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 Όσοι είναι φίλοι του αθλητισμού, δηλαδή φίλαθλοι με 
την καλή έννοια, αυτά που θα πω θα τους φανούν 
αρεστά, σε άλλους ίσως τους φανούν βαρετά.

 Έχω όμως υποχρέωση να τα πω για να ακουστεί έστω 
και περιληπτικά η ιστορία του ποδόσφαιρου και γενικά 
του αθλητισμού της Πτολεμαϊδας.



Από μια έρευνα που έχω κάνει 
παίρνοντας στοιχεία από 
διάφορα 
δημοσιεύματα, μαρτυρίες 
παλαιών 
φιλάθλων, φωτογραφίες 
κλπ. Διαπίστωσα ότι στην 
Πτολεμαΐδα ή μάλλον 
Καϊλάρια άρχισαν να 
οργανώνονται ομάδες 
όπως:

 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
 ΕΛΠΙΔΑ
 ΔΟΞΑ
 ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ
 ΑΡΗΣ
 ΗΡΑΚΛΗΣ
 ΑΠΟΛΛΩΝ



 Μερικές από αυτές 
παρέμειναν και 
μεταπολεμικά, όπως ο 
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ που είχε 
ιδρυθεί το 1920 από τον 
Παντελίου, όπου μετά τη 
δεκαετία του 1950 είχε 
στη διοίκηση του τους: 

• Δαδούλη
• Πέκο
• Τόττη
• Τσούκαλη
• Τασιώνη
• Σπόντη
• Μελανοφρύδη
• Βάνη κ.α.



και ποδοσφαιριστές που 
διακρίθηκαν τους: 

 Χατζηγιαννίδη
 Νικολαΐδη
 Ρουσάκη
 Παπουτσή
 Φολτόπουλο
 Θεοδωρίδη
 Μιχαηλίδη
 Αμάραντο
 Μπουλνταδάκη
 Μπισκιτζή
 Εσπερίδη κ.α



 Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ είχε 
πολλούς και 
ταλαντούχους 
ποδοσφαιριστές, που 
στην συνέχεια 
αποτέλεσαν τον κορμό 
του μεγάλου ΑΡΗ της 
δεκαετίας 1959-1969
όπως: 

• Ανδρονικίδης
• Μαυρικάκης
• Κούσης
• Σαββουλίδης
• Κυδώνας
• Καζαντζής
• Σπύρος κ.α.



 Σημαιοφορίδης
 Ακριτίδης
 Κούσης
 Ταμαμίδης
 Ταϊρίδης
 Τσαχουρίδης
 Τσαλιγόπουλος
 Ζελενίδης
 Τοκμακίδης
 Μουρούζης



 Μουτούλης
 Χ”Ευστρατίου
 Δημάκης
 Τογρίδης
 Πουλασιχίδης
 Παραστατίδης
 Βελονίδης
 Ορφανίδης Τάσος
 Ορφανίδης Χρήστος
 Μπερεκετίδης



 Κυψίδης
 Κυριαζής
 Τσικρίκης
 Ταλανίδης
 Φωκάς 
 Ταϊρίδης
 Ζάμπρας
 Μπαλτιράνης
 Παρτσαλίδης 



 Ιδρύθηκε το 1930 από τους Χ”Παντελή Φώτη, Ηλιάδη 
Βασίλη και Γκέρτσο 

 Πρώτος πρόεδρος υπήρξε ο Σταυρίδης Χαράλαμπος



 Δασκαλόπουλος
 Ακριτίδης Σπύρος
 Μπεκιάρης
 Λευκόπουλος Μιλτιάδης
 Λυπηρίδης
 Ναθαναηλίδης
 Ελευθεριάδης

 Βουνοτρυπίδης
 Σαρηκιάνος
 Αδαμίδης
 Αποστολίδης
 Κουντουράς
 Χ”Γεωργίου
 Ιωαννίδης



 Τόττης
 Γραϊδης
 Τσουκάκης
 Τσαχουρίδης
 Μισαηλίδης
 Πολυχρονίδης
 Χ”Ευστρατίου Κώστας

 Βελανίδης Κυριάκος
 Πουγαρίδης
 Καζαντζής Γεώργιος
 Χ”Σάββας
 Λαζαρίδης
 Κόλλιας Σαράντης
 Δαβάκος κ.α.



 Οι ηρωικοί αυτοί φίλαθλοι που παρά τις αντίξοες 
καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν δεν έλειπαν από 
κανένα αγώνα, είτε εντός είτε εκτός έδρας και στήριζαν 
την ομάδα.



 Ρίζος
 Βλαντής
 Τζαμτζής
 Κρεοπολίδης

 Καρπούζας
 Τασόπουλος
 Στεριώτης
 Καραφίλοβιτς

Να σημειωθεί ότι ο ΑΡΗΣ εκτός του ότι ήταν η μοναδική 
ομάδα από επαρχία, ήταν και η μοναδική που είχε ξένο 
προπονητή 



Το 1953 αναδείχθηκε πρωταθλητής Δυτικής Μακεδονίας 
ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η Πτολεμαΐδα έγινε γνωστή 
πρώτα από τον ΆΡΗ και μετά από τα εργοστάσια της 
ΔΕΗ.

Οι ποδοσφαιριστές που ανήκαν στον ΑΡΗ τις δεκαετίες 
που πρωταγωνιστούσε στη Β’ Εθνική ήταν:



 Ζεϊμπέκης
 Γεωργιάδης
 Ανδρονικίδης
 Μαυρομάτης
 Παπαδόπουλος
 Κούσης
 Καζαντζής
 Κεφαλίδης
 Μανώλας
 Θεοδωρίδης
 Φολτόπουλος
 Φραγκουλίδης
 Τανίδης
 Χ”Παναγιωτίδης

 Κυδώνας
 Δρίζης
 Κοβλακάς
 Πουλασιχίδης
 Γιουβανάκος
 Χ”Γεωργίου
 Γρηγοριάδης
 Θεοφανίδης Αιμίλιος
 Τριανταφυλλίδης
 Καζαντζής
 Παντελίδης
 Πολυχρονίδης
 Τσαχουρίδης
 Ακριτίδης

Ζητώ συγνώμη αν παρέλειψα κανένα 



Έγιναν πολλές προσπάθειες γιατί οι παράγοντες και 
φίλαθλοι του ΑΡΗ αντιδρούσαν. Τελικά έγινε η 
περιβόητη συγχώνευση ΑΡΗΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ με νέα 
ονομασία ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ. 



 Χ”Ιωαννίδης – Ηρακλής Θεσσαλονίκης
 Εσπερίδης – Ηρακλής Θεσσαλονίκης
 ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ – ΑΡΗΣ Θεσσαλονίκης 
 ΠΕΤΡΑΚΗΣ – Α.Ε.Κ.
 ΚΟΥΣΗΣ – Απόλλων Καλαμαριάς & Παναχαϊκή
 ΑΙΜΙΛΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ - Α.Ε.Κ. & ΠΑΟΚ



 ΤΣΙΦΤΣΑΚΗΣ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
 ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ
 ΠΟΥΛΑΣΙΧΙΔΗΣ - ΠΑΟΚ 
 ΤΑΝΙΔΗΣ – ΑΕΚ, ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ & ΡΟΔΟΣ.



Είναι αλήθεια ότι ο ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ για ένα διάστημα τα 
πήγε καλά. Αλλά στη συνέχεια και παρά την φιλότιμη 
προσπάθεια ορισμένων 
(Θεοφράστου, Καστανίδης, Γρηγοριάδης κ.α.) και 
αφού αναγκάστηκε να στηριχτεί σε ξένους 
ποδοσφαιριστές, τον πήρε η κάτω βόλτα και φτάσαμε 
σημερινή ανυπαρξία ομάδας. 



Στην πόλη μας, εδώ και αρκετά χρόνια λειτουργούν 
ακαδημίες ποδοσφαίρου σε επαγγελματικά και 
ευρωπαϊκά πρότυπα. Για την ανάδειξη ταλέντων. Ας 
ευχηθούμε να δούμε ταλέντα που να πλαισιώσουν τις 
ομάδες μας 



Παράλληλα τα τελευταία χρόνια στην πόλη μας 
δημιουργούνται νέοι σύλλογοι που ασχολούνται με το: 

 Βόλεϊ
 Χάντμπολ
 Μπάσκετ
 Στίβο
 Υγρό Στίβο. 



 ΑΡΙΩΝ
 ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ
 ΑΠΟΛΛΩΝ 

είναι οι σύλλογοι που ασχολούνται με αυτά τα 
αθλήματα με τον ΑΡΙΩΝΑ κυρίως σε βόλεϊ και 
χάντμπολ και τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ με το γυναικείο 
μπάσκετ με τεράστιες επιτυχίες σε Ελλάδα και 
Ευρώπη και με την ανάδειξη διεθνών παικτριών.



 Με την πραγματοποίηση ενός ονείρου πολλών ετών το 
κολυμβητήριο της πόλης μας , που είναι ένα από τα πιο 
σύγχρονα Ολυμπιακών προδιαγραφών, και στο οποίο 
προπονείται η Εθνική ομάδα αλλά και άλλες 
ομάδες, έγινε πραγματικότητα και δεν άργησαν να 
αναδειχθούν και ταλέντα από την πόλη μας με το 
σύλλογο «ΔΕΛΦΙΝΙΑ» που έχει παρά το σύντομο βίο 
του μεγάλες επιτυχίες πανελλαδικά.



ΓΕΠ (Γυμναστική Ένωση Πτολεμαΐδας 
Προπονητές-Γυμναστές: 
 Κοροσίδης
 Σισμανίδης
 Σίσκος



 πρώτη δύναμη στη Δυτική Μακεδονία
 μέσα στις δέκα πρώτες ανάμεσα σε 350 συλλόγους 

κατά την επίσημη αξιολόγηση του ΣΕΓΑΣ. 
 Αθλήτες-Αθλήτριες μέλη εθνικών ομάδων στίβου
 πλειάδα νέων και νεανίδων που στελέχωσαν τις ομάδες 

νέων, κορασίδων και παίδων. 





Σας ευχαριστώ πολύ,
Βασίλειος Ζεϊμπέκης 
Παλαίμαχος Ποδοσφαιριστής ΑΡΗ Πτολεμαΐδας και ΑΡΗ Θεσσαλονίκης
Επίτιμος πρόεδρος Εφέδρων Αξιωματικών Εορδαίας 
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