Γιάννης Μαυρόπουλος- ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Γιάννης Μαυρόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμαριά.
Γιός του Σάββα και της Σμαράγδας Μαυροπούλου από μικρός «ερωτεύθηκε» τον
αθλητισμό και το ποδόσφαιρο.
Πατέρας 2 παιδιών της Σμαράγδας και της Κατερίνας Μαυροπούλου.
Αν και οι σπουδές του ήταν γύρω από την οδοντοτεχνική ,εντούτοις
πραγματοποίησε επαγγελματική σταδιοδρομία ως Στέλεχος μεγάλου Τραπεζικού ομίλου
από το 1995 έως το 2013 ανεβαίνοντας τα σκαλοπάτια της ιεραρχίας μέσα από την
αποτελεσματικότητά και την παραγωγικότητά του.
Παράλληλα με την καριέρα του στο τραπεζικό κλάδο δεν άφησε ποτέ τον χώρο της
δημοσιογραφίας ο οποίος τελικά τον κέρδισε!
Ξεκινώντας λοιπόν από το 1989 έως και σήμερα έχει καταγράψει πολλές
και σημαντικές συνεργασίες που δικαιολογούν το πάθος του για τον αθλητισμό.
Αρχικά πέρασε ως συνεργάτης της εφημερίδας ΣΠΟΡ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ ενώ αρκετά άρθρα του
φιλοξενήθηκαν στο Γαλλικό περιοδικό VΟUALA.
Αργότερα το 1992 στο πλευρό του Αλέκου Παλαμίδα πέρασε στον ηλεκτρονικό τύπο με
πρώτο σταθμό το ΤV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
Η τηλεόραση τον κέρδισε γρήγορα και το 1995 αναλαμβάνει τη δίκη του παραγωγή στο
EUROPE ONE.
Την ίδια περίοδο γίνετε ο εμπνευστής της στήλης ΚΑΛΑΜΑΡΙΩΤΙΚΑ στην Αθλητική
Μακεδονίας Θράκης με σημαντική παρέμβαση στα τοπικά δρώμενα προβάλλοντας τον
τόπο του.
Ακολούθησαν η ΩΜΕΓΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ και η δημιουργία από τον ίδιο του Αθλητικού
Ραδιοφώνου 98.7 και την αθλητική εκπομπή που άφησε εποχή στα ραδιοφωνικά δρώμενα
της πόλης « Ο ΚΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΚΟΣ», συντροφιά με το Στέλιο Γελαστό και τον Κωστή
Ραπτόπουλο.
Στα μετέπειτα τηλεοπτικά του επιτυχημένα περάσματα συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων
το EUROPE ONE όπου έγινε και η «επίσημη πρώτη» για την εκπομπή «ΠΑΜΕ ΜΠΑΛΛΑ».
Στην συνέχεια συνεργάστηκε για αρκετά χρόνια με την Εγνατία τηλεόραση.
Συνεργάστηκε ακόμη με το δημοτικό ραδιόφωνο Καλαμαριάς έχοντας ως διευθυντή τον
Βασίλη Μάστορα.
Μύησε νέα ταλέντα στη δημοσιογραφία μέσα από τη διδασκαλία του στο τμήμα
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ του Κέντρου Εκπαίδευσης Ανέργων Βορείου Ελλάδος.
Υπήρξε μέλος του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ αλλά και ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ σε πολλές περιόδους .
Από το 2011 είναι ο εμπνευστής του portal pamebala.gr το οποίο αγκάλιασε σε
Πανελλαδικό επίπεδο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο με χιλιάδες καθημερινούς
πιστούς επισκέπτες!

Ανάμεσα στις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει πρωτοστατήσει συγκαταλέγεται η
Τράπεζα αίματος του ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή γεγονός που προέκυψε και μέσα από την
αγάπη του για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και τους ανθρώπους που το υπηρετούν.
Έπαιξε ποδόσφαιρο για αρκετά χρόνια στον Απόλλων Καλαμαριάς , την ΑΕ Φοίνικα και την
ΑΕ Ποντίων Θεσσαλονίκης.
Από το 2017 αποτελεί μέλος του Ινστιτούτου Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου
(ΙΔΕΑΔ ).
Αξίζει να σημειωθεί πως είναι μέλος της Αδελφότητας Κρωμναίων Καλαμαριάς στην οποία
για πολλά χρόνια υπήρξε χορευτής του συγκροτήματος.
Γνήσιος εκπρόσωπος της γενιάς των δραστήριων ανθρώπων , με ενεργό συμμετοχή στα
Αθλητικά δρώμενα του Δήμου Καλαμαριάς , αποφάσισε να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα,
θέτοντας υποψηφιότητα ως δημοτικός σύμβουλος Καλαμαριάς στο πλευρό του Δημάρχου
Θεοδόση Μπακογλίδη, με μοναδικό στόχο να συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις στην
ανάπτυξη του αθλητικού ιδεώδους του τόπου που γεννήθηκε μεγάλωσε, στην Καλαμαριά.

