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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«Μια ζω ή βγαλ μέ νη α πό τις σε λί δες μυ θι στο ρή μα τος», έ τσι θα μπο
ρού σε να πε ρι γρά ψει κά ποιος την ι στο ρί α του Γιάν νη Α ντε το κούν
μπο. Μια ζω ή γε μά τη α πό έ ντο να συ ναι σθή μα τα και εκ πλη κτι κά 
γε γο νό τα. Ω στό σο, το πιο εκπλη κτι κό εί ναι ο ί διος ο χα ρα κτή ρας 
του Γιάν νη. Για ό λους ε μάς που εί χα με την τύ χη να α πο τε λέ σου με 
μέ ρος της ζω ής του, εί ναι αυ το νό η το να τον χα ρα κτη ρί σου με μο να
δι κό. Ε ξαι τί ας αυ τού του ε ξαι ρε τι κά ι σορ ρο πη μέ νου μείγ μα τος των 
στοι χεί ων που α πο τε λούν τον χα ρα κτή ρα του, ό σο κι αν κά ποιες 
φο ρές φαί νονται α ντι κρουό με να. Ξε χω ρί ζει σ’ αυ τόν η δύ να μη ε νός 
γεν νη μέ νου πο λε μι στή, που πα λεύ ει κά θε λε πτό, αλ λά και η η ρε μί α 
και η πρα ό τη τα ε νός α τό μου που ξέρει να με τρά τα λό για του και 
να με τα δί δει το μή νυ μά του, α κό μα και α πέ να ντι στην α δι κί α, το 
μπού λινγκ και τον ρα τσι σμό.

Ε ντυ πω σιά ζει ο τρό πος που έ μα θε να α πο λαμ βά νει τα φώ τα της 
δη μο σιό τη τας, τον θαυ μα σμό και την προ σο χή, έ χο ντας πε ρά σει το 
με γα λύ τε ρο μέ ρος της ε φη βεί ας του προ σπα θώ ντας να εί ναι α ό ρα
τος και να α πο φεύ γει τις συ γκρού σεις. Συ γκι νεί η λάμ ψη στα μά τια 
του και η πε ρη φά νια του ό ταν μι λά για την οι κο γέ νειά του, αλ λά και 
το γε γο νός ό τι, συγ χρό νως, κα τα φέρ νει να την κρα τά μακριά α πό 
την προ σω πι κό τη τα του σταρ, ακο λου θώ ντας μια δια κρι τι κή ζω ή.

Εκ πλήσ σει η ι κα νό τη τά του να ξε περ νά δυ σκο λί ες και να αντι
με τω πί ζει προ κλή σεις, ό μως χω ρίς να ξε χνά τί πο τα, λες κι ό,τι έ χει 





ζή σει τον βο ή θη σε να δου λέ ψει πιο σκλη ρά και να προ σπα θή σει 
α κό μα πε ρισ σό τε ρο. Συ γκλο νί ζει η συ μπε ρι φο ρά του ως πει θαρ χη
μέ νου μα θητή, βά ζο ντας πά ντα τα δυ να τά του, και πά ντα με την 
ί δια διά θε ση και έ ντα ση. Α κό μα και στην κο ρυ φή του α θλή μα τός του, 
στην πιο γλυ κιά στιγ μή της κα ριέ ρας του, α κό μα και αυ τή τη στιγ μή, 
ε κεί νος δεν θε ω ρεί τί πο τα δε δο μένο.

Τα πει νός, ερ γα τι κός, ε ντυ πω σια κός, δια κριτι κός, ευ γε νι κός, α γω νι
στής, πε ρή φα νος, άν θρω πος της οι κο γέ νειας, άν θρω πος των α ξιών. 
Αυ τός εί ναι ο Γιάν νης Α ντε το κούν μπο, ο ο ρι σμός του σού περσταρ.

ΦώτηςΚατσικάρης,
Προπονητήςμπάσκετκαιπρώηνομοσπονδιακός

τεχνικόςτηςΕθνικήςΕλλάδας





ΟΙΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣΔΥΝΑΤΕΣΣΥΝΘΗΚΕΣ

Την 25η Ιου νί ου του 2019, το ε ντυπω σια κό Barker Hangar της Σά ντα 
Μό νι κα στην Κα λι φόρ νια φι λο ξε νεί την τε λε τή των βρα βεί ων της 
σε ζόν του NBA. Για το τέ λος μέ νει το κο ρυ φαί ο βρα βεί ο, το ο ποί ο 
τι μά τον MVP, τον παί κτη με την κα λύ τε ρη α πό δο ση στο κο ρυ φαί ο 
πρω τά θλη μα του πλα νή τη. Με απλά λό για, στέ φε ται ο καλύ τε ρος 
παί κτης του πλα νή τη. Ο ε κλε κτός εί ναι ο Γιάν νης Α ντε το κούν μπο, 
που ξε πέ ρα σε τον Τζέ ιμ ς Χάρ ντεν και τον Πολ Τζορ τζ. Έρ χε ται να 
ε πι σφρα γί σει μια με γα λειώδη πο ρεί α, με μέ σο ό ρο 27,7 πό ντους, 12,5 
ρι μπά ου ντ και 5,9 α σί στ α νά παιχνί δι, ο δη γώ ντας τους Milwaukee 
Bucks. Γί νε ται έ τσι ο πρώ τος παί κτης της ο μά δας του Γου ι σκόν σιν 
που κερ δί ζει τον τί τλο του MVP α πό τό τε που το κα τά φε ρε ο Λιού ις 
Άλ σι ντορ –κατόπιν Κα ρίμ Α μπντούλΤζα μπάρ– σε τρεις πε ρι στά σεις 
στις αρ χές της δε κα ε τί ας του ’70. Επί σης, στα εί κο σι τέσ σε ρα χρό νια 
του, εί ναι ο τρί τος νε ό τε ρος παί κτης στην ι στο ρί α που το πέ τυ χε, 
ε νώ προ η γού νται μό νο ο Ντέ ρικ Ρό ουζ, νι κη τής το 2011 στα εί κο σι 
έ να του, και ο Λε Μπρόν Τζέ ιμ ς, νι κη τής το 2009, ό ντας μό νο κα τά 
με ρικές ε βδο μά δες νε ό τε ρος α πό τον Έλληνα σταρ.

Δεν α πο τε λεί κα μί α έκ πλη ξη το γε γο νός ό τι ο Ά νταμ Σίλ βερ, κο μι
σάριος του NBA α πό το 2014, α να κοι νώ νει νι κη τή τον Α ντε το κούν μπο. 
Ω στό σο, ό ταν ο Έλ λη νας α νε βαί νει στη σκη νή, τα συ ναι σθή μα τα τον 
κα τα κλύ ζουν. «Εί μαι αγ χω μένος», εί ναι οι πρώ τες, κο μπια σμέ νες 
λέ ξεις του. Τα δά κρυα θα τον συ νο δεύ ουν τα ε πό με να τεσ σε ρά μι σι 





λε πτά, ό σο χρό νο διαρ κεί η ο μι λί α του, ε νώ το γι γάντιο χέ ρι θα χρεια
στεί να σκου πί σει το πρό σω πό του αρ κε τές φο ρές. Λυ γί ζει, ό μως 
δεν ξε χνά να ευ χα ρι στή σει πρώ τα τον Θε ό, αλ λά και συ να δέλ φους, 
α τζέντη δες και προ πο νη τές. Η φω νή του σπά ει στην υ πεν θύ μι ση της 
ε μπι στο σύ νης που έ δει ξαν οι Milwaukee Bucks –για να η γη θεί σε μια 
ο μά δα που βρι σκό ταν σε πτώ ση– σε έ ναν νε α ρό δε κα ο χτώ χρο νών 
που ή ταν στην Ελ λά δα. Ό μως ό λα α πο κτούν μια πο λύ πιο συ ναι
σθη μα τι κή χροιά ό ταν α να φέ ρε ται στην οι κο γέ νειά του, ξε κι νώ ντας 
α πό τον πατέ ρα του, τον Τσαρ λς, που πέ θα νε αιφ νί δια τον Σε πτέμ
βριο του 2017 α πό καρ δια κή προσβο λή. «Πριν α πό δύ ο χρό νια μού 
σφη νώ θηκε στο μυα λό να γί νω ο κα λύ τε ρος του πρω τα θλή μα τος, 
να κά νω τα πά ντα ώ στε να κερ δί σει η ο μά δα μου. Ό λα ό σα έ κα να 
στο γή πε δο έ γι ναν με τη σκέ ψη μου σ’ ε κεί νον. Με εμ ψύ χωσε και με 
ώ θη σε να παί ξω πιο δυ να τά, ξε περ νώ ντας τον πό νο, και να εί μαι 
έ τοι μος να παί ξω α κό μη κι αν δεν ή μουν προ ε τοι μα σμέ νος», δη λώ νει. 
Επόμε νο βή μα, εί ναι η σει ρά των α δελ φών του: «Σας α γα πώ, α γό ρια. 
Εί στε το υ πόδειγ μά μου και σας ευ χα ρι στώ για ό,τι κά νε τε για μέ να», 
υ πο γραμ μί ζει. Τε λευταί α, σει ρά έ χει η Βε ρό νι κα, η «φα ντα στική» μη
τέ ρα του. «Εί ναι η α λη θι νή μου η ρω ί δα. Υ πήρ ξε πά ντα α φο σιωμέ νη 
σ’ ε μάς, εί δε το μέλ λον μας. Πί στε ψε σ’ ε μάς και πά ντα ή ταν ε κεί», 
θυμά ται. Στην κο ρυ φή του κό σμου, ο Γιάν νης λυ γί ζει στη θύ μη ση α πό 
τα ό χι και λί γα βά σα να που χρειά στη κε να πε ρά σουν ο ί διος και η 
οι κο γέ νειά του για πολ λά χρό νια. Σχε δόν για μια ο λό κληρη ζω ή. Το 
δι κό του εί ναι έ να πα ρα μύ θι που μοιά ζει α πί θα νο, που δεν θα το πι
στεύ α με αν δεν το βλέ πα με με τα ί δια μας τα μά τια. Μια ευ και ρί α για 
έ να φι νά λε α πί στευ το. Μια ι στο ρία που α ξί ζει να τη δι η γη θεί κα νείς 
ως έ να κί νη τρο για τους νε ότε ρους. 

Λά γος, Νιγη ρί α, 1991. Ο Τσαρ λς και η Βε ρό νι κα ή ταν δύ ο νέ οι που, 
ό πως και τό σα άλλα ζευ γά ρια, προ σπα θού σαν να ε πι βιώ σουν όσο 
κα λύ τε ρα μπο ρού σαν. Κι οι δύ ο ή ταν γύ ρω στα τριά ντα με ε λά χι στες 
ευ και ρί ες για δου λειά. Ό μως ού τε κι η οι κογε νεια κή κα τά στα ση ή ταν 
α πλή. Σ’ εκεί νον, μέ λος της φυ λής Γιο ρού μπα, ένας τραυ μα τι σμός στο 
γό να το μα ταί ω σε τα ό νει ρά του να γί νει ε παγ γελ μα τί ας πο δοσφαι
ρι στής, ε νώ στην ε φη βεί α του εί χε περά σει α πό το χά ντμπολ και το 
βό λε ϊ. Ε κεί νη, πα λιά α θλή τρια του άλ μα τος εις ύ ψος, εί ναι Ί γκμπο. 
Και οι δύ ο προ έρ χο νται α πό πο λυ πλη θείς οι κο γέ νειες και η δια φο





ρε τι κή τους ε θνο τι κή κα τα γωγή προ κα λεί κά ποια δυ σα ρέ σκεια για 
τη σχέ ση τους, α κό μα κι ό ταν γεν νιέ ται ο πρω τό το κος γιος τους, ο 
Φράν σις. Γι’ αυ τό, και με δε δο μέ νη την έλ λει ψη εργα σί ας, πή ραν την 
ί δια από φα ση που και τό σοι άλ λοι εί χαν πά ρει πριν κι άλ λοι τό σοι θα 
πά ρουν με τά: να με τα να στεύ σουν στην Ευ ρώ πη, ό που πολ λοί νέ οι 
Α φρι κα νοί ο νει ρεύ ο νται να α πο κτή σουν μια κα λύ τε ρη ζω ή. Το χει
ρό τε ρο ή ταν, α ναμ φί βο λα, ό τι ο μι κρός Φράν σις, μό λις λί γο με τά τα 
δύ ο, έπρε πε να μεί νει πί σω, να τον φρο ντί ζουν οι παπ πού δες του.

Και έ τσι ξε κι νά μια ι στο ρί α α βε βαιό τη τας για το ζεύ γος Α ντε το
κούν μπο, που το ε πώ νυ μό τους στη γλώσ σα γιο ρού μπα ση μαί νει 
«το στέμμα που έρχεται από τις μακρινές θάλασσες». Φτά νο ντας 
στην Ευ ρώ πη, ό λα α ποδεί χτη καν πο λύ πιο δύ σκο λα απ’ ό σο τους 
εί χαν υ πο σχε θεί κά ποιοι. Η πτώ ση του Τεί χους του Βε ρο λί νου εί χε 
ως απο τέ λε σμα να περ νούν α πό την Ελ λά δα και πο λί τες α πό πολ λές 
άλ λες χώ ρες σε α να ζή τη ση ευ και ριών. Αλ βα νοί, Βούλ γα ροι, Γε ωρ για
νοί, Ρου μά νοι, Ρώ σοι, Ου κρα νοί έ φτα σαν σε με γά λους πλη θυ σμούς, 
ε νώ Κούρδοι, Αφ γα νοί και άλ λοι Α σιά τες με τα νά στες την ε πέ λε γαν 
σαν χώ ραπέ ρα σμα για να φτά σουν σε διά φο ρους προ ο ρι σμούς στη 
Γη ραιά Ή πει ρο. Ει δι κά για τη Νι γη ρί α, η Ελ λά δα ή ταν σχε τι κά προ
σβά σι μη στους κα τοί κους της. Η συμ με το χή βουλγα ρι κών ε ται ρειών 
στην κα τα σκευ ή πε τρε λαιο πη γών στην πιο πυ κνο κα τοι κη μέ νη χώ ρα 
της Μαύ ρης Η πεί ρου εί χε ε γκα τα στή σει ε μπο ρι κές και τα ξι διω τι κές 
ο δούς με τα ξύ των δύ ο πε ριο χών. Φτά νο ντας στη Βουλ γα ρί α, δεν ή ταν 
δύ σκο λο α πό ε κεί να πε ρά σεις στην Ελ λά δα και λογι κά και στην Α θή να.

Αλ λά το λί κνο της δη μο κρα τί ας δεν ή ταν και το πιο φι λό ξε νο μέ
ρος για μια οι κο γέ νεια που, χω ρίς χαρ τιά και, φυ σι κά, χω ρίς δου λειά, 
προ σπά θη σε να ε γκα τα στα θεί ε κεί και να ξε κι νή σει σχε δόν α πό το 
μη δέν. Η πρώ τη γει το νιά που έ μει ναν οι Α ντετο κούν μπο ή ταν η Κυ
ψέ λη, ό που θα έ βρι σκαν βο ή θεια α πό ε κεί νη που θα κα τέ λη γε να εί ναι 
η «κυ ρί α Βι κτόρια», μια συ μπα τριώ τισ σά τους που ή δη ζού σε στην 
ελ λη νι κή πρω τεύ ουσα κά ποιο διά στη μα. Ε νώ έ με ναν ε κεί, γεννή θη κε 
ο δεύ τε ρος γιος τους, ο Α θα νά σιος (Θα νά σης), στις 18 Ιου λί ου 1992, 
αλ λά η α που σί α ευ και ριών ή ταν α πο καρ διω τι κή, κι έ τσι πή γαν στη 
Γερ μα νί α α να ζη τώ ντας κα λύ τε ρες ε πι λο γές, ό μως ού τε κι ε κεί τις 
βρή καν. Ε πι στρέ φο ντας στην Α θή να, ε γκα τα στά θη καν σε έ να τα
πει νό τα το ι σό γειο στους Α μπε λό κη πους, συ νοι κί α στο κέ ντρο της 





Α θή νας και έ δρα του Πα να θη να ϊ κού α πό χρό νια. Σε λί γο και ρό, στις 6 
Δε κεμβρί ου 1994, η Βε ρό νι κα φέρ νει στο φως το τρί το της βλα στά ρι, 
τον Γιάν νη. Και στους Α μπε λό κη πους η οι κο γέ νεια βρή κε συ μπα ρά
στα ση, με τα ξύ άλ λων Α φρι κα νών, α πό έ ναν Νι γη ριανό με τα νά στη της 
φυ λής Ί γκμπο, τον Ο κο ρόν κουο Γου ί λιαμ ς, τον ο ποί ο ό λος ο κό σμος 
α πο κα λού σε τό τε με α γά πη, και συ νε χί ζει να το κά νει και σή με ρα, 
«Τσί κε», που στη γλώσ σα ί γκμπο ση μαί νει «η δύ να μη του Θεού». Και 
χω ρίς κα μιά πο λυ τέ λεια, αλ λά ό χι χω ρίς προ βλή ματα, κα τά φε ραν να 
α πο κτή σουν μια κά ποια στα θε ρό τη τα. Ο Τσαρ λς έ κα νε τα πά ντα, 
α να λαμ βά νο ντας κυ ρί ως μα στο ρέ μα τα, και η Βε ρό νι κα, η κι νη τή ριος 
δύ να μη της οι κο γέ νειας, δού λευε πε ρι στα σια κά προ σέ χο ντας παι
διά. Άλ λη συ νη θισμέ νη δρα στη ριό τη τα ή ταν οι πλα νό διες πωλή σεις. 
Ε πί σης, ε πο χια κά, ό λοι δού λευαν στη συ γκο μι δή πορ το κα λιών σε 
α γρο κτή μα τα κο ντά στην Α θή να. Δου λειές που δεν ή ταν ι διαί τε ρα 
ευ χά ρι στες ού τε και στα θε ρές. Με αυ τό τον τρό πο, πά νωκά τω, σι
γάσι γά χά ρα ξαν έ ναν δρό μο στην και νούρ για τους πα τρί δα. Βέ βαια, 
δεν ή ταν αυ τός που ήλ πι ζαν ό ταν έ φυ γαν α πό τη Νι γη ρί α.

Η κα τά στα ση ή ταν πραγ μα τι κός α γώνας ε πι βί ω σης. Και, φυ σι
κά, ε νι σχύ θη καν κά ποιοι δε σμοί, κυ ρί ως με αυ τούς που εί χαν κοι νή 
κα τα γω γή και ί σως και πε πρω μέ νο. «Ή μα σταν σαν μια οι κο γέ νεια, 
περ νού σα με πο λύ χρό νο μα ζί και ή μα σταν ε κεί οι μεν για τους δε 
για ό,τι χρεια ζό μα σταν, αλ λά ή ταν η πε ρί ο δος που τί πο τα δεν ή ταν 
εύ κο λο για κα νέ ναν και α πλώς βο η θού σα με ο έ νας τον άλ λον ό πως 
κά νουν ό λοι οι κα λοί άν θρω ποι, ό πως θα εί χε κά νει ο κα θέ νας σε 
α νά λο γη πε ρί στα ση», θυ μά ται ο «Τσί κε» Γου ί λιαμ ς, γεί το νας στην πο
λυ κα τοι κί α για πο λύ και ρό, ο ο ποί ος, μά λι στα, θυ μά ται πώς, για κά
ποιους μή νες, χρειά στη κε να συ γκα τοι κή σει με τους Α ντε το κούν μπο. 
Α πό τό τε χο ρο πη δού σε ο μι κρός Γιάν νης. «Ή ταν πο λύ δε μέ νος με τη 
μη τέ ρα του, δεν εί χε και πολλούς φί λους κι ε κεί νη ή ταν ο με γά λος 
σύμ μα χός του», θυ μά ται. Α πό πο λύ νω ρίς, η σχέ ση του Γιάν νη με τη 
μελ λο ντι κή του «η ρω ί δα» ή ταν αδιάρ ρη κτη. Στο σπί τι ή στον δρό μο.





Ο«Τσίκε»Γουίλιαμςστηδιάσωση

Έ χει ή δη α να φερ θεί ό τι μια α πό τις πιο συνη θι σμέ νες δου λειές των 
Α ντε το κούν μπο ή ταν να που λά νε πράγ μα τα στον δρό μο. Και, χω ρίς 
με γά λη κα θυ στέ ρη ση, ο Θα νά σης κι ο Γιάν νης ε νώ θη καν για να βά
λουν έ να χε ρά κι στα έ σο δα της ο μά δας. Πορ το φό λια, DVD, ρο λό για, 
τσά ντες, κα πέ λα, γυα λιά η λί ου και άλ λα μπι χλιμπί δια, ό πως κο μπο
λό για, ή ταν με ρικά α πό τα προς πώ λη ση α ντι κεί με να σε διά φο ρα 
στρα τη γι κά ση μεί α. Το πιο συνη θι σμέ νο ή ταν κά τω α πό τον Πύρ γο 
Α θη νών, το πιο ψη λό κτί ριο στην Α θή να, γεμά το γρα φεί α και πο λύ 
κο ντά στον σταθ μό του με τρό των Α μπε λο κή πων. Βέ βαια, σύ χνα ζαν 
και σε άλ λα ση μεί α απ’ ό που περ νού σαν συ νή θως του ρί στες, σε μια 
μη τρό πο λη που βρί θει α πό γω νιές ι δα νι κές για κά τι τέ τοιο. Ό μως και 
ε κτός Α θη νών, σε πό λεις ό πως η Θή βα ή το Αί γιο, ό πο τε ή ταν ε φι κτό. 
Λέ νε, και το υπε ρη φα νεύ ε ται και ο ί διος, ό τι ο μι κρός Γιάν νης ή ταν 
πιο ε πι δέ ξιος και επί μο νος στην προ σπά θεια να πεί σει τον α γο ρα
στή, και μά λι στα πε ρισ σό τε ρο από τον Θα νά ση. Ί σως αυ τός εί ναι ο 
λό γος που του ά ρε σε τό σο πο λύ να πη γαί νει με τους γο νείς του για 
να τους βο η θή σει να κερ δί σουν με ρι κά ευ ρώ. Και κάθε κερ δι σμέ νο 
ευ ρώ, προ φα νώς, ή ταν πη γή με γά λης πε ρη φά νιας.

Η δου λειά α πό πο λύ μι κρή η λι κί α σε βά ση σχε δόν κα νο νι κή δεν 
εί ναι τα ι δα νι κά παι δι κά χρό νια, σύμ φω να με τους παι δα γω γούς. 
Ε κτός αυ τού, η α νατροφή των Α ντε το κούν μπο χα ρα κτη ρι ζό ταν και 
α πό μια πο λι τι σμι κή μεί ξη. Η εκ παί δευ ση στο σχο λεί ο ή ταν ελ λη νι κή, 
ό πως και τα ρού χα και τα φα γη τά, αλ λά στο σπί τι ή ταν Νι γη ρια νοί. 
Ά κου γαν μου σι κή α πό τον τό πο κα τα γω γής τους και η Βε ρό νι κα τους 
μι λού σε ί γκμπο, μί α α πό τις κυ ρί αρ χες α νά με σα στις δια κό σιες πε νή
ντα νι γη ρια νές δια λέ κτους, αν και πο τέ δεν κα τά φε ραν να τη μά θουν 
ι κα νο ποι η τι κά. Και κα θη με ρι νά η πει θαρ χί α ή ταν αυ στη ρή. «Ή ταν 
ζή τημα σε βα σμού στους με γα λύ τε ρους και η θι κών αρ χών», ε ξη γού
σε ο ί διος ο Γιάννης στο Undefeatedτο 2019. Ή ταν ό μως και ζή τη μα 
θυ σί ας. Να βλέ πεις τον πα τέ ρα σου να αρ νιέ ται έ να πιά το α πό το 
δυ σεύ ρε το φα γη τό της μέ ρας για να το φά νε οι υ πό λοι ποι. «Ό χι, ό χι, 
πρώ τα τα παι διά». Πα ρό λο που, φυ σιολο γι κά, αν υ πήρ χε φα γη τό 
για έ ναν, θα υ πήρ χε και για τους υ πό λοι πους. Α πό τον πα τέ ρα τους 





έ μα θαν, ε πί σης, πώς να ξε φεύ γουν α πό τον ρα τσι σμό που βί ω ναν 
στις κα θη με ρι νές τους δρα στη ριό τη τες, στο σχο λεί ο ό που ή ταν οι 
μο να δι κοί έγ χρω μοι α νά με σα σε τό σους λευ κούς, ή ό ταν πή γαι ναν να 
βο η θή σουν τους γο νείς τους στη δου λειά. «Ε γώ δεν εί χα α ντι λη φθεί 
α πό παι δί τι σή μαι νε να έχει το δέρ μα μου δια φο ρε τι κό χρώ μα και 
έ κα να κα λούς φί λους. Και με ρι κοί συ νε χί ζουν να εί ναι. Δεν έ νιω σα 
πο τέ τον ρα τσι σμό ά με σα. Ο πα τέ ρας μου πά ντα μας βο η θού σε να 
ξε φεύ γου με α πό αυ τόν. Πο τέ δεν ά φη σε τον πό νο να με γα λώσει στην 
καρ διά μας, πά ντα προ σπα θού σε να του δί νει μι κρό τε ρη ση μα σία», 
λέει ο Γιάν νης στο ντο κι μα ντέρ RaicesyAlasτου ι σπα νι κού Movistar. 

Και πράγ μα τι οι Α ντε το κούν μπο κα τά κά ποιο τρό πο ή ταν ευ τυ
χι σμένοι, πα ρό λο που δεν εί χαν τί πο τα πε ρισ σό τε ρο α πό χρέ η και 
η κα τά στα σή τους ή ταν στα θε ρά ε πι σφα λής. Το ψυ γεί ο συ νή θως 
ά δειο. Και ο φό βος της α πέ λα σης α να πό φευ κτος. Μέ χρι που κά ποια 
φο ρά τούς συ νέ λα βε η ελ λη νι κή α στυ νο μί α για τις πω λή σεις τους 
στον δρό μο, αλ λά τε λι κά τους ά φη σε ε λεύ θε ρους. Κά ποιοι θυ μού νται 
τη Βε ρό νι κα γο να τι στή στην εί σο δο ε νός ελ λη νι κού δι κα στηρί ου να 
πα ρα κα λά για έ λε ος. Χρό νια αρ γό τε ρα, ο Γιάν νης δι η γεί ται στο Sports
Illustrated: «Κά θε φο ρά που μας συλ λαμ βά να νε, η μη τέ ρα μου έ λε γε 
ό τι εί χε ξε χά σει τα χαρ τιά στο σπί τι. Αν το ή θε λαν οι α στυ νο μι κοί, 
θα την έ στελ ναν πί σω. Αλ λά της εί παν να πά ει σπί τι. Ο Θε ός μάς 
βο ή θη σε». Η ρύθμι ση του κα θε στώ τος πα ρα μο νής τους στη χώ ρα 
ή ταν ο δια κα ής πό θος τους. Να α πο κτή σουν δια βα τή ριο έ να ό νει ρο 
σχε δόν α πί θα νο. Έ ζη σαν άλ λω στε και μια έ ξω ση, λες και ή ταν το 
μό νο που τους έ λει πε. Ή η πλημ μύ ρα στο δια μέ ρι σμα στους Α μπε λό
κη πους, ό που έ παι ξε κα τα λυ τι κό ρό λο ο «Τσί κε» Γου ί λιαμ ς, αν και η 
συμ βο λή του ή ταν α κό μη πιο ση μα ντι κή. «Μου ε ξή γη σαν τις α νά γκες 
τους τη δε δο μέ νη στιγ μή κι ε γώ τους βο ή θη σα με κά ποιες, αλ λά αρ
γό τε ρα έ πρε πε να φύ γω, κι ό ταν ε πέ στρε ψα, εί χαν ή δη με τα κο μί σει 
σε άλ λη πε ριο χή. Μου εί παν ό τι τα χρή μα τα που τους έ δω σα τα 
χρη σι μο ποί η σαν γι’ αυ τό τον σκο πό και μου φά νη κε ε ντά ξει, αυ τό 
εί ναι ό λο», ε ξη γεί, χω ρίς να διεκ δι κεί δάφ νες. Ω στόσο, διά φο ρες πη
γές ε πι βε βαιώ νουν ό τι η βο ή θειά του η οικο νο μι κή, εί τε ά με ση εί τε 
στον δια κα νο νι σμό με την ε ται ρεί α ύ δρευ σης της πρω τεύ ου σας, 
α πο δεί χτη κε κρί σι μη ώ στε να κα τα φέ ρουν οι συ μπα τριώ τες του να 





με τα κο μί σουν σε έ να δια μέ ρι σμα και μά λι στα πιο ά νε το σε μια άλ λη 
συ νοι κί α της πρω τεύ ου σας, προς τα δυ τι κά: τα Σε πό λια.

Ε κεί νη η αλ λα γή, που ήρ θε το 2003, α πο δεί χτη κε ση μα ντι κή, λό γω 
της μετα κί νη σης σε έ να πε ρι βάλ λον ε ντε λώς νέ ο, α φή νο ντας πί σω την 
έ στω και πε ριο ρι σμέ νη ζώ νη ά νε σης που εί χαν κα τα φέ ρει να βρουν 
στην Α θή να. Και σί γουρα ά ξι ζε τον κό πο, α φού το νέ ο δια μέ ρι σμα 
πρό σφε ρε πε ρισ σό τε ρες α νέ σεις από ό λα τα προ η γού με να. Άλ λω
στε, η οι κο γέ νεια συ νέ χι σε να με γα λώ νει, με την έ λευ ση δύ ο α κό μα 
παι διών, του Κώ στα (στις 20 Νο εμ βρί ου 1997) και του Α λέ ξαν δρου 
(στις 26 Αυ γού στου 2001). Πα ρε μπι πτό ντως, μια λε πτο μέ ρεια που 
δεν πρέ πει να α γνο η θεί και υ πο γραμ μί ζει την πο λυ πο λι τι σμι κό τη τα 
μέ σα στην ο ποί α προ σπάθη σαν να α να θρέ ψουν τα παι διά τους η 
Βε ρό νι κα και ο Τσαρ λς α ντα να κλά ται στα ο νό μα τά τους. Έ τσι, και 
τα τέσ σε ρα παι διά που γεν νή θη καν στην Ευ ρώ πη έχουν ο νό μα τα και 
ελ λη νι κά και νι γη ρια νά: Α θα νά σιος Ρο τί μι, Γιάν νης Σί ναΟύ γκο, Κώ
στας Ε ντου μπου ί σι και Α λέ ξαν δρος Ε μέ κα. Και στην πε ρί πτω ση του 
δεύ τε ρου, μά λι στα, α ντα να κλά ται και η δια φο ρε τι κή κα τα γω γή των 
δύ ο γο νιών. «Σί να» εί ναι μια λέ ξη γιο ρού μπα που ση μαί νει «α νοι χτές 
πύ λες», ε νώ «Ού γκο» –υ πο κο ρι στι κό του Ου γκο τσού κου– προ έρ χε
ται α πό τα ί γκμπο και ση μαί νει «ο α ετός του Θε ού».

Σε κά θε πε ρί πτω ση, πα ρό λο που μέ ρα με τη μέ ρα κερ δή θη κε 
κά ποιος χώ ρος, οι δυ σκο λί ες δεν λι γό στε ψαν. Θα γνώ ρι ζαν πολ λές 
αλ λα γές α κό μα στην εγκα τά στα σή τους, χω ρίς ω στό σο να με τα κι
νη θούν α πό τα Σε πό λια για πολ λά χρό νια, ό μως πα ρέ με ναν μα κριά 
και α πό τη χίμαι ρα της νο μι μο ποί η σης και α πό μια στοι χειώ δη οι
κο νο μι κή στα θε ρό τη τα. Το να κερ δί ζεις τα προς το ζην συ νέ χι ζε να 
πα ρα μέ νει έ να ζή τη μα που α παι τού σε τη διαρ κή με τα κί νη ση. Με τη 
Βε ρό νι κα να ση κώ νει πά ντα το με γα λύ τε ρο βά ρος και τους μι κρούς 
να την α κο λου θούν α πό τον Πύρ γο Α θη νών μέ χρι τις πε ριο χές στα 
προ ά στια, ό ταν χρεια ζό ταν. Και πά ντα σε ε τοι μό τη τα να το βά λουν 
στα πό δια στην εμ φά νι ση της α στυ νο μί ας, ό πως συ νέ βη σε αρ κε τές 
πε ριπτώ σεις. Έ πει τα α πό πολ λές με τα κο μί σεις, το τε λευ ταί ο σπί τι 
των Α ντε το κούν μπο στα Σε πό λια ή ταν έ να τα πει νό τα το δια μέ ρι σμα 
με δύ ο μι κρά υ πνο δω μά τια. Στο ένα α πό αυ τά, σε μια δι πλή κου κέ τα, 
θα κοι μό ντου σαν για χρόνια τα τέσ σερα α δέλ φια, που δεν δια κρί νο
νταν ως μι κρό σω μοι. 





Βέ βαια, μέ σα σε ό λες αυ τές τις τα λαι πω ρί ες, υ πήρ χε ε λεύ θε ρος 
χρό νος για δια σκέ δα ση. Έ τσι ο Γιάν νης δια πο τί στη κε α πό το πά θος 
του πα τέ ρα του για τη με γά λη του α γά πη: το πο δό σφαι ρο. Μά λι
στα, έ κα νε όνει ρα κά ποια μέ ρα να παί ξει στα με γα λύ τε ρα ευ ρω πα
ϊ κά γή πε δα. Πα ρό λο που με γά λω σε σε μια πε ριο χή των πρα σί νων, 
το νε α ρό α γό ρι έ γι νε γρήγο ρα ο πα δός του αιώ νιου α ντι πά λου, του 
Ολυ μπια κού. Ο βα σι κός λό γος ή ταν ο Βρα ζιλιά νος παί κτης Τζιο βά νι 
Σίλ βα, ο «Μά γος» του Πει ραιά –ό που εί χε πά ρει με τα γραφή από την 
Μπαρ τσε λό να–, που έπαιξε στον Ο λυ μπια κό α πό το 1999 μέ χρι το 
2005 και α πό λυ το εί δω λο στα χρό νια της ε φη βεί ας του Γιάν νη, μα ζί 
με τον Γάλ λο Τιε ρί Αν ρί, σπου δαί ο δε ξιο τέ χνη, α πό τους κα λύ τε ρους 
παί κτες ό λων των επο χών και αρ χη γό της αγ γλι κής Άρ σε ναλ για σχε
δόν μια δε κα ε τί α. Δεν γι νό ταν συ στη μα τι κά –για προ φα νείς λό γους–, 
αλ λά, ό πο τε εί χαν την ευ και ρί α, ο Τσαρ λς και ο Γιάν νης πή γαι ναν στο 
γή πε δο Κα ρα ϊ σκά κη για να εμ ψυ χώ σουν την ο μά δα τους. Ε κεί κο ντά 
βρι σκό ταν και το Στά διο Ει ρή νης και Φι λί ας, μπα σκε τι κή έ δρα των 
ε ρυ θρό λευ κων, αλ λά γι’ αυ τό το ά θλη μα οι Α ντετο κούν μπο δεν εί χαν 
το πα ρα μι κρό εν δια φέ ρον στα πρώ τα χρό νια της ε φη βεί ας τους.




