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 23(6), 2012, 758-765 
31 Για μια επισταμένη ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας βλ. ενδεικτικά J. Gillis, Youth and history: tradition and 

change in European age relations, 1770-present, Academic Press, New York, 1974 και Φ. Αριές, Αιώνες παιδικής ηλικίας, 

μτφρ. Γ. Αναστασοπούλου, Γλάρος, Αθήνα, 1990 
32 Σπ. Ι. Ασδραχάς, «Η νεότητα: σταθερές και ιδιοπροσωπίες», στο Β. Καραμανωλάκης – Ε. Ολυμπίτου – Ι. Παπαθανασίου 

(επιμ.), Η ελληνική νεολαία στον 20ό αιώνα: Πολιτικές διαδρομές, κοινωνικές πρακτικές και πολιτιστικές εκφράσεις, Θεμέλιο – 

Α.Σ.Κ.Ι. - Ινστ. Ν. Πουλαντζάς, Αθήνα, 2010, 11 
33 J. Marfany, “The invention of leisure in early modern Europe‘,  Past & Present, 156, 1997, 174-191 
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για την υπεράσπιση ή την κατάληψη του»34 αναδεικνύοντας, κατά αυτόν τον τρόπο, και τη γυμναστική σε 

πεδίο παιδαγωγικής διάπλασης αλλά και σωματικής αγωγής της νεότητας.35   

Ωστόσο, η σωματική ή παιδαγωγική διάπλαση αυτή – εκπεφρασμένη με τη μορφή της 

γυμναστικής – κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί πως δεν αφορά και τα δύο φύλα. Η προαναφερθείσα 

ιδεολογική σύνδεση «έθνους», «σώματος» και «νεότητας», καθώς έχει σημειωθεί, ενέχει στον πυρήνα της 

την ιδέα του «μιλιταρισμού»36 - άμεσα συναφή με εκείνη της «αρρενωπότητας» και του «ανδρισμού». 

Άλλωστε, αφενός όπως σημειώνει ο George L. Mosse, ο εθνικισμός γεννάται και αναπτύσσεται 

παράλληλα με την ιδέα της αρρενωπότητας37 αφετέρου το ίδιο το έθνος συγκροτείται σε σαφώς διακριτές 

έμφυλες βάσεις.38 Συνάγεται, ως εκ τούτου, πως η ενασχόληση με τη γυμναστική είναι «προσόν» του 

γενναίου και ανδρείου άνδρα σε αντίθεση με τη γυναίκα, η οποία ταυτίζεται με τη δειλία και δημιουργεί 

το αρνητικό πρότυπο του μη γυμνασμένου σώματος.39 

Αφού, λοιπόν, επιχειρήσαμε αυτή τη συνοπτική, και κάπως σύντομη, «περιδιάβαση» στη σφαίρα 

των ιδεών οι οποίες συνέβαλαν αλλά και επηρέασαν στην καθιέρωση της γυμναστικής και της φυσικής 

αγωγής κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα σειρά έχει τώρα να εξετάσουμε τους τρόπους, τις εκδοχές με 

τις οποίες οι ιδέες αυτές μεταφέρθηκαν και στο πεδίο του «πρακτικού»· εν ολίγοις, να απαντήσουμε στο 

ερώτημα της ιστορικής διαμόρφωσης κι εξέλιξης των γυμναστικών κινημάτων κατά την προκείμενη 

χρονική περίοδο στην Ευρώπη καθώς και των διακυβευμάτων τα οποία αυτά έφεραν· κυρίως, ωστόσο, να 

δούμε ποιά μορφή έλαβε αυτό το κίνημα στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, σε ποιές ορίζουσες βασίστηκε 

αλλά και ποιά οράματα «έθρεψε».    

                                                        
34 Α. Λιάκος, Η εμφάνιση των νεανικών οργανώσεων: το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, Λωτός, Αθήνα, 1988, 9  
35 Ελ. Φουρναράκη, ο.π. σσ. 306, 314-315· η ιδιοποίηση του χρόνου της «νεότητας» με στόχο την πολύπλευρη διάπλαση της 

δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο της γυμναστικής καθώς ο 19ος αιώνας βρίθει από παραδείγματα οργανώσεων ή 

πρακτικών οι οποίες έχουν ανάλογο σκοπό. Ενδεικτικά βλ. B. Stewart, “Athleticism revisited: Sport, character building, and 

Protestant school education in the nineteenth century Melbourne‘, Sporting Traditions, 9(1), 1992, 35-50· S. Pryke, “The 

control of sexuality in the early British Boy Scouts movement‘, Sex Education, 5(1), 2005, 15-28· W. J. Baker, “To pray or to 

play ? The YMCA question in the United Kingdom and the United States, 1850–1900‘, in J. A. Mangan (edt.) A Sport-Loving 

Society: Victorian and Edwardian Middle-Class England at Play,  Routledge, London – New York, 2006,  184-200 
36 Για τη σχέση αθλητισμού και «μιλιταρισμού» βλ. ενδεικτικά το J. A. Mangan (edt.), Militarism, Sport, Europe: War without 

weapons, Frank Cass, London – Portland, 2003 
37 G. L. Mosse, The image of man: the creation of modern masculinity, Oxford University Press, New York, 1996, 7 
38 P. Vertinsky, “The social construction of the gendered body : exercise and the exercise of power‘, The International Journal 

of the History of Sport, 11(2), 1994, 147-171 
39 Ελ. Φουρναράκη, ο.π., 300· για τη συγκρότηση του μοντέρνου αθλητισμού σε έμφυλη βάση βλ. ενδεικτικά Ν. Tranter, Sport, 

economy and society in Britain, 1750-1914, Cambridge University Press,  Cambridge, 1998, 78-93· T. Collins, Sport in 

capitalist society, Routledge, London – New York, 2013, 38-47· T. Sanislo, “Protecting Manliness in the Age of 

Enlightenment: The New Physical Education and Gymnastics in Germany, 1770–1800‘, in U. Gleixner – M. W. Grey (edt.), 

Gender in Transition: Discourse and Practise in german-speaking Europe, 1750-1830,  University of Michigan Press, Ann 

Arbor, 2006, 265-281 
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Από την Αναγέννηση στους Φιλανθρωπιστές: σωματική άσκηση και «παιδαγωγικό 

αντικείμενο» (15ος-18ος αιώνας) 

 

Καθώς είδαμε και παραπάνω, η γυμναστική και η φυσική αγωγή συνιστούν, ως πρακτικές, συνέπεια των 

ιδεολογικών ζυμώσεων οι οποίες λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της Νεωτερικότητας. Παρά ταύτα, το εν 

λόγω γεγονός θα λέγαμε περισσότερο πως είναι το αποτέλεσμα, ένα τμήμα δηλαδή, μιας μακρόσυρτης 

ιστορικής διαδικασίας, της οποίας η αφετηρία εντοπίζεται στον Ύστερο Μεσαίωνα και την Αναγέννηση - 

όταν λαμβάνει χώρα μια πρώτη μεταστροφή απέναντι σε τέτοιας μορφής πρακτικές και σε σχέση με τα 

όσα όριζε, μέχρι την εν λόγω περίοδο, η ιδεολογική ηγεμονία της εκκλησίας. 

Όπως έχει σημειωθεί, η στάση της τελευταίας κατά τον Μεσαίωνα είναι ιδιαιτέρως καθοριστική 

όσον αφορά την πρόσληψη του ανθρώπινου σώματος αλλά και οποιασδήποτε σωματικής άσκησης του. 

Δείγμα της εν λόγω άποψης αποτελεί το γεγονός πως η πλειοψηφία των χριστιανών έχει την πίστη πως 

οποιαδήποτε λατρεία του θα το καταδίκαζε αναπαράγοντας, κατά αυτόν τον τρόπο, την κοινή πεποίθηση 

η οποία το θεωρεί πρόστυχο, διεφθαρμένο και χωρίς ελπίδα.40 Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της 

τελευταίας, πάντως, διαδραματίζει και η ιδέα του θανάτου η οποία λαμβάνει, όπως επισημαίνουν οι Serge 

Bernstein και Pierre Milza, τη μορφή μιας πραγματικής εμμονής ενώ η κουλτούρα της περιόδου «... 

επιμένει να εμφανίζει την αποσύνθεση του ανθρώπινου σώματος ...» με κάθε λεπτομέρεια.41  

Η οπτική αυτή αλλάζει στο συγκείμενο της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού προϊούσης της 

πνευματικής χειραφέτησης η οποία λαμβάνει χώρα αλλά και του κλασικισμού, διαδικασίες οι οποίες 

επανεκτιμούν το ανθρώπινο σώμα και την άσκηση του·42  το κυρίαρχο ιδεολογικό ρεύμα της εποχής 

άλλωστε – ο Ουμανισμός - έχει ως μεγάλη φιλοδοξία να δώσει αξία στον Άνθρωπο τόσο σε ατομικό όσο 

και κοινωνικό επίπεδο, προσδιορίζοντας μια τέχνη του ζην43 και συνταιριάζοντας το σώμα, το μυαλό και 

την ψυχή με στόχο την παραγωγή του ιδανικού πολίτη.44 

                                                        
40 M. G. Phillips – A. P. Roper, “History of Physical Education‘, in D. Kirk – D. MacDonald – M. O'Sullivan (edt.), The 

handbook of physical education, SAGE, London – Thousand Oaks, 2006, 128-129 
41 S. Berstein – P. Milza, Ιστορίας της Ευρώπης: Από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στα ευρωπαϊκά κράτη, 5ος – 18ος αιώνας, 

μτφρ. Αν. Κ. Δημητρακόπουλος, επιμ. Αν. Σπυράκου – Κ. Λιβιεράτος, εισαγ. Μ. Κοκολάκης, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1997, 239· 

για μια περισσότερο αναλυτική προσέγγιση του θέματος βλέπε στο Ph. Ariès, Western attitudes toward death : from the Middle 

Ages to the Present, transl. P. M. Ranum, Boyars, London, 1976 
42 J. G. Dixon, “Prussia. Politics and Physical Education‘, in P. C. McIntosh – J. G. Dixon – A. D. Munrow – R. F. Willets 

(edt.), Landmarks in the history of physical education, Routledge – Kegan Paul, London – New York, 1981, 114· M. G. Phillips 

– A. P. Roper, ο.π., 130 
43 S. Berstein – P. Milza, ο.π., 314 
44 M. G. Phillips – A. P. Roper, ο.π., 130 
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Οι παραπάνω ιδέες βρίσκουν έκφραση σε παιδαγωγούς της περιόδου, οι οποίοι - προεξάρχοντος 

του Jean Jacques Rousseau - καθιστούν την σωματική άσκηση ένα «παιδαγωγικό αντικείμενο» - για να 

επανέλθουμε και στο διακύβευμα του κεφαλαίου. Όπως, εξάλλου, έχει επισημανθεί στον πυρήνα των 

ιδεών και του έργου του Γάλλου φιλοσόφου η σωματική άσκηση σε μικρή ηλικία δεν στοχεύει 

αποκλειστικά στη δημιουργία ενός ισχυρού και υγιούς σώματος αλλά και στην πρόληψη ζητημάτων 

ηθικής ενώ, επίσης, συνδέεται και με την ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων σε αντίθεση με το επικρατές 

μοντέλο σύμφωνα με το οποίο σώμα και μυαλό θεωρούνταν ιδέες ασύμβατες. Παρά ταύτα, 

σημαντικότερη των ίδιων των ιδεών του Γάλλου φιλοσόφου αποδεικνύεται η επιρροή την οποία αυτές θα 

ασκήσουν στο κίνημα των Φιλανθρωπιστών κατά την διάρκεια του 18ου αιώνα.45 

Έχοντας ως πνευματικό πατέρα τον Johann Bernardt Basedow, το κίνημα των Φιλανθρωπιστών 

επιχείρησε για πρώτη φορά μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση του σχολικού προγράμματος εντάσσοντας σε 

αυτό, σταδιακά, τη σωματική άσκηση. Στη βάση αυτής της προσπάθειας ο Johann Christoph GutsMuths, 

περί τα τέλη του 18ου αιώνα, θα συγκροτήσει το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα σωματικής άσκησης για 

παιδιά μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο. 46  Το σύστημα αυτό θα αποτελέσει, εν πολλοίς, την βάση 

συγκρότησης του συνόλου των ευρωπαϊκών συστημάτων φυσικής αγωγής και γυμναστικής του 19ου 

αιώνα47 - μιας διαδικασίας σύστοιχης των αντικατοπτρισμών της Νεωτερικότητας·48 από το σύνολο των 

συστημάτων αυτών, εκείνα τα οποία θα μας απασχολήσουν κάπως περισσότερο διεξοδικά - στο επίπεδο 

των νοοτροπιών και των αντιλήψεων, και όχι των θεσμών – είναι το γερμανικό των Turnen49 και το 

γαλλικό των «σχολικών ταγμάτων» («bataillons scolaires») της Revanche – δύο συστήματα  από τα οποία 

εξαρτήθηκε άμεσα η θέσμιση της ελληνικής γυμναστικής και φυσικής αγωγής από τη σύνταξη του 

νεοελληνικού κράτους και μέχρι και τις αρχές, περίπου, του 20ού αιώνα.50  

                                                        
45 Ι. Γκιόσος, «Jean Jacques Rousseau: Ο Γάλλος φιλόσοφος και παιδαγωγός και οι ιδέες του για την εκπαίδευση και τη 

σωματική αγωγή», Κινησιολογία, 5(1), 2012, 23-31· για μια πιο επισταμένη ιστορική ανάλυση της συμβολής του Jean Jacques 

Rousseau στην παιδαγωγική επιστήμη και την φυσική αγωγή βλ. στο παλιό αν και αξιόπιστο F. P. Graves, Great educators of 

three centuries: Their work and its influence of modern education, The MacMillan Company, New York, 1912, 77-111 
46 Για το έργο των Johann Bernardt Basedow και Johann Christoph GutsMuths βλ. ενδεικτικά J. G. Dixon, ο.π., 115-118 καθώς 

και το F. E. Leonard, Pioneers of modern physical training, Association Press, New York 2, 1922, pp., 19-21, 33-41. 
47 V. Kaimakamis – G. Dallas – P. Stefanidis – G. Papadopoulos, “The spread of gymnastics in Europe and America by 

pedagogue-gymnasts during the first half of the 19th century‘, Science of Gymnastics Journal, 3(1), 49-55 
48 Σύμφωνα με την Teresa Sanislo η εκ νέου αξιολόγηση της φυσικής αγωγής από τους Φιλανθρωπιστές συγκροτήθηκε σε μια 

έμφυλη βάση καθώς σηματοδοτεί την επαναφορά των αρρενωπών προνομίων και  αυτού το οποίο θεωρείτο «ισορροπία» 

ανάμεσα στα φύλα στο T. Sanislo, ο.π., 266 
49 Σύμφωνα με την Χρ. Κουλούρη ο όρος Turnen απαντούσε σε ένα σύνολο σωματικών ενόργανων αλλά και σωματικών 

ασκήσεων καθώς και ασκήσεων πεζοπορίας, ξιφασκίας και κολύμβησης στο Χρ. Κουλούρη, Αθλητισμός και όψεις της αστικής 

κοινωνικότητας: γυμναστικά και αθλητικά σωματεία, 1870 – 1922, Ι.Α.Ε.Ν. – Γ.Γ.Ν.Γ. - Κ.Ν.Ε. - Ε.Ι.Ε., Αθήνα, 1997, 50 και 

ειδικά την υποσημείωση αριθ. 12 
50 Στο ίδιο, 377 
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Σωματική άσκηση και εθνικισμός: μεταξύ Turnen και “bataillons scolaires” 

 
 Το γυμναστικό κίνημα των Turnen (Turnbewegung), αποτελώντας ένα ακόμη δείγμα 

«παιδαγωγικού αντικειμένου», οφείλει την ύπαρξη του σε δύο παράγοντες: αφενός τον Πρώσσο 

παιδαγωγό Friedrich Ludwig Jahn, του οποίου εν πολλοίς αποτελεί και «προσωπογραφία»· αφετέρου της 

Νεωτερικότητας, της οποίας αποτελεί μια πρώτη «μεταφορά» στο πεδίο των σωματικών ασκήσεων. 

 Εκπορευόμενος από το αρνητικό κλίμα το οποίο δημιουργείται κατόπιν της ήττας από τα 

στρατεύματα του Ναπολέοντα στην Ιένα (1806) και της Συνθήκης του Τίλσιτ (1807), όπως και από τα 

εθνικιστικά του αισθήματα, ο Jahn εφαρμόζει το 1810 το σύστημα των Turnen ως ένα γυμναστικό 

σύστημα στρατιωτικής προετοιμασίας των αρρένων, ανεξαρτήτως ηλικίας· 51  Στον πυρήνα του 

εγχειρήματος του αυτού, κυριαρχεί η ιδέα πως η γυμναστική δεν αποτελεί απλώς ένα σύνολο σωματικών 

ασκήσεων αλλά ένα ολοκληρωμένο παιδαγωγικό σύστημα προορισμένο να ανατείνει το αίσθημα 

ταύτισης με το έθνος· 52  ένα σύστημα του οποίου ουσιαστικός στόχος αποτελεί η εκγύμναση και 

ενδυνάμωση της νεολαίας του έθνους προκειμένου η τελευταία να αναχθεί σε άξιο προστάτη της μητέρας 

πατρίδας.53 Αποτέλεσμα του γυμναστικού συστήματος του Jahn είναι να συνιστά, καθ' όλη την διάρκεια 

του 19ου αιώνα, σημείο αναφοράς στο συγκείμενο της συγκρότησης του γερμανικού εθνικισμού και της 

γερμανικής εθνικής ενοποίησης.54 

 Από το ίδιο σημείο εκκίνησης, αλλά κάτι παραπάνω από μισό αιώνα αργότερα, προέρχεται, εν 

πολλοίς, και η θέσμιση των γαλλικών «σχολικών ταγμάτων» («bataillons scolaires») της Revanche. Αν 

και γυμναστική και στρατιωτική προετοιμασία είναι έννοιες ταυτόσημες ήδη από τις αρχές, περίπου, του 

19ου αιώνα, χάρη και στη συμβολή του ισπανικής καταγωγής στρατηγού Francisco Amoros55, η έκβαση 

του γαλλοπρωσσικού πολέμου και το παράδειγμα των γερμανικών Turnen είναι οι παράγοντες εκείνοι οι 

οποίοι κάνουν επιτακτική την άμεση σύνδεση των δύο στην προοπτική της εθνικής προετοιμασίας, της 

                                                        
51 C. Eisenberg, “Charismatic National Leader: Turnvater Jahn‘, in R. Holt - J. A. Mangan - P. Lanfranchi (edt.), European 

Heroes: Myth, Identity, Sport, Routledge, London, 2013, 16-23 καθώς και R. Naul, “History of sport and physical education in 

Germany, 1800–1945‘, in R. Naul – K. Hardman (edt.), Sport and Physical Education in Germany, Routledge, London – New 

York, 2002, 15-27 
52 St. Pivato, Les enjeux des sports, trad. F. Passera, Casterman – Giunti, Firenze, 1994, 62 
53 J. G. Dixon, ο.π., 121 καθώς και A. Kaimakamis – P. Kiralanis – E. Albanidis, “Gymnastics and the ideological movement of 

Friedrich Ludwig Jahn‘, Studies in Physical Culture and Tourism,  15(1), 2008, 43-47 
54 M. Krüger, “Body culture and nation building: the history of gymnastics in germany in the period of its foundation as a 

nation‐state‘, The International Journal of the History of Sport, 13(3), 1996, 410 
55 Για μια ιστορική ανάλυση της συμβολής του Francisco Amoros στο γαλλικό σύστημα φυσικής αγωγής και την σύνδεση του 

με την στρατιωτική εκπαίδευση βλ. ενδεικτικά  F. E. Leonard, ο.π., 43-47 
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ενότητας και της Revanche.56 Στα πλαίσια αυτά σύμφωνα με τον Pierre Arnaud, όταν τον Ιανουάριο του 

1880 ψηφίζεται ομοφώνως ο νόμος ο οποίος καθιστά υποχρεωτική τη γυμναστική σε όλες τις σχολικές 

βαθμίδες για τα αγόρια ανοίγει ο δρόμος για μια πατριωτική κινητοποίηση η οποία θα παίξει έναν 

αδιαμφισβήτητο ρόλο στην ανάταση της εθνικής συνείδησης. Στο εγχείρημα αυτό η διδασκαλία της 

γυμναστικής συμβάλλει τοιουτοτρόπως στον ομοιογένεια των μαζών συνεισφέροντας στην εξάλειψη των 

τοπικιστικών διαφορών και συγκροτώντας μια εθνική ενότητα· πολλώ δε μάλλον τα σχολικά τάγματα θα 

δημιουργήσουν για κάποιο χρονικό διάστημα - μέχρι το 1909 όταν και η δράση τους αρχίζει να εξασθενεί 

λόγω της κριτικής την οποία υφίστανται – τις συνθήκες ενός πατριωτικού αγώνα ο οποίος συμβάλλει 

μεταξύ άλλων και στην στρατιωτική προετοιμασία.57  

 
 

Σωματική άσκηση και εθνικό φαντασιακό: η γυμναστική στην Ελλάδα (19ος - αρχές 

20ού αιώνα) 

 

 Στο νεοπαγές, κατά τον 19ο αιώνα, ελληνικό κράτος η γυμναστική εισάγεται από τα πρώτα κιόλας 

μετεπαναστατικά χρόνια με γνώμονα την παιδαγωγική και ιατρική ωφέλεια της και κέντρο τους 

κρατικούς εκπαιδευτικούς θεσμούς.58 Η επιλογή των τελευταίων, ως φορείς εισαγωγής και καθιέρωσης 

της σωματικής άσκησης, είναι καίριας σημασίας και δικαιολογείται από τον ρόλο τον οποίο 

διαδραματίζουν στο συγκείμενο της ελληνικής Νεωτερικότητας ως όργανα τα οποία επιχειρούν τον 

εκσυγχρονισμό και την ενοποίηση της χώρας παράγοντας το κυρίαρχο εθνικό – κρατικό ιδεολόγημα και 

στοχεύοντας στην εθνική ολοκλήρωση.59 

                                                        
56 Ε. Weber, “Gymnastics and sports in fin-de-siècle France: opium of the classes?‘, The American Historical Review, 76(1), 

1971, 73 
57 P. Arnaud, Les athlètes de la république: gymnastique, sport et idéologie républicaine 1870-1914, L'Harmattan, Paris, 1998, 

28· οφείλουμε, πάντως, να τονίσουμε πως αν και εξυπηρετούν τον ίδιο πολιτικό σκοπό τα δύο αυτά γυμναστικά κινήματα 

φέρουν ορισμένες ειδοποιές διαφορές. Καθώς σημειώνει και ο Γιώργος Κόκκινος, το γυμναστικό κίνημα των Turnen 

εκπορεύεται από ένα ανατολικό – αυταρχικό εθνικιστικό ιδεότυπο την στιγμή κατά την οποία τα «σχολικά τάγματα» 

(«bataillons scolaires») εκπροσωπούν έναν δυτικό – δημοκρατικό· Γ. Κόκκινος, ο.π., 319-322· επιπλέον, η συστοίχιση 

εθνικισμού, γυμναστικής και στρατιωτικής προετοιμασίας κατά τον 19ο αιώνα δεν αποτελούν αποκλειστικά γαλλογερμανική 

πρωτοτυπία. Το 1862 ο τσέχος Miroslav Tyrš θεσπίζει το γυμναστικό κίνημα Sokol με σαφείς εθνικιστικούς 

προσανατολισμούς απέναντι στην Αυστροουγγαρία ενώ το 1870 η Μ. Βρετανία θεμελιώνει συνταγματικά τον συνδυασμό 

φυσικής αγωγής και στρατιωτικής προετοιμασίας, απόφαση στην οποία σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο γαλλοπρωσσικός 

πόλεμος· F. Macháček, “The Sokol Movement: Its Contribution to Gymnastics‘, The Slavonic and East European Review, 

17(49), 1938, 73-90 και J. A. Mangan – Hamad S. Ndee, “Military Drill—Rather More Than ‘Brief And Basic’: English 

Elementary Schools and English Militarism‘, in . J. A. Mangan (edt.), Militarism, Sport, Europe: War without weapons, ο.π., 

67-99 
58 Χρ. Κουλούρη, ο.π., 47-48 
59 Ε. Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 1821-1929: Από τις προδιαγραφές στον προγραμματισμό, 

Ι.Α.Ε.Ν. – Γ.Γ.Ν.Γ., Αθήνα, 1988, σσ. 34, 37, 40 
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 Πέραν, ωστόσο, του θεσμικού επιχειρήματος σύνδεσης της γυμναστικής με την εκπαιδευτική 

πράξη, πλέον σημαντικότερη είναι η ανάδειξη του επιχειρήματος της σύνδεσης της σωματικής άσκησης 

και των κυρίαρχων αντιλήψεων στις οποίες βασίζεται η συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Οι 

αντιλήψεις αυτές, οι οποίες κατά την διάρκεια του συγκεκριμένου αιώνα «διαπερνούν» κάθε πτυχή της 

νεοελληνικής κοινωνίας, δεν είναι άλλες από εκείνες του έθνους και της συνέχειας του, της «Μεγάλης 

Ιδέας» καθώς και της διεθνούς θέσης του νεοπαγούς ελληνικού κράτους. Η ανάδειξη, δε, της σχέσης τους 

με την καθιέρωση της γυμναστικής «φωτίζει» τις εξαρτήσεις, τις πραγματικότητες και τα οράματα που η 

τελευταία κλήθηκε να φέρει εις πέρας ενώ αποτελεί, όπως θα δούμε και παρακάτω, ενδεικτικό 

παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η αντίστοιχη διαδικασία έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα της Ηπείρου.  

 Το επιχείρημα της συγκρότησης της νεοελληνικής εθνικής ταυτότητας και της σχέσης των 

Ελλήνων με τους, κατά τους ίδιους, αρχαίους προγόνους τους, κατέστησε τους τελευταίους, από τα πρώτα 

κιόλας μετεπαναστατικά χρόνια, μια «μανιέρα», αν μας επιτρέπεται ο όρος, θεμελίωσης διακυβευμάτων 

του παρόντος, αναδρομικώ τω τρόπω·60 στην εν λόγω εξίσωση, πέραν όλων των υπολοίπων, σημαντικό 

ρόλο θα διαδραματίσει, όπως θα δούμε,  και η γυμναστική. 

 Η τάση αυτή κάνει την εμφάνιση της στο συγκείμενο της ευρωπαϊκής και εγχώριας 

«αρχαιομανίας», ήδη από το λυκαυγές της μετεπαναστατικής περιόδου, όταν στα πλαίσια της βαυαρικής 

συγκρότησης του νεοελληνικού κράτους επιχειρείται η οργάνωση και διεξαγωγή του σχολικού μαθήματος 

της γυμναστικής ως μια μεταφύτευση του συστήματος των Turnen. Η διαδικασία αυτή, αν και θα 

καταστεί ανεπιτυχής,61 βρίσκει, εξ' αρχής, τα ιδεολογικά της στηρίγματα σε μια «... σαφή προσέγγιση της 

αρχαίας ελληνικής παράδοσης ...» εργαλειοποιώντας όρους όπως «σωματικαί γυμνασίαι», «γυμναστική» 

και «γυμναστικαί ασκήσεις».62 

 Το ιδεολογικό κλίμα της εποχής είναι σχεδόν αναπόφευκτο να μην επηρεάσει και προς την 

κατεύθυνση της διοργάνωσης αγώνων οι οποίοι να προσομοιάζουν σε εκείνους των αρχαίων Ελλήνων 

φέροντας, κατά αυτόν τον τρόπο, ένα ειδικό βάρος στο παρόν. Συγκεκριμένα η διαδικασία αυτή, η οποία 

κυοφορείται ήδη από το 1830, καλλιεργείται, εξίσου αποτυχημένα, στην ιδεολογική βάση μιας 

προσπάθειας θέσμισης αρχαιοπρεπών διοργανώσεων για τον εορτασμό της επετείου της απελευθέρωσης 

                                                        
60 Για τη συγκρότηση της «εθνικής ταυτότητας» στην Ελλάδα βλ. ενδεικτικά Th. Gallant, Modern Greece, Arnold, London, 

2001, 67-74 και J. S. Koliopoulos – Th. S. Veremis, Greece: the modern sequel, from 1831 to the present, Hurst & Company, 

London, 2002, 227-275 
61  V. Kaimakamis – S. Duka – D. Kaimakamis – A. Anastasiou, “The birth of the german gymnastics system and its 

introduction in the modern-greek state‘ στο http://goo.gl/jaqvhE (προσβ: 07/04/2015, 23:27)· η ατέλεια της μεταφύτευσης του 

συστήματος των Turnen στην Ελλάδα ενδεχομένως να οφείλεται και στο γεγονός πως αντιμετωπίστηκαν περισσότερο ως ένα 

μέσο φυσικής και όχι πολιτικής αγωγής στο Χρ. Κουλούρη, ο.π., 50 
62 Μ. Α. Δημητρίου, ο.π., 288-289 

http://goo.gl/jaqvhE
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και αναγέννησης του ελληνικού έθνους 63  χωρίς, ωστόσο, να αποκλείονται ανάλογα εγχειρήματα με 

περισσότερο αθλητικό χαρακτήρα και συμβολισμό.64 Αν, παρά ταύτα, θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε 

ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της προσπάθειας ανασύστασης του αρχαίου ολυμπισμού στο συγκείμενο 

της ελληνικής αρχαιολατρείας του 19ου αιώνα, πέραν του προφανούς το 1896, τότε αυτό θα ήταν οι 

Ζάππειες Ολυμπιάδες ή «Ολύμπια» (1859, 1870, 1875, 1889) – διοργανώσεις οι οποίες έχουν 

περισσότερο χαρακτήρα πνευματικό και εκθεσιακό και, συχνά, η τέλεση τους οδηγούσε σε αρνητικά 

σχόλια.65    

 Εντούτοις, το πεδίο στο οποίο η υπό εξέταση σύνδεση του αρχαιοελληνικού παρελθόντος με το 

νεωτερικό παρόν, μέσω της γυμναστικής και στα πλαίσια της συνέχειας του έθνους, αναδεικνύεται σε 

μείζονα παράγοντα είναι αυτό των δύο «εθνικών», κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα, επιστημών: της 

ελληνικής ιστοριογραφίας και λαογραφίας.66 Στα πλαίσια αυτά, ήδη από τις αρχές του δευτέρου μισού 

του 19ου αιώνα, ο «εθνικός ιστορικός» Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος ενσωματώνει στο τριμερές 

σχήμα της ιστοριογραφίας του (αρχαιότητα – Βυζάντιο – νεότεροι χρόνοι) τον αθλητισμό ως εγγενές, 

αλλά όχι μείζον, συστατικό της εθνικής συνέχειας και ταυτότητας των Ελλήνων. Τον κανόνα του 

Παπαρρηγόπουλου θα ακολουθήσουν, σε ανάλογο ή μικρότερο βαθμό, και άλλοι ιστορικοί όπως ο 

Σπυρίδων Λάμπρος με αποτέλεσμα βαθμιαία, μέχρι και τον Μεσοπόλεμο, περίοδοι οι οποίες ουδεμία 

σχέση έχουν τόσο με την αρχαιοελληνική όσο και με τη νεωτερική αθλητική δραστηριότητα να 

θεωρούνται τμήματα ενός εθνικού παρελθόντος.67 

                                                        
63 Χαρακτηριστικό της προσπάθειας εξίσωσης του αρχαίου ελληνικού παρελθόντος με το νεώτερο, πολλώ δε μάλλον με το '21 

αποτελεί το γεγονός, όπως σημειώνει και η Χριστίνα Κουλούρη, της προσπάθειας του Ιωάννη Κωλέττη, το 1835 – κατά τη 

διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο των Εσωτερικών – να προτείνει στον Όθωνα  την θέσμιση ετήσιων πανελλήνιων 

διοργανώσεων οι οποίες να προσομοιάζουν στους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και άλλες ανάλογες όπως τα Ίσθμια ή 

τα Πύθια· Chr. Koulouri, “Athleticism and antiquity: symbols and revivals in nineteenth-century Greece‘, ο.π., 143 
64  Λίγα χρόνια κατόπιν του εγχειρήματος του Ιωάννη Κωλέττη, το 1837, όπως μας πληροφορεί ο Παύλος Μανιτάκης, 

επιχειρείται η καθιέρωση αγώνων ιπποδρομίας, πάλης, δίσκου αλλά και εθνικών χορών στους οποίους οι νικητές «... θα 

βραβεύουνταν, στεφόμενοι συνάμα με στεφάνους δάφνης». Το ίδιο έτος, μάλιστα, ο γειτονικός της Ολυμπίας δήμος Λετρίνης 

αποφασίζει την « ... από του 1838 ανασύστασι παρ' αυτού των Ολυμπιακών Αγώνων και την ανά 4ετίαν τέλεσίν των εις 

Πύργον»  χωρίς, ωστόσο «... να θεωρηθή ασφαλές ότι ουδέποτε επραγματοποιήθηκαν»· Π. Ν. Μανιτάκης, 100 χρόνια 

νεοελληνικού αθλητισμού, χ.ό., Αθήνα, 1962, 12 
65 Χρ. Κουλούρη, Αθλητισμός και όψεις της αστικής κοινωνικότητας: γυμναστικά και αθλητικά σωματεία, 1870 – 1922, ο.π., 87-

90 
66 Για την ιδεολογική βάση συγκρότησης της ελληνικής λαογραφίας βλ. ενδεικτικά στο Ε. Avdikos, “Continuity, Identity and 

Folk Studies in Greece‘, Folklore: Electronic Journal of Folklore, 44, 2010, 157-170 
67 Χαρακτηριστικό της προσπάθειας συγκρότησης της εν λόγω συνέχειας με γνώμονα την αθλητική δραστηριότητα αποτελεί η 

αναγωγή των καθημερινών πολεμικών δραστηριοτήτων των κλεφτών και αρματωλών, κατά την διάρκεια της 

προεπαναστατικής περιόδου, σε «επιβιώματα» αρχαίων ελληνικών αγνωισμάτων στο Chr. Koulouri, “From antiquity to 

Olympic revival: sports and Greek national historiography (nineteenth-twentieth centuries)‘, The International Journal of the 

History of Sport,  27(12), 2010, 2031 
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 Εν τέλει, κορυφαία στιγμή της ταύτισης της διαχρονικότητας του έθνους με την αθλητική 

δραστηριότητα διαδραματίζει, αναμφίβολα, η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 1896. 68 

Σημαντικότερη ωστόσο της διοργάνωσης, αυτής καθεαυτής, αποδεικνύεται η σημειολογία των 

πρωταγωνιστών της και των κατορθωμάτων τους. Έτσι, ο Σπύρος Λούης με τη νίκη του θα καταστεί ένα 

εθνικό σύμβολο·69 ένα εθνικό σύμβολο του οποίου η εμφάνιση (φουστανέλλα) συμβολίζει, στη αντίληψη 

του κόσμου, έννοιες ταυτισμένες με εκείνη της ελληνικότητας, όπως της «παλικαριάς» ή του 

«φιλότιμου».70 Σε αντίθεση, βέβαια, με την εικόνα του Σπύρου Λούη οι υπόλοιποι ήρωες71 των αγώνων 

δεν αποσυνδέονται από το σύνηθες αρχαιοελληνικό σωματικό πρότυπο της εποχής72 αλλά, απεναντίας το 

αναπαράγουν επιχειρώντας, κατά αυτόν τον τρόπο, να προσομοιάσουν στην κλασσική περίοδο και να 

συνδεθούν με αυτή.73   

 Η παραπάνω «ζοφερή αυτοεικόνα», για να χρησιμοποιήσουμε μια έκφραση της Έλλης Σκοπετέα, 

και η σχέση της με την σωματική άσκηση δεν φιλοτεχνείται αποκλειστικά στην πίστη της παλαιότητας 

της φυλής αλλά και στην πεποίθηση της αποστολής της, μια αποστολή αλαζονική απέναντι στα όμορα 

έθνη και «εθνάρια» η οποία, φυσικό είναι, να παράγει το ανάλογο εθνικό παραλήρημα 74 

αντικατοπτρισμός του οποίου είναι και η «Μεγάλη Ιδέα». 75  Η τελευταία, καθώς και οι 

συμπαρομαρτούσες εθνικές διεκδικήσεις τις οποίες εμπνέει, αποτελούν βασικό γνώμονα της επικράτησης 

                                                        
68 Chr. Koulouri, “The First Modern Olympic Games at Athens, 1896 in the European Context, European Studies, 6, 2006, 73-

74 
69 Χρ. Κουλούρη, Αθλητισμός και όψεις της αστικής κοινωνικότητας: γυμναστικά και αθλητικά σωματεία, 1870 – 1922, ο.π., 116. 
70 J. P. Verinis, “Spiridon Loues, the Modern Foustanela, and the Symbolic Power of Pallikaria at the 1896 Olympic Games‘, 

Journal of Modern Greek Studies, 23(1), 2005, 139-175 

71 Η έννοια του «ήρωα» παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην παγίωση προτύπων, πολλώ δε μάλλον του αρχαιοελληνικού, καθώς 

αποτελεί εκείνη την πολιτισμική διαδικασία  η οποία, ειδικά στον τομέα της σωματικής δραστηριότητας, αναπαριστά, 

σταθμίζει και αξιολογεί τα πρότυπα της εποχής· S. J. Gammon, “Heroes as heritage: the commoditization of sporting 

achievement‘, Journal of Heritage Tourism, 9(3), 2014, 247-252· Για περισσότερα πάνω στην έννοια του αθλητικού ήρωα βλ. 

ενδεικτικά G. Smith, “The Sport Hero: An Endangered Species‘, Quest, 19(1), 1973, 59-70 

72  Σύμφωνα με τον George Mosse η καθιέρωση του αρχαιοελληνικού σωματικού προτύπου κατά τον 18ο αιώνα παίζει 

σημαίνοντα ρόλο στην καθιέρωση του ανδρικού σωματικού προτύπου για τα επόμενα χρόνια· G. L. Mosse, ο.π., 26· επιπλέον 

ο 19ος αιώνας είναι μια περίοδος η οποία συνδέει κατ' εξοχήν την εικόνα του αρχαίου ελληνικού σώματος με την έννοια του 

έθνους και του εθνικισμού στο Α. S. Leoussi, Nationalism and Classicism: The Classical Body as National Symbol in 

Nineteenth-Century England and France, MacMillan Press, London – New York, 1998, 157-199 
73 Χρ. Κουλούρη, ο.π., 116 
74 Ε. Σκοπετέα, «Οι Έλληνες και οι εχθροί τους», στο Χρ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδος του 20ού αιώνα, οι 

απαρχές: 1900-1922, τόμ. Α2, Βιβλιόραμα, Αθήνα, 1999, 9 
75 Για έναν ορισμό της «Μεγάλης Ιδέας» βλ. ενδεικτικά Ε. Σκοπετέα, Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα: όψεις του 

εθνικού προβλήματος στην Ελλάδα (1830-1880), Πολύτυπο, Αθήνα, 1988, 257-324 και Α. Πολίτης, Ρομαντικά Χρόνια: 

ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830-1880, Ε.Μ.Ν.Ε. - Μνήμων, Αθήνα, 2009, 61-73 
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του συστήματος των Turnen αλλά και των «σχολικών ταγμάτων» («bataillons scolaires») όπως και της 

σύνδεσης, ατελούς παρά ταύτα, της γυμναστικής με την στρατιωτική προετοιμασία κατά τον 19ο αιώνα.76 

 Στο πεδίο της δημόσιας σφαίρας η παραπάνω διαδικασία ξετυλίγεται και μέσα από τους, κατά 

καιρούς, λόγους οι οποίοι εκφέρονται με γνώμονα τη χρησιμότητα της γυμναστικής· λόγοι, όπως εκείνος 

του παιδαγωγού Γεωργίου Πάγωντα στο βιβλίο του Περίληψις της γυμναστικής (1837), οι οποίοι υπάγουν 

τη γυμναστική στις επιταγές της ηθικής διαπαιδαγώγησης της νεότητας και στη δημιουργία 

πειθαρχημένων σωμάτων και πνευμάτων μιας συντεταγμένης πολιτείας καθώς και ταυτίζουν τη 

γυμναστική επίδοση ενός έθνους με την ικανότητα του να είναι ελεύθερο.77 

 Όπως, ωστόσο, έχουμε επισημάνει επανειλημμένως έως τώρα η τελευταία συνθήκη δεν έχει 

καθολικό χαρακτήρα αλλά αναπαράγει το κυρίαρχο ανδρικό πρότυπο στη βάση του οποίου συγκροτείται 

η νεοελληνική ταυτότητα. 78  Εντούτοις, η συνέχεια η οποία την χαρακτηρίζει – ο συσχετισμός του 

κυρίαρχου αλυτρωτικού ιδεολογήματος, δηλαδή, και της σωματικής άσκησης – και η οποία απαντάται 

στον αποκλεισμό του «ασθενούς» φύλου από ανάλογες δραστηριότητες79 είναι, εν τέλει, αυτή η οποία θα 

την αποσυνθέσει. Συγκεκριμένα, η ήττα στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 και ο κλυδωνισμός τον 

οποίο αυτή προκαλεί στη βάση της «Μεγάλης Ιδέας»,  αποτέλεσμα της οποίας, άλλωστε είναι, φέρνει στο 

προσκήνιο την ανάγκη αναγέννησης του βασικού συστατικού του έθνους, δηλαδή των ανδρών. Η ανάγκη 

αυτή, επεξεργασμένη από την Καλλιρρόη Παρρέν, θέτει ως πυρήνα και στόχο της διαδικασίας την 

αναβάθμιση της γυναικείας σωματικής άσκησης για την προετοιμασία μελλουσών «μητέρων του έθνους». 

Το εγχείρημα αυτό πραγματοποιείται στην ιδεολογική βάση της μητρότητας αλλά και του αντίστοιχου 

                                                        
76 Από το 1871 επιχειρείται σε θεσμικό επίπεδο μια συστηματική αλλά ατελής σύνδεση της γυμναστικής με την στρατιωτική 

προετοιμασία, για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ακολουθώντας αρχικώς το μοντέλο των Turnen και από το 1884, με την 

παρέμβαση του Χαρίλαου Τρικούπη, εκείνη των «σχολικών ταγμάτων» («bataillons scolaires»). Χαρακτηριστικό της σύνδεσης 

σχολικής γυμναστικής και στρατιωτικής προετοιμασίας κατά την εν λόγω περίοδο αποτελεί και η συχνή επιστράτευση 

αξιωματικών του στρατού ελλείψει σχολικών γυμναστών. Στη μετάβαση από τον 19ο στον 20ό αιώνα και με την ψήφιση του 

νόμου ΒΧΚΑ' (1899) η στρατιωτική προετοιμασία αποτελεί για ακόμη μια φορά απώτερο στόχο αποσυνδεδεμένη ωστόσο από 

τα καθιερωμένα, κατά τον 19ο αιώνα, συστήματα. Για τη σχέση σχολικής γυμναστικής και στρατιωτικής προετοιμασίας βλ. 

ενδεικτικά Χρ. Κουλούρη, ο.π., 48-82· Για το νόμο ΒΧΚΑ' βλ. Μ. Οικονομάκου – Ε. Αλμπανίδης – Α. Κραφύλλης, «Ο Νόμος 

ΒΧΚΑ΄ και η συμβολή του στην εξέλιξη της Σχολικής Γυμναστικής», Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, 

11(3), 2013, 36-47 
77 Ελ. Φουρναράκη, ο.π., σσ. 298, 300 
78 Ε. Varikas, “Gender and National Identity in fin de siècle Greece‘. Gender and History, 5(2), 1993, 271 
79 Για την γυμναστική των κοριτσιών στον 19ο αιώνα βλ. E. Βουζανίδου - E. Αλμπανίδης -X. Φανιόπουλος, "Η φυσική αγωγή 

των θηλέων στην ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση το 19ο αιώνα" στο Ιστορία της φυσικής αγωγής και 

του αθλητισμού: 20ό Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Οκτώβριος 2012 

στο http://goo.gl/Z0jkbX (πρόσβ: 08/04/2015, 10:53) 

http://goo.gl/Z0jkbX
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γυναικείου αρχαιοελληνικού προτύπου και συντελώντας, κατά αυτόν τον τρόπο, στην βαθμιαία εξίσωση 

της γυναικείας σωματικής άσκησης με την ανδρική.80  

 Τελικώς, εκτός από την καλλιέργεια της αυτοεικόνας της φυλής αλλά και της προετοιμασίας της 

τελευταίας ώστε να εκπληρώσει τον προαιώνιο σκοπό της, η καθιέρωση της σωματικής άσκησης κατά 

τον 19ο αιώνα καθώς και η αρχαιολατρεία της περιόδου συνιστούν για τους Έλληνες ακόμη έναν 

σημαντικό παράγοντα: την εικόνα του νεοπαγούς  κράτους τους στον υπόλοιπο κόσμο· άλλωστε, όπως 

σημειώνει και ο Αλέξης Πολίτης, «οι αρχαίοι οδηγούν τους νεότερους στον εκμοντερνισμό»,81 και στην 

προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει καλύτερο αντίκρυσμα της εν λόγω ιδέας από τη διοργάνωση των 

πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 στην Αθήνα.   

 Η πρώτη περίπτωση, από τις πολλές, η οποία σχετίζεται με την αναγωγή των Αγώνων σε 

εκσυγχρονιστικό εγχείρημα της εικόνας του κράτους στο εξωτερικό είναι η στάση την οποία τηρεί ο 

Δημήτριος Βικέλας ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Συνέδριο της Σορβόννης το 1894 το οποίο τελικώς 

αποφάσισε και την ανάθεση της διοργάνωσης στην ελληνική πρωτεύουσα.  

 Αν και περιώνυμος λογοτέχνης και διανοούμενος καθώς και ιδιαιτέρως αγαπητός στη γαλλική 

κοινή γνώμη λόγω της εκτίμησης την οποία έτρεφε απέναντι στον γαλλικό φιλελληνισμό ο Δημήτριος 

Βικέλας είναι εξ αρχής αρνητικός στο ενδεχόμενο του να εκπροσωπήσει την ελληνική πλευρά. 

Χαρακτηριστικό της στάσης του, μάλιστα, είναι το γεγονός πως όταν του γίνεται η πρόταση, από τον 

Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο, να αναλάβει το αξίωμα, αφενός δεν γνωρίζει την ύπαρξη του 

αθηναϊκού σωματείου, αφετέρου δεν έχει ιδέα για το προσεχές συνέδριο. Παρά ταύτα, μετά τις ικεσίες 

των φίλων του – μελών του Π.Γ.Σ. - αναλαμβάνει την πρωτοβουλία. Όπως θα παραδεχτεί και ο ίδιος 

μεταγενέστερα, αν και η σχέση του με τον αθλητισμό ήταν ιδιαιτέρως επιφανειακή, κινητήριος δύναμη 

της επιλογής του αποτελεί το γεγονός πως βλέπει την τέλεση των Αγώνων στην Αθήνα ως μια πρώτης 

τάξεως ευκαιρία να εκσυγχρονιστεί η εικόνα της Ελλάδας καθώς και η θέση της ανάμεσα στα 

ανεπτυγμένα ευρωπαϊκά κράτη.82 Για τον Δημήτριο Βικέλα «κύριο μέλημα δεν είναι τόσο τα Ολυμπιακά 

ιδεώδη και η εφαρμογή τους στις σύγχρονες συνθήκες όσο η αξιοποίηση από τη μικρή του χώρα της 

                                                        
80 El. Fournaraki, “Bodies that differ: mid- and upper-class women and the quest for "Greekness" in female bodily culture 

(1896-1940)‘, The International Journal of the History of Sport, 27(12), 2010, 2055-2066· αποτέλεσμα της προηγούμενης 

εξέλιξης είναι και η ίδρυση της πρώτης ελληνικής σχολής γυμναστριών· Π. Ν. Μανιτάκης, ο.π., 83 
81 Α. Πολίτης, ο.π., 108 
82 M. L. Smith, “The Exemplary Life Of Dimitrios Vikelas (1835-1908)‘,The Historical Review/La Revue Historique, III, 2006, 

18-19 
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ιστορικής συγκυρίας για να αναβαθμίσει τη θέση της στις διεθνείς εξελίξεις και να ενισχύσει την 

διαπραγματευτική της ισχυ στις γεωπολιτικές της επιδιώξεις».83  

 Η δεύτερη περίπτωση, άμεσα σχετιζόμενη με την πρώτη, αφορά τον τόπο διοργάνωσης των 

Ολυμπιακών Αγώνων ως το μέσο εκείνο δια του οποίου θα αναδειχθούν οι εκσυγχρονιστικές τάσεις οι 

οποίες διέπουν τη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους: την Αθήνα. Στα πλαίσια αυτά οι κάτοικοι της 

ελληνικής πρωτεύουσας θεώρησαν την άφιξη των ξένων επισκεπτών μια πρώτης τάξεως ευκαιρία 

διαπραγμάτευσης της εικόνας της νεοελληνικής κοινωνίας στη βάση της προόδου και του 

εκμοντερνισμού καθώς και ένα εθνικό στοίχημα αποδεικνύοντας πως η Ελλάδα ανήκει στη Δύση και 

ουδεμία σχέση έχει με την εικόνα η οποία έχει καλλιεργηθεί, ειδικότερα δε μετά και τις απόψεις του Jakob 

Philipp Fallmerayer. 84  Ως εκ τούτου, με την αποδοχή της πρόκλησης διοργάνωσης των πρώτων 

σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων οι Έλληνες αντιλαμβάνονται ότι η ικανότητα του να φέρουν ένα τέτοιο 

εγχείρημα εις πέρας στα μάτια των ξένων λειτουργεί ως καθρέφτης μέσω του οποίου ανακαλύπτουν, εκ 

νέου, την κοινωνία τους.85  

 Εν τέλει, τα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα υποδέχονται μια σωματική άσκηση η οποία ισορροπεί 

μεταξύ «παιδαγωγικού αντικειμένου» και στρατιωτικής προπαίδευσης. Η τελευταία, ωστόσο, αν και έχει 

προ πολλού απολέσει τον ξεκάθαρα μιλιταριστικό χαρακτήρα της δεν παύει να εμπνέει το πρώτο. 

Επίρρωση του προηγουμένου αποτελεί, άλλωστε, και η βαθμιαία εισαγωγή της σκοποβολής σε όλες τις 

βαθμίδες της ελληνικής εκπαίδευσης όπως επίσης και η πρόθεση να ληφθούν μέτρα και για την εκτός 

σχολείου σκοπευτική εκπαίδευση των πολιτών κάθε ηλικίας. Παράλληλα με την προηγούμενη εξέλιξη 

μεταρρυθμίζεται και το σχολικό γυμναστικό πρόγραμμα με την εφαρμογή του πιο παιδαγωγικού 

σουηδικού συστήματος και την σταδιακή απομάκρυνση από τα καθιερωμένα, κατά τον 19ο αιώνα, 

γυμναστικά συστήματα.86 

 

                                                        
83 Γ. Ζαϊμάκης, «"Κοσμιότης άνευ πολυτελείας": Η συμβολή του Δημητρίου Βικέλα στην αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων 

και το εκσυγχρονιστικό του πρόταγμα», Παλίμψηστον, 23, 2008, 67 
84 Υan. Yannitsiotis, “Urban space and national self-presentation Athens‘, in Chr. Koulouri (edt.) Olympic City, 1896-1906, 

I.O.A., Athens, 2004, 240-241· Για τις απόψεις του Jacob Phillip Fallmerayer περί της καταγωγής των Ελλήνων βλ. ενδεικτικά 

A. Πολίτης, ο.π., 25-26 
85 Ibid., 241 
86 Αν και προβλεπόταν ως μάθημα των ανώτερων τάξεων της μέσης εκπαίδευσης στον νόμο ΒΧΚΑ' (1899) η  σκοποβολή 

διδάσκεται ως σχολικό μάθημα από το 1907 ενώ δύο χρόνια αργότερα κάνει την εμφάνιση της στα σχολικά προγράμματα και η 

σουηδική γυμναστική.  Τα επόμενα χρόνια (1915) θα δουν δύο βασιλικά διατάγματα με τα οποία προωθείται η ίδρυση 

σκοπευτικών συλλόγων και σκοπευτηρίων ενώ προβλέπεται ένας πιο λεπτομερής προσδιορισμός της διδασκαλίας της καθώς 

και τέλεση σκοπευτικών αγώνων μεταξύ των σχολείων· Χρ. Κουλούρη, Αθλητισμός και όψεις της αστικής κοινωνικότητας: 

γυμναστικά και αθλητικά σωματεία, 1870 – 1922, ο.π., σσ. 69-70, 72-74  
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Εθνικά οράματα και τοπικές πραγματικότητες: η γυμναστική και οι «λόγοι» της στα 

Ιωάννινα (1907-1934) 

 

Ας επανέλθουμε, τώρα, στην εισαγωγή της γυμναστικής στα Ιωάννινα, λίγο πριν την απελευθέρωση των 

τελευταίων. Είδαμε, στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου, πως οι πρώτες γυμναστικές επιδείξεις στην 

ιστορία της πόλης – ή, έστω, οι θεωρούμενες ως πρώτες – λειτουργούν στο πεδίο της δημόσιας σφαίρας 

ως «λόγοι» οι οποίοι διερευνούν, καταγράφουν ή εκφράζουν ποικίλες ιδεολογικές κατασκευές και 

στερεότυπα.  

 Μένει να απαντηθεί, στα πλαίσια της παραπάνω διαπίστωσης, αν η ιδεολογική βάση της 

καθιέρωσης της γυμναστικής στην Ελλάδα, κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα, συνδέεται με την 

(ανα)παραγωγή αυτών των «λόγων», από τις παραμονές της απελευθέρωσης και για το μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα του Μεσοπολέμου, αλλά και πως, επίσης, αυτοί καταγράφονται στο συγκείμενο της 

δημόσιας σφαίρας της πρωτεύουσας της Ηπείρου κατά την εν λόγω περίοδο. Ξεκινούμε, λοιπόν, την 

ανάλυση και περιπλάνηση μας στους «λόγους» αυτούς από εκείνον τον οποίο έχουμε αναφέρει πολλάκις 

έως τώρα: τις πρώτες – ή θεωρούμενες ως πρώτες – γυμναστικές επιδείξεις στην ιστορία της πόλης 

(1907). 

  Οι γυμναστικές επιδείξεις, όπως αναφέραμε και στην αρχή, αποτελούν μια καινοτομία στα 

δρώμενα της πόλης η οποία λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα υπό την αιγίδα της 

Ζωσιμαίας Σχολής και του κατά την προκειμένη περίοδο γυμνασιάρχη της Γεωργίου Καλούδη (1902-

1910): 

«Κόσμος και κοσμάκης άπειρος, ενδιαφερόμενος, πλην των άλλων και δια τας 

εξετάσεις της Γυμναστικής, θαύματος, το οποίον πρώτην φοράν, αφ’ ότου υπάρχει 

Ζωσιμαία, επρόκειτο να γείνη καθ’ όσον ενθυμούνται γέροι, νέοι και παιδιά»  

αναφέρει χαρακτηριστικά, επίσης σε ανταπόκριση της, η Φωνή της Ηπείρου,87 συμπληρώνοντας πως: 

«αι γυμναστικαί επιδείξεις προκάλεσαν έκρηξην ενθουσιασμού όλων των 

παριστάμενων θεατών. Επαναλήφθησαν όλων των τάξεων ομού ... και κατά την 

ημέραν ταύτην πλην των ανδρών έσπευσαν και αι Κυρίαι και αι Δες των Ιωαννίνων 

κοσμούσαι, ενθαρρύνουσαι και τιμώσαι δια της παρουσίας των εν ιδιαιτέρων 

θεωρείω ούσαι. Αι διάφοροι ασκήσεις δ(ι)ά κοντών, κορυνών κλπ. ετελέσθησαν 

επιτυχώς, ως και διάφοροι ελιγμοί και κινήσεις» 

                                                        
87 Φωνή της Ηπείρου, 06/07/1907, 1  
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Το δημοσίευμα, αφού περιγράφει κάποιες ακόμη λεπτομέρειες, σχετικές με το τελετουργικό των 

επιδείξεων, καταλήγει σημειώνοντας ότι «ευχής έργον θα ήτον, εάν η γυμναστική εγενικεύετο δια το επιόν 

έτος ...» και στα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης.  

  Πέραν του γεγονότος πως σχετίζεται με τη σωματική άσκηση το γυμναστικό αυτό τελετουργικό 

συνδέεται και με τις επιδεικτικές εξετάσεις. Οι τελευταίες έχουν χαρακτήρα προφορικών εξετάσεων και 

λαμβάνουν χώρα επισήμως και δημοσίως. Το χαρακτηριστικό της δημοσιότητας συνιστά σημαντικό 

παράγοντα στην κατανόηση της λειτουργίας των επιδεικτικών εξετάσεων, και ως εκ τούτου των 

γυμναστικών επιδείξεων, αφού, όπως σημειώνεται, το εκπαιδευτικό έργο το οποίο παράγει η Ζωσιμαία 

Σχολή οφείλει κατά την εν λόγω περίοδο να «επιδεικνύεται». Η επισήμανση  της «επίδειξης» δε, διόλου 

τυχαία ή αθώα μπορεί να θεωρηθεί αφού σκοπεύει, κατά την εν λόγω περίοδο, στην καλλιέργεια και την 

εξύψωση του εθνικού φρονήματος των Ελλήνων κατοίκων της πόλης καθώς και στην απόκρουση της 

ξενικής προπαγάνδας.88 

 Η σύνδεση των επιδεικτικών εξετάσεων – και ως εκ τούτου των γυμναστικών επιδείξεων – με την 

τόνωση του εθνικού φρονήματος θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι εγγενής των συνθηκών οι οποίες τις 

γεννούν καθώς και του ρόλου τον οποίο καταγράφουν στο συγκείμενο της πρωτεύουσας της Ηπείρου. 

Συγκεκριμένα, η τελετή των εξετάσεων προκύπτει στον καθημερινό βίο της πόλης με την πολιτικοποίηση 

την οποία υφίσταται η δημόσια σφαίρα89 της – απόηχος της εφαρμογής του Hatt-i-Humayun (1856)90 - κι 

έχει ως αποτέλεσμα ήδη από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα ο θεσμός να συνιστά «... έναν έκκεντρο 

κύκλο δημοσιότητας που εν δυνάμει βρίσκεται στον αντίποδα της θεσμοθετημένης εξουσίας ...». Η 

παρουσία, μάλιστα, κοινού – εν προκειμένω ελληνικού – ενδυναμώνει τον συμβολικό αυτόν χαρακτήρα 

                                                        
88  Σπ. Εργολάβος, ο.π., 86· για την σύνδεση του έργου της Ζωσιμαίας Σχολής με την καλλιέργεια εθνικού φρονήματος βλ. 

ενδεικτικά Μ. Γ. Παπαδοπούλου, «Οι κανονισμοί της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων», στο Γ. Παπαγεωργίου - Κ. Θ. Πέτσιος 

(επιμ.), Πρακτικά Α' Πανηπειρωτικού Συνεδρίου «Ιστορία – Λογιοσύνη: Η Ήπειρος και τα Ιωάννινα από το 1430 έως το 1913», 

τόμ. Β, ο.π., 1011-1050 και ειδικότερα 1033 όπου αναφέρεται πως ήδη από τον κανονισμό της Ζωσιμαίας Σχολής του 1878 

«είναι ... εκπεφρασμένος ο πόθος μιας μερίδας του αλύτρωτου Ελληνισμού για την εθνική ανεξαρτησία»· για τις γυμναστικές 

επιδείξεις ως μέσο ανταγωνισμού της ξενικής προπαγάνδας στα Ιωάννινα βλ. Γ. Οικονόμου, «Λόγος επικήδειος στον Γεώργιο 

Καλούδη», στο Γεώργιος Καλούδης: Ο τελευταίος γυμνασιάρχης επό Τουρκοκρατίας της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, 

Ηπειρωτικός Αγών, Ιωάννινα, 1954, 11· Για την προπαγάνδα στα Ιωάννινα κατά την προαπελευθερωτική περίοδο βλ. 

ενδεικτικά Γ. Σ. Πλουμίδης, «Ο ελληνισμός της Ηπείρου στις παραμονές της απελευθέρωσης του (1905 περ. – 1912), Δωδώνη, 

6, 1977, Ιωάννινα, 368-372 
89 J. Habermas – S. Lennox – F. Lennox, “The public sphere: An Encyclopedia Article (1964), New German Critique, (3), 1974, 

49-55 
90 Το Hatt-i-Humayun, όπως και το προγενέστερο Hatt-i-Serif (1839), συνιστά στα πλαίσια της περιόδου του Tanzimat (1839-

1876) ένα επιχείρημα φιλελευθεροποίησης των δομών εξουσίας στις ελληνικές επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 

οποίο, ωστόσο, γεννά πολλούς και ποικίλους θύλακες κριτικές απέναντι στην οθωμανική διοίκηση· Για μια προσέγγιση των 

μεταρρυθμίσεων του Hatt-i-Serif στην Ήπειρο βλ. ενδεικτικά Μ. Κοκκολάκης, Το ύστερο γιαννιώτικο πασαλίκι: χώρος, 

διοίκηση και πληθυσμός στην τουρκοκρατούμενη Ήπειρο, (1820-1913), Κ.Ν.Ε. - Ε.Ι.Ε., Αθήνα, 2003, 129-139· Για μια 

συνοπτική προσέγγιση των μεταρρυθμίσεων τις οποίες επεδίωξε το Hatt-i-Humayun βλ. ενδεικτικά R. H. Davison, Reform in 

the Ottoman Empire, 1856-1876, Princeton University Press, New Jersey, 1963, 52-80  
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του τελετουργικού καθώς επιτελεί «... μια ουσιαστική λειτουργία δημοσίου ελέγχου ».91 Κατά αυτόν τον 

τρόπο θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως οι γυμναστικές επιδείξεις συνιστούν δυνητικά και μια πολιτική 

τελετουργία καθώς ως δημόσιο γεγονός εσωκλείουν τις σχέσεις εξουσίας της κοινωνίας στην οποία 

συμβαίνουν καθώς επίσης κι εξαιτίας του ότι διαμεσολαβούν νοήματα τα οποία έχουν ήδη συγκροτηθεί 

σε άλλα πεδία του «λόγου» όπως, εν προκειμένω, εκείνο του εθνικού.92 

 Εξίσου σημαντική, συνεισφορά στον ιδεολογικό χαρακτήρα των γυμναστικών επιδείξεων φαίνεται 

πως διαδραματίζει και η παρουσία του  γυμνασιάρχη της Ζωσιμαίας Σχολής, Γεωργίου Καλούδη - ο 

οποίος άλλωστε θεωρείται και εισηγητής του μαθήματος.  

 Συγκεκριμένα ο Γεώργιος Καλούδης φοιτά μεταξύ των ετών 1881-1886 στην Φιλοσοφική Σχολή 

του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου, από ότι υποστηρίζεται, έρχεται σε επαφή με την «Μεγάλη Ιδέα» ενώ 

λίγα χρόνια αργότερα, την περίοδο 1891-1892, αποφασίζει να συνεχίσει τις σπουδές του στο 

Πανεπιστήμιου του Μονάχου.93 Η δεδομένη σχέση του ιστορικού εκπαιδευτικού ιδρύματος των Αθηνών 

με το κυρίαρχο εθνικό ιδεολόγημα του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα φαίνεται να καθορίζει σε 

μεγάλο βαθμό την ιδεολογία του μετέπειτα γυμνασιάρχη της Ζωσιμαίας Σχολής, γεγονός το οποίο δεν 

απαντάται μόνο στη διοργάνωση των γυμναστικών επιδείξεων. 94  Όσον αφορά τη σχέση του με 

γυμναστικό ιδεώδες αυτή εικάζεται πως μάλλον είναι αποτέλεσμα των σπουδών του στο Μόναχο όπου 

ενδεχομένως έρχεται σε επαφή με το γυμναστικό σύστημα των Turnen.95 

  Όπως και να έχει, τόσο ο ένας όσο και ο άλλος παράγοντας φαίνεται πως συναντώνται στο πεδίο 

των γυμναστικών επιδείξεων οι οποίες μέσω ενός εκπαιδευτικού φορέα – της Ζωσιμαίας Σχολής – 

αναπαράγουν την σύνδεση γυμναστικής και «Μεγάλης Ιδέας». 

                                                        
91 Κ. Θ. Πέτσιος, Μορφές δημοσιότητας στην πόλη των Ιωαννίνων κατά τον ύστερο 19ο αιώνα : η εφημερίδα Ιωάννινα - Γιάνγια 

(1869) και η Εμπορική και Φιλολογική Λέσχη "Η Πρόοδος" (1872), χ.ό., Ιωάννινα, 2006, 31-33 
92  Χ. Εξερτζόγλου, «Πολιτικές λειτουργίες στη νεώτερη Ελλάδα: Η μετακομιδή των οστών του Γρηγορίου Ε' και η 

Πεντηκονταετηρίδα της Ελληνικής Επανάστασης», Μνήμων, 23, 2001, 153-157 
93 Σπ. Εργολάβος, ο.π. 
94  Καθώς σημειώνει ο Βαγγέλης Καραμανωλάκης « στο ελληνικό βασίλειο του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού η 

πραγμάτωση της Μεγάλης Ιδέας αποτελούσε το σημαντικότερο πολιτικό πρόταγμα, το οποίο υπηρέτησαν οι καθηγητές του 

Πανεπιστημίου, που και μέσω της καθηγητικής τους ιδιότητας εξέφρασαν τις πολιτικές απόψεις τους για την πραγμάτωση της  » 

στο Β. Δ. Καραμανωλάκης, Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 

(1837-1932), Ι.Α.Ε.Ν. – Γ.Γ.Ν.Γ. - Ι.Ν.Ε. - Ε.Ι.Ε, Αθήνα, 2006, 403-404· Όσον αφορά το αντίκρυσμα αυτής της πολιτικής ιδέας 

στην ιδεολογία του Γεωργίου Καλούδη αυτό, πέρα από το πεδίο της διοργάνωσης γυμναστικών επιδείξεων με σαφές 

ιδεολογικό πρόσημο, φαίνεται και στο γεγονός πως προσχωρεί εκ συστάσεως (1906) στην Ηπειρωτική Εταιρεία ή Ηπειρωτικό 

Κομιτάτο έχοντας το ψευδώνυμο «Αγαθίας» στο Δ. Σαλαμάγκας, Καθώς χάραζε η λευτεριά: από τα τελευταία χρόνια της 

Τουρκοκρατίας στα Γιάννινα, 1866-1877 – 1904-1914, Ηπειρωτική Εστία, Ιωάννινα, 1963 
95 Η επαφή του γυμνασιάρχη Καλούδη με το γυμναστικό σύστημα των Turnen τίθεται περισσότερο ως υπόθεση παρά ως 

διαπίστωση. Εντούτοις, καθώς είδαμε και παραπάνω από την περιγραφή της Φωνής της Ηπείρου, η τέλεση ενόργανων καθώς 

και σωματικών ασκήσεων («Αι διάφοροι ασκήσεις δ(ι)ά κοντών, κορυνών κλπ. ετελέσθησαν επιτυχώς, ως και διάφοροι ελιγμοί 

και κινήσεις») φαίνεται να επιχειρεί μια αναπαραγωγή του πρώτου 
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 Μεγαλοϊδεάτης και πρώην στέλεχος της Ηπειρωτικής Εταιρείας είναι και εκείνος από τον οποίο 

εκπορεύεται ο επόμενος «λόγος». Συγκεκριμένα, στην προσφάτως απελευθερωμένη Ήπειρο, ο ιατρός 

Γεώργιος Σταυρίδης δίνει, τον Αύγουστο του 1913, μια «... λίαν ενδιαφέρουσαν διάλεξιν ...» για την 

γυμναστική, την οποία καταγράφει ως δημοσίευμα και η εφημερίδα Ήπειρος (εικ.1)96 Στη διάλεξη αυτή ο 

Γιαννιώτης ιατρός, μπροστά σε ένα κοινό το οποίο αποτελείται και από τα δύο φύλα, αναπαράγει 

καταρχάς το ανδρικό στερεότυπο του «καλούκαγαθού» υποστηρίζοντας πως: 

«εκ των Γυμνασίων της παληάς αρχαιότητος δεν εξήλθον μόνον άνδρες διαπρέψαντες 

εν τοις άθλοις και τοις πολέμοις ... αλλά και άνδρες μεγίστης πνευματικής υπεροχής 

...».  

 Επιπλέον, στα πλαίσια των πρόσφατων πολεμικών συγκρούσεων, δεν παραλείπει να συνδέσει τη 

γυμναστική με την στρατιωτική προετοιμασία των ανδρών ενώ προτρέπει και τις γυναίκες στη 

γυμναστική ώστε να γίνουν άξιες «μητέρες του έθνους» αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι: 

 «Έχετε ένδοξον ιστορίαν του παρελθόντος και του παρόντος. Έχετε πρόσφατα τα 

γεγονότα της Ελληνικής εποποιίας και των δύο τελευταίων πολέμων. Οι μεν 

εμπνεύσατε τον ενθουσιασμόν του Έλληνος και παρασκευάσατε αυτούς αλκίμους 

στρατιώτας προς μέλλουσαν ένδοξον δράσιν , αι δε επιμεληθήτε της σωματικής και 

πνευματικής των θηλέων αγωγής, ίνα καταστώσι τέλειαι Ελληνίδες μητέρες». 

 Εκτός, ωστόσο, από το προηγούμενο δημοσίευμα, το οποίο αναπαράγει ορισμένους από τους 

κυρίαρχους «λόγους», όπως αυτοί διαμορφώθηκαν κατά τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια του 19ου 

αιώνα, την ίδια περίοδο συναντούμε και άλλα δημοσιεύματα τα οποία αναπαράγουν «λόγους» οι οποίοι 

«συμπλέουν» περισσότερο με το συγκείμενο των αρχών του 20ού αιώνα. Το τελευταίο, καθώς είδαμε και 

παραπάνω, έχει απεμπολήσει τα αμιγή μιλιταριστικά στοιχεία του συνδεόμενο περισσότερο με μια 

ανάγκη διάδοσης της σκοποβολής ως μια έμμεση αλλά σαφή στρατιωτική προπαίδευση. Στα πλαίσια αυτά 

η ίδια εφημερίδα δημοσιεύει πως σε πολλές επαρχίες του νομού:  

«... συνεστήθησαν ήδη σκοπευτήρια, αθρόα δε και μετά εξαιρετικής χαράς και 

επιδόσεως η νεολαία η Ηπειρωτική φοιτά ασκούμενη εις την ωραιοτέραν των 

ασκήσεων, η οποία, εκτός του χρησίμου, από απόψεως πολεμικής, είναι και η άσκησις 

εκείνη η οποία ανδρίζει και μεγαλώνει την ψυχήν, στερέωνει τα χέρια, οξύνει το μάτι, 

χαλυβδώνει το φρόνημα»97 (εικ. 2) 

                                                        
96 Ήπειρος, 22/08/1913, 1-2 
97 Ήπειρος, 06/08/1913, 2 
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 Τους επόμενους μήνες ακολουθούν και άλλα, ανάλογα, δημοσιεύματα τα οποία, ωστόσο, 

ξεκαθαρίζουν το ιδεολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η εν λόγω δραστηριότητα στο νομό 

Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα, ένα από αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων πως: 

«είνε γνωστόν βεβαίως, ότι απανταχού της Ηπείρου και ιδία εις την ζώνην των 

αμφισβητούμενων υπό του θνησιγενούς Αλβανικού νεοπλάσματος συνεστήθησαν ιεροί 

λόχοι οι άνδρες των οποίων ωρκίσθησαν οτι θα αντιστώσι δια των όπλων κατά πάσης 

βίαιης υπαγωγής των ελληνικωτάτων μερών των εις το αρτισύστατον αλβανικόν 

κράτος. Προς εκπλήρωσιν του ιερού τούτου όρκου οι απαρτίζοντες τους ιερούς λόχους 

δεν έπαυσαν εκγυμναζόμενοι εις την χρήσιν των όπλων και την σκοποβολήν εν γένει 

...».98 

 Η στρατιωτική προπαίδευση ως γνώμονας της συγκρότησης «λόγων» γύρω από την σωματική 

δραστηριότητα, και ιδίως την γυμναστική, αποτελεί, καθώς φαίνεται, σταθερό φαινόμενο στη δημόσια 

σφαίρα της πόλης των Ιωαννίνων και τα επόμενα χρόνια. Συχνά, ωστόσο, η διαδικασία αυτή, πέρα από τα 

στερεοτυπικά ζητήματα τα οποία ως «παρονομαστή» έχουν το έθνος και τη συνέχεια του, αναδεικνύει και 

άλλα τα οποία άπτονται αποκλειστικώς των στενών ορίων μιας τοπικότητας· ενίοτε, δε, επιδιώκει να 

προβάλλει τις σχέσεις, τις αναλογίες ή τις εξαρτήσεις των τελευταίων από τα ευρύτερα εθνικά. Στην 

περίπτωση των Ιωαννίνων και εν γένει της Ηπείρου η διαδικασία αυτή, η οποία και καθόρισε την 

ταυτότητα της καθ' όλη την διάρκεια του Μεσοπολέμου, αποκλήθηκε ευσχήμως ως «ηπειρωτισμός».99 

 Έτσι, αν και στην Ήπειρο της 4ης Ιανουαρίου 1915100 εκφράζεται η παγιωμένη άποψη πως: 

«... η γυμναστική συντελεί εις την καλήν διάπλασιν του σώματος και επιρρωνύει τον 

νουν, δημιουργεί ... σταθερούς χαρακτήρας, προετοιμάζουσαν και τον μαθητήν εις τας 

στρατιωτικάς κοπώσεις και το στρατιωτικόν πνεύμα» 

τίθεται το ερώτημα «διατί η Ζωσιμαία Σχολή δεν έχει το μάθημα της γυμναστικής ;» 

 Το παραπάνω ερώτημα αποτελεί, εκ μέρους της σύνταξης, την αφορμή η τελευταία να 

διαπιστώσει εμμέσως – πλην σαφώς – την στασιμότητα η οποία παρατηρείται σε αυτόν τον τομέα· μια 

στασιμότητα η οποία εκφράζεται ως ένας ακόμη «ηπειρωτισμός» μέσω της άποψης πως:   

                                                        
98 Ήπειρος, 26/09/1913, 2 
99 Σύμφωνα με τον Ευάγγελο Αυδίκο « ο ηπειρωτισμός ... είναι το αίτημα για ενσωμάτωση μιας περιφέρειας στο έθνος-κράτος » 

στο Ευ. Γρ. Αυδίκος, Η ταυτότητα της περιφέρειας στο Μεσοπόλεμο: το παράδειγμα της Ηπείρου, Καρδαμίτσα, Αθήνα, 1993, 

51 
100 Ήπειρος, 04/01/1915, 2 
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«εις όλα τα σχολεία σήμερον της Παλαιάς και Νέας Ελλάδος τα άξια λόγου, η 

γυμναστική έχει εισαχθεί από πολλού, θεωρηθείσα όχι ως ένα εκ των σπουδαιοτέρων 

μαθημάτων, αλλά το σπουδαιότερον» 

Η τελευταία άποψη συμπληρώνεται, εν κατακλείδι, από μια πρόταση της εφημερίδας η οποία αναπαράγει, 

εν πολλοίς, το κυρίαρχο, κατά τον 19ο αιώνα, πρότυπο άμεσης σύνδεσης της σχολικής γυμναστικής με 

την στρατιωτική προπαίδευση, όπως αυτό καθιερώθηκε τόσο στη Γαλλία, με τα σχολικά τάγματα 

(«bataillons scolaires»), όσο και στην Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτά προτείνεται: 

«… η Ζωσιμαία να φροντίση σοβαρώς περί του ζητήματος … και αν δεν υπάρχη 

πρόχειρον το κατάλληλον πρόσωπον όπως χρησιμεύση ως γυμναστής, δύναται να 

παρακληθή αξιωματικός …» (εικ. 3)  

υποστηρίζοντας, παράλληλα, ότι «τούτο δε δεν είναι θα είναι πρωτότυπον, αφού γίνεται και εις όλα τα 

σχολεία της Γαλλίας». 

 Η απουσία, βέβαια, της γυμναστικής από το σχολικό πρόγραμμα της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας δεν σημαίνει και εν γένει απουσία του μαθήματος από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης 

των Ιωαννίνων καθώς το ίδιο έτος πληροφορούμαστε  πως το Α' Ελισαβέτειο Παρθεναγωγείο 

διοργανώνει εξετάσεις των μαθητριών του στο μάθημα της σουηδικής γυμναστικής· τονίζεται, μάλιστα, 

πως η διδασκαλία του τελευταίου «… είχεν αρχίσει κατά Φεβρουάριον …» ενώ «… αι μαθήτριαι 

επεδείξαντο πρόοδον και επιτυχίαν αξιοθαύμαστον» στην τέλεση των ασκήσεων καθώς και εθνικών 

χορών.101 (εικ. 4) 

 Φαίνεται, πάντως, ότι η ύπαρξη, ή μη, του μαθήματος της γυμναστικής στα προγράμματα των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της πόλης «των Γραμμάτων και των Τεχνών» άγεται και φέρεται μέσω «λόγων» 

οι οποίοι στοχεύουν στην ανάδειξη της ταυτότητας του «ηπειρωτισμού». Έτσι, σχεδόν δέκα χρόνια 

αργότερα, το 1924, δημοσιεύεται στον τοπικό Τύπο η άποψη πως οι τοπικές αρχές της πόλης οφείλουν να 

εργαστούν αναλόγως ώστε το αρμόδιο Υπουργείο να διορίσει δύο Γυμναστές. Μάλιστα, η εν λόγω άποψη 

υποστηρίζεται από από την πεποίθηση πως:  

«... είναι πρωτάκουστον πόλις εις την οποίαν λειτουργούσι δύο Διδασκαλεία, δύο 

Γυμνάσια, δύο Ελληνικά Σχολεία και Εμπορική Σχολή να μην έχει ούτε ένα 

Γυμναστήν».102 

Η ουσία της παραπάνω άποψης αναπαράγεται και το 1925 με την Ηπειρωτική Ηχώ να αναφέρει πως:  

                                                        
101 Ήπειρος, 10/06/1915, 2 
102 Ήπειρος, 18/07/1924, 1 
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«... είναι βέβαιον ότι το Κράτος αδιαφορούσαν γενικώς δια την Ήπειρον, 

ηδιαφόρησε και δια την διάπλασιν εκείνων οίτινες αύριον θα είναι οι φρουροί της 

Δημοκρατίας»  

τονίζοντας δηκτικά πως: 

«τον ραγιαδισμόν τον απεβάλλομεν μόλις χθες, και μόλις χθες ανωρθώθημεν 

αναγνωρίζοντες προς το Κράτος ωρισμένας υποχρεώσεις και απαιτούντες παρ' 

αυτού ό,τι μας ανήκει.»103 

 Τελικώς, η παρατεινόμενη ανυπαρξία γυμναστών φαίνεται πως κατά το εν λόγω έτος επιστρατεύει, 

κυριολεκτικά, στρατιωτικούς προκειμένου να εκγυμναστούν οι μαθητές και να λάβουν χώρα «... κατά 

σχολικόν έθος», όπως τονίζεται, οι ετήσιες γυμναστικές επιδείξεις.104 

 Οι παραπάνω «λόγοι», βέβαια, δεν συνιστούν τη μια και αυτή πραγματικότητα της πόλης των 

Ιωαννίνων σχετικά με την γυμναστική καθώς, συχνά, υποχωρούν, δίνοντας την θέση τους σε ανάλογους 

οι οποίοι εκπορεύονται από μια εντελώς διαφορετική βάση. Χαρακτηριστικό μιας τέτοιας περίπτωσης 

είναι το συγχαρητήριο δημοσίευμα της Ηπειρωτικής Ηχούς τον Δεκέμβριο του 1924105 το οποίο συγχαίρει 

τον Δημήτριο Σακελλαρίδη - διευθυντή του Μονοτάξιου Διδασκαλείου – ο οποίος: 

«... κατώρθωσε εκ των ιδίων μαθητών να αναπληρώση την έλλειψιν του 

Γυμναστού τον οποίον η υπηρεσία δεν διώρισε μέχρι σήμερα ως ώφειλε ...»  

αναπληρώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο μια κρατική έλλειψη και συνιστώντας ένα παράδειγμα προς 

μίμηση για τους διευθυντές των έτερων σχολείων.(εικ. 5)  

 Χωρίς να ξέρουμε αν, όντως, η πράξη του διευθυντή Σακελλαρίδη συνέστησε ένα παράδειγμα 

προς μίμηση πληροφορούμαστε, ορισμένα χρόνια αργότερα (1927) την παρουσία 1 γυμνάστριας και 2 

γυμναστών στο Α' και Β' Γυμνάσιο της πόλης· μάλιστα, σχετικά με το γεγονός, αναφέρεται πως «... τα 

Γιάννενα πρέπει να θεωρούνται ευτυχή διότι επέκτησαν τοιούτους εξαιρετικής ικανότητος γυμναστάς».106 

Ομοίως, και με αφορμή τις επιδείξεις σουηδικής γυμναστικής οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην Εμπορική 

Σχολή το 1928 σημειώνεται ότι:  

                                                        
103 Ηπειρωτική Ηχώ, 22/05/1925, 1 
104 Ήπειρος, 03/06/1925, 2 
105 Ηπειρωτική Ηχώ, 02/12/1924, 3 
106 Ήπειρος, 31/05/1927, 1  
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«ευχής έργον θα ήτο όπως το παράδειγμα της ... ακολουθήσωσι και τα άλλα 

σχολεία, ίνα ούτω δυνηθή η Ήπειρος να αποκτήση την παλαιάν της εύκλεια, ως 

προς τα εκπαιδευτήρια της ...»107(εικ. 6) 

 Παρά ταύτα, και χωρίς να γνωρίζουμε τις συνθήκες οι οποίες συνιστούν την εξέλιξη αυτή, το 1929 

επανέρχονται δημοσιεύματα τα οποία παρουσιάζουν μια στάσιμη εικόνα σε σχέση με τη γυμναστική. Οι 

«λόγοι» οι οποίοι αναπαράγονται γύρω από την εν λόγω εικόνα επαναφέρουν στο προσκήνιο το πρότυπο 

της χρησιμότητας της γυμναστικής ως στρατιωτικής προπαίδευσης καθώς και εκείνο του «ηπειρωτισμού». 

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με δημοσίευμα του Ηπειρωτικού Αγώνα «θα τελειώση κι' αυτό το σχολικόν 

έτος χωρίς ακόμη ν' ακουσθή το σφύριγμα του γυμναστού εις τα Γυμνάσια» καθώς τα τελευταία «... δεν 

ηξιώθησαν ούτε ενός τουλάχιστον γυμναστού». Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής, καθώς 

συμπληρώνεται, είναι:  

«... τα κακόμοιρα παιδιά ... να καταστρέψουν το σώμα των επάνω στο θρανίο ... 

και έτσι, όταν μίαν ωραίαν πρωίαν έφηβοι πλέον παρουσιασθούν προς κατάταξιν 

εν τω στρατώ τα 50 )οο θα κριθούν ανίκανα».108 

 Ελάχιστες ημέρες αργότερα, ο παραπάνω «λόγος» προσυπογράφεται από ακόμη έναν, 

συντεταγμένο από τον Φάνη Δούμα – γυμναστή του Α' Γυμνασίου της πόλης. Ο τελευταίος, 

αναπαράγοντας για πολλοστή φορά στο πεδίο της τοπικής δημοσιότητας το στερεότυπο του 

«ηπειρωτισμού» αναφέρει μεταξύ άλλων πως:  

 «ο γυμναστής γ(ι)α (τ)α σχολεία μας θεωρείται ακόμη πολυτέλεια ει στιγμήν 

κ(α)τά την οποίαν εις την λοιπήν Ελλάδα ιδίως όμως εις την Ευρώπην και 

Αμερικήν στο κάθ(ε) σου βήμα ... η ... ατμόσφαιρα αντηχεί από τα χαρούμενα 

γέλοια ... της ασκούμενης νεότητας».109  

Τελικώς, τόσο η ταυτότητα του «ηπειρωτισμού» όσο και οι «λόγοι» τους οποίος αυτός συγκροτεί με 

γνώμονα το γυμναστικό επίπεδο της πόλης, φαίνεται πως εξακολουθούν και κατά την διάρκεια της 

δεκαετίας του '30. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, το 1934 αν και εμφανίζονται πρωτοβουλίες οι οποίες 

λειτουργούν στα πλαίσια της δημόσιας σφαίρας ως παραδείγματα προς μίμηση,110(εικ. 7) τονίζεται η 

                                                        
107 Ήπειρος, 03/06/1928, 1 
108 Ηπειρωτικός Αγών, 17/01/1929, 3 
109 Ηπειρωτικής Αγών, 19/01/1929, 4 
110 Ηπειρωτικός Αγών, 10/06/1934, 3 
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ανάγκη αναγέννησης σύνολης της αθλητικής δραστηριότητας στην πόλη111 με γνώμονα το «ίδιον» του 

Ηπειρώτη καθώς και της ιστορίας του.112 

 Η ανάδειξη, ωστόσο, των «λόγων» οι οποίοι προβάλλουν το αίτημα σύνδεσης του μαθήματος της 

γυμναστικής με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης των Ιωαννίνων, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας των τελευταίων, φαίνεται πως εκτός από μια μορφή «ηπειρωτισμού» συνιστούν και μια 

αξιολόγηση της πρώτης ως «παιδαγωγικού αντικειμένου».  

 Το τελευταίο μεθοδεύεται εξαιτίας της εμφάνισης μιας νέας ηλικιακής κατηγορίας, της νεότητας, 

και της σχέσης της με τον ελεύθερο χρόνο - απόρροια της παρακμής και υποχώρησης, κατά τις αρχές του 

20ού αιώνα, του συντεχνιακού συστήματος και της μαθητείας, στα πλαίσια της οποίας ένα αγόρι 

αποτελούσε εργατικό δυναμικό ήδη από το 9ο έτος της ζωής του.113  

 Το επιχείρημα πάντως, του εκπολιτισμού της νεολαίας μέσω της γυμναστικής δεν αποτελεί ένα 

αυτόνομο ζήτημα της δημόσιας σφαίρας των Ιωαννίνων αλλά συνδέεται, εν μέρει, και με τον 

«ηπειρωτισμό». Καθώς σημειώνεται, άλλωστε, «βασικό γνώρισμα του ηπειρωτισμού είναι η ηθικότητα της 

νεολαίας...» όπως και «... η διαπαιδαγώγηση της με τις αρχές της ηπειρωτικής κοινωνίας».114  

 Στα πλαίσια αυτά, ήδη από το 1923, κάνουν την εμφάνιση τους στη δημόσια σφαίρα της πόλης 

των Ιωαννίνων «λόγοι» οι οποίοι αξιολογούν την γυμναστική ως το κατ' εξοχήν αντιστάθμισμα των 

«επικίνδυνων έξεων» της ηπειρωτικής νεολαίας.115 Χαρακτηριστική περίπτωση ενός τέτοιου «λόγου» 

είναι το εναρκτήριο άρθρο του ηθοπλαστικού περιοδικού Η Αναγέννησις116 στο οποίο, μεταξύ άλλων, 

αναφέρεται το 1923 πως:  

                                                        
111 Ηπειρωτικός Αγών, 27/03/1934, 1 
112 Στα πλαίσια του «ηπειρωτισμού», «... η γνώση της ιστορικής παρουσίας της Ηπείρου και της προσφοράς της αποτελεί 

απαραίτητο όρο, ώστε οι Ηπειρώτες αν απαιτήσουν ισότιμη θέση στην εθνική-κρατική οντότητα» στο Ευ. Γρ. Αυδίκος, ο.π., 52· 

επιπλέον, το «ίδιον» του Ηπειρώτη πέριξ του οποίου συγκροτείται η ταυτότητα του είναι η φιλογένεια, η ευπατριδοσύνη και η 

ευεργεσία στο E. G. Skoulidas, “Identities, Locality and Otherness in Epirus during the Late Ottoman period‘, στο Κ. Α. 

Δημάδης (επιμ.), Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα), Πρακτικά Δ' Ευρωπαϊκού Συνεδρίου 

Νεοελληνικών Σπουδών, Ε.Ε.Ν.Σ., Αθήνα, 2011, 544-546  
113 Καθώς σημειώνει ο Γιώργος Παπαγεωργίου η είσοδος των παιδιών στην ενεργό δράση, μέχρι και την πρώτη δεκαετία του 

20ού αιώνα, ήταν είσοδος στον χώρο της μαθητείας ενός επαγγέλματος. Η διαδικασία αυτή, κατά την οποία το μαθητευόμενο 

αγόρι γινόταν «τσιράκι» λάμβανε χώρα, αναλόγως την συντεχνία,  πριν το 14ο έτος της ζωής του. Η περίοδος του πρώτου 

αυτού σταδίου μαθητείας ολοκληρωνόταν μεταξύ του 17ου και 19ου έτους όταν το αγόρι γινόταν «κάλφας» στο Γ. 

Παπαγεωργίου, Η μαθητεία στα επαγγέλματα (16ος -20ός αι.), Ι.Α.Ε.Ν.-Γ.Γ.Ν.Γ., Αθήνα, 1986 
114 Ευ. Γρ. Αυδίκος, ο.π.,  87 
115 μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση της εμφάνισης πτυχών παραβατικότητας της νεολαίας στα Ιωάννινα κατά το μεταίχμιο 19ου – 

20ού  αιώνα καθώς και του ελέγχου της εντοπίζεται στο Κων. Π. Βλάχος, «Παραβατική συμπεριφορά και έλεγχος μαθητών της 

Ζωσιμαίας Σχολής κατά τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα», στο Γ. Παπαγεωργίου - Κ. Θ. Πέτσιος (επιμ.), 

Πρακτικά Α' Πανηπειρωτικού Συνεδρίου «Ιστορία – Λογιοσύνη: Η Ήπειρος και τα Ιωάννινα από το 1430 έως το 1913», τόμ. Β, 

ο.π., 1111-1135 
116 Για μια ιστορική ανάλυση του περιοδικού βλ. στο Αργ. Ν. Γιαννέλος, «Τα περιοδικά στα Ιωάννινα μετά την απελευθέρωση 

έως τις απαρχές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου», Ηπειρωτικά Χρονικά, 38, 2004, 24-39 
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«ο εκφυλισμός της νεολαίας μας, η εξάπλωσις της κοινωνικής διαφθοράς, η 

παραλυσία, η μούχλα, η οποία εκηρύευσε όλη εκείνη τη ζωή που δεν έχει άλλο 

καθήκον παρά να δείξη ένα μεγαλείο φωτεινό και μια δημιουργικότητα, ο χαμός 

κάθε καλής και ηθικής ιδέας ...»117  

αντιμετωπίζεται και με τον αθλητισμό. Από εκείνη την στιγμή, και καθ' όλη την διάρκεια της δεκαετίας 

του '20, θα ακολουθήσουν και άλλα ανάλογα άρθρα, σε άλλα έντυπα μέσα της πόλης, τα οποία πάντα με 

γνώμονα τον εκπολιτισμό της νεολαίας θα αναπαράγουν παρόμοιους «λόγους».118 

 Συχνά, ωστόσο, οι «λόγοι» αυτοί, εκτός από την προβολή της γυμναστικής ως λύση στο ηθικό 

παραστράτημα της νεολαίας, παρουσιάζονται, με αφορμή το τελευταίο, και ως αντισταθμίσματα σε 

ελλείψεις άλλων δομών. Έτσι, το 1924, η Ήπειρος σημειώνει πως: 

«... δια το παραστράτισμα της συγχρόνου μαθητικής νεολαίας ... δεν είναι αρκεταί 

(α)ι σχολικαί απαγορεύσεις δια την περισ(τ)ολήν του κακού»  

αλλά και η γυμναστική η οποία, με την διάδοση της, θα αποβεί σημαντικό συμπλήρωμα του σχολείου «... 

δια την διάπλασιν του πνεύματος και του σώματος και ιδίως του χαρακτήρος της αυριανής γενεάς».119 Η 

πρόταση αυτή, μάλιστα, θα τεθεί μεταγενέστερα (1925) και ως ερώτημα στην βάση της ανάγκης η 

γυμναστική να επεκταθεί και στα παιδιά χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων καθώς «... και ταύτα έχουν 

απόλυτον ανάγκην ηθικής διαπαιδαγωγήσεως».120 

 Εκτός, βέβαια, από την συγκρότηση «λόγων» οι οποίοι με γνώμονα την ηθική σωτηρία της 

νεολαίας προβάλλουν την γυμναστική ως λύση και, ενίοτε, ως συμπλήρωση των ελλείψεων του σχολικού 

συστήματος, το 1925 η διαδικασία αυτή εκδηλώνεται και με την μορφή ενός ακόμη στερεότυπου: εκείνο 

του Ηπειρωτη αθλητικού ήρωα και των επιτευγμάτων του, τα οποία ως στόχο έχουν να παραδειγματίσουν 

την ηπειρωτική νεολαία. 

 Στα πλαίσια αυτά, και προκειμένου η τελευταία να μείνει «... μακρυά από την καρέκλα του, μακρυά 

από την τράπουλα, από τον πνικτικό καπνό του τσιγάρου, από το πιοτό»,η Ηπειρωτική Ηχώ της 22ας Μαΐου 

του 1925121 παρουσιάζει την ζωή ενός, ξενιτεμένου στις Η.Π.Α., Ηπειρώτη ο οποίος διαπρέπει στον τομέα 

του αθλητισμού. Συγκεκριμένα, ο Ηλίας Πέτρου, ο οποίος ζει στη Nashua αλλά κατάγεται από την 

Βωβούσα Ζαγορίου:  

                                                        
117 Η Αναγέννησις, 20/12/1923, τχ. 1, 1  
118 Ηπειρωτική Ηχώ, 07/11/1924, 3· Αθλητική Επιθεώρησις, Μάϊος 1924, έτος 1ο, 12· Ήπειρος, 22/01/1927, 1 
119 Ήπειρος, 18/07/1924, 1 
120 Ηπειρωτική Ηχώ, 19/02/1925, 3 
121 Ηπειρωτική Ηχώ, 22/05/1925, 1 
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«... με το σφρίγος των είκοσι τριών ετών και με τη γερή του γροθιά διδάσκει 

στους αμερικάνους συναθλητάς του να σέβωνται και τον ίδιον και την πατρίδα 

του» ενώ «με την επιβλητική και βροντερή φωνή του ... βροντοφωνεί προς τα 

παιδιά της πατρίδας του λέγοντας “Ηπειρωτόπουλα δυναμώσατε με την 

γυμναστική τα σώματα σας και αποδώσατε αυτά εις την Ελληνικής Δημοκρατίαν 

μας γερά, αρμονικά και ωραία”» 

 Η τελευταία παρότρυνση, πραγματική ή μη, του αθλητή Πέτρου προς τα νεαρά ηπειρωτόπουλα 

μας φέρνει ενώπιον ενός ακόμη «λόγου» - κυρίαρχου κατά τον 19ο αιώνα – ο οποίος αναπαράγει το 

πρότυπο του υγιούς σώματος στην υπηρεσία της πατρίδας:  

«... τα γεμάτα σφρίγος παιδόπουλα ... αυτά τα ψυχωμένα παλληκάρια ... θα 

δώσουν αύριο στην πατρίδα γυμνασμένα, καλοδουλεμένα κορμιά μια γερή ψυχή 

σένα σώμα γερό ...»  

αναφέρει, μεταξύ άλλων, η Ήπειρος122 το 1927 με αφορμή την εκγύμναση ορισμένων νέων. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις, πάντως, οι «λόγοι» με γνώμονα τη νεολαία δεν στοχεύουν μόνο στην 

ηθική αλλά και στην ιατρική χρησιμότητα της γυμναστικής. Ένας εξ αυτών, με αφορμή γυμναστικές 

επιδείξεις οι οποίες έλαβαν χώρα και με απώτερο σκοπό να στηλιτεύσει «... την γυμναστικής ... ένδειαν» 

και «... το θλιβερόν κατάντημα της μαθητιώσης νεολαίας» αναφέρει ότι: 

«ως γνωστόν η εγκάθειρξις τ(ου) μαθητού εις τα κελία της σχ(ο)λής ε(ν) τοις 

οποίοις εί(ν)ε υποχρεωμένος να κόπ(τ)η ε(π)ί του θρανί(ο)υ πεντήκοντα 

ολόκλη(ρ)α λεπτά της ώ(ρ)ας επωάζε(ι) και δημιουργεί πλείστας όσας 

φ(ο)βεράς και ανιάτους σωματικάς άμα και ψυχικάς ασθενείας ... Ούτω 

δύνανται να καταπολεμηθώσι τα επάρατα εκείνα χρόνια νοσήματα της 

φυματιώσεως, της κυρτώ(σ)εως κ.α. άτινα σήμερ(ο)ν δυστυχώς μαστίζουν 

ικανόν αρ(ιθμό)ν νεαρών ...»123 

 Τελικώς, εκτός από την προβολή εθνικών ή τοπικών στερεοτύπων καθώς και την ηθική ή ιατρική 

ωφέλεια της για τη νεολαία, το επιχείρημα της διάδοσης της γυμναστικής κατά την εν λόγω περίοδο, 

συγκροτεί και «λόγους» οι οποίοι απλώς αναπαράγουν αντιθέσεις αναδεικνύοντας, κατά αυτόν τον τρόπο, 

το γεγονός πως η σωματική εκγύμναση στο πεδίο της δημοσιότητας της πόλης δεν συνιστά μόνο ένα 

αίτημα αλλά και μια πραγματικότητα.  

                                                        
122  Ήπειρος, 19/01/1927, 3 
123  Ηπειρωτικός Αγών, 06/06/1928, 1 
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 Στα πλαίσια αυτά, και με γνώμονα την διδασκαλία της σουηδικής γυμναστικής, η Ήπειρος 

δημοσιεύει τον Ιανουάριο του 1928124 (εικ. 8) άποψη αναγνώστη, σύμφωνα με την οποία: 

«ουδείς ... δύναται να διαμφισβητήση, ότι γυμνάσματα Σουηδικής γυμναστικής 

δυσανάλογα προς την ηλικίαν των μαθητών των μικρότερων τάξεων, αντί να 

προαγάγουν την φυσικήν αγωγήν, τουναντίον της αποστειρώνουν κάθε τάσιν 

προς ανάπτυξιν» 

 Ο δηκτικός σχολιαστής, μάλιστα, επιχειρηματολογώντας ως αυτόπτης μάρτυρας «... κατά την 

εκτέλεσιν γυμνασιακών ασκήσεων εν τω προαυλείω του Β'. Γυμνασίου υπό του οικείου Καθηγητού» 

συμπληρώνει την άποψη του υποστηρίζοντας πως:  

«θα ελυπείτο κανείς, αντί να έχαιρε, βλέπων μικράς υπάρξεις εκτελούσας 

γυμνάσματα δυσανάλογα προς τας σωματικάς των δυνάμεις» 

Τις επόμενες ημέρες, μέσα από τις σελίδες του Ηπειρωτικού Αγώνα ο γυμνασιάρχης του Β' Γυμνασίου 

αντιπαρατίθεται επωνύμως στην παραπάνω άποψη υποστηρίζοντας πως η γυμναστική η οποία διδάσκεται 

ακολουθεί τους κανόνες της επιστήμης στην οποία υπάγεται «... στηριζόμενη εις την (Φυσιολογίαν) 

ανθρωπολογίαν, την παιδολογίαν και τας άλλας βοηθητικάς επιστήμας ...» ενώ έχει ρυθμίσει και τις 

ασκήσεις της «... κατά φύλον και ηλικίαν ...».125 (εικ. 9) 

                                                        
124  Ήπειρος, 25/01/1928, 2 
125 Ηπειρωτικός Αγών, 29/01/1928, 1 
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Αν κάποιος τύχαινε, κατά την διάρκεια της δεκαετίας του ’20, να βρεθεί στα Ιωάννινα και να διαβάσει 

ορισμένες από τις εφημερίδες οι οποίες εκδίδονταν στην πόλη θα διαπίστωνε πως κατά τα έτη 1924-1925, 

και μάλλον συμπτωματικά, την ημερήσια ειδησεογραφική διάταξη καταλάμβαναν, μεταξύ άλλων, και 

δημοσιεύματα τα οποία αναπαράγοντας διάφορους «λόγους» άγονταν και φέρονταν, επί της ουσίας, γύρω 

από μία και μόνο ιδέα.   

 Στα πλαίσια της ιδέας αυτής, ένα από αυτά τα δημοσιεύματα, συντεταγμένο στην εφημερίδα 

Ελευθερία από τον εκδότη της Χρήστο Χρηστοβασίλη σχολιάζοντας το 1924, μάλλον με σκωπτικό τρόπο, 

την ίδρυση κυνηγετικού συλλόγου – ο οποίος εμφάνιζε και πολιτική δράση – ανέφερε πως στα Ιωάννινα 

εκτός από «χορομανία» έχει επικρατήσει και «συλλογομανία».126 

  Στα τέλη του ίδιου έτους, ένα άλλο δημοσίευμα, αυτή την φορά στην εφημερίδα Ηπειρωτική Ηχώ, 

στηλίτευε την έλλειψη τοπικής λέσχης παροτρύνοντας:  

«... ας εξετάσουμε αν μπορούν να αποκτήσουν και τα Γιάννινα, πόλις με 13.000 ή έστω 

12.000 κατοίκους, μια λέσχη τη στιγμή που άλλες επαρχίες με το μισό μονάχα 

πληθυσμό έχουνε λέσχες (π)ου μπορούν να παραβληθούν και με τες Ευρωπαϊκές 

ακόμη».127 

  Η ίδια εφημερίδα, στις αρχές του 1925, με άλλο δημοσίευμα της ανέφερε ότι η πρόοδος της 

Ηπείρου εξαρτάται και «… εκ της δράσεως των ποικιλόνυμων Σωματείων και Συλλόγων, κοινωνικής και 

πολιτικής μορφής …» προτρέποντας «… πάντα τα υπάρχοντα ... κινηθώσι παραλλήλως ... προς τα βελτίω 

προώθησιν της Ηπείρου όλης». Υποστηρίζοντας, επιπλέον, πως ο ηπειρωτικός λαός έχει εμπλακεί από την 

απελευθέρωση του (1913) σε έναν κοινωνικό αγώνα, κατέληγε σημειώνοντας πως όλοι οι σύλλογοι της 

πόλης – ακόμη και οι «… σχετιζόμενοι … με τις ασθενεστέρας εκφάνσεις της ζωής …» - οφείλουν να 

συμβάλλουν ώστε «… η Ήπειρος να αποκτήση τον τίτλο μιας προηγμένης και καθ’ όλα ευτυχώς Επαρχίας 

…».128 

  Από αυτό το μικρό, αλλά μάλλον αντιπροσωπευτικό, δείγμα δημοσιευμάτων διαπιστώνουμε κατ’ 

αρχήν πως η ιδέα η οποία αναπαράγεται συγκροτώντας διάφορους «λόγους» είναι εκείνη του 

σωματειακού φαινομένου· μια ιδέα η οποία, τουλάχιστον στο πεδίο της δημόσιας σφαίρας της πόλης, 

αποτελεί, ή δύναται να αποτελέσει, μια πραγματικότητα η οποία, συχνά, ξεφεύγει από το πεδίο της απλής 

                                                        
126 Ι. Ν. Νικολαΐδης, Τα Γιάννινα του Μεσοπολέμου, 1923-1924, τόμ. 5, χ.ό., Ιωάννινα, 1993, 130 
127 Ηπειρωτική Ηχώ, 30/12/1924, 1 
128 Ηπειρωτική Ηχώ, 07/02/1925, 1 
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καταγραφής υποδηλώνοντας, κατά αυτόν τον τρόπο, αξιολογικές εκτιμήσεις οι οποίες άλλοτε συνιστούν 

μια, κυριολεκτικά, εύλογη ειρωνεία, άλλοτε μια ακόμη πτυχή του ιδεολογήματος του «ηπειρωτισμού».129  

  Παρά ταύτα, η χρήση τους εν προκειμένω δεν έγινε τόσο ώστε να αναδειχθούν οι προηγούμενες 

διαπιστώσεις – οι οποίες αναμφισβήτητα θα μπορούσαν να αποτελούν τον πυρήνα μιας ολόκληρης 

εργασίας - όσο προκειμένου στην βάση ύπαρξης, ή δυνάμει ύπαρξης, μιας σωματειακής ζωής στην 

πρωτεύουσα της Ηπείρου να αναδειχθεί, μέσω του παρόντος κεφαλαίου, το αντίστοιχο φαινόμενο στον 

τομέα του αθλητισμού.  

  Σκοπός του, εν ολίγοις, είναι το επιχείρημα ανασύνθεσης της ιστορίας των αθλητικών σωματείων 

της πόλης των Ιωαννίνων για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του Μεσοπολέμου μέσα από την 

απάντηση στα ερωτήματα του ποιά ήταν τα σωματεία αυτά, ποιοί οι σκοποί και οι δράσεις τους, ποιοί οι 

άνθρωποι οι οποίοι τα συνέστησαν και τα αποτέλεσαν και κυρίως ποιός ο ρόλος τον οποίο διαδραμάτισαν 

στο συγκείμενο της πρωτεύουσας της Ηπείρου κατά την εν λόγω περίοδο. 

 

Προσεγγίζοντας το (αθλητικό) σωματειακό φαινόμενο 

 
 
 
  Ωστόσο, η προσπάθεια καταγραφής του σωματειακού φαινομένου, και οποιασδήποτε πτυχής του, 

προϋποθέτει ορισμένες παραδοχές· οι τελευταίες είναι χρήσιμες καθώς αναδεικνύουν εν γένει την 

ιστορικότητα και δυναμική του – κάτι το οποίο μια απλή καταγραφή θα παρέλειπε – και συνεισφέρουν, 

τοιουτοτρόπως, σε μια βαθύτερη κατανόηση της ανάπτυξης του. Παρά ταύτα, προτού προβούμε σε αυτές, 

οφείλουμε να σημειώσουμε πως οι εν λόγω παραδοχές θα είναι συνοπτικές, καθότι μια πιο ενδελεχής 

ανάλυση τους θα ξεπερνούσε κατά πολύ τις προσδοκίες μιας μεταπτυχιακής διατριβής.  

  Η πρώτη, και κυριότερη, παραδοχή είναι αυτή η οποία ορίζει εν γένει την συγχρονία του 

σωματειακού φαινομένου ως απότοκη της Νεωτερικότητας, παρ’ ότι έχει υποστηριχθεί η άποψη πως η 

συσσωμάτωση είναι εγγενής της ανθρώπινης ιστορίας.130 Στην εξέλιξη της διαδικασίας αυτής σημαντικό 

ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει ο επαναπροσδιορισμός της «κοινωνίας των πολιτών» ως το πεδίο εκείνο 

                                                        
129 για την σχέση της έννοιας τους «ηπειρωτισμού» και της «συσσωμάτωσης» βλ. στο Ευ. Γρ. Αυδίκος, Η ταυτότητα της 

περιφέρειας στο Μεσοπόλεμο: το παράδειγμα της Ηπείρου, ο.π., 89-92 
130 R. Anderson, “Voluntary associations in history”, American Ethnologist, 73(1), 1973, 209-222  
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το οποίο συγκροτούν δυνητικά ετερογενείς φορείς και διακρίνεται από το κράτος και την οικογένεια.131 Οι 

φορείς αυτοί, οι οποίοι ανάγονται εν τέλει, σύμφωνα με τον  Jürgen Habermas, σε θεσμικούς παράγοντες 

συγκρότησής της «κοινωνίας των πολιτών», 132  είναι οι – κάθε λογής – συσσωματώσεις οι οποίες, 

επιπλέον, την αναδεικνύουν αλλά και προϋποθέτουν οποιαδήποτε δράση της.133  

  Η δεύτερη, άμεσα σχετιζόμενη με την πρώτη, παραδοχή και θεμελιώδης ως προς την εμφάνιση 

του σωματειακού φαινομένου είναι ο, κατά την ίδια περίοδο, επαναπροσδιορισμός της αστικής «δημόσιας 

σφαίρας» - προϊούσης της εμφάνισης της αστικής τάξης134 και της εμπορευματοποίησης των πολιτιστικών 

αγαθών.135 Η συνάντηση των δύο αυτών παραγόντων, άλλωστε, αποδίδει και μια νέα πολιτισμική, άρα 

και ιστορική, κατηγορία – αυτή του «κοινού» 136  - καθώς και των χώρων στους οποίους αυτή 

συναρθρώνεται και συνδιαλέγεται όπως οι λέσχες, τα καφενεία137 ή οι μασονικές στοές· οι τελευταίες 

μάλιστα σηματοδοτούν τις απαρχές αναδημιουργίας της «κοινωνίας των πολιτών»138 διαδραματίζοντας, 

εν πολλοίς, έναν πρωτογενή παράγοντα διαμόρφωσης της σωματειακής ζωής η οποία κυριαρχεί, 

πρωτίστως στην Ευρώπη, κατά τα επόμενα χρόνια.  

  Αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας είναι και η εμφάνιση των αθλητικών σωματείων τα οποία, 

ομοίως με τα υπόλοιπα, διαδραματίζουν εξίσου καίριο ρόλο τόσο ως θεσμοί της «κοινωνίας των πολιτών» 

όσο και θεμελιώδεις φορείς της έννοιας της κοινωνικότητας.139  Ειδικότερα ως προς την τελευταία η 

πρόσφατη έρευνα έχει αναδείξει την πολυεπίπεδη σημασία των αθλητικών σωματείων ως προνομιακών 

πεδίων αναπαραγωγής και εκμάθησης της έννοιας της τάξης και του φύλου,140 των ρευστών ορίων μεταξύ 

                                                        
131 Γ. Καραγιάννης, “Ανάμεσα σε «κοινωνία πολιτών» και «κοινωνικότητα»: μεθοδολογικές και θεωρητικές επισημάνσεις στο 

http://goo.gl/Hd0cKu (πρόσβ: 19/05/2015, 14:51)· για την πολυμορφία της έννοιας της κοινωνίας των πολιτών βλ. ενδεικτικά 

το άρθρο στο E. Wood, «Uses and abuses of “civil society”», Social Register, 26. 1990, 60-84  
132 J. Habermas, Αλλαγή δομής της δημοσιότητας: έρευνες πάνω σε μια κατηγορία της αστικής κοινωνίας, μτφρ. Λ. Αναγνώστου, 

Νήσος, Αθήνα, 1997, 44  
133 J. Kocka, “Civil society from a historical perspective”, in J. H. Keane (edt.), Civil Society: Berlin Perspectives, Berghahn 

Books, New York, 2006, pp. 41, 44 
134  για την έννοια της αστικής τάξης στην Ευρώπη βλ. ενδεικτικά του ιδίου, «Το ευρωπαϊκό πρότυπο και η γερμανική 

περίπτωση», Αναζητήσεις της νεότερης γερμανόφωνης ιστοριογραφίας, Ε.Μ.Ν.Ε. – Μνήμων2, Αθήνα, 2004, 129-186  
135 J. E. Seigel, Modernity and Bourgeois Life: Society, Politics, and Culture in England, France, and Germany since 1750 , 

Cambridge University Press, Cambridge, 2012, 411-449  
136 για την ιστορική συγκρότηση της έννοιας του κοινού βλ. ενδεικτικά J. Melton, The rise of the public in Enlightenment 

Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, 1  
137 για την εμφάνιση των λεσχών και καφενείων στα πλαίσια της αλλαγής την οποία υφίσταται η δημόσια σφαίρα βλ. B. 

Calhoun, “Shaping the Public Sphere: English Coffeehouses and French Salons and the Age of the Enlightenment”, Colgate 

Academic Review, 3, Spring 2008, 75-99 
138 J. Melton, ibid., 252-270  
139 M. MacLean, “A Gap but Not an Absence: Clubs and Sports Historiography”, The International Journal of the History of 

Sport, 30(14), 2013, 1687-1698 
140 J. Oppenheim, “The Gezira sporting club of Cairo”, Peace Review, 11(4), 1999, 551-556· R. Holt, “Golf and the English 

Suburb: Class and Gender in a London Club, c.1890-c.1960”, The Sports Historian, 18(18), 76-89 

http://goo.gl/Hd0cKu
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του έθνους και της εθνοτικής ομάδας141 ή της  πολιτικής142 καθώς και της συγκρότησης κοινωνικών 

δικτύων, με γνώμονα την ανάπτυξη τοπικών ή υπερτοπικών αθλητικών φορέων.143  

  Επιπλέον, στα πλαίσια της ίδιας ερευνητικής παραγωγής επιχειρείται και η επαναπροσέγγιση του 

αθλητικού σωματείου και της συσσωμάτωσης ως κεντρικών εννοιών στην ανάπτυξη και εξέλιξη του 

μοντέρνου αθλητισμού· σύμφωνα με τον Stefan Szymanski, ο οποίος πρώτος επεξεργάζεται και αναλύει 

την θεωρία αυτή – η οποία, μάλιστα, θα οδηγήσει και σε έναν εποικοδομητικό επιστημονικό διάλογο 

σχετικά με την σημασία του αθλητικού σωματείου στην διαμόρφωση του σύγχρονου αθλητισμού,144 οι 

έννοιες των sports και της φυσικής αγωγής αποτελούν αντικατοπτρισμούς πολιτικών, κυρίως, ιδεολογιών 

οι οποίες από το πεδίο της θεωρίας και των ιδεών πέρασαν στο πεδίο της πράξης χάριν της έννοιας της 

συσσωμάτωσης.145 Ανάλογο επιχείρημα με το προηγούμενο είναι και αυτό του ιστορικού του αθλητισμού 

Wray Vamplew με την μόνη διαφορά πως ο τελευταίος επιχειρεί μια, περισσότερο, ειδολογική και 

τυπολογική ανάλυση της ιστορίας των αθλητικών σωματείων στη Βρετανία.146  

  Αφού λοιπόν θέσαμε, κάπως συνοπτικά, μια θεωρητική βάση στην ιστορική εμφάνιση του 

φαινομένου της συσσωμάτωσης ας δούμε πως στο πλαίσιο της βάσης αυτής αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε 

το φαινόμενο στην ελληνική επικράτεια αλλά και στις ελληνικές κοινότητες της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας και, κυρίως, με ποιό τρόπο η τάση αυτή διοχετεύθηκε στον τομέα του αθλητισμού. 

 

 

 

                                                        
141 από την πλούσια σχετική βιβλιογραφία αναφέρω  ενδεικτικά J. MacClancy, “Nationalism at play: the Basques of Vizcaya 

and Athletic Bilbao”, in J. MacClancy (edt.), Sport, identity and ethnicity, Berg. Oxford, 1996, 181-199· G. Rogers – J. 

Rockwood, “Cardiff City Football Club as a vehicle to promote Welsh national identity”, Journal of Qualitative Research in 

Sports Studies, 1(1), 2007, 57-68· J. Kelly, “Hibernian Football Club: The Forgotten Irish?”, Sport in Society, 10(3), 2007, 514-

536· H. Shobe, “Place, identity and football: Catalonia, Catalanisme and Football Club Barcelona, 1899–1975”, National 

Identities, 10(3), 2008, 329-343 
142 L. Keskinen, “Working-class Sports Clubs as Agents of Political Socialisation in Finland, 1903–1923”, The International 

Journal of the History of Sport, 28(6), 2011, 853-875 
143 T. Mason, Association Football and English Society 1863-1915, Harvester Press, Sussex, 1980 και G. James – D. Day, “The 

Emergence of an Association Football Culture in Manchester 1840–1884”, Sport in History, 34(1), 2014, 49-74  
144 S. Riess, “Associativity and the Evolution of Modern Sport”, Journal of Sport History, 35(1), 2008, 33-38· A. Krüger, 

“Which associativity? A German answer to Szymanski's theory of the evolution of modern sport”, ibid., 39-48· M. MacLean, 

“Evolving Modern Sport”, ibid., 49-55· K. Nathaus, “The Role of Associativity in the Evolution of Modern Sport: A Comment 

on Stefan Szymanski´s Theory”, Journal of Sport History, 36(1), 2009, 115-122 
145 S. Szymanski, “A theory of the evolution of modern sport”, Journal of Sport History, 35(1), 2008, 1-32 
146 W. Vamplew, “Theories and Typologies: A Historical Exploration of the Sports Club in Britain”, The International Journal 

of the History of Sport, 30(14), 2013, 1569-1585  
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Το (αθλητικό) σωματειακό φαινόμενο μεταξύ ελληνικής επικράτειας και κοινοτήτων 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (19ος – αρχές 20ού αι.) 

 
 
 
  Όσον αφορά τις καταβολές του σωματειακού φαινομένου στο νεοπαγές ελληνικό κράτος αυτές 

πρέπει πρωτίστως να αναζητηθούν κατά τα προεπαναστατικά χρόνια και συγκεκριμένα στο φαινόμενο 

του «εταιρισμού» το οποίο αν και εκδηλώνεται στον ευρωπαϊκό χώρο – αναπαράγοντας το καθιερωμένο 

μασονικό πρότυπο – εκβάλει, σε πολύ μικρότερο βαθμό, και στην υπό οθωμανική κυριαρχία ελληνική 

επικράτεια.147 Με την σύσταση του νεοελληνικού κράτους, πάντως, η τάση αυτή φαίνεται, με ελάχιστες 

εξαιρέσεις, να υποχωρεί κυρίως εξαιτίας των θεσμικών απαγορεύσεων τις οποίες καθιερώνει με γνώμονα 

την συσσωμάτωση, η βαυαρική ηγεσία.148 

  Σε αντίθεση με τα όσα διέπουν το πρώτο μισό του ελληνικού 19ου αιώνα, το δεύτερο μισό 

χαρακτηρίζεται από μια ραγδαία αύξηση ίδρυσης σωματείων και συλλόγων, τόσο στην ελληνική 

επικράτεια όσο και στις αντίστοιχες κοινότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.  

  Η τάση αυτή φαίνεται, κατ’ αρχήν, πως ενισχύεται από την καθιέρωση νέων θεσμικών πλαισίων 

τα οποία επικροτούν την ανάπτυξη του σωματειακού φαινομένου,149 την ίδια στιγμή που η ίδρυση του 

Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως (1861) διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο τόσο ως 

λειτουργικό όσο και ως οργανωτικό πρότυπο.150 Εξίσου σημαντική, ενδεχομένως και σημαντικότερη είναι 

και η θεωρητική ανάπτυξη της «Μεγάλης Ιδέας», η διάδοση της οποία φαίνεται πως αποτελεί θεμελιώδες 

κίνητρο συσσωμάτωσης κατά την εν λόγω περίοδο τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.151 

  Επιπλέον, η ιδέα της συσσωμάτωσης φαίνεται πως κατά την εν λόγω περίοδο επηρεάζεται 

σημαντικά και από την αναμόρφωση της «δημόσιας σφαίρας» η οποία συνίσταται ως το αποτέλεσμα της 

διάδοσης του Τύπου,152 της εμφάνισης νέων χώρων συνάρθρωσης και συνδιαλλαγής όπως τα φιλολογικά 

                                                        
147 Τ. Βουρνάς, Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας: Από την επανάσταση του 1821 ως το κίνημα του Γουδί 1909, τόμ. Α’ Πατάκης, 

Αθήνα, 1998, 60-67 
148 Χρ. Κουλούρη, Αθλητισμός και όψεις της αστικής κοινωνικότητας: γυμναστικά και αθλητικά σωματεία, 1870 – 1922, ο.π., 

159 
149  Στο ίδιο· στο επιχείρημα συγκρότησης σωματείων και συλλόγων στις ελληνικές κοινότητες της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας σημαντικό ρόλο παίζει η μεταρρυθμιστική περίοδος Tanzimat και η φιλελευθεροποίηση την οποία 

ευαγγελίζεται 
150 για τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως και την δράση του βλ. Χ. Εξερτζόγλου, Εθνική ταυτότητα στην 

Κωνσταντινούπολη τον 19ο αιώνα: Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως 1861-1912, Νεφέλη, Αθήνα, 1996 
151 Λ. Παπαδάκη, «Τοσούτοι οξύφωνοι αλέκτορες αναφωνούντες γρηγορείτε: οι ελληνικοί πολιτιστικοί σύλλογοι τον 19ο 

αιώνα», Τα Ιστορικά, 27, 1997, 303-322 
152 ενδεικτική της διάδοσης του ελληνικού Τύπου κατά την εν λόγω περίοδο, και στα πλαίσια της νεοελληνικής δημόσιας 

σφαίρας, είναι και η παρουσία σημαντικού μέρους της εγχώριας λογιοσύνης στα δημοσιογραφικά έντυπα στο Αικ. 
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σαλόνια και καφενεία153 καθώς και της εμπορευματοποίησης πολιτιστικών αγαθών όπως η λογοτεχνία,154 

το θέατρο155 ή οι εικαστικές τέχνες156 - στην διαπίστωση αυτή συμβάλλει, άλλωστε, και ο τρόπος ζωής 

ενός αστού της περιόδου.157 

  Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, συγκαταλέγεται και η ανάδυση ποικίλων νέων συσσωματώσεων οι 

οποίες (ανά)παράγουν διαφόρων ειδών νέες κοινωνικότητες· κοινωνικότητες πολιτικές, σαν αυτή την 

οποία προβάλλει η δράση του Πολιτικού Συλλόγου «Ρήγας Φερραίος»· 158  κοινωνικότητες μέσω των 

οποίων αναπαράγονται ταξικά ή έμφυλα πρότυπα, όπως εκείνη στην οποία συμμετέχουν τα μέλη της 

Αθηναϊκής Λέσχης· 159  κοινωνικότητες οι οποίες στοχεύουν στον  εκσυγχρονισμό και απαντούν στην 

ίδρυση διαφόρων καλλιτεχνικών συλλόγων 160  ή στον εκπολιτισμό, φορείς των οποίων είναι τα 

φιλανθρωπικά σωματεία και οι οργανώσεις.161 

  Ανάλογες κοινωνικότητες, οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα της σωματειακής δράσης, 

επιδεικνύουν ωστόσο κατά την ίδια περίοδο και οι ελληνικές κοινότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Στην Θεσσαλονίκη ο «Κύκλος της Θεσσαλονίκης» (“Cercle de Salonique”) αποτελεί ήδη από τις αρχές του 

τελευταίου τετάρτου του αιώνα έναν «πραγματικό ναό της καλής κοινωνίας» της πόλης πλάι στον οποίο 

δραστηριοποιούνται τα επόμενα χρόνια ο Ευαγγελισμός καθώς και άλλοι ποικιλώνυμοι φιλανθρωπικοί 

σύλλογοι ή αδελφότητες.162 

                                                                                                                                                                                                    
Κουμαριανού, «Ιστορική διαδρομή του ελληνικού Τύπου, 1780-1922», στο Λ. Δρούλια (επιμ.), Ο ελληνικός Τύπος 1784 έως 

σήμερα Ιστορικές και θεωρητικές προσεγγίσεις, Ε.Ι.Ε.-Ι.Ν.Ε, Αθήνα, 2005, 61· επιπλέον δείγμα της τάσης αυτής είναι και ο 

περισσότερο αφηγηματικός ρόλος, σε σχέση με τον ενημερωτικό,  τον οποίο διαδραματίζουν τα έντυπα δημοσιογραφικά μέσα 

της περιόδου στο Ν. Μπακουνάκης, Δημοσιογράφος ή Ρεπόρτερ: η αφήγηση στις ελληνικές εφημερίδες, 19ος – 20ός  αιώνας, 

Πόλις, Αθήνα, 2014 
153 για το φιλολογικό σαλόνι και καφενείο ως κοινωνικό και πολιτισμικό χώρο βλ. ενδεικτικά Γ. Παπακώστας, Φιλολογικά 

σαλόνια και καφενεία της Αθήνας, Πατάκης6, Αθήνα, 2003,  33-54 
154 Π. Βουτουρής, «Λογοτεχνικές αναζητήσεις», στο Χρ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα: οι Απαρχές, 

1900-1922, τόμ. Α2, Βιβλιόραμα, Αθήνα, 1999, 283  
155 Ε. –Α. Δελβερούδη, «Θεάτρο», ο.π., 353 
156 Ε. Ματθιόπουλος, «Εικαστικές τέχνες», ο.π., 315· για την διαμόρφωση της «δημόσιας σφαίρας» στην Κωνσταντινούπολη 

βλ. ενδεικτικά Χ. Εξερτζόγλου, «Η συγκρότηση του δημοσίου χώρου στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αιώνα», Ο έξω-

Ελληνισμός: Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη, 1800-1922 – πνευματικός και κοινωνικός βίος. Επιστημονικό συμπόσιο, 30 – 31 

Οκτωβρίου 1998, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα, 2000 
157 Ολ. Σελέκου, Η καθημερινότητα μιας αστικής οικογένειας στην Αθήνα: η οικογένεια του τραπεζίτη Στέφανου Φραγκιάδη 

(Αθήνα 1891-1908), Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, σσ. 115-117, 135-147 
158 Α. Λιάκος, “Οι Φιλελεύθεροι στην επανάσταση του 1862: ο πολιτικός σύλλογος «Ρήγας Φερραίος»”, Μνήμων, 8, 1982, 9-

46 
159 Δ. Βασιλειάδου, «Ανδρική κοινωνικότητα στην αστική Αθήνα: Η Αθηναϊκή Λέσχη (1875-1940)», ο.π., 30, 2009, 179-212 
160 Ευθ. Ε. Μαυρομιχάλη, «Οι καλλιτεχνικοί σύλλογοι και οι στόχοι τους (1880-1910)», ο.π., 21, 2003, 221-267 
161 για την φιλανθρωπία κατά την εν λόγω περίοδο βλ. ενδεικτικά το βιβλίο της Μ. Κορασίδου, Οι άθλιοι των Αθηνών και οι 

θεραπευτές τους: φτώχεια και φιλανθρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα τον 19ο αιώνα, Ι.Α.Ε.Ν. – Γ.Γ.Ν.Γ. - Κ.Ν.Ε. - Ε.Ι.Ε., 

Αθήνα, 1995 
162 Μερ. Αναστασιάδου, Θεσσαλονίκη, 1830-1912: μια μητρόπολη στην εποχή των μεταρρυθμίσεων, Εστία, Αθήνα, 2008, σσ. 

507-511, 518-522 
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  Στην Κωνσταντινούπολη εκτός του προαναφερθέντος Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου από τα 

μέσα της δεκαετίας του 1870 δραστηριοποιείται και ο Ελληνικός Σύλλογος «Ερμής» ενώ ήδη από την 

δεκαετία του 1860 έχουν κάνει την εμφάνιση τους φιλανθρωπικά σωματεία, όπως η Φιλόπτωχος 

Αδελφότης των Κυριών του Πέραν και ψυχαγωγικές αδελφότητες όπως η Λέσχη Βυζάντιο ή η Λέσχη 

Μνημοσύνη 163  την ίδια στιγμή που ένα ανάλογο πλέγμα πολύμορφων σωματείων και συλλόγων 

ξετυλίγεται και στην Μικρά Ασία.164 

  Ενδεικτικό, τέλος, της κλίμακας την οποία προσλαμβάνει το φαινόμενο αποτελεί και το γεγονός 

της ίδρυσης 14 συσσωματώσεων, εκπολιτιστικού ή φιλανθρωπικού χαρακτήρα, στο μικρό νησί της 

Λέσβου αποκλειστικά κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.165 

  Η τάση αυτή εκδηλώνεται, σχεδόν αναπόφευκτα, και στον τομέα του αθλητισμού ο οποίος, καθώς 

είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, έχει ήδη κάνει την εμφάνιση του από τα πρώτα, κιόλας, 

μετεπαναστατικά χρόνια.  

  Εν προκειμένω το αθλητικό σωματείο - είτε δραστηριοποιούμενο στον τομέα της γυμναστικής, 

είτε στα νεωτερικά sports, είτε αποκλειστικά σε ένα sport - αποτελεί, σύμφωνα με την Χριστίνα 

Κουλούρη, κεντρικό φορέα του νέου κώδικα συμπεριφορών και κοινωνικής διάδρασης της αστικής 

τάξης· ένα νεοπαγές, εν ολίγοις, πρότυπο συλλογικής ζωής το οποίο αναπτύσσεται και εξελίσσεται σε 

τέσσερις βασικούς πυλώνες της νέας αστικής κουλτούρας: τον ελεύθερο χρόνο και την αναψυχή, την 

ψυχαγωγία, την ισότητα και τον ανδρισμό.166  

   Σημαντική συμβολή, βέβαια, προς αυτήν την κατεύθυνση έχει και η συγκρότηση μιας «δημόσιας 

σφαίρας» η οποία στον πυρήνα της ενέχει οτιδήποτε σχετίζεται με την αθλητική δραστηριότητα και 

εκφράζεται κυρίως μέσα από την διάδοση του αθλητικού Τύπου.167 

                                                        
163 Χ. Εξερτζόγλου, ο.π., 21-29 
164 για τους συλλόγους και τα σωματεία των ελληνικών κοινοτήτων στην Μικρά Ασία βλ. ενδεικτικά Κ. Μαμώνη – Λ. 

Ιστικοπούλου, Σωματειακή οργάνωση του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία, Εστία, Αθήνα, 2006 
165  Στρ. Ι. Αναγνώστου, «Λέσχες, αδελφότητες και λοιπά σωματεία του αλύτρωτου ελληνισμού ως φορείς της εθνικής 

συνείδησης. Η περίπτωση της Λέσβου», στο Π. Βουτουρής – Γ. Γεωργής (επιμ.), Ο Ελληνισμός στον 19ο αιώνα: ιδεολογικές 

και αισθητικές αναζητήσεις, Καστανιώτης, Αθήνα, 2006, 57-58 
166 Χρ. Κουλούρη, «Η ώρα του σώματος. Αθλητισμός άσκηση και ψυχαγωγία στο ελληνικό κράτος (1870-1922), Οι Χρόνοι της 

Ιστορίας: Για μια ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου, Αθήνα, 17-19 Απριλίου 1997, 

Ι.Α.Ε.Ν. – Γ.Γ.Ν.Γ., Αθήνα, 1998, σσ. 280, 282· ειδικότερα ως προς τον παράγοντα του «ανδρισμού», δηλαδή της αναγωγής 

του αθλητικού σωματείου σε  ένα αποκλειστικά ανδρικό πεδίο κοινωνικότητας, αυτός φαίνεται πως είναι αποτέλεσμα της 

αναπαραγωγής ανάλογων ξένων προτύπων στο A. Milne - Smith, London Clubland: A cultural history of gender and class in 

late-Victorian Britain, Palgrave MacMillan, New York, 2011 
167 Χρ. Κουλούρη, «Αθλητισμός και σπορ», στο Χρ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα: οι Απαρχές, 

1900-1922, τόμ. Α2, ο.π., 408· από πολλούς η 9η Οκτωβρίου 1902 – όταν η εφημερίδα Αθήναι γνωστοποιεί πως θα δημοσιεύει 

δωρεάν τις ανακοινώσεις των αθλητικών σωματείων – θεωρείται ως γενέθλιος ημέρα της αθλητικής δημοσιογραφίας στην 

Ελλάδα   
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  Σε αντίθεση, πάντως, με το σωματειακό φαινόμενο εν γένει, το οποίο ως χρονικό σημείο τομής 

έχει την εμφάνιση του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως (1861), το αθλητικό 

ισοδύναμο του δεν μπορεί να προσδιοριστεί με χρονική ακρίβεια αλλά να τοποθετηθεί στο συγκείμενο της 

δεκαετίας του 1870, όταν και κάνουν την εμφάνιση τους τα πρώτα αθλητικά σωματεία. Η διαδικασία 

αυτή, αρκετά υποτονική κατά τα πρώτα χρόνια, κορυφώνεται με την συγκυρία των πρώτων σύγχρονων 

Ολυμπιακών Αγώνων (1896) όταν και ιδρύονται 60 από τους 104 αθλητικούς συλλόγους οι οποίοι 

προκύπτουν μεταξύ 1869-1899 στην ελληνική επικράτεια.168 

  Στην οθωμανική Θεσσαλονίκη, καθώς σημειώνει η Μερόπη Αναστασιάδου, η ίδρυση τουλάχιστον 

4 αθλητικών συλλόγων κατά την ίδια περίοδο - του “White Star” Cycling Club ο οποίος μετονομάζεται σε 

Sporting Club (1898), του Tennis and Croquet Club (1898), του Ομίλου Φιλομούσων (1899) και της 

Union Sportive (1902) - επισφραγίζει τον εξευρωπαϊσμό της τοπικής αστικής ελίτ και την ανάδυση μιας 

νέας μορφής κοινωνικότητας η οποία την συνέχει.169 Ανάλογη, ωστόσο, δραστηριότητα παρατηρείται, 

ήδη από την δεκαετία του 1870, και στην αντίπερα όχθη του Αιγαίου Πελάγους. 

  Συγκεκριμένα τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στην Σμύρνη καθώς και την Αλεξάνδρεια 

της Αιγύπτου οι Έλληνες κατέχοντας τον ιδιάζοντα κοινωνικό ρόλο του «μικρού λευκού» αναπαράγουν τα 

δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα των Λεβαντίνων στα οποία συγκαταλέγεται και η ίδρυση ενός αξιόλογου 

δικτύου αθλητικών σωματείων.170    

  Η εν λόγω τάση συνεχίζεται και κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα αλλά με σαφώς 

μικρότερη ένταση. Χαρακτηριστική της περιόδου, άλλωστε, είναι και η υποχώρηση στην ίδρυση 

γυμναστικών σωματείων, η οποία χαρακτήριζε το χρονικό διάστημα μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα, σε 

σύγκριση με τα ψυχαγωγικά ή εκείνα στα οποία κεντρική θέση κατέχουν τα νεωτερικά sports όπως το 

τέννις, η ποδηλασία ή η πεζοπορία.171 Συμπληρωματικό ρόλο στην διαδικασία αυτή διαδραματίζουν, 

                                                        
43Χρ. Κουλούρη, Αθλητισμός και όψεις της αστικής κοινωνικότητας: γυμναστικά και αθλητικά σωματεία, 1870 – 1922, ο.π., 162-

165· για την ίδρυση αθλητικών συλλόγων στον ελληνικό χώρο μια εξίσου καλή, αλλά κυρίως λημματογραφική, πηγή είναι και 

το Π. Ν. Μανιτάκης, 100 χρόνια νεοελληνικού αθλητισμού, χ.ό., Αθήνα, 1962 
169 Μ. Anastassiadou, “Sports d’élite et élites sportives à Salonique au tournant du siècle”, in F. Georgeon (edt.), Vivre dans 

l’Empire ottoman, sociabilités et relations intercommunautaires (XVIIIe-XXe siècles), L’ Harmattan, Paris, 2000, 145-160 
170 ο χαρακτηρισμός «μικρός λευκός» απαντά σε μια θέση η οποία στα πλαίσια της κοινωνικής ιεραρχίας μιας εμπορικής 

παροικίας, κατά την εν λόγω περίοδο, εντοπίζεται ενδιαμέσως των γηγενών πληθυσμών και των Ευρωπαίων παροίκων, στο Μ. 

Παπακυριάκου, «Σπορ και σωματειακή οργάνωση στις εκτός Ελλάδας ελληνικές αστικές κοινότητες: οι περιπτώσεις της 

Σμύρνης, της Κωνσταντινούπολης και της Αλεξάνδρειας (τέλη 19ου – αρχές 20ου αιώνα)», Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή 

Εργασία, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 2004, 8-16· επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το σωματειακό φαινόμενο στη Μικρά 

Ασία και στον Πόντο παρέχει και το Α. Μπαλτάς, Ο ελληνικός αθλητισμός στη Σμύρνη 1890-1922, Εκδόσεις Μπαλτά, 

Βαρθολομιό, 2014 
171 Χρ. Κουλούρη, ο.π., 184· της ίδιας, «Αθλητισμός και σπορ», ο.π., 408-410 
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βέβαια, και ορισμένοι ακόμη παράγοντες: μεταξύ αυτών η προσωρινή εγκατάλειψη των επιταγών της 

«Μεγάλης Ιδέας» - η οποία επηρέασε τόσο την ίδρυση όσο και την λειτουργία των αθλητικών σωματείων 

κατά τα τέλη του 19ου αιώνα172 - καθώς και  η διάδοση του ποδοσφαίρου173 φαίνεται να διαδραματίζουν 

τον σημαντικότερο ρόλο.  

  Αν, ωστόσο, η εν λόγω περίοδος αποτελεί ένα δείγμα γραφής του φαινομένου ίδρυσης σωματείων 

τα οποία στοχεύουν στην διάδοση των νεωτερικών sports, με χαρακτηριστική περίπτωση την ίδρυση του 

Ποδοσφαιρικού Ομίλου Αθηνών (1908)174 – ο οποίος μετέπειτα ονομάζεται σε Παναθηναϊκό Αθλητικό 

Όμιλο – τότε, αναμφίβολα, η περίοδος η οποία έπεται της Μικρασιατικής Καταστροφής, και ο 

Μεσοπόλεμος εν γένει, χαρακτηρίζεται από έναν ραγδαίο πολλαπλασιασμό του φαινομένου.  

  Σημαντική συνεισφορά στην εξέλιξη αυτή δίνουν, δίχως αμφιβολία, με την παρουσία τους στην 

ελληνική επικράτεια και οι πρόσφυγες χάριν, κυρίως, της πρότερης εμπειρίας τους σε ότι αφορά το 

φαινόμενο της αθλητικής συσσωμάτωσης. 175  Κατά αυτόν τον τρόπο, και με το ποδόσφαιρο να έχει 

καταστεί η κινητήριος δύναμη πίσω από κάθε, σχεδόν, απόπειρα συσσωμάτωσης, η ίδρυση αθλητικών 

σωματείων, κατά την εν λόγω περίοδο, τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας όσο και στις επαρχίες 

ανανεώνει, περισσότερο πολύμορφα και δυναμικά, την έννοια της κοινωνικότητας.176   

  Στα πλαίσια αυτά, η εγκατάσταση των προσφύγων στο Ηράκλειο Κρήτης σηματοδοτεί, σύμφωνα 

με τον Γιάννη Ζαϊμάκη, το έναυσμα της περιόδου ύπαρξης των βιώσιμων αθλητικών σωματείων της 

πόλης. Η ίδρυση των τελευταίων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου 

(1925) με την Αθλητική Ένωση Εργοτέλης (1929), συγκροτούν μια νεότευκτη αστική κοινωνικότητα η 

οποία αφενός διαμορφώνεται στη βάση των κοινωνικών δικτύων και της συλλογικής δράσης, αφετέρου, 

προωθώντας την ιδέα του αθλητισμού, συμβάλλει στην αναπαραγωγή των δεδομένων κοινωνικών 

ιεραρχήσεων.177 

                                                        
172 Χρ. Κουλούρη, Αθλητισμός και όψεις της αστικής κοινωνικότητας: γυμναστικά και αθλητικά σωματεία, 1870 – 1922, ο.π., 

180 
173 Χρ. Κουλούρη, «Αθλητισμός και σπορ», ο.π., 413-415  
174 Al. Kitroeff, Ελλάς, Ευρώπη, Παναθηναϊκός!: 100 χρόνια ελληνικής ιστορίας, 1908-2008, greekworks.com, Αθήνα, 2010  
175  για μια ενδεικτική προσέγγιση των γενικότερων μεταβολών τις οποίες υφίσταται η ελληνική κοινωνία μετά την 

Μικρασιατική Καταστροφή βλ. ενδεικτικά το άρθρο του Χρ. Χατζηιωσήφ, «Το προσφυγικό σοκ, οι σταθερές και οι μεταβολές 

της ελληνικής οικονομίας», Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα: ο Μεσοπόλεμος, 1922 – 1940, τ. Β2, Βιβλιόραμα, Αθήνα, 

2002, 9-56 
176  Γ. Γάσιας, Η περίπτωση των ποδοσφαιρικών σωματείων στην ελληνική κοινωνία του Μεσοπολέμου, 1922-1936, 

Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 2005, 57-73· παρά ταύτα, δεν μπορούμε να 

παραγνωρίσουμε πως μια ανάλογη δραστηριότητα εκτυλίσσεται σε μικρότερο βαθμό, κατά την εν λόγω περίοδο, και στο πεδίο 

της καλαθοσφαίρισης στο Σ. Θεολογίδης, Ιστορίες μέσα από τα καλάθι, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2014  
177 Γ. Ζαϊμάκης, «Δίκτυα αστικής κοινωνικότητας και σωματειακός αθλητισμός στο Ηράκλειο (1898-1940)», Κρητικά Χρονικά, 

ΛΒ’, 2012, 308-317 
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  Ανάλογη σκοπιμότητα εξυπηρετεί, εν έτει 1925, και η ίδρυση του Ολυμπιακού Συνδέσμου 

Φιλάθλων Πειραιώς· συγκεκριμένα, όπως σημειώνει ο Βασίλης Καρδάσης, εκτός από την πρόθεση μιας 

πολύπλευρης σχέσης με τον αθλητισμό, εξέχουσα σημασία διαδραματίζει και το επιχείρημα του 

κοινωνικού ρόλου του σωματείου μέσω της διοργάνωσης τοπικών εκδηλώσεων. 178  Πέρα και πάνω, 

ωστόσο, από τα προηγούμενα η ίδρυση του πειραϊκού συλλόγου έρχεται να συμπληρώσει και το έλλειμμα 

κοινωνικότητας το οποίο υφίσταται, το εν λόγω χρονικό διάστημα, η τοπική συνείδηση της πόλης.179 

  Στον Βόλο, κατά την ίδια περίοδο, η τοπική Νίκη (1926) συνιστά με την παρουσία της έναν 

συμπαγή φορέα κοινωνικότητας και διασφάλισης ταυτότητας ο οποίος είναι διαπερατός αποκλειστικά από 

το έντονο προσφυγικό στοιχείο της πόλης· 180  κάτι αντίστοιχο δηλαδή με την ίδρυση αντίστοιχων 

σωματείων στην Θεσσαλονική αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της όπως του Π.Α.Ο.Κ (1296) ή του 

Απόλλωνα Καλαμαριάς (1926).181 

 

Το σωματειακό φαινόμενο στα προαπελευθερωτικά Ιωάννινα και ο Πανηπειρωτικός 

Γυμναστικός Σύλλογος (1908) 

 

 

Η εμφάνιση αθλητικών σωματείων στην πρωτεύουσα της Ηπείρου κατά το χρονικό συγκείμενο του 

Μεσοπολέμου θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως αποτελεί ακόμη μια ανάδραση της τάσης της 

περιόδου σε σαφώς μικρότερη κλίμακα. Μια ανάδραση ωστόσο η οποία εκτός από την απόδοση μιας 

αξιόλογης αστικής κοινωνικότητας και ενός δικτύου σχέσεων τα οποία, καθώς θα δούμε και παρακάτω, 

έχουν ως σημείο αναφοράς (και) τον αθλητισμό φανερώνουν, επιπλέον, και μια χρόνια εμπέδωση του 

σωματειακού φαινομένου εν γένει. Η ανάδειξη των ιστορικών καταβολών της εν λόγω εμπέδωσης 

αποτελεί βασική προϋπόθεση της κατανόησης του φαινομένου καθώς και της αθλητικής εκδοχής του 

κατά την υπό εξέταση περίοδο. 

  Κατά αναλογία των περισσοτέρων ελληνικών κοινοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η 

σωματειακή δραστηριότητα φαίνεται πως ανακύπτει στα Ιωάννινα τον 19ο αιώνα και εν μέρει μέσα από 

                                                        
178 Β. Καρδάσης, «Ολυμπιακός Πειραιώς: ένα αρχείο, μια ιστορία», Ίστωρ, 9, 1996, 59-86 
179  Β. Τσοκόπουλος, «Τα στάδια της τοπικής συνείδησης: ο Πειραιάς, 1835-1935», στο Νεοελληνική Πόλη: Οθωμανικές 

κληρονομιές και ελληνικό κράτος: πρακτικά διεθνούς συμποσίου ιστορίας, τόµ.Α, Ε.Μ.Ν.Ε., Αθήνα, 1985, σ.245-249 
180 Y. Giossos, “Scoring for the homeland: The soccer team of the refugees of Volos”, Studies in Physical Culture and Tourism, 

15(1), 2008, 53-64 
181  Ελ. Ιωαννίδου, «Τα αθλητικά σωματεία των προσφύγων στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου (1922-1940)», 

Θεσσαλονικέων Πόλις, 15, 2004, 34-113 
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τις ευνοϊκές συνθήκες τις οποίες δημιουργεί η μεταρρυθμιστική περίοδος Tanzimat· ειδικότερα η αλλαγή 

στη δομή της «δημόσιας σφαίρας» της πόλης, ως αποτέλεσμα της προαναφερθείσας ιστορικής εξέλιξης, 

επισύρει την εμφάνιση νέων φορέων δημοσίου λόγου ή διαλογισμού όπως εφημερίδες και 

συσσωματώσεις. Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής η Φιλολογική και Εμπορική Λέσχη «Η Πρόοδος» 

(1871) συνιστά, καθώς σημειώνει ο Κωνσταντίνος Πέτσιος, τον πρώτο θεσμό δημόσιας κοινωνικότητας 

ιδιωτών – εμπόρων και λογίων στην ιστορία της πόλης ο οποίος στοχεύει στην διακήρυξη νέων ιδεών και 

στην βελτίωση σύνολου του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της πόλης. Στις διακηρύξεις της 

συσσωμάτωσης, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η ίδρυση Βιβλιοθήκης, Αναγνωστηρίου καθώς και η 

διοργάνωση διαλέξεων και δημοσίων μαθημάτων στα πρότυπα του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου 

Κωνσταντινουπόλεως – διαδικασία η οποία βαθμιαίως θα επιτευχθεί.182 

  Η ιστορική αυτή εξέλιξη φαίνεται να δομεί ένα προηγούμενο του οποίου η τάση εκφράζεται και 

κατά την διάρκεια των πρώτων προαπελευθερωτικών χρόνων του 20ού αιώνα μέσω μιας δημόσιας 

κινητικότητας η οποία αφορά θρησκευτικές, φιλανθρωπικές αλλά και πολιτικές συσσωματώσεις. Στις 

τελευταίες συγκαταλέγεται και η παρουσία του Ελληνικού Πολιτικού Συλλόγου (1908) ως φορέα 

προπαγάνδας της Ηπειρωτικής Εταιρείας.183 Το ίδιος έτος, μάλιστα, ιδρύεται και ο Λαϊκός Προοδευτικός 

Σύλλογος ο οποίος στα πλαίσια ενός εκπολιτιστικού και πολιτικού σχεδίου στοχεύει στην βελτίωση του 

επιπέδου ζωής των κατοίκων της πόλης.184 

  Ανάλογα επιχειρήματα, εκπορευόμενα ωστόσο από θρησκευτική βάση, εκφράζονται κατά την ίδια 

περίοδο και με την ίδρυση των θρησκευτικών αδελφοτήτων του «Αγίου Κοσμά» (1906) και της 

«Θεοτόκου» (1911) οι οποίες με την δράση τους αποβλέπουν στην ενίσχυση του θρησκευτικού στίγματος 

της πόλης· την ίδια στιγμή το δημόσιο πεδίο της τελευταίας ενισχύεται και από φιλανθρωπικά 

εγχειρήματα, όπως η ίδρυση της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών «Ζωοδόχος Πηγη» καθώς από την 

διάδοση και παγίωση συνταγματικών ιδεών τις οποίες υπηρετεί ο Συνταγματικός Πολιτικός Σύλλογος 

(1911).185  

  Στα παραπάνω, βέβαια, θα ήταν παράλειψη να μην σημειώσουμε και την συμβολή των συντεχνιών 

οι οποίες, σύμφωνα με τον Γιώργο Παπαγεωργίου, εκτός από σημαντική συμβολή στον τομέα της τοπικής 

εμπορικής δραστηριότητας συντελούν σημαντικά, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο, και στην 

                                                        
182 Κ. Θ. Πέτσιος, ο.π., 43-57 
183 Κ. Θ. Πέτσιος, «Οι νοοτροπίες και οι θεσμοί δημοσιότητας στα Γιάννενα της απελευθέρωσης» στο http://goo.gl/Igq9pV 

(πρόσβ.: 20/05/2015, 10:15)· για την Ηπειρωτική Εταιρεία βλ. ενδεικτικά S. Ploumidis, “Nuances of Irredentism: The Epirote 

Society of Athens (1906-1912)”, The Historical Review/La Revue Historique, VIII, 2011, 149-177 
184 Κ. Θ. Πέτσιος, ο.π. 
185 Ελ. Ι. Νικολαΐδου, «Εσωτερικές εξελίξεις (1830-1913)», στο Μ. Β. Σακελλαρίου (επιμ.), Ήπειρος 4.000 χρόνια ιστορίας, 

Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1997, 309 

http://goo.gl/Igq9pV
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κοινωνική δραστηριότητα της πόλης. Συγκεκριμένα, ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα, το συντεχνιακό 

σύστημα αναλαμβάνει τον ρόλο ενός δικτύου κοινωνικότητας το οποίο βασίζεται στην λογική της 

αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας. Μάλιστα, εν τη απουσία ενός κεντρικού φορέα ο οποίος να 

επιλαμβάνεται τα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν στο πεδίο της δημοσιότητας της πόλης, οι συντεχνίες 

σχηματίζουν μια τοπική «κοινωνία πολιτών» επωμιζόμενες οι ίδιες τα προβλήματα αλλά και τις λύσεις 

τους. Επιπλέον, και κατά αναλογία άλλων συσσωματώσεων της περιόδου, οι συντεχνίες των Ιωαννίνων 

λειτουργούν κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα ως φορείς διάδοσης της «Μεγάλης Ιδέας» στο δημόσιο 

πεδίο της πρωτεύουσας της Ηπείρου.186  

  Την δράση αυτή συμπληρώνουν την εν λόγω περίοδο και οι σύλλογοι της ηπειρωτικής διασποράς 

με κυριότερη την ίδρυση (1872) του Ηπειρωτικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου στην Κωνσταντινούπολη ο 

οποίος στοχεύει στην διάδοση της δημοτικής εκπαίδευσης στην Ήπειρο καθώς και στην μόρφωση και 

ηθική διαπαιδαγώγηση των Ηπειρωτών.187  

  Η τάση αυτή φαίνεται πως βρίσκει, λίγο πριν την απελευθέρωση της πόλης, τους 

αντικατοπτρισμούς της και στον τομέα του αθλητισμού όταν και ιδρύεται ο πρώτος, σύμφωνα με την 

υφιστάμενη έρευνα, αθλητικός σύλλογος.  

  Ο Πανηπειρωτικός Γυμναστικός Σύλλογος, καθώς ονομάζεται, συστήνεται στο κοινό της πόλης 

μέσω της Ηπείρου την 25η Δεκεμβρίου του 1911, όταν και αναγγέλλεται η ίδρυση του καθώς και 

δημοσιεύεται πρόσκληση προς τα μέλη του για ψήφιση καταστατικού· η τελευταία πάντως, αν και 

αρχικώς ματαιώνεται, οδηγεί εν τέλει στις αρχές του 1912 στην εκλογή διοικητικού συμβουλίου το οποίο 

συγκροτούν ο αρχιτέκτων Π. Μελίρρυτος ως πρόεδρος, ο Β. Βοΐλας ως αντιπρόεδρος, ο νομικός Σ. 

Συρμακέσης, ο δάσκαλος Δ. Κασιούμης καθώς και οι Β. Κίγκος και Μ. Τζιμόπουλος ως σύμβουλοι ενώ ο 

έμπορος Λ. Αλιεύς επιφορτίζεται με το αξίωμα του ταμία, ο Α. Βαβαρέτος του γενικού γραμματέα και ο 

παραγγελιοδόχος Κ. Αρεταίος του ειδικού. Παρά ταύτα, αν και οι πληροφορίες τις οποίες μας παρέχει ο 

ερευνητής είναι σχετικά λίγες, αξιοσημείωτος της εμφάνισης του συλλόγου αποτελεί ο δημόσιος λόγος ο 

οποίος καταγράφεται και έυχεται ο σύλλογος να καταξιωθεί μεταξύ των υπολοίπων ελληνικών οι οποίες 

δρουν στις κοινότητες της οθωμανικής επικράτειας.188  

 

 

                                                        
186 Γ. Παπαγεωργίου, Οι συντεχνίες στα Γιάννενα κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα (αρχές 19ου αι. ως 1912), 

Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 1982, σσ. 101-104, 150-151 (η διατριβή έχει εκδοθεί υπό τον τίτλο 

Γ. Παπαγεωργίου, Οι συντεχνίες στα Γιάννινα κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα, Ι.Μ.Ι.Α.Χ., Ιωάννινα, 1988)  
187 Ελ. Ι. Νικολαΐδου, ο.π., 309-311 
188 Στ. Μπέτης, «Ηπειρωτικές αδελφότητες και σύλλογοι της Τουρκοκρατίας», Ηπειρωτικά Χρονικά, 26, 1984, 237 



 55 

 

Τα αθλητικά σωματεία των Ιωαννίνων (1919-1934) 

 
 
 
Η προσάρτηση των Ιωαννίνων στο ελληνικό κράτος (1913) παρουσιάζει, καθώς αναφέραμε και 

παραπάνω, μια αξιόλογη εν γένει σωματειακή δραστηριότητα η οποία, όπως θα δούμε, αναπαράγεται και 

στον τομέα του αθλητισμού. Η τάση αυτή, καθώς σημειώνει ο Νικόλαος Αναστασόπουλος, μπορεί να 

εκφράζει το πνεύμα ανανέωσης το οποίο επιφέρει στα δημόσια πράγματα της πόλης η απελευθέρωση και 

το επιχείρημα εναρμόνισης του τοπικού με το εθνικό, ωστόσο ανταποκρίνεται και στην παρακαταθήκη 

των τελευταίων χρόνων της οθωμανικής περιόδου, όπως αυτή αναλύθηκε στην προηγούμενη υποενότητα. 

Αποτέλεσμα των δύο αυτών συνθηκών είναι η συγκρότηση ενός δικτύου το οποίο μέχρι και την 

Μικρασιατική Καταστροφή (1922) καθώς και την επακόλουθη εισροή προσφύγων στο λεκανοπέδιο των 

Ιωαννίνων – πρώτη σημαντική συγκυρία της μεταπελευθερωτικής περιόδου – αριθμεί τουλάχιστον 84 

σωματεία.189  

  Προτού, πάντως, προβούμε στην ανάλυση της δράσης των σωματείων, τόσο στην προκειμένη 

περίοδο όσο και σε εκείνη η οποία έπεται έως και το 1936, οφείλουμε να σημειώσουμε ορισμένες 

διαπιστώσεις οι οποίες, ως αποτέλεσμα της ερευνητικής διαδικασίας, δικαιολογούν, εν πολλοίς, τις 

επιλογές αξιοποίησης των ερευνητικών μας δεδομένων. 

  Κυριότερη διαπίστωση είναι, χωρίς αμφιβολία, ο μη εντοπισμός των καταστατικών των αθλητικών 

σωματείων των Ιωαννίνων της εν λόγω περιόδου· ο τελευταίος σίγουρα δεν μας κάνει σοφότερους, όσον 

αφορά την πραγματικότητα η οποία επικρατεί στο ερευνητικό πεδίο της ιστορίας του αθλητισμού στην 

Ελλάδα ωστόσο υπήρξε καθοριστικός η στόχευση της παρούσας υποενότητας να αρκεστεί στην ανάδειξη 

της δράσης των συλλόγων και όχι της καταστατικής λειτουργίας τους, των εσωτερικών δομών τους καθώς 

και των «λόγων» τους οποίους εκφράζουν. 

Η διαπίστωση αυτή είναι αποτέλεσμα αρκετών επιχειρημάτων εκ μέρους του ερευνητή, ωστόσο 

δύο είναι εκείνες οι οποίες έπαιξαν τον πιο καθοριστικό ρόλο: η έρευνα στο Αρχείο του Πρωτοδικείου 

Ιωαννίνων (στο εξής Α.Π.Ι.) και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

                                                        
189 Ν. Αναστασόπουλος, «Σωματειακή οργάνωση στα Ιωάννινα κατά την απελευθερωτική περίοδο», στο Γ. Παπαγεωργίου - Κ. 

Θ. Πέτσιος (επιμ.), Πρακτικά Α' Πανηπειρωτικού Συνεδρίου «Ιστορία – Λογιοσύνη: Η Ήπειρος και τα Ιωάννινα από το 1430 έως 

το 1913», τόμ. Β, ο.π., 809-832 



 56 

Από την έρευνα στο Α.Π.Ι. δεν προέκυψαν τα καταστατικά των σωματείων παρά μόνο οι ιδρυτικές 

πράξεις αναγνώρισης τους οι οποίες και δύναται να εντοπιστούν στον Α’ τόμο του Βιβλίου 

Αναγνωρισμένων Σωματείων (στο εξής Β.Α.Σ). Η έλλειψη αυτή ενδέχεται να οφείλεται σε αρκετούς 

παράγοντες ωστόσο ως ο πλέον επικρατής φαντάζει η πυρκαγιά στο παλιό Διοικητήριο της πόλης 

(1927)(εικ. 10), στο οποίο στεγαζόταν το Πρωτοδικείο και την οποία φέρεται να προκάλεσαν οι ληστές 

Ρετζαίοι.190 Όπως αναφέρει, μάλιστα, ο Ιωάννης Νικολαΐδης στην πραγματεία του για τα Ιωάννινα του 

Μεσοπολέμου σχετικά με το συμβάν, από την φωτιά καταστράφηκε σημαντικό μέρος του κτιρίου και των 

υποδομών του ενώ «ο εισαγγελέας ... Π. Μαυροπούλης, με ανακοίνωση του, καλούσε όλους, όσοι είχαν στα 

χέρια τους έγγραφα από φακέλους του καμένου Διοικητηρίου ... να τα παραδώσουν το ταχύτερο στις 

υπηρεσίες ...».191 Ακόμη ένα στοιχείο το οποίο μαρτυρά τις επιπτώσεις της πυρκαγιάς στο Α.Π.Ι. είναι και 

οι σκοποί των σωματείων όπως αυτοί αναγράφονται στο αντίστοιχο πεδίο του Β.Α.Σ.. Χαρακτηριστικό 

του τελευταίου είναι πως οι σκοποί των σωματείων τα οποία ιδρύθηκαν πριν το 1928 παραμένουν κενοί 

την ίδια στιγμή που εκείνοι  οι οποίοι αφορούν τα ιδρυθέντα μετά το 1928 σωματεία καταγράφονται 

κανονικά – δείγμα πως το Β.Α.Σ. ενδεχομένως ανασυντάχθηκε.  

Εξίσου σημαντική πηγή για τα καταστατικά των αθλητικών σωματείων των Ιωαννίνων θα 

μπορούσε να είναι και η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, την οποία επίσης μελετήσαμε δίχως, ωστόσο, 

κάποιο αξιόλογο αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή η απουσία καταστατικών οφείλεται περισσότερο στο 

ότι τα τελευταία, αλλά και οι κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, δημοσιεύονταν στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως από το 1890 και μέχρι το 1914 – ένα χρόνο, δηλαδή, κατόπιν της απελευθέρωσης της πόλης 

και 4 χρόνια πριν την ίδρυση του πρώτου αθλητικού σωματείου κατά την μεταπελευθερωτική περίοδο.192  

Υπό αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, και εν τη απουσία των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, 

η ανάλυση θα αρκεστεί σε ότι αντλήθηκε από την έρευνα στον Τύπο της περιόδου, στο Ιστορικό Αρχείο 

του Δήμου Ιωαννιτών (στο εξής Ι.Α.Δ.Ι.), στο Β.Α.Σ. καθώς και σε δευτερογενή βιβλιογραφία. 

Aκόμη μια διαπίστωση η οποία διαφωτίζει την πραγματικότητα η οποία επικρατεί στον 

γιαννιώτικο σωματειακό αθλητισμό του Μεσοπολέμου, και της οποίας η ύπαρξη θα βοηθούσε σημαντικά 

στην ερευνητική διαδικασία, είναι εκείνη η οποία σχετίζεται με την απουσία ενός επίσημου θεσμικού και 

οργανωτικού φορέα. Συγκεκριμένα, σε αντίθεση με την πλειοψηφία των υπόλοιπων σωματείων της 

                                                        
190 για μια αναλυτική καταγραφή του περιστατικού της πυρκαγιάς καθώς και των συνεπειών της βλ. στο Ν. Αναστασόπουλος, 

«Πρωτοδικείο Ιωαννίνων (1913 - 1940): Ιστορία, πρόσωπα και η δράση τους», Ηπειρωτικά Χρονικά,37, Ιωάννινα, 2003, 153-

155 
191 Ι. Ν. Νικολαΐδης, Τα Γιάννινα του Μεσοπολέμου, 1927-1928, τόμ. 7, χ.ό., Ιωάννινα, 1995, 200 
192 Χρ. Κουλούρη, Αθλητισμός και όψεις της αστικής κοινωνικότητας: γυμναστικά και αθλητικά σωματεία, 1870 – 1922, ο.π., 

161 
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ελληνικής επικράτειας τα οποία ήδη από την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα συγκροτούν αλλά και 

εκχωρούνται σε θεσμούς όπως τον Σύνδεσμο Ελληνικών Αθλητικών και Γυμναστικών Σωματείων 

(1897) 193  ή, κατά την διάρκεια του Μεσοπολέμου, στις κατά τόπους ενώσεις και την Ελληνική 

Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (1926) 194  τα σωματεία των Ιωαννίνων θα αρκεστούν κατά την εν λόγω 

περίοδο σε άτυπες και βραχύβιες οργανωτικές απόπειρες μέχρι και την περίοδο 1951-1952 όταν και 

προσχωρούν στους παραπάνω θεσμούς και συντάσσουν την τοπική ένωση τους.195 (εικ. 11 και εικ. 12)  

Τελικώς, και κατόπιν αυτής της μεθοδολογικής παρένθεσης, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί μια πρώτη 

εικόνα για τα σωματεία τα οποία πρόκειται να καταγραφούν. Από την έρευνα, λοιπόν, η οποία 

επιχειρήθηκε στο Β.Α.Σ., μεταξύ των ετών 1914-1936 προέκυψε η ύπαρξη 10 σωματείων τα οποία 

σχετίζονται με τον τομέα του αθλητισμού (πίνακας 1). Εξ αυτών τα 9 προκύπτει ότι είναι αμιγώς 

αθλητικά ενώ 1 φαίνεται να εμπεριέχει αθλητικές δραστηριότητες σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα (Ένωσις 

Νέων Πυρσόγιαννης «ο Φοίνιξ») . Το πρώτο αθλητικό σωματείο, όπως αναλύουμε και παρακάτω, 

ιδρύεται, τυπικά τουλάχιστον, το έτος 1919 (Ποδοσφαιρικός Σύλλογος «ο Ηρακλής») ενώ το τελευταίο το 

1934 (Αθλητικός και Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Παραμυθιάς «το Σούλι»). Εν τέλει από τα σωματεία τα 

οποία ιδρύθηκαν κατά την εν λόγω περίοδο προκύπτει πως 4 εξ αυτών έχουν ως έδρα τους περιοχές εκτός 

του αστικού ιστού των Ιωαννίνων (1 Πυρσόγιαννη, 1 Παραμυθιά και 2 Φιλιάτες) ενώ εντοπίζεται και ένα 

προσφυγικό (Ποδοσφαιρική Αθλητική Ένωση Κολχίδος Ιωαννίνων). 

                                                        
193 το 1928 μετονομάζεται σε Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 
194 σύμφωνα με τον Γ. Γάσια, το 1923 συντάσσεται η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών (Ε.Π.Σ.Α.), το 1924 η Ένωση 

Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας – Θράκης (Ε.Π.Σ.Μ.-Θ.) και το 1925 η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιώς 

(Ε.Π.Σ.Π) στο Γ. Γάσιας, ο.π., 49 
195 Π. Γ. Σταματέλου, «Η κοινωνία των Ιωαννίνων (1950-1951): η μαρτυρία του Τύπου», Ηπειρωτικά Χρονικά, 33, 1998-1999, 

373· ένα μέρος της ιδρυτικής πράξης της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηπείρου εντοπίστηκε στο προσωπικό αρχείο του 

Κωνσταντίνου Κόκκα. Σύμφωνα με το έγγραφο ημερομηνία ίδρυσης της Ε.Π.Σ.ΗΠ. ορίζεται η 1η Ιουνίου του 1952  ενώ η 

ένωση περιλαμβάνει τους νομούς Ιωαννίνων και Άρτας-Πρέβεζας. Τα ιδρυτικά σωματεία της ένωσης είναι τα: 1) Π.Α.Σ. 

«Ατρόμητος» 2) Π.Α.Σ. «Αβέρωφ» 3) Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος «Ολυμπιακός» 4) «Παναμβρακικός» Άρτας 5) «Αετός» 

Άρτας. Τον Δεκέμβριο του ίδιο έτους  η Ε.Π.Σ.ΗΠ. καταθέτει το καταστατικό της στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων και στις αρχές 

του 1953, η ένωση αναγνωρίζεται και τυπικά από το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων με σκοπό στο Β.Α.Σ., τόμ. Α’, Α.Π.Ι., 1914, 

Ιωάννινα, αύξ. αριθμ. 684   
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Πίνακας 1 – Αθλητικά, Γυμναστικά και σχετικά με αθλητικές δραστηριότητες σωματεία (1914-1936) 

A.A. Τίτλος Σωματείου 
Έδρα 

Σωματείου 

Ημερομηνία 

Υποβολής 

Καταστατικού 

Ημερομηνία 

Τοιχοκόλλησης 

Καταστατικού 

Αριθ./Ημερομηνία 

Δικαστικής 

Εγκρίσεως 

Σωματείου 

Ημερομηνία 

Καταχώρησης 

στο Β.Α.Σ. 

Παρατηρήσεις 

(Αριθ./Ημερομηνία 

Απόφασης Διάλυσης – 

Τροποποίησης 

Σωματείου) 

39 
Ποδοσφαιρικός Σύλλογος  

«ο Ηρακλής» 
Ιωάννινα - - 35/27-03-1919 - 

640/15-12-1950 

(Διάλυση) 

122 

Πανηπειρωτικός Αθλητικός 

Σύλλογος Ιωαννίνων 

«ο Πύρρος» 

Ιωάννινα - - 287/18-06-1924 - - 

208 
Πανηπειρωτικός Αθλητικός 

Σύλλογος «ο Ατρόμητος» 
Ιωάννινα - - 437/08-10-1930 - 

39?/27-09-1962 

(Τροποποίηση σε 

«Αθλητικός Όμιλος 

Ιωαννίνων») 

163/23-10-1970 

(Διάλυση) 

225 

Αθλητικός και 

Ποδοσφαιρικός Σύλλογος 

«Ολυμπιακός Ιωαννίνων» 

Ιωάννινα 23-06-1931 10-06-1931 256/10-06-1931 20-06-1931 
641/15-12-1950 

(Διάλυση) 

233 
Αθλητικός Σύλλογος 

Φιλιατών «ο Ηρακλής» 
Φιλιάται 14-08-1931 22-09-1931 367/22-09-1931 30-09-1931 - 

242 

 

Ποδοσφαιρική Αθλητική 

Ένωση Κολχίδος Ιωαννίνων 
Ιωάννινα 18-02-1932 02-03-1932 147/02-03-1932 12-03-1932 

201/18-11-1970 

(Διάλυση) 

250 
Ένωσις Νέων Πυρσόγιαννης 

«Ο Φοίνιξ» 
Πυρσόγιαννη 23-07-1932 16-08-1932 423/16-08-1932 26-08-1932 344/20-06-* (Διάλυση) 

265 
Πανηπειρωτικός Αθλητικός 

Σύλλογος  «ο Αβέρωφ» 
Ιωάννινα 18-03-1933 29-03-1933 131/29-03-1933 10-04-1933 

157/23-10-197* 

(Διάλυση) 

270 
Αθλητικός Σύλλογος 

Φιλιατών «ο Άρης» 
Φιλιάται 13-05-1933 24-05-1933 255/24-05-1933 03-06-1933 - 

418 

Αθλητικός και 

Ποδοσφαιρικός Σύλλογος 

Παραμυθιάς  

«το Σούλι» 

Παραμυθιά 29-04-1934 12-05-1934 232/12-05-1934 22-05-1934 - 

Σημ.: Τα πεδία του πίνακα στα οποία υπάρχει το σύμβολο του αστερίσκου (*) είναι εκείνα τα οποία δεν είναι ευανάγνωστα στην πηγή
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Ποδοσφαιρικός Σύλλογος «ο Ηρακλής» (1919): η ατέλεια της πρώτης συσσωμάτωσης 

 

Αν και πρόκειται αναμφίβολα για το πρώτο ποδοσφαιρικό σωματείο που εμφανίζεται στα 

απελευθερωμένα Ιωάννινα, κατά το έτος 1919,196 ο σαφής προσδιορισμός της πραγματικής χρονικής 

αφετηρίας του «Ηρακλή», αλλά και της συνολικότερης δραστηριότητας του προκαλεί πολλά 

ερωτήματα.  

Στην διαπίστωση αυτή, εκτός των επανειλημμένων ανασυστάσεων του – κάτι το οποίο 

μεταφράζεται και σε μια φτωχή παρουσία στα πλαίσια του δημοσίου πεδίου της πόλης, συντελούν 

ακόμη δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι η πληροφορία, ελεγχόμενη μολαταύτα, του Ιωάννη Ν. 

Νικολαΐδη σύμφωνα με την οποία η εμφάνιση του «Ηρακλή» τοποθετείται στα 1917·197 ο δεύτερος, 

ανάλογης φύσης με τον πρώτο, είναι η ύπαρξη ενός ύμνου αφιερωμένου σε μέλη του συλλόγου ο 

οποίος φέρει την υπογραφή του Άλκη Μάνθου – Μυρσίνη και γράφηκε στα 1918.198 Ως εκ τούτου, και 

πάντα στα πλαίσια μιας υπόθεσης εργασίας, το 1919 ως έτος ίδρυσης του «Ηρακλή» πρέπει να 

λογίζεται περισσότερο ως ένα terminus ante quem199 μιας προϋπάρχουσας και άτυπης συσσωμάτωσης 

και λιγότερο ως πραγματική χρονική αφετηρία της δράσης του.  

Το πλαίσιο συγκρότησης του συλλόγου πρέπει, μάλλον, να θεωρηθεί ως μια διαδικασία 

«εκπολιτισμού από τα πάνω». 200  Συγκεκριμένα, καθώς προκύπτει από τις πηγές, η πρωτοβουλία 

ίδρυσης του σωματείου φαίνεται πως ανήκει στον γιο του Βέλγου πρόξενου Εμμανουήλ ντε Μπουσών 

(ή δε Πουσών) καθώς και σε άλλα μέλη της επιφανούς τοπικής κοινωνίας όπως οι έμποροι Αρίστιππος 

Χαντέλης, Ιωάννης Νιτσίδης και Ναπολέοντας Θεμελής καθώς και ο, ήδη αναφερθείς, Άλκης –

                                                        
196 Β.Α.Σ., τόμ. Α’, Α.Π.Ι., Ιωάννινα, 1914, αύξ. αρ. 39  
197 Ι. Ν. Νικολαΐδης, Τα Γιάννινα του Μεσοπολέμου 1925 – 1926, τόμ. 6, χ.ό., Ιωάννινα, 1994, 135 
198 Ο ύμνος φέρει τίτλο “Ύμνος για τον αρχηγό και υπαρχηγό του συλλόγου «Ηρακλής» Εμμανουήλ δε Πουσών Βέλγον 

την καταγωγήν και τον υπαρχηγόν αυτού Αρίστιππον Χαντέλην έλληναν (Ηπειρώτην) την καταγωγήν” και μπορεί να 

εντοπιστεί στο προσωπικό αρχείο του παλαιού ποδοσφαιριστή και παράγοντα Κωνσταντίνου Κόκκα σε μετεγγραμμένη 

μορφή. Το περιεχόμενο του, γραμμένο με έμμετρο ύφος και εμφανή ηρωοποιητική διάθεση, εκθειάζει τις προσωπικότητες 

του ιδρυτή του συλλόγου Εμμανουήλ ντε Μπουσών (ή δε Πουσών) και του μέλους του Αρίστιππου Χαντέλη. Συνθέτης 

του είναι ο νομικός, λογοτέχνης, και επίσης μέλος του συλλόγου, Άλκης – Μάνθος Μυρσίνης και φέρει ημερομηνία την 

20ή Νοεμβρίου 1918. Ενδεικτικά αναφέρουμε ένα μέρος του: 

«Ω κρατερέ μας Αρχηγέ κι αμίμητο το θάρρος/ Μανώλη μας αθλητικέ που δεν σου βγαίνει άλλος. Εις τον 

τρανό μας Αρχηγό και στον υπαρχηγό ακόμη/ είχαμε την τελευταία μας ελπίδα μια και μόνη. Να κάμετε 

σύλλογον κρατερόν και απαράμιλλον στην τόλμην/ να δείχουνε τον θαυμασμόν κι οι καημέν’ ακόμη » 
199 Στην έρευνα της για τα ελληνικά γυμναστικά και αθλητικά σωματεία της περιόδου 1870 – 1922 η Χρ. Κουλούρη 

σημειώνει πως η ημερομηνία επίσημης έγκρισης της λειτουργίας ενός σωματείου πρέπει μάλλον να χρησιμοποιείται 

επιφυλακτικά. Αν δεν διασταυρώνεται με στοιχεία άλλων πηγών πρέπει να δηλώνει πιθανότατα ένα terminus ante quem το 

οποίο προσδιορίζει την τυπική θέσμιση μιας άτυπης συσσωμάτωσης η οποία προϋπάρχει, στο Χρ. Κουλούρη, ο.π., 162 
200 Με τον όρο «διαδικασία εκπολιτισμού» εννοούμε την γένεση του αθλητισμού ως ειρηνικής μεθόδου  σωματικής 

αναμέτρησης η οποία είναι σύγχρονη της υποχώρησης βίαιων πρακτικών, της επίλυσης διαφορών με μη βίαια μέσα και 

αμοιβαίως συμφωνημένους κανόνες στο Ν. Ελίας – Ερ. Ντάνινγκ, Αθλητισμός και ελέυθερος χρόνος στην εξέλιξη του 

πολιτισμού, μτφρ. Σ. Χειρδάρη – Γ. Κακαρούκα, επιμ. Π. Κυπριανός, Κατάρτι, Αθήνα, 2010, 44 
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Μάνθος Μυρσίνης. 201  Μάλιστα ο τελευταίος, και σε ότι αφορά το σκέλος του «εκπολιτισμού», 

σημειώνει πως η εμφάνιση του συλλόγου δίνει μια άλλη διέξοδο στην φυσική επιθυμία εκτόνωσης της 

νεολαίας η οποία, μέχρι εκείνη την στιγμή, ασχολείται με το δυσάρεστο παιχνίδι του πετροπολέμου, 

κατάλοιπο των οθωμανικών χρόνων.202 Τέλος, αν και δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες ώστε να το 

επαληθεύσουμε, σημειώνεται επίσης πως η δράση του συλλόγου εκτός από αθλητικούς εξυπηρετούσε 

και εθνικούς σκοπούς, αντιμετωπίζοντας ομάδες τούρκων και εβραίων της πόλης.203 Αξίζει πάντως να 

έχουμε υπόψιν μας πως συχνά η ονομασία ενός σωματείου αρκεί, σε κάποιο βαθμό, για να 

συμπυκνώσει ένα μέρος της ιδεολογικής αλλά και κοινωνικής ταυτότητας του. Ως εκ τούτου, η χρήση 

ονομασιών ή εμβλημάτων που παραπέμπουν σε ένα αρχαιοελληνικό ή μυθολογικό πρόσωπο – όπως 

αυτή του Ηρακλή – ενέχει (και) εθνικές σκοπιμότητες.204 

Το 1924, δηλαδή 5 χρόνια κατόπιν της επίσημης ίδρυσης του, ο «Ηρακλής» - ο οποίος 

χαρακτηρίζεται και ως «Πανηπειρωτική Αθλητική Ένωση» - εμφανίζεται ως ανασυγκροτημένος, με 

ευρύτερο αθλητικό πρόγραμμα κατηρτισμένο από τους εμπόρους Επαμεινώνδα Πουλή και Αρίστιππο 

Χαντέλη και με δύο ποδοσφαιρικές ομάδες, μια ανδρών και μια εφήβων.205 Το γεγονός αυτό, δηλαδή 

η ανασυγκρότηση του, μας οδηγεί στην υπόθεση πως το σωματείο βρισκόταν μάλλον σε αδράνεια μην 

εμφανίζοντας κάποια αξιοσημείωτη δραστηριότητα, κάτι το οποίο προκύπτει και από την απουσία του 

από τη δημοσιότητα της πόλης, από το 1919 μέχρι και το εν λόγω έτος. Επιπλέον ως προς την 

διαδικασία της ανασυγκρότησης, η τελευταία προκύπτει πως λαμβάνει χώρα μέσα από τάξεις μιας 

                                                        
201 Γ. Δ. Φαρμάκης, Φωτογραφική διαδρομή ηπειρωτικού αθλητισμού, 1918-1967, χ.ό., Ιωάννινα, 8˙σε ότι αφορά τους ντε 

Μπουσών (ή δε Πουσών) και Χαντέλλη, η παρουσία τους στο ιδρυτικό σχήμα του «Ηρακλή» επιβεβαιώνεται και από τον 

ύμνο όπως αυτός αναλύεται στην υποσημείωση 
202 Άλκ. Μάνθος – Μυρσίνης, Γεώργιος Αχ. Βαβαρέτος, Αφιέρωμα, χ.ό., Αθήνα, 1980, 1˙ σε ότι αφορά το παιχνίδι του 

πετροπολέμου ο Νικολαΐδης αναφέρει μεταξύ άλλων πως μια αγαπημένη συνήθεια των παιδιών, κατά το 1916, ήταν το 

βίαιο παιχνίδι του πετροπολέμου στο οποίο επιδίδονταν ακόμη και οι μαθητές της Ζωσιμαίας Σχολής. Η διαδικασία που 

ακολουθείτο ξεκινούσε από τον σχηματισμό δύο ομάδων  οι οποίες πήγαιναν στην περιοχή του Ατ Παζάρ (σημ. βρισκόταν 

εκεί που σήμερα βρίσκεται η λαϊκή αγορά της Αγ. Μαρίνας) κι ακολούθως «…έσπαγαν τα κεφάλια τους», στο Ι. Ν. 

Νικολαΐδης, Τα Γιάννινα του Μεσοπολέμου 1915 – 1916, τόμ. 2, χ.ό., Ιωάννινα, 1992, 122 
203 Γ. Δ. Φαρμάκης, ο.π. 
204 Χρ. Κουλούρη, ο.π, σσ. 191, 192˙  Ο Β. Τσοκόπουλος στο άρθρο του για την αθλητική ζωή στη Θεσσαλονική κατά το 

πρώτο μισό του 20ού αιώνα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται και εκφράζεται η εθνική ταυτότητα ως 

χαρακτηριστικό του «Ηρακλή» Θεσσαλονίκης στο V. Tsokopoulos, « La formation de la vie sportive à Thessalonique 

(première moitié du XXe s.) », Études balkaniques, 11, 2004, 127-144· γενικότερα, πάντως, φαίνεται πως ήδη από τα 

προεπαναστατικά χρόνια η σημειολογία προσώπων της αρχαίας ελληνικής ιστορίας ή μυθολογίας παίζει καθοριστικό ρόλο 

στην συγκρότηση της νεοελληνικής ταυτότητας και την επιβεβαίωση του εθνικού συνεχούς. Ειδικότερα όσον αφορά τον 

Ηρακλή η Λουκία Δρούλια σημειώνει πως ο συμβολισμός του είχε, ήδη προεπαναστατικά, έναν εθνεγερτικό χαρακτήρα 

και συνδέοντας το νεότερισμο ελληνισμό με το αρχαίο κλέος, στο Λ. Δρούλια, “Η πολυσημία των συμβόλων και το 

«ρόπαλον του Ηρακλέους» του Ρήγα”, Ερανιστής, 21, 1997, σσ. 131, 132· για την ονοματοθεσία αρχαιοελληνικών 

ονομάτων στα πλαίσια της παραπάνω νοοτροπίας βλ .επίσης της ιδίας, «Η εθιμική παράδοση στην ονοματοθεσία και ο 

Διαφωτισμός: Ένα παράδειγμα από την Αχαϊα», Μνήμων, 10, 1987, 187-201 και «Η θεά Αθηνά, θεότητα έμβλημα του 

Νέου Ελληνισμού», Οι χρήσεις της Αρχαιότητας από το Νέο Ελληνισμό, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και 

Γενικής Παιδείας, Αθήνα, 2002, 221-240 
205 Η Αναγέννησις, τχ. 3. 15/02/1924, 1·Αθλητική Επιθεώρησις, Μάρτιος 1924, 12 
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άλλης συσσωμάτωσης, η οποία έχει ήδη κάνει την εμφάνιση της, του Εφηβικού Ηθοπλαστικού 

Συλλόγου «Αναγέννησις».206  

Ακόμη ένας παράγοντας ο οποίος επιβεβαιώνει, την σύνδεση της «Αναγέννησης» με τον 

«Ηρακλή» είναι η προσωπικότητα του φιλολόγου Σωτήρη Ζούμπου. 207  Ο τελευταίος, ο οποίος 

εμφανίζεται το 1925 ως πρόεδρος του συλλόγου να προσκαλεί, μέσω του τοπικού Τύπου, «… πάντα 

τα μέλη … και όσοι θέλουσι να εγγραφώσι ως τοιαύτα …» στα γραφεία της συλλόγου «… εν τη 

λεωφόρω Δωδώνης αρ. 49» προκειμένου να ψηφιστεί καταστατικό, να λάβουν χώρα διοικητικές 

αρχαιρεσίες και να ορισθεί κανονισμός ωρών των ασκήσεων (εικ. 13).208 Από την συνεδρίαση αυτή 

προκύπτει το νέο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου το οποίο απαρτίζεται από τον Σωτ. Ζούμπο 

(πρόεδρο), τον ιατρό  Π. Αποστολίδη (αντιπρόεδρο), τον έμπορο Χ. Μαρτίνη (ταμία), τον Β. Παππά 

(γεν. διαχειριστή) και τους Αρ. Χαντέλλη και τον υπολοχαγό Αρ. Μπαλτατζή ως αρχηγούς του 

ποδοσφαιρικού τμήματος.209  Παράλληλα με τις παραπάνω διεργασίες ο σύλλογος, κατά το ίδιο έτος, 

αρχίζει να λειτουργεί στις τάξεις του και τμήματα χορωδίας και μανδολινάτας (εικ. 14).210    

Αν και φαίνεται να δραστηριοποιείται αγωνιστικά στο επόμενο χρονικό διάστημα, η ισχνή αυτή 

αγωνιστική παρουσία του «Ηρακλή»211 δικαιολογεί σε μεγάλο βαθμό το δημοσίευμα του Ηπειρωτικού 

Αγώνα, κατά το 1927, σύμφωνα με το οποίο ο «... εν αδρανεία διατελών ...», μέχρι πρότινος, σύλλογος 

ανασυστήνεται για ακόμη μια φορά. Η διεργασία αυτή μάλιστα θα οδηγήσει και στη συγκρότηση ενός 

νέου διοικητικού συμβουλίου, το οποίο αυτήν την φορά θα αποτελείται από τον δικηγόρο Σωτ. Γκιζά 

(πρόεδρος), τον Φωτ. Μαρτίνη (αρχηγός), τον Δημ. Αυγερόπουλο (υπαρχηγός), τον έμπορο Κων. 

Παππά (γραμματέας), τον Σταμ. Παπαζώη (διαχειριστής) και τον Αν. Μελή (ταμίας).212 

Επιπλέον, και πάντα στα πλαίσια των ερευνητικών δεδομένων που προέκυψαν, θα μπορούσαμε 

να υποστηρίξουμε πως η τελευταία αυτή ανασύσταση δίνει και μια σημαντική ώθηση στην, 

τουλάχιστον αγωνιστική, δραστηριότητα του συλλόγου. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, λίγους μήνες 

αργότερα, και πιο συγκεκριμένα τον Μάιο του ’28, ο «Ηρακλής» προκηρύσσει ποδοσφαιρική 

αναμέτρηση εναντίον της ομάδας του στρατού, στην πλατεία Στρατώνων.213 Η αναμέτρηση αυτή, 

όπως σημειώνεται, θα λάβει χώρα στις 14 του εν λόγω μήνα και - πέραν του αμιγώς αγωνιστικού - θα 

                                                        
206 Ι.Α.Δ.Ι., Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννιτών (στο εξής Π.Δ.Σ.Δ.Ι.), χφ. 11, αρ. απόφ. 76-07/04/1927, φ. 

322v  
207  η σχέση του Σωτήρη Ζούμπου με τον Εφηβικό Ηθοπλαστικό Σύλλογο «Αναγέννηση» επιβεβαιώνεται στο Α. Ν. 

Γιαννέλος, «Τα περιοδικά στα Ιωάννινα μετά την απελευθέρωση», Ηπειρωτικά Χρονικά, 38, 2004, 24 
208 Ηπειρωτική Ηχώ, 31/10/1925, 4 
209 Ηπειρωτική Ηχώ, 02/11/1925, 4 
210 Ι. Ν. Νικολαΐδης, Τα Γιάννινα του Μεσοπολέμου, 1923-1924, τόμ. 5, ο.π., 25 
211 Αθλητικός Κόσμος, τχ. 28, 1/11/1926, 16 
212 Ηπειρωτικός Αγών, 14/10/1927, 4 
213 Η πλατεία Στρατώνων βρισκόταν πίσω από τα κτίρια της VIII Μεραρχίας, περίπου εκεί όπου βρίσκεται σήμερα το 

πάρκο «Λιθαρίτσια»· αποτελούσε μια εκ των «αθλητικών εγκαταστάσεων» στις οποίες λάμβαναν χώρα αθλητικές 

αναμετρήσεις, κυρίως ποδοσφαιρικές. Για την καταγραφή των αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης των Ιωαννίνων κατά 

την υπό εξέταση περίοδο βλέπε το επόμενο κεφάλαιο  
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έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα της πρόκειται να διατεθούν υπέρ των 

σεισμοπαθών του μεγάλου σεισμού που είχε ήδη πλήξει την Κόρινθο. Μάλιστα, σχετικά με το 

γεγονός, η Ήπειρος σημειώνει πως «πάσα σύστασις προς ενίσχυσιν της εν λόγω ενεργείας θεωρείται 

περιττή».214 Παρά την προκήρυξη πάντως, καθώς προκύπτει, ο αγώνας αναβάλλεται για τις επόμενες 

ημέρες – με άγνωστο το αν τελικώς έλαβε χώρα - και στην θέση του προκηρύσσονται προκριματικοί 

μεταξύ των δύο ομάδων.215 

Το νέο ενδιαφέρον που παρατηρείται στην δραστηριότητα του «Ηρακλή» αποτυπώνεται και σε 

έναν ακόμη τομέα: εκείνον της δημοφιλίας του συλλόγου. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από 

δημοψήφισμα, το οποίο διοργανώνει η πανελλήνιας κυκλοφορίας Αθλητική Εβδομάς σχετικά με το πιο 

δημοφιλές σωματείο, ο «Ηρακλής» από την πρώτη κιόλας στιγμή, εντοπίζεται μεταξύ άλλων 

επίσημων και ανεπίσημων σωματείων της ελληνικής επικράτειας έχοντας λάβει 2 ψήφους.216 Σε αυτό 

το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως τα αποτελέσματα δημοσιεύονται εβδομαδιαίως και μόνον εάν 

πληρούν τους κανόνες που έχει ορίσει η εφημερίδα για το δημοψήφισμα. Ως εκ τούτου, δεν 

αποκλείεται το ενδεχόμενο οι ψήφοι να ήταν περισσότερες αλλά τελικώς να απορρίφθηκαν. Στα 

πλαίσια αυτά λοιπόν, σε κατοπινό φύλλο, ο σύλλογος λαμβάνει 4 ψήφους217 οι οποίες αυξάνονται σε 

6 218  και αργότερα σε 13 219  ώσπου να καταλήξουν στις 23 220  όταν και η διαδικασία του 

δημοψηφίσματος τερματίζεται. (εικ. 15) 

Επιστρέφοντας στον τομέα της αγωνιστικής δραστηριότητας, η τελευταία συνεχίζεται με 

αμείωτη ένταση. Στα πλαίσια αυτής, και πάντα με γνώμονα τις καταγραφές του Τύπου της περιόδου, ο 

«Ηρακλής», κατά τα έτη 1928-1929, δίνει εσωτερικούς αγώνες με την Β’ ομάδα του,221 με μικτές 

ομάδες της πόλης222 ενώ σπανίως αγωνίζεται και ενάντια σε ομάδες άλλων πόλεων της Ηπείρου, όπως 

της Πρέβεζας. 223  Αρκετές φορές, μάλιστα, την ομάδα στελεχώνουν και μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου της όπως οι Δημ. Αυγερόπουλος, Φωτ. Μαρτίνης και Σταμ. Παπαζώης.224 

Εξίσου συχνές είναι και οι αναμετρήσεις με την ποδοσφαιρική ομάδα του στρατού στο γήπεδο 

της πλατείας Στρατώνων. Όπως καταγράφεται μάλιστα, αν και οι αναμετρήσεις αυτές λαμβάνουν 

χώρα «… υπό τον συνήθη ακατάσταστον καιρόν …» της πόλης, η έκβαση τους οδηγεί στο να 

                                                        
214 Ήπειρος, 09/05/1928, 2˙ Ηπειρωτικός Αγών, 09/05/1928, 2 
215 Ηπειρωτική Αγών, 11/05/1928, 1 
216 Αθλητική Εβδομάς, 11/07/1928, 23 
217 Αθλητική Εβδομάς, 18/07/1928, 23 
218 Αθλητική Εβδομάς, 26/07/1928, 24 
219 Αθλητική Εβδομάς, 02/08/1928, 21 
220 Αθλητική Εβδομάς, 12/09/1928, - 
221 Αθλητική, 01/11/1928, 3 
222 Αθλητική, 10/11/1928,˙  14/02/1929, 3˙ Αθλητική Εβδομάς, 21/02/1929, 12 
223 Αθλητική, 26/11/1929, 3 
224 Αθλητική, 01/11/1928, 3 
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χαρακτηριστούν οι ομάδες «… αξίας λόγου, αίτινες … δίδουν την πεποίθησιν ότι θα αποβούν 

υπολογίσιμοι».225  

Ανάλογες αναμετρήσεις ωστόσο λαμβάνουν χώρα και εναντίον ποδοσφαιρικών στρατιωτικών 

ομάδων άλλων πόλεων, όπως της Κέρκυρας. Η τελευταία μάλιστα, η οποία λαμβάνει χώρα τον 

Ιανουάριο του 1930, χαρακτηρίζεται ως «… λαμπράν πρωτοβουλίαν …» για την συνολική αθλητική 

δραστηριότητα της πόλης ενώ η παρουσία επισήμων και πλήθους φιλάθλου κοινού μεταφράζεται ως 

εκδήλωση του ενδιαφέροντος «… υπέρ της αναπτύξεως του αθλητικού στοιχείου των Ιωαννίνων».226  

Τελικώς, το 1930 φαίνεται πως αποτελεί το τελευταίο έτος ύπαρξης του «Ηρακλή» καθώς τα 

επόμενα χρόνια δεν εμφανίζεται να έχει δραστηριότητα· ως εκ τούτου εικάζεται πως η ατέλεια αυτής 

της πρώτης, στα μεταπελευθερωτικά χρονικά της πόλης, αθλητικής συσσωμάτωσης φτάνει στο τέλος 

της.     

 

Πανηπειρωτικός Αθλητικός Σύλλογος Ιωαννίνων «ο Πύρρος» (1924): αθλητική πρωτοπορία και 

αγωνιστική εξωστρέφεια 

 
Σε αντίθεση με την ίδρυση του «Ηρακλή» εκείνη του Πανηπειρωτικού Αθλητικού Συλλόγου 

Ιωαννίνων «ο Πύρρος» φαίνεται να προκύπτει κατά το έτος το οποίο μαρτυρά το Β.Α.Σ.. Η εν λόγω 

διαπίστωση συνάγεται αρχικώς από την ύπαρξη μιας ανακοίνωσης του ίδιου του συλλόγου στις 

15/06/1924 – δηλαδή τρεις ημέρες πριν αυτός αποκτήσει επίσημη μορφή 227  - στο περιοδικό 

Αναγέννησις, μέσω της οποίας αυτός πληροφορεί ότι «… από της τρεχούσης εβδομάδος θα αρχίση τας 

εργασίας του … και θα προπονήση τους διαφόρους φιλάθλους εις όλα τα είδη των αγωνισμάτων».228 

Επιπλέον, η διαδικασία ίδρυσης του φαίνεται να σχετίζεται με το ήδη διατελόν Σύστημα 

Προσκόπων της πόλης. Στο συμπέρασμα αυτό οδηγεί μια σειρά από γεγονότα και πληροφορίες, που 

αφορούν τα δύο σωματεία και την σχέση που έχουν και οι οποίες αποτυπώνονται στα έντυπα μέσα της 

περιόδου.  

Ένα πρώτο πεδίο της σχέσης μεταξύ «Πύρρου» και Προσκόπων είναι η συστέγαση τους σε 

κοινά γραφεία. Όπως χαρακτηριστικά πληροφορεί και η Αναγέννησις, στο ίδιο δημοσίευμα με 

παραπάνω,  «δι’ εγγραφάς μελών και περισσοτέρας πληροφορίας ας απευθυνθούν οι θέλοντες εις τα 

Γραφεία των Προσκόπων …» στην οδό Αραβαντινού 14.229  

Ένα δεύτερο πεδίο είναι αυτό που συγκροτείται στη βάση της κοινής δράσης των δύο συλλόγων 

και εκφράζεται μέσω της συνδιοργάνωσης αθλητικών αγώνων. Συγκεκριμένα κατά τον Ιούνιο και 

                                                        
225 Αθλητική, 12/01/1929, 3˙ 17/01/1929, 3˙ 14/02/1929, 3˙ Αθλητική Εβδομάς, 21/02/1929, 12 
226 Ηπειρωτικός Αγών, 29/01/1930, 3 
227 Β.Α.Σ., τόμ. Α’, Α.Π.Ι., Ιωάννινα, 1914, αύξ. αρ. 112 
228 Η Αναγέννησις, τχ. 11, 15/06/1924, 1 
229 στο ίδιο 
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Αύγουστο του 1924 ο νεοσυσταθείς «Πύρρος» συνδιοργανώνει με τους Προσκόπους τους πρώτους 

κολυμβητικούς230 και αθλητικούς231 αγώνες στα χρονικά της πόλης. Οι αγώνες αυτοί διοργανώνονται, 

αντιστοίχως, στην περιοχή του Μώλου και σε εκείνη του Ζεβαδιέ -  οι τελευταίοι μάλιστα στα πλαίσια 

των εγκαινίων του τοπικού Γυμναστηρίου232 - ενώ περιλαμβάνουν διάφορα αθλήματα (όπως 100, 200 

και 300 μέτρα ελεύθερης κολύμβησης, αγώνες δρόμου, ρίψεως και άλματος) (εικ. 16 και εικ. 17)· σε 

αμφότερες τις διοργανώσεις, ιθύνων νους είναι ο αρχηγός του Συστήματος Προσκόπων και νομικός 

Γεώργιος Αχ. Βαβαρέτος.   

Το τρίτο, και τελευταίο, πεδίο σχέσης του «Πύρρου» με το Σύστημα Προσκόπων έχει να κάνει 

με το γεγονός πως μέλη του πρώτου διατελούν ή έχουν διατελέσει μέλη του δεύτερου. Παραδείγματα 

αυτής της συνθήκης αποτελούν κατά την πρώτη περίοδο σύστασης του συλλόγου ο πρόεδρος του, και 

καθηγητής στο επάγγελμα, Β. Σαχίνης ο οποίος, όπως προκύπτει, έχει ήδη διατελέσει αρχηγός των 

Προσκόπων. Ομοίως, κατά την προκείμενη περίοδο, ο Γεώργιος Αχ. Βαβαρέτος, διατελεί συγχρόνως 

γενικός γραμματέας του «Πύρρου» και αρχηγός του προσκοπικού Συστήματος.233  

Σε ότι αφορά την ονομασία του σωματείου, αυτή, καθώς σημειώθηκε και στην περίπτωση του 

«Ηρακλή», εξυπηρετεί ορισμένες σκοπιμότητες. Τόσο, λοιπόν, ο επιθετικός προσδιορισμός 

«Πανηπειρωτικός», όσο και η χρήση του ιστορικού προσώπου του Πύρρου θα μπορούσαμε να 

υποστηρίξουμε πως στοχεύουν στην ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και του ιστορικού συνεχούς του 

– ένα χαρακτηριστικό των επαρχιακών σωματείων, όπως έχει σημειώσει και η Χρ Κουλούρη.234 Όσον 

αφορά, από την άλλη, το έμβλημα του συλλόγου αυτό ήταν ένας βυζαντινός δικέφαλος αετός ενώ τα 

χρώματα ενώ χρώματα της ομάδας ήταν το άσπρο και το μαύρο.235  

Επιπλέον, και σε σχέση με ορισμένα ακόμη χαρακτηριστικά, όπως ενημερώνει η Αναγέννησις,  ο 

σύλλογος ορίζει «δικαίωμα εγγραφής … δρ. 3 και μηνιαία συνδρομή δραχ 2»236 (εικ. 18) ενώ, μεταξύ 

άλλων, τον Δεκέμβριο του 1924 – δηλαδή 6 μήνες από την ίδρυση του – αποκτά και τον δικό του 

αθλητικό χώρο όταν ο Δήμος του παραχωρεί το γυμναστήριο στην περιοχή Ζεβαδιέ. Στην απόφαση 

                                                        
230 Η άποψη σχετικά με το ότι είναι οι πρώτοι κολυμβητικοί αγώνες υποστηρίζεται στο Ηπειρωτική Ηχώ, 01/01/1925, 4 και 

στο Α. Ν. Γιαννέλος, ο.π., 30˙ βλ. επίσης Ήπειρος, 29/06/1924, 2˙ Η Αναγέννησις, τχ. 13, 15/07/1924, 8 
231  Η άποψη σχετικά με το ότι είναι οι πρώτοι αθλητικοί αγώνες υποστηρίζεται στο Ηπειρωτική Ηχώ, ο.π. και Η 

Αναγέννησις, τχ. 16, 01/09/1924, 8 ˙ βλ. επίσης Ήπειρος, 24/08/1924, 2˙ 29/08/1924, 2 
232 Το Γυμναστήριο στην περιοχή του Ζεβαδιέ αποτελούσε μια από τις αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης. Για την 

καταγραφή των αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης των Ιωαννίνων κατά την υπό εξέταση περίοδο βλέπε το επόμενο 

κεφάλαιο 
233 Σε ότι αφορά την παρουσία των εν λόγω προσώπων στο διοικητικό σχήμα του «Πύρρου» βλ. Ηπειρωτική Ηχώ, 

24/10/1924, 4˙ σε ότι αφορά την σχέση του Β. Σαχίνη με τους προσκόπους βλ. Α. Ν. Γιαννέλος, ο.π., 26 και ειδικότερα την 

υποσημείωση 7 
234 Χρ. Κουλούρη, ο.π., 194˙ για τον χαρακτήρα της ηπειρώτικης ταυτότητας ενδεικτικά βλ. Elias G. Skoulidas, ibid. 
235 Γ. Δ. Φαρμάκης, ο.π., 15 
236 Η Αναγέννησις, τχ. 11, 15/06/1924, 1· συγκρίνοντας το κόστος εγγραφής και συνδρομής με τα μέσα ημερομίσθια της 

περιόδου συμπεραίνουμε πως ο «Πύρρος» ήταν ένα σωματείο που επέτρεπε συμμετοχή σε μια μεγάλη μερίδα της 

κοινωνικής ιεραρχίας στο Μ. Ρηγινός, Παραγωγικές δομές και εργατικά ημερομίσθια στην Ελλάδα (Βιομηχανία – 

Βιοτεχνία), Ε.Τ.Ε, Αθήνα, 1987, 38-50 
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της παραχώρησης μάλιστα, η οποία γίνεται γνωστή και μέσω του Τύπου,237  διατυπώνεται ρητώς πως 

ο σύλλογος «… ουδέν πραγματικό δικαίωμα αποκτά … πλην της απλής συμφώνως προς τον 

προορισμόν του Γυμναστηρίου χρήσεως και υπό τους όρους όπως έχη το δικαίωμα ο Δήμος να διαθέση 

το γυμναστήριον δι’ οιανδήποτε χρήσιν και ζητήση ν’ αφαιρέση από τον Σύλλογο … όποτε δήποτε 

θελήση ».238 Αν, πάντως, μπορούμε να συνάγουμε κάποιο συμπέρασμα από το τελευταίο γεγονός αυτό 

είναι ότι ο «Πύρρος» πρέπει να θεωρείται το πρώτο αθλητικό σωματείο των Ιωαννίνων με δικό του 

αθλητικό χώρο.  

Για το χρονικό διάστημα του έτους 1925, τα δημοσιεύματα τα οποία αφορούν τον σύλλογο και 

την δραστηριότητα του είναι σποραδικά. Μεταξύ αυτών το κυριότερο καταγράφει τις αρχαιρεσίες του 

νέου διοικητικού συμβουλίου του - οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο κτίριο του Κουραμπά -  το οποίο 

αποτελείται από τους Χαρ. Στάρα στην θέση του προέδρου,  τον καθηγητή Δημ. Μαντζίλα στην θέση 

του γραμματέα, τον έμπορο Επαμεινώνδα Πουλή ως ταμία, και τον δικηγόρο Σωτήριο Γκιζά και τον  

δάσκαλο Ευάγγελο Ζαγόρο στις θέσεις των συμβούλων.239 Ο τελευταίος, μάλιστα, αποτελεί ακόμη μια 

ένδειξη της σχέσης του συλλόγου με το Σύστημα Προσκόπων της πόλης καθώς και αυτός, έχει 

χρηματίσει αρχηγός των τελευταίων.240 

Η σποραδικότητα των δημοσιευμάτων θα μπορούσαμε να πούμε πως απαντάται, πιθανότατα, 

στη μη-βιώσιμη κατάσταση του σωματείου κατά την προκειμένη περίοδο. Στη διαπίστωση αυτή 

συνηγορεί σε μεγάλο βαθμό και ένα δημοσίευμα της Ελευθερίας, τον Ιούνιο του 1927, σύμφωνα με το 

οποίο ο σύλλογος «… επανασυστήθη προ τινός …».241  Η επανασύσταση αυτή, ως διεργασία, θα 

αποδώσει ακόμη ένα νέο διοικητικό σχήμα, το οποίο αποτελείται από τους νομικούς Σωτ. Γκιζά και 

Γεωρ. Βαβαρέτο, τον έμπορο Επ. Πουλή, τον Λέοντα Οικονόμου και τον Δημ. Χαμπίμπη,242 ενώ, 

επιπλέον, θα συνοδευτεί και από την διοργάνωση εσωτερικών και Πανηπειρωτικών Αγώνων.243  

Τους πρώτους μήνες του 1928 ο «Πύρρος» θέτει σε εφαρμογή εκείνο το αθλητικό εγχείρημα το 

οποίο, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως, χαρακτηρίζει την πρωτοπορία της δραστηριότητας του, 

δικαιολογώντας, κατά αυτόν τον τρόπο, και τον χαρακτηρισμό τον οποίο επιλέξαμε: μια 

ποδηλατοδρομική εκδρομή με προορισμό την Κωνσταντινούπολη.  

Πιο συγκεκριμένα, στις 10 Μαρτίου ο Ηπειρωτικός Αγών δημοσιεύει σχετικά ότι “κατόπιν 

αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού … Συλλόγου «Πύρρος» την 10ην Ιουνίου. … 

θέλει γίνει μεγάλη π[ο]δηλατοδρομική εκδρομή μέχρι της Κωνσταντινουπόλεως” σημειώνοντας 

                                                        
237 Ηπειρωτική Ηχώ, 11/12/1924, 4 
238 Ι.Α.Δ.Ι., Π.Δ.Σ.Δ.Ι., χφ. 9, αρ. απόφ. 195-03/02/1924, φ. 90v-91r 
239 Ηπειρωτική Ηχώ, 28/06/1925, 4 
240 Αργ. Γιαννέλος, ο.π., 26 και ειδικότερα την υποσημείωση 7 
241 Ελευθερία, 06/06/1927, 2 
242 Ελευθερία, 07/07/1927, 1,2 
243 Ελευθερία, 30/06/1927, 1 
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επιπλέον, σχετικά με το εγχείρημα, ότι «η διανυθησομένη απόστασις υπολογίζεται εις 2000 χιλιόμετρα 

και οι ποδηλατισταί θα διέλθουν δια της Β. Ηπείρου, Θεσσαλνίκης (sic), Ανδριανουπόλεως καταλήγοντες 

εις Μεγάλην Πλατείαν την της Κωνσταντινουπόλεως».244 

Όσο και αν φαίνεται εκτός πραγματικότητας, χρονικού ή κοινωνικού συγκειμένου, το εγχείρημα 

του «Πύρρου» είναι πέρα για πέρα αληθινό, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται σχεδόν έναν μήνα αργότερα 

όταν και ξεκινούν οι πρώτες ποδηλατοδρομικές προπονήσεις. Σε μια εξ αυτών, καθώς αναφέρεται, οι 

ποδηλάτες του συλλόγου διανύουν περίπου 50 χιλιόμετρα ενώ ακολουθούν και άλλες προς πόλεις 

πέριξ των Ιωαννίνων.245 Μεταξύ των τελευταίων είναι και η Άρτα για την οποία την 21η και 22α του 

ίδιου μήνα οργανώνεται ακόμη μια προπονητική εκδρομή αποστάσεως 160 χιλιομέτρων μετ’ 

επιστροφής και διάρκειας 5 ωρών.246 (εικ. 19) 

Τελικώς, δεν γνωρίζουμε αν η ποδηλατοδρομική εκδρομή προς την Κωνσταντινούπολη 

λαμβάνει χώρα, κυρίως εξαιτίας του ότι το εγχείρημα δεν ξανακαταγράφεται στη δημοσιότητα της 

πόλης. Μοναδικό σχετικό γεγονός είναι ένα αίτημα του προέδρου του συλλόγου Σωτ. Γκιζά προς το 

Δήμο της πόλης, το οποίο ωστόσο γίνεται αρκετές ημέρες κατόπιν της προγραμματισμένης 

ημερομηνίας έναρξης της εκδρομής – δείγμα, ενδεχομένως, κάποιας προσωρινής ματαίωσης· το εν 

λόγω αίτημα, το οποίο και συζητείται στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης την 9η Ιουλίου 1928,247 

ζητά, εκ μέρους του Δήμου, την άμεση καταβολή της προβλεπόμενης ετήσιας επιχορήγησης 

προκειμένου το ποδηλατικό τμήμα του συλλόγου να φέρει εις πέρας το εγχείρημα εντός του πρώτου 

δεκαημέρου του Ιουλίου. Αν και το αίτημα γίνεται, εν τέλει, δεκτό το εγχείρημα παραμένει άγνωστο 

αν τελέσθηκε.248 

Σε ότι αφορά την υπόλοιπη αγωνιστική δραστηριότητα, ο «Πύρρος» φαίνεται πως τον Μάϊο του 

εν λόγω έτους αντικαθιστά τον «Ηρακλή» στην ποδοσφαιρική αναμέτρηση η οποία έχει προκηρυχθεί 

προς ενίσχυση των σεισμοπαθών του μεγάλου σεισμού της Κορίνθου.249 Σε διοικητικό επίπεδο, από 

την άλλη, προκηρύσσεται για το τέλος του μήνα γενική συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στη 

Ζωσιμαία Σχολή και στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και το ενδεχόμενο το σωματείο να 

αναγνωριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.250 

Χωρίς, πάντως, να γνωρίζουμε αν τελικώς αποφασίζεται ή όχι η αναγνώριση του «Πύρρου» αυτό 

το οποίο μπορούμε να υποστηρίξουμε με βεβαιότητα είναι πως η γενική συνέλευση αυτή αποδίδει στο 

                                                        
244 Ηπειρωτικός Αγών, 10/03/1928, 3 
245 Ηπειρωτικός Αγών, 05/04/1928, 3 
246 Ήπειρος, 20/04/1928, 2· Ήπειρος, 22/04/1928, 2 
247 Ι.Α.Δ.Ι., Π.Δ.Σ.Δ.Ι., χφ. 13, αύξ. αριθμ. 108-09/07/1928, φ. 39 
248 για μια συνοπτική ανάλυση του φαινομένου βλ. και το Στρ. Ψαράκης, «Μια άγνωστη ιστορία ποδηλατοδρομίας στα 

Ιωάννινα του Μεσοπολέμου (1928)» στο http://goo.gl/tra42H (πρόσβ.: 20/05/2015, 11:51) 
249 Ηπειρωτικός Αγών, 25/05/1928, 4 
250 Ηπειρωτικός Αγών, 31/05/1928, 4 
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σωματείο ένα νέο διοικητικό συμβούλιο. Το τελευταίο αποτελείται από τους Σωτ. Γκιζά, ο οποίος 

επανεκλέγεται παμψηφεί πρόεδρος του συλλόγου, τον Επαμ. Πουλή ως ταμία ενώ στην θέση του 

αντιπροέδρου εκλέγεται ο χρηματιστής Σπ. Πούλιος, γενικός γραμματέας ο φοιτητής Γ. Πουτέτσης και 

έφορος γυμναστηρίου ο Δημ. Αυγερόπουλος. Καθώς συμπληρώνεται από το δημοσίευμα της Ηπείρου 

«η θέσις του γυμνασιάρχου ανετέθη εις τον κ. Δαλιάνην άριστον προπονητήν».251 

Το επόμενο έτος (1929) ο «Πύρρος» προβαίνει σε ακόμη μια πρωτοποριακή αγωνιστική 

διοργάνωση. Συγκεκριμένα, κατόπιν της ποδηλατοδρομίας την οποία επιχείρησε να διοργανώσει κατά 

το προηγούμενο έτος, σειρά έχει τώρα το επιχείρημα διοργάνωσης ιπποδρομιών.252 Καθώς, λοιπόν, 

δημοσιεύεται  “ο Αθλητικός σύλλογος ..προκήρυξεν ... ιπποδρομίας εις τας οποίας δύνανται να λάβωσιν 

μέρος άπαντες οι βουλόμενοι ιππείς κατόπιν αιτήσεως” συμπληρώνοντας πως «... το ανωτέρω αγώνισμα 

είναι πρωτοτυπία δια την χώραν». 253  Παράλληλα με την προηγούμενη διοργάνωση, συνεχίζει να 

αναμετράται και σε ανεπίσημους ποδοσφαιρικούς αγώνες με άτυπες ομάδες της πόλης όπως η 

«Στρατιωτική» 254  καθώς και εκείνη η οποία έχει σχηματιστεί από μαθητές του Πεντατάξιου 

Διδασκαλείου της πόλης.255 

Ανάλογη δραστηριότητα καταγράφει και κατά την διάρκεια του 1930 συνεχίζοντας τις 

ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις με μην αναγνωρισμένα σωματεία της πόλης όπως αυτό της προσκοπικής 

«Νίκης» στο γήπεδο της πλατείας Στρατώνων.256  

Βεβαίως, αν θα μπορούσε κάτι να χαρακτηρίσει το εν λόγω έτος, αυτό σίγουρα θα ήταν η 

εξωστρέφεια η οποία χαρακτηρίζει την δράση του «Πύρρου» η οποία, δίχως αμφιβολία, συνιστά μια 

καινοτομία σε σύνολη την νεότερη αθλητική ιστορία των Ιωαννίνων. Η εξωστρέφεια αυτή εκφράζεται 

πρωτίστως με την διοργάνωση φιλικού αγώνα μεταξύ του γιαννιώτικου συλλόγου και του 

Παναιτωλικού· για το γεγονός, μάλιστα, πληροφορούμαστε μέσω των σελίδων του Ηπειρωτικού 

Αγώνα πως η αναμέτρηση «... θα λάβη χώρα εις το Αγρίνιον...» ενώ, επίσης, σημειώνεται «... ότι 

πρώτην φο(ρ)άν ομά(ς) των Ιωαννίν(ω)ν θα περάση τα σύ(ν)ορα της Ηπε(ί)ρου για ν’ αγω(ν)ισθή ...».257 

Η τελευταία διαπίστωση, αν και εκπορεύεται από ένα ξεκάθαρα αθλητικό γεγονός αναδεικνύει, συν 

τοις άλλοις, μια ιστορική πραγματικότητα της μεσοπολεμικής Ηπείρου – καθοριστική και στην 

ανάπτυξη του αθλητισμού: τις κακές συγκοινωνιακές υποδομές.258   

                                                        
251 Ήπειρος, 16/06/1928, 1 
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Της φιλικής αναμέτρησης στο Αγρίνιο, ωστόσο, προηγείται μια αντίστοιχη μεταξύ των ίδιων 

συλλόγων στα Ιωάννινα259 με το γεγονός, μάλιστα, να καταγράφεται από τον τοπικό Τύπο σε σχεδόν 

ημερήσια διάταξη και με κάθε λεπτομέρεια. Χαρακτηριστικό του τελευταίου είναι η αναφορά πως οι 

αθλητές του Παναιτωλικού, άμα τη αφίξει τους στην πρωτεύουσα της Ηπείρου, «... εγένοντο δεκτοί ... 

παρά του Δημάρχου κ. Βλαχλείδη εν τω δημ(α)ρχιακώ Μεγάρω και προσεφέρθησαν υπό του Δήμου εις 

αυτού(ς) αν(α)ψυκτ(ι)κά».260 Σχετικά με την αναμέτρηση, η οποία περιγράφεται σε κάθε πτυχή της,261 

τονίζεται πως την «... παρηκολούθησαν ο Δήμαρχος της πόλεως ... και πλείστα μέλη της Κοινωνίας (sic) 

της ...» καθώς και πως κατόπιν της λήξης της ακολούθησε τιμητικό δείπνο με παρουσία όλων των 

αθλητών και παραγόντων της πόλης.262 (εικ. 20 και εικ. 21)   

Αναλόγως του αγώνα με τον Παναιτωλικό διεξάγεται, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, και 

αγώνας με τον Παναμβρακικό. Το πρώτο παιχνίδι λαμβάνει χώρα στην Άρτα όπου η δεύτερη ομάδα 

του «Πύρρου» ηττάται263 ενώ το δεύτερο διεξάγεται, λίγες ημέρες αργότερα, στο σύνηθες γήπεδο της 

πλατείας Στρατώνων με νικήτρια την ομάδα των Ιωαννίνων. Καθώς σημειώνεται, μάλιστα, «εξ’ Άρτης 

δια να παρακολουθήσουν την συν(ά)ντησιν ήλθον και πολλοί φίλαθλοι» ενώ μετά το τέλος του 

παιχνιδιού «ο κ. Δήμαρχος εις τους νικητάς π(ρ)οσέφερεν ... έπαθλον κυπέλλου».264 Επιπλέον, όπως 

δημοσιεύεται σε κατοπινό φύλλο, η σχέση του γιαννιώτικου με τον αρτινό σύλλογο δεν εξαντλείται 

αποκλειστικά στο αγωνιστικό πεδίο αλλά συγκροτείται και στα πλαίσια ενός υποτυπώδους δικτύου 

συνεργασίας. Δείγμα της τάσης αυτή φαίνεται να είναι η πρόθεση των δύο σωματείων να σχηματίσουν 

από κοινού μια μικτή ομάδα η οποία να αναμετρηθεί εναντίον του Πανιωνίου.265 

Εκτός, πάντως, από την αγωνιστική δραστηριότητα κατά το εν λόγω έτος λαμβάνουν χώρα και 

διοικητικές αρχαιρεσίες στα πλαίσια των οποίων συγκροτείται ένα νέο διοικητικό συμβούλιο· το 

τελευταίο απαρτίζεται, μεταξύ άλλων, οι νομικοί Γ. Κωνσταντινίδης και Στ. Κατσαδήμας, ο 

εκπαιδευτικός Αλκ. Κοντοπάνος, ο ιατρός Π. Αποστολίδης, ο έμπορος Α. Τσουκανέλης καθώς και ο 

ωρολογοποιός Κ. Βαζάκας.266 

Το 1931, συνεχίζοντας στη λογικής της εξωστρέφειας, το σωματείο του «Πύρρου» προβαίνει σε 

ακόμη μια πρωτοποριακή κίνηση: την ιστορικά πρώτη, ενδεχομένως, διεθνή αναμέτρηση αθλητικού 

σωματείου των Ιωαννίνων.  

                                                        
259 Ηπειρωτικός Αγών, 09/05/1930, 4 
260 Ηπειρωτικός Αγών, 11/05/1930, 4 
261 Ηπειρωτικός Αγών, 16/05/1930, 1, 4 
262 Ηπειρωτικός Αγών, 13/05/1930, 4 
263 Ηπειρωτικός Αγών, 18/07/1930, 4 
264 Ηπειρωτικός Αγών, 22/07/ 1930, 4 
265 Ηπειρωτικός Αγών, 19/08/1930, 4 
266 Ηπειρωτικός Αγών, 17/09/1930, 4 



 69 

Συγκεκριμένα, καθώς αναφέρει ο Ηπειρωτικός Αγώνας της 5ης Απριλίου “επελθούσης συμφωνίας 

μεταξύ της αθλητικής μας ομάδος «Πύρρος» και της πρωταθλήτριας της Αλβανίας «Σκε(ν)τέρμπεη αύται 

θα συναντηθούν εις Κορυτσάν ...”.267 (εικ. 22) Την αθλητική αναμέτρηση, η οποία λαμβάνει χώρα λίγο 

καιρό αργότερα ακολουθούν, ως συνήθως, πολύστηλα αφιερώματα τα οποία περιγράφουν το χρονικό 

της παραμονής του γιαννιώτικου σωματείου καθώς και του επιτελείου του στην αλβανική πόλη, τον 

αγώνα – ο οποίος γίνεται υπό κακές καιρικές συνθήκες και λήγει 4-0 υπέρ της «Σκεντέρμπεη» αλλά 

και το αθλητικό επίπεδο της γειτόνου χώρας σε σύγκριση με εκείνο της Ηπείρου268 ενώ φαίνεται να 

υπάρχει και πρόθεση μιας επαναληπτικής αναμέτρησης στην πρωτεύουσα της Ηπείρου, χωρίς πάντως 

να γνωρίζουμε αν πραγματοποιείται.269 

Η αγωνιστική δραστηριότητα του «Πύρρου» συνεχίζεται και κατά το επόμενο χρονικό διάστημα 

με αναμετρήσεις απέναντι σε ομάδες των γύρω πόλεων, όπως του Παναμβρακικού καθώς  και της 

«Νικόπολις» στην Πρέβεζα. Τελικώς, το 1932 η δράση του συλλόγου φαίνεται να ατονεί, δείγμα μιας 

ενδεχόμενης διάλυσης η οποία οφείλεται, καθώς θα δούμε παρακάτω, στην ίδρυση του Π.Α.Σ. «ο 

Αβέρωφ». 

 

Πανηπειρωτικός Αθλητικός Σύλλογος «ο Ατρόμητος» (1930) – Αθλητικός και Ποδοσφαιρικός 

Σύλλογος «Ολυμπιακός Ιωαννίνων» (1931): η σύντομη ζωή ενός εργατικού και ενός «πειραϊκού» 

αθλητικού σωματείου 

 

 

Πριν την ίδρυση του Π.Α.Σ. «ο Αβέρωφ» ωστόσο – στο χρονικό μεταίχμιο της δεκαετίας του 1920 

προς την δεκαετία του 1930 - κάνουν την εμφάνιση τους στο δημόσιο πεδίο της πόλης ακόμη δύο 

συσσωματώσεις, οι οποίες, καθώς θα δούμε εν συνεχεία καταγράφουν βραχύβια δραστηριότητα στα 

αθλητικά πράγματα των Ιωαννίνων· οι συσσωματώσεις αυτές είναι ο Πανηπειρωτικός Αθλητικός 

Σύλλογος «ο Ατρόμητος» (1930) και ο Αθλητικός και Ποδοσφαιρικός Σύλλογος «Ολυμπιακός 

Ιωαννίνων» (1931). 

  Σε ότι αφορά τον πρώτο, αν και δεν γνωρίζουμε κατά πόσο η εμφάνιση του προκύπτει μέσα 

από μια διαδικασία αναπαραγωγής του προτύπου το οποίο παρέχει το ομώνυμο αθηναϊκό σωματείο 

(1923), αυτό το οποίο μπορούμε να συνάγουμε είναι πως η ίδρυση του αποτελεί την τυπική θέσμιση 

(terminus ante quem) μιας προγενέστερης συσσωμάτωσης. Στην διαπίστωση αυτή συνηγορεί και η 

ανάλογη ύπαρξη τεκμηρίων σύμφωνα με τα οποία ο «Ατρόμητος» φαίνεται να καταγράφει αγωνιστική 
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δραστηριότητα ήδη από το 1928270 ενώ και ένα έτος κατόπιν της ίδρυσης του παρουσιάζεται μέσω 

δημοσιεύματος ως «... παλαιά ομάς ...» της οποίας πρόεδρος φέρεται ο νομικός, δημοσιογράφος και 

μεταγενέστερος δήμαρχος Ιωαννίνων Γρηγόριος Σακκάς.271 

  Σχετικά με τους σκοπούς του σωματείου, αυτοί, αν και γνωστοποιούνται στο αντίστοιχο πεδίο 

του Β.Α.Σ. με την λακωνική φράση «η διάδοση του αθλητισμού εν Ηπείρω»,272 φαίνεται πως επί της 

ουσίας στοχεύουν στη συγκρότηση αυτού το οποίο μαρτυρά και ο υπότιτλος της υποενότητας: ενός 

εργατικού σωματείου. Συγκεκριμένα, καθώς μαρτυρά απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης 

σχετικά με την χορήγηση οικονομικής βοήθειας το σωματείο κατά το έτος 1931 «... διαλαμβάνει 40 

μέλη προερχόμενα εκ των τάξεων των μαθητών και εργατών». 273  Ομοίως, κατά την ίδια περίπου 

χρονική περίοδο ο τοπικός Τύπος καταγράφει τον «Ατρόμητο» ως ομάδα «... αποτελούμενη ως επί το 

πλείστον από εργαζόμενα παιδιά ...».274 Η εργατική ταυτότητα του συλλόγου επιβεβαιώνεται επιπλέον 

και από το γεγονός της συγκρότησης μικτής ομάδας με τον τοπικό Εργατικό Αστέρα275 ενώ την ίδια 

άποψη υιοθετεί και ο Κωνσταντίνος Κόκκας υποστηρίζοντας στις μαρτυρίες του πως το σωματείο 

μετά την πολιτική παρέμβαση της Αριστεράς διαδραμάτισε τον ρόλο της εργατικής ομάδας 

αποτελούμενη κυρίως από εργάτες υποδηματοποιούς. 

  Σε αντίθεση με τον «Ατρόμητο», ο «Ολυμπιακός Ιωαννίνων» φαίνεται πως αποτελεί ακόμη ένα 

δείγμα της πανελλήνιας απήχησης την οποία καταγράφει κατά την εν λόγω περίοδο ο Ολυμπιακός 

Πειραιώς·276 εξού, άλλωστε, και ο χαρακτηρισμός ως «πειραϊκό» σωματείο.  

  Στην διαπίστωση αυτή συνηγορεί και δημοσίευμα του Μαΐου του 1931, σύμφωνα με το οποίο 

“η συμπαθής πρωταθλήτρια του  Πειραιώς και κατά πάσαν πιθανότητα και της Ελλάδος «Ολυμπιακός» 

ηλεκτρίζει τας νεονεύτους ομάδας των επαρχιακών πόλεων αι οποία μαζύ με την ονομασίαν αυτήν 

ζηλούν και την δόξαν της. Εσχάτως δεν είναι περισσότερο από ένας μήνας, μερικοί αποστάται του 

Πύρρου μαζύ με μερικούς άλλους ως επί το πλείστον μαθητάς συνέπτυξαν ένα σύλλογο σε πολύ καλές 

βάσεις και ο οποίος κατ’ αυτάς πρόκειται επισήμως να αναγνωρισθή”. (sic)277 

  Πράγματι, κατόπιν λίγων ημερών η ίδρυση του Αθλητικού και Ποδοσφαιρικού Συλλόγου 

«Ολυμπιακός Ιωαννίνων» αναγνωρίζεται και θεσμικά με σκοπό της δράσης του, καθώς σημειώνεται 

στο Β.Α.Σ., «τη διάδοση του αθλητισμού εν Ηπείρω».278 
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  Αναφορικά με την αγωνιστική δραστηριότητα των συλλόγων, καθώς προκύπτει από 

δημοσιεύματα της περιόδου, φαίνεται πως αυτή αναπαράγεται στα πλαίσια ενός δικτύου 

αναμετρήσεων με τοπικές ομάδες αλλά και ορισμένες οι οποίες προέρχονται από γειτονικές πόλεις. 

Συγκεκριμένα, ο «Ατρόμητος» αναμετράται με συλλόγους της πόλης, όπως ο «Πύρρος»,279 ενώ κατά 

το ίδιο χρονικό διάστημα φέρεται να ενδιαφέρεται να ενισχυθεί και με παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται 

στον «Ολυμπιακό Ιωαννίνων». 280  Ο τελευταίος, από την άλλη, αν και εξίσου ανταγωνίζεται τον 

«Πύρρο»,281 φαίνεται, επιπλέον, πως έρχεται αντιμέτωπος και με ομάδες γειτονικών πόλεων, όπως τον 

«Αμφίλοχο»282 ή τον τοπικό «Ολυμπιακό»283 καθώς και τον Παναμβρακικό.284 

 

Πανηπειρωτικός Αθλητικός Σύλλογος «ο Αβέρωφ» (1933): το σωματείο των σωματείων 

 

 

Κατά αναλογία του «Πύρρου», η δράση τόσο του «Ατρομήτου» όσο και του «Ολυμπιακού Ιωαννίνων» 

φαίνεται να ατονεί εξίσου κατά το έτος 1932. Στην διαπίστωση αυτή, εκτός από την υποχώρηση την 

οποία φανερώνει η παρουσία των δύο συλλόγων στο πεδίο δημοσιότητας της πόλης, καθοριστικό ρόλο 

φαίνεται πως διαδραματίζει και η ίδρυση του Π.Α.Σ. «ο Αβέρωφ».  

  Η διαδικασία συγκρότησης ενός σωματειακού μορφώματος το οποίο να υπερκαθιστά τα 

υπάρχοντα ως «σωματείο των σωματείων», εκπροσωπώντας σύνολο το αθλητικό στίγμα της πόλης των 

Ιωαννίνων και όντας, παραλλήλως, βιώσιμο φαίνεται πως καλλιεργείται ως ιδέα ήδη από το 1932 όταν 

η Επιτροπή Εθνικής Σωματικής Αγωγής συνερχόμενη στην Γενική Διοίκηση Ηπείρου παροτρύνει τους 

τοπικούς φορείς προς την σύμπτηξη ενός και μόνου αθλητικού συλλόγου. 285  Η προαίρεση αυτή 

επιβεβαιώνεται αργότερα κατά το εν λόγω έτος όταν καταγράφεται μεταξύ άλλων πως «... απεφασίσθη 

η συγχώνευσις όλων των αθλητικών συλλόγων, εις ένα Γενικόν Αθλητικόν Σύλλογον ...» 

γνωστοποιώντας παράλληλα ότι αυτός θα φέρει την επωνυμία «ο Αβέρωφ».286 (εικ. 23)  

  Σύστοιχη της εν λόγω καταγραφής, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, είναι και η δημοσιοποίηση 

των αρχαιρεσιών οι οποίες πρόκειται να λάβουν χώρα. Συγκεκριμένα, πρόσκληση συντεταγμένη από 

τα διοικητικά συμβούλια του «Πύρρου», του «Ατρομήτου» και του «Ολυμπιακού Ιωαννίνων», καλεί 

άπαντα τα μέλη των εν λόγω σωματείων «... όπως προσέλθωσι ... εις το Κινηματοθέατρον 
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Ευστρατιάδου εις έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν» με θέματα προς συζήτηση την ανακοίνωση 

προσωρινής επιτροπής σχετικής με την συγκρότηση του Πανηπειρωτικού Αθλητικού Συλλόγου και 

την επιλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου του.287(εικ. 24) Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα 

την ίδρυση του Π.Α.Σ. «ο Αβέρωφ» ο οποίος αναφέρεται ως ένα σωματείο «... φυσικής αγωγής με 

διακλαδώσεις εις όλα τα είδη της γυμναστικής του αθλητισμού και των σπορ γενικώς»·288 ομοίως της 

ίδρυσης εκλέγεται και το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου το οποίο αποτελείται από τον 

έμπορο Σωτ. Μαρτίνη στη θέση του προέδρου,  τον γυμνασιάρχη της Ζωσιμαίας Σχολής Χρίστο 

Σούλη στην θέση του αντιπροέδρου, τον λοχαγό Σ. Αναγνωστόπουλο ως γενικό γραμματέα, τον 

έμπορο Κ. Ζαλλίγα ως ταμία και τον, επίσης, έμπορο Χρ. Μαρτίνη ως έφορο· σύμβουλοι του 

σωματείου αναδεικνύονται ο ιατρός Γ. Δευτεραίος, ο ταγματάρχης Ι. Βογάς, ο οδοντίατρος Γ. 

Χρηστίδης καθώς και οι Γ. Ρίζος, Ι. Νούσιας και Ν. Γκλίναβος ενώ αναπληρωματικοί ο δικηγόρος Σ. 

Κυρκόπουλος, ο έμπορος Ε. Θεόπιστος και ο, επίσης, δικηγόρος Σ. Ρώιμπας· γυμναστής του συλλόγου 

διορίζεται, τελικώς, ο ήδη αναφερθείς Φάνης Δούμας.289  

 Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, και συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 1933, λαμβάνει χώρα 

και η τυπική ίδρυση του σωματείου (terminus ante quem) η οποία ως σκοπό έχει την «σωματική και 

ηθική αγωγή των μελών αυτού εν τε τη έδρα και τας επαρχίας Ηπείρου συμφώνως ταις ελληνικαίς 

παραδόσεσι δια της ιδρύσεως εκασταχού τας ταύτας ... αθλητικών συλλόγων».290  

 Η ανάδραση την οποία φαίνεται πως προκαλεί η ίδρυση του Π.Α.Σ. «ο Αβέρωφ» στο πεδίο 

δημοσιότητας της πόλης επιβεβαιώνεται, εκτός από την επιλογή του ονόματος του συλλόγου προς 

τιμήν του ηπειρώτη εθνικού ευεργέτη Γεωργίου Αβέρωφ, και από την απεικόνιση της σύστασης του 

στον τοπικό Τύπο. Δείγμα της τάσης αυτής είναι και η άποψη σύμφωνα με την οποία το σωματείο «... 

περικλύει εις το διοικητικόν και οργατωτικόν αυτού προσωπικόν πρόσωπα επίλεκτα της καλυτέρας 

κοινωνικής τάξεως, των Ιωαννίνων, επιστήμονας και λογίους παντός κλάδου ...».291 (sic)  

 Αναφορικά με την αγωνιστική του δραστηριότητα, αυτή ακολουθεί, εν πολλοίς, την λογική 

των προκάτοχων τοπικών σωματείων με μοναδική, ωστόσο, διαφορά την απουσία τοπικού 

ανταγωνισμού – αφού, όπως είδαμε, τα υπόλοιπα σωματεία της πόλης οδηγήθηκαν στη συγκρότηση 

του. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, αν και εντοπίζονται αγώνες εναντίον άτυπων σωματείων της πόλης, 

όπως μια ομάδα συγκροτημένη από μαθητές του Αγροτικού Οικοτροφείου της πόλης,292 η πλειοψηφία 

των αναμετρήσεων του γιαννιώτικου συλλόγου λαμβάνει χώρα εναντίον σωματείων γειτονικών 
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πόλεων όπως του Παναμβρακικού 293  ή του «Κεραυνού» Άρτας. 294  Ειδικότερα όσον αφορά την 

τελευταία αυτή λαμβάνει χώρα στην Άρτα, στα πλαίσια θεσμοθετημένου κυπέλλου υπό τον τοπικό 

Μητροπολίτη, 295  και συνδυάζεται με την διοργάνωση «αθλητικής εκδρομής» από τα Ιωάννινα 

προκειμένου οι κάτοικοι τους εκτός από τον αγώνα να απολαύσουν και το περιβάλλον της έτερης 

πόλης της Ηπείρου.296 (εικ. 25) 

 

Προσφυγικός και Αποκεντρωμένος Σωματειακός Αθλητισμός: τα αναγνωρισμένα σωματεία του 

συνοικισμού Κολχίδας, των Φιλιάτων, της Παραμυθιάς και της Πυρσόγιαννης 

 
 
Εκτός, βέβαια, των προαναφερθέντων σωματείων, τα οποία είναι αμιγώς αθλητικά και έχουν ως έδρα 

την πόλη των Ιωαννίνων, η υπό εξέταση περίοδος καταγραφεί και την ίδρυση και δραστηριότητα 

σωματείων στα οποία μια εκ των δύο προηγούμενων συνθηκών – ενίοτε και οι δύο – δεν ισχύουν: 

σωματεία προσφυγικά, σωματεία αποκεντρωμένα του γιαννιώτικου αστικού ιστού, σωματεία τα οποία 

εντάσσουν τον αθλητισμό σε ένα ευρύτερο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα.  

 Χρονικά, το πρώτο εξ αυτών των σωματείων το οποίο κάνει την εμφάνιση του ως μια θεσμικά 

αναγνωρισμένη συσσωμάτωση είναι ο Αθλητικός Σύλλογος Φιλιατών «ο Ηρακλής»· ιδρυθείς το 1931 

με έδρα τις Φιλιάτες της Θεσπρωτίας – οι οποίες κατά την εν λόγω περίοδο ανήκουν διοικητικά στο 

νομό και το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων  – ο σύλλογος στοχεύει στην «...  προπαρασκευή υγειών σωμάτων 

….  ικανών δια την ζωήν …. τα παιδιά του λαού να αγαπήσουν τας σωματικάς ασκήσεις πάσης φύσεως 

και την υγιεινήν ζωήν της υπαίθρου ως και ν’ αναπτύξει αυτά σωματικώς και ηθικώς».297 Αναφορικά με 

την αγωνιστική δραστηριότητα την οποία καταγράφει αυτή φαίνεται να περιορίζεται σε 

ποδοσφαιρικούς αγώνες με άτυπα σωματεία των Φιλιάτων ή γειτονικών πόλεων, όπως της 

Παραμυθιάς,298 με τις αναμετρήσεις να έχουν συχνά και φιλανθρωπικό χαρακτήρα.299  

Δύο χρόνια αργότερα, τον Μάιο του 1933, η θεσπρωτική κωμόπολη αποκτά ακόμη ένα 

αθλητικό σωματείο, τον Αθλητικό Σύλλογο «ο Άρης»· σκοπός του τελευταίου αποτελεί «η σωματική 

και ηθική των μελών αυτού αγωγή».300 Η ίδρυση του «Άρη», παρά ταύτα, θα πρέπει να λογίζεται 

περισσότερο ως το terminus ante quem της ύπαρξης του η οποία, καθώς μαρτυρά και ο τοπικός Τύπος 

                                                        
293 Ηπειρωτικός Αγών, 11/03/1934, 4· Ηπειρωτικός Αγών, 12/03/1934, 2 
294 Ηπειρωτικός Αγών, 04/05/1933, 1 
295 Ηπειρωτικός Αγών, 09/05/1933, 4 
296 Ηπειρωτικός Αγών, 04/05/1933, 4 
297 Β.Α.Σ., τόμ. Α’, Α.Π.Ι., Ιωάννινα, 1914,  αύξ. αριθμ. 233 
298 Ηπειρωτικός Αγών, 27/08/1931, 4· Ηπειρωτικός Αγών, 04/09/1931, 2 
299  τον Φεβρουάριο του 1932 ο «Ηρακλής» αγωνίζεται εναντίον μιας άτυπης ομάδας από αγόρια του Οικοτροφείου 

Φιλιάτων  με τις εισπράξεις της αναμέτρησης να προορίζονται για το μαθητικό συσσίτιο της πόλης· Θεσπρωτία, 

03/02/1932, 4 
300 Β.Α.Σ., τόμ. Α’, Α.Π.Ι., Ιωάννινα, 1914,  αύξ. αριθμ. 270 
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της περιόδου, φαίνεται πως προκύπτει στα τέλη του 1932. 301  Σχετικά με την αγωνιστική 

δραστηριότητα του «Άρη», αυτή περιορίζεται εξίσου σε αναμετρήσεις με συλλόγους γειτονικών 

πόλεων όπως αυτόν της Παραμυθιάς – στον οποίο παραθέτει, μάλιστα, και τιμητικό δείπνο,302 ή της 

Πάργας – στην οποία ο μεταβαίνει με βενζινόπλοιο το οποίο ναυλώνει ο τοπικός «Ολυμπιακός».303  

Πέραν των Φιλιατών, αθλητική σωματειακή δραστηριότητα παρατηρείται από το 1934 και 

στην έτερη θεσπρωτική κωμόπολη της Παραμυθιάς, μέσω του Αθλητικού και Ποδοσφαιρικού 

Συλλόγου «το Σούλι» ο οποίος στοχεύει στην «δια του αθλητισμού, της γυμναστικής και της συναφούς 

ψυχαγωγίας σωματική και πνευματική των μελών του ανάτασις κ’ προαγωγή ...» καθώς και στην 

διάδοση «... του αθλητισμού κ’ του αθλητικού αισθήματος εν γένει εις τον λαόν»304  ενώ και στην 

Πυρσόγιαννη της επαρχίας Κόνιτσας από το 1932 η Ένωσις Νέων Πυρσόγιαννης «Ο Φοίνιξ», 

αναπαράγοντας το πρότυπο των νεανικών οργανώσεων όπως αυτό καθιερώθηκε από τις αρχές του 

20ού αιώνα,305 καλλιεργεί μεταξύ άλλων και τη σωματική διάπλαση των μελών της.306  

Τέλος, η πρακτική της αθλητικής συσσωμάτωσης φαίνεται ότι κατά την προκείμενη περίοδο 

βρίσκει αντίκρυσμα και στο έντονο προσφυγικό στοιχείο της πόλης των Ιωαννίνων 307 μέσω της 

ίδρυσης της Ποδοσφαιρικής Αθλητικής Ένωσις Κολχίδας (1932) η οποία σκοπεύει στην «διάδοση του 

αθλητισμού εις τους πρόσφυγας του Νομού Ιωαννίνων συμφώνως προς τας Ελληνικάς 

παραδόσεις».308 

 

Από την Πανηπειρωτική Αθλητικομουσική Ένωσις στην Ποδοσφαιρική Ομάδα Βήσσανης: τα 

ανεπίσημα αθλητικά σωματεία και η δράση τους 

 

 

Εκτός, βέβαια, από τα επίσημα και αναγνωρισμένα σωματεία τα οποία εξετάσαμε προηγουμένως η 

περίοδος καταγράφει και μια πλειάδα, κυριολεκτικά, ανεπίσημων και μη αναγνωρισμένων συλλόγων. 

Έτσι, αν θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε σχηματικά την αθλητική αυτή σωματειακή 

δραστηριότητα, προκειμένου να αντιληφθούμε το μέγεθος της, τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία 

θα έπαιζαν τον ρόλο τους εποικοδομήματος ενώ τα μην αναγνωρισμένα της βάσης αυτής της 

σωματειακής δομής.  

                                                        
301 Θεσπρωτία, 09/11/1932, 4 
302 Θεσπρωτία, 14/04/1934, 1 
303 Θεσπρωτία, 31/07/1935, σσ. 1, 4 
304 Β.Α.Σ., τόμ. Α’, Α.Π.Ι., Ιωάννινα, 1914,  αύξ. αριθμ. 418 
305 για τις νεανικές οργανώσεις βλ. ενδεικτικά Α. Λιάκος, Η εμφάνιση των νεανικών οργανώσεων: το παράδειγμα της 

Θεσσαλονίκης, ο.π. 
306 Β.Α.Σ., τόμ. Α’, Α.Π.Ι., Ιωάννινα, 1914,  αύξ. αριθμ. 250 
307 Μ. Χριστοπούλου, «Η ένταξη των προσφύγων στην περιοχή των Ιωαννίνων (1922-1930)», Ηπειρωτικά Χρονικά, 38, 

2004, 213-237 
308 Β.Α.Σ., τόμ. Α’, Α.Π.Ι., Ιωάννινα, 1914,  αύξ. αριθμ. 242 



 75 

 Προτού, πάντως, προβούμε στην ανάδειξη της δράσης τους οφείλουμε να σημειώσουμε πως σε 

αντίθεση με τα επίσημα η καταγραφή των ανεπίσημων σωματείων δεν διέπεται, ως διαδικασία, από 

ανάλογη αξιοπιστία· η διαπίστωση αυτή εκπορεύεται κυρίως από το είδος των πηγών οι οποίες 

αξιοποιούνται, με κυριότερη αυτή του τοπικού Τύπου. Ως εκ τούτου στόχος της παρούσας 

υποενότητας δεν είναι η συνολική ανάδειξη του φαινομένου όσο μια δειγματοληπτική καταγραφή η 

οποία αφενός αιτιολογείται από τα ερευνητικά δεδομένα, αφετέρου προβάλλει σε έναν ικανοποιητικό 

βαθμό την σωματειακή αυτή τάση.  

 Ένα πρώτο αποτελεσματικό δείγμα της τάσης αυτής στα μεσοπολεμικά Ιωάννινα είναι ο 

σχηματισμός της Πανηπειρωτικής Αθλητικομουσικής Ένωσις «... παρά πολλών φιλάθλων και 

φιλομούσων νέων της πόλεως ...»309 στα μέσα της δεκαετίας του ΄20. Αποτελώντας, ενδεχομένως, 

αντιστάθμισμα μιας υποτονικής σωματειακής δραστηριότητας η εμφάνιση της φαίνεται πως αφενός 

αναπαράγει το πρότυπο του αθλητικού – πολιτιστικού σωματείου, αφετέρου προκύπτει μέσα από τις 

τάξεις των μελών των δύο μοναδικών συλλόγων της πόλης κατά την εν λόγω περίοδο, του «Ηρακλή» 

και του «Πύρρου». Στη διαπίστωση αυτή συνηγορεί, μεταξύ άλλων, δημοσίευμα – πρόσκληση 

«ενωτικής επιτροπής» σύμφωνα με το οποίο “… καλούνται τα μέλη των αθλητικών σωματείων 

«Πύρρος» και «Ηρακλής» εν τη αιθούση του πρώην Φρουραρχείο ... εις Γενικήν Συνέλευσιν δια την 

σύμπηξιν των Σωματείων”310 καθώς και η στελέχωση του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου στο 

οποίο συμμετέχουν προσωπικότητες γνώριμες από την θητεία τους σε κάποιον από τους υπάρχοντες 

δύο συλλόγους, όπως ο Αρίστιππος Χαντέλλης, ο Σωτήρης Ζούμπος και ο Επαμεινώνδας Πουλής.311  

 Αναλόγως αξιοσημείωτη φαίνεται πως είναι και η δράση του ποδοσφαιρικού σωματείου του 

Α’ Συστήματος Προσκόπων της πόλης το οποίο φέρει την επωνυμία «Νίκη». Ανασυσταθέν το 1923 

σύμφωνα με το περιοδικό Αναγέννησις312, το τοπικό προσκοπικό κίνημα φαίνεται πως ήδη από το 

1924 έχει στις τάξεις του και ποδοσφαιρική ομάδα313 η οποία αναμετράται με άλλα άτυπα σωματεία 

της πόλης314 - μεταξύ των οποίων και η στρατιωτική ομάδα315 - καθώς και με αναγνωρισμένα, όπως ο 

«Πύρρος». 316  Από το 1930 η «Νίκη» φαίνεται να καταγράφει και εξωστρεφή αγωνιστική 

δραστηριότητα αγωνιζόμενη με ομάδες γειτονικών πόλεων όπως τον «Αχιλλέα» - «... ομάδα του 

γυμνάσιου Πρέβεζας».317(εικ. 26)  

                                                        
309 Ηπειρωτική Ηχώ, 16/02/1926, 4 
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311 Ηπειρωτική Ηχώ, 16/02/1926, 4 
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 Κατά αντιστοιχία των αποκεντρωμένων της πόλης των Ιωαννίνων αναγνωρισμένων σωματείων 

δραστηριότητα φαίνεται πως καταγράφουν και ανάλογα άτυπα. Ένα εξ αυτών είναι και ο 

ποδοσφαιρικός σύλλογος του χωριού της Βήσσανης (εικ. 27) ο οποίος, καθώς πληροφορούμαστε από 

αφιέρωμα του Ηπειρωτικού Αγώνα, το 1930 μετρά ήδη ένα έτος λειτουργίας, χωρίς πάντως να έχει 

συγκροτηθεί «... εις νόμιμον σώμα». Στην δραστηριότητα του, μάλιστα, συνεισφέρει οικονομικά και η 

τοπική κοινότητα, διαθέτοντας το ποσό των 750 δραχμών, ενώ για τον ίδιο σκοπό διοργανώνονται και 

θεατρικές παραστάσεις.318 Αναφορικά με την αγωνιστική δράση του, το ποδοσφαιρικό σωματείο της 

Βήσσανης φαίνεται πως αναμετράται απέναντι σε ομάδες γειτονικών χωριών, όπως του Βασιλικού,319 

της Ζίτσας,320 ή των κάτω Ραβένιων321 ενώ πιο σπάνια αντίπαλοι του είναι ομάδες της πόλης των 

Ιωαννίνων όπως ο «Πύρρος».322  

 Ανάλογη αθλητική σωματειακή δραστηριότητα εντοπίζεται επίσης στο χωριό Πλαίσια 

Κατσανοχωρίων όπου, καθώς αναφέρεται, «μερικά φιλοπρόοδα παιδιά άρχισαν τις αναγκαίες 

προπονήσεις για να πραγματοποιήσουν στην κεντρική πλατεία ... μια ποδοσφαιρική συνάντηση μ’ άλλα 

φιλοπρόοδα παιδιά της κοινότητας Πεστών ...». Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία σημειώνεται πως ανήκει 

στον δημοδιδάσκαλο του χωριού, οδηγεί στην συγκρότηση της Παγκατσανοχωρίτικης ενώ 

αναδεικνύει, σύμφωνα με δημοσίευμα της περιόδου, το γεγονός πως ακόμη και «... εις τα πολύ 

απομακρυσμένα μέρη της Ηπείρου, οι κάτοικοι ... ασχολούνται εις τον αθλητισμόν  ως ιδίως εις το 

ποδόσφαιρον, το Αγγλικό αυτό παιγνίδι που κατέκτησε τον κόσμον ολόκληρον».323  

Αθλητικές διοργανώσεις και σωματειακές διενέξεις, ψυχαγωγικές δραστηριότητες και αστική 

κοινωνικότητα: η δημιουργία μιας αθλητικής δημόσιας σφαίρας 

 

 

Αν η εμφάνιση των αθλητικών σωματείων κατά την εν λόγω περίοδο αποτέλεσε μια σημαντική 

συγκυρία στη νεότερη ιστορία της πόλης των Ιωαννίνων τότε, αναμφίβολα, ακόμη πιο σημαντικός 

υπήρξε ο ρόλος τον οποίο αυτά διαδραμάτισαν στον αστικό χώρο της ηπειρωτικής πρωτεύουσας. Η 

διαπίστωση αυτή, όπως θα δούμε και παρακάτω, εκπορεύεται από το γεγονός πως οι αθλητικές 

συσσωματώσεις, όπως και αυτές οι οποίες κινούνται σε άλλα πεδία της καθημερινότητας, αποτελούν 

προνομιακούς χώρους (ανά)παραγωγής μιας αστικής κοινωνικότητας και κινητικότητας.324  

                                                        
318 Ηπειρωτικός Αγών, 23/08/1930, 2 
319 Ηπειρωτικός Αγών, 21/08/1930, 2 
320 Ηπειρωτικός Αγών, 11/08/1933, 2 
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322 Ηπειρωτικός Αγών, 02/09/1930, 4 
323 Ηπειρωτικός Αγών, 12/09/1930, 2 
324 Όπως σημειώνει η Έφη Αβδελά, η εμφάνιση των συσσωματώσεων ως μια νεωτερική, γραφειοκρατικοποιημένη και 

ιεραρχημένη μορφή οργάνωσης ταυτίζεται με την ηγεμονία των μεσαίων αστικών στρωμάτων και την εμφάνιση της 

λεγόμενης «αστικής κοινωνικότητας», στο Ε. Αβδελά, «Εισαγωγή: συλλογική δράση και παραγωγή δημόσιας 
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 Προτού, βεβαίως, προβούμε στην ανάλυση των επιμέρους τρόπων μέσω των οποίων 

συγκροτούνται οι διεργασίες αυτές οφείλουμε να σημειώσουμε πως μια πρώτη, έμμεση, νύξη των 

ζητημάτων τα οποία πρόκειται να εξετασθούν έγινε και στην προηγούμενη υποενότητα· εν ολίγοις, η 

αναφορά  στις τοπικές ή υπερτοπικές αναμετρήσεις στις οποίες συμμετέχουν οι αθλητικοί σύλλογοι 

της περιόδου συνιστά, όπως θα δούμε πιο ενδελεχώς και παρακάτω, ένα μικρό δείγμα κοινωνικότητας 

υπό την έννοια μιας διαδικασίας μέσω της οποίας συνάπτονται σχέσεις, αποδίδονται πολιτισμικά 

νοήματα ή αναπτύσσονται συλλογικές δράσεις στον δημόσιο χώρο .325 

 Στα πλαίσια, λοιπόν, της τελευταίας διαπίστωσης η παρούσα ενότητα θα εξετάσει τους 

τρόπους μέσω των οποίων τα αθλητικά σωματεία (ανά)παράγουν την έννοια της κοινωνικότητας στο 

συγκείμενο της καθημερινότητας τους, της σχέση τους με άλλα αθλητικά σωματεία καθώς και του 

ρόλου τους στην κοινωνία της πόλης των Ιωαννίνων. 

 Ένα πρώτο πεδίο ανάπτυξης μιας μορφής αστικής κοινωνικότητας είναι οι διοργανώσεις οι 

οποίες τελούνται με την συμμετοχή των επίσημων ή ανεπίσημων αθλητικών συλλόγων της πόλης 

καθώς και φορέων της. Σημαντικότερη όλων φαίνεται πως είναι οι «Πανηπειρωτικοί Αγώνες» οι 

οποίοι πρέπει να λογίζονται ως η ιστορικά πρώτη μεγάλης εμβέλειας αθλητική διοργάνωση η οποία 

λαμβάνει χώρα στην πρωτεύουσα της Ηπείρου.  

  Συγκεκριμένα, καθώς προκύπτει από τον τοπικό Τύπο της περιόδου, πρόκειται για μια 

διοργάνωση η οποία επιχειρείται να καθιερωθεί σε ετήσια βάση με χρονολογική αφετηρία το 1926 

όταν και τελείται υπό την αιγίδα της Πανηπειρωτικής Αθλητικομουσικής Ένωσις. Επιπλέον 

αναπαράγοντας το κυρίαρχο έμφυλο πρότυπο της περιόδου, απευθύνεται αποκλειστικά σε άρρενες 

άνδρες και εφήβους ενώ περιλαμβάνει κυρίως αγωνίσματα στίβου. Η αναφορά, μάλιστα, στην ύπαρξη 

ελλανοδίκου επιτροπής καθώς και η καταγραφή των επιδόσεων των αθλητών φανερώνει πως, σε 

αντίθεση με την ελαστικότητα την οποία φανερώνουν οι ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις κατά την ίδια 

περίοδο, οι «Πανηπειρωτικοί Αγώνες» διέπονται από κανονικότητα και ακρίβεια.326  

 Τα επόμενα δύο έτη (1927-1928) η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του «Πύρρου», συχνά με 

την συμμετοχή και άλλων τοπικών φορέων όπως η μπάντα του ορφανοτροφείου «Γεωργίου 

Σταύρου».327 Επιπλέον, καθώς προκύπτει από τις πηγές, στους αγώνες φαίνεται πως συμμετέχουν και 

αθλητές από την γειτονική Πρέβεζα328 ενώ αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός πως στους νικητές 

                                                                                                                                                                                             
κοινωνικότητας στην Ελλάδα του εικοστού αιώνα», στο Ε. Αβδελά – Χ. Εξερτζόγλου – Χρ. Λυριντζής (επιμ.), Μορφές 

δημόσιας κοινωνικότητας στην Ελλάδα του 20ού αιώνα, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 2015, 12 
325 Ε. Αβδελά, «Δημόσια κοινωνικότητα: εννοιολογήσεις και πλαίσιο για συζήτηση», 7 στο http://goo.gl/Xaz96M (πρόσβ.: 

20/05/2015, 12:13) 
326 Ηπειρωτική Ηχώ, 22/05/1926, 4· Ηπειρωτική Ηχώ, 24/05/1924, 4 
327 Ελευθερία, 30/06/1927, 1· Ήπειρος, 05/07/1927, 2· Ελευθερία, 07/07/1927, 1-2 
328 Ηπειρωτικός Αγών, 19/05/1928, 3 

http://goo.gl/Xaz96M
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απονέμονται μετάλλια καθώς και επάργυρα κύπελλα θεσμοθετημένα από φορείς της πόλης329 μεταξύ 

των οποίων και της εφημερίδας Ηπειρωτικός Αγών.330 (εικ. 28) 

Ομοίως, η Αθλητική Ομάδα «ο Φοίνικας» του Β’ Συστήματος Προσκόπων της πόλης, 

ιδρυθείσα τον Φεβρουάριο του 1929,331 γνωστοποιεί μέσω του τοπικού Τύπου την πρόθεση της να 

διοργανώσει πανηπειρωτικούς αγώνες οι οποίοι θα φέρουν την ονομασία «Φοινικιάδες».332 Στους 

αγώνες αυτούς, οι οποίοι λαμβάνουν χώρα τον Οκτώβριο του ίδιου έτους και περιλαμβάνουν 

αγωνίσματα στίβου, αναφέρεται πως συμμετέχουν και αθλητές από την Άρτα και την Πρέβεζα στους 

οποίους παρατίθεται και τιμητικό δείπνο. 333  Το επόμενο έτος, ο ίδιος σύλλογος, εκτός από την 

διοργάνωση των δεύτερων «Φοινικιάδων» 334  τελεί, επιπλέον, ακόμη μια διοργάνωση, τους 

«Πανιωαννίτικους Αγώνες» η οποία, επίσης, περιλαμβάνει αθλήματα του στίβου.335 Οι τελευταίοι, 

μαζί με τους «Πανηπειρωτικούς Αγώνες» επαναδιοργανώνονται από τον «Αβέρωφ» μετά από δύο 

χρόνια· στους δεύτερους, μάλιστα, λαμβάνουν μέρος, για ακόμη μια φορά, αθλητές από την Άρτα, την 

Πρέβεζα και την Λευκάδα ενώ αναφορικά με τα αποτελέσματα τονίζεται ότι «επί των 15 αγωνισμάτων 

την πρώτην θέσιν κατέχουν  τα Ιωάννινα ...».336 

Tέλος, ανάλογες διοργανώσεις φαίνεται πως τελούνται και στο πεδίο του ποδοσφαίρου. 

Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του 1930 δημοσιεύεται η ανακοίνωση της τέλεσης ενός πρωταθλήματος 

υπό την αιγίδα στου «Πύρρου» στο οποίο συμμετέχουν επίσης οι ομάδες της Ένωσις Διδασκαλιστών 

και του Αγροτικού Οικοτροφείου337 ενώ το έπαθλο της διοργάνωσης σημειώνεται πως αθλοθετήθηκε 

από τον μητροπολίτη Σπυρίδωνα.338  

Ένα δεύτερο πεδίο συγκρότησης μιας εκδοχής αστικής κοινωνικότητας είναι οι σωματειακοί 

ανταγωνισμοί και οι διενέξεις. Στην περίπτωση αυτή σημαντικό ρόλο παίζει το χαρακτηριστικό του 

αθλητισμού, και συγκεκριμένα της έννοιας του σωματείου, ως μέσου συγκρότησης συλλογικών 

ταυτοτήτων. Η διεργασία αυτή καλλιεργείται στην βάση πολλών επιπέδων - όπως ο τόπος, το φύλο ή 

η γλώσσα – και αναπτύσσεται αντιθετικά· εν ολίγοις η ενδυνάμωση του ταυτοτικού «εμείς» λαμβάνει 

χώρα μέσω του αντίστοιχου «αυτοί».339 Ειδικότερα, μάλιστα, στην περίπτωση της τοπικότητας, την 

οποία και θα εξετάσουμε ακολούθως, η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα την (ανά)σύνθεση ενός 

                                                        
329 Ήπειρος, 24/05/1928, 2 
330 Ηπειρωτικός Αγών, 18/05/1928, 4 
331 Ηπειρωτικός Αγών, 20/02/1929, 4 
332 Ηπειρωτικός Αγών, 27/09/1929, 4 
333 Ηπειρωτικός Αγών, 15/10/1929, 4· Ηπειρωτικός Αγών, 16/10/1929, 4  
334 Ηπειρωτικός Αγών, 13/06/1930, 3· Ηπειρωτικός Αγών, 14/06/1930, 3 
335 Ηπειρωτικός Αγών, 10/04/1930, 2 
336 Ηπειρωτικός Αγών, 08/08/1933, 3· Ηπειρωτικός Αγών, 24/10/1933, 3 
337 Ηπειρωτικός Αγών, 06/03/1930, 4 
338 Ηπειρωτικός Αγών, 26/03/1930, 3 
339 Ν. Ελίας – Ερ. Ντάνινγκ, ο.π., 271-272 
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αξιακού πλέγματος το οποίο στην βάση της αντιπαλότητας αξιώνει ή απαξιώνει την καταγωγή από 

έναν δεδομένο τόπο.340 

Χαρακτηριστική περίπτωση των όσων προαναφέραμε αποτελεί η ποδοσφαιρική αναμέτρηση 

του «Πύρρου» εναντίον του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, τον Ιούνιο του 1930. Συγκεκριμένα, καθώς 

αναφέρεται στον τοπικό τύπο της περιόδου, μια απόφαση του διαιτητή του αγώνα, την οποία η ομάδα 

του Αγρινίου θεωρεί άδικη, οδηγεί στην διακοπή του και στην έναρξη επεισοδίων εκ μέρους των 

παικτών και οπαδών της τελευταίας τα οποία ως αποδέκτες έχουν τους ποδοσφαιριστές του «Πύρρου»: 

«οι αθληταί μας μετά ταύτα επιβάντες αυτοκινήτου ανεχώ(ρ)ησαν διά το 

ξενοδοχείον συνοδευόμενοι υπό ισχυρά(ς) αστυνομικής δυνάμεως καθ’ ότι 

ολόκληρος λαός (τ)ο(υ) Αγρινίου ελιθοβόλει και εγιουχάιζεν αυτούς κυνηγών 

τούτους με λεμονόκουπες κτλ. ... αναμένων έξωθι αυ(τ)ού επί ολοκλήρους ώρας 

όπως βιοπραγήσωσι κατ’ αυτούς» (sic)  

αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Ηπειρωτικός Αγών.341 Το περιστατικό φαίνεται πως τις επόμενες ημέρες 

λαμβάνει ευρύτερες τοπικιστικές διαστάσεις αφού σε αυτό εμπλέκονται με ανακοινώσεις τους τόσο ο 

Γενικός Διοικητής της Ηπείρου όσο και ο Διευθυντής της, οι οποίοι εκφράζουν την έκπληξη τους για 

το γεγονός επικαλούμενοι «τοπικές αρετές» της πόλης του Αγρινίου όπως το φιλότιμο και την 

φιλοξενία. 342  Ανάλογη αντίδραση, αλλά με αντίθετο αξιολογικό πρόσημο, προκύπτει και από 

ανακοίνωση του συλλόγου του «Πύρρου» ο οποίος περιγράφοντας το χρονικό των επεισοδίων 

αναφέρει μεταξύ άλλων πως η ποδοσφαιρική ομάδα του εξερχόμενη του γηπέδου έγινε αποδέκτης 

ύβρεων όπως «Τουρκόσποροι, παλιογιαννιώτες, ρετζαίοι κ.τ.λ.» (sic).343  Τέλος, ακόμη τοπικιστική 

διάσταση του περιστατικού αναδεικνύει με δημοσίευμα της και η εφημερίδα Ελευθερία αναφέροντας 

χαρακτηριστικά πως: 

«τους Αγρινιώτε(ς) αθλητάς, οι Ιωαννίται συνάδελφοι των εδεξιώθησαν, ελθόντας 

ενταύθα μ(ε)τά μεγίστης ευγενεία(ς) και αγάπης αλλ’ οι Αγρινιώτ(ε)ς αθλητάι 

εφέρθησαν προς τους μεταβάντας εις Αγρίνι(ο)ν Ιωαννίτας συναδέλφους των 

απρεπ(έ)στατα), αγενέστατα, χαμαλικώτατα».344 

Ανάλογα επεισόδια, πάντως, συμβαίνουν κατά την εν λόγω περίοδο και στα πλαίσια αναμετρήσεων 

συλλόγων της πόλης των Ιωαννίνων, όπως αυτής μεταξύ του «Ατρόμητου» και του «Ολυμπιακού» 

αναδεικνύοντας, κατά αυτόν τον τρόπο, την δυναμική των συλλογικών ταυτοτικών διεργασιών. 

Αποτέλεσμα, μάλιστα, του γεγονότος είναι και η διαπίστωση πως «με τοιαύτα επεισόδια, διετρανώθη ο 

                                                        
340 Π. Κυπριανός – Μ. Χουμεριανός, Ανατομία των ποδοσφαιρικών παθών, Διόνικος, Αθήνα, 2009, 158 
341 Ηπειρωτικός Αγών, 03/06/1930, 4 
342 Ηπειρωτικός Αγών, 05/06/1930, 4 
343 Ηπειρωτικός Αγών, 06/06/1930, σσ. 1, 4 
344 Ελευθερία, 26/06/1930, 2 
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φανατισμός των θεατών ...» καθώς επίσης και ότι «η συνάντησις αυτή ενεποίησε θλιβεράν εντύπωσιν εις 

όλους τους φιλάθλους ... και οι γνωστοί τοις πάσι πρωταίτιοι των σκηνών εκηλίδωσαν τον άφθαστον 

ιππποτισμόν και ανδρισμόν του αθλητού, καταφύγοντες εις απρεπή και πρωτότυπα μέσα επιβολής».345 

 Αν, πάντως, οι δύο προηγούμενες περιπτώσεις μπορούν να συστήσουν εκδοχές μιας 

εκπεφρασμένης – μέσω του αθλητισμού – κοινωνικότητας τότε, δίχως αμφιβολία, το κατ’ εξοχήν 

πεδίο κοινωνικής τριβής είναι η ψυχαγωγική δραστηριότητα η οποία αναπτύσσεται στα πλαίσια της 

σωματειακής ζωής· κεντρική θέση σε αυτήν κατέχουν οι χοροεσπερίδες οι οποίες εκτός από το να 

συνιστούν, σε ετήσια συνήθως βάση, το πλέον περίοπτο κοσμικό γεγονός ενός συλλόγου το οποίο 

στοχεύει, κυρίως, στην οικονομική του ενίσχυση αποτελούν, συγχρόνως, και μια από τις ελάχιστες – 

ενδεχομένως τη μοναδική – σωματειακή δραστηριότητα η οποία δεν κάνει έμφυλες διακρίσεις.346 

 Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, ο «Πύρρος», ήδη από το 1928, φαίνεται πως διοργανώνει - ή έστω 

προτίθεται - χοροεσπερίδες σε διάφορους χώρους της πόλης των Ιωαννίνων όπως το καφενείο 

«Αβέρωφ» 347  ή το κέντρο «Ευστρατιάδου». 348  Η τελευταία μάλιστα περιγράφεται ενδελεχώς σε 

πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του Ηπειρωτικού Αγώνα όπου, μεταξύ άλλων, σημειώνεται πως «περιέργως 

... δεν παρέστησαν όσοι αναμένοντο» ενώ «... περιεργότερον εξ όλων ήτο οτι α(π)ουσίαζε(ν) ω(ς) επι το 

πλείς(τ)ον το ευπαθές φ(ύ)λον». Παρά την τελευταία αυτή διαπίστωση πάντως, η οποία ευθύμως 

επισημαίνεται ότι έχει ως αποτέλεσμα μια αριθμητική δυσαναλογία μεταξύ ανδρών και γυναικών, 

τονίζεται πως «εν πάσει περιπτώσει ο σκοπός (το)υ χορού ε(π)έτυχεν διότι εισεπράχθησαν 

ικανοποιητικά ποσά, υπέρ του καλού αυτού συλλόγου».(εικ. 29) 

 Η δραστηριότητα αυτή, η οποία συχνά βρίσκει και την συμπαράσταση του τοπικού Τύπου,349 

αναπαράγεται εν ευθέτω χρόνω και από άλλους αθλητικούς συλλόγους της πόλης· ένας εξ αυτών είναι 

και ο «Αβέρωφ» ο οποίος διοργανώνει χοροεσπερίδα στο καφεζυθοπωλείο «Ήβη» 350  η οποία 

σημειώνει μεγάλη επιτυχία και προσελκύει πλήθος της καλής τοπικής κοινωνίας351 ενώ ο «Ατρόμητος» 

φαίνεται να προτιμά την διοργάνωση μιας θεατρικής παράστασης.352 (εικ. 30) 

 Στην συγκρότηση αυτής της αθλητικής δημόσιας σφαίρας - η οποία από το 1928 εμπλουτίζεται 

με την κυκλοφορία της εφημερίδας Αθλητική353 και το 1931 με την εμφάνιση της πρώτης διαφήμισης 

                                                        
345 Ηπειρωτικός Αγών, 30/07/1931, 2 
346 Χρ. Κουλούρη, ο.π., 202-203 
347 Ήπειρος, 22/03/1928, 2 
348 Ηπειρωτικός Αγών, 28/11/1928, 1 
349 σε δημοσίευμα ανακοίνωσης του «Πύρρου» σχετικής με την πρόθεση διοργάνωσης χοροεσπερίδας ο Ηπειρωτικός 

Αγώνας υπερθεματίζει στο κάτω μέρος της σελίδας γράφοντας προτρέποντας «ΕΝΙΣΧΥΣΑΤΕΝ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΝ ΚΑΙ 

ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΝ»· Ηπειρωτικός Αγών, 15/01/1931, 1  
350 Ηπειρωτικός Αγών, 14/01/1933, 4 
351 Ηπειρωτικός Αγών, 19/01/1933, 1 
352 Ηπειρωτικός Αγών, 17/05/1931, 4 
353 σε δημοσίευμα του Ηπειρωτικού Αγώνα ανακοινώνεται πως η κυκλοφορία της θα αρχίσει στα τέλη του Οκτωβρίου του 

εν λόγω έτους, στο Ηπειρωτικός Αγών, 17/10/1929, 2  
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αντιπροσωπείας αθλητικών ειδών στην πόλη των Ιωαννίνων (εικ. 31)354 – φαίνεται πως καθοριστικό 

ρόλο συνιστά ακόμη ένας, τελευταίος, παράγοντας: η πρόσληψη της σωματειακής ζωής ως ένα, με 

όρους Pierre Bourdieu, πεδίο παραγωγής κεφαλαίου· ένας χώρος ο οποίος, εν ολίγοις, (ανά)παράγει 

σταθερές ή δημιουργεί προοπτικές στα πλαίσια μιας κοινωνικής ομάδας ή εν γένει της κοινωνικής 

ιεραρχίας.355 

 Στην διαπίστωση αυτή, ειδικότερα όσον αφορά την περίπτωση των αθλητικών σωματείων της 

πόλης των Ιωαννίνων, οδηγεί μια σειρά από δεδομένα τα οποία προέκυψαν ως αποτέλεσμα της 

έρευνας. Το πρώτο εξ αυτών σχετίζεται με την επαγγελματική ενασχόληση των εκάστοτε διοικητικών 

παραγόντων η οποία στα πλαίσια της αποδοχής της θεωρίας σύμφωνα με την οποία ένα σωματείο 

συνιστά ένα πεδίο (ανά)παραγωγής κεφαλαίου επιβεβαιώνει ότι «στα επαρχιακά κέντρα ... οι αθλητικοί 

σύλλογοι συσπειρώνουν ... τις τοπικές ελίτ».356  

Συγκεκριμένα, καταγράφοντας τα ονόματα εκείνων οι οποίοι διοικούν τα συμβούλια των 

συλλόγων, όπως αυτά εντοπίζονται στον τοπικό Τύπο, και αναζητώντας την επαγγελματική τους 

ενασχόληση σε οδηγούς της περιόδου357 ή σε δευτερογενή βιβλιογραφία358 προκύπτει ότι σε σύνολο 

57 επιβεβαιωμένων προσώπων (πίνακας 2) οι 24 – ήτοι το 42% του συνόλου (γράφημα 1)  – ανήκει 

στην κατηγορία των εμπόρων - ιδιοκτητών καταστημάτων και των ελεύθερων επαγγελματιών, όπου 

την μερίδα του λέοντος κατέχουν οι δικηγόροι και οι ιατροί. Αμέσως λιγότεροι των προηγουμένων 

είναι όσοι ανήκουν επαγγελματικά στην κατηγορία των καθηγητών – δασκάλων (7 – 12%) ενώ μικρή 

αλλά αξιοσημείωτη παρουσία εμφανίζουν και οι στρατιωτικοί (3 – 5%). Παρά ταύτα, οφείλουμε να 

σημειώσουμε πως ένα σημαντικό ποσοστό του συνόλου (20 - 35%) υπήρξε ακαθόριστο ως προς την 

επαγγελματική του ταυτότητα χωρίς ωστόσο αυτό να υποβαθμίζει την τάση την οποία επιχειρούμε να 

αναδείξουμε.  

Το δεύτερο δεδομένο στο οποίο κατέληξε η έρευνα στους παράγοντες των γιαννιώτικων 

αθλητικών σωματείων, ενισχύοντας την άποψη πως η σωματειακή ζωή συνιστά ένα είδος κεφαλαίου, 

αφορά την συχνή παρουσία ορισμένων εξ αυτών σε τουλάχιστον 2 διοικητικά συμβούλια - 

συγκεκριμένα 10 πρόσωπα εκ των 57, δηλαδή το 18%. Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουμε πως ο 

Γεώργιος Αχ. Βαβαρέτος εκτός από τον «Πύρρο», χρηματίζει, μεταξύ άλλων, αρχηγός του Α’ 

                                                        
354 Ηπειρωτικός Αγών, 03/01/1931, 3 
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Καταστατικών Εταιρειών», στο Δ. Ρόκος (επιμ.), Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Ηπείρου, Λιβάνης, Αθήνα, 2007, 184-201 
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Συστήματος Προσκόπων, όπως αναφέραμε και παραπάνω, ενώ επιπλέον διατελεί μέλος του Εφηβικού 

Ηθοπλαστικού Συλλόγου «η Αναγέννησις», της Ηπειρωτικής Μανδολινάτας καθώς και της 

Πανηπειρωτικής Ένωσης Εφέδρων Πολεμιστών την ίδια στιγμή κατά την οποία οι Αρίστιππος 

Χαντέλλης, Επαμεινώνδας Πουλής και Σωτήρης Ζούμπος εντοπίζονται αρχικώς ως μέλη του 

«Ηρακλή» και ακολούθως του «Πύρρου».  

 Η τελευταία διαπίστωση, αν και σημαντική ως έχει, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στα 

πλαίσια των αποτελεσμάτων τα οποία παράγει· εν ολίγοις, η συχνή παρουσία των ίδιων προσώπων σε 

διοικητικά συμβούλια αθλητικών, και μη, συλλόγων φαίνεται πως λαμβάνει χώρα στα πλαίσια ενός 

δομημένου κοινωνικού δικτύου το οποίο παράγει ένα κοινωνικό κεφάλαιο. Το τελευταίο ορίζεται από 

τις διαπροσωπικές σχέσεις οι οποίες διέπουν την σωματειακή ζωή - κυρίως την αμοιβαιότητα και την 

αναγνωρισιμότητα - και φαίνεται πως «εξαργυρώνεται» από μια κοινωνική κινητικότητα η οποία 

συνδέεται με την δημοτική αρχή της πόλης. Συγκεκριμένα, προκύπτει πως 6 από τα 57 πρόσωπα τα 

οποία διατελούν μέλη Δ.Σ. αθλητικών συλλόγων – κατά προσέγγιση 1 στους 10 δηλαδή (πίνακας 3) – 

χρηματίζουν, τόσο κατά την εν λόγω χρονική περίοδο όσο και μεταπολεμικά, διοικητικοί παράγοντες 

του Δήμου της πόλης. 359  Ορισμένοι, μάλιστα, εξ αυτών όπως ο Πέτρος Αποστολίδης, ο οποίος 

διατελεί σύμβουλος του «Ηρακλή» ή ο Γρηγόριος Σακκάς, ο οποίος εντοπίζεται ως μέλος του 

«Ατρομήτου», χρηματίζουν και Δήμαρχοι της πόλης. 

 Η σχέση αυτή, πάντως, φαίνεται πως ούτε μονόδρομη είναι, ούτε παράγει αποκλειστικά το 

είδος του κεφαλαίου το οποίο αναλύσαμε προηγουμένως αλλά, μάλλον, περισσότερο 

«ανακυκλωτική»· μπορεί δηλαδή τα αθλητικά σωματεία να συγκροτούν ένα δίκτυο το οποίο 

επωφελεί, εν τέλει, τα μέλη τους σε μια κινητικότητα προς ανώτερα πεδία της κοινωνική ζωής, όπως ο 

τοπικός Δήμος, ωστόσο, η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα και την συγκρότηση ενός οικονομικού 

κεφαλαίου το οποίο επωφελεί και τους συλλόγους. Εν ολίγοις, στο συγκείμενο του ίδιου κοινωνικού 

δικτύου τα πρόσωπα τα οποία διοικούν τους συλλόγους επωφελούνται από τους τελευταίους αλλά και 

τους επωφελούν - πάντα με γνώμονα την προώθηση ίδιων συμφερόντων.  

Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, όπως προκύπτει από έρευνα στα πρακτικά του Δημοτικού 

Συμβουλίου της πόλης (πίνακας 4),360 τα σωματεία φαίνεται πως απολαμβάνουν επιχορηγήσεων σε 

ετήσια, σχεδόν, βάση είτε μέσω του δημοτικού προϋπολογισμού, είτε μέσω έκτακτης οικονομικές 

ενίσχυσης· πλέον επωφελημένο σωματείο από αυτήν την σχέση είναι ο «Πύρρος» ο οποίος, αμέσως 

μετά την Φιλαρμονική του Δήμου η οποία αποτελεί το κατ’ εξοχήν ενισχυμένο, οικονομικά, σωματείο 

                                                        
359 Ι.Α.Δ.Ι., Ηλεκτρονικό Αρχείο, Δημαρχιακές Επιτροπές 
360 αν και η έρευνα επικεντρώθηκε στην περίοδο 1919 – 1935 τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν και αναγράφονται στον 

πίνακα αφορούν έτη κατά τα οποία εντοπίστηκε η ύπαρξη προϋπολογισμού  
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κατά την διάρκεια του Μεσοπολέμου,361 λαμβάνει επιχορηγήσεις οι οποίες συνολικά ανέρχονται στις 

18.500 δραχμές. Εκ των υπολοίπων γνωστών αθλητικών συλλόγων οικονομική ενίσχυση φαίνεται πως 

λαμβάνουν ο «Ολυμπιακός Ιωαννίνων» και ο «Ατρόμητος» ενώ επιχορηγήσεις εντοπίζονται και προς 

άλλους αθλητικούς συλλόγους χωρίς, ωστόσο, να αναφέρεται το όνομα τους.  

Αναφορικά με την φύση των επιχορηγήσεων, αυτή φαίνεται ότι πρωτίστως στοχεύει στην 

λειτουργική υποστήριξη των σωματείων· τόσο η περίπτωση του «Πύρρου», 362  του οποίου 

επιχορηγείται η ποδοσφαιρική ομάδα το 1924, όσο και εκείνες των «Ολυμπιακού Ιωαννίνων» και 

«Ατρομήτου», οι οποίοι αμφότεροι επιχορηγούνται «προς εκπλήρωση των σκοπών τους», 363 

επιβεβαιώνουν την προηγούμενη διαπίστωση.  

Ανάλογες επιχορηγήσεις λαμβάνουν χώρα και στα πλαίσια κάποιας αθλητικής διοργάνωσης. 

Χαρακτηριστική του τελευταίου είναι η επιχορήγηση προς τον «Πύρρο» για την διοργάνωση 

ποδηλατοδρομίας προς την Κωνσταντινούπολη – την οποία εξετάσαμε παραπάνω – καθώς και ακόμη 

μια με σκοπό την συμμετοχή του σε ποδοσφαιρικούς αγώνες.364  

Προτού ολοκληρώσουμε, πάντως, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η οικονομική αυτή σχέση 

προκαλεί, συχνά, και ερωτηματικά. Ενδεικτικό της τελευταίας αυτής διαπίστωσης αποτελεί ένα 

αίτημα του «Πύρρο» προς την δημοτική αρχή της πόλης για οικονομική ενίσχυση 5.000 δραχμών «... 

δια προμήθειαν ... ποδοσφαιρικών και αθλητικών οργάνων» η οποία, πάντως, οδηγεί το Δημοτικό 

Συμβούλιο να αποφανθεί πρωτίστως την συγκέντρωση πληροφοριών «... αν ο αθλητικός Σύλλογος ... 

έχει ούτως ανάγκην αθλητικών οργάνων ... και αν θα εδικαιολογείτο η τοιαύτη επιχορήγησις ...» 

επιφυλασσόμενο για την οριστική του απόφαση.365  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
361  Μ. Παππά – Στρ. Ψαράκης, «“Tο κύριο στοιχείο, το απαραίτητο γνώρισμα της προόδου”: Φιλαρμονική Δήμου 

Ιωαννιτών. Μία μουσική πορεία ανάμεσα σε δύο αιώνες», Ιωάννινα, 2015, 1-3 (υπό δημοσίευση) 
362 Ι.Α.Δ.Ι., Π.Δ.Σ.Δ.Ι., χφ. 9, αρ. απόφ. 194-03/12/1924, φ. 90v 
363 Ι.Α.Δ.Ι., Π.Δ.Σ.Δ.Ι., χφ. 17, αρ. απόφ. 67-04/05/1931, φ. 21v-22r· Ι.Α.Δ.Ι., Π.Δ.Σ.Δ.Ι., χφ. 17, αρ. απόφ. 113-31/07/1931, 

φ. 54r 
364 I.Α.Δ.Ι., Π.Δ.Σ.Δ.Ι., χφ. 16, αρ. απόφ. 127-27/08/1930, φ. 35 
365 I.Α.Δ.Ι., Π.Δ.Σ.Δ.Ι., χφ. 14, αρ. απόφ. 232-30/10/1929, φ. 156r 
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Πίνακας 2 – Επαγγελματική σύνθεση μελών Δ.Σ. αθλητικών σωματείων Ιωαννίνων 

Ελεύθεροι Επαγγελματίες 12 

Υπάλληλοι 1 

Στρατιωτικοί 3 

Έμποροι 12 

Καθηγητές-Δάσκαλοι 7 

Άγνωστης Επαγγελματικής Ταυτότητας 20 

Φοιτητές 1 

Χειρωνάκτες 1 

Σύνολο 57 

 

 

 

 

 

Γράφημα 1 - Επαγγελματική σύνθεση μελών Δ.Σ. αθλητικών σωματείων Ιωαννίνων (%) 
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Πίνακας 2 – Μέλη Δ. Σ. τα οποία διετέλεσαν Δήμαρχοι ή Δημοτικοί Σύμβουλοι της πόλης των Ιωαννίνων 

Δήμαρχοι 2 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 6 

Σύνολο 6 

Ποσοστό 11% 

 

Σημ.: Η αναντιστοιχία του συνόλου με τις επιμέρους κατηγορίες του πίνακα οφείλεται στο γεγονός πως ένας εκ των προσώπων διατελεί Δημοτικός Σύμβουλος και 

Δήμαρχος της πόλης (Γρηγόριος Σακκάς) ενώ ακόμη ένα πρόσωπο εντοπίζεται ως Δήμαρχος χωρίς να έχει διατελέσει Δημοτικός Σύμβουλος (Πέτρος Αποστολίδης)

 

 

 

Πίνακας 4 – Eτήσιες επιχορηγήσεις δήμου Ιωαννιτών προς αθλητικά σωματεία 

Αθλητικά Σωματεία 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1933 1934 Σύνολο 

Ποδοσφαιρικός Σύλλογος 500   500                 1.000 

Πανηπειρωτικός Αθλητικός Σύλλογος Ιωαννίνων 

«ο Πύρρος» 
  500       4.000 4.000 6.000 4.000     18.500 

Πανηπειρωτικός Αθλητικός Σύλλογος «ο Ατρόμητος»                 2000     2.000 

Αθλητικός και Ποδοσφαιρικός Σύλλογος 

«Ολυμπιακός Ιωαννίνων» 
                2000     2.000 

Αθλητικοί Σύλλογοι               4.000   4.000 4.000 12.000 
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Όταν στα τέλη της δεκαετίας του 1910 ο επιφανής Γάλλος αρχιτέκτονας Ερνέστ Εμπράρ επιμελείται 

το συντεταγμένο από τους αδερφούς Μπερνασκόνι πρώτο ρυθμιστικό σχέδιο της πόλης των 

Ιωαννίνων 366  – όπως άλλωστε έχει ήδη κάνει και με το αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης 367  - το 

δημοτικό συμβούλιο της πρωτεύουσας της Ηπείρου, το οποίο και επιλαμβάνεται των προτάσεων του, 

διατυπώνει ορισμένες ενδιαφέρουσες επισημάνσεις· συγκεκριμένα, αφού παραδέχεται πως: 

«... αι νέαι χαράξεις του κ. Εμπράρ εξετελέσθησαν τόσον εντέχνως και τόσον 

φιλοκάλως, ώστε να προκύπτη εξ΄αυτών πόλις θαυμασίως μεμορφωμένη, επομένως 

αποβαίνει δυσχερές και τολμηρόν να θίξη κανείς τας καλλιτεχνικάς γραμμάς ...» 

τονίζει ότι «... σημεία τινά του σχεδίου τούτου δύνανται να υποστώσι ... ελαφράς τροποποιήσεις, χωρίς 

το καλλιτεχνικόν σύνολον να αλλοιωθή». Στα σημεία αυτά, τα οποία αφορούν ως επί το πλείστον 

χαράξεις οδών, εντοπίζεται και η προσθήκη δύο «όλως ουσιωδώς», όπως χαρακτηρίζονται, 

οικοδομημάτων: της κεντρικής υποστέγου αγοράς και του γυμναστηρίου της πόλης. Μάλιστα, η 

απουσία τους από το σχέδιο του Γάλλου αρχιτέκτονα οδηγεί το δημοτικό συμβούλιο των Ιωαννίνων 

να επιμείνει πως «επί των δύο τούτων παρελειφθεισών οικοδομών, δέον να επιστηθή η προσοχή του κ. 

Εμπράρ». Κατόπιν όλων αυτών σημειώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο «... απεδέξατο κατ’ αρχήν 

και εγκρίνει το σχέδιον του κ. Εμπράρ, υπό τον όρον να επενεχθώσιν επ΄αυτού αι ... υποδεικνυόμεναι 

τροποποιήσεις».368  

Αν και εν τέλει το σχέδιο εφαρμόστηκε μερικώς, με αρκετές παραλείψεις – 

συμπεριλαμβανομένων και των δύο προαναφερθέντων έργων - και σε μεγάλο βάθος χρόνου – κατ’ 

αναλογία εκείνου της Θεσσαλονίκης369 - μέσα από την ανάγνωση και ανάλυση του προκύπτει, εκ 

μέρους της δημοτικής αρχής,  μια σημαντική πρόθεση: η προσπάθεια της η πόλη των Ιωαννίνων να 

εξασφαλιστεί με μια αθλητική εγκατάσταση.  

Με βάση, λοιπόν, την τελευταία διαπίστωση, και στα πλαίσια των αξιακών προσήμων με τα 

οποία ενδύεται, εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου, το εγχείρημα όσο και της διαμόρφωσης μιας 

αθλητικής δημόσιας σφαίρας στην πρωτεύουσα της Ηπείρου, κατά την εν λόγω περίοδο, σκοπός του 

παρόντος κεφαλαίου είναι η ανάδειξη της διαδικασίας ανέγερσης αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς 

και ο ρόλος τον οποίον αυτές διαδραματίζουν, τόσο πρακτικά όσο και συμβολικά, στο αστικό 

συγκείμενο των Ιωαννίνων κατά τον Μεσοπόλεμο. 

 

                                                        
366  Γ. Σμύρης, «Πολεοδομία και αρχιτεκτονική στα Ιωάννινα πριν και μετά την απελευθέρωση» στο http://goo.gl/q3y2gq 

(πρόσβ.: 25/06/2015, 20:44) 
367  Al. Yerolympos, Urban transformations in the Balkan (1820-1920): aspects of balkan town planning and the 

remaking of Thessaloniki, University Studio Press, Thessaloniki, 1996,  87-128 
368 Ι.Α.Δ.Ι., Π.Δ.Σ.Δ.Ι., χφ. 6, αρ. απόφ., 163/04-12-1919, φ. 2v-3 
369 Al. Yerolympos, ibid., 125-128 

http://goo.gl/q3y2gq
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Αστικός χώρος και αθλητισμός: το φαινόμενο των αθλητικών εγκαταστάσεων 

 

Αν θα μπορούσε να τεθεί μια ορισμένη θεωρητική αφετηρία στην μελέτη και ανάλυση του 

φαινομένου της εμφάνισης αθλητικών εγκαταστάσεων αυτή θα εκπορευόταν από την παραδοχή πως 

οι πρώτες είναι το αποτέλεσμα της οικειοποίησης και του μετασχηματισμού της έννοιας του χώρου 

σε εκείνη του τόπου· ως εκ τούτου, αν και δύναται να λογιστεί ως φαινόμενο διαχρονικό η αθλητική 

εγκατάσταση ως τοπίο άθλησης ή αθλότοπος (sportscape) παράγεται, εντούτοις, ιστορικά βάσει των 

εκάστοτε υλικών και συμβολικών στοιχείων τα οποία συνέχουν την κοινωνική ζωή.370 

 Η τελευταία διαπίστωση μπορεί να γίνει πιο εύκολα αντιληπτή αν τεθεί στην βάση 

ορισμένων παραμέτρων. Η πρώτη εξ αυτών σχετίζεται με την επιστήμη της γεωγραφίας και 

συγκεκριμένα την έννοια της χωρικότητας. Καθώς έχει σημειωθεί ο αθλητισμός, όπως και η 

γεωγραφία, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό αναλυτικό εργαλείο του τρόπου με τον οποίο επηρεάζει 

ή επηρεάζεται ο χώρος· ας μην λησμονείται το γεγονός πως κύρια συνιστώσα των sports είναι η 

χωρική πλαισίωση ενώ, πιο σπάνια, ο χώρος είναι και αυτός ο οποίος καθορίζει την ύπαρξη τους. 

Ενδεικτική της σχέσης χωρικότητας και αθλητισμού είναι η διαμόρφωση του βρετανικού 

ποδοσφαιρικού γηπέδου τον 19ο αιώνα ως αντανάκλαση των σταδιακών χωρικών περιορισμών τις 

οποίες υφίσταται ένα ανοργάνωτο και άναρχο λαϊκό παιχνίδι του μεσαίωνα και της 

προνεωτερικότητας στα πλαίσια της εκπολιτιστικής διαδικασίας. 371  Ομοίως, η διαμόρφωση της 

καλαθοσφαίρισης στα αστικά κέντρα των Η.Π.Α φαίνεται πως προκύπτει  στα πλαίσια της 

ανυπαρξίας επαρκούς χώρου προς εξάσκηση κάποιου άλλου sport.372 Ως εκ τούτου, θα μπορούσαμε 

να υποστηρίξουμε πως αναλόγως της γεωγραφίας και ο αθλητισμός αποτελεί μια χωρική 

επιστήμη.373  

 Η δεύτερη παράμετρος, άμεσα σχετιζόμενη με την προηγούμενη καθώς και με σύνολο το 

φαινόμενο, αφορά την σύνδεση αθλητισμού και αστικοποίησης.374 Εν προκειμένω, έχει σημειωθεί 

πως τόσο ο μοντέρνος αθλητισμός όσο και η νεωτερική πόλη μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά τα 

οποία εκπορεύονται από τις προϋποθέσεις τις οποίες δημιουργεί η διαδικασία της νεωτερικότητας· 

ως εκ τούτου, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε, ότι η ιστορική εμφάνιση των μοντέρνων αστικών 

                                                        
370 Β. Γ. Νιτσιάκος, Χτίζοντας το χώρο και τον χρόνο, Οδυσσέας, Αθήνα, 2003, 13 
371 J. Bale, “The Spatial Development of the Modern Stadium”, International Review for the Sociology of Sport, 28(2-3), 

1993, 121-133· για το μεσαιωνικό και προνεωτερικό ποδόσφαιρο βλ. Ν. Ελίας – Ερ. Ντάνινγκ, ο.π., 217-234 
372 M. Domke, “Into the Vertical: Basketball, Urbanization, and African American Culture in Early-Twentieth-Century 

America”, as|peers, 4, 2011, 135 
373 J. Bale, Sports geography, Routledge, New-York2, 2003, 2· για μια ευσύνοπτη ανάλυση της σχέσης γεωγραφίας και 

αθλητισμού βλ. επίσης Chr. Gaffney, “Geography of sport”, in J. Maguire (edt.), Social sciences in sport, Human 

Kinetics, Champaign, 2014, 109-134 
374 για την αστικοποίηση βλ. ενδεικτικά F. Braudel, Υλικός πολιτισμός, οικονομία και καπιταλισμός (15ος- 18ος αι.), τόμ. 

Α', Οι δομές της καθημερινές ζωής: το δυνατό και το αδύνατο, μτφρ. Αικ. Ασδραχά, Μ.Ι.Α.Τ., Αθήνα, 1995, 519 - 574 
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κέντρων, κατά την διάρκεια του 18ου και του 19ου αιώνα, είναι εκείνη η οποία καθορίζει την σύνδεση 

αστικοποίησης και αθλητισμού. 375  Η σύνδεση αυτή συγκροτείται αλλά και εκπορεύεται από τα 

αποτελέσματα – δυσάρεστα, κατά κύριο λόγο – τα οποία επιφέρει η συγκέντρωση πληθυσμού στις 

πόλεις· χαρακτηριστικό της τελευταίας, άλλωστε, αποτελεί το γεγονός πως ήδη από το πρώτα χρόνια 

του 19ου αιώνα διαπιστώνεται, εκ μέρους ιατρών και υγιεινολόγων, η επιβάρυνση της δημόσιας 

υγιεινής και του περιβάλλοντος του αστικού ιστού, ενώ επιδημικά φαινόμενα όπως της χολέρας, 

καθώς και άλλων βακτηρίων, εντείνουν την ανησυχία του πληθυσμού.376 Κατά αυτόν τον τρόπο ο 

«εντοπισμός του ανθυγιεινού», όπως χαρακτηριστικά αποκαλεί την διαδικασία ο Georges 

Vigarello,377 επιχειρεί πρωτίστως, είτε θεσμικά είτε στα πλαίσια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, την 

αναδιευθέτηση του χώρου – μέρος της οποίας είναι και η δημιουργία εγκαταστάσεων αναψυχής ή 

αθλητισμού.  

 Τρίτη, και τελευταία, παράμετρος αποτελεί το γεγονός πως αυτή καθεαυτή η διαδικασία 

ανέγερσης αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως άλλωστε και το φαινόμενο του αθλητισμού, είναι μια 

διαδικασία σύστοιχη της νεωτερικότητας· ως εκ τούτου, όπως σημειώνει και ο Παναγιώτης 

Τουρνικιώτης, τα νέα αθλητικά κτίρια αποτελούν ξεχωριστό κεφάλαιο της μοντέρνας αρχιτεκτονικής 

και παραδειγματικό πεδίο εφαρμογής των ιδεών του Μοντέρνου.378 

Ένας πρώτος ιστορικά συνδυασμός των παραμέτρων αυτών θα μπορούσε να υποστηριχθεί 

πως αποτελεί η δημιουργία δημοσίων πάρκων. Η χωρική αυτή καινοτομία της νεωτερικότητας, εκτός 

από την βελτίωση των επιπέδων υγιεινής του αστικού περιβάλλοντος, φαίνεται πως αποτελεί και ένα 

ιδανικό αντιστάθμισμα αναψυχής των «επικίνδυνων έξεων» του εργαζόμενου ανθρώπου της 

πόλης. 379  Χαρακτηριστική της διαδικασίας αυτής αποτελεί, άλλωστε, και το γεγονός της 

αναδιευθέτησης του αστικού χώρου από βιομηχάνους της περιόδου οι οποίοι δημιουργώντας 

ανάλογες εγκαταστάσεις επιδιώκουν, στα πλαίσια μιας πατερναλιστικής λογικής, την βελτίωση της 

υγείας των υπαλλήλων τους και ως εκ τούτου της αποδοτικότητας τους.380 Ανάλογο επιχείρημα 

φαίνεται πως εκφράζεται, κυρίως κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, και στις κοινότητες 

                                                        
375 για μια ενδεικτική προσέγγιση της σχέσης αστικοποίησης και αθλητισμού βλ. ενδεικτικά R. C. Wilcox – D. L. 

Andrews, “Sport in the city: cultural, economic and political portraits”, in R. C. Wilcox – D. L. Andrews – R. Pitter – R. 

L. Irwin, Sporting Dystopias: The making and meanings of urban sport cultures, New-York University Press, New-York, 

2003, 1-16   
376 P. Clark, European cities and towns 400-2000, Oxford University Press, Oxford – New-York, 2009, 334-336 
377 G. Vigarello, Το καθαρό και το βρώμικο: Η σωματική υγιεινή από τον Μεσαίωνα ως σήμερα, ο.π., 179-187 
378 Παν. Τουρνικιώτης, «Πρόλογος», στο Παν. Τουρνικιώτης (επιμ.), Ο αθλητισμός, το σώμα και η μοντέρνα 
αρχιτεκτονική, ο.π., 7 
379 για την αναδιευθέτηση του αστικού χώρου μέσω της δημιουργίας πάρκων και την χρήση τους ως εγκαταστάσεις 

αναψυχής και αθλητισμού βλ. ενδεικτικά S. Hardy, «"Parks for the People": Reforming the Boston Park System, 1870-

1915», Journal of Sport History, 7(3), 1980, 5-23· L. MacGill, “The Emergence of Public Parks in Keighley, West 

Yorkshire, 1887-93: Leisure, Pleasure or Reform?”, Garden History, 35(2), Winter 2007, 146 
380 H. Chance, “Mobilising the Modern Industrial Landscape for Sports and Leisure in the Early Twentieth Century”, The 

International Journal of the History of Sport, 29(11), 2012, 1600-1625 
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ανθρακωρύχων της βορειοανατολικής Αγγλίας όπου η σύνδεση αθλητισμού και αστικού χώρου 

στοχεύει στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου381 όπως και στην Βαρκελώνη όπου η δημιουργία 

ποικίλων αθλητικών εγκαταστάσεων αναβαθμίζει, μεταξύ άλλων, και το επίπεδο υγιεινής της 

βιομηχανικής πόλης.382  

Συχνά, πάντως, η δημιουργία μιας αθλητικής εγκατάστασης, ως αποτέλεσμα της σύνδεσης 

αθλητισμού και αστικού χώρου, μπορεί να στοχεύσει στη σύνολη αναβάθμιση μιας περιοχής. 

Χαρακτηριστική περίπτωση του φαινομένου αυτού αποτελεί η ανέγερση του σταδίου Ebbets Field 

στο Μπρούκλυν – διαδικασία η οποία λαμβάνει χώρα στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και εκτός 

από την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της περιοχής πετυχαίνει και την αναγέννηση της 

συμβολικής εικόνας της έναντι του γειτονικού Manhattan. 383  Ομοίως, μετά το τέλος του Α’ 

Παγκοσμίου Πολέμου, η κατασκευή του σταδίου Solder Field στο Σικάγο στοχεύει στην εξάλειψη 

της διαβόητης φήμης η οποία ακολουθεί την πόλη και στην ανάδειξη της σε μείζονα παράγοντα κάθε 

εθνικής διοργάνωσης των Η.Π.Α.384 – κάτι ανάλογο με αυτό το οποίο επιχειρείται κατά την ίδια 

περίοδο με την ανέγερση του Los Angeles Coliseum στην ομώνυμη πόλη.385  

Τα διακριτά αυτά χαρακτηριστικά, τα οποία καθορίζουν την εμφάνιση αθλητικών 

εγκαταστάσεων κατά την διάρκεια της νεωτερικότητας, εξακολουθούν να υφίστανται και κατά την 

περίοδο του Μεσοπολέμου· ας μην λησμονείται, άλλωστε, πως ο τελευταίος αποτελεί, τόσο 

πρακτικά όσο και συμβολικά, προνομιακή περίοδο για την ανέγερση ανάλογων χώρων – διαδικασία 

η οποία το 1933 κανονικοποιείται και μέσω της Χάρτας των Αθηνών.386   

Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, καθώς έχει σημειωθεί, στην Βρετανία η δημιουργία αθλητικών 

χώρων φαίνεται πως αποτελεί μια διαδικασία η οποία εκπορεύεται από το κράτος και σκοπεύει, 

πρωτίστως, στην διαφύλαξη των συνθηκών υγιεινής στα βιομηχανικά αστικά κέντρα. Ανάλογη 

προσπάθεια επιχειρείται και στην Γερμανία – διαδικασία η οποία εντείνεται και από το κλίμα 

ηττοπάθειας, το οποίο έχει προκαλέσει το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά δεν 

                                                        
381 A. Metcalfe, “Sport and space: a case‐ study of the growth of recreational facilities in East Northumberland, 1850–

1914”, The International Journal of the History of Sport, 7(3), 1990, 348-364 
382 X. Pujadas, Sport, “Space and the Social Construction of the Modern City: The Urban Impact of Sports Involvement 

in Barcelona (1870–1923)”, The International Journal of the History of Sport, 29(14), 2012, 1963-1980 
383 P. Marquis, “Quand le sport fait ville : le stade Ebbets Field et l’imaginaire d’un nouveau Brooklyn (1898–1913)”, 

Loisir et Société / Society and Leisure, 34(1), 2011, 163-194 
384 L. Ford, Soldier Field: A Stadium and its City, University of Chicago Press, Chicago, 2009 
385 S. A. Riess, “Power Without Authority : Los Angeles ’ Elites and the Construction of the Coliseum”, Journal of Sport 

History, 8(1), 1981, 50-65 
386  η Χάρτα των Αθηνών (Charte d'Athènes) αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό μανιφέστο 95 θέσεων το οποίο υπήρξε 

αποτέλεσμα των εργασιών του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής (Congrès Internationale d'Architecture 

Moderne), το οποίο έλαβε χώρα στην Αθήνα, και πρέπει να θεωρείται η πρώτη ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη 

σύνδεση αστικού χώρου και αθλητισμού. Την ίδια χρονιά, άλλωστε, ο περιώνυμος Ελβετός αρχιτέκτονας  Le Corbusier 

συντάσσει και το έργο του Ακτινοβόλα Πόλη (Ville Radieuse) το οποίο επηρεάζει αλλά και επηρεάζεται από την Χάρτα 

των Αθηνών, Παν. Τουρνικιωτης, «Ο επαναπροσδιορισμός του σώματος: ο αθλητισμός στη μοντέρνα αρχιτεκτονική», 

ο.π., 13-16 
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κατοχυρώνεται θεσμικά. Παρά ταύτα, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1920 πολλά 

από τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, όπως το Βερολίνο, η Φρανκφούρτη ή το Μόναχο, 

υιοθετούν την πολιτική ανέγερσης αθλητικών συμπλεγμάτων, η οποία ενθαρρύνεται πλέον και 

θεσμικά.387  

Στην Ελβετία, κατά την ίδια περίοδο, η εκλογή ενός σοσιαλιστή στην δημαρχία της Ζυρίχης 

θέτει σε εφαρμογή ένα σχέδιο το οποίο αναδιευθετεί τον αστικό χώρο μέσω και της ανέγερσης 

αθλητικών χώρων. Η περίοδος της «Κόκκινης Ζυρίχης» (“Red Zurich”) (1928-1949), όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται, είναι εκείνη η οποία διαμορφώνει, εν πολλοίς, ένα σημαντικό τμήμα 

της αθλητικής τοπογραφίας της πόλης.388 

Τέλος, η πρακτική της ανέγερσης χώρων αναψυχής ή άθλησης φαίνεται πως υιοθετείται και 

από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα του Μεσοπολέμου. Στην Ιταλία η μιλιταριστική προσέγγιση του 

φασιστικού καθεστώτος, αν και κατ’ αρχάς υποστηρίζει την αξιοποίηση χώρων πρασίνου, εν τέλει 

ενθαρρύνει την εκμετάλλευση ελεύθερων χώρων με στόχο την δημιουργία σταδίων389· ενδεικτική 

της τάσης, άλλωστε, είναι η δημιουργία 1.000 αθλητικών σταδίων μεταξύ των ετών 1927-1930.390 

Ομοίως στην Γερμανία, κατά το λυκαυγές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι ναζί εκτός από την 

προετοιμασία τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936 στο Βερολίνο υποστηρίζουν, και 

θεσμικά, την κληρονομιά αθλητικών εγκαταστάσεων του προηγούμενου καθεστώτος προωθώντας, 

παράλληλα, και την δημιουργία νέων.391   

 

Αστικός χώρος και αθλητισμός στην Ελλάδα (19ος - 20ος αιώνας): σε αναζήτηση 

μοντέλου 

 

 Σε αντίθεση με το διεθνές πλαίσιο, το οποίο αναλύσαμε επιγραμματικά στην προηγούμενη 

υποενότητα, η αθλητική εγκατάσταση ως αποτέλεσμα της δυναμικής την οποία καταγράφει ο 

                                                        
387 D. Bolz, “Creating Places for Sport in Interwar Europe. A Comparison of the Provision of Sports Venues in Italy, 

Germany and England”, The International Journal of the History of Sport, 29(14), 2012, pp. 2000, 2001-2002 
388 C. Koller, “Sport, Urbanity and Communal Socialism: The Case of ‘Red Zurich’ (1928–1949)”, The International 

Journal of the History of Sport, 29(14), 2012, 2013-2029 
389 D. Bolz, ibid., 2002-2003 
390 V. de Grazia, The culture of consent: mass organization of leisure in fascist Italy, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1981, 177-179· για μια πιο αναλυτική προσέγγιση του φαινομένου ανέγερσης σταδίων στην φασιστική 

Ιταλία βλ. το αντίστοιχο κεφάλαιο από το βιβλίο του S. Martin, Football and Fascism: the national game under 

Mussolini, Berg, Oxford – New-York, 2004, 79-108  
391 D. Bolz, ibid., 2002 
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αθλητισμός εντός του αστικού χώρου δεν έχει υπάρξει ακόμη αντικείμενο επαρκούς έρευνας σε ότι 

αφορά τη νεότερη ελληνική ιστορία.392  

Η ερευνητική αυτή πραγματικότητα θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως είναι αποτέλεσμα δύο 

βασικών διαπιστώσεων: η πρώτη εξ αυτών έχει να κάνει με την σχετικά περιορισμένη βιβλιογραφία 

η οποία, καθώς θα δούμε και εν συνεχεία, δεν επικεντρώνεται τόσο σε αυτό καθεαυτό το φαινόμενο 

ανέγερσης αθλητικών χώρων όσο το εντάσσει σε ένα ευρύτερο σχήμα ανάλυσης· η δεύτερη, 

ενδεχομένως σημαντικότερη της πρώτης, σχετίζεται με την έλλειψη μελετών οι οποίες να εστιάζουν 

στο θεσμικό, ιδεολογικό και κυρίως συμβολικό πλαίσιο το οποίο διαδραματίζει ένα τέτοιο 

επιχείρημα στο εκάστοτε αστικό συγκείμενο.393 

Ως εκ τούτου, και με γνώμονα τις διαπιστώσεις της προηγούμενης παραγράφου, η ανάλυση 

της εγχώριας διάστασης του φαινομένου θα βασιστεί περισσότερο στις τάσεις – πρακτικές και 

συμβολικές - τις οποίες καταγράφουν η αρχιτεκτονική και η πολεοδομία κατόπιν της σύνταξης του 

νεοελληνικού κράτους χωρίς, παρά ταύτα, να υποβαθμίζεται η δυναμική την οποία διαδραματίζει, 

κατά την εν λόγω περίοδο, και η διάδοση του αθλητισμού.  

 Αναφορικά με τις πρώτες, αυτές, καθώς έχει σημειωθεί, στοχεύουν στον «εκσυγχρονισμό» 

(“modernité”) της μορφολογίας των αναδυόμενων εγχώριων αστικών κέντρων. Η διεργασία αυτή, η 

οποία μέσω της εδαφικής ενοποίησης στοχεύει και στην εθνική αναπαράγοντας τα δυτικοευρωπαϊκά 

πρότυπα, λαμβάνει χώρα υπό μια διφυή μορφή: αφενός αποσκοπεί στην εξάλειψη κάθε στοιχείου το 

οποίο να παραπέμπει στο προηγούμενο καθεστώς - διαδικασία η οποία προσφυώς αποκλήθηκε 

«αποτουρκισμός» και αποτέλεσε κύριο συστατικό του «εκσυγχρονισμού»· αφετέρου, έχει ως σκοπό 

τον εκδυτικισμό των υπαρχόντων ή νεοπαγών αστικών κέντρων κάνοντας τα πιο ορθολογικά.394   

 Η τάση αυτή, κυρίαρχη καθ’ όλη την διάρκεια του 19ου αιώνα, φαίνεται πως συνεχίζει να 

επικρατεί και κατόπιν των Βαλκανικών Πολέμων (1912-1913) και της προσάρτησης των Νέων 

Χωρών. Ειδικότερα σε ότι αφορά τις τελευταίες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η πόλη των 

                                                        
392 Ενδεικτική της σημασίας την οποία καταγράφει η διαδικασία ανέγερσης αθλητικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα 

αποτελεί το σχετικώς πρόσφατο εγχείρημα του νέου γηπέδου της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως στη Νέα 

Φιλαδέλφεια. Συγκεκριμένα τόσο η ανάδειξη της «πολιτιστικής κληρονομιάς» και της προσφυγικής ταυτότητας του 

συλλόγου - συμβολικά και αισθητικά – μέσω της επιλογής το γήπεδο να ονομαστεί «Αγιά Σοφιά» όσο και οι ενστάσεις 

του τοπικού Δήμου σχετικά με την περιβαλλοντική διευθέτηση του χώρου πέριξ της εγκατάστασης φαίνεται πως 

προκάλεσαν μια έντονη δημόσια συζήτηση η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει από μόνη της πεδίο μελέτης της σχέσης 

αστικού χώρου και αθλητισμού· ορισμένα δείγματα της συζήτησης αυτής μπορούν να εντοπιστούν στα “Το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο συμβάλλει για το νέο γήπεδο της ΑΕΚ «Αγιά Σοφιά»” στο http://goo.gl/LSCA9Q (πρόσβ.: 08/06/2015, 

17:34)· “Ενόχλησε τους Τούρκους η «Αγιά Σοφιά»” στο http://goo.gl/VP88T3 (πρόσβ.: 08/06/2015, 17:36)· Ανδ. 

Πετρουλάκης, "Ο Μαρμάρωμένος Βασιλιάς στην κερκίδα των επισήμων» στο http://goo.gl/YdjbnY (πρόσβ.: 08/06/2015, 

17:38)·  “Ο συμβολισμός των πυρσών στην «Αγιά Σοφιά»” στο http://goo.gl/St5DlJ (πρόσβ.: 08/06/2015, 17:40)· Άκ. 

Γεωργίου, «Γήπεδο ΑΕΚ, προσφυγές και ... Δήμος» στο http://goo.gl/OVnA16 (πρόσβ.: 08/06/2015, 17:41)      
393 ενδεικτικά αναφέρουμε το J. Traganou, “Shades of Blue: Debating Greek Identity through Santiago Calatrava's Design 

for the Athens Olympic Stadium”, Journal of Modern Greek Studies, 26(1), 2008, 185-214 
394 V. Hastaoglou – Martinidis, “City Form and National Identity: Urban designs in 19th century Greece”, Cadernos de 

Geografia, 12, 1993, 3-11 

http://goo.gl/LSCA9Q
http://goo.gl/VP88T3
http://goo.gl/YdjbnY
http://goo.gl/St5DlJ
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Ιωαννίνων, ο «εκσυγχρονισμός» φαίνεται να αποτελεί προνομιακό πεδίο εφαρμογής πολιτικής 

εξαιτίας, μεταξύ άλλων, και της πολυ-κεντρικής οργάνωσης σε εθνο-θρησκευτικές συνοικίες η οποία 

χαρακτηρίζει την μορφολογία του ιστού των πόλεων395 όπως και της αποδοχής και διαπίστωσης της 

ακαταλληλότητας και του ανορθολογισμού των τελευταίων, η οποία και επισύρει τον «πολεοδομικό 

καθαρισμό» τους.396  

 Στα πλαίσια, λοιπόν, των παραπάνω προταγμάτων, τα οποία εκπορεύονται τόσο από την 

συμβολική όσο και από την πρακτική εκδοχή του ιδεολογήματος του «εκσυγχρονισμού», η 

αναδιευθέτηση του χώρου την οποία υφίστανται ορισμένα αστικά κέντρα κατά τις πρώτες δεκαετίες 

του 20ού αιώνα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και την ανέγερση γυμναστηρίων·397  μεταξύ αυτών 

βρίσκεται και η Θεσσαλονίκη της οποίας ο επανασχεδιασμός, μετά την μεγάλη πυρκαϊά του 1917, 

προβλέπει την δημιουργία χώρων αναψυχής και γυμναστικής. 398  Ομοίως, στο μεταίχμιο των 

δεκαετιών 1920-1930 ο Π.Α.Ο.Κ., με την ανοχή των τοπικών αρχών, δημιουργεί την αθλητική του 

εγκατάσταση στην περιοχή του παλιού Συντριβανιού της πόλης καταπατώντας ένα σημαντικό τμήμα 

του παλιού εβραϊκού νεκροταφείου.399  

Γενικότερα, πάντως, αν θα μπορούσε να σημειωθεί κάτι για τις προηγούμενες περιπτώσεις 

αυτό είναι πως παρά την πρωτοτυπία και πρωτοπορία τους συνιστούν κατά τα άλλα εξαιρέσεις του 

κανόνα καθώς μέχρι και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων λαμβάνει 

χώρα στα πλαίσια της δημιουργίας αθλητικών υποδομών. Ενδεικτική, άλλωστε, της τελευταίας 

διαπίστωσης αποτελεί το γεγονός πως με εξαίρεση την σχολική κτιριολογία, η οποία ειδικότερα την 

δεκαετία του 1930 αποδίδει πληθώρα αθλητικών υποδομών, 400  κανένας εκπρόσωπος της «νέας 

                                                        
395  Αλ. Καραδήμου–Γερολύμπου – Κ. Καύκουλα – Ν. Καλογήρου – Ν. Παπαμίχος – Β. Χαστάογλου, «Πόλη και 

πολεοδομία στη Βόρειο Ελλάδα μετά το 1912», στο Νεοελληνική Πόλη: Οθωμανικές κληρονομιές και ελληνικό κράτος: 

πρακτικά διεθνούς συμποσίου ιστορίας, τόμ. Β’, Ε.Μ.Ν.Ε, Αθήνα, 1985, 405-406 
396 Β. Χαστάογλου, «Η ανάδυση της νεοελληνικής πόλης: Η σύλληψη της μοντέρνας πόλης και ο εκσυγχρονισμός του 

αστικού χώρου», στο Γ. Θ. Μαυρογορδάτος – Χρ. Χατζηιωσήφ Βενιζελισμός και Αστικός Εκσυγχρονισμός, τομ. Β’, 

Π.Ε.Κ, Ηράκλειο, 1992, σσ. 101, 103 
397 Αλ. Καραδήμου – Γερολύμπου, «Πόλεις και πολεοδομία», στο Χρ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδος του 20ού 

αιώνα, οι απαρχές: 1900-1922, τόμ. Α1, ο.π., 235 
398 Al. Yerolympos, ibid, 112-113  
399 Ελ. Ιωαννίδου, «Τα αθλητικά σωματεία των προσφύγων στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου (1922-1940)», ο.π., 54-

57· για το χρονικό του παλιού εβραϊκού νεκροταφείου και τις απαλλοτριώσεις - καταστροφές τις οποίες υπέστη βλ. 

ενδεικτικά στο Στ. Σαλέμ, «Το παλιό εβραϊκό νεκροταφείο», Χρονικά, ΚΕ’, 2002, 6-17· μια αξιοσημείωτη ανάδραση της 

εγγύτητας του γηπέδου του Σιντριβανιού στο παλιό εβραϊκό νεκροταφείο είναι μεταξύ άλλων και η καθιέρωση, στα 

πλαίσια της δημόσιας σφαίρας, της έκφρασης "η μπάλα στα μνήματα" στο «Στέλνοντας την μπάλα στα μνήματα – 

τοπογραφία/Sending the ball to the graves – topography» στο https://goo.gl/TwYTsf (πρόσβ.: 11/06/2015, 10:54)· 

γενικότερα, πάντως, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως η ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων δια της εξάλειψης 

χαρακτηριστικών τα οποία κληροδότησε το προηγούμενο πολεοδομικό και πολυ-εθνοτικό καθεστώς της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας αποτελεί κατά την εν λόγω περίοδο μια ατύπως θεσμοθετημένη πρακτική. Χαρακτηριστική της 

περίπτωσης, εκτός από τις αθλητικές εγκαταστάσεις των Ιωαννίνων τις οποίες θα εξετάσουμε εν συνεχεία, αποτελεί το 

1929 η ισοπέδωση νεκροταφείου στους Φιλιάτες προκειμένου να αναγερθεί τοπικό γυμναστήριο στο Ηπειρωτικός Αγών, 

15/05/1929, 4 
400 καθώς σημειώνεται το 1930 το Υπουργείο Παιδείας αποφασίζει την ανέγερση 4.000 περίπου σχολικών κτιρίων τα 

οποία οφείλουν να πληρούν χωρικές προϋποθέσεις για την εξάσκηση αθλοπαιδιών και γυμναστικής στο Μ. Καρδαμίτση 

https://goo.gl/TwYTsf
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αρχιτεκτονικής» της περιόδου δεν είχε την ευκαιρία να κατασκευάσει έναν κτιριακό οργανισμό για 

αθλητικές δραστηριότητες.401 

 Παράλληλα με την παραπάνω τάση η εμφάνιση αθλητικών εγκαταστάσεων στα ελληνικά 

αστικά κέντρα, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως αποτελεί και το 

επιστέγασμα της σωματικής άσκησης ως αυτόνομης δραστηριότητας στο πλαίσιο των ασχολιών των 

κατοίκων της πόλης. Συγκεκριμένα, αν και αθλητικές υποδομές δημιουργούνται στο νεοπαγές 

ελληνικό κράτος  από τα πρώτα κιόλας χρόνια ύπαρξης του με κρατική ή κοινοτική υποστήριξη, σε 

περιοχές όπως η Αίγινα, η Σύρος ή το Ναύπλιο, η ύπαρξη τους δεν φαίνεται πως ανταποκρίνεται σε 

ένα ρεαλιστικό αίτημα για σωματική άσκηση. Δείγμα της εν λόγω πραγματικότητας αποτελεί 

επιπλέον και το γεγονός πως στην περιοχή των Αθηνών λειτουργούσε μέχρι και την δεκαετία του 

1870 αποκλειστικά το Δημοτικό Γυμναστήριο. Η κατάσταση αυτή φαίνεται να αλλάζει στα τέλη της 

εν λόγω δεκαετίας με την ίδρυση του Κεντρικού Γυμναστηρίου δίπλα στο Παναθηναϊκό Στάδιο. 

Ομοίως, κατά την ίδια χρονική περίοδο, ιδρύονται και τα πρώτα ιδιωτικά γυμναστήρια συλλόγων της 

πρωτεύουσας. Τα τελευταία, μάλιστα, εκτός από χώροι εκγύμνασης φαίνεται πως αποτελούν, στα 

πλαίσια του αστικού συγκειμένου, κι ένα σημαντικό πεδίο κοινωνικότητας. Στα τέλη του αιώνα η 

αναμαρμάρωση του Παναθηναϊκού Σταδίου, εξαιτίας της συγκυρίας των Ολυμπιακών Αγώνων του 

1896, το καθιστά έναν χώρο άσκησης και διεξαγωγής αγώνων την ίδια στιγμή που το 

Ποδηλατοδρόμιο Φαλήρου χρησιμοποιείται αρχικώς ως χώρος ποδηλατοδρομιών και ιπποδρομιών 

για να μετατραπεί σε γήπεδο ποδοσφαίρου όταν το τελευταίο αρχίζει να αποκτά δημοφιλία. Εξίσου, 

ποδοσφαιρικά γήπεδα δημιουργούνται και στις συνοικίες των Αθηνών. Τέλος, αθλητικές υποδομές 

αποκτούν με την ίδρυση τους και ειδικά αθλητικά ή γυμναστικά σωματεία όπως οι ναυτικοί 

σύλλογοι του Πειραιά καθώς και μεγάλα αστικά κέντρα της περιφέρειας.402   

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις στην πόλη των Ιωαννίνων κατά την διάρκεια του 

Μεσοπολέμου 

 

Καθώς αναφέραμε και στην εισαγωγή του παρόντος κεφαλαίου η δημιουργία μιας αθλητικής 

εγκατάστασης στην πόλη των Ιωαννίνων φαίνεται ότι διατυπώνεται θεσμικά το 1919 από το 

δημοτικό συμβούλιο. Παρά ταύτα, οφείλουμε να σημειώσουμε πως αυτή δεν είναι και η πρώτη φορά 

                                                                                                                                                                                           
– Αδάμη, «Σχολικό κτίριο, υγιεινή και αθλητισμός στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου»,  στο Παν. Τουρνικιώτης, ο.π., 315-

319  
401  Ανδ. Γιακουμακάτος, «Οι υποδομές για τον αθλητισμό στην ελληνική μοντέρνα αρχιτεκτονική», στο Παν. 

Τουρνικιώτης, ο.π., 341-345 
402 Χρ. Κουλούρη, Αθλητισμός και όψεις της αστικής κοινωνικότητας: γυμναστικά και αθλητικά σωματεία, 1870 – 1922, 

ο.π, 93-96 
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κατά την οποία συμβαίνει κάτι τέτοιο καθώς ήδη από το 1916 η δημοτική αρχή της πόλης ειδοποιεί 

μέσω της Ηπείρου, ότι:  

«... προ(κ)ειμένου να ιδρυθή εν τη ημετέρα π(ό)λει γυμναστήριον των μαθητών, καλεί 

τους δυναμένους να προσφέρωσιν επ’ ενοικίω γήπεδον εκτάσεως τριών και πλέον 

στρεμμάτων εντός (τ)η(ς) πόλεως περιτετοιχισμένον να αποτανθώ(σ)ιν εις το 

γραφείον (τ)η[ς] Μηχανικής αυτού υπηρεσίας».403 

Το πάγιο, κατά τα δεδομένα, αίτημα ανέγερσης ενός αθλητικού χώρου φαίνεται ότι εν τέλει 

δρομολογείται το 1923 μέσω μιας σειράς συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. Στις 

συνεδριάσεις αυτές αποσαφηνίζεται, μεταξύ άλλων, και το συμβολικό και πρακτικό σκέλος της 

διαδικασίας ανέγερσης το οποίο θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως επιβεβαιώνει, εν πολλοίς, το 

ιδεολόγημα του αστικού «εκσυγχρονισμού» και των συμπαρομαρτούντων του. 

Συγκεκριμένα, πάγια θέση της δημοτικής αρχής, η οποία εκφράζεται στην πλειοψηφία των 

συνεδριάσεων του συμβουλίου της, αποτελεί η πεποίθηση πως η εγκατάσταση ενός αθλητικού 

χώρου συνιστά την αναβάθμιση και την βελτίωση της εικόνας της πόλης. Όπως, άλλωστε, 

αναφέρεται επανειλημμένως «... η μέριμναν περί συστάσεως Γυμναστηρίου προς εκγύμνασιν της 

νεολαίας ...» είναι επιβεβλημένη καθώς «... είναι ... έργον προόδου και ανωτέρας κοινωνικής αγωγής 

η ύπαρξις τοιούτου ιδρύματος». 

Αναφορικά με το δεύτερο σκέλος της διαδικασίας, προτείνεται η εγκατάσταση του 

γυμναστηρίου να πραγματοποιηθεί στη συνοικία Ζεβαδιέ και ειδικότερα σε τμήμα του χώρου του 

εκείθε οθωμανικού νεκροταφείου. (χάρτ. 1, χάρτ. 4 και χάρτ. 5) Το τελευταίο μάλιστα προτείνεται με 

διαταγή της Γενικής Διοίκησης Ηπείρου να ισοπεδωθεί 404  – διαδικασία η οποία εν τέλει 

πραγματοποιείται κατόπιν απόφασης του Δήμου, οδηγώντας κατά αυτόν τον τρόπο στην έναρξη των 

εργασιών κατασκευής του γυμναστηρίου. (εικ. 32 και εικ. 33)405  

 Η εγκατάσταση του γυμναστηρίου σε περιοχή όπου εντοπίζεται οθωμανικό νεκροταφείο 

καθώς και η επιλογή ισοπέδωσης και διαμόρφωσης του τελευταίου θα μπορούσε να υποστηριχθεί 

πως συνιστά, τόσο ως πτυχή σύνολης της διαδικασίας δημιουργίας μιας αθλητικής εγκατάστασης 

όσο και ως μεμονωμένη πράξη, ακόμη μια έκφανση του ιδεολογήματος του «εκσυγχρονισμού» 

ανάλογη με εκείνες τις οποίες εξετάσαμε στην προηγούμενη υποενότητα. Η εν λόγω διαπίστωση 

ενισχύεται και από το γεγονός πως στην πόλη των Ιωαννίνων, από τα πρώτα κιόλας χρόνια 

προσάρτησης τους στο ελληνικό κράτος, γίνεται αντιληπτή η οπισθοδρόμηση και η ακαταλληλότητα 

η οποία χαρακτηρίζει τον αστικό χώρο και η οποία οδηγεί, εκ μέρους της εκάστοτε δημοτικής αρχής, 

                                                        
403 Ήπειρος, 23/11/1916, 3 
404 Ι.Α.Δ.Ι., Π.Δ.Σ.Δ.Ι., χφ. 8, αρ. απόφ. 197/29-08-1923, φ. 84 
405 Ι.Α.Δ.Ι., Π.Δ.Σ.Δ.Ι., χφ. 8, αρ. απόφ., 220/08-10-1923, φ, 105v-106r 
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σε νέες πολιτικές διευθέτησης του χώρου σε σχέση με το κληροδοτημένο οθωμανικό μορφολογικό 

καθεστώς. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν «η πόλη αλλάζει, πρέπει να αποσυμφορηθεί, να τακτοποιηθεί και 

να περιορίσει λαϊκές πρακτικές που καθόλου δεν ευνοούσαν την νέα αντίληψη περί καθαριότητας και 

πολιτισμού»: μια εξ αυτών είναι και τα οθωμανικά νεκροταφεία.406 

 Η είδηση των εργασιών ανέγερσης του γυμναστηρίου προκαλεί αναδράσεις και στο πεδίο 

δημοσιότητας της πόλης. Μια εξ αυτών είναι και του καθηγητή Γ. Α. Χαραλάμπη ο οποίος με άρθρο 

του στο περιοδικό Η Αναγέννησις αναπαράγοντας τις βασικές εκφραστικές αρχές της ελληνικότητας 

στην αρχιτεκτονική407 προτείνει το γυμναστήριο «... να καταρτιστεί  κατά το αρχαίον σύστημα ...» 

δηλαδή «... εντός αυτού να φυτωθώσι και δένδρα ...» τα οποία «... αυξάνοντα να δύνανται να τέρπωσι 

τους οφθαλμούς του αγωνιζομένου και να εξυγιαίνωσι και τους πνεύμονας αυτού δια της αφθονίας του 

οξυγόνου».408 

Τον Μάρτιο του 1924 το περιοδικό Αθλητική Επιθεώρησις καταγράφει ακόμη μια σημαντική 

λεπτομέρεια σχετική με την δημιουργία του γυμναστηρίου· συγκεκριμένα αναφέρει πως το 

τελευταίο υπήρξε αποτέλεσμα των «ιδιαίτερων ενεργειών» των Ν. Κουτρούλη και Γεωρ. Αχ. 

Βαβαρέτου - γνωστού για την συμβολή του σε εν γένει την αθλητική δραστηριότητα της 

πρωτεύουσας της Ηπείρου - συμπληρώνοντας πως για την αποπεράτωση του ο Δήμος διέθεσε 70.000 

δραχμές ενώ είχε συγκροτηθεί και επιτροπή η οποία διεξήγαγε έρανο συγκεντρώνοντας 4.000 

δραχμές.409 

Τελικώς, τον Αύγουστο του ίδιου έτους, λαμβάνουν χώρα τα εγκαίνια του γυμναστηρίου· το 

τελετουργικό, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, πρόκειται να γίνει «... παρουσία των 

αρχών της πόλης ...» ενώ η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Επιπλέον σημειώνεται πως 

                                                        
406 M. Παππά, «Υγειονομικά προβλήματα και πολιτικές διευθέτησης του χώρου: το παράδειγμα των Ιωαννίνων 1913-

1920», στο  Γ. Κυριόπουλος (επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου, Δημόσια υγεία και κοινωνική πολιτική: ο Ελευθέριος Βενιζέλος 

και η εποχή του, Παπαζήσης – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Εθνική Σχολή Δημόσιας 

Υγείας, Αθήνα, 2008, 252-255· καθώς αναφέρει και ο Γιάννης Κανετάκης βασικός παράγοντας σε σύνολη την σύνθεση 

του φυσικού χώρου της πόλης των Ιωαννίνων είναι, καθ’ όλη σχεδόν την διάρκεια της οθωμανικής περιόδου, τα 

νεκροταφεία τα οποία διασπείρονται, κυριολεκτικώς, σε όλο το εύρος του αστικού ιστού. Ειδικότερα σε ότι αφορά την 

συνοικία Ζεβαδιέ το νεκροταφείο το οποίο εντοπίζεται εκεί θεωρείται, σύμφωνα και με την Ευαγγελή Ντάτση, ένα από 

τα τρία μεγάλα της πόλης στο Ευ. Αρ. Ντάτση, «Ένας άγνωστος πολεοδομικός χάρτης των Ιωαννίνων του 1902», στο 

Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Ήπειρος: Κοινωνία – Οικονομία 15ος – 20ός αι., Γιάννενα 4-7 Σεπτεμβρίου 1985, Ιωάννινα, 

Δήμος Ιωαννιτών, 1987, σ. 105 και Γ. Γ. Κανετάκης, Το Κάστρο: Συμβολή στην Πολεοδομική Ιστορία των Ιωαννίνων, 

Τ.Ε.Ε., Αθήνα, 1994, σσ. 57, 115 
407 σύμφωνα με τον Δημήτρη Φιλιππίδη οι βασικές εκφραστικές αρχές της ελληνικότητας στην αρχιτεκτονική είναι οι 

αξίες της ελληνικής φύσης, οι ελληνικές αξίες καθώς και οι κατασκευαστικές αξίες στο Δημ. Φιλιππίδης, Νεοελληνική 

Αρχιτεκτονική: αρχιτεκτονική, θεωρία και πράξη (1830-1980) σαν αντανάκλαση των ιδεολογικών επιλογών της 

νεοελληνικής κουλτούρας, Μέλισσα, Αθήνα, 1984, 389-390 
408 Η Αναγέννησις, τχ. 2, 01/02/1924, 1 
409 Αθλητική Επιθεώρησις, Μάρτιος 1924, 12· η ύπαρξη της επιτροπής η οποία διεξήγαγε έρανο για την αποπεράτωση 

του γυμναστηρίου επιβεβαιώνεται και από τα πρακτικά των συμβουλίων του δήμου Ιωαννίνων ήδη από τις αρχές του 

1924. Μάλιστα, καθώς αναφέρεται, η συγκρότηση της ήταν αποτέλεσμα των εργασιών της Γενικής Διοίκησης Ηπείρου 

ενώ το ποσό το οποίο συγκεντρώθηκε τελικώς δεν επήρκεσε για τμήμα της αποπεράτωσης των έργων στο Ι.Α.Δ.Ι., 

Π.Δ.Σ.Δ.Ι., χφ. 8, αρ. απόφ. 10/06-01-1924, 153v 
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παράλληλα με τα εγκαίνια «θα τελεσθούν διάφορα αθλητικά αγωνίσματα ...» ενώ «κατά τα 

διαλείμματα θα παιανίζουν αι μουσικαί».410 Καθώς αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο οι 

αγώνες αυτοί, οι οποίοι τελούνται υπό την αιγίδα του Γεωρ. Αχ. Βαβαρέτου και του «Πύρρου», 

πρέπει να λογίζονται ως οι πρώτοι αμιγώς αθλητικοί στην σύγχρονη ιστορία της πόλης. 411 

Επιστέγασμα της διαδικασίας κατασκευής του γυμναστηρίου στην συνοικία Ζεβαδιέ αποτελεί η 

προσωρινή εκχώρηση του στο σωματείο του «Πύρρου» κατόπιν αιτήματος του τελευταίου προς το 

δημοτικό συμβούλιο της πόλης. 412  Κατά αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, εκτός από πρώτη αθλητική 

εγκατάσταση της ιστορίας της πόλης των Ιωαννίνων το γυμναστήριο Ζεβαδιέ δύναται να θεωρηθεί 

και ως η πρώτη ιδιόκτητη αθλητική υποδομή της πρωτεύουσας της Ηπείρου. (εικ. 34 και εικ. 35) 

Σύγχρονη της διαδικασίας κατασκευής του γυμναστηρίου στην συνοικία Ζεβαδιέ, καθώς και 

ανάλογη τόσο ως προς τις συμβολικές όσο και ως προς τις πρακτικές της προεκτάσεις, είναι και η 

ανέγερση ακόμη μιας αθλητικής εγκατάστασης, του γυμναστηρίου Στρατού και Δήμου.  

Συγκεκριμένα, τον Μάϊο του 1924, στα πλαίσια των εργασιών ενός ακόμη δημοτικού 

συμβουλίου413 γνωστοποιείται, εκτός της ημερήσιας διάταξης μάλιστα, έγγραφο του Ε’ Σώματος 

Στρατού σύμφωνα με το οποίο αυτό προτείνει «... δια την εξάσκησιν και επίδοσιν των οπλιτών προς 

το γυμνάζεσθαι ... όπως δι’ ιδίων εξόδων μεταβάλη τον χώρον της δημοτικής Ιππαγοράς εις 

Γυμναστήριον». Η δημοτική Ιππαγορά, ή Ατ – Παζάρ όπως αποκαλείτο στα οθωμανικά, αποτελούσε 

έναν κατά τόπους θεσμό για την πόλη των Ιωαννίνων. Ειδικότερα σε ότι αφορά εκείνη η οποία 

προτείνεται να μετατραπεί σε γυμναστήριο, αυτή εντοπίζεται στον χώρο όπου σήμερα λειτουργεί η 

δημοτική λαϊκή αγορά της Αγίας Μαρίνας – παραπλεύρως του Τσιεκούρ Τζαμί και των μενδρεσέδων 

του. (χάρτ. 2, χάρτ. 4, χάρτ. 5 και εικ. 36)  

Η επιλογή της Ιππαγοράς ως χώρου κατασκευής του γυμναστηρίου γίνεται, εκ μέρους του Ε’ 

Σώματος Στρατού, στην βάση μιας πρακτικής και μιας συμβολικής σκοπιμότητας την οποία αυτό 

έχει: η πρώτη αφορά την εγγύτητά του με τους παλιούς Στρατώνες της πόλης, οι οποίοι βρίσκονταν 

στον χώρο όπου σήμερα υπάρχει το πάρκο Λιθαρίτσια. Η δεύτερη, σαφώς πιο ενδιαφέρουσα, 

ενδεικτική της λογικής η οποία διέπει το εγχείρημα κατασκευής του χώρου και ανάλογη εκείνης του 

γυμναστηρίου της συνοικίας Ζεβαδιέ σχετίζεται με το ιδεολόγημα του «εκσυγχρονισμού»: 

συγκεκριμένα, η ανέγερση γυμναστηρίου στον εν λόγω χώρο φαίνεται πως συνιστά μια πρώτης 

τάξεως ευκαιρία κατάργησης της Ιππαγοράς καθώς «... εκ του κεντρικού της θέσεως αυτού δεν 

προσαρμόζεται η εν μέσω της πόλεως ύπαρξις Ιππαγοράς, ήτις είναι εστία ανθυγιεινών μιασμάτων, 

προς την παράστασιν αυτής».  

                                                        
410 Ήπειρος, 24/08/1924, 2 
411 Ήπειρος, 29/08/1924, 2· Η Αναγέννησις, τχ. 16, 01/09/1924, 8· Ηπειρωτική Ηχώ, 01/01/1925, 4 
412 Ι.Α.Δ.Ι., Π.Δ.Σ.Δ.Ι., χφ. 9, αρ. απόφ. 195/03-12-1924, φ. 90v-91r· Ηπειρωτική Ηχώ, 11/12/1924, 4 
413 Ι.Α.Δ.Ι., Π.Δ.Σ.Δ.Ι., χφ. 8, αρ. απόφ. 76/08-05-1924, 232v-233r 
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Στις προηγούμενες δύο παραμέτρους προστίθεται ακόμη μια, εκ μέρους του Δήμου αυτήν την 

φορά, η οποία σχετίζεται με το διαδικαστικό σκέλος της ανέγερσης του γυμναστηρίου Στρατού και 

Δήμου. Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτήν η πρόθεση του Ε’ Σώματος Στρατού να κατασκευάσει τον εν 

λόγω αθλητικό χώρο κρίνεται, εμμέσως πλην σαφώς, αναγκαία και απαραίτητη καθώς, όπως 

σημειώνεται, ο Δήμος «... θα ηδύνατο ... να προικίση την πόλιν δια γυμναστήριον άνευ ουδεμίας 

δαπάνης».  Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι στην προοπτική του «εκσυγχρονισμού» του αστικού 

ιστού να προτείνεται ο Δήμος «... να παραχωρήση τον ειρημένον χώρον ... διά την εγκαθίδρυσιν 

Γυμναστηρίου, καθότι αληθώς λόγοι υγιεινής και παραστάσεως της πόλεως επιβάλλουσι το τοιούτον». 

 Παρά τα όσα αναφέραμε μέχρις στιγμής σχετικά με την διαδικασία ανέγερσης του 

γυμναστηρίου Στρατού και Δήμου, η παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης της δημοτικής 

Ιππαγοράς στο Ε’ Σώμα Στρατού προϋποθέτει, όπως προκύπτει, την μετατόπιση της πρώτης σε άλλο 

χώρο της πόλης καθώς και την εξασφάλιση πως οι ενοικιαστές της δεν θα αξιώσουν καμιά 

αποζημίωση σε μια τέτοια περίπτωση. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, αν και το θέμα φαίνεται πως 

εξετάζεται με πρωτοβουλία του ίδιου του Δημάρχου η εν τέλει απόρριψη της πρότασης εκ μέρους 

των ενοικιαστών για ανέξοδη μετακίνηση οδηγεί στην άρνηση του Δήμου ως προς να εκχωρήσει την 

Ιππαγορά στο Ε’ Σώμα Στρατού.414 

 Η απόφαση άρνησης παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης της Ιππαγοράς στις στρατιωτικές 

υπηρεσίες της πόλης εκ μέρους του Δήμου οδηγεί, σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από την έρευνα, 

σε μια αξιοσημείωτη εξέλιξη για τα δρώμενα της πόλης των Ιωαννίνων κατά τον Μεσοπόλεμο. 

Συγκεκριμένα, τον Μάιο του 1924 γνωστοποιείται πως ο Διοικητής του Ε’ Σώματος Στρατού, 

παρακάμπτοντας την προηγούμενη απόφαση, διατάζει την δημοτική μηχανική υπηρεσία να 

ξεκινήσει τις εργασίες μετατροπής του χώρου της δημοτικής Ιππαγοράς σε γυμναστήριο 

υποστηρίζοντας, ψευδώς μάλιστα, πως ο Δήμος ενέκρινε την παραχώρηση του. Η διαδικασία αυτή, 

αν και σύμφωνα με τα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου λογίζεται ως κατάληψη – κάτι το 

επιβεβαιώνεται και από την παρουσία συνεργείου στον χώρο – γίνεται εν τέλει κατά πλειοψηφία 

δεκτή: 

«... υπό τον ρητόν όρον της μη εις της τοιαύτης μετατροπής δημιουργίας δικαιώματος 

κατοχής επί τον γηπέδου υπέρ των Στρατιωτικών Αρχών, επί απωλεία των επ’ αυτού 

δικαιωμάτων κυριότητος και νομής του Δήμου, και υπό τον όρον όπως το 

ιδρυθησόμενον γυμναστήριον να η δημοτικόν και να τίθεται εις την διάθεσιν των 

πολιτών».415 (εικ. 37, εικ. 38 και εικ. 39) 

                                                        
414 Ι.Α.Δ.Ι., Π.Δ.Σ.Δ.Ι., χφ. 9, αρ. απόφ. 93/23-05-1924, φ. 8v-9r 
415 Ι.Α.Δ.Ι., Π.Δ.Σ.Δ.Ι., χφ. 9, αρ. απόφ. 97/29-05-1924, φ. 14-15r 
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Το χρονικό της ανέγερσης του γυμναστηρίου Στρατού και Δήμου αποτυπώνεται, κατά αντιστοιχία 

του γυμναστήριο στην συνοικία Ζεβαδιέ, και στον τοπικό Τύπο της περιόδου. Η αρχή φαίνεται πως 

γίνεται τον Ιούνιο του 1924 όταν η εφημερίδα Ήπειρος δημοσιεύει ότι:  

«ο κάτωθι του Δημαρχιακού Καταστήματος χώρος της Πλατείας, όστις ... 

χρησιμοποιείται ως Ιππαγορά εζητήθη παρά της Στρατιωτικής Διοικήσεως Ε’ 

Σώματος Στρατού ίνα μετασχηματισθή ω(ς) γυμναστήριον, τόσον στρατιωτικό, όσο 

και ιδιωτικόν της πόλεως».416 

 Το εν λόγω δημοσίευμα, πάντως, δεν αρκείται απλώς στην παραπάνω καταγραφή αλλά 

προβαίνει και στην αξιολόγηση του εγχειρήματος αναφέροντας χαρακτηριστικά πως: 

«είναι η πρότασις και η έμπνευσις αυτή καθ’ εαυτήν τόσον οφθαλμοφανώς λαμπρά, 

ώστε να μη χρειάζεται καμμία άλλη έξαρσις ή σύστασις παρά το ταχύτε(ρ)ον να 

πραγματωθή».417 

 Ομοίως, μέσα από τις σελίδες του περιοδικού Η Αναγέννησις επαινείται το έργο του στρατηγού 

και διοικητή του Ε’ Σώματος Στρατού Βλάση Τσιρογιάννη καθώς και άλλων αξιωματούχων των 

στρατιωτικών υπηρεσιών της πόλης σε σχέση με την συμβολή τους στην δρομολόγηση και 

αποπεράτωση του έργου.418 

 Συχνά, πάντως, αναδράσεις στο πεδίο δημοσιότητας της πόλης σαν αυτές τις οποίες 

καταγράψαμε μέχρις στιγμής, καταγράφονται και σε εντελώς δυσανάλογο ύφος. Συγκεκριμένα, 

μέσω δημοσιευμάτων 419  της Ηπείρου στηλιτεύεται η αυθαιρεσία των στρατιωτικών αρχών ενώ 

εκφράζεται και η απορία αν «... υπάρχουν καθόλου καθωρισμέναι σφαίραι δικαιοδοσίας εκάστης 

αρχής ...».420  

 Τελικώς, τον Σεπτέμβριο του 1924 φαίνεται πως λαμβάνουν χώρα τα εγκαίνια του 

γυμναστηρίου με την σύγχρονη διοργάνωση στρατιωτικών αθλητικών αγώνων.421 Οι αγώνες αυτοί, 

οι οποίοι λογίζονται ως οι πρώτοι στρατιωτικοί οι οποίοι λαμβάνουν χώρα στην πόλη,422 γίνονται 

υπό την αιγίδα του «ιθύνοντα νου» σύνολης της διαδικασίας κατασκευής του, του στρατηγού και 

διοικητή του Ε’ Σώματος Στρατού Βλάση Τσιρογιάννη. Η συμβολή του αυτή στην πόλη των 

                                                        
416 σημειώνεται πως το παλιό Δημαρχείο της πόλης στεγαζόταν εκεί όπου σήμερα στεγάζεται το Δημοτικό Ωδείο της 

πόλης, πίσω από το Δικαστικό Μέγαρο 
417 Ήπειρος, 04/06/1924, 2 
418 Η Αναγέννησις, τχ. 14-15, 15/08/1924, 1 
419 Ήπειρος, 27/08/1924, 1  
420 Ήπειρος, 24/08/1924, 1 
421  Ηπειρωτική Ηχώ, 24/09/1924, 3· 26/09/1924, 4· Ήπειρος, 28/09/1924, 2· Ελευθερία, 02/10/1924, 2· Ήπειρος, 

02/10/1924, 2 
422 Η Αναγέννησις, τχ. 20, 01/12/1924, 8 
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Ιωαννίνων αναγνωρίζεται, μάλιστα, λίγες ημέρες αργότερα και μέσω ψηφίσματος του Δημοτικού 

Συμβουλίου.423  

 Επιστέγασμα της ανέγερσης του γυμναστηρίου αποτελεί η ανάδειξη της σημασίας του στην 

αναβάθμιση μιας υποβαθμισμένης, καθώς υποστηρίζεται, περιοχής424 και η σπουδαιότητα του καθώς 

«... θα στολίζη τα Γιάννενα και ... θα τα παρουσιάζει ως πολιτισμένα ...» αποτελώντας αυτό το πρώτο 

στοιχείο του πολιτισμού· 425  συγχρόνως, στα πλαίσια της λειτουργίας του σχεδιάζεται και η 

κατασκευή παράπλευρου διδακτηρίου γυμναστικής – διαδικασία η οποία, ωστόσο, φαίνεται πως δεν 

τελεσφορεί.426 Παρά τον ενθουσιασμό τον οποίο προκαλεί η ίδρυση του, κατόπιν των πρώτων ετών 

λειτουργίας του όταν και διοργανώνονται σε αυτό διάφορες διοργανώσεις, το γυμναστήριο Στρατού 

και Δήμου περιέρχεται, σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο σε αφάνεια.427 (εικ. 40, εικ. 41, εικ. 42 και εικ. 

43)  

 Η ύπαρξη και λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων κατά την υπό εξέταση περίοδο 

συμπληρώνεται από εκείνη του γηπέδου της πλατείας Στρατώνων (χάρτ. 3, χάρτ. 4 και χάρτ. 5). Το 

τελευταίο, παρά ταύτα, διαφέρει σημαντικά ως προς τα χαρακτηριστικά του τόσο από το 

γυμναστήριο Ζεβαδιέ όσο και από το γυμναστήριο Στρατού και Δήμου.  

 Η εν λόγω διαφορά έγκειται αφενός στο ότι εν αντιθέσει των προαναφερθέντων 

γυμναστηρίων το γήπεδο της πλατείας Στρατώνων δεν είναι μια αμιγώς αθλητική εγκατάσταση αλλά 

το προαύλιο ενός στρατιωτικού κτιρίου (εικ. 44). Επιπλέον δεν κατασκευάστηκε, όπως οι υπόλοιπες 

δύο αθλητικές εγκαταστάσεις, κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου αλλά το 1869 υπό την επίβλεψη 

του Ρασήμ Πασιά.  

 Εντοπισμένο στην περιοχή όπου σήμερα εκτείνεται το πάρκο Λιθαρίτσια – πίσω από το 

κτίριο της VIII Μεραρχίας, η πλατεία Στρατώνων αξιοποιείται κατά την εν λόγω περίοδο, και λόγω 

της μορφολογίας της, ως ποδοσφαιρικό γήπεδο. (εικ. 45). Μέχρι τότε τον ρόλο αυτό είχε μια έκταση 

του στρατοπέδου στο Ακραίο, στην περιοχή όπου σήμερα εκτείνεται μέρος του στρατοπέδου 

Βελισσαρίου - στις παρυφές της πόλης.  

 Η μετάβαση από το στρατόπεδο Ακραίου στην πλατεία Στρατώνων λαμβάνει χώρα, καθώς 

υποστηρίζει ο Κωνσταντίνος Κόκκας, εξαιτίας της μεγάλης απόστασης η οποία χωρίζει το πρώτο 

από το κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων.428 Επιπλέον, σημαντική συμβολή στην ανάδειξη του χώρου 

σε τόπο διεξαγωγής ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων φαίνεται πως έχει και η ίδια η Διοίκηση της VIII 

                                                        
423 Ι.Α.Δ.Ι., Π.Δ.Σ.Δ.Ι., χφ. 9. αρ. απόφ. 142/06-10-1924, φ. 62v 
424 Η Αναγέννησις, τχ. 19, 01/11/1924, 2 
425 Η Αναγέννησις, τχ. 20, 01/12/1294, 8 
426 Ι.Α.Δ.Ι., Π.Δ.Σ.Δ.Ι., χφ. 10, αρ. απόφ. 141/15-06-1925, φ. 47v-48r 
427 Ηπειρωτικός Αγών, 12/08/1931, 1 
428 Κων. Κόκκας, «Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στα Γιάννινα 1918-1966», Ζωσιμάδες, 24, Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 

2008, 25-26 
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Μεραρχίας η οποία, καθώς προκύπτει, εκτός από την διάθεση του, συγκροτεί και ποδοσφαιρικά 

τμήματα στρατευμένων. 429  Τα τελευταία συμμετέχουν, κατά καιρούς, σε στρατιωτικές 

ποδοσφαιρικές διοργανώσεις430 ενώ πιο συχνά αναμετρώνται, στον χώρο της πλατείας, απέναντι σε 

αθλητικά και ποδοσφαιρικά σωματεία της πόλης.431  

 Η σχέση η οποία διέπει την πλατεία Στρατώνων με την Διοίκηση της VIII Μεραρχίας και η 

σημασία την οποία η πρώτη καταγράφει ως το μοναδικό ποδοσφαιρικό γήπεδο της πόλης των 

Ιωαννίνων – μέχρι και την δρομολόγηση κατασκευής του εθνικού σταδίου ή σταδίου Χότζα432 - 

αναδεικνύεται με τον πλέον εμφατικό τρόπο το 1930 όταν ο διοικητής της Μεραρχίας αποφασίζει 

την απαγόρευση χρήσης της από τα αθλητικά και ποδοσφαιρικά σωματεία.433 Η απαγόρευση αυτή 

μάλιστα καταγράφεται και στο πεδίο δημοσιότητας της πόλης με τον Ηπειρωτικό Αγώνα να αναφέρει 

πως «... ο κ. Μέραρχος πολύ κακήν υπηρεσίαν προσφέρει εις την φυσικήν αγωγήν της νεολαίας μας αφ’ 

ότου εμποδίζει την χρησιμοποίησιν της Πλατείας του Στρατώνος».434  

 Αξιοσημείωτη της απαγόρευσης χρήσης του γηπέδου της πλατείας Στρατώνων είναι και η 

διαμάχη την οποία αυτή προκαλεί μεταξύ των αθλητικών και ποδοσφαιρικών σωματείων της πόλης 

και της VIII Μεραρχίας· ενδιαφέρον δείγμα της διαμάχης αυτής αποτελούν οι επιστολές 

διαμαρτυρίας τις οποίες υπογράφουν και αποστέλλουν τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων 

«Πύρρος», «Ολυμπιακός Ιωαννίνων» και «Ατρόμητος» προς θεσμικούς φορείς όπως ο 

πρωθυπουργός, ο υπουργός των Στρατιωτικών, οι βουλευτές της περιοχής καθώς και η Ε.Π.Ο. μέσω 

των οποίων γνωστοποιείται η χρήση του γηπέδου για ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις «... από 

απελευθερώσεως ...»·435 ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, ωστόσο, είναι η πληροφορία πως οι τα παραπάνω 

σωματεία φαίνεται να έχουν συστήσει μια πρώτη – υποτυπώδη – ωστόσο τοπική ένωση.436 

 Τελικώς, ήδη από το 1929 δρομολογείται η ανέγερση του εθνικού σταδίου ή σταδίου 

Χότζα437 - όπως ονομάζεται η περιοχή στην οποία εγκαθίσταται.438 Ο εν λόγω αθλητικός τόπος, ο 

οποίος ειρήσθω εν παρόδω μετατρέπεται στο σημερινό Εθνικό Στάδιο «Ζωσιμάδων», αν και 

ευρισκόμενος υπό διαδικασία κατασκευής φαίνεται πως σταδιακά αντικαθιστά την χρήση του 

                                                        
429 Γ. Δ. Φαρμάκης, ο.π., 11 
430 Ηπειρωτική Ηχώ, 30/04/1925, 4· Αθλητική Επιθεώρησις, Μάιος 1925, σσ. 7,10· Ήπειρος, 06/05/1925, 2· Ελευθερία, 

07/05/1925, 2 
431 Ήπειρος, 19/01/1927, 3· 09/05/1928, 2· Ηπειρωτικός Αγών, 09/05/1928, 2· 19/02/1930, 4 
432 Ηπειρωτικός Αγών, 15/11/1929, 4 
433 Ηπειρωτικός Αγών, 25/09/1930, 1 
434 Ηπειρωτικός Αγών, 28/04/1931, 1 
435 Ηπειρωτικός Αγών, 04/09/1931, 4 
436 Ηπειρωτικός Αγών, 27/02/1932, 2 
437 Ηπειρωτικός Αγών, 15/11/1929, 4 
438 Κων. Κόκκας, ο.π., 26 
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γηπέδου της πλατείας Στρατώνων για να καταστεί κατόπιν της λήξης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 

σε κεντρικό τόπο διοργάνωσης αθλητικών γεγονότων της πρωτεύουσας της Ηπείρου.439 

 

                                                        
439 Π. Γ. Σταματέλου, ο.π., 373 
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Χάρτες των αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης των Ιωαννίνων κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου

 χάρτης 1 – σε κύκλο η έκταση της συνοικίας Ζεβαδιέ όπου εγκαταστάθηκε το ομώνυμο γυμναστήριο σύμφωνα με χάρτη του 2015 

Λίμνη Παμβώτιδα 
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χάρτης 2 – σε οβάλ κύκλο η έκταση όπου εγκαταστάθηκε το γυμναστήριο Στρατού και Δήμου σύμφωνα με χάρτη του 2015 
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χάρτης 3 – σε τετράγωνο ο χώρος του γηπέδου της πλατείας Στρατώνων σύμφωνα με χάρτη του 2015 
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χάρτης 4 - Οι περιοχές των αθλητικών 

εγκαταστάσεων της πόλης των Ιωαννίνων 

κατά την διάρκεια του Μεσοπολέμου  

(πηγή: Γ. Κανετάκης, Το Κάστρο: Συμβολή 

στην Πολεοδομική Ιστορία των Ιωαννίνων, 

ο.π., 61) 

 

1. γυμναστήριο Ζεβαδιέ 

2. γυμναστήριο Στρατού και Δήμου 

3. γήπεδο πλατείας Στρατώνων 
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χάρτης 5 – Οι περιοχές των αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης των Ιωαννίνων κατά 

την διάρκεια του Μεσοπολέμου σύμφωνα με χάρτη του 2015 

1.   γυμναστήριο Ζεβαδιέ 
2. γυμναστήριο Στρατού και Δήμου 
3. γήπεδο πλατείας Στρατώνων 
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Αν θα μπορούσε να εξαχθεί ένα αρχικό συμπέρασμα σχετικά με την διαμόρφωση του 

αθλητισμού στα Ιωάννινα του Μεσοπολέμου αυτό θα χαρακτηριζόταν, δίχως αμφιβολία, από 

την προσπάθεια αναπαραγωγής των κυρίαρχων αντιλήψεων ή τάσεων οι οποίες επικρατούν 

ήδη από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, τόσο στην απελευθερωμένη επικράτεια του 

ελληνικού βασιλείου όσο και στις ελληνικές κοινότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.  

 Η διαδικασία αυτή πάντως, η οποία τουλάχιστον σε ότι αφορά την σχέση με την 

ελληνική επικράτεια εκφράζει και μια τάση εναρμόνισης, δεν αρκείται αποκλειστικώς σε ότι 

αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο: απεναντίας συγκροτείται και στα πλαίσια των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τα οποία είτε ενυπάρχουν είτε προκύπτουν ως αποτέλεσμα της 

μετάβασης την οποία υφίστανται η πόλη, και η Ήπειρος εν γένει, από αυτόνομο κέντρο της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε περιφέρεια του ελληνικού κράτους λειτουργώντας, κατά 

αυτόν τον τρόπο, ως ανάβαθμος της τοπικής κοινωνίας  

 Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, η γυμναστική φαίνεται πως αποτελεί, για την πόλη των 

Ιωαννίνων, καινοτομία των αρχών του 20ού αιώνα. Η εισαγωγή της το 1907 στο πρόγραμμα 

της Ζωσιμαίας Σχολής, δείγμα της σύνδεσης σωματικής άσκησης και εκπαιδευτικής πράξης, 

φαίνεται πως στοχεύει στην καλλιέργεια των κυρίαρχων εθνικιστικών αντιλήψεων της 

περιόδου. Ανάλογη στόχευση έχει και η διοργάνωση, κατά το εν λόγω έτος, των πρώτων στα 

χρονικά της πόλης γυμναστικών επιδείξεων: οι τελευταίες, καθώς προκύπτει, τελούνται στα 

πλαίσια των επιδεικτικών εξετάσεων ενός εντόνως πολιτικοποιημένου θεσμού της πόλης 

καθιερωμένου από τα τέλη του 19ου αιώνα ενώ εξίσου σημαντική ως προς τον ιδεολογικό 

αντίκτυπο τους είναι και η συμβολή του «εισηγητή» τους και γυμνασιάρχη της Ζωσιμαίας 

Σχολής Γεωργίου Καλούδη - γνωστού  για τις «μεγαλοϊδεατικές» αντιλήψεις του και την 

δράση του ως μέλος της Ηπειρωτικής Εταιρείας.  

  Η εισαγωγή της πρακτικής στη «δημόσια σφαίρα» της πόλης γίνεται ωστόσο και 

διαμέσου της παραγωγής «λόγων»· οι τελευταίοι, αποτελώντας προνομιακό πεδίο 

(ανά)παραγωγής στερεοτύπων συνδέουν, στα πλαίσια του ιδεολογήματος του εθνικού 

συνεχούς, την γυμναστική με το αρχαιοελληνικό ανδρικό πρότυπο του «καλόκαγαθού» και το 

γυναικείο των «μητέρων του Έθνους». Ομοίως, στο πολιτικό συγκείμενο των αρχών του 20ού 

αιώνα οι πρόσφατες πολεμικές συρράξεις, διακύβευμα των οποίων υπήρξε και η Ήπειρος, 

αναβαθμίζουν την χρησιμότητα της σωματικής άσκησης σε βασικό συμπλήρωμα της 

στρατιωτικής προπαίδευσης αναπαράγοντας, κατά αυτόν τον τρόπο, την σχέση της πρακτικής 

με τον «μιλιταρισμό». 
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 Συχνά πάντως, οι «λόγοι» αυτοί (ανά)παράγονται και στην βάση ζητημάτων τα οποία 

άπτονται της τοπικής κοινωνίας. Κυριότερο όλων φαίνεται πως είναι η, σχεδόν πάγια, απουσία 

του μαθήματος της γυμναστικής από τα προγράμματα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της 

πόλης. Η πραγματικότητα αυτή, μάλιστα, αντιπαραβάλλεται με εκείνη άλλων σχολείων της 

ελληνικής επικράτειας, αναδεικνύοντας κατά αυτόν τον τρόπο μια πτυχή της ταυτότητας του 

«ηπειρωτισμού» και των σχέσεων ή εξαρτήσεων της ηπειρωτικής περιφέρειας από το κεντρικό 

κράτος.  

Τέλος, η ιστορική εμφάνιση της ηλικιακής κατηγορίας της νεότητας κατά την διάρκεια 

του Μεσοπολέμου φαίνεται πως ανάγει την γυμναστική σε ένα, κατά κάποιον τρόπο, 

«παιδαγωγικό αντικείμενο». Συγκεκριμένα τόσο στα πλαίσια του ηθικού πανικού τον οποίο 

δημιουργεί ο ελεύθερος χρόνος των νέων και οι «επικίνδυνες έξεις» τις οποίες δημιουργεί, όσο 

και σε εκείνα της ιατρικής ωφέλειας της άσκησης για την δημιουργία εύρωστων σωμάτων 

στην υπηρεσία της πατρίδας, η γυμναστική αξιολογείται και αναδεικνύεται στο επίπεδο του 

«λόγου» ως προς την αναγκαιότητα και την χρησιμότητα της. 

Στο πεδίο της σωματειακής δραστηριότητας απόρροια της διαμόρφωσης του 

αθλητισμού είναι η ίδρυση των πρώτων αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων. Η διαδικασία 

αυτή αν και σύστοιχη της ανανέωσης την οποία επιφέρει η απελευθέρωση της πόλης, 

εντούτοις απαντά και εμπεδώνεται αφενός στην πλούσια σωματειακή δραστηριότητα η οποία 

διέπει την τοπική κοινωνία κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα μέσω της δράσης των 

συντεχνιών αφετέρου στις ευνοϊκές συνθήκες τις οποίες δημιουργεί για τις κοινότητες της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η μεταρρυθμιστική περίοδος Tanzimat με αποτέλεσμα την 

ίδρυση ποικιλόνυμων συσσωματώσεων· μεταξύ αυτών και ο βραχύβιος Πανηπειρωτικός 

Γυμναστικός Σύλλογος λίγα μόλις χρόνια πριν την απελευθέρωση (1911). 

Τα σωματεία αυτά – δέκα συνολικά στον αριθμό κατά την υπό εξέταση περίοδο (1919-

1934) – αν και δεν καταγράφουν συνήθως κάποια αξιοσημείωτη αγωνιστική δραστηριότητα, 

κυρίως λόγω της απουσίας ενός κεντρικού οργανωτικού φορέα, εντούτοις με την δράση τους 

επιτελούν έναν πολυεπίπεδο ρόλο στην (ανα)διαμόρφωση της τοπικής δημόσιας σφαίρας· 

άλλωστε, όπως έχει επισημανθεί, η συλλογική δράση συνιστά, τρόπον τινά, και μια διαδικασία 

συνεχούς παραγωγής νοημάτων.440  

Ένα πρώτο επίπεδο του ρόλου αυτού αποτελεί το γεγονός πως μέσω των ονομάτων ή 

των συμβόλων τα οποία επιλέγονται, τα σωματεία αποτελούν τοιουτοτρόπως ανάβαθμους 

                                                        
440 Ε. Αβδελά, «Εισαγωγή: συλλογική δράση και παραγωγή δημόσιας κοινωνικότητας στην Ελλάδα του 

εικοστού αιώνα», ο.π., 37 
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ταυτοτήτων. Οι ταυτότητες αυτές αναπαράγοντας τα κυρίαρχα στερεότυπα της περιόδου 

εργαλειοποιούν μυθολογικά, αρχαιοελληνικά ή και πραγματικά πρόσωπα («Ηρακλής», 

«Πύρρος», «Άρης», «Φοίνιξ», «Αβέρωφ») προκειμένου να αναδείξουν το τοπικό ή εθνικό 

στοιχείο ενώ πιο σπάνια στοχεύουν στην ανάδειξη ειδολογικών κριτηρίων (Κολχίδα 

Ιωαννίνων, «Ολυμπιακός Ιωαννίνων», «Ατρόμητος»). 

Ένα δεύτερο επίπεδο του ρόλου τον οποίον διαδραματίζουν τα σωματεία στην τοπική 

δημόσια σφαίρα φαίνεται πως είναι ο σκοπός της δράσης τους· πέραν του προφανούς – ήτοι 

την διάδοση του αθλητισμού στην Ήπειρο – πολλά εκ των σωματείων έχουν εκπολιτιστικό 

χαρακτήρα και σκοπό. Δείγμα των τελευταίων αποτελεί άλλωστε το γεγονός πως μεταξύ 

άλλων διακηρύττουν και την ηθική διαπαιδαγώγηση των μελών τους. 

Εντούτοις, χωρίς αμφιβολία, πλέον σημαντικός ρόλος των προηγουμένων είναι το 

γεγονός πως τα αθλητικά σωματεία μέσω της λειτουργίας τους  (ανα)προσδιορίζουν τους 

όρους αστικής κοινωνικότητας και κινητικότητας. Η διαδικασία αυτή φαίνεται πως λαμβάνει 

χώρα σε πολλά επίπεδα όπως η τέλεση διοργανώσεων («Πανηπειρωτικοί Αγώνες», 

«Πανιωαννήτικοι Αγώνες», «Φοινικιάδες» ή άτυπα πρωταθλήματα μεταξύ τοπικών 

σωματείων), οι τοπικοί ή υπερτοπικοί σωματειακοί ανταγωνισμοί και οι διενέξεις τις οποίες 

αυτοί προκαλούν, οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες κοινωνικού χαρακτήρα (χοροεσπερίδες και 

θεατρικές παραστάσεις) καθώς και η παραγωγή ενός κεφαλαίου με όρους Pierre Bourdieu. 

Ειδικότερα σε ότι αφορά την τελευταία, εκείνο το οποίο προκύπτει είναι το γεγονός πως η 

κοινωνικότητα την οποία προωθούν τα αθλητικά σωματεία, αποτελεί για την τοπική ελίτ – την 

οποία σε μεγάλο βαθμό συσπειρώνουν στις τάξεις τους (κυρίως εμπόρους, ιατρούς καθώς και 

δικηγόρους) – ένα προνομιακό πεδίο παραγωγής ενός είδους κοινωνικού κεφαλαίου: δείγμα 

του κεφαλαίου αυτού αποτελεί αφενός το γεγονός της συχνής παρουσίας ίδιων προσώπων σε 

διοικητικά συμβούλια αθλητικών αλλά και άλλων σωματείων, αφετέρου η μετουσίωση της 

παρουσίας αυτής σε μια κοινωνική κινητικότητα η οποία συνδέεται με την δημοτική αρχή της 

πόλης. Η πορεία του κεφαλαίου αυτού πάντως φαίνεται πως δεν είναι μονόδρομη αλλά 

ανακυκλωτική καθώς τα σωματεία απολαμβάνουν εν τέλει οικονομικές επιχορηγήσεις εκ 

μέρους της δημοτικής αρχής μέσω του δημοτικού προϋπολογισμού και σε ετήσια, σχεδόν, 

βάση. 

Εκτός, βεβαίως, των αναγνωρισμένων σωματείων οφείλει να σημειωθεί πως εξίσου 

σημαντική δραστηριότητα επιδεικνύουν και αρκετά μην αναγνωρισμένα σωματεία. Τα 

τελευταία δε, και ειδικότερα εκείνα τα οποία εντοπίζονται σε αποκεντρωμένες περιοχές του 
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νομού, φανερώνουν με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της εξάπλωσης της 

αθλητικής σωματειακής ζωής στην Ήπειρο του Μεσοπολέμου.  

Τελικώς, ακόμη μια έκφανση της κοινωνιογένεσης του αθλητισμού στα 

μεταπελευθερωτικά Ιωάννινα αποτελεί και η ανέγερση των πρώτων αθλητικών 

εγκαταστάσεων.  

Συγκεκριμένα, καθώς προκύπτει, ήδη από το 1916 η δημοτική αρχή της πόλης, μέσω 

αγγελίας της στον τοπικό Τύπο, αναζητά έκταση προκειμένου να αναγείρει γυμναστήριο. 

Ομοίως, λίγα χρόνια αργότερα (1919) η ίδια αρχή ζητά από τον διακεκριμένο Γάλλο 

αρχιτέκτονα Ερνέστ Εμπράρ να τροποποιήσει το αρχικό ρυθμιστικό σχέδιο του για την πόλη 

προσθέτοντας σε αυτό και την πρόβλεψη ανέγερσης ενός γυμναστηρίου.  

Η πάγια αυτή θέση του Δήμου της πόλης, η οποία το 1923 και 1924 μετουσιώνεται 

στην ανέγερση των γυμναστηρίων Ζεβαδιέ και Στρατού και Δήμου αντιστοίχως, δεν συνδέεται 

αποκλειστικώς με με την κατασκευή αθλητικών χώρων – απόρροια της διάδοσης του 

αθλητισμού – καθώς φαίνεται πως, επιπλέον, υποδηλώνει και την ανάγκη αναβάθμισης της 

πόλης.  

Συγκεκριμένα, καθώς προκύπτει, η ανέγερση γυμναστηρίων κατά την περίοδο του 

Μεσοπολέμου φαίνεται πως μεταξύ άλλων αποτελεί ακόμη μια έκφραση του αστικού 

εκσυγχρονισμού, ειδικότερα σε πόλεις των Νέων Χωρών όπως τα Ιωάννινα. Ο 

εκσυγχρονισμός αυτός εκτός από τα αξιολογικά πρόσημα τα οποία λαμβάνει στο πεδίο του 

«λόγου» - καθώς στα έργα αποδίδεται ο ρόλος της «προόδου» και «πολιτισμού» ή της ένδειξης 

«ανώτερης κοινωνικής αγωγής» για την πόλη - ενισχύεται ακόμη περισσότερο από την 

επιλογή των χώρων όπου ανεγείρονται τα γυμναστήρια· οι χώροι αυτοί οι οποίοι είναι ένα 

τμήμα του οθωμανικού νεκροταφείου στην συνοικία Ζεβαδιέ καθώς και η δημοτική Ιππαγορά 

– Ατ-Παζάρ στην περιοχή της σημερινής Λαϊκής Αγοράς της Αγίας Μαρίνας συνδέονται τόσο 

συμβολικά όσο και πρακτικά με το κληροδοτημένο οθωμανικό μορφολογικό καθεστώς το 

οποίο, σύμφωνα με τις κυρίαρχες αντιλήψεις της περιόδου, πρέπει να αποκαθαρεί. 

Στις προηγούμενες αθλητικές εγκαταστάσεις προστίθεται κατά την υπό εξέταση 

περίοδο και η αξιοποίηση της πλατείας Στρατώνων, όπου σήμερα εντοπίζεται το πάρκο 

Λιθαρίτσια, ως ποδοσφαιρικό γήπεδο.  

Κλείνοντας τον επίλογο της εργασίας αυτής οφείλουμε να σημειώσουμε πως η 

διαμόρφωση του αθλητισμού στα Ιωάννινα του Μεσοπολέμου, αν και σχετικώς αδιερεύνητη, 

αποδεικνύεται εν τέλει πολύπλευρη.  
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Συνάμα ωστόσο, ως ιστορική διαδικασία, εκτός του ότι αποτελεί ακόμη ένα 

συμπλήρωμα στην φτωχή – πλην σημαντική ιστορία του νεώτερου και σύγχρονου ελληνικού 

αθλητισμού, συνιστά κι ένα σημαντικό εργαλείο ερμηνείας τόσο μιας πτυχής της νεώτερης και 

σύγχρονης ιστορίας των Ιωαννίνων όσο και των νοοτροπιών, των αιτημάτων και των 

αντιστάσεων μιας κοινωνίας και μιας πόλης σε μετάβαση.  

Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως η παρούσα 

εργασία, εξαιρουμένων των συμπερασμάτων στα οποία καταλήγει, θέτει, συγχρόνως, και 

ορισμένα ερευνητικά ερωτήματα:  ένα εξ αυτών είναι μια μελλοντική έρευνα βασισμένη στα 

ίδια τα καταστατικά των σωματείων, καθώς ο εντοπισμός τους θα διασαφήνιζε με μεγαλύτερη 

επάρκεια τον επίσημο «λόγο» τους, την ταυτότητα τους, την δράση και τις δομές λειτουργίας 

τους καθώς και τους ανθρώπους οι οποίοι τα διοικούν. 

Επιπλέον μια έρευνα η οποία ασχολείται με την διαμόρφωση του αθλητισμού κατά την 

διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου, δημιουργεί αναντιρρήτως ερωτήματα σχετικά με την 

εξέλιξη και διαμόρφωση του φαινομένου σε προγενέστερες αλλά και μεταγενέστερες 

περιόδους. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, και με δεδομένη την διαμόρφωση του αθλητισμού στα 

Ιωάννινα κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του Μεσοπολέμου θα είχε ενδιαφέρον μια 

εργασία η οποία να καταπιάνεται με την διαμόρφωση κι εξέλιξη του φαινομένου κατά την 

περίοδο της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου ή και μεταπολεμικά.441 

Τέλος η μελέτη του τρόπου με τον οποίο τοποθετείται μια αστική κοινωνία σε ένα 

φαινόμενο όπως ο αθλητισμός είναι, κατά κάποιον τρόπο, μελέτη της ίδιας της κοινωνίας. Ως 

εκ τούτου μια εργασία σχετική με τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται ο αθλητισμός στα 

Ιωάννινα του Μεσοπολέμου θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για μια πιο συνολική μελέτη 

του τρόπου με τον οποίο εν τέλει διαμορφώνεται η ίδια η κοινωνία των Ιωαννίνων κατά την εν 

λόγω περίοδο.  

 
 
 
 
 
 

********************

                                                        
441 Οφείλουμε να σημειώσουμε πως εκτός από την περίοδο την οποία εξετάσαμε η έρευνα απέδωσε σημαντικό 

υλικό και για τα έτη 1936-1939. Εντούτοις τόσο η οικονομία της εργασίας όσο και το γεγονός πως κατά την 

περίοδο αυτήν οι αθλητικές δομές υφίστανται εκ μέρους του καθεστώτος σημαντικές αλλαγές μας οδήγησαν στην 

απόφαση το εν λόγω υλικό να αξιοποιηθεί στο μέλλον  
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