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Aγαπητέ φίλε του SBC,
Ένας ακόμη προπονητής του NBA βρέθηκε κοντά στο SBC και τίμησε τα 

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ χρόνια λειτουργίας του.
Ο Lawrence Frank, Head Basketball Coach of the New Jersey NETS, ήταν ο 

τελευταίος μεγάλος προπονητής που, παρά το νεαρό της ηλικίας του, οδηγεί 
μία από τις ιστορικές ομάδες του καλύτερου πρωταθλήματος του κόσμου, του 
ΝΒΑ, και βρέθηκε και αυτός όπως πολλοί προηγούμενοι στο SBC.

Coach, μου είπε, πραγματικά το SBC μου έκανε εξαιρετική εντύπωση για 
την οργάνωση, τον παλμό και τη διάθεση των νέων. Είναι γεγονός ότι για πε-
ρισσότερο από είκοσι χρόνια, πέρασα από μεγάλο αριθμό Basketball Camps ή 
ακόμη εργάσθηκα σε αυτά. Το SALONICA BASKETBALL CAMP έχει την αμερι-
κάνικη «στόφα» σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι’αυτό, εύκολα μπορώ να καταλάβω 
ότι συμπλήρωσε 27 χρόνια λειτουργίας.

Στο SBC 2009 δεν εξεπλάγην μόνο ο Lawrence Frank απο το SBC, αλλά και 

όλοι οι νέοι που είχαν την ευκαιρία να βρεθούν κοντά του.
Το SBC συνεχίζει πάντα την μεγάλη παράδοση με 4 περιόδους και 2 

Shooting Camps.
Μάλιστα, το SBC 2009 παρουσίασε το νέο ανακαινισμένο κλειστό γυμνα-

στήριο του κολεγίου Ανατόλια, που έδωσε άλλο χρώμα στο πρόγραμμά του.
Η μεγάλη συμβολή των προπονητών και ιδιαίτερα του Mike Kress που τα έξι 

τελευταία χρόνια έκανε την παρουσία του ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ, είναι η παρακαταθήκη 
του basketball sto SBC.

Η υπόσχεσή μας είναι ότι το SBC 2010 θα 
είναι ακόμη καλύτερο απ’όλα όσα προηγή-
θηκαν.

Θ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

SALONICA BASKETBALL CAMP 2009

27 ΧΡΟΝΙΑ SBC 
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Το SBC 27 χρόνια διδάσκει

το basketball στην Ελλάδα

Aγαπητέ φίλε του SBC,

Yπάρχουν πολλά βασικά στοιχεία που χρειάζονται σε έναν αθλητή για να παίξει basketball. 
ΠENTE απ’ αυτά είναι απαραίτητα.

Tο ΠPΩTO πιστεύω ότι είναι η EPΓATIKOTHTA. Πρέπει να δουλεύεις συνεχώς όχι μόνο στην 
προπόνηση της ομάδος αλλά και στο Σχολείο και την παιδική χαρά. Δεν πρέπει να βρίσκεις δι-
καιολογία για να αποφύγεις την προπόνηση. Tη δυσκολία μπορεί κάποιος να την ξεπεράσει με 
μεγάλη προσπάθεια.

Tο ΔEYTEPO είναι ο ENΘOYΣIAΣMOΣ. Xρειάζεται να έχεις την επιθυμία για να καταφέρεις κάτι. 
Nα σου αρέσει να παίζεις basketball. H καρδιά σου πρέπει ν’ ακολουθεί την προσπάθειά σου.

Tο TPITO, η KATAΛΛHΛH και ΓPHΓOPH EKTEΛEΣH των βασικών του αθλήματος. Aυτά μπο-
ρούν να γίνουν μόνο με σκληρή προσπάθεια κατά την προπόνηση. Έχει λεχθεί ότι η επανάληψη 
είναι το μυστικό της γνώσης και βέβαια οι κατάλληλες συνήθειες μπορούν να αποκτηθούν μόνο 
με την επανάληψη προσεκτικά επιλεγμένων ασκήσεων.

Tο TETAPTO η OMAΔIKH ΔOYΛEIA. Aυτό σημαίνει να θυσιάσεις την προσωπική σου προβολή 
για το καλό της ομάδας. Eίναι γνωστό άλλωστε ότι είναι η κατάλληλη μέθοδος να τραβήξεις το 
ενδιαφέρον των άλλων. Eίναι ο πιο έξυπνος τρόπος για να κερδίσεις κάτι, μια και για να πάρεις 
πρέπει να δώσεις. H επιτυχία έρχεται αφού δώσεις.

Tο ΠEMΠTO η ΦYΣIKH KATAΣTAΣH. Aυτή δημιουργείται με καθημερινή προπόνηση με τη 
βοήθεια του προπονητή, την αντίληψη και τη συνέπεια από τους παίκτες κατά την προπόνηση.

Kατά την προσωπική μου γνώμη, η αναγνώριση είναι κάτι που επιτυγχάνεται μόνο μέσω της 
προσωπικής ευχαρίστησης, ότι έκανες το καλύτερο που μπορούσες να κάνεις για να πετύχεις 
σύμφωνα με τις ικανότητές σου.

Προσπάθησα να σημειώσω μερικά πράγματα σ’ αυτό το βιβλίο που θα σε βοηθήσουν. Aλλά 
επιβάλλεται να θυμάσαι ότι πρέπει να δώσεις, για να πάρεις. Kατά συνέπεια για να έχει η προσπά-
θεια σου αποτέλεσμα θα πρέπει πάντα να θυμάσαι τους ειλικρινείς φίλους σου:

ΤΙ (θα κάνω), ΓΙΑΤΙ (θα το κάνω), ΠΟΤΕ (θα το κάνω), ΠΟΥ (θα το κάνω) και ΠΩΣ (θα το κάνω).

Θ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
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YΦANTIΔHΣ 
ΓIANNHΣ
Ξ ε κ ί ν η σ ε  τ ο 
basketball από τον 
Π.O.M. Mουδανιών 
ενώ στη συνέχεια 
αγωνίσ τηκε σ την 
Aρετσού Kαλαμαρι-
άς και τη Siemens. 
Έιναι βοηθός προ-
πονητή στη Χαλκι-

δόνα, Γ’ Εθνική Κατηγορία και αποτελεί βασικό 
στέλεχος του προπονητικού προγράμματος των 
AΣTEPIΩN.

ΚΥΡΚΟΥΣΗΣ  
ΘΑΝΑΣΗΣ
Ήταν προπονητής επί 
4 χρόνια στα τμήματα 
υποδομής της Αρε-
τσούς Καλαμαριάς  
και πρώτος προπο-
νητής στην γυναικεία 
ομάδα. Eπίσης, διετέ-
λεσε προπονητής της 
Γυναικείας ομάδας 

του Ηρακλή και του Άρη. Κάθε χρόνο είναι προ-
πονητής στο SBC.

. . . η   δ ύ ν α μ η   μ α ς ! ! !
ΠOΛITHΣ  
ΓIANNHΣ
Παίκτης του ΠΑΟΚ για 14 χρόνια ήταν μέλος στις Εθνικές ομάδες Ανδρών, 
Εφήβων και Ενόπλων. Διετέλεσε προπονητής σε ΠΑΟΚ,  Μηχανιώνα  & Αχιλ-
λέα Τριανδρίας, του Aετού και του Γαλαξία Aδένδρου με τον οποίο κέρδισε 
την άνοδο στην Γ’ Eθνική Kατηγορία. Με το Λύκειο Τριανδρίας «κέρδισε» το 
Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα 2 φορές (1995 & 1997). Ακόμα, διετέλεσε  
υπεύθυνος των ακαδημιών και των τμημάτων υποδομής του ΠΑΟΔ, του 
Αχιλλέα Τριανδρίας και Γαλαξία Αδένδρου. Σήμερα είναι προπονητής στον 
Γαλαξία Αδένδρου.

NIKOΛAΪΔHΣ  
ΔHMHTPHΣ
Επαιξε στην ΧΑΝΘ, τον Φαίακα Κέρκυρας και το Ανατόλια. Εργάσθηκε ως 
προπονητής στις παιδικές και εφηβικές ομάδες της ΧΑΝΘ και του Ανατόλια 
και στις γυναικείες ομάδες του Απόλλωνα Καλαμαριάς  και του Μ. Αλεξάν-
δρου. Διετέλεσε βοηθός προπονητή στον ΗΡΑΚΛΗ. Aπό τη σαιζόν 2005-
2006 ήταν βασικό στέλεχος του προπονητικού team της ανδρικής ομάδας 
του APH Θεσσαλονίκης. Σήμερα είναι συνεργάτης-προπονητής στην ομάδα 
του Μαντουλίδη. Είναι προπονητής του SBC από το πρώτο Camp (1983) και 
το πρώτο Shooting Camp (1990).

ZAMΠEΛAKHΣ  
ΓIANNHΣ
Ικανότατος προπονη-
τής με εξαίρετο ήθος. 
Επαιξε στον Αετό και 
τον Αρίωνα. Διετέλε-
σε προπονητής στα 
τμήματα υποδομής 
της ΧΑΝΘ. Σήμερα 
είναι προπονητής 
στα τμήματα υπο-

δομής του Αμαρουσίου. Μετέχει από το πρώτο 
Shooting Camp (1990), του οποίου είναι βασικό-
τατο στέλεχος.

ΔHMHTPIOY  
NIKOΣ
Διετέλεσε προπονητής 
με επιτυχία σε πολλές 
ομάδες. Προπονητής 
στα τμήματα υποδο-
μής και βοηθός στο 
ανδρικό στον Ηρακλή 
το 1999, πρώτος προ-
πονητής της ΧΑΝΘ το 
2000, βοηθός και πρώ-

τος προπονητής στον ΑΡΗ, διετέλεσε προπονητής 
του εφηβικού τμήματος της AEK όπου κατέκτησε το 
πανελλήνιο πρωτάθλημα. Σήμερα είναι βοηθός προ-
πονητής στην πρώτη ομάδα του ΠAOK. Μετείχε ως 
προπονητής στο Camp για Επαγγελματίες παίκτες.

BΛOΣTOΣ  
KΩΣTAΣ
Επαιξε στο Ανατόλια. Ερ-
γάσθηκε στις γυναικείες 
ομάδες του Απόλλωνα 
Καλαμαριάς (νεάνιδες, 
βοηθός και πρώτος 
προπονητής) και του  
Φοίνικα, στα τμήματα 
υποδομής της XANΘ και 
την ανδρική ομάδα του 

Ηρακλή Πύργου και της Βεργίνας Kαλαμαριάς. Σήμε-
ρα είναι προπονητής στα τμήματα υποδομής του Μα-
ντουλίδη. Aποτελεί ένα από τα πολύ βασικά στελέχη 
του Camp, ένας δάσκαλος του basketball.

ΔOΣΠPAΣ  
KΩΣTAΣ
Επαιξε στον Δημό-
κριτο αλλά και στην 
Εθνική Νέων. Για 
πολλά χρόνια προ-
πονητής του SBC, 
δίνει κάθε καλοκαί-
ρι το παρών στο 
Camp. Είναι μόνιμα 
εγκαταστημένος στη 

μαγευτική Ρόδο όπου προπονεί τις παιδικές και 
εφηβικές ομάδες του Κολοσσού.

ΗΛΙΑΔΗΣ  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Διετέλεσε προπονη-
τής σε πολλές ομάδες 
της Αθήνας μεταξύ 
των οποίων και η 
γυναικ ε ία  ομάδα 
των Εσπερίδων (Α1 
εθνική κατηγορία). 
Αποκορύφωμα της 
καριέρας του όταν 

ανέλαβε ως πρώτος προπονητής στον Ολυμπια-
κό. Σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Σ.Ε.Π.Κ. και Team Manager στην ομάδα 
του Αθηναϊκού.

ΛEPHΣ  
ΠAΣXAΛHΣ
Επαιξε στην ΧΑΝΘ 
όπου εργάσθηκε ως 
πρώτος προπονητής 
ενώ στη συνέχεια ήταν 
υπεύθυνος όλου του 
προγράμματος της 
Siemens. Διετέλεσε 
πρώτος βοηθός στην 
ανδρική ομάδα του 

ΠAOK. Σήμερα είναι προπονητής στον Εχέδωρο 
Σίνδου. Βασικό στέλεχος του Camp αλλά και του 
Shooting Camp για πολλά χρόνια.

ΚΑΡΔΟΜΑΤΗΣ 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Έπαιξε σε Αρετσού, 
Ηφαιστο, Ηρακλή, 
Ερμή Λαγκαδά και 
Ιπποκράτη Κω. Τώρα 
αγωνίζεται στην Γ’ 
εθνική κατηγορία, 
στον Μαντουλίδη 
και τον Αίαντα Ευό-
σμου. Σήμερα είναι 

προπονητής στο εφηβικό του Ηρακλή και των 
προγραμμάτων της Ε.Κ.Α.Σ.Θ. Αποτελεί για πολλά 
χρόνια στέλεχος του SBC τόσο ως παίκτης όσο και 
ως προπονητής.

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 
ΙΩΣΗΦ
Ξεκίνησε από τα ΑΣΤΕ-
ΡΙΑ και συνέχισε στην 
ΧΑΝΘ. Πήρε υποτρο-
φία στις ΗΠΑ όπου 
τελείωσε τις σπουδές 
του παίζοντας συγ-
χρόνως στην ομάδα 
του πανεπιστημίου 
του (Mount Senario). 

Υπήρξε παίκτης στον Άρη Θεσσαλονίκης και σή-
μερα είναι παίκτης στην Έδεσσα. Κάθε καλοκαίρι 
επί σειρά ετών είναι βασικό μέλος του SBC. Μέλος 
της αποστολής του SBC στις ΗΠΑ το 1994.

ΛATPOBAΛHΣ 
NIKOΣ
Πρωτόπαιξε basketball 
στο Περιστέρι όπου 
κατέκτησε τρία πανελ-
λήνια πρωταθλήματα 
παίδων και εφήβων. 
Σαν προπονητής έχει 
δουλέψει στο Παλαιό 
Φάληρο, στους Ν. Πα-

λατιανής, στο Γαλαξία Ανθ., στην ΑΕΦ και Άμιλλα 
Περιστερίου και στην ΑΕΚΤ Καλιθέας. Σήμερα είναι 
προπονητής στον Πορφύρα και Team Manager 
στον Ίκαρο Καλλιθέας, Α2 Εθνική Κατηγορία.

ΣΑΜΑΡΑΣ  
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Από τους νεαρότε-
ρους προπονητές 
στο SBC, ξεκίνησε 
ήδη, ενώ είναι ακόμα 
παίκτης των ΑΣΤΕΡΙ-
ΩΝ και την προσπά-
θεια ως προπονητής. 
Από τους πλέον ελ-

πιδοφόρους νεαρούς προπονητές, διακρίνεται 
για το ήθος, την εργατικότητα αλλά και την 
αφοσίωσή του στη διδασκαλία των βασικών 
του basketball.
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KAΠNIAΣ  
ΣTEΛIOΣ
Έπαιξε στον ΠΑΟΚ 
όπου διετέλεσε και 
πρ ο π ον η τ ή ς  σ τα 
τμήματα υποδομής. 
Προπονητής στον ΕΟ 
Νεάπολης για αρκετά 
χρόνια  και στο παι-
δικό και εφηβικό του 
ΑΡΗ, σε Ανατόλια, Αρ-

γοναύτη, Αίαντα Ευόσμου αλλά και στο Στρατώνι 
Χαλκιδικής. Είναι στο SBC από το 1984. Σήμερα 
είναι γυμναστής του Κολεγίου Ανατόλια.

ΜΑΞΙΜΙΑΔΗΣ 
ΣΙΜΟΣ
Από τα βασικότατα 
στελέχη του SBC, δι-
ετέλεσε προπονητής 
με επιτυχία σε διά-
φορες ομάδες της 
Θεσσαλονίκης. Ήταν 
υπεύθυνος όλου του 
προγράμματος του 
Πέρα, των τμημάτων 

υποδομής του Ηφαίστου, της ανδρικής ομάδας 
του Φοίνικα, του Στρατώνι Χαλκιδικής και της 
Καβάλας.

. . . ο ι   δ ά σ κ α λ ο ί   μ α ς ! ! !

ΠETPAΣ  
ΠAPIΣ
Επαιξε σε ΠΑΟΚ και 
Αχιλλέα Τριανδρίας. 
Διετέλεσε προπονη-
τής στα παιδικά και 
εφηβικά τμήματα 
του ΠΑΟΚ, Φιλίππου, 
ΜΕΝΤ και  στις αν-
δρικές ομάδες των 
Μουδανιών και του 

Ηφαίστου. Σήμερα είναι υπεύθυνος αθλητικού 
προγράμματος στην Αμερικάνικη Γεωργική 
Σχολή.

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
ΘΑΝΑΣΗΣ 
Ξεκίνησε την προπο-
νητική του σταδιο-
δρομία ως προπονη-
τής στο SBC. Διετέλσε 
προπονητής στον 
ΕΟ Νεάπολης στους 
Αμπελοκήπους, τον 
Αρη και τον Αχιλλέα 
Περαίας.

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΙΡΗΝΗ
Επαιξε στην Αγ. Πα-
ρασκευή στην Α1 
εθνική κατηγορία. 
Ήταν προπονήτρια 
στην ανδρική 
ομάδα του Οίακα 
Ναυπλίου, στην γυ-
ναικεία των Μεγάρων, 
στις κορασίδες των 

Σπάτων και της Αγ.Παρασκευής και στο Χαϊδάρι. 
Σήμερα είναι προπονήτρια στις ακαδημίες του 
Πανελευσινιακού και στην ΕΣΚΑ. 

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ  
ΑΝΔΡΕΑΣ
Υπήρξε παίκτης στο 
SBC. Τώρα ως προπο-
νητής των τμημάτων 
υποδομής της ΑΓΕΖ, 
βρέθηκε ξανά στο 
camp ως προπονη-
τής. Ξεχωρίζει για 
την αφοσίωσή του, 
την αγάπη του για το 

basketball και την υπομονή του στη διδασκαλία 
των βασικών στους νέους και νέες.

ΛEΦA KIKH
Ξεκίνησε ως αθλή-
τρια από το Γαλαξία 
Αδένδρου το 1989 και 
αγωνίστηκε ως το 2002 
στους Συλλόγους του 
Άρη, της Πυλαίας και 
του Αχιλλέα Τριανδρί-
ας κατακτώντας 1 πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα 
Νεανίδων καθώς και 2 

Πρωταθλήματα Β’ Εθνικής. Ως προπονήτρια έχει δι-
ετελέσει στις Ακαδημίες και τη γυναικεία ομάδα του 
Αχιλλέα Τριανδρίας από το 1995 έως το 2003. Από 
το 2004 έως και σήμερα εργάζεται στις Ακαδημίες 
του ΠΑΟΚ.

ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Διατέλεσε  βοηθός 
προπονητή στο Γ.Σ.Χ. 
Τρικούπη Μεσολογ-
γίου, την περίοδο 
2000-2001. Πέρυσι 
ήταν προπονητής 
της παιδικής ομάδας 
του Α.Ο.ΤΥΦΩΝ Νέου 
Ηρακλείου Αττικής. 

Συμμετείχε στο πρόγραμμα του ΣΕΠΚ σε πανεπι-
στήμια των Ην. Πολιτειών (De Paul, Marquette). 
Φέτος είναι προπονητής της παιδικής ομάδας 
΄΄ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ΄΄.

ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
ΣΠΥΡΟΣ
Έπαιξε στον Ποσει-
δώνα Καλαμάτας. Ως 
προπονητής εργά-
στηκε στην ΑΕΚ Τρί-
πολης γυναικών όπου 
για τρεις συνεχόμενες 
χρονιές ανέβηκε κα-
τηγορία. Ακόμη στον 
Γ.Σ Αρκαδίας και στον 

Ακάδημο Καλαμάτας. Βρέθηκε στις ΗΠΑ όπου 
παρακολούθησε το προπονητικό πρόγραμμα 
του Dean Smith στο North Carolina.

ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ήταν πρώτος προπο-
νητής στον ΗΡΑΚΛΗ. 
Βοηθός στον ΑΡΗ 
και πρώτος στους 
Φίλιππο και ΜΕΝΤ. 
Διετέλεσε 9 χρόνια 
προπονητής στο ΙCBS 
και στη Μακαμπί Θεσ-
σαλονίκης (Γ’ Εθνική). 

Σήμερα είναι υπεύθυνος στα τμήματα υποδομής 
στο Ωραιόκαστρο.

ΚΩΣΤΙΔΗΣ 
ΠΕΤΡΟΣ
Έχει αγωνιστεί στον 
Αίαν τα Ευόσμου, 
στον Θερμαϊκό Θέρ-
μης και στον Αιγινι-
ακό. Υπήρξε προπο-
νητής στις ακαδημίες 
του Αίαντα Ευόσμου 
και τώρα είναι στις 
ακαδημίες και στο 

παιδικό του Αχιλλέα Περαίας.

ΜΑΥΡΙΔΗΣ 
ΑΛΕΞΗΣ
Έπαιξε στις μικρές 
ομάδες του Απόλλω-
να Καλ. Υπήρξε προ-
πονης στο Βόσπορο, 
τον Απόλλωνα Κ. 
(γυναίκες) και σήμε-
ρα είναι προπονητής 
στα ΑΣΤΕΡΙΑ και στο 
γυναικείο του Καλο-

χωρίου στην Α’ ΕΚΑΣΘ.

ΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗΣ 
ΣΑΒΒΑΣ
Ξεκίνησε την προ-
πονητική το 1990. 
Υπήρξε προπονητής, 
ως βοηθός στην Ολύ-
μπια Λάρισας στην Α2 
και στην Α1 Εθνική 
Κατηγορία, σαν πρώ-
τος προπονητής στην 
Ε.Α.Λ. Γ’ Εθνική. Τα τε-

λευταία τρία χρόνια είναι στα τμήματα υποδομής 
στην Ολύμπια Λάρισας.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ
Υπήρξε προπονη-
τής στον Ατρόμητο 
Π ε ιρ α ι ά ,  β ο η θ ό ς 
προπονητή Α2 Εθνι-
κή Κατηγορία στο 
Παγκράτι και Α1 στον 
Σπόρτινγκ στα γυναι-
κεία τμήματα. Τώρα 
είναι προπονητής 

στις υποδομές του Πορφύρα.

TANTAΛIΔHΣ  
ΔHMHTPHΣ
Διετέλεσε προπονη-
τής με επιτυχία σε 
πολλές ομάδες της 
Θεσσαλονίκης, στην 
ομάδα της Αρναίας 
Χαλκιδικής, τον Μέ-
γα Αλέξανδρο στην 
Γ’ εθνική κατηγορία, 
Πανόραμα, Γαλαξία 

Θεσσαλονίκης και βοηθός στην γυναικεία ομά-
δα του Μ. Αλεξάνδρου στην Α1 γυναικών. Είναι 
πολλά χρόνια προπονητής στο SBC.

ΔΕΛΑΠΑΣΧΟΣ 
ΘΑΝΑΣΗΣ
Αγωνίστηκε στις ομά-
δες του ΠΑΟΚ και της 
Λάρισας. Σαν προπο-
νητής εργάστηκε στις 
ομάδες ΕΑΛ, Ηρακλής 
(εφηβικό) όπου ανα-
δήχθηκε πρωταθλη-
τής. Επίσης στις ομά-
δες Γ.Σ. Λάρισας (Α2), 

Πορφύρας (Γ’ Εθνική), Ιωνικός και Σύρο. Σήμερα 
είναι προπονητής στην Επανωμή.
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. . . ο ι   δ ά σ κ α λ ο ί   μ α ς ! ! !

PAT SULLIVAN
Ένας σπουδαίος τε-
χνικός με ιδιαίτερη 
έμφαση στα Βασικά 
του basketball. Είναι 
προπονητής του St. 
Francis του Ιλλινόις 
όπου συμπλήρωσε 
ήδη 30 χρόνια πα-
ρουσίας. Πραγμα-
τοποιεί σεμινάρια 

προπονητών σε όλη την Αμερική αλλά και την 
Ευρώπη (Βέλγιο, Ολλανδία, Ιρλανδία, Ελλάδα 
κλπ). Το ετήσιο σεμινάριό του στο St. Francis 
παρακολουθούν προπονητές απ’ όλη την Αμε-
ρική. Είναι αυτός που ξεκίνησε το Shooting 
Camp στο SBC. 

MIKE KRESS
Έρχεται 5 συνεχόμε-
να χρόνια στο SBC. 
Μέντοράς του ο Pat 
Sullivan, που ήταν 
στο SBC το 1991. 
Διετέλεσε βοηθός 
του στο University of 
St. Francis, και head 
coach στο Kennedy 
College του Σικάγο. 

Στη συνέχεια, για 5 χρόνια εργάσθηκε σε ομάδες 
της Αυστρίας, ενώ φέτος είναι βοηθός προπονη-
τή στα Τρίκαλα. Είναι σπουδαίος γνώστης των 
βασικών και της λεπτομέρειας, ξεχωρίζει για τον 
τρόπο διδασκαλίας του αλλά και για την αγάπη 
του για τα παιδιά. Η παρουσία του στο SBC είναι 
εξαιρετική.

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Έπαιξε στον Απόλλω-
να Καλαμαριάς για 10 
χρόνια, στη Siemens, 
τ ην  Α ρ ε τσ ο ύ,  το 
AKETΣ, τον Δρυμό, την 
Πυλαία και την Περαία. 
Είναι προπονήτρια τα 
έξι τελευταία χρόνια 
στις μικρές γυναικείες 

ομάδες του ΗΡΑΚΛΗ.

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ 
ΕΛΣΑ
Έπαιξε στον Λασσά-
νη Κοζάνης, τον Άρη 
και τον Απόλλωνα 
Καλαμαριάς. Τώρα 
είναι παίκτρια στην 
Αναγέννηση Ρυσίου 
και προπονήτρια στις 
Ακαδημίες της ίδιας 
ομάδας. Τα τελευταία 

δύο χρόνια είναι προπονήτρια στον Πρωτέα 
Κορδελιού.

ΝΤΑΓΙΟΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ
Έπαιξε στον Αχιλλέα 
Θερμαϊκού όπου τα 
5 τελευταία χρόνια 
είναι ο πρώτος προ-
πονητής του. Mέλος 
του προπονητικού 
προγράμματος των 
ΑΣΤΕΡΙΩΝ.

ΣΙΚΑΛΙΔΗΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ
Έπαιξε στον Δημό-
κριτο, τον Μέγα Αλέ-
ξανδρο, τη Φλόγα, το 
Πειραματικό και το 
Ασβεστοχώρι. Ήταν 
προπονητής στον 
Δημόκριτο, τον Μέγα 
Αλέξανδρο και την 
Ελπίδα Αμπελοκήπων. 

Σήμερα είναι στις Ακαδημίες του ΒΑΟ.

ΧΑΡΙΤΣΗΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ
Έπαιξε στον Διομήδη  
Άργους. Ήταν προπο-
νητής του Αργοναύτη 
Ν. Κίου και του Α.Κ. 
Οίακα Ναυπλίου. Τώ-
ρα είναι προπονητής 
στον Αργιακό και τον 
Έσπερο.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
ΧΡΥΣΟΣ
Έπαιξε στον ΑΠΟΕΛ 
Λευκωσίας και είναι 
προπονητής στα τμή-
ματα υποδομής της 
Α.Ε. Λεμεσού.

ΓΚΑΝΑΒΙΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Έπαιξε στον Άγ. Θωμά. 
Διετέλεσε προπονη-
τής σε Άγ. Θωμά, Άρη 
Γλυφάδας. Τώρα είναι 
προπονητής  σ τον 
ΑΟΝΑ.

ΙΩΑΝΝΑΤΟΣ 
ΚΩΣΤΑΣ
Σαν παίκτης αγω-
νίστηκε στον Α.Ο. 
Ζωγράφου και στην 
Α.Ε. Κομοτηνής. Έχει 
διατελέσει προπονη-
τής στον Αθηναϊκό, 
στο γυναικείο του 
Αμύντα, στον Άρη 
Πετρούπολης, στο 

Κορωπί, στο Μαρκόπουλο και τώρα είναι στην 
ΑΕΝ Κηφισιάς, στη Γ’ Εθνική.

STEVE SPENCER
Έπαιξε στο Motion 
Col l ege  και  σ το 
Sonoma State. Διε-
τέλεσε προπονητής 
στο Drake H.S., στην 
Adelaide 36ers της 
Αυστραλίας και στο 
UCLA. Σήμερα είναι 
coach στο Orange 
Coast College. Ήρθε 

για πρώτη φορά στο SBC 2008 και η εξαιρετι-
κή παρουσία του τον έκανε ιδιαιτέρα αγαπητό 
στους νέους.

ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΛΛΗΣ
Γνώστης της προ-
π ο ν η τ ι κ ή ς  τ ο υ 
basketball όσο κανείς 
άλλος, είναι πάντα κο-
ντά στο SBC και βοη-
θά τα μέγιστα με την 
εξαιρετική παρουσία 
του.

ΧΑΤΖΗ 
ΦΕΝΙΑ
Έπαιξε στον Αρχέλαο 
Κατερίνης, Μακεδο-
νικό, Πανσερραϊκό 
και Πιερικό. Προπονεί 
τις ακαδημίες του Ιω-
νικού Ιωνίας και του 
Αχιλλέα Θερμαϊκού.

ΜΟΛΥΒΔΑΣ  
ΘΑΝΑΣΗΣ
Μέλος του SBC από 
το 1989 ως παίκτης 
και στη συνέχεια ως 
προπονητής. Είναι 
σ υ νεργ ά τ η ς  σ το 
προπονητικό πρό-
γραμμα των ΑΣΤΕΡΙ-
ΩΝ και βοηθός προ-

πονητή στην ομάδα του Πανελληνίου.

ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ 
ΣΤΕΛΙΟΣ
Είναι προπονητής 
από το 1990. Έχει δι-
ατελέσει προπονητής 
στον Ηρόδοτο, ΟΦΗ, 
Ηράκλειο, Μίνωα, 
Εργοτέλη καθώς και 
περιφερειακός προ-
πονητής Κρήτης. Σή-
μερα είναι προπονη-

τής στην Χερσόνησο, Α´ τοπικό και υπεύθυνος 
στα τμήματα υποδομής.

ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ
Ήταν προπονητής 
στις ομάδες των Με-
γάλου Αλεξάνδρου, 
Μ.Ε.Ν.Τ., Αργονάυτη 
και τώρα είναι προ-
πονητής στον Ε.Ο.Σ. 
Α’ Γυναικών και υπεύ-
θυνος στις Ακαδημί-
ες του Ανατόλια. 



Ο MJ είναι μια εξαιρετική θεϊκή δη-
μιουργία!

Ο Larry BIrD μετά τους 63 πόντους 
του MJ στα playoff του 86’

Η 11η Σεπτεμβρίου ήταν μια πολύ σημαντική μέρα για το Basketball. Ο Michael 
Jordan πήρε τη θέση που του αξίζει καλλίτερα ίσως από τον καθένα στο Hall 
of Fame του αθλήματος.

Ήμουν και εγώ εκεί στο Springfield της Μασαχουσέτης γιατί δεν μπορούσα να 
λείψω από μια τέτοια γιορτή.

Μάλιστα η παρουσία μου είχε εκτός του Michael Jordan, δύο ακόμη σπουδαίους 
λόγους. Ο πρώτος το ότι σπούδασα στο κολέγιο του Springfield πριν 38 ολόκληρα 
χρόνια και ο δεύτερος και εξίσου σημαντικός με τον Michael Jordan, η παρουσία 
των Jerry Sloan και John Stockton (προπονητή και παίκτη των UTAH JAZZ).

Τον Michael Jordan τον γνώρισα πολύ παλιά, όταν ακόμη ήταν παίκτης στο 
N. Carolina από τον προπονητή του Dean Smith. Η επαφή μου συνεχίσθηκε στους 
CHICAGO BULLS αλλά και τους WASHINGTON WIZARDS, αφού ο προπονητής του 
Doug Collins είναι πολύ καλός μου φίλος.

Τους Jerry Sloan και John Stockton τους γνώρισα στην UTAH, όπου βρέθηκα 
πολλές φορές, γιατί ήταν ένα Σχολείο του basketball.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά κυρίως λόγω του μεγάλου Michael 
Jordan η παρουσία μου στο Springfield ήταν επιβεβλημένη.

Θ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΚΕΙ

Ο Michael Jordan συνδύαζε απίστευτο 
ταλέντο με εξαιρετική συναγωνιστικότη-
τα. Συνδύαζε όλα μαζί τα καλλίτερα όλων 
των μεγάλων παικτών.

CHUCK DaLy – Dream team coach

Μας έδωσε τόσες πολλές συγκινήσεις 
που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να του 
ζητήσουμε.

SCOTTIE PIPEN

Ο MJ που είδα στα 23 είχε τον νεανικό 
ενθουσιασμό και την ενέργεια στην επι-
θυμία για τη νίκη. Στα 40 του δεν είχε τα 
παραπάνω αλλά ποτέ δεν έχασε τον συ-
ναγωνισμό και την επιθυμία για τη νίκη.

DOUg COLLINS, o coach του MJ στους 
BULLS και στους WIZarDS

Βγήκαν πολλοί εξαιρετικοί παίκτες 
αλλά κανείς ποτέ δεν ήταν ο Michael 
Jordan!

DEaN SMITH,  
προπονητής του N.CarOLINa

Είναι ο Michael Jordan και μετά όλοι 
εμείς. MagIC JOHNSON

O MICHAEL JORDAN

�



Ο κόσμος με ρωτά αν μπορώ 
να πετάξω…

yEaH… μπορώ! Για… λίγο…

O JORDAN
ΓΙΑ ΤΟΝ JORDAN

Όταν ήμουν κουρασμένος και σκόπευα 
να σταματήσω έκλεινα τα μάτια μου και 
έβλεπα την λίστα της ομάδας μου χωρίς 

εμένα και αυτό με έκανε να συνεχίσω.

Όνειρα γίνονται πραγματικότητα με δου-
λειά, αποφασιστικότητα, υπομονή και 

την σκέψη ποιος είσαι.

Αν σκέφτεσαι και επιτυγχάνεις σαν ομάδα 
η προσωπική βελτίωση έρχεται από μόνη 
της. Το ταλέντο κερδίζει παιχνίδια αλλά η 
ομαδική δουλειά και η εξυπνάδα κερδί-

ζουν πρωταθλήματα.

Ποτέ δεν στενοχωρήθηκα για την γνώ-
μη κάποιου με τον ένα ή τον άλλο τρό-
πο. Δεν άφησα τη γνώμη κανενός να 
με μειώσει. Είμαι ευχαριστημένος με 

ότι είμαι και πιστεύω στον εαυτό μου.

Μία αποτυχία με κάνει να προσπαθή-
σω σκληρότερα την επόμενη φορά.

ΣΤΟ HALL OF FAME

�
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TI EIΠAN OI MEΓAΛOI ΓIA TO BASKETBALL

Μερικές φορές η μεγαλύτερη πρόκληση για έναν παίκτη είναι να 
καταφέρει να ανταποκριθεί στο ρόλο του μέσα στην ομάδα.

Scottie Pippen

Υπεροχή είναι η απεριόριστη ικανότητα να βελτιώ-
νεις την ποιότητα του τι μπορείς να προσφέρεις.

Rick Pitino

Ένας παίκτης μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μια 
ομάδα, αλλά κανένας παίκτης δεν μπορεί να «εί-
ναι» μια ομάδα μόνος του.

Kareem Abdul-Jabbar

Kareem Abdul-Jabbar

Όταν κάνεις κάτι, μη φοβάσαι το 
λάθος.

Julius Erving

H προσήλωσή μου στην προπό-
νηση έδειχνε πόσο πολύ αγαπού-
σα το basketball. Πρώτα πρέπει 
ν’ αγαπάς το παιχνίδι και μετά τα 
χρήματα απ’ αυτό.

Michael Jordan

Michael Jordan

Αφοσίωση στην ΟΜΑΔΑ, δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση, είτε είσαι 
μέσα, είτε όχι!
Άψογη ομαδική συνεργασία είναι ο μόνος τρόπος για να φτάσεις σε μο-
ναδικές στιγμές και να δημιουργήσεις ευκαιρίες που θα καθορίσουν την 
καριέρα σου και τη ζωή σου.

Pat Riley

John Wooden
Δεν είναι σημαντικό ποιος ξεκινάει σε ένα παιχνίδι 
αλλά ποιος είναι μέσα όταν ένα παιχνίδι τελειώνει.

Tο ταλέντο μπορεί να σε φέρει στην κορυφή αλ-
λά χρειάζεται να έχεις APXEΣ για να διατηρηθείς 
εκεί.

Να σας ενδιαφέρει περισσότερo ο χαρακτήρας σας 
παρά η φήμη σας.

Η αυτοπεποίθηση πηγάζει από την σωστή προ-
ετοιμασία.

John Wooden

Για μένα πιο διασκε-
δαστικό μέρος είναι η 
προπόνηση και η προ-
ετοιμασία.

Bobby Knight

Δεν μετράει τόσο το ποι-
ος βάζει τους περισσότε-
ρους πόντους, αλλά το 
ποιος μπορεί να δώσει 
την μπάλα στον σκόρερ.
Tο καλύτερο που έχεις 
να κάνεις είναι να είσαι ο 
εαυτός σου.

Larry Bird

Larry Bird

Mη ρωτάς τι κάνουν οι συμπαίκτες σου για σένα, αλλά τι κάνεις εσύ για 
τους συμπαίκτες σου.

“Magic” Johnson

Ένας αθλητής πρέπει να είναι δυνατός στο 
σώμα, να έχει καθαρό μυαλό και υψηλά ιδα-
νικά.

Dr. James Naismith, ο πατέρας του 
basketball

Καλός, καλύτερος, άριστος. Ποτέ μη σταματάς να προσπαθείς! Μέ-
χρι το καλό σου να γίνει καλλίτερο και το καλλίτερο άριστο.

Tim Duncan

Oι Mεγάλοι έχουν την ικανότητα ν’ αφο-
σιώνονται στο στόχο τους.

Dale Brown

“Magic” Johnson
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H προπόνηση δεν σε κάνει  
τέλειο.Η τέλεια προπόνηση  

σε κάνει τέλειο!

Για να φτιάξεις κάτι καλό, 
μη φοβάσαι το λάθος.

Τα ΤΕΣΣΕΡΑ σημεία του Σκριν:
1) ΣΤΗΝΩ το Σκριν
2) ΒΛΕΠΩ ότι υπάρχει ένα Σκριν
3) ΑΝΟΙΓΩ το Σκριν
4) ΡΟΛΑΡΩ στο καλάθι

Η ψυχραιμία σ τις  δύσ κολες 

σ τιγμές είναι  το πλεονέκτη-

μα των μεγά λων παι κτών.

Η προετοιμασία για 

τον αγώνα είναι η μισή νίκη.

Η διαφορά ανάμεσα σε έναν καλό 
και έναν εξαιρετικό σουτέρ είναι 
20.000 σουτ το καλοκαίρι. Στο παιχνίδι δε χρειάζεται να 

είσαι πάντα ο καλύτερος 
αλλά να κάνεις το καλύτερο 

δυνατό.

Το πιο βασικό πράγμα στην 
άμυνα είναι να πιστεύεις 
στους συμπαίκτες σου.

Αφοσίωση στην ΟΜΑΔΑ, δεν 

υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση, 
είτε είσαι μέσα, είτε όχι!

Τα ΠΕΝΤΕ σημεία του Σουτ

1) η ΘΕΣΗ του σώματος

2) το ΠΙΑΣΙΜΟ της μπάλας

3) ο ΑΓΚΩΝΑΣ κοντά στο σώμα

4) το ΒΛΕΜΑ στο καλάθι

5)  το “FOLLOW THROUGH”  

της μπάλας από το χέρι

Το ταλέντο μπορεί να 
σε φέρει στην κορυφή, 
αλλά ο χαρακτήρας σου 
θα σε κρατήσει εκεί. Το μεγαλύτερο δώρο 

που μπορείς να προσφέρεις 
σ’ έναν άνθρωπο είναι 

να πιστεύεις σ’ αυτόν.

ΣΤΟ SBC ΠΟΤΕ ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ BASKETBALL

Στην ΟΜΑΔΑ ΔΕΝ υπάρχει η λέξη “ΕΓΩ”.

Το παιχνίδι δεν τελειώνει - 
μέχρι να τελειώσει.

Άψογη ομαδική συνεργασία είναι 
ο μόνος τρόπος για να φτάσεις σε 
μοναδικές στιγμές και να δημιουρ-
γήσεις ευκαιρίες που θα καθορίσουν 
την καριέρα σου και τη ζωή σου.

ΤΡΕΙΣ λόγοι για να ντριμπλάρεις
1. Για να πας στο καλάθι
2. Να αποφύγεις τα 5”
3. Να βελτιώσεις την θέση στο παιχνίδι

Η επανάληψη είναι 
η μητέρα της μάθησης.

Στο μπάσιμο, πρώτα το πόδι 
και μετά η μπάλα.

Το πιο δύσκολο πράγμα στο παιχνίδι 
είναι να τρέχεις, να πασάρεις και να 

πιάνεις την μπάλα στην κίνηση
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«A.K. AΣTEPIA»
H AKAΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ

Βεργίνης Δημήτρης

Iωακειμίδης Σίμος Αράπης Δημήτρης

Iωακειμίδης ΘανάσηςΚαραθανάσης Ιωάννης

Τέρπος Νίκος Τσελεντάκης ΜανώληςΠρωτούλης Θόδωρος Ακριτίδης Πολύδωρος
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Η ιστορία
Η ανάγκη της συνέχειας του έργου του Salonica Basketball Camp –του πρώ-

του basketball camp που έγινε στην Ελλάδα το 1983– και η επιθυμία του Θόδω-
ρου Ροδόπουλου να δείξει ένα «διαφορετικό» τρόπο δουλειάς οδήγησε στην 
δημιουργία της Πρότυπης Ακαδημίας Basketball «ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ». 

4-5 προπονητές στο γήπεδο, συμμετοχή σε όλα τα πρωταθλήματα της 
Ε.Κ.Α.Σ.Θ. - Ε.Ο.Κ. και αποδέσμευση των παικτών σε ηλικία 19 ετών είναι τα βα-
σικά χαρακτηριστικά του τρόπου λειτουργίας της Ακαδημίας «Τα Αστέρια».

Ξεκίνησε το 1988-89 στα «Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη», συνέχισε την πορεία 
της στο «Ελληνικό Κολέγιο» και κατέληξε στις «φιλόξενες» εγκαταστάσεις της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, όπου λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Σκοπός της ακαδημίας καλαθόσφαιρας «Τα Αστέρια» είναι η σημαντική 
τεχνική βοήθεια των νέων παράλληλα με τη συμμετοχή των αθλητών σε επί-
σημους αγώνες αλλά και τουρνουά για απόκτηση αγωνιστικών εμπειριών. Η 
όλη προσπάθεια της Ακαδημίας «Τα Αστέρια» στηρίζεται στο σκεπτικό ότι το 
ζητούμενο αποτέλεσμα τόσο στην προπόνηση όσο και στους αγώνες θα πρέπει 
να επιτευχθεί μέσα από τον συνδυασμό ομαδικότητας, εξαιρετικής τεχνικής, 
εργατικότητας, σωστής συμπεριφοράς και ενθουσιασμού.

Το πρόγραμμα
Στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή
Το πρόγραμμα της Ακαδημίας «Τα Αστέρια» ξεκινάει το Σεπτέμβριο και 

διαρκεί μέχρι τα μέσα του Ιουνίου. Κάθε εβδομάδα πραγματοποιούνται τέσσε-
ρις (4) προπονήσεις με την παρουσία 4-5 προπονητών σε κάθε προπόνηση. Οι 
προπονήσεις πραγματοποιούνται στο κλειστό θερμαινόμενο γυμναστήριο της 
Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής το οποίο έχει επίσης πολύ καλούς και χρήσιμους 
βοηθητικούς χώρους προπόνησης (αίθουσα εκγύμνασης με βάρη, στίβο, κ.ά.).

Τεχνική καθοδήγηση
Όλες οι προπονήσεις γίνονται από το πιο έμπειρο τεχνικό επιτελείο προπονη-

τών που μπορεί κάποιος να βρει, υπό τις οδηγίες αλλά και την ενεργό συμμετοχή 

του Θόδωρου Ροδόπουλου. Το τεχνικό επιτελείο αποτελούν οι: Ιωσήφ Νικολα-
ΐδης, Παναγιώτης Ακριτίδης, Λευτέρης Χατζηκυριακίδης, Περικλής Σαμαράς, 
Αλέξης Μαυρίδης, Γιάννης Ντάγιος, Βαλάντης Κουνατίδης.

Συμμετοχή σε τουρνουά
Παίκτες ηλικίας 6 - 19 ετών στελεχώνουν τα τμήματα και τις αντιπροσωπευ-

τικές ομάδες και συμμετέχουν στα πρωταθλήματα της ΕΚΑΣΘ. Επίσης πραγμα-
τοποιείται ταξίδι στις ΗΠΑ για προπονήσεις και τουρνουά αλλά και συμμετοχή 
σε τουρνουά σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό.

Το μέλλον
Η ανδρική ομάδα πάντοτε αποτελείται από παίκτες του εφηβικού και παιδι-

κού οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν σωστά μέσα από αυτήν. Η 
μοναδικότητα όμως της Ακαδημίας «Τα Αστέρια» είναι το γεγονός ότι μόλις οι 
αθλητές-μέλη της συμπληρώσουν το 19ο έτος της ηλικίας τους αποδεσμεύονται 
και είναι ελεύθεροι να μεταγραφούν σε οποιοδήποτε σύλλογο της αρεσκείας 
τους χωρίς να έχουν καμία υποχρέωση προς την Ακαδημία.

Τ Ο Υ Ρ Ν Ο Υ Α
Τα ΑΣΤΕΡΙΑ  από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους «ταξιδεύουν» σε πολ-

λά μέρη της Ελλάδας αλλά και το εξωτερικό, με συμμετοχή σε τουρνουά για 
όλες τις ηλικίες και ομάδες. Στην Ελλάδα τα ΑΣΤΕΡΙΑ «πήγαν» στην Αθήνα (συμ-
μετοχή σε τουρνουά του ΜΙΛΩΝΑ (3), ΑΕΚ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, ΕΣΠΕΡΟ, ΖΩΓΡΑΦΟ, 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΔΑΦΝΗ, ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ., ΑΟΝΑ κ.α.), στο Βόλο (σε τουρνουά της 
ΝΙΚΗΣ και του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ), στην Αλεξανδρπύπολη, τη Δράμα, την Καβάλα, 
τις Σέρρες, τη Λάρισα, την Κατερίνη, τη Βέροια, τη Νάουσα, την Κομοτηνή και 
την Ρόδο κ.α.

Στο εξωτερικό τα ΑΣΤΕΡΙΑ συμμετείχαν σε τουρνουά στην ΚΥΠΡΟ (που 
οργάνωσε ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ), την ΙΤΑΛΙΑ (τουρνουά σε SCAVOLINI, RIMINI, ΒΕΝΕΤΙΑ, 
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΟ).

Στις Ηνωμένες Πολιτίες της Αμερικής τα ΑΣΤΕΡΙΑ βρέθηκαν στο Παγκόσμιο 
Φεστιβάλ του Μιλγουώκι και στο NHIBT του Σικάγο.

Pοδόπουλος Θεόδωρος

Βαλάντης Κουνατίδης

Παναγιώτης Ακριτίδης

Περικλής Σαμαράς Αλέξης Μαυρίδης

Iωσήφ Nικολαΐδης Λευτέρης Χ”Κυριακίδης

Γιάννης Ντάγιος
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Ο Θ. Ροδόπουλος και το 
τεχνικό επιτελείο του Salonica 
Basketball Camp παρουσιάζουν 
μια σειρά ασκήσεων ball 
handling που θα σε βοηθήσουν 
να αποκτήσεις καλύτερη επαφή 
με την μπάλα και θα βελτιώσουν 
τόσο την ντρίμπλα σου όσο και 
την πάσα σου. Ακόμα τα χέρια 
σου θα γίνουν γρηγορότερα 
και τα αντανακλαστικά σου 
καλύτερα.

1. Δύο χέρια μπρος - πίσω
�. Γόνατα λυγισμένα - πόδια στο άνοιγμα των ώμων

�. -Κράτα τη μπάλα μπροστά με τα  � χέρια ανάμεσα από τα πόδια

�. Πέτα τη μπάλα ελαφρώς προς τα πίσω

�. -Πιάσε τη μπάλα με τα δύο χέρια πίσω προτού αυτή κτυπήσει στο πάτωμα

�. Κάνε το ίδιο από πίσω προς τα εμπρός

2. Ένα χέρι μπρος - ένα πίσω
�. Γόνατα λυγισμένα - πόδια στο άνοιγμα των ώμων

�. -Κράτα τη μπάλα ανάμεσα στα πόδια με το αριστερό χέρι μπρος και το δεξί 
πίσω

�. -Άλλαξε τη θέση των χεριών πολύ γρήγορα και πιάσε τη μπάλα προσπαθώντας 
να την προλάβεις στη  ίδια θέση

3. Κύκλοι γύρω από το σώμα
�. -Μετέφερε γρήγορα τη μπάλα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού γύρω από το κεφάλι, τη μέση, τα 
γόνατα, τη μέση και το κεφάλι

�. -Πιάνε την μπάλα κτυπώντας την δυνατά καθώς την μεταφέρεις γύρω από τα διάφορα μέρη του σώματός 
σου

�. Χρησιμοποίησε τη σειρά που περιγράφεται στο �ο βήμα

4. Αράχνη
�. Γόνατα λυγισμένα - πόδια στο άνοιγμα των ώμων

�. -Εχοντας το δεξί και το αριστερό χέρι μπροστά, ντρίμπλαρε τη μπάλα ανάμεσα από τα πόδια

�. Φέρε γρήγορα το δεξί και το αριστερό χέρι πίσω από τα πόδια 

�. -Ντρίμπλαρε τη μπάλα μόλις αυτή αναπηδήσει από την προηγούμενη ντρίμπλα πρώτα με το δεξί 
και μετά με το αριστερό χέρι

�. Επανέλαβε τα βήματα � έως �

5. Γύρω από  
τη μέση

�. -Γόνατα ελαφρώς λυγισμένα - 
πόδια στο άνοιγμα των ώμων

�. -Σαγόνι παράλληλο με το 
έδαφος

�. -Μετέφερε τη μπάλα γρήγορα 
γύρω από τη μέση με τη φορά των 
δεικτών του ρολογιού

Ball Handling
Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ  Ε Υ Χ Ε Ρ Ε Ι Α Σ  Μ Ε  Τ Η Ν  Μ Π Α Λ Α

Ball Handling
Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ  Ε Υ Χ Ε Ρ Ε Ι Α Σ  Μ Ε  Τ Η Ν  Μ Π Α Λ Α
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11. Δύο πόδια - ένα πόδι
�. Γόνατα λυγισμένα - πόδια σχεδόν ενωμένα

�. -Κράτα τη μπάλα με � χέρια μπροστά από τα πόδια και κάνε μία πλήρη περιστροφή γύρω και από τα  δύο πόδια

�. -Στηριζόμενος στο δεξί πόδι, μετακίνησε το αριστερό όσο το άνοιγμα των ώμων και πέρνα τη μπάλα γύρω από 
το δεξί πόδι

�. Επανέλαβε το �ο βήμα 

�. -Στηριζόμενος στο αριστερό πόδι, μετακίνησε το δεξί όσο το άνοιγμα των ώμων και πέρνα τη μπάλα γύρω από 
το αριστερό πόδι

* ‑Με εξαίρεση τις ασκήσεις 1 και 7 οι υπόλοιπες μπορούν και πρέπει να γίνουν και με  αντίστροφη φορά.

Κάθε άσκηση διαρκεί 30 δευτερόλεπτα
Πάντοτε να μετράς πόσες φορές εκτελείς την κί-
νηση της άσκησης που κάνεις και να σημειώνεις 
το νούμερο αυτό.
Έτσι θα μπορείς να παρακολουθείς την πρόοδό 
σου.
Οι ασκήσεις ball handling είναι ένα στοιχείο του 
basketball που πρέπει να περιλαμβάνεται στην 
προπόνηση κάθε ομάδας, ανεξάρτητα από την 
ηλικία ή το επίπεδο των παικτών.
Συγκεντρώσου στην προπόνηση και εκτέλεσε τις 
ασκήσεις με τη μεγαλύτερη δυνατή ένταση.
Το σωστό πιάσιμο και η ευχέρεια με την μπά-
λα, είναι δύο από τα σημαντικότερα βασικά του 
basketball, που κάθε παίκτης πρέπει να μπορεί να 
κάνει μέσα στο γήπεδο.

6. Οκτάρι  
με ντρίμπλα

�. -Γόνατα λυγισμένα - πόδια στο άνοιγμα 
των ώμων

�. -Ντρίμπλαρε με το δεξί χέρι ανάμεσα 
από τα πόδια

�. -Συνέχισε τη ντρίμπλα με το δεξί χέρι 
γύρω από το δεξί πόδι

�. -Μόλις η μπάλα βρεθεί ανάμεσα στα 
πόδια ντρίμπλαρε με το αριστερό χέρι

�. -Ντρίμπλαρε τη μπάλα με το αριστερό 
χέρι γύρω από το αριστερό πόδι (εκτελώ-
ντας τα βήματα � έως � έχεις σχηματίσει 
ένα “οκτάρι”)

�. Επανέλαβε τα βήματα � έως � για �0”

7. Γύρω από  
το κεφάλι

�. -Γόνατα ελαφρώς λυγισμένα 
- πόδια στο άνοιγμα των ώμων

�. -Σαγόνι παράλληλο με το 
έδαφος

�. -Μετέφερε τη μπάλα γρήγορα 
γύρω από το κεφάλι με τη φορά 
των δεικτών του ρολογιού

�. -Η μπάλα πρέπει να περνά 
μπροστά από τα μάτια και πίσω 
από το κεφάλι

8. Οκτάρι
�. -Γόνατα λυγισμένα - πόδια στο άνοιγμα των ώμων

�. -Κράτα τη μπάλα πίσω από το δεξί πόδι με το αρι-
στερό χέρι μπρος και το δεξί πίσω

�. -Με το αριστερό χέρι πέρνα τη μπάλα μπρος και 
πίσω από το πόδι 

�. -Μόλις η μπάλα φθάσει ανάμεσα από τα πόδια 
μετέφερε την στο δεξί χέρι

�. -Με το δεξί χέρι πέρνα τη μπάλα μπρος και πίσω 
από το δεξί πόδι

�. -Μόλις η μπάλα φθάσει ανάμεσα από τα πόδια 
μετέφερε την στο αριστερό χέρι

�. -Αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι στο �ο βήμα

�. Επανέλαβε τα βήματα � έως �  για �0”

9. Ρυθμός
�. Γόνατα λυγισμένα - πόδια στο άνοιγμα των ώμων

�. Κράτα τη μπάλα ανάμεσα στα πόδια με το δεξί χέρι μπρος και το αριστερό πίσω

�. Άφησε τη μπάλα να αναπηδήσει και πιάστην αλλάζοντας θέση τα χέρια 

�. -Πέρνα τη μπάλα με το δεξί χέρι μπροστά από τα δύο πόδια, μετέφερε τη μπάλα στο αριστερό και πέρνα την 
πίσω από το αριστερό πόδι

�. -Μόλις η μπάλα φθάσει ανάμεσα στα δύο πόδια πρέπει να την κρατάς με το δεξί χέρι από μπρος (το αριστερό ήδη 
την κρατάει από πίσω). Αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι πάλι στο �ο βήμα.

�. Επανέλαβε τα βήματα � έως �  για �0”

10. Ντρίμπλα ίδιο πόδι - χέρι
�. Γόνατα λυγισμένα - πόδια στο άνοιγμα των ώμων

�. -Έχοντας το δεξί χέρι πίσω από το δεξί πόδι, ντρίμπλαρε τη μπά-
λα έτσι ώστε να χτυπήσει ανάμεσα στα δύο πόδια

�. -Μετακίνησε γρήγορα το δεξί χέρι μπροστά από το δεξί πόδι 
και πάρε τη μπάλα

�. -Μετέφερε τη μπάλα γρήγορα  πίσω από το δεξί γόνατο

�. Επανέλαβε τα βήματα � έως �  για �0”
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Group Α4
Όρθιοι από αριστερά:  Γαλατάς Απόστολος, Αθανασάκης Θανάσης, Στεφανίδης Άλκης, Κύρτσιος Χάρης,  

Σικαλίδης Γιώργος (coach)

Καθιστοί από αριστερά:  Γιαννακόπουλος Άρης, Δημητριάδης Βασίλης, Μπουζάκης Ανδρέας,  
Καλαμακίδης Πέτρος

Προπονητές Α’ Περιόδου
Όρθιοι από αριστερά:  Ντάγιος Γιάννης, Καρακασίδου Κατερίνα, Κωστίδης Πέτρος, Μπαρλάς Αλέξανδρος, 

Ροδόπουλος Θόδωρος, Σικαλίδης Γιώργος, Σαμαράς Περικλής, Νικολαΐδης Ιωσήφ

Group Α3
Όρθιοι από αριστερά:  Χατζηαθανασίου Γιάννης, Χατζηκυριακίδης Δημήτρης, Καραγαβριηλίδης Γιάννης, 

Καντούνης Στέριος, Κάτσικας Άγγελος, Χρυσανθάκης Χρήστος, Καρακασίδου 
Κατερίνα (coach)

Καθιστοί από αριστερά:  Αγραφιώτης Βασίλης, Τρικαλιώτης Αλέξανδρος, Σεφιχά Σόλων, Λαλιώτης Αν-
δρέας, Γιαννούδης Τάσος
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Group Α2
Όρθιοι από αριστερά:  Νικολαΐδης Ιωσήφ (coach), Λέρας Αστέριος, Τσώνης Κωνσταντίνος, Αθανασι-

άδης Θανάσης, Βλαχάβας Αντώνης, Καραθανάσης Χρήστος, Κωστίδης Πέτρος 
(coach)

Καθιστοί από αριστερά:  Σερέτης Χρήστος, Γιαννάκης Θόδωρος, Κοκοβίνης Παναγιώτης, Λαζαρίδης 
Γιώργος

Group Α6
Όρθιοι από αριστερά:  Κωστίδης Πέτρος (coach), Τσιρώνης Νίκος, Ζαρογουλίδης Κώστας, Κωνσταντί-

νου Στέλιος, Καρπούζης Κλεομένης, Σουλάκης Διομίδης, Μπούρας Τάσος

Καθιστοί από αριστερά:  Φωτιάδης Θανάσης, Ρούσου Μαργαρίτα, Νασιούδης Δημήτρης, Ρούσος Αλέ-
ξανδρος

Group Α1
Όρθιοι από αριστερά:  Σαμαράς Περικλής (coach), Λαζαρίδης Ιωάννης, Καπνιάς Νίκος, Καλπαχίδης 

Αντώνης, Παναγιωτόπουλος Βασίλης, Ιωάννου Γιώργος, Ντάγιος Γιάννης 
(coach)

Καθιστοί από αριστερά:  Μαλακόπουλος Στέλιος, Λουκάς Γιώργος, Λαλιάρης Στέλιος, Χαριζάνης Γιώργος, 

Group Α5
Όρθιοι από αριστερά:  Νικολαΐδης Ιωσήφ (coach), Παρτόζης Βασίλης, Κοσμίδης Ζαχαρίας, Εδρεμίτο-

γλου Χρήστος, Φέσσα Δάφνη, Πουλιανίτης Μάριος, Φυλαχτός Τιμολέων, Μήτκος 
Αλέξανδρος

Group Α7
Όρθιοι από αριστερά:  Χρυσούλας Άγγελος, Κύρτσιος Γιώργος, Ταξίδης Γιάννης, Κόκκαλης Χαράλαμπος, 

Κορυφίδης Γιώργος,  Νικολαΐδης Ιωσήφ (coach)
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Celtics A’
Όρθιοι από αριστερά:  Μολυβδάς Θανάσης (coach), Bλάχος Γιάννης, Καλτσώνης Θωμάς, Χασαπόπου-

λος Στέλιος, Κωμής Μιχάλης, Φίλιππας Δημήτρης, Kress Mike (coach)

Καθιστοί από αριστερά:  Γιώτης Κώστας, Γονατάς Βαγγέλης, Μινασίδης Πέτρος, Αγγέλου Γιώργος, Κωστί-
δης Νίκος, Χατζηβασίλογλου Αβέρκιος

Προπονητές B’ Περιόδου
Όρθιοι από αριστερά :  Ντάγιος Γιάννης, Παπαδάτος Ανδρέας, Γκαναβίας Παναγιώτης, Ροδόπουλος Θό-

δωρος, Ζούρος Ηλίας (guest), Kress Mike, Μολυβδάς Θανάσης

Καθιστοί από αριστερά:  Νικολαΐδης Ιωσήφ, Σικαλίδης Γιώργος, Κωστίδης Πέτρος, Σαμαράς Περικλής, 
Μαυρίδης Αλέξανδρος
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Α.Ο.Ν.Α. 1 
Όρθιοι από αριστερά:  Γκαναβίας Παναγιώτης (coach), Καράμπελας Αλέξανδρος, Βασιλικιώτης Παύ-

λος, Βαφείδης Ιάσων, Δρεκόλιας Αλέξανδρος, Κουμάντος Ορέστης

Καθιστοί από αριστερά:  Σταυρίδης Κωνσταντίνος, Καγκαράς Γιώργος, Γκαναβίας Νάσος, Γκαβέρας Τά-
σος, Κρικέλης Δημήτρης
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Cleveland B’
Όρθιοι από αριστερά:  Μενεξόπουλος Γιώργος, Παπαγιαννίδης Νίκος, Κυριακίδης Τάσος, Παπαπολυχρο-

νιάδης Δημήτρης, Κωστίδης Πέτρος (coach)

Καθιστοί από αριστερά:  Λουκάκης Δημήτρης, Στεφανίδης Νίκος, Ταουσιάνης Αλέξανδρος, Λέρας Αστέ-
ριος, Αγγέλου Ιγκόρ, Στεφανίδης Δημήτρης

Lakers B’
Όρθιοι από αριστερά:  Νικολαΐδης Ιωσήφ (coach), Μιχαηλίδης Παντελής, Κούρογλου Θανάσης, Αυγε-

ρός Μιχάλης, Αζάιζε Αργύρης, Σταυράκης Γιώργος, Αλεξανδρής Θάνος, Ντάγιος 
Γιάννης (coach)

Καθιστοί από αριστερά:  Λεπίδης Στέλιος, Παπαδημητρίου Ηλίας, Παπαχρήστου Φίλιππος, Φούντος Γιώρ-
γος, Κυριαφίνης Γιάννης, Ντεβεντούδη Σοφία

Nuggets B’ 
Όρθιοι από αριστερά:  Καραμπίδης Θωμάς, Κάτρατζης Γιάννης, Μέρμυγκας Νίκος, Σουρλής Θανάσης, 

Μαυροματάκη Ειρήνη, Στυλιανέση Αγγελική,  Σαμακοβλής Σταύρος (coach)

Καθιστοί από αριστερά:  Ζαφειριάδης Χρήστος, Χατζής Κωνσταντίνος, Βασιλάτος Αλέξανδρος, Τοπούζης 
Νίκος, Μπακιρτζής Κωνσταντίνος, Χελιδόνη Μαριαλλένα

A.O.N.A. 2
Όρθιοι από αριστερά:  Γκαναβίας Παναγιώτης (coach), Χρόνης Θωμάς, Μάτσιας Παντελής, Χαζάπης 

Αλέξανδρος, Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης, Γουναρίδης Μιχάλης, Κress Mike 
(coach)

Καθιστοί από αριστερά:  Τριανταφύλλου Δημήτρης, Αγγέλης Νάσος, Φέρτης Θέμης, Παπαντωνίου Μάρι-
ος, Μυλωνάκης Ανδρέας
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Lakers A’ 
Όρθιοι από αριστερά:  Kress Mike (coach), Αναγνωστόπουλος Στράτος, Τριαγλιανός Αντώνης, Χέλμης 

Νίκος, Γκουτσίδης Δημήτρης, Αναστασίου Αντώνης, Νικολάου Παύλος, Ντάγιος 
Γιάννης (coach)

Καθιστοί από αριστερά:  Ηλιάδης Δημήτρης, Γκούτας Ορέστης, Πουλιανίτης Στέλιος, Ίνεκλης Άλκης, Μαυ-
ροματίδης Φώτης, Θωμαΐδης Φώτης

Boston B’ 
Όρθιοι από αριστερά:  Kress Mike (coach), Πορτελάνος Ανδρέας, Κασαπλέρης Παναγιώτης, Σώκου 

Μαρία, Λάσκαρης Χρήστος, Παπαδόπουλος Κώστας, Μοσχόπουλος Βαγγέλης, 
Μαυρίδης Αλέξανδρος (coach)

Καθιστοί από αριστερά:  Χατζηνικολάου Ευριπίδης, Γερόπουλος Δημήτρης, Κώνστας Παναγιώτης, Χατζη-
νικολάου Νίκος, Αποστολίδης Χρήστος, Γκούτας Αναστάσης

Orlando A’
Όρθιοι από αριστερά:  Παπαδάτος Ανδρέας (coach), Καραπέτσας Νίκος, Πετρόπουλος Νίκος,  

Γκαβασιάδης Γιάννης,  Στρατίδης Γιώργος, Κουκουβές Θοδωρής, Σπύρου Δημή-
τρης, Kress Mike (coach)

Καθιστοί από αριστερά:  Πάσχος Δημήτρης, Βλάχος Χάρης, Σίμου Λάζαρος, Γκόνος Μιχάλης, Τζήκας 
Κώστας, Καλπάκης Δημήτρης, Καλούρης Ηρακλής

Bulls A’
Όρθιοι από αριστερά:  Μαυρίδης Αλέξανδρος (coach), Φυγετάκης Δημήτρης, Θωμάς Σπύρος, Αγγέ-

λου Σπύρος, Νταμπούδης Σταμάτης, Αναστασίου Γιώργος, Μανώλογλου Τάσος, 
Κress Mike (coach)

Καθιστοί από αριστερά:  Βασιλάτος Αντώνης, Τριανταφυλλίδης Δημήτρης, Πατσαρούχας Γιάννης, Πετρί-
δης Σταύρος, Παπαδόπουλος Γιώργος, Τρομπούκης Μάριος
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Orlando B’
Όρθιοι από αριστερά:  Παπαδάτος Ανδρέας (coach), Κοροκυθάκης Μιλτιάδης, Μαραγκός Λορέντζο, 

Στάσας Παντελής, Κεπεσίδης Δημήτρης, Βαρελά Κέλη, Κωστοπούλου Μίνα, Κress 
Mike (coach)

Καθιστοί από αριστερά:  Χριστοφορίδης Γιάννης, Ζαχαριάδης Πέτρος, Χριστοφορίδης Θωμάς, Χίτζιος 
Γιάννης,  Σπανός Βαγγέλης, Ντουρλάλης Νίκος, Ζαμπέτογλου Άννα

Bulls B’
Όρθιοι από αριστερά:  Μαυρίδης Αλέξανδρος (coach), Σαρρής Παναγιώτης, Δεντσικιώτης Χρήστος, 

Ανδρικόπουλος Μιχάλης, Μιχέλη Ιωάννα, Κεραμιδάς Θωμάς, Λουκάκης Ιωάννης, 
Kress Mike (coach)

Καθιστοί από αριστερά:  Καραδημητρίου Χρήστος, Παύλου Ηρακλής, Πάπας Φώτης,  Φυλακτός Κωνστα-
ντίνος, Βαρύτης Βαγγέλης

…for sharp
shooters!!!
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Στο 2ο Shooting Camp 2009 συμμετείχαν:
Αδαμόπουλος Πέτρος, Πολιτοπούλου Ευγενία, Κουνάδος Γιώργος, Παπαδημητρίου Θόδωρος, 
Πολιτόπουλος Γιώργος, Θεοδωρίδης Γιώργος, Μπεκιάρη Μαρία, Μίχλος Μάνος, Ιωάννου Κίκης, 
Στεργάκος Θόδωρος, Ταμουρίδης Παναγιώτης, Κυρατζή Μαρία, Τσιάρας Αλέξανδρος, Δημητρίου 
Παναγιώτης, Παπουτσής Νίκος, Σταυρινός Νίκος, Αγραφιώτης Τζανής, Ανδρεόπουλος Ανδρέας, 
Σκαματζούρας Παναγιώτης, Μούλας Φώτης, Μητσικουρίδης Σάββας, Μαντοβάνη Ρομπέρτο, 
Μυσιρλόγλου Γιώργος, Κοτσαΐτση Φωτεινή, Χουχούμης Νίκος, Πιλάτος Ιάσων, Σκούρας Ηλίας, Κελαϊδής 
Χριστόφορος, Χριστοδούλου Ανδρέας, Νικηφορίδης Παντελής, Μεκερίδης Γιωργος, Αθανασόπουλος 
Κώστας, Ζαγανίδης Θωμάς, Καμτσίκη Γεωργία, Προκοπίου Χρήστος, Σμυρλής Δημήτρης, Μουτσόγλου 
Σωτήρης, Τζήκας Γιάννης, Χαϊκάλης Ανδρέας, Φλιάτης Γιώργος, Κυριακού Άννα, Παπαγεωργίου Ιάσων, 
Τριτάκης Δημήτρης, Λεωντίου Γιώργος, Ρεπούσκος Τάσος, Βαρύτης Βαγγέλης, Κωτσικόρος Γιώργος, 
Γενναδίου Κρίστοφερ.

Προπονητές 2ου Shooting Camp
Όρθιοι από αριστερά:  Λέφα Κική, Μολυβδάς Θανάσης, Κουνατίδης Βα-

λάντης, Ζαμπελάκης Γιάννης, Kress Mike, Βλόστος 
Κώστας, Μάντζιος Πέτρος, Γεωργίου Γιώργος

Προπονητές 1ου Shooting Camp
Όρθιοι από αριστερά:  Ζαμπελάκης Γιάννης, Ντάγιος Γιάννης, Βλόστος 

Κώστας, Ροδόπουλος Θοδωρής, Kress Mike, Μο-
λυβδάς Θανάσης

Στο 1o Shooting Camp 2009 συμμετείχαν:
Αναστασίου Αντώνης, Μαυροματίδης Φώτης, Χήρας Αλέξανδρος, Αγγέλου Γιώργος, Βαγγέλης Θανάσης, 
Ζόνγκα Δήμητρα, Κεφαλάς Γιάννης, Μάνθας Κωνσταντίνος, Παπαχρήστου Θοδωρής, Πετρόπουλος 
Νίκος, Χατζηαναστασίου Δημήτρης, Χασαπόπουλος Στέλιος, Αγαθάκη Αναστασία, Αγγέλου Σπύρος, 
Αναγνωστόπουλος Στράτος, Αναστασίου Γιώργος, Βαρελάς Πέτρος, Γιαννόπουλος Παναγιώτης, Θωμάς 
Σπύρος, Κούσας Τάσος, Πάσχος Δημήτρης, Πατσαρούχας Ιωάννης, Σπανός Δημήτρης, Τζιόλας Βασίλης, 
Τριγλιανός Αντώνης, Χατζής Πέτρος, Χήρας Άρης, Πουλιανίτης Στέλιος, Πηλίτσης Γιώργος, Θωμαΐδης 
Φώτης, Αγαθάκη Θεανώ, Γκούμας Νίκος, Ζαφειριάδης Χρήστος, Κυριακίδης Τάσος, Κωστούλας 
Χρήστος, Μωραΐτης Γιώργος, Ντουρλάρης Νίκος, Στάσας Παντελής, Στεργίου Αλέξανδρος, Φορτωτήρας 
Σωκράτης, Αλεξανδρής Θάνος, Αποστολίδης Χρήστος, Γεργής Ραφαήλ, Κασαπλέρης Παναγιώτης, 
Κάτρατζης Ιωάννης, Κοροκυθάκης Μιλτιάδης, Κυφοκέρης Δημοσθένης, Μήτογλου Κώστας, Μπακιρτζής 
Γιάννης, Μποτίλιας Κωνσταντίνος, Μυλωνάς Μάριος, Παναγή Κυριάκος, Σουρλής Θανάσης, Τυρπάνης 
Χρήστος, Χελιδώνη Μαριαλένα, Λάσκαρης Θανάσης, Τράπκος Δημήτρης, Νασιούδης Δημήτρης, 
Δωροδούλης Αλέξανδρος, Μηνασίδης Πέτρος, Σώκου Μαρία, Σιβενάς Λάζαρος.
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1) 26 έως 28 Ιουνίου 2009

2) 3 έως 5 Ιουλίου 2009
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Bulls A’
Όρθοι από αριστερά:   Kαρκανάκης Στέλιος (coach), Μαργώνης Αντώνης, Κουκουλίδης Θόδωρος, Γι-

αννακουδάκης Δημήτρης, Κεφαλάς Γιάννης, Παναγιώτου Αντώνης, Βίτσος Γιώργος, 
Μαντοβάνι Ρομπέρτο, Kress Mike (coach)

Καθιστοί από αριστερά:  Ρυακιωτάκης Βαγγέλης, Μαλιάρης Δημήτρης, Χρήστου Κώστας, Χήρας Άρης, 
Σκαματζούρας Γιώργος, Κατσαούνης Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνου Κώστας

Heat B’
Όρθιοι από αριστερά:  Γεωργίου Γιώργος (coach), Αθανασιάδης Μιχάλης, Ξηραδάκης Δημήτρης, 

Παπαδήμας Γιώργος, Σκάνδαλος Χρήστος, Σταυρινός Νίκος, Παπουτσής Νίκος, 
Νικολαΐδης Ιωσήφ (coach)

Καθιστοί από αριστερά:  Αναγνωστάκης Στέλιος, Γλυκός Γιάννης, Χατζηανέστης Γιάννης, Μιτσικουρίδης 
Σάββας, Δημητρίου Παναγιώτης, Γιακουμάκης Νίκος

Προπονητές Γ’ Περιόδου
Όρθιοι από αριστερά:  Γιαννόπουλος Γιώργος, Δόσπρας Κώστας, Ψυχογιός Σπύρος, Νικολαΐδης Ιωσήφ, 

Ζήσης Νίκος (guest), Ροδόπουλος Θόδωρος, Καρκανάκης Στέλιος, Kress Mike

Καθιστοί από αριστερά:  Γεωργίου Γιώργος, Θεολόγου Σοφία, Νικοδήμου Κούλα, Ζαμπελάκης Γιάννης, 
Ντάγιος Γιάννης, Χατζή Φένια, Μολυβδάς Θανάσης, Πολίτης Γιάννης

27
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Thunder Β’
Όρθιοι από αριστερά:  Νικολαΐδης Ιωσήφ (coach), Ράσεβ Δημοσθένης, Μωραΐτης Αναστάσης, 

Βασιλειάδης Θοδωρής, Ξηραδάκης Σίφης, Κοτσικόρος Γιώργος, Μηλιάδης Νίκος, 
Στεργίου Αλέξανδρος

Νuggets B’
Όρθιοι από αριστερά:  Kress Mike (coach), Γλυκός Χρήστος, Πολύμερος Κωνσταντίνος, Κιφοκέρης 

Δήμος, Χατζή Φένια (coach)

Kαθιστοί από αριστερά:  Παντουλούφος Νίκος, Θεοδωρόπουλος Νίκος, Κολοκοτρώνης Αντώνης, Βασιλει-
άδης Θοδωρής

Pistons B’
Όρθιοι από αριστερά:  Νικολαΐδης Ιωσήφ (coach), Γέροντας Κώστας, Κοκκολάκης Μάνος, Προκοπίου 

Χρήστος, Τσάτσης Χρήστος, Σκούρας Ηλίας, Ρεπούσκος Τάσος,  Kress Mike (coach)

Καθιστοί από αριστερά:  Φλαμπούρης Θανάσης, Κανταράς Θανάσης, Ράσεβ Γιώργος, Μούλας Φώτης, 
Σκάνδαλος Γιώργος, Καρκανάκης Βαγγέλης

Mavericks B’
Όρθιοι από αριστερά:  Nτάγιος Γιάννης (coach), Ελευθεριάδου Ιφιγένεια, Καμτσίκη Γεωργία, Κοτσαΐτση 

Φωτεινή, Ελευθεριάδου Αναστασία, Νάστου Ευαγγελία, Παναγίδου Μαρία, 
Χατζηπέτρου Θεοδώρα, Νικολαΐδης Ιωσήφ (coach)

Καθιστοί από αριστερά:  Σουλιώτη Δέσποινα, Αντωνίου Στεφανή, Κυρατζή Μαρία, Ιερίδου Μαρία, 
Κούλουρου Ιωάννα, Ιωάννου Χαρούλα



��

Celtics Α’
Όρθιοι από αριστερά:  Νικολαΐδης Ιωσήφ (coach), Γκασγκάζης Γιώργος, Παυλίδης Χρήστος, Αναγνω-

στάκης Γιάννης, Βαζάκας Μάριος, Δελημβασάκης Στέφανος, Βαρελάς Πέτρος, 
Γιαννόπουλος Παναγιώτης, Πολίτης Γιάννης (coach)

Καθιστοί από αριστερά:  Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Αναστασόπουλος Βασίλης, Χήρας Άρης, Αθενάκης 
Γιάννης, Αναγνωστάκης Γιάννης, Κωστίδης Νίκος

Lakers A’
Όρθιοι από αριστερά:  Θεολόγου Σοφία (coach), Σπανός Δημήτρης, Πανταζόπουλος Κωνσταντίνος, 

Θεοδώρου Κώστας, Παπαχρήστου Θόδωρος, Βαν ντε Βιλτ Μπρους, Γωγούσης 
Παύλος,  Στρατίδης Γιώργος, Νικοδήμου Κούλα (coach)

Καθιστοί από αριστερά:  Κελαϊδής Χριστόφορος, Τσικνίδης Μιχάλης, Καρακέντι Χουσεΐν, Έμβερ Τόλγκα, 
Μπαλτάς Γιάννης, Μαρκάκης Μανώλης

Timberwolves B’
Όρθιοι από αριστερά:  Ποτουρίδης Δημήτρης, Αργυράκης Ηλίας, Ιωάννου Κίκης, Κλιτσίδης Μιχάλης, 

Παρλαβάτζας Περικλής, Παναγιωτάκης Μάρκος, Γιαννόπουλος Γιώργος (coach)

Cavaliers B’
Όρθιοι από αριστερά:  Γιαννόπουλος Γιώργος (coach), Παντουλούφος Αλκιβιάδης, Κοσμετάτος 

Γεράσιμος, Χατζηδημητρίου Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνου Αριστοτέλης, Δήμος 
Δημήτρης, Πιπερίδης Παύλος, Νικολαΐδης Ιωσήφ (coach)
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Nets B’
Όρθιοι από αριστερά:  Μολυβδάς Θανάσης (coach), Φορτοτήρας Σωκράτης, Παπαγεωργίου Ιάσων, 

Αθανασόπουλος Κώστας, Νικηφορίδης Παντελής, Χριστοδούλου Ανδρέας, Kress 
Mike (coach)

Καθιστοί από αριστερά:  Δημητράτος Γιώργος, Χουχούμης Νίκος, Κωστούλας Χρήστος, Μωραΐτης Γιώρ-
γος, Ιορδανίδης Ιορδάνης

Magic A’
Όρθιοι από αριστερά:  Ψυχογιός Σπύρος (coach), Tριτάκης Βασίλης, Τσιμούρης Γιάννης, Αλοΐζος 

Ανδρέας, Νταμπούδης Σταμάτης, Ραδίσης Βασίλης, Σπάρταλη Χριστόφορος, 
Σταυριανός Αντώνης, Μάνθας Κώστας, Βασιλειάδης Αλέξανδρος, Kress Mike 
(coach)

Καθιστοί από αριστερά:  Πιτσόκος Θεοφάνης, Βαγγέλης Θανάσης, Αντωνόπουλος Άγγελος, Γκούτας Ορέ-
στης, Κανταράς Δημήτρης, Μαλαθράκης Νίκος

Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 14-19/6
Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 20-25/6

SHOOTING CAMP 1: 25-27/6

Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 27/6-2/7
SHOOTING CAMP 2: 2-4/7

Δ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 4-9/7

SBC 2010
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Knicks B’
Όρθοι από αριστερά:  Στεργάκος Θεόδωρος, Λεοντίου Γιώργος, Αργυράκης Γιώργος, Αραπατσάνης 

Σάββας (coach), Ποντικάτης Αλέξανδρος, Τσιλούλης Θόδωρος, Σπυροπάλης 
Μανώλης, Δελής Δημήτρης

Celtics A’
Όρθιοι από αριστερά:  Mάρας Μάρκος, Αναστασίου Γιώργος, Μίχλος Μάνος, Γενναδίου Κρίστοφερ, 

Πιτιανούδης Σταύρος, Λάφτσης Γιάννης, Παπαδούδης Ηλίας, Ντάγιος Γιάννης 
(coach)

Προπονητές Δ’ Περιόδου
Όρθιοι από αριστερά:  Μαυρίδης Αλέξανδρος, Χριστοδούλου Χρυσός, Πολίτης Γιάννης, Νικολαΐδης Ιω-

σήφ, Χαρίτσης Βασίλης, Ροδόπουλος Θόδωρος

Καθιστοί από αριστερά:  Αραπατσάνης Σάββας, Λέφα Κική, Ντάγιος Γιάννης, Kress Mike, Μολυβδάς 
Θανάσης
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Jazz A’
Όρθοι από αριστερά:  Πολιτοπούλου Ευγενία, Θεοδωρίδης Γιώργος, Φαρδέλας Κωνσταντίνος, Τσουκιάς 

Δημήτρης, Αγραφιώτης Τζανής, Αράπης Θωμάς, Νικολαΐδης Ιωσήφ (coach)

Pacers B’
Όρθοι από αριστερά:  Παλούκας Θάνος, Ολύμπιος Γιάννης, Μόκκας Κωνσταντίνος, Λέφα Κική (coach), 

Αντωνόπουλος Δημήτρης, Γουναράς Κωνσταντίνος, Δελής Θάνος

Nets B’
Όρθοι από αριστερά:  Xαρίτσης Βασίλης (coach), Παπακώστας Κωνσταντίνος, Ανδρεόπουλος Θα-

νάσης, Kress Mike (coach), Πιλάτος Ιάσων, Τζήκας Ιωάννης, Παπαδημητρίου 
Θόδωρος, Χατζηβασίλογλου Αβέρκιος

Bulls A’
Όρθιοι από αριστερά:  Μολυβδάς Θανάσης (coach), Θωΐδης Ιορδάνης, Τσιλιγκαρίδης Θόδωρος, Τακί-

δης Γιώργος, Σαδίκης Μάρκος, Στυλίδης Φώτης
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Michigan State Β’
Όρθοι από αριστερά:  Γκίκας Λάζαρος, Μαραγκίδης Νικόλαος, Μαυρίδης Αλέξανδος (coach), Μου-

τσόγλου Σωτήρης, Ξηνταρόπουλος Παναγιώτης, Σπυροπάλης Αναστάσης

St. Francis B’
Όρθοι από αριστερά:  Kress Mike (coach), Μιταλούλης Κωνσταντίνος, Ζαμάνης Βαγγέλης, Θέμελης 

Γιώργος, Τριπολιτσιώτης Γιάννης, Παναγιώτου Σάββας, Χριστοδούλου Χρυσός 
(coach)

Cavaliers B’
Όρθιοι από αριστερά:  Kress Mike (coach), Zιάκας Γιώργος, Βουκελάτος Παναγιώτης, Σμυρλής Δη-

μήτρης, Πολιτόπουλος Γιώργος, Τσιάρας Αλέξανδρος, Χαϊκάλης Ανδρέας, Λέφα 
Κική (coach)

SBC 2010
Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 14-19/6
Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 20-25/6

SHOOTING CAMP 1: 25-27/6

Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 27/6-2/7
SHOOTING CAMP 2: 2-4/7

Δ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 4-9/7
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Ο Δ
ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ

ME TO ΣOYT,
τόσο βασικό πράγμα, 

μάθε την σωστή
εκτέλεσή του

MH ΞΕΧΝΑΣ
το σχολείο σου

NA ΘYMAΣAI
η άμυνα δίνει

τη νίκη
στην ομάδα σου

PΩTHΣE
τον προπονητή 

για τις αδυναμίες 
σου

ΜΑΘΕ
τα ΒΑΣΙΚΑ

του basketball

ΠΟΤΕ
μην εγκαταλείπεις

την προσπάθειά σου

ΒΑΛΕ
ψηλούς στόχους

ΠΙΣΤΕΥΕ
στον εαυτό σου

ΠΡΟΠΟΝΗΣΟΥ
σε κάθε ευκαιρία

ZHTHΣE
από τον πατέρα σου
να βάλει ένα καλάθι
κάπου στο σπίτι σου
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1984 - 2009
26 ΧΡΟΝΙΑ SBC ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Το SBC συμπλήρωσε είκοσι τέσσερα χρόνια με ταξίδια στις Ηνω-
μένες Πολιτείες με σκοπό πάντα να συνδυάζει ανωτέρου επιπέδου 
Basketball με «εξερεύνηση» της Αμερικής.

Μεγάλος Αριθμός παικτών απ’ όλη την Ελλάδα πήραν μέρος στα 
ταξίδια της Αμερικής και είχαν την ευκαιρία να βρεθούν κοντά στα 
Κολέγια Carroll, St. Francis, Marquette, Northwestern, De Paul, Knox, 
McGregor κ.α.

Πολύ κοντά στις ομάδες του NBA Chicago Bulls και Milwaukee 
Bucks. Τέλος, πήραν μέρος στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ του Ουισκόνσιν 
με ομάδες απ’ όλο τον κόσμο.

Σκοπός του SBC είναι να συνεχισεί κάθε χρόνο τα ταξίδια στην 
Αμερική για να βοηθήσει τα μέλη του να παίρνουν πάντα εξαιρετικές 
εμπειρίες.

���� -  ο Λ. Νικολούδης σημαιοφόρος της αποστολής στο World 
Youth Basketball Festival

�000 -  τα μέλη της αποστολής για πρώτη φορά στα άδυτα των 
αποδυτηρίων των Bulls

�000 -  στο Berto Center (προπονητήριο των Bulls) με τον B. J. 
Armstrong και με φόντο τα � κύπελα, ισάριθμα των πρωτα-
θλημάτων που πήραν οι Bulls

���� -  η πρώτη αποστολή με τον coach Hailey του Κnox College ���� -  η αποστολή με τον περίφημο Doc Rivers, σήμερα head-
coach των Boston Celtics, σε ανάπαυλα από την προπόνηση 
στο camp της MacGregor

���� -  η αποστολή του SBC στο camp του Doug Collins, τότε head-
coach των Chicago Bulls

Ο Δ
ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ
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H ΦHMH TOY SBC
ΣE OΛH THN EΛΛAΔA…
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Αθήνα

Κρήτη

Κύπρος

Ρόδος Καλαμάτα
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…MEXPI KAI ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Άρτα
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Πελοπόννησος

Άργος

Κεφαλονιά

Δράμα

Λάρισα
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 Ο λοι μαζί
  Μ άθε να παλεύεις
  Α κουγε τον προπονητή
  Δ ύναμη στην προσπάθεια
  Α σε τις δικαιολογίες

Ο Μ Α Δ Α

 Π άσαρε και με τα δύο χέρια
  Α πέφυγε τις θεαματικές πάσες
  Σ κόπευε το χέρι του συμπαίκτη σου
  Α νοιξε τα μάτια σου

Π Α Σ Α

 Α μυνα κερδίζει τα παιχνίδια

  Μ ην επιτρέπεις έυκολα σουτ

  Υ πολόγισε τον αντίπαλο στην άμυνα

  Ν α επικοινωνείς με τους συμπαίκτες σου

  Α σε τις δικαιολογίες

Α Μ Υ Ν Α

 Σ υγκεντρώσου στον στόχο
  Ο συγχρονισμός είναι σπουδαίος
  Υ ποδειγματική τεχνική
  Τ ο “σπιν” βοηθά το σουτ

Σ Ο Υ Τ

 Π ρόσεξε την ισοροπία σου

  Ι κανότητα στην κίνηση

  Β άλε το σώμα μεταξύ μπάλλας και αντιπάλου

  Ο χι βιασύνη

  Τ ο σώμα σου χαμηλά

Π Ι Β Ο Τ

 Ν τρίμπλαρε καλά και με τα δύο χέρια

  Τ ο σώμα σου κράτησε χαμηλά

  Ρ ολάρισε με την ντρίμπλα

  Ι σορροπία απαραίτητη

  Μ η κοιτάς κάτω

  Π ροστάτεψε την μπάλλα

  Λ άθος η υπερβολή

  Α σε τις θεαματικές ντρίμπλες

Ν Τ Ρ Ι Μ Π Λ Α

 Ρ ιμπάουντ με συγχρονισμό
  Ι κανός ριμπάουντερ αυτός που βλέπει μπάλλα
  Μ πλοκάρισε τον αντίπαλο
  Π ρόβλεψε την πορεία της μπάλλας
  Α λμα με ισορροπία
  Ο συγχρονισμός βοηθά πολύ
  Υ πολόγισε τη δύναμη του σουτ
  Ν α είσαι δυνατός
  Τ ο ριμπάουντ δίνει τη νίκη

Ρ Ι Μ Π Α Ο Υ Ν Τ

Τα ΒΑΣΙΚΑ του Βasketball

27 XPO
N

IA
 

27 XPO
N

IA
 

27 XPO
N

IA
 

27 XPO
N

IA
 

27 XPO
N

IA
 

27 XPO
N

IA
 

27 XPO
N

IA
 

27 XPO
N

IA
 

27 XPO
N

IA
 

27 XPO
N

IA
 

27 XPO
N

IA
 

27 XPO
N

IA
 

27 XPO
N

IA
 

27 XPO
N

IA
 



��



��

Ο Δημήτρης Βεργίνης μιλάει στα παιδιά του SBC.

Το SBC 2009 τίμησαν με την  παρουσία τους διασημότητες

Ο Ηλίας Ζούρος του Παννεληνίου εξηγεί τα μυστικά του basketball.

Ο Lawrence Frank των New Jersey Nets με τον Θόδωρο Ροδόπουλο.

Ο Βαγγέλης Αγγέλου διδάσκει ένας εναντίον ενός.
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Ο Νίκος Ζήσης πριν την επιτυχία της Εθνικής επισκέφθηκε το SBC.

Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος διδάσκει τα μυστικά του low post.

Ο Νίκος Χατζηβρέττας για άλλη μια χρονιά κοντά στα παιδιοά του SBC.

Το SBC 2009 τίμησαν με την  παρουσία τους διασημότητες

Ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης με τον Θόδωρο Ροδόπουλο.
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Αμερικανικό  Κολλέγιο  Ανατόλια

Η τραπεζαρία του οικοτροφείου

Εξωτερική όψη του κλειστού γυμναστηρίου Παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο του Ανατόλια

Το κλειστό γυμναστήριο του Ανατόλια

Η διδασκαλία της άμυνας Η προπόνηση στον εξωτερικό χώρο


