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Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΑ ιδρύθηκε το 1923 στην
Κωνσταντινούπολη, όπου ως ένα από τα μεγαλύτερα σωματεία της
ομογένειας, ανάπτυξε υποδειγματική αθλητική, κοινωνική και
πολιτιστική δραστηριότητα. Κατά τη μακρόχρονη αθλητική του
παρουσία στην Τουρκία, οι ομάδες του κατέκτησαν πολλά
πρωταθλήματα, ενώ οι αθλητές του αναδείχθηκαν πρωταθλητές και
κατέρριψαν ρεκόρ. Επίσης, ήταν σημαντική η προσφορά του στο
θέατρο, τα γράμματα, τη μουσική και γενικά στην κοινωνική ζωή
της Πόλης. Αργότερα, με τη σταδιακή διαρροή του Ελληνικού
στοιχείου από την Πόλη, επανιδρύθηκε το 1973 στην Αθήνα από
Κωνσταντινουπολίτες, που εγκαταστάθηκαν εδώ.

Στα τμήματα υποδομής των αθλημάτων του (Πινγκ Πονγκ, Μπάσκετ,
Βόλεϊ, Κολύμβηση, Τένις, Σκάκι) αθλούνται με πρότυπα
προπονητικά προγράμματα και υπό την καθοδήγηση διπλωματούχων
προπονητών, πάνω από 1000 παιδιά

Πινγκ πονγκ Α1 Εθνική κατηγορία
18 Πανελλήνια Πρωταθλήματα στην Α1 Εθνική Κατηγορία
Ανδρών με 2 φορές εντυπωσιακό σερί 5 συνεχόμενων
πρωταθλημάτων και αήττητο

8 κατακτήσεις Κυπέλλων Ελλάδας για τους άνδρες
6 Πανελλήνια Πρωταθλήματα στην Α1 Εθνική Κατηγορία
Γυναικών
6 κατακτήσεις Κυπέλλων Ελλάδας για τις γυναίκες
2 φορές κατάκτηση όλων των τίτλων σε άνδρες και γυναίκες
(πρωτάθλημα Α1, Κύπελλο Ελλάδας και Κύπελλο Αττικής)
Συμμετοχή των αθλητών μας στα κλιμάκια της Εθνικής
Ελλάδας
Συμμετοχή των ομάδων μας σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Ο πρώτος ελληνικός Σύλλογος που έφτασε στην τετράδα του
Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης
Συμμετοχή στο Κύπελλο Ευρωπαϊκών Πόλεων στη Δ. Γερμανία
όπου αντιπροσώπευσε την πόλη μας
2η θέση η ομάδα του Α.Σ. ΠΕΡΑ στο Ομαδικό Νέων

Μπάσκετ Γ’ Εθνική Κατηγορία
Κολύμβηση Συμμετοχή στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Κατηγοριών και
Open με διακρίσεις
Τένις Β’ Εθνική Κατηγορία στις γυναίκες
Βόλεϊ Β΄ΕΣΠΕΔΑ
Σκάκι Β’ Αττικής
Ο Α.Σ. ΠΕΡΑ στεγάζεται σε ιδιόκτητη έδρα (Ποσειδώνος 40, Π.
Φάληρο) ενώ λειτουργεί διοικητικά, προπονητικά και αγωνιστικά
στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο που είναι κι αυτό ιδιόκτητο
κλειστό κλιματιζόμενο αθλητικό κέντρο και κοσμεί την ευρύτερη
περιοχή.

