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Στα πλαίσια της κοπής πίτας του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλοθοσφαίρισης στη
Θεσσαλονίκη (Σάββατο 30 Ιανουαρίου στην ΧΑΝΘ) θα τιμηθούν θεσμοί και πρόσωπα που
έχουν προσφέρει πολλά στο χώρο του μπάσκετ, καθώς και οι προπονητές που ξεχώρισαν
την σεζόν που μας πέρασε. Διαβάστε αναλυτικά ποιοι θα τιμηθούν.

Θόδωρος Ροδόπουλος
Ξεκίνησε την αθλητική του καριέρα σε ηλικία 14 ετών στον Απόλλωνα Σαν παίκτης ξεκίνησε
στην ΧΑΝΘ σε ηλικία 12 ετών και συνέχισε στον ΑΡΗ. Υπήρξε μέλος των Εθνικών Ομάδων
Έφηβων, Νέων, Ανδρών και Ενόπλων.
Σταμάτησε την αθλητική του καριέρα σε ηλικία 24 ετών ενώ ήταν Διεθνής παίκτης και
ασχολήθηκε με την προπονητική.

Η πρώτη του ενασχόληση ήταν με τις μικρές ομάδες της ΧΑΝΘ. Συνέχισε στον Όλυμπο 40
Εκκλησιών (Μαρκόπουλος, Λορτός, Σκαρμούτσος, Ρούμπος, Τσόρλαλης κλπ) Ο επόμενος
του σταθμός ήταν η ανδρική ομάδα της ΧΑΝΘ όπου ανέλαβε από το 1969-1975. Η συνδρομή
του καταλυτική. Η ΧΑΝΘ για πέντε χρονιά έγινε η ΠΡΩΤΗ ομάδα της Θεσσαλονίκης με τους
Γιαννουζάκο, Ανανιάδη, Αβραμίδη, Στρατή κ.α. Κατάφερε και πήγε στην Αμερική με
υποτροφία όπου παρακολούθησε μαθήματα Ψυχολογίας του προπονητή, ανάπτυξης έφηβων
και Basketball coaching στο Springfield College.

Με την επιστροφή του η ΧΑΝΘ διεκδίκησε το Πρωτάθλημα Ελλάδος από τους Ολυμπιακό
και ΠΑΟ Μετά τη ΧΑΝΘ συνέχισε σαν προπονητής στον Ηρακλή τον Δημόκριτο, τον ΠΑΟΚ,
τον Ηρακλή και τον Φίλιππο. Παράλληλα ήταν ΕΞΗ χρόνια Ομοσπονδιακός προπονητής και
μάλιστα με την Εθνική Παίδων κέρδισε την 2η θέση στην Ευρώπη (Γιαννάκης, Καλπάκης,
Τσουμής κ.α.). Τελευταία του ενασχόληση σαν προπονητής επαγγελματικής ομάδας ήταν ο
Ηρακλής Θεσσαλονίκης όπου πήγε για δεύτερη φόρα.

Το 1983 έκανε το πρώτο Basketball Camp στην Ελλάδα, το SALONICA BASKETBALL
CAMP και σαν συνεχεία αυτού δημιουργήθηκε η πρότυπη Ακαδημία "ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ" που για
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τον τρόπο δουλειάς μιλά όλη η Ελλάδα.

Είναι μελος του Συνδέσμου Προπονητών Αμερικής (Ν.Α.Β.C.) 39 χρόνια και βρίσκεται στις
Η.Π.Α. τουλάχιστον 4 φορές κάθε χρόνο. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων
Προπονητών Καλαθοσφαίριση, τον οποίο υπηρέτησε από το πόστο του Αντιπροέδρου επί
σειρά ετών.

Κώστας Πιλαφίδης

Γεννήθηκε το 1957 στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε την μπασκετική του καριέρα το 1972 στην
ομάδα του Ηρακλή, του Δημόκριτου, του ΑΣ Πέρα, ενώ παράλληλα υπήρξε μέλος της
Εθνικής ομάδας Νέων και της Εθνικής ομάδας Ενόπλων.
Ως προπονητής συνεργάστηκε με τον Αστέρα Ιπποδρομίου, τον ΠΑΟΔ, την Ολύμπια
Λάρισας, την ΜΑΕ Καστοριάς, τον Ηρακλή, τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας, τον Μακεδονικό,
τον Γυμναστικό, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΛ Λάρισας και την Καβάλα.

Συνεργάστηκε με μερικούς από τους κορυφαίους Έλληνες παίκτες, όπως για παράδειγμα
τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον οποίο καθοδήγησε στον Ηρακλή.

Στέλιος Καλαντίδης

Ξεκίνησε την αθλητική του καριέρα σε ηλικία 14 ετών στον Απόλλωνα Καλαμαριάς όπου και
αγωνίστηκε συνολικά 15 χρόνια, τρία εκ των οποίων στην Α1’ Εθνική. Την περίοδο
1970-1971 αναδείχθηκε 3ος σκόρερ στο πρωτάθλημα της Α1’ Εθνικής κατηγορίας.

Το 1974 πήρε μεταγραφή στον Άρη Θες/νίκης, στον οποίο αγωνίστηκε για 8 χρόνια, με τον
οποίον τη χρονιά 1978-1979 αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος. Το 1982 αγωνίσθηκε στον
Πιερικό Κατερίνης στην Α1’Εθνική κατηγορία. Το 1970 ήταν μέλος της Εθνικής ομάδας
Νέων Ελλάδος, η οποία αναδείχθηκε 2η στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
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Διετέλεσε προπονητής στις ομάδες: Απόλλων Καλαμαριάς, Πιερικό, Μαραθώνα και Κρήνη.

Ομοσπονδία Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι (ΟΣΕΚΚ)

Το άθλημα της καλαθοσφαίρισης σε τροχήλατη καρέκλα, ξεκίνησε για πρώτη φορά στην
Ελλάδα το 1988, μεταξύ των αθλητών δύο συλλόγων, κατά την διάρκεια του 1ου
Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην Αθήνα. Τέτοιου είδους
συναντήσεις συνεχίστηκαν και τα επόμενα χρόνια, με όλο και περισσότερες ομάδες να
ιδρύονται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, με αποτέλεσμα το 1994 να υπάρχουν οκτώ
ομάδες.

Σε μια ιστορική για τον χώρο συνάντηση, στις 2 Ιουλίου 1994, με πρωτοβουλία ανθρώπων
που αγαπούσαν την καλαθοσφαίριση με καρότσι, γεννήθηκε η ιδέα για την ίδρυση μιας
ομοσπονδίας, που θα οργάνωνε το άθλημα πανελληνίως. Στις 5 Μαΐου 1995, περίπου έναν
χρόνο μετά, σε συνάντηση των εκπροσώπων των οκτώ ομάδων που υπήρχαν σε όλη την
Ελλάδα και με την υποστήριξη όλων των καλαθοσφαιριστών με καρότσι, καταρτίστηκε ένα
πλήρες καταστατικό που περιέγραφε με τον καλύτερο τρόπο τους στόχους της
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΙ (ΟΣΕΚΚ)

Το 1995 η νεοσύστατη ομοσπονδία πρόλαβε να διοργανώσει με δική της πρωτοβουλία και
με χρηματοδότηση του ΟΝΑ του Δήμου Αθηναίων, το 1ο πανελλήνιο πρωτάθλημα
καλαθοσφαίρισης σε τροχήλατη καρέκλα. Για πρώτη φορά το πρωτάθλημα ήταν ετήσιο και
δεν είχε τη μορφή τουρνουά τριών ημερών, όπως γινόταν τα προηγούμενα οκτώ χρόνια στα
πανελλήνια πρωταθλήματα που διοργάνωσε η ΓΓΑ. Στο ιστορικό αυτό πρωτάθλημα, στην
πρώτη θέση της γενικής κατάταξης βρέθηκε ο σύλλογος των Αετών και μάλιστα αήττητος.

Παράλληλα με τη συμμετοχή στα ελληνικά πρωταθλήματα, οι ομάδες έπαιρναν μέρος και
σε ευρωπαϊκούς αγώνες ή τουρνουά, όπως αυτό του Andre Vergauwen Cup (1996).
Το 1998 η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αναγνώρισε την ΟΣΕΚΚ ως αυτόνομη
ομοσπονδία, η οποία ακολουθεί τους αθλητικούς νόμους, έχει δικό της καταστατικό,
εσωτερικό κανονισμό και φροντίζει για την ανάπτυξη του αθλήματος σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο.
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Ο ΟΣΕΚΚ θα εκπροσωπηθεί από τον Πρόεδρο, Γιώργο Κούζα.

Διεθνής Ένωση Αστυνομικών - International Police Association (IPA)

Πρόκειται για την μεγαλύτερη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών με περισσότερα από 300.000
μέλη σε 62 χώρες του κόσμου. Ιδρύθηκε το 1950 στην Αγγλία από τον Αρχιφύλακα Arthur
Troop. Κατέχει το ρόλο συμβούλου στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ και
του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ παράλληλα είναι αφοσιωμένη στις αρχές που
καθορίζονται από τη Διεθνή Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Επιδίωξη της είναι η δημιουργία πνεύματος αλληλεγγύης, κατανόησης, φιλίας και
αδελφοσύνης μεταξύ των αστυνομικών, την ανταλλαγή επαγγελματικών γνώσεων, τη
θετική επιρροή με τη βοήθεια της δημοσιότητας στην εικόνα της Αστυνομίας και στις
σχέσεις με τους πολίτες, τη διοργάνωση φιλικών συναντήσεων (πολιτιστικού και
ψυχαγωγικού περιεχομένου), την προώθηση των διεθνών εκδόσεων, την ενεργή συμμετοχή
σε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, τη συμβολή στην αποκατάσταση αοιβαίας
υποχωρητικότητας και αλληλοκατανόησης μεταξύ των ανθρώπων, καθώς και την ανάπτυξη
και την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος, ως την και την ίδρυση και λειτουργία αθλητικών
χώρων.

Παράλληλα προσφέρειένα ευρύ πρόγραμμα εκπαίδευσης με τη μορφή σεμιναρίων, την
ετήσια διεθνή συνάντηση για τους νέους σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, Διεθνή Σεμινάρια
για νέους, την ανταλλαγή νέων, τέκνων μελών της IPA σε άλλες χώρες, την ανταλλαγή
επισκέσεων μεμονωμένων μελών της Ένωσης σε άλλες χώρες, την οικονομική εξυπερέτηση
μελών που το έχουν ανάγκη και φθηνά καταλύματα σε αναγνωρισμένους ξενώνες.

Η IPA θα εκπροσωπηθεί από τον Αντιπρόεδρο Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως
Αστυνομικών & Γενικός Αρχηγός της ομάδας Καλαθοσφαίρισης της ΔΕΑ (IPA)
Θεσσαλονίκης, Χριστόδουλος Χριστοδούλης.
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