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Σειρά παίρνει η Θεσσαλονίκη! Το Σάββατο (21/1, 20.00) ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών
Καλαθοσφαίρισης θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του στο ξενοδοχείο "Maκedonia
Palace" (Αίθουσα Αλέξανδρος) και περιμένει τα μέλη της Βορείου Ελλάδος να δώσουν
δυναμικό παρών.

Στην εκδήλωση θα τιμηθούν εκτός από τους προπονητές που σημείωσαν επιτυχία με τις
ομάδες τους, άνθρωποι με μεγάλη προσφορά στο χώρο του μπάσκε, όπως ο Νίκος
Σταυρόπουλος, ο Γιώργος Τσίτσκαρης, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος κι ο Νίκος Τατιτζικίδης

Αναλυτικά τα βιογραφικά τους:

Νίκος Σταυρόπουλος
Ο "Μάτζικ" του ελληνικού μπάσκετ υπηρέτησε το αγαπημένο του άθλημα ως αθλητής, ως
προπονητής, αλλά κι ως παράγοντας, καθώς τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τα
διοικητικά του ΠΑΟΚ. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1975 στον Γυμναστικό Σύλλογο
Λάρισας, ενώ στη συνέχεια καταξιώθηκε με τα χρώματα του ΠΑΟΚ (1983-1992), για να
κλείσει την καριέρα του το 1993 στον Ηρακλή. Από το 1979 ως το 1988 αποτέλεσε βασικό
στέλεχος της Εθνικής Ανδρών, με την οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο
Ευρωμπάσκετ του 1987 στην Αθήνα. Κατέκτησε εγχώριους (Πρωτάθλημα 1992, Κύπελλο
1984) και διεθνείς τίτλους (Κύπελλο Ευρώπης το 1991), ενώ έμεινε στην ιστορία ως ο
πρώτος παίκτης που πέτυχε σουτ τριών πόντων στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έκανε τα
πρώτα του προπονητικά βήματα δίπλα στον "γκουρού" Μπόμπι Νάιτ στο Πανεπιστήμιο της
Ιντάνα και στη συνέχεια διατέλεσε συνεργάτης του Παναγιώτη Γιαννάκη στην Εθνική
Ανδρών (1997-1998). Ανέλαβε πρώτος προπονητής στην Εθνική Εφήβων (χάλκινο μετάλλιο
στο Ευρωμπάσκετ του 2000, χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2002), στην Νέων
Ανδρών (χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2003) και στη Μεσογειακή
ομάδα (ασημένιο Μετάλλιο στην Τυνησία το 2001), ενώ εργάστηκε ακόμη στην Ολύμπια
Λάρισας και στον ΠΑΟΚ.
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Γιώργος Τσίτσκαρης
Ως παίκτης συνέδεσε το όνομα του με τον Δημόκριτο κι ως προπονητής με τις Εθνικές
ομάδες. Αγωνίστηκε στο σύλλογο της Θεσσαλονίκης από το 1968 ως το 1982 και στη
συνέχεια αφιερώθηκε στην προπονητική, την οποία είχε ξεκινήσει το 1979 στη ΧΑΝΘ. Το
1983 ανέλαβε την ΑΕ Σερρών και το 1984 τον Ζαφειράκη Νάουσας, για να επιστρέψει στις
Σέρρες. Το μεγαλύτερο κεφάλαιο της καριέρας του, ωστόσο, αφορούσε τη φανέλα με το
εθνόσημο. Από το 1987 ως το 2004 διατέλεσε ομοσπονδιακός τεχνικός, στην Παίδων, στην
Ελπίδων, στη Μεσογειακή ομάδα, στην Εφήβων και στις Γυναίκες. Σημείωσε σημαντικές
επιτυχίες όπως το ασημένιο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Παίδων το 1991, το ασημένιο
μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Ελπίδων το 1992, η παρθενική πρόκριση της Εθνικής Γυναικών
στο Ευρωμπάσκετ του 2001 (9η θέση) κι η 7η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
Δημήτρης Παπαδόπουλος
Πέρασε 26 ολόκληρα χρόνια στους πάγκους ομάδων της Καβάλας, της Δράμας και της
Ξάνθης. Το 1978 ίδρυσε τον «Αστέρα» Καβάλας, ενώ διετέλεσε συνεργάτης προπονητής
στην εθνική φοιτητική ομάδα μπάσκετ, στην Πανεπιστημιάδα της Μαγιόρκα, το 1999.
Δίδαξε μπάσκετ στη Σχολή προπονητών Γ’ κατηγορίας στην Κομοτηνή, καθώς και στα
προγράμματα Περιοδικής Επιμόρφωσης Καθηγητών στην Καβάλα. Υπήρξε αρχηγός
αποστολής της εθνικής φοιτητικής ομάδας μπάσκετ, στην Πανεπιστημιάδα του Πεκίνου, το
2001. Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση. Συνταξιοδοτήθηκε πρόσφατα
από το ΤΕΙ Καβάλας, με τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.
Νίκος Τατιτζικίδης
Ειναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα σύμβολα του σερραϊκού μπάσκετ. Αγωνίστηκε στον
Πανσερραϊκό από το 1966 ως το τέλος της καριέρας του, με ένα διάλειμμα (1970-1972)
στην ΑΕΚ. Ως προπονητής κάθισε στον πάγκο στις κορυφαίες ομάδες των Σερρών: τον
Πανσερραϊκό, τον ΑΟ Σερρών και την ΑΕ Σερών που προέκυψαν μετά τις συγχωνεύσεις.
Ακόμη κάθισε στον πάγκο του ΚΑΟ Δράμας.
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