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Φτωχότερη είναι από σήμερα (06/06) η οικογένεια του ελληνικού μπάσκετ, του Πανιωνίου,
του Μίλωνα και όχι μόνο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Φιλιππάκης. Ο παλαίμαχος
παίκτης και προπονητής, που συνέδεσε το όνομά του με τη Νέα Σμύρνη, ενώ είχε παίξει
ακόμα στον Πανελλήνιο, το Μίλωνα και τον Ιωνικό Ν.Φ., δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας.
Υπήρξε διεθνής με την Εθνική Ελλάδας, ενώ ως προπονητής έκατσε στον πάγκο μεταξύ
άλλων των Πανιωνίου, Ζωγράφου, Μίλωνα, Εργοτέλη, Λεβερκούζεν, Ε.Α. Πατρών, Γ.Σ.
Ιωαννίνων, Παναχαϊκής και Κολοσσού Ρόδου. Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη (10/06, 16.00)
στο Νεκροταφείο Νέας Σμύρνης...

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.: «Έφυγε από κοντά μας ο Γιώργος Φιλιππάκης,
προπονητής επί σειρά ετών της ιστορικής μεγάλης ομάδας μπάσκετ του ανοιχτού γηπέδου
του Πανιωνίου, Μίλτου Λαζαρίδη, Μάκη Δενδρινού, Κώστα Μίσσα, Φωτεινού, Παπαδάκη,
Παύλου, Τσικίμη και πολλών άλλων...».

Ανακοίνωση του ΑΟΝΣ "Ο ΜΙΛΩΝ": "Η αθλητική οικογένεια του Α.Ο.Ν.Σ ΜΙΛΩΝ με θλίψη
ενημερώθηκε για την απώλεια ενός επίλεκτου μέλους της, που είχε διαγράψει έντονη
παρουσία στο Ελληνικό Μπάσκετ και με συμβολή στην πορεία του, του Γιώργου Φιλιππάκη.
Ο εκλιπών υπήρξε αθλητής της ομάδας μας, με συνέχεια και σε άλλα σωματεία (
Πανελλήνιος) και προπονητής αυτής,τα χρόνια που αυτή πρωταγωνιστούσε στο Αθηναϊκό
και Πειραϊκό Μπάσκετ, ενώ είχε συμβάλει σαν προπονητής και στην πορεία του αδελφού
και γειτονικού σωματείου του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ ΓΣΣ καθώς και σε άλλα αθλητικά σωματεία
Ελλάδας και Γερμανίας. Στη νεκρώσιμη ακολουθία θα παραστεί αντιπροσωπεία ( σε
ανώτατο επίπεδο ) του Δ.Σ και η σημαία του συλλόγου μας θα κυματίζει μεσίστια..."

Σύντομο Βιογραφικό
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Ξεκίνησε την αθλητική του σταδιοδρομία από τον Α.Ο.Ν.Σ «Ο Μίλων» το 1952, όπου
αγωνίστηκε για εννέα χρόνια. Το 1958 και 1959 συμμετείχε στην εθνική ομάδα Ενόπλων
Δυνάμεων και στην Ολυμπιακή ομάδα ανδρών. Ακολούθησαν μεταγραφές στον Ιωνικό
Φιλαδελφείας για ένα χρόνο και στον Πανελλήνιο (1961-1962). Το 1962 συμμετείχε και πάλι
στην Εθνική ομάδα ανδρών για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Τουρκία.

Το 1964 ξεκίνησε την 18-χρονη προπονητική του καριέρα με τους παίδες, εφήβους και
άνδρες στον Πανιώνιο. Συνέχισε σε Α.Ο. «Ζωγράφου» (1968), Α.Ο.Ν.Σ «Ο Μίλων»,
«Εργοτέλη» (1970), ενώ μετά από ένα χρόνο επέστρεψε στον Πανιώνιο. Κορυφαία στιγμή
το 1972, όταν ανέλαβε την προπόνηση διαφόρων ομάδων συμπεριλαμβανομένης της
LEVERΚUSEN για δύο χρόνια στη Δυτική Γερμανία.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα το 1974 ανέλαβε πάλι τον Α.Ο.Ν.Σ. «Ζωγράφου» και μετά εκ
νέου τον Α.Ο.Ν.Σ «Ο Μίλων». Από το 1975 έως το 1978 προπονούσε την Ε.Α. Πατρών και
στη συνέχεια ανέλαβε για τρίτη φορά τον Πανιώνιο. Το 1980 προπονεί τον Γ. Σ. Ιωαννίνων,
το 1981 την Παναχαϊκή και το 1982 τον Κολοσσό Ρόδου.

Δραστήριος και λάτρης του μπάσκετ, παρακολουθεί συνεχώς από το 1964 μέχρι και σήμερα
σεμινάρια Πανευρωπαϊκών πρωταθλημάτων σε Έσσεν, Τορίνο, Μόναχο, Πράγα και Γενεύη.

Δημιούργησε ακαδημίες του μπάσκετ ειδικά για τους νέους και με τις δικές του
προσπάθειες γεννήθηκαν οι γνωστοί Ομοσπονδιακοί προπονητές Μάκης Δενδρινός και
Κώστας Μίσσας. Ανέδειξε δε πολλούς άλλους Έλληνες διεθνείς παίκτες συντελώντας στην
πανελλαδική ανάπτυξη του αθλήματος.
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