
Καλησπέρα Κόουτς.  Η πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω είναι, από που 
προέκυψε το παρατσούκλι «Δράκος»; 

 
«Ο Βασίλης Σκουντής νομίζω με αποκάλεσε πρώτη φορά με το παρατσούκλι 
«Δράκος», προσπαθώντας έτσι να αποτυπώσει το τρόπο παιχνιδιού μου μέσα στο 
γήπεδο. Επειδή πιθανότατα στις δύσκολες στιγμές του αγώνα, έβγαζα την εντύπωση 
ότι μάχομαι σαν δράκος για να προασπίσω την ομάδα μου». 

 
Για να πάμε λίγο παραπέρα, σε ποιον αγώνα ή ποιους αγώνες ο «Δράκος» 
θυμάται να έβγαζε φωτιές ; 

 
«Νομίζω όσον αφορά τις φωτιές, ήταν ο τρόπος που λειτουργούσα στις προπονήσεις 
και στους αγώνες. Άσχετα με την απόδοση μου, το πάθος μου για κάθε μπάλα ήταν 
δεδομένο. Αγαπούσα και αγαπάω πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι και τους συμπαίκτες 
μου, για αυτό έδινα πάντα τον καλύτερο μου εαυτό». 

 
Οπότε δεν ξεχωρίζετε κάποιο παιχνίδι συγκεκριμένα; 

 
« Ήταν ένα τουρνουά στην Αργεντινή, που με χειροκρότησαν ένα κοινό που δεν είχα 
ούτε ίδια καταγωγή, ούτε με υποστήριζε και ήταν απλός κριτής. Ο κόσμος σηκώθηκε 
όρθιος και με χειροκροτούσε. Εκείνη η στιγμή σαν άτομο, ήταν δύσκολο να την 
αντιμετωπίσω γιατί αισθάνθηκα περίεργα και απέναντι στους συμπαίκτες μου. Αλλά 
όταν το συνειδητοποίησα, ήταν κάτι ξεχωριστό για την προσπάθεια την οποία είχα 
κάνει μέσα στο γήπεδο, γιατί αναγνωρίστηκε από ανθρώπους που δεν έχουν καμία 
σχέση με μένα». 

 
Κόουτς Γιαννάκη. Έχετε μετανιώσει για κάποιες επιλογές σας είτε ως παίκτης, είτε 
ως προπονητής; 

 
«Ένα πράγμα που έλεγα πάντα και το οποίο το έχω αναφέρει και σε άλλη 
συνέντευξη μου, είναι ότι αγαπάω τα λάθη των παικτών μου. Την ίδια αγάπη έχω 
και για τα δικά μου λάθη. Θεωρώ ότι και τα λάθη είναι ένας τρόπος για να 
ανακαλύψεις δεξιότητες που μπορείς να έχεις για να γίνεις πιο δυνατός. Είναι και 
αυτό ένα χαρακτηριστικό των ανθρώπων, για να ξεπερνούν δυσκολίες που βρίσκουν 
μπροστά τους και να ανακαλύπτουν ταλέντα μέσα τους, που από τον φόβο πολλές 
φορές δεν θέλουν να εξωτερικεύσουν».  

 
Φανταζόμαστε ότι έχετε παρακολουθήσει ξανά, τον τελικό του Μουντομπάσκετ 
στην Ιαπωνία. Με πιο καθαρό μυαλό, μιας και έχουν περάσει τα χρόνια, τι 
έφταιξε και η Εθνική μας παρουσίασε ένα τέτοιο κακό πρόσωπο; 

 
«Η απάντηση, πιστεύω, είναι απλή. Την έχω βιώσει και ως αθλητής αλλά και ως 
προπονητής. Δεν καταφέραμε να ξεκουραστούμε πνευματικά και σωματικά για να 
δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το 
καταλάβει κάποιος που δεν έχει ασχοληθεί με τον αθλητισμό και τον 
πρωταθλητισμό. Σε πολύ μεγάλες στιγμές, όπως ήταν η στιγμή με τους Αμερικανούς, 



οι άνθρωποι δίνουν ότι απόθεμα δυνάμεων έχουν για να μπορέσουν να βγάλουν 
τον καλύτερο τους εαυτό. Αυτή η κούραση που δημιουργείται μετά από αυτή την 
εξαντλητική προσπάθεια, είναι τέτοια που δεν σε αφήνει να έχεις ούτε το μίνιμουμ 
της επίδοσης που θα ήθελες και αυτό δεν καταφέραμε να ξεπεράσουμε. Η νίκη μας 
επί των Αμερικανών μας έκανα να ξοδέψουμε και την τελευταία ικμάδα της σκέψης 
και της δύναμης μας. Και απεδείχθη περίτρανα στο επόμενο τουρνουά, στο οποίο 
που κάναμε μέσα στην Ισπανία το 2007, όπου παρ’ότι η ομάδα δεν είχε την 
κατάλληλη καθαρή σκέψη σε όλο το τουρνουά, και εναντίον της Ισπανίας νομίζω 
κάναμε το δεύτερο καλύτερο παιχνίδι μας σαν ομάδα εκείνη την περίοδο, όπου 
χάσαμε από την πλήρη Ισπανία, νομίζω με άδικο τρόπο. Είμασταν καλύτεροι 
αισθάνομαι». 
 
Κόουτς, να αλλάξουμε λίγο τερέν, να πάμε στη Euroleague. Παρακολουθώντας 
την φετινή Ευρωλίγκα, πως σας φαίνεται το νέο σύστημα διεξαγωγής; Είναι κάτι 

το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά. 

 
«Κατ’αρχήν είναι ελκυστικό για τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι ένα πρωτάθλημα το 
οποίο δείχνει ότι ο κόσμος θα ήθελε να βλέπει έναν τέτοιο συναγωνισμό και νομίζω 
ότι αυτό το πρωτάθλημα είναι στο υψηλότερο επίπεδο από αυτά που έχουμε δει 
μέχρι σήμερα στα πρωταθλήματα όλης της Ευρώπης που έχουν διεξαχθεί, γιατί 
πράγματι ακόμα και η τελευταία ομάδα έχει τη δυνατότητα να κερδίσει την πρώτη 
κι αυτό δημιουργεί ένα ιδιαίτερο σασπενς και μια ιδιαίτερη ικανοποίηση στον 
κόσμο. Ο τρόπος ο οποίος προσπαθούν να παίξουν οι ομάδες δημιουργεί πολλά 
λάθη και αρκετές εντυπωσιακές φάσεις, όπου όλα αυτά είναι ευχάριστα για το 
φιλοθεάμον κοινό, αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσε να παίζεται και καλύτερο 
μπάσκετ, πιο αποτελεσματικό γι’αυτό φαίνεται ότι ακόμα και οι καλύτερες ομάδες 
έχουν σκαμπανεβάσματα στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται μέσα στο 
γήπεδο. Και όλο αυτό απορρέει από την προσπάθεια να παίξουν σε τέμπο το οποίο 
πολλές φορές τους βγάζει τις αδυναμίες που μπορεί να βγάλει το παιχνίδι. Αλλά 
γενικώς νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον και εντυπωσιακό το πρωτάθλημα γιατί, όπως 
είπα και πριν, δημιουργεί εντυπωσιακές φάσεις». 

 
Στην οχτάδα υπάρχει πιθανότητα να προκύψει ζευγάρι Ολυμπιακού – 
Παναθηναϊκού. Αυτή τη στιγμή, ποια ομάδα θεωρείτε ότι έχει το πάνω χέρι;  
 
«Όταν παίζει Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός δεν λειτουργούν μόνο τα καθαρά 
αγωνιστικά κριτήρια. Αν προσπαθήσουμε να δούμε μόνο τα καθαρά αγωνιστικά 
κριτήρια θα δώσουμε ένα ελαφρύ προβάδισμα στον Ολυμπιακό με την έννοια ότι 
είναι μια ομάδα της οποίας οι παίκτες έχουν περισσότερο χρόνο μεταξύ τους, 
παίζουν πολλά χρόνια μαζί και οι Έλληνες παίκτες έχουν υψηλό στάνταρ απόδοσης. 
Μάλλον έχουν μίνιμουμ απόδοσης κι αυτό τους δίνει ένα προβάδισμα, αλλά τα 
παιχνίδια αυτά είναι ιδιαίτερης πίεσης. Θεωρώ ότι αυτό εξυπηρετεί και τον 
Παναθηναϊκό, γιατί έχει ξένους παίκτες οι οποίοι έχουν ποιότητα και που μπορούν 
με ατομικές ενέργειες να βάλουν μεγαλύτερη πίεση στον Ολυμπιακό, κάτι που 
φάνηκε σε κάποια παιχνίδια φέτος μεταξύ τους και φυσικά το ότι αυτήν την περίοδο 
ο Παναθηναϊκός δείχνει μια μεγαλύτερη προσαρμογή στον τρόπο με τον οποίο θέλει 
να παίζει. Τα σκαμπανεβάσματα θα παίξουν ρόλο στη συγκεκριμένη σειρά». 



Πέρα από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που κοσμούν το Ελληνικό 
μπάσκετ με την παρουσία τους στην Ευρώπη, έχουμε Ελληνικό χρώμα και στην 
απέναντι όχθη του Ατλαντικού. Με τον Αντετοκούνμπο, τον Παπαγιάννη και τον 
Κουφό, οι οποίοι πηγαίνουν εξαιρετικά. Ειδικά ο Αντετοκούνμπο, που έγινε ο 
πρώτος Έλληνας που μπήκε στο All Star. Περιμένατε αυτή την εξέλιξη; 
 
«Όταν κερδίσαμε την Dream Team, δεν το περίμενε κανείς στον κόσμο. Αλλά νομίζω 
ότι συμπεριφερθήκαμε σαν μια παρέα ανθρώπων, οι οποίοι πιστεύαμε ότι 
μπορούμε να κάνουμε το αδύνατο-δυνατό. Προσωπικά θεωρούσα πάντα, ότι 
υπάρχουν παιδιά εδώ στην Ελλάδα που θα μπορούσαν να φτάσουν σε αυτό το 
επίπεδο. Πόσο μάλλον αυτό το παιδί, που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Έχει 
απίστευτα προσόντα, τα οποία συνδυάζουν, μυϊκή συναρμογή και γενικώς την 
αθλητική ικανότητα. Οπότε αυτά τα στοιχεία, μαζί με το πάθος του να ξεχωρίζει και 
συν ότι είναι ένα παιδί που δουλεύει σκληρά, όλα αυτά μπορούν να τον κάνουν 
πρωταγωνιστή στο υψηλότατο επίπεδο του ΝΒΑ. Το έχει δείξει ήδη. Ο Γιώργος 
Παπαγιάννης και ο Κώστας Κουφός, μέρα με την μέρα προοδεύουν και θεωρώ ότι 
είναι παιδιά τα οποία έχουν την δυνατότητα να παίζουν πολύ καλύτερα, από ‘τι 
παίζουν μέχρι σήμερα». 

 
Έχουν αποχωρήσει από την Εθνική ομάδα, καλώς ή κακώς, ο Παπαλουκάς, ο 
Διαμαντίδης, ο Σπανούλης και ο Ζήσης εσχάτως. Πιστεύετε ότι ο Αντετοκούνμπο 
μπορεί να γίνει ο επόμενος ηγέτης της εθνικής; 

 
«Καταρχήν, πρέπει να βοηθήσουμε τον Γιάννη να προσαρμοστεί στο διεθνές 
μπάσκετ. Το δεύτερο είναι να τον αφήσουμε να βγάλει το ταλέντο του και να τον 
στηρίξουμε στις δυσκολίες που θα βρει μπροστά του. Αυτό για να γίνει πρέπει να 
αποφασίσουμε ένα τρόπο παιχνιδιού. Ώστε μέσα από αυτό τον τρόπο, δεν θα 
αναδειχτεί μόνο ο Γιάννης, αλλά και οι συμπαίχτες του. Καλώς ή κακώς, θεωρώ ότι 
το παιχνίδι στο διεθνές μπάσκετ, είναι τελείως διαφορετικό από του ΝΒΑ. Πιστεύω 
ότι για να γίνει αυτό χρειάζεται υπομονή και επιμονή. Για να αναδείξουμε δηλαδή 
το ταλέντο του Γιάννη αλλά και των υπολοίπων παιδιών. Και υπάρχει ταλέντο στο 
Ελληνικό μπάσκετ». 

 
Μπορεί να ξεπεράσει τον άλλο μεγάλο Ευρωπαίο, Ντίρκ Νοβίτσκι; 

 
«Είναι νωρίς να πούμε κάτι τέτοιο. Γιατί πραγματικά την εποχή που ξεκίνησε ο 
Ντίρκ, δεν υπήρχαν πολλοί Ευρωπαίοι, αλλά και από τον υπόλοιπο κόσμο παίχτες, 
που να κέντριζαν το ενδιαφέρον του ΝΒΑ. Ακόμη και η υποδομή στην Ευρώπη τότε, 
δεν ήταν στο επίπεδο που είναι σήμερα. Ο Γιάννης όμως είναι τελείως διαφορετικός 
παίχτης, από αυτό που έχουμε δει στον Ντίρκ. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο μπροστά, 
αρκεί να είναι υγιείς και να δουλεύει με το ίδιο πάθος». 

 
Οι εμφανίσεις του Αντετοκούνμπο και η πορεία που έχει δείξει, μπορούν να 
παίξουν ένα ρόλο ώστε να ξαναδούμε την Εθνική μας στο δρόμο των μεταλλίων; 

 



«Φυσικά! Δεν το συζητάμε. Πιστεύω, πως ο Γιάννης δεν θα παίξει μόνο αυτό τον 
ρόλο. Αλλά θα ξανά οδηγήσει το μπάσκετ να παίζεται παντού στην Ελλάδα και αυτό 
θα μας κάνει να οργανωθούμε ακόμα καλύτερα». 

 
Για να επιστρέψει όμως η Εθνική στο δρόμο των μεταλλίων, δεν χρειάζονται μόνο 
καλοί παίχτες, χρειάζεται καλή ομάδα και σαφώς ένας καλός καπετάνιος. Έχουν 
γίνει μέχρι στιγμής οι συζητήσεις με τον Παναγιώτη Γιαννάκη για να αναλάβει και 
πάλι το τιμόνι της Εθνικής ομάδας; 

 
«Όχι φυσικά, γιατί αν υπήρχε κάτι τέτοιο θα γινόταν γνωστό. Δεν υπάρχει κάτι. Εγώ 
το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι, όποιος και να είναι στην Εθνική ομάδα πρέπει 
να τον υποστηρίξουμε και να του συμπαρασταθούμε όλοι μας. Ώστε να χαιρόμαστε 
τις επιτυχίες της Εθνικής. Γιατί βοηθάνε όλο το οικοδόμημα του μπάσκετ και κατ’ 
επέκταση όλη την Ελλάδα». 

 
Εσείς θέλετε να αναλάβετε; 
«Κατά καιρούς έχω αναφερθεί για το τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας όσον αφορά 
την Εθνική ομάδα. Νομίζω ότι όταν χρειάζεται υποστήριξή η Εθνική πρέπει να 
είμαστε εκεί, παρόντες».        


