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Καλημέρα σε όλους 

 

Όταν πριν από μία εβδομάδα επιβεβαιώθηκε η παρουσία του σημερινού καλεσμένου, 

ένιωσα ένα μοναδικό συναίσθημα ευφορίας και ταυτόχρονα μία σημαντική ευθύνη 

για την σημερινή στιγμή. 

 

Η προσπάθεια να χωρέσουν σε μία εισαγωγική ομιλία τα σημεία που αποτελούν 

σταθμούς στην προσωπική και αθλητική διαδρομή σχεδόν εξήντα ετών είναι απλώς 

αδύνατη καθότι είναι πάρα πολλά. Η διαδρομή ξεκίνησε την Πρωτοχρονιά του 1959 

στα Προσφυγικά της Νίκαιας, με την πρώτη φλόγα να ανάβει το καλοκαίρι του 1971 

στον Ιωνικό Νίκαιας και μετά από 47 χρόνια, το ταξίδι του συνεχίζεται με άσβεστη τη 

φλόγα και έχοντας ζεστάνει τις καρδιές εκατομμυρίων Ελλήνων μικρών και μεγάλων σε 

όλο τον κόσμο. 

 

Από το ταξίδι αυτό, ως Σύλλογος επιλέξαμε να αναφέρουμε ορισμένους ξεχωριστούς 

σταθμούς του: 

 

Στις 24 Ιουλίου του 1975 κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο με την Εθνική Παίδων στο 

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο ήταν το πρώτο μετάλλιο Εθνικής Ομάδας σε 

επίπεδο Παίδων. 

 

Στις 12 Σεπτεμβρίου του 1976 αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ανδρών υπό 

τις οδηγίες του Richard Dukeshire στο Τουρνουά της Δ.Ε.Θ. 

 

Στις 24 Ιανουαρίου του 1981 σημείωσε εναντίον του Άρη Θεσσαλονίκης 73 πόντους, 

κόντρα στην ομάδα του μεγάλου Νίκου Γκάλη ο οποίος σημείωσε 62. 

 

Στις 29 Ιουνίου του 1982 έγινε draft – ο πρώτος Έλληνας που επιλέχθηκε από ομάδα 

του ΝΒΑ έχοντας διδαχθεί το μπάσκετ στην Ελλάδα - από τους Boston Celtics του Bill 

Fitch, του Red Auerbach, του Larry Bird και του Kevin McHale. Ο Richard Dukeshire 

είχε πει τότε: Εάν τον Παναγιώτη τον κρίνουν από την ικανότητα του και όχι από το 

ονοματεπώνυμό του, έχει ελπίδα να υπογράψει συμβόλαιο. Ο ίδιος είχε ήδη φοιτήσει 

ένα χρόνο στο Hellenic College της Βοστώνης. Έχοντας αγγίξει το όνειρο της 

συμμετοχής στο ΝΒΑ όντας στην τελική 14άδα, σε μία προπόνηση ένας σοβαρός 

τραυματισμός με ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού αναγκάζει τον αμερικάνο γιατρό να 

προτείνει δύο χειρουργικές επεμβάσεις ώστε να διαπιστωθεί εάν θα μπορούσε ξανά να 

περπατήσει κανονικά ενώ του απέκλεισε την περίπτωση να μπορεί να παίξει ξανά 

μπάσκετ! 

 

Στις 14 Ιουνίου του 1987, αρχηγός στην ομάδα που έκανε το αδύνατο πραγματικότητα, 

χάρισε σε όλους τους Έλληνες το χαμόγελο και στους Φατμέ μία διαχρονική επιτυχία 

με το τραγούδι ‘Είμαστε πια Πρωταθλητές’. 

 

Στις 11 Απριλίου του 1996, κατακτά και την κορυφή της Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό 

απέναντι στην Barcelona. 
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4 μήνες αργότερα, στις 2 Αυγούστου του 1996, έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με την 

Εθνική Ανδρών κατακτώντας την 5η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, απέναντι στην 

Εθνική Βραζιλίας του μεγάλου Oscar Schmidt ο οποίος επίσης έπαιξε το τελευταίο του 

παιχνίδι. 

 

Στις 25 Σεπτεμβρίου του 2005, μία ημέρα μετά τον ημιτελικό με τη Γαλλία και τη διάσημη 

φράση ‘Βάλ’το αγόρι μου!’, στον τελικό με τη Γερμανία του μεγάλου Dirk Nowitzki 

γίνεται ο πρώτος και μόνος έως σήμερα που έχει γίνει Πρωταθλητής Ευρώπης τόσο 

ως παίκτης όσο και ως προπονητής. 

 

Την 1η Σεπτεμβρίου του 2006 ήταν ο αρχιτέκτονας της απίστευτης νίκης στο Παγκόσμιο 

Κύπελλο στην Saitama επί των Ηνωμένων Πολιτειών των Chris Paul, Dwight Howard, 

Dwyane Wade και του LeBron James με 101-95. 

 

Ως αθλητής κατέκτησε συνολικά 18 τίτλους σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Ως προπονητής, το χρυσό του Eurobasket του 2005 και το ασημένιο μετάλλιο του 2006 

είναι μοναδικά επιτεύγματα στην ιστορία του Ελληνικού Μπάσκετ. 

 

Τα λόγια ορισμένων σπουδαίων ανθρώπων του αθλήματος δείχνουν το μεγαλείο ενός 

τεράστιου Έλληνα. 

 

Για εμένα, η μεγαλύτερη απογοήτευση της προπονητικής μου καριέρας ήταν αυτή η 

ήττα. Mike Kryzewski μετά την ήττα με 101-95 στον ημιτελικό του 2006. Έκτοτε οι Η.Π.Α. 

μετρούν πάνω από 50 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις και χρυσά 

μετάλλια σε 3 Ολυμπιακούς Αγώνες και 2 Παγκόσμια Κύπελλα. 

 

Φέρτε μου τον Γιαννάκη στη Θεσσαλονίκη και δεν θα ξαναχάσουμε. Γιάννης 

Ιωαννίδης Προπονητής Άρη Θεσσαλονίκης το 1984, στον οποίον ήταν ήδη ο Γκάλης. 

Με την μεταγραφή του Γιαννάκη, ο Άρης έκανε ένα μοναδικό ρεκόρ 80 συνεχόμενων 

νικών από το 1985 έως το 1988 στο Ελληνικό Πρωτάθλημα. 

 

Σε αντίθεση με τα περισσότερα παιδιά, ο Παναγιώτης είχε από μικρός το χάρισμα να 

ακούει και να μαθαίνει, όχι να παριστάνει τον ξερόλα και τον εγωιστή. Βύρων 

Κρίθαρης, ο πρώτος του προπονητής στον Ιωνικό Νικαίας. 

 

Αυτό το μακροβούτι ίσως πάει την ελληνική ομάδα στον τελικό. Φίλιππος Συρίγος στα 

τελευταία λεπτά του ημιτελικού του 1987 με τη Γιουγκοσλαβία όταν ο Παναγιώτης έκανε 

με αυτοθυσία μία προσπάθεια αποσοβώντας ένα σίγουρο καλάθι του Grbovic. 

 

Δεν κλαίμε επειδή φεύγει ο Γιαννάκης, αλλά επειδή φεύγει ουσιαστικά ο άνθρωπος 

που είναι το ίδιο το μπάσκετ. Γιώργος Σιγάλας, λίγο μετά την ανακοίνωση της 

απόσυρσης από την Εθνική Ομάδα στο τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων το 1996. 

 

Ο ίδιος, λίγο μετά την λήξη του τελικού του 1987 και απευθυνόμενος στην πολιτική 

ηγεσία είπε αυτό που ήξερε ότι είχε πραγματική σημασία: Δώστε μπάλες στα παιδιά! 
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Κλείνοντας, δανείζομαι ελαφρώς παραλλαγμένα τα δικά του λόγια από την τελευταία 

φορά που ήταν στα αποδυτήρια ως παίκτης: Φυλάξτε την ομάδα σας σαν κόρη 

οφθαλμού. Η ομάδα σας είχε, έχει και θα συνεχίσει να έχει επιτυχίες μα και αποτυχίες. 

Είναι η υπερηφάνεια σας, η τιμή σας, ο ίδιος ο εαυτός σας. Η ευθύνη είναι πάντοτε σε 

αυτούς που αγωνίζονται. Να την προσέχετε σαν την ψυχή σας. 

 

Είναι μεγάλη η συγκίνηση όλων μας καθώς υποδεχόμαστε τον Δράκο, τον 

παθιασμένο καπετάνιο και αρχηγό της Επίσημης Αγαπημένης, τον άνθρωπο που είναι 

η επιτομή του Ελληνικού Μπάσκετ τα τελευταία 40 χρόνια. 

 

Τον Παναγιώτη Γιαννάκη. 
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