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Σο Φίλακλο ωματείο Αρίων Πτολεμαΐδασ είναι ελλθνικό ακλθτικό 

ςωματείο που δραςτθριοποιείται ςτθν πόλθ τθσ Πτολεμαΐδασ, ςτο 

Νομό Κοηάνθσ, όπου και βρίςκεται θ ζδρα του, το Δ.Α.Κ. Πτολεμαΐδασ. 

Επίςθμο ζτοσ ίδρυςισ του είναι το 1981 και χρϊματα του το μπλε και το 

κίτρινο. Ο ςφλλογοσ διατθρεί τμιματα χειροςφαίριςθσ, 

καλακοςφαίριςθσ, πετοςφαίριςθσ και ςτίβου. 
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Ανδρικό τμιμα 

Πρόεδροσ Αναςτάςιοσ Πζτκοσ 

Διοργανϊςεισ Β' Ε.ΚΑ..ΔΤ.Μ. 

2009-10: Β' Ε.ΚΑ..ΔΤ.Μ. → 3θ 

Γυναικείο τμιμα 

Πρόεδροσ Αναςτάςιοσ Πζτκοσ 

Διοργανϊςεισ Α2 Εκνικι, Κφπελλο 

2009-10: Α2 → 5θ 

Διακρίςεισ 
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Ανδρικό Σμιμα 

Πρωτακλθτισ Α' ΕΚΑΔΤΜ: 1998 

Γυναικείο Σμιμα 

Πρωτακλθτισ Α' ΕΚΑΔΤΜ: 1990, 1991, 2009 

Ιστορικό  

 

Σο ανδρικό τμιμα καλακοςφαίριςθσ του Αρίωνα Πτολεμαΐδασ κατά τθν 

περίοδο 1997-98 κατζκτθςε το Πρωτάκλθμα Ανδρϊν τθσ Ε.ΚΑ..ΔΤ.Μ. 

με αποτζλεςμα να ανζλκει ςτθν Γ' Εκνικι Κατθγορία Ανδρϊν.*1+ 

Διαγωνίςτθκε ςε αυτιν για δφο χρόνια, μζχρι και τθν περίοδο 1999-

2000, οπότε και υποβιβάςτθκε ςτο τοπικό του πρωτάκλθμα.*2+ Κατά 

τθν αγωνιςτικι περίοδο 2009-10 ςυμμετείχε ςτο Πρωτάκλθμα τθσ Β' 

Κατθγορίασ Ανδρϊν τθσ Ε.ΚΑ..ΔΤ.Μ. καταλαμβάνοντασ τθν 3θ κζςθ.*3+ 

Φζτοσ ο Αρίων Πτολεμαΐδασ επζςτρζψε ςτθν Αϋ Ε.ΚΑ..ΔΤ.Μ μετά από 

ζνα αρκετά μεγάλο διάςτθμα παραμονισ ςτθν Β Ε.ΚΑ..ΔΤ.Μ.*4+. Σθν 

περςινι αγωνιςτικι περίοδο κατζκτθςε το πρωτάκλθμα τθσ Β 

Ε.ΚΑ..ΔΤ.Μ. 

 

Τμήμα καλαθοςφαίριςησ γυναικών 

Ιστορικό  

Σο γυναικείο τμιμα καλακοςφαίριςθσ του Αρίωνα Πτολεμαΐδασ κατζχει 

ςτθν τροπαιοκικθ του τρία Πρωτακλιματα Ε.ΚΑ..ΔΤ.Μ., δφο από τα 

οποία κατζκτθςε διαδοχικά τισ περιόδουσ 1989-90 και 1990-91. 

Κατά τθν αγωνιςτικι περίοδο 2008-09 αναδείχτθκε για τρίτθ φορά ςτθν 

ιςτορία τθσ πρωτακλιτρια ομάδα Δυτικισ Μακεδονίασ, με αποτζλεςμα 

τθν άνοδό τθσ ςτθν Α2 Εκνικι Κατθγορία μετά από ςειρά αγϊνων 

μπαράη. 

Κατά τθν αγωνιςτικι περίοδο, 2009-10, ο Αρίων Πτολεμαΐδασ 

αγωνίςτθκε ςτα πλαίςια του πρωτακλιματοσ του βορείου ομίλου τθσ 



Α2 Εκνικισ Κατθγορίασ Γυναικϊν. τθν τελικι βακμολογικι κατάταξθ 

κατζλαβε τθν 5θ κζςθ παραμζνοντασ χωρίσ ιδιαίτερα προβλιματα ςτθν 

κατθγορία και τθ νζα χρονιά. τα πλαίςια του κεςμοφ του Κυπζλλου 

Ελλάδοσ Γυναικϊν αποκλείςτθκε ςτθν Α' Φάςθ του κεςμοφ γνωρίηοντασ 

τθν ιττα από τον Πανακλθτικό υκεϊν με ςκορ 44-58. 

Κατά τθν αγωνιςτικι περίοδο, 2010-11, ο Αρίων Πτολεμαΐδασ 

αγωνίςτθκε ςτα πλαίςια του πρωτακλιματοσ του βορείου ομίλου τθσ 

Α2 Εκνικισ Κατθγορίασ Γυναικϊν. τα πλαίςια του κεςμοφ του 

Κυπζλλου Ελλάδοσ Γυναικϊν αποκλείςτθκε ςτθν Α' Φάςθ του κεςμοφ 

γνωρίηοντασ τθν ιττα από τουσ Σιτάνεσ Δράμασ με ςκορ 61-38. 

Εντοφτοισ, τον Λανουάριο του 2010 με επίςθμθ ανακοίνωςι του 

γνωςτοποίθςε ςτθν Ε.Ο.Κ. ότι αποςφρεται από τθν ενεργό δράςθ, με 

αποτζλεςμα οι υπόλοιποι αγϊνεσ του να ματαιωκοφν και να 

κατοχυρωκοφν ςτουσ αντιπάλουσ του με ςκορ 20-0. 

 

Τμήμα πετοςφαίριςησ ανδρών 

 

Σο ανδρικό τμιμα πετοςφαίριςθσ του ςυλλόγου, ςε τοπικό επίπεδο, 

ζχει κατακτιςει δφο Πρωτακλιματα ωσ μζλοσ τθσ παλαιάσ Σοπικισ 

Ζνωςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, το 1986 και το 1989, κακϊσ και ζνα τθσ 

νυν Ζνωςθσ ωματείων Πετοςφαίριςθσ Μακεδονίασ το 2010.*9+ Ωσ 

αποτζλεςμα τθσ τελευταίασ αυτισ επιτυχίασ, ανιλκε ςτθ Β' Εκνικι 

Κατθγορία, όπου και αγωνίςτθκε κατά τθν περίοδο 2010-11.*10+ τθν 

τελικι βακμολογικι κατάταξθ βρζκθκε ςτθν 6θ κζςθ ςε ςφνολο 8 

ομάδων, παραμζνοντασ ςτθν κατθγορία από τθν επόμενθ χρονιά. 

Σο εφθβικό τμιμα του ςυλλόγου διακζτει ςτθν τροπαιοκικθ του ζνα 

Πρωτάκλθμα Σοπικισ Ζνωςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, εκείνο του 1995. 

 

Τμήμα πετοςφαίριςησ γυναικών 

Σο γυναικείο τμιμα πετοςφαίριςθσ του ςυλλόγου, ςε τοπικό επίπεδο, 

ζχει κατακτιςει δφο Πρωτακλιματα ωσ μζλοσ τθσ παλαιάσ Σοπικισ 



Ζνωςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, το 1986 και το 1989.*13+ Κατά τθν 

τρζχουςα αγωνιςτικι περίοδο, 2010-11, ο ςφλλογοσ ζλαβε μζροσ ςτο 

πρωτάκλθμα γυναικϊν του Β' Ομίλου τθσ Ζνωςθσ ωματείων 

Πετοςφαίριςθσ Μακεδονίασ. τθν τελικι βακμολογικι κατάταξθ 

βρζκθκε ςτθν 5θ κζςθ ςε ςφνολο 6 ομάδων. 

Σο τμιμα κοραςίδων του ςυλλόγου διακζτει ςτθν τροπαιοκικθ του ζνα 

Πρωτάκλθμα Σοπικισ Ζνωςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, εκείνο του 1989. 

 

Τμήμα χειροςφαίριςησ ανδρών 

Ζτοσ ίδρυςθσ του τμιματοσ είναι το 1981. Κατά τθν αγωνιςτικι περίοδο, 

2009-10, θ ανδρικι ομάδα χειροςφαίριςθσ του Αρίωνα Πτολεμαΐδασ 

ςυμμετείχε ςτο Πρωτάκλθμα τθσ Β' Εκνικισ Κατθγορίασ και 

ςυγκεκριμζνα ςε εκείνο του 2ου Ομίλου. τθν τελικι βακμολογικι 

κατάταξθ κατζλαβε τθν 1θ κζςθ κερδίηοντασ τθν άνοδό του ςτθν Α2 

Κατθγορία τθν επόμενθ χρονιά. 

Κατά τθν τρζχουςα αγωνιςτικι περίοδο, 2010-11, ο Αρίων Πτολεμαΐδασ 

λαμβάνει μζροσ ςτο πρωτάκλθμα τθσ Α2 Εκνικισ Κατθγορίασ Ανδρϊν. 

τα πλαίςια του κεςμοφ του Κυπζλλου αποκλείςτθκε ςτθ Φάςθ των 16 

όταν γνϊριςε τθν ιττα με 31 - 39 από τθ Χ.Α.Ν.Κ. 

 

Τμήμα χειροςφαίριςησ γυναικών 

Κατά τθν αγωνιςτικι περίοδο 2008-09 θ ομάδα των νεανίδων του 

ςυλλόγου κατζκτθςε το χρυςό μετάλλιο ςτο πανελλαδικό πρωτάκλθμα, 

επαναλαμβάνοντασ ανάλογο επίτευγμα τθσ ομάδασ μίνι κοριτςιϊν ζνα 

χρόνο πριν, κατά τθν περίοδο 2007-08. 

Κατά τθν αγωνιςτικι περίοδο, 2009-10, θ γυναικεία ομάδα 

χειροςφαίριςθσ του Αρίωνα Πτολεμαΐδασ ςυμμετείχε ςτο Πρωτάκλθμα 

τθσ Α1 Εκνικισ Κατθγορίασ. τθν τελικι βακμολογικι κατάταξθ 

κατζλαβε τθν 4θ κζςθ παραμζνοντασ ςτθν κατθγορία τθν επόμενθ 

χρονιά.*16+ 



Κατά τθν τρζχουςα αγωνιςτικι περίοδο, 2010-11, ο Αρίων Πτολεμαΐδασ 

λαμβάνει μζροσ ςτο πρωτάκλθμα τθσ Α1 Εκνικισ Κατθγορίασ Γυναικϊν, 

κακϊσ και ςτο Κφπελλο Ελλάδοσ. 

 

ΣΤΙΒΟΣ ΔΟΞΑ ΡΕΔΙΚΑ 

Θ δόξα περδίκα ιδρφκθκε ςτθν Πτολεμαίδα ςτθσ 5 Λουλίου 1962.Σα 

χρϊματα τθσ είναι κόκκινο και μαφρο.Λδρφκθκε απο τον Περικλι 

Χονδροματίδθ. Ιταν παλιά ομάδα χαντμπολ Α'εκνικισ και ςτίβου που 

υπάρχει ακόμα. 

 
Σ.Ο.Ρ. Ο Ρτολεμαίοσ 

Σκακιςτικόσ Πμιλοσ Ρτολεμαΐδασ…….. Ο Ρτολεμαίοσ 
 

Ο κακιςτικόσ Όμιλοσ Πτολεμαΐδασ ιδρφκθκε το 1979, αλλά 
ζμεινε ανενεργόσ αγωνιςτικά ζωσ το 1983. Με τθν ςυμμετοχι του 
ςτο διαςυλλογικό τοπικό πρωτάκλθμα το 1983 και τθν κατάλθψθ 
τθσ 1θσ κζςθσ ανοίγει τον δρόμο για μια 15ετι πορεία ανόδου και 
ανάπτυξθσ του ςκακιοφ ςτθν πόλθ τθσ Πτολεμαΐδασ. Σο 1983 όμωσ 
αποτελεί χρονιά ανάπτυξθσ και υποδομισ. Με εκδθλϊςεισ που 
ζχουν ςτόχο τθν νεολαία τθσ πόλθσ, όπωσ ο αγϊνασ ςιμουλτανζ 
(ταυτόχρονθ αντιμετϊπιςθ πολλϊν αντιπάλων) από τον Πρωτακλθτι 
Ελλάδασ τράτο Γρίβα, φζρνει ςτουσ κόλπουσ του ςυλλόγου νζα 
παιδιά, που κα αποτελζςουν το ζμψυχο δυναμικό για τθν άνοδο τθσ 
ομάδασ. Παράλλθλα τθν ίδια χρονιά διοργανϊνεται το πρϊτο 
εςωτερικό πρωτάκλθμα τθσ πόλθσ μασ, με μεγάλθ επιτυχία, που το 
κακιερϊνει ςε κεςμό ανάπτυξθσ του ςκακιςτικοφ κόςμου. το 
1984κερδίηει τθν άνοδο του ςτθ Β’ Εκνικι. 
 

Θ ςυμμετοχι για πρϊτθ φορά ςε διαςυλλογικοφσ αγϊνεσ Β’ 
Εκνικισ το 1985, αποτελεί μεγάλθ πρόκλθςθ, που όμωσ δεν ςτζφεται με 
επιτυχία. Τποβιβάηεται ςτθν τοπικι κατθγορία παρά τθν προςπάκεια 
των ςκακιςτϊν του. Σο 1987 με απόλυτθ επιτυχία, 6 νίκεσ ςε 6 αγϊνεσ 
κατακτά τθν άνοδο ςτθν νεοϊδρυκείςα Γ’ Εκνικι κατθγορία. Κα 
χρειαςτοφν δφο ακόμθ χρόνια ςκλθρισ δουλειάσ για να τθν άνοδο ςτθν 
Β’ Εκνικι που κα ζρκει το 1989.Από το 1989 ζωσ και ςιμερα ο ΟΠΠ 
πρωταγωνιςτεί ςτθ Β’ Εκνικι κατθγορία. 



Θ πρόκριςθ του ςτισ 8 καλφτερεσ ομάδεσ τθσ χϊρασ το 1989 και 
το 1984 ςτο κεςμό του Κυπζλλου Ελλάδασ 

Δεν ζλειψαν οι ατομικζσ διακρίςεισ που ζχουν να παρουςιάςουν 
οι ςκακιςτζσ του, με ςθμαντικότερεσ απ’ αυτζσ ςε Πανελλινιο επίπεδο: 
Σθν 4θ κζςθ ςτα τελικά του 20ου Πανελλινιου ατομικοφ 
πρωτακλιματοσ νζων 1988 από τον Κεοδουλίδθ Κεόδωρο.  
Σθν 12θ κζςθ ςτα τελικά του Πανελλινιου ατομικοφ πρωτακλιματοσ 
γυναικϊν 1994 από τθν τεφανι Λλόνα. Σθν 10θ κζςθ ςτα τελικά του 
29ου Πανελλινιου ατομικοφ πρωτακλιματοσ νζων 1997 από τον Κοφςθ 
Κωμά.  
Σθν κατάχτθςθ τθσ 1θσ κζςθσ ςτο Πρωτάκλθμα νζων Δυτικισ 
Μακεδονίασ Σο 1987 από τον Χατηόπουλο Κϊςτα. 

Σθν κατάχτθςθ δφο χρυςϊν μεταλλίων ςτο Πανελλινιο χολικό 
Πρωτάκλθμα 1995 από τον Κεςκελίδθ Κϊςτα και τθν τεφανι Λλόνα. 
 
ΣΚΑΚΙΣΤΑΚΟΣ 
Η Σκακιςτική Ακαδημία Πτολεμαΐδασ ιδρφθηκε το 1998 και ζχει ωσ 
βαςικοφσ ςτόχουσ : 

o τθν διάδοςθ του ςκακιοφ ςτθν μακθτικι νεολαία τθσ πόλθσ τθσ 
Πτολεμαΐδασ 

o τθν αξιοποίθςθ του παιδαγωγικοφ και διαπλαςτικοφ χαρακτιρα του 
παιχνιδιοφ 

o τθν ανάδειξθ νζων ταλαντοφχων ςκακιςτϊν, ιδιαίτερα ςτισ μικρζσ 
θλικίεσ 

o τθν αγωνιςτικι προετοιμαςία, με τθν ςυμμετοχι και δεφτερθσ 
ομάδασ ςτα διαςυλλογικά και ατομικά πρωτακλιματα που 
διοργανϊνονται από τθν Ε..Ο. 

 

Για τθν εκπλιρωςθ των παραπάνω ςτόχων, αποφάςιςε τθν 
υλοποίθςθ προγράμματοσ με τίτλο “ΜΑΚΑΛΝΩ ΝΑ ΠΑΛΗΩ ΚΑΚΛ”. Θ 
ζναρξθ του προγράμματοσ ζγινε ςε εκδιλωςθ με κζμα: “ΚΑΚΛ, Ο 
ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΟ ΚΑΛ ΠΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ” ςτθν αίκουςα του 
Δθμοτικοφ υμβουλίου τθν 26-1-1998. Ειςθγθτισ τθσ εκδιλωςθσ ιταν ο 
γκραντμαίτρ και πρωτακλθτισ Ελλάδασ τράτοσ Γρίβασ 
Σο πρόγραμμα ςτθν εξζλιξθ του περιλάμβανε τισ παρακάτω 
δραςτθριότθτεσ που ζλαβαν χϊρα ζωσ το τζλοσ Λουνίου:  
 



·Μακιματα κανονιςμϊν του παιχνιδιοφ  
·Διοργάνωςθ ατομικϊν αγϊνων  
·Διοργάνωςθ ομαδικϊν αγϊνων (ςχολικό πρωτάκλθμα).  
·Προπονιςεισ από ομάδα ζμπειρων ςκακιςτϊν του .Ο.Π.Π. 
·υμμετοχι ςε ατομικοφσ αγϊνεσ των καλφτερων ςκακιςτϊν.  
 Θ επιτυχία του προγράμματοσ με τθν ςυμμετοχι πάνω από 80 
μακθτϊν τθσ πόλθσ μασ, ςε ςυνδυαςμό με τα ελπιδοφόρα 
αποτελζςματα από το Πανελλινιο χολικό Πρωτάκλθμα κάκι, 
οδιγθςαν ςτθν απόφαςθ για ςυνζχιςθ του προγράμματοσ και ςτθ νζα 
ςχολικι χρονιά και τθν προςπάκεια κακιζρωςθσ του ωσ κεςμό, με τθν 
ελπίδα οικονομικισ ςτιριξθσ του, από τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και 
φορείσ τθσ πόλθσ μασ. 

.Ο.Π. Δοφρειοσ Μπποσ 

κακιςτικόσ Όμιλοσ Πτολεμαΐδασ Δοφρειοσ Μππο 

Ο   ςφλλογοσ ιδρφκθκε το 2008 και ζχει αποκλειςτικό κλάδο άκλθςθσ το 
ςκάκι. Ο ςφλλογοσ άρχιςε να παίηει αγϊνεσ ςε Διαςυλλογικά 
Πρωτακλιματα, για πρϊτθ φορά, το  2008 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΙΣΗΣ ΡΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

 
Ο Όμιλοσ Αντιςφαίριςθσ Πτολ/δασ ιδρφκθκε το 1984 από μια 

ομάδα ανκρϊπων με όρεξθ και διάκεςθ να  ανεβάςουν το επίπεδό τουσ 
αλλά και να βοθκιςουν το κοινό τθσ πόλθσ να ςτραφεί ςτον ακλθτιςμό
 .ιμερα ο Όμιλοσ καλλιεργεί 3 ακλιματα ολυμπιακϊν αγϊνων: το 
τζννισ , το πινγκ πονγκ και το  μπάντμιντον. Οι ςτόχοι του ομίλου είναι θ 
διάδοςθ των ακλθμάτων ςτουσ νζουσ τθσ πόλθσ και θ πρόκεςθ να 
βοθκιςει  τουσ νζουσ να ςτραφοφν ςτον ακλθτιςμό γιατί ο ακλθτιςμόσ 
γυμνάηει και το ςϊμα και το μυαλό.  
Τπάρχουν τμιματα ακλθτικά ,μεςαία και αρχάρια, όπωσ και τμιματα 
ενθλίκων Οι προπονιςεισ γίνονται ςτθν άνω Πτολεμαΐδα ςτα 2 γιπεδα 
που ζχει παραχωριςει ο Διμοσ για τισ ανάγκεσ του ςυλλόγου. 
το πινγκ πονγκ ακλοφνται 15 παιδιά που χωρίηονται ςε ακλθτικά και 
αρχάρια τμιματα.Προπονουνται  ςε μια αίκουςα που ενοικιάηει ο 
ςφλλογοσ και υπάρχουν 4 τραπζηια .Σο μπάντμιντον είναι καινοφργιο 
άκλθμα εδϊ κακϊσ ζχει μόνο 5 μινεσ που ξεκίνθςε το τμιμα.
 υμμετζχουν 10 άτομα αυτι τθ ςτιγμι που προπονοφνται ςτο κλειςτό 
γυμναςτιριο των Επαγγελματικϊν  



Οι ακλθτζσ παίρνουν μζροσ ςτο τζνισ και το πινγκ πονγκ ςε 
περιφερειακοφσ και πανελλινιουσ αγϊνεσ  με πολφ καλά αποτελζςματα 
και διακρίςεισ .το τζνισ βγικαμε πρϊτοι ςε περιφερειακό επίπεδο
 (Κεντροδυτικισ Μακεδονίασ) και είχαμε ζναν ακλθτι ςτθ δεκάδα ςε 
πανελλινιο επίπεδο 
 


