
ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΕΣ 
 
Η Θεσσαλία, μια  περιοχή της χώρας με παράδοση στα ομαδικά 
αθλήματα έχει βγάλει πολλούς  αθλητές. Τα τελευταία χρόνια  έχουν 
αναδειχθεί  πολλοί μπασκετμπολίστες που μέσω της εθνικής και των 
ομάδων τους  έγιναν γνωστοί σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο.  
Κάποιοι από τους πιο γνωστούς και επιτυχημένους Θεσσαλούς 
μπασκετμπολίστες είναι ο ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (Houston Rockets), ο 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ (Ολυμπιακός) και ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ (Ρεάλ 
Μαδρίτης) . 
 
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  
Ο Κώστας Παπανικολάου που γεννήθηκε στις 31 Ιουλίου1990 στα Τρίκαλα 
και μεγάλωσε στα Γρεβενά, είναι Έλληνας επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής. 
Αγωνίζεται με τη φανέλα των Χιούστον Ρόκετς. Έχει ύψος 2.06 μ. Παίζει 
κυρίως στην θέση του σμολ φόργουορντ, αλλά μπορεί επίσης να παίξει και 
στη θέση του πάουερ φόργουορντ. Ο Παπανικολάου ξεκίνησε να παίζει 
μπάσκετ σε μικρή ηλικία με τις εφηβικές ομάδες του Πρωτέα Γρεβενών και του 
Άρη και έκανε το ντεμπούτο του στο Ελληνικό Πρωτάθλημα Α1 με τον Άρη 
στη Θεσσαλονίκη τη σεζόν 2008-09. Πήρε τον τίτλο του Πολυτιμότερου Παίκτη 
Της Ελλάδας κάτω των 22 χρόνων το 2009. Το 2009 πήρε μετεγγραφή για 
τον Ολυμπιακό. 
Την σεζόν 2011-12 κατακτά με τον Ολυμπιακό την Ευρωλίγκα στην 
Κωνσταντινούπολη όπου αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του τελικού, 
καθώς και το Πρωτάθλημα Ελλάδας, νικώντας στους τελικούς τον 
Παναθηναϊκό με συνολικό σκορ νικών 3-2. Την επόμενη χρονιά 
ξανακατέκτησε με τον Ολυμπιακό την Ευρωλίγκα. 
Ο Παπανικολάου επιλέχθηκε στο νούμερο 48 του 2012 NBA Draft από τους 
Νιου Γιορκ Νικς. Ωστόσο, λίγο καιρό αργότερα τα δικαιώματά του 
παραχωρήθηκαν στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς. Την 1η Ιουλίου του 2013 
τα δικαιώματα του Κώστα Παπανικολάου απέκτησαν οι Χιούστον Ρόκετς μαζί 
με 2 μελλοντικά ντραφτ πικ σε μια ανταλλαγή που έστειλε τον Thomas 
Robinson στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς .Τον Ιούλιο 2013 πήρε μεταγραφή 
στην ισπανική Μπαρτσελόνα ενώ το 2014 μετακόμισε στους Χιούστον Ρόκετς                
Ως μέλος της Εθνικής ομάδας Εφήβων, ο Παπανικολάου κέρδισε το αργυρό 
μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2007 και το χρυσό μετάλλιο 
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2009, στη Ρόδο  όπου πήρε και τον τίτλο του 
Πολυτιμότερου Παίκτη του τουρνουά. Επίσης, κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2009 με την Εθνική Ομάδα Νέων. 
Τον Αύγουστο του 2009, έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ανδρών σε 
ένα φιλικό αγώνα. Το 2010 κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα με την Εθνική Νέων, όπου κατατάχθηκε στην καλύτερη ομάδα 
του τουρνουά. 



Το 2011, πήρε θέση στην Εθνική Ανδρών, με την οποία συμμετείχε στο 
Ευρωμπάσκετ 2011 της Λιθουανίας, στο οποίο η Ελλάδα κατέκτησε την 6η 
θέση. 
 Ο Κώστας Παπανικολάου είναι ένας από τους πιο πολυτιμότερους παίκτες 
της Ελλάδας, αλλά και όλου του ευρωπαϊκού μπάσκετ.  Τώρα κάνει καριέρα 
και στο ΝΒΑ με τους Houston Rockets του μεγάλου James Harden και 
Dwight Howard.  

 
 
 
 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ 

Ο Βασίλης Σπανούλης ή (kill Bill) όπως είναι το ψευδώνυμο του  στον 
Ολυμπιακό είναι πραγματικά ένας απερίγραπτος παίκτης . 
Έχει πολύ καλό τρίποντο και είναι πραγματικά ο κυρίαρχος του Ολυμπιακού . 
Είναι ένας πραγματικός αρχηγός! Έχει σώσει πολλές φορές την ομάδα του! 
 Ο Βασίλης Σπανούλης είναι Έλληνας καλαθοσφαιριστής, γεννημένος στη 
Λάρισα στις 7 Αυγούστου 1982. Αγωνίζεται ως Point Guard και Shooting 
Guard και από το καλοκαίρι του 2010 αγωνίζεται για την ομάδα του 
Ολυμπιακού Πειραιώς. Επαγγελματικά ο Βασίλης Σπανούλης ξεκίνησε με την 
μεταγραφή του στον Κεραυνό Λάρισας το 1998 σε ηλικία μόλις 16 ετών. 
Έπειτα αγωνίστηκε στο Γυμναστικό Σύλλογο Λάρισας στην Α2, όπου και 
γρήγορα αναδείχτηκε για τις ικανότητές του, ως ένας από τους καλύτερους 
παίκτες της γενιάς του. Μετά από 2 χρόνια στο Γυμναστικό, το 2001, 
μεταγράφηκε στο Μαρούσι, στην Α1. 
Πολύ γρήγορα και εκεί έδειξε τις δυνατότητές του. Μετά από κάποιο διάστημα 
έγινε αρχηγός του Αμαρουσίου. Στο διάστημα των τεσσάρων χρόνων που 
αγωνίστηκε στην ομάδα, με τη βοήθεια του προπονητή του Παναγιώτη 
Γιαννάκη, βελτίωσε το παιχνίδι του  ακόμα περισσότερο. 



Το 2005 έγινε παίκτης του ΠΑΟ. Στον Παναθηναϊκό πήγε στις 12 Ιουλίου 2005 
με τριετές συμβόλαιο 1,6 εκατομμυρίου € και έκανε καταπληκτική χρονιά, 
κερδίζοντας πρωτάθλημα και κύπελλο. Η επιβράβευση για αυτές τους τις 
εμφανίσεις ήταν η επιλογή του στην All-Euroleague 2nd Team, όντας ο 
πρώτος Έλληνας του Π.Α.Ο. που κατακτούσε αυτή τη διάκριση. 
Τον Ιούλιο του 2006 έγινε ο τέταρτος Έλληνας στο ΝΒΑ, υπογράφοντας 
προσύμφωνο με τους Χιούστον Ρόκετς με συνολικές του απολαβές από το 
συμβόλαιο στα έξι εκατομμύρια δολάρια για τρία χρόνια, πράγμα που τον 
έκανε τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη του δεύτερου γύρου των ντραφτ. 
Αγωνίστηκε για ένα χρόνο στους Χιούστον Ρόκετς σε 31 αγώνες. Σκόραρε 3 
πόντους μ.ο., έχοντας 1 ασίστ και 1 ριμπάουντ μ.ό. Το ρεκόρ πόντων του σε 
ένα αγώνα ήταν οι 13 πόντοι που σημείωσε 2 φορές.  
Τον Ιούλιο του 2007 οι Χιούστον Ρόκετς αντάλλαξαν τα δικαιώματα του 
Σπανούλη με τους πρωταθλητές Σαν Αντόνιο Σπερς. 
 Ως play maker, το 2004 αναδείχθηκε 5ος ολυμπιονίκης με την Ολυμπιακή 
ομάδα. 
Το Σεπτέμβριο του 2005 κατέκτησε με την εθνική ανδρών το τουρνουά 
Ακρόπολις και το Ευρωμπάσκετ της Σερβίας, παρ' όλο που πολλοί είχαν 
αμφισβητήσει την επιλογή του Παναγιώτη Γιαννάκη να τον εντάξει στο 
δυναμικό της εθνικής ομάδας. 
Το Σεπτέμβριο του 2006 αναδείχθηκε και δευτεραθλητής κόσμου στο 
Μουντομπάσκετ της Ιαπωνίας το 2006, κάνοντας εξαιρετικούς αγώνες 
εναντίον των ΗΠΑ, αλλά και της Κίνας του Yao Ming. 
Το Σεπτέμβριο του 2007 κατέκτησε με την εθνική ανδρών την 4η θέση στο 
Ευρωμπάσκετ της Ισπανίας. 
Το Σεπτέμβριο του 2009 κατέκτησε με την εθνική ανδρών την 3η θέση και το 
χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας και αναδείχθηκε μέλος της 
καλύτερης πεντάδας του τουρνουά. 
Χωρίς πολλά λόγια ο Βασίλης Σπανούλης είναι ένας από τους 
σημαντικότερους παίκτες του ελληνικού αλλά και του ευρωπαϊκού μπάσκετ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ 
Ο Γιάννης Μπουρούσης, γεννημένος στις 17 Νοεμβρίου 1983 στη 
Καρδίτσα, είναι Έλληνας επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής, που αγωνίζεται 
στη θέση του σέντερ.  
Η πρώτη ομάδα του Γιάννη Μπουρούση ήταν ο Γ.Σ. Καρδίτσας (Γ' 
Κατηγορία). Στη συνέχεια, μεταγράφηκε στην Α.Ε.Κ., όπου αγωνίστηκε τις 
χρονιές 2002-2006. 
Στις 27 Ιουνίου 2006 ήρθε στον Ολυμπιακό, υπογράφοντας τετραετές (3+1 
χρόνια) συμβόλαιο. Στην πρώτη του χρονιά στον Ολυμπιακό, φαινόταν να 
ήταν αρχικά η τελευταία λύση στους ψηλούς, όμως οι απουσίες στις θέσεις 
των ψηλών ανάγκασαν τον προπονητή του, Πίνι Γκέρσον, να τον 
χρησιμοποιήσει περισσότερο. Ο Μπουρούσης άδραξε την ευκαιρία αυτή που 
του δόθηκε. Η απόδοσή του βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι με 
αποτέλεσμα την ανάδειξή του ως δεύτερου πολυτιμότερου παίκτη της Α1 την 
15η αγωνιστική (στο παιχνίδι εναντίον της Ολύμπιας Λάρισας) και 
αποκορύφωμα την ανάδειξή του ως καλύτερου παίκτη της Α1, τη 17η 
αγωνιστική στην εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού. 
Στις 30 Ιουνίου 2011 έλυσε κοινή συναινέσει το συμβόλαιό του με τον 
Ολυμπιακό, έπειτα από την δημοσιοποίηση διαλόγων του με τον Μάκη 
Ψωμιάδη, στα πλαίσια της υπόθεσης των στημένων αγώνων ποδοσφαίρου.  
Ο Μπουρούσης ήταν μέλος της Εθνικής ομάδας Νέων, με την οποία 
κατέκτησε το 2002 το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Ρωσίας. Επίσης 
είναι μέλος της Εθνικής ομάδας Ανδρών με την οποία κατέκτησε το χρυσό 
μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ 2005 της Σερβίας και το χάλκινο μετάλλιο στο 
Ευρωμπάσκετ 2009 της Πολωνίας. Στο Ευρωμπάσκετ του 2011 ήταν ένας 
από τους λεγόμενους "Τρεις Σωματοφύλακες" της Εθνικής Ομάδας και τη 
βοήθησε να κατακτήσει την έκτη θέση του τουρνουά, αν και αγωνιζόταν χωρίς 
τα μεγάλα της αστέρια. 
Γενικά ο Έλληνας μπασκετμπολίστας που αγωνίζεται πλέον στην 
«Βασίλισσα» της Ισπανίας  κάνει πολύ καλά παιχνίδια και βοηθάει πολύ την 
Ρεάλ. Έχει παίξει πολύ καλά παιχνίδια με την εθνική .  
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

Γερακίνης Κωστής, Α3 Γυμνασίου 


