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Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα
του στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη (6/1, 20.30) στο ξενοδοχείο « MAKEDONIA PALLAS»
(Αίθουσα Αριστοτέλης). Στην εκδήλωση θα τιμηθούν προσωπικότητες του αθλήματος όπως
ο Λεωνίδας Πανταζής, ο Θεόδωρος Σφήκας κι ο Γιώργος Αντωνακόπουλος, καθώς κι οι
προπονητές που κατέκτησαν τίτλο, άνοδο ή σημείωσαν επιτυχία με την ομάδα τους. Ο
ΣΕΠΚ προσκαλεί όλα τα μέλη του να δώσουν το παρών σε αυτή τη γιορτή του μπάσκετ.

Τα βιογραφικά των τιμώμενων προσώπων

Λεωνίδας Πανταζής

Λίγοι άνθρωποι μπορούν να καυχηθούν ότι έχουν υπηρετήσει το μπάσκετ από όλα τα πόστα
κι ο Λεωνίδας Πανταζής που υπήρξε παίκτης, προπονητής, διαιτητής και παράγοντας είναι
ένας από αυτούς! Ξεκίνησε την καριέρα του ως αθλητής από τον Ηρακλή. Με τη φανέλα
των «κυανόλευκων» αγωνίστηκε από το 1963 ως το 1970, καθώς συνέχισε την καριέρα του
στη Φλόγα Αναλήψεως (ως το 1973). Ακολούθησε άλλη μια 3ετία στην Μακαμπί, πριν
αποσυρθεί από την ενεργό δράση το 1976. Στη συνέχεια ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της
Φλόγας και της Μακαμπί, πριν αφοσιωθεί στο ρόλο του διαιτητή. Συνολικά «σφύριξε» για
15 χρόνια από το 1975 ως το 1990. Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της μπασκετικής
του σταδιοδρομίας ξεκίνησε το 1991 όταν ανέλαβε χρέη γενικού διευθυντή στον Ηρακλή.
Βοήθησε κι αυτός από την πλευρά του στη δημιουργία της μεγάλης ομάδας του «γηραιού»
που έφτασε ως τους «4» του Κυπέλλου Κυπελλούχων και στη συμμετοχή στο Πρωτάθλημα
Ευρώπης. Από τον Ηρακλή αποχώρησε το 1995 για να αναλάβει το ίδιο πόστο στον ΠΑΟΚ
(1995-1996). Ακολούθησε ο Άρης (1996-1997) με τον οποίο κατέκτησε το κύπελλο Κόρατς,
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πριν κλείσει τον «πορτοκαλί» κύκλο του.

Θεόδωρος Σφήκας

Ο Θεόδωρος Σφήκας συνέδεσε το όνομα του με την άνθηση του μπάσκετ στην Πιερία και
συγκεκριμένα στην Κατερίνη, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Ασχολήθηκε με θέρμη με το
μπάσκετ για 30 ολόκληρα χρόνια από το 1965 όταν άρχισε να χτυπά την πορτοκαλί μπάλα
ως το 1995. Το 1968 ίδρυσε τον Πιερικό, του οποίου τη φανέλα φόρεσε ως το 1970. Στη
συνέχεια δημιούργησε από το μηδέν την ομάδα του Αρχέλαου το 1972 και διατήρησε για
πολλά χρόνια το διπλό ρόλο του παίκτη και του προπονητή στην παιδική και στην εφηβική
ομάδα. Από το 1983 ως το 1995 εργάστηκε ως προπονητής στη γυναικεία ομάδα του
Αρχελάου, πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετρώντας 23 χρόνια στην ίδια ομάδα.

Γιώργος Αντωνακόπουλος

Ξεκίνησε την ενασχόληση του με το μπάσκετ πριν από 50 ολόκληρα χρόνια! Φόρεσε για
πρώτη φορά τη φανέλα του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε και στον
Άρη, μετρώντας παράλληλα συμμετοχές στην Εθνική Ενόπλων. Αποχώρησε από την ενεργό
δράση το 1973 κι αμέσως μετά ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα. Έκανε τα πρώτα του
βήματα φυσικά από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, με τον οποίο συμμετείχε στο πρωτάθλημα
της Α' Εθνικής. Στη συνέχεια διέγραψε μια λαμπρή καριέρα ως προπονητής του Πιερικού,
της Μακαμπί, της Καβάλας και της εφηβικής ομάδας του Άρη. Σταμάτησε την ενασχόληση
του με το μπάσκετ πριν από τρία χρόνια με μια σημαντική επιτυχία την άνοδο της ομάδας
της Κατερίνης στην Γ' Εθνική. Έχει πανηγυρίσει ουκ ολίγες ανόδους και έχει συνδέσει το
όνομα του με σημαντικές επιτυχίες των ομάδων που εργάστηκε.
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