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Ομάδες Θεσσαλονίκης 

Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Ηρακλής» είναι ένα από τα αρχαιότερα εν ενεργεία 

αθλητικά σωματεία στην Ελλάδα . Ιδρύθηκε το 1908 στην ακόμα 

τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη . Έχει πολλές επιτυχίες σε όλα τα τμήματά του 

που τον καθιστούν έναν από τους σημαντικότερους ελληνικούς αθλητικούς 

συλλόγους. Έχει κατακτήσει συνολικά 55 ομαδικούς τίτλους σε Πανελλήνιο 

επίπεδο, σε όλα τα αθλήματα που διατηρεί. Τα χρώματά του (μπλε και άσπρο) τα 

δανείστηκε από την κυανόλευκη ελληνική σημαία για να δηλώσει το πάθος των 

αρχικών του μελών για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους . 

Το παρατσούκλι της ομάδας είναι «Γηραιός».    

Το τμήμα του ποδοσφαίρου , ήταν το πρώτο τμήμα του συλλόγου που 

δημιουργήθηκε. Το 1921 ιδρύθηκε το τμήμα του βόλεϋ .Το 1924 ιδρύθηκε το τμήμα 

μπάσκετ του συλλόγου. Το 1927 η ποδοσφαιρική κατέκτησε το Πρωτάθλημα 

Θεσσαλονίκης της ΕΠΣΜ . Το 1998 η ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή κατακτά το 

πρωτάθλημα  το οποίο υπήρξε και το πρώτο στην ιστορία του θεσμού στην 

Ελλάδα.  



 

 

Ο Μορφωτικός Γυμναστικός Σύλλογος Απόλλων 

Καλαμαριάς είναι ελληνικό αθλητικό σωματείο, με 

έδρα των δραστηριοτήτων του την Καλαμαριά 

Θεσσαλονίκης. Η ιστορία του ανάγεται στο 1926, 

όταν και ιδρύθηκε από μια παρέα Ποντίων, για 

τους οποίους αποτελεί σημείο αναφοράς μέχρι 

σήμερα. Ο σύλλογος διατηρεί τα εξής τμήματα: 

ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, 

κολύμβησης, πυγμαχίας, υδατοσφαίρισης, 

αντισφαίρισης, άρσης βαρών, πάλης, πινγκ-

πονγκ, και μπάντμιντον. Ο Απόλλων Καλαμαριάς 

ιδρύθηκε στις 24 Ιανουαρίου 1926 στην 

Καλαμαριά από Πόντιους. 

 

Μακεδονικός είναι αθλητικός σύλλογος 

που ιδρύθηκε το 1928 με την ονομασία 

Προσφυγική Ένωση και μετονομάστηκε 

σε Α.Π.Σ. Μακεδονικός το 1936 κατόπιν 

εντολής της κυβέρνησης Μεταξά και σε 

Α.Π.Σ. Μακεδονικός Νεάπολης το 1973 

μετά τη συγχώνευση με τη Δόξα 

Νεάπολης. Εδρεύει στη Νεάπολη 

Θεσσαλονίκης . 

 

 

Ομάδες Θεσσαλονίκης 
 



Ομάδες Θεσσαλονίκης 

Ο Αθλητικός Σύλλογος Άρης είναι ένας 

από τους μεγαλύτερους ελληνικούς 

αθλητικούς συλλόγους, με έδρα τη 

Θεσσαλονίκη . Διαθέτει επαγγελματικό 

τμήμα ποδοσφαίρου  ανδρικού μπάσκετ, 

ανδρικού βόλεϋ , ενώ τα υπόλοιπα 

(ερασιτεχνικά) αθλητικά τμήματα του 

συλλόγου εντάσσονται υπό τον Ερασιτέχνη 

Α.Σ. Άρης Θεσσαλονίκης, ο οποίος 

αποτελεί και την μήτρα από την οποία 

έχουν γεννηθεί όλα τα επιμέρους τμήματα 

του συλλόγου. Η ομάδα καλαθοσφαίρισης 

του συλλόγου έχει κατακτήσει 3 

Ευρωπαϊκά τρόπαια. 

 

Ο Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος 

Κωνσταντινουπολιτών (Π.Α.Ο.Κ.) είναι από 

τους δημοφιλέστερους ελληνικούς αθλητικούς 

συλλόγους. Ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 

1926 . Το καταστατικό της ίδρυσης του 

συλλόγου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 822 

απόφαση του Πρωτοδικείου, στις 20 Απριλίου 

1926. Είναι ο μοναδικός ελληνικός σύλλογος ο 

οποίος εκπροσωπείται τα τελευταία χρόνια 

στην Α' και Α1 εθνική κατηγορία και στα 5 

ομαδικά ολυμπιακά αθλήματα ανδρών 

(ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, 

πόλο) 



Νίκος Γκάλης 



 Ο Νίκος Γκάλης (Νικόλαος Γεωργαλής) Είναι η σημαντικότερη 

μορφή στην ιστορία του αθλήματος στην Ελλάδα. Το καλοκαίρι 

του 1979 οι ελληνικές ομάδες του Παναθηναϊκού και του 

Ολυμπιακού εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για να τον 

αποκτήσουν όμως τελικά ο ίδιος προτίμησε να ενταχθεί στην 

ομάδα του Άρη Θεσσαλονίκης ο οποίος είχε αναδειχθεί 

πρωταθλητής Ελλάδας. Την πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα 

αναδείχθηκε 3ος σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από την 

επόμενη χρονιά όμως έγινε ο πρώτος σκόρερ του ελληνικού 

πρωταθλήματος και συνέχισε να κατακτά την πρώτη θέση για 

11 συνεχόμενα έτη συνολικά. Ολοκλήρωσε την περίοδο 1980-

81 με 44 πόντους μ.ο. σημειώνoτας την καλύτερη επίδοση σε 

συγκομιδή πόντων σε μέσο όρο στην καριέρα του  

 Με την εθνική Ελλάδας συμμετείχε στο Ευρωμπάσκετ 1983 και 

αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης.  

  



Γιώργος Κούδας 



ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΔΑΣ 

 Ήταν άριστος τεχνίτης της μπάλας, πολύ καλός 
οργανωτής και εξίσου καλός σκόρερ. Οι περίτεχνες 
ενέργειές του τον έκαναν εξαιρετικά αγαπητό στους 
φιλάθλους του ΠΑΟΚ όπου αγωνίστηκε από το 1963 
έως το 1984. Ήταν όμως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ 
και στα εφηβικά τμήματα του συλλόγου, ήδη από το 
1958. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ τον αποκαλούσαν 
Μεγαλέξανδρο. 

 Αγωνίστηκε σε 504 αγώνες πρωταθλήματος και 
σημείωσε 133 γκολ, ενώ στο κύπελλο σε 70 
συμμετοχές σκόραρε 27 γκολ. Συνολικά μαζί με 
Ευρωπαϊκούς αγώνες και φιλικά έχει αγωνιστεί 780 
φορές με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, σκοράροντας 220 
φορές. 

 



Παρασκευή Πατουλίδου 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ 

 Η Παρασκευή Πατουλίδου η πρώτη 

γυναίκα ολυμπιονίκης στην Ελλάδα. 

Ήταν μέλος της ολυμπιακής ομάδας (τις 

χρονιές 1988, 1992, 1996, 2000, 2004). 

Ήταν, ως αθλήτρια, μέλος του Ηρακλή 

και του ΠΑΟΚ. Στη δεύτερή της 

συμμετοχή σε Ολυμπιάδα, το 1988 στη 

Σεούλ, κατέλαβε τη 15η θέση στα 100μ.  



Παναγιώτης Φασούλας 



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ 

 Οι αθλητικές του δραστηριότητες ξεκίνησαν σε ηλικία 
15 ετών αφού ήταν ιδιαιτέρως ψηλός για την ηλικία 
του. Ωστόσο έφτασε αισίως τα 2,13 μ. Στον ΠΑΟΚ 
έμεινε από το 1979 έως το 1993 με εξαίρεση τη 
χρονιά 1985-1986 που έπαιξε στο North Carolina 
State University και έπειτα συνέχισε την καριέρα του 
στον Ολυμπιακό από το 1993 μέχρι το 1999. Το 1986 
είχε επιλεγεί στη θέση 37 στον δεύτερο γύρο του 
ντραφτ του ΝΒΑ από τους Πόρτλαντ Τρεϊλμπλέιζερς. 

 Υπήρξε μέλος της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ ανδρών 
της Ελλάδας για 17 χρόνια και ήταν από τους 
πρωταγωνιστές της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος στις 14 Ιουνίου του 1987 μαζί με τον 
Νίκο Γκάλη, τον Παναγιώτη  Γιαννάκη, τον Φάνη 
Χριστοδούλου, και τον Νίκο Φιλίππου  

 



Βασίλης Χατζηπαναγής 



ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ  

  Εντυπωσιακή υπήρξε η συνεισφορά του στην κατάκτηση 
του Κυπέλλου Ελλάδας από τον Ηρακλή το 1976. Επίσης, με 
τον Ηρακλή το 1984-85 κατέκτησε το Βαλκανικό Κύπελλο 
επικρατώντας στο διπλό τελικό της ρουμανικής Αργκές 
Πιτέστι με 1-3, 4-1. Την τελευταία του επίσημη εμφάνιση με 
τον Ηρακλή έκανε στις 26 Οκτωβρίου 1990, την ημέρα των 
36ων γενεθλίων του, στον αγώνα για το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ με 
τη Βαλένθια Όσο και αν ακούγεται παράξενο αυτή ήταν η 
μοναδική συμμετοχή του Χατζηπαναγή σε αγώνα 
ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Το 2003, με την ευκαιρία του 
εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυση της ΟΥΕΦΑ 
ανακηρύχθηκε κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής των 
τελευταίων 50 χρόνων από την Ελληνική Ποδοσφαιρική 
Ομοσπονδία  
 



Γεώργιος Ιβάνοφ 



ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΒΑΝΟΦ 

 Το 1926, ο Ιβάνοφ γράφτηκε στον Ηρακλή και αγωνίστηκε στην 

ποδοσφαιρική του ομάδα. Ταυτόχρονα ασχολήθηκε με την 

κολύμβηση και το πόλο του Ηρακλή. Τελικά τον κέρδισε η κολύμβηση 

και συμμετείχε σε όλους τους αγώνες της εποχής του.  

 Κατά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο ταξίδεψε στη Μέση Ανατολή και μετά 

από εκπαίδευση επέστρεψε στην Ελλάδα συμμετέχοντας στον 

αντιστασιακό αγώνα. Συμμετείχε σε αποστολές σαμποτάζ 

τοποθετώντας βόμβες και κολυμπώντας σε γερμανικά πλοία 

βυθίζοντας τα.  

 Συνελήφθη για πρώτη φορά το 1941, κατορθώνοντας τότε να 

αποδράσει, και για δεύτερη φορά το 1942 οπότε και εκτελέστηκε. 

Σήμερα η Πολωνία έχει ανακηρύξει τον Ιβάνοφ εθνικό ήρωα, έχουν 

στηθεί ανδριάντες και έχει δοθεί τιμητικά το όνομα του σε δρόμους 

και πλατείες σε όλη τη χώρα.  

 Στην Ελλάδα έχει στηθεί ανδριάντας του στη Θεσσαλονίκη, 

 

 


