
Ήταν ένα κρύο και βροχερό χειμωνιάτικο 
απόγευμα του 1891 όταν ο Καναδός Τζιμ 
Νέισμιθ, ο νεαρός γυμναστής του Κολεγίου 
Σπρίνκγφιλντ της Μασσαχουσέττης, καθόταν 
προβληματισμένος στο γραφείο του. 
Σκεφτόταν πώς θα μπορούσε να 
δημιουργήσει ένα παχνίδι για να παίζουν οι 
μαθητές του σε κλειστό χώρο και ταυτόχρονα 
να είναι ενδιαφέρον και θεαματικό.Η ώρα 
περνούσε κι άρχισε ν' απογοητεύεται. "Άδικα 
πονοκεφαλιάζω", είπε και εκνευρισμένος 
πέταξε στο καλάθι των σκουπιδιών ένα 
τσαλακωμένο χαρτί, που όση ώρα σκεφτόταν, 
το ταλαιπωρούσε στα χέρια του.
Το χάρτινο μπαλάκι μπήκε στο καλάθι και 
τότε ο Νέισμιθ, σαν να χτυπήθηκε από 
ηλεκτρικό ρεύμα. Πετάχτηκε όρθιος. Χτύπησε 
τα χέρια του και φώναξε σαν νέος Αρχιμήδης: 
"Εύρηκα". Η ενστικτώδης κίνηση που έκανε, 
του έδωσε την ιδέα πάνω στην οποία θα 
στήριζε το παιχνίδι.Ο Νέισμιθ είχε σπουδάσει 
θρησκευτικά, αλλά τον κέρδισε ο αθλητισμός 
γιατί, όπως έλεγε κι ο ίδιος, "πιο εύκολα 
μπορώ να επηρεάσω τους νεαρούς να γίνουν 
Χριστιανοί μέσω του αθλητισμού, παρά με το 
κήρυγμα".Ο επικεφαλής του αθλητικού 
τμήματος στο Σπρίνγκφιλντ είχε προετοιμάσει 
τον Νέισμιθ. Του επίστησε την προσοχή ότι οι 
μαθητές του ήταν "επαναστάτες", ότι οι 
παλιές ασκήσεις γυμναστικής τους άφηναν 
παντελώς αδιάφορους κι ότι έπρεπε να βρεθεί 
ένα νέο παιχνίδι που να τους αποσπάσει το 
ενδιαφέρον.
Ο οραματιστής Νέισμιθ σκεφτόταν: "θα είναι 
παιχνίδι με μπάλα, αλλά όχι ποδόσφαιρο που 
είναι επικίνδυνο. Οι παίκτες δεν θα μπορούν 
να τρέχουν με την μπάλα, άρα δεν θα 
γίνονται τάκλιν, άρα δεν θα υπάρχουν 
τραυματισμοί.

1. Ιστορία του Μπάσκετ

 π μ  π μ     π  .Το ε ό ενο ρόβλη α ήταν και το ιο βασικό  
  π   Πώς το αιχνίδι θα γινόταν  

.Δ  π    ανταγωνιστικό ηλαδή ώς θα σκόραραν οι  
π .       π μαίκτες Σκέφτηκε να βάλει ένα κουτί στο άτω α  

     π   μπ , και να έριχναν εκεί οι αίκτες την άλα αλλά  
  ,   μ  αυτό ήταν ανέφικτο καθώς οι α υντικοί θα  

 μπ    π   στέκονταν ροστά και το αιχνίδι θα γινόταν  
.τραχύ

 μ  π      μ  Ο Νέισ ιθ ήρε τα καλάθια και τα κρέ ασε στο  
μπ   μ ,   3 μαλκόνι του γυ ναστηρίου είχε ύψος έτρα  

 5 .     μ  και εκατοστά Αυτό το ύψος έχουν έχρι και  
μ     μπ .  11.30 σή ερα τα καλάθια του άσκετ υηΣτις ο  

μ  Νέισ ιθ π μ   μ    ερί ενε τους αθητές του να τους  
π    π .    αρουσιάσει το νέο αιχνίδι Νωρίτερα τους είχε δείξει  

  π ,   μ    π ,κι άλλα αιχνίδια αλλά οι αθητές του τα α έρριψαν  
 .γελώντας ειρωνικά

      μ . " ,Η αγωνία του νεαρού καθηγητή ήταν εγάλη Ει  
   π "   μ , μάλλο ένα νέο αιχνίδι φώναξε ένας αθητής όλις  

μπ   μ .ήκε στο γυ ναστήριο
"Δ μ        ,   οκι άστε κι αυτό και αν δεν σας αρέσει δεν θα σας  
π  π   " π   μ.αρουσιάσω οτέ κανένα άλλο εί ε ο Τζι

    18 μ    Στη συνέχεια χώρισε τους αθητές του σε δύο 
μ   9 μ       ο άδες των ατό ων και έβαλε τους δύο αρχηγούς να  
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Σελίδα 2 Τίτλος ενημερωτικού δελτίου

  μ   π .   μπ   μ  .   π  μπ .σταθούν στη έση του γη έδου Πέταξε την άλα ψηλά ανά εσα τους Ήταν το ρώτο τζά ολ
   π     μπ   ...  :  π  π  μπ  Οι δύο νέοι ήδηξαν να διεκδικήσουν την άλλα και ήταν γεγονός το ρώτο αιχνίδι άσκετ είχε  

.  π ,   μπ      μπ   ,   αρχίσει Οι αίκτες αφού δεν ορούσαν να τρέχουν κρατώντας την άλα στα χέρια άρχισαν να αλλάζουν  
π    π π      .άσες και να ροσ αθούν να τη βάλουν στο καλάθι

  π   μ  μμ  π  '   . π   π  πΈκαναν αυτό ου κάνουν σή ερα εκατο ύρια άνθρω οι σ ολόκληρη τη γη Έ αιζαν το ιο συναρ αστικό 
π    π ,  π  μ   μ  μ    μ .α ό όλα τα σ ορ αυτό ου αγνητίζει στις έρες ας όλο τον κόσ ο
      μ   μ    π  μ .  π , Τα γέλια και οι φωνές των αθητών του Νέισ ιθ αντηχούσαν στο αλιό γυ ναστήριο Οι αίκτες φορώντας  

μ  π   μπ , π μ    π    μ    μακρύ αντελόνι και λούζα α ολά βαναν το νέο αιχνίδι και ο Νέισ ιθ τους κοιτούσε γε άτος  
π .ερηφάνεια

 π  μ   π     μπ   μ  ,  μ   μ , Μετά α ό ισή ώρα αιχνιδιού κι ενώ είχε ει ένα όνο καλάθι οι αθητές ήταν εξουθενω ένοι αλλά  
μ .  "μ "  μπ       .   μ   πευτυχισ ένοι Το ικρόβιο του άσκετ τους είχε κατακτήσει για τα καλό Ρώτησαν το γυ ναστή τους ότε 

 μπ   π    π  π . π   θα ορούσαν να ξανα αίξουν αυτό το υ έροχο αιχνίδι Έ αιζαν συχνά στη .συνέχεια

   1892,   μ   π   π   ,   Τον Ιανουάριο του όταν οι αθητές γύρισαν α ό τις διακο ές των Χριστουγέννων άρχισαν να δίνουν  
 μ     π       π    π .αγώνες ε τα γειτονικά σχολεία ου κι αυτά είχαν αρχίσει να αίζουν το νέο αιχνίδι

 π  μ   π    μ  3-2  μ  2-1.    μ   π .Τα ρώτα ατς της ε οχής έληγαν συνήθως ε ή ε Το κάθε καλάθι ετρούσε ένα όντο
    ,   π   π   μπ . μ  Το Μάρτιο της ίδιας χρονιάς διοργανώθηκε στο Σ ρίνγκφιλντ το ρώτο τουρνουά άσκετ εταξύ των 

μ   . Δ   π  π    π   μπ  παθητών του κολεγίου ιάφορες γυναίκες ου αρακολουθούσαν τους αγώνες α ό το αλκόνι ρότειναν  
 π   .      ,   μπ   π   π .να αίξουν κι αυτές Μόλις τελείωσαν οι αγώνες των αντρών οι γυναίκες ήκαν στο γή εδο και έ αιξαν  

  π  μ ,   μ   π π      Ήταν ένα ρωτόγνωρο θέα α καθώς φορώντας ακριά φουστάνια ροσ αθούσαν να τρέξουν και να βάλουν  
 μπ   . Δ   ,  μ  μ    π  μ   μ   την άλα στο καλάθι εν το κατάφεραν αλλά ην ξεχνά ε ότι αυτό ου ετράει στον αθλητισ ό είναι η 

π π .ροσ άθεια
 ,  π  μ  .     π   μ  ' Την άνοιξη το αιχνίδι εταφέρθηκε έξω Εκεί έστησαν δύο σιδερένιους ασσάλους και κρέ ασαν σ αυτούς  

 .  μπ     π          μ .  μτα καλάθια Το άσκετ είχε ανοίξει τις όρτες του και είχε ξεκινήσει για να κατακτήσει τον κόσ ο Μια έρα  
 , μ   , π   μ    .ένας φοιτητής ονό ατι Φρανκ Μάχαν ε ισκέφτηκε τον Νέισ ιθ στο γραφείο του  

-"Δ . μ , π  π   μ    π ;",  .ρ Νέισ ιθ ώς σκο εύετε να ονο άσετε το νέο αιχνίδι τον ρώτησε  
 μ  π     π  μ    μ   π .Ο Νέισ ιθ α άντησε ότι δεν είχε α οφασίσει ακό η για το όνο α του αιχνιδιού

-"   π μ  μ  - μπ ", π   .Να το ού ε Νέισ ιθ ολ ρότεινε ο Μάχαν  
-"   μ     π ", π    .Αυτό το όνο α θα σκότωνε κάθε αιχνίδι α άντησε γελώντας ο καθηγητής
-"    μ   π μ  μπ  - μπ ;  π  μ     μ  μπ ", πΤότε γιατί να ην το ού ε άσκετ ολ Εξάλλου αίζεται ε δυο καλάθια και ια άλα αντι ρότεινε  
 .ο νεαρός  
 μ  π  π ,      μ     π :Ο Νέισ ιθ ετάχτηκε ε άνω έδωσε το χέρι του στον αθητή του και του εί ε

-" π ,    μ  π   ".Μ ράβο αυτά είναι το όνο α ου του αξίζει  
  π   μ     μ  .  μ μ    π     Το ωραιότερο αιχνίδι του κόσ ου είχε βρει το όνο α του Ο Τζι Νέισ ιθ ήταν ο ατέρας του και ο Φρανκ 

   .Μάχαν ο νονός του



Οι μεγάλοι σταθμοί στην Ιστορία του Μπάσκετ

1. Δεκέμβριος 1891: Το μπάσκετ επινοείται στο Πανεπιστήμιο της 
Μασαχουσέτης, όταν ο καθηγητής Τζ. Νέισμιθ ρίχνει μια μπάλα σε ένα 
καλάθι που έβαζαν ροδάκινα! 

2. Το 1893 έγινε ο πρώτος αγώνας στην Ευρώπη μεταξύ των ομάδων της 
Εθνικής Γαλλίας και του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου  YUCA 

3. 18 Ιουνίου 1932: Ιδρύεται η FIBA από τις Ομοσπονδίες της Αργεντινής, 
της Τσεχοσλοβακίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Λετονίας, της 
Πορτογαλίας, της Ρουμανίας και της Ελβετίας. Πρώτος Πρόεδρος ήταν ο 
Ελβετός Leon Bouflard και Γενικός Γραμματέας ο William Jones 

4. Το 1935: Έγινε το πρώτο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών στην  
Γενεύη και  Πρωταθλήτρια ανακηρύχθηκε η Λιθουανία. 

5. 01 Αυγούστου 1936: Για πρώτη φορά το ανδρικό μπάσκετ 
περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Βερολίνου 

6. Το 1949 δημιουργήθηκε στην Αμερική το ΝΒΑ 
7. 22 Οκτωβρίου 1950: Αρχίζει το πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών 

στο Μπουένος Αϊρες της Αργεντινής. 
8. 07 Μαρτίου 1953: Αρχίζει το πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών 

στο Σαντιάγκο της Χιλής. 
9. Το 1957: Έγινε το πρώτο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών σε επίπεδο 

ομάδων-Συλλόγων. Πρωταθλήτρια ανακηρύχθηκε η  ASK RIGA. 
10.Το 1958: Έγινε το πρώτο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών  σε 

επίπεδο ομάδων-Συλλόγων. Πρωταθλήτρια ανακηρύχθηκε η  .Slavia 
Sofias. 

11.07 Μαρτίου 1953: Αρχίζει το πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών 
στο Σαντιάγκο της Χιλής. 

12.08 Απριλίου 1989: Το παγκόσμιο συνέδριο της FIBA αποφασίζει να 
απαλείψει της διάκριση ανάμεσα σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες, 
δίνοντας σε όλους τους παίκτες το δικαίωμα να αγωνίζονται στις 
διοργανώσεις της. 

13.1976: Για πρώτη φορά το Γυναικείο Μπάσκετ περιλαμβάνεται στο 
πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Μόντρεαλ. 

14.1991: Τα 100 χρόνια του μπάσκετ εορτάζονται από περίπου 250.000.000 
παίκτες σε όλο τον κόσμο. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται στη γενέτειρα 
του μπάσκετ, στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης. 

15.Ιούλιος 1992: Για πρώτη φορά επαγγελματίες παίκτες (του NBA) 
συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στη Βαρκελώνη. 

16. Οκτώβριος 1997: Η FIBA αριθμεί 206 ομοσπονδίες - μέλη 

17.Το 2001 η FIBA διαχωρίστηκε σε πέντε ζώνες:στην FIBA Europe, FIBA 
Americas, FIBA Oceania, FIBA Asia & FIBA Africa.Η Ελλάδα ανήκει στην 
ζώνη της FIBA Europe .
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2. Το Μπάσκετ στην 
Ελλάδα
Το μπάσκετ πρωτοεμφανίστηκε στην Ελλάδα το 1918 μέσω της ΧΑΝ -κυρίως- και του 
"οίκου του στρατιώτη". Τότε, στο γήπεδο της ΧΑΝ Αθηνών, πρωτοπαίχτηκε μπάσκετ 
στην Ελλάδα. Μερικά μέλη της, μεταξύ των οποίων και ο Μάικ Στεργιάδης, που υπήρξε 
μαθητής του Νέισμιθ στο Σπρίνγκφιλντ, πήραν δύο καρέκλες, τις στερέωσαν ανάποδα σε 
δύο τοίχους και με μία μπάλα ποδοσφαίρου πρωτόπαιξαν μπάσκετ. 

Η ΧΑΝ φρόντισε να διαδοθεί το άθλημα στα σχολεία και στους συλλόγους, ενώ 
συγχρόνως άρχισε να διοργανώνει και αγώνες. Μάλιστα, το 1920 έγινε στη Σμύρνη και 
το πρώτο τουρνουά, με τη συμμετοχή πέντε ομάδων και νικητής ήταν ο Πανιώνιος. Αυτά 
τα τουρνουά συνεχίστηκαν μέχρι το 1924 και άρχισαν να παίρνουν μέρος φοιτητές και 
μαθητές. 
Η ΧΑΝ Αθηνών το 1924 διοργάνωσε ένα πρωτάθλημα, που κέρδισε η ΑΕΚ. Αν αυτό 
θεωρηθεί ως πρώτο, η ΑΕΚ είναι η πρώτη πρωταθλήτρια Αθηνών.
Ουσιαστικά όμως η επίσημη περίοδος για το ελληνικό μπάσκετ αρχίζει το 1927, όταν ο 
ΣΕΓΑΣ συγκρότησε την πρώτη Τεχνική Επιτροπή του μπάσκετ, αποτελούμενη από τους 
Απόστολο Νικολαΐδη, Νικόλαο Λορέντη, Γιώργο Λιβαδά, Δημήτρη Λέζο και Κωνσταντίνο 
Καλούδη. Δύο χρόνια αργότερα διοργάνωσε το πρώτο πρωτάθλημα. Πήραν μέρος ο 
Πανελλήνιος, ο Εθνικός Αθ., οι Ν. Βύρωνος, η ΧΑΝ, η ΑΕΚ, η Σχολή Ευελπίδων και ο 
Πανιώνιος. Πρωταθλητής αναδείχτηκε ο Πανελλήνιος. Η Νήαρ Ηστ ανακηρύχτηκε 
πρωταθλήτρια Αθηνών το 
1930 και τη χρονιά εκείνη διοργανώθηκε και το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα στη 
Θεσσαλονίκη. Από την πλευρά του κέντρου μετείχαν η Νήαρ Ηστ και ο Πανιώνιος.Τη 
Θεσσαλονίκη εκπροσωπούσαν ο 'Άρης, που κατέλαβε και την πρώτη θέση, και η ΧΑΝΘ 
(τερμάτισε δεύτερη). Η Νήαρ Ηστ επανέλαβε την επιτυχία τα δύο επόμενα χρόνια, ενώ 
στη Θεσσαλονίκη η ΧΑΝΘ πήρε τα σκήπτρα από τον 'Άρη.
Το 1932 εμφανίστηκε η Πανεπιστημιακή ομάδα των Αθηνών, που έπαιξε σπουδαίο ρόλο 
στην εξέλιξη του αθλήματος στην προπολεμική περίοδο. Κατέκτησε το πρωτάθλημα το 
1933 και το 1934, αλλά την επόμενη χρονιά αποχώρησε λόγω διαφωνιών με τον 
διευθυντή του πανεπιστημιακού γυμναστηρίου.
Ο Πανελλήνιος στέφεται πρωταθλητής Ελλάδας, ενώ τις εντυπώσεις κερδίζει ο Ηρακλής 
που έχει στις τάξεις του τους ψηλότερους παίκτες (Νανές, Μαντόπουλος). Το 
Πανεπιστήμιο που δημιούργησε πάλι αξιόλογη ομάδα κέρδισε το 1936 το πρωτάθλημα 
Αθηνών, αλλά δεν πήρε μέρος στο πανελλήνιο, που έγινε στη θεσσαλονίκη. 
Αντικαταστάθηκε από τη Νήαρ Ηστ, που κατέκτησε και το πρωτάθλημα Ελλάδας.Την 
επόμενη χρονιά, το Πανεπιστήμιο πήρε τα πρωτεία κερδίζοντας στον τελικό τη Νήαρ Ηστ. 
Η ομάδα της Καισαριανής είναι η πρώτη στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ που 
χρησιμοποίησε Αμερικανό παίκτη. 



Τίτλος ενημερωτικού δελτίου

 Ηταν ο καθηγητής Γουέρλντ, που εργαζόταν στο κολέγιο Αθηνών.
Στα τελευταία χρόνια της προπολεμικής περιόδου εντυπωσίασε η ομάδα του Πανελληνίου, που 
κατέκτησε διαδοχικά τρεις φορές τον τίτλο. Όμως, τα ακατάλληλα γήπεδα αλλά και το σύστημα 
του πρωταθλήματος, που υποχρέωνε τις ομάδες να δίνουν την ίδια μέρα τρεις και τέσσερις 
αγώνες, αποτελούσαν ανασταλτικό παράγοντα.
Πριν από τον πόλεμο έγιναν και οι δύο πρώτοι αγώνες της εθνικής ομάδας, με αντιπάλους 
εκτός έδρας την Τουρκία και την Αίγυπτο. Μάλιστα η συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη έγινε 
σε κλειστό γήπεδο με παρκέ, κάτι πρωτόγνωρο για την ελληνική ομάδα. Στην περίοδο της 
Κατοχής, διοργανώνεται ανεπίσημα στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα 
και νέοι αθλητές εμφανίστηκαν.
Οι παίκτες του Πανελληνίου δημιούργησαν μία δική τους ομάδα, που την ονόμασαν "Μίλων" και 
διεκδικούσαν το πρωτάθλημα από τον Σπόρτιγκ. Το έδαφος είναι πρόσφορο πια για την 
ανάδειξη του ελληνικού μπάσκετ και το κοινό έτοιμο να δεχτεί αγώνες με μεγάλες ομάδες. Τα 
γήπεδα αποδεικνύονται ανεπαρκή για να χωρέσουν το αυξανόμενο πλήθος των θεατών και οι 
ομάδες διδάσκονται τη νέα τακτική της καλαθόσφαιρας από τις αμερικανικές ομάδες.
Το χαρακτηριστικό της δεύτερης μεταπολεμικής περιόδου του ελληνικού μπάσκετ ήταν η 
επικράτηση των ομάδων των μεγάλων ποδοσφαιρικών συλλόγων, που τη διέκοψε μόνο η 
παρένθεση της ομάδας του Πανελληνίου.Το πρώτο μεταπολεμικό πρωτάθλημα διοργανώθηκε 
το 1945 και ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον τίτλο. Από το 1949 άρχισαν να διοργανώνονται 
πρωταθλήματα και σε άλλες πόλεις, όπως στην Πάτρα, τη Ρόδο και τη Χαλκίδα, όπου 
διακρίνονταν οι ομάδες του Σκαγιοπούλειου, της ΑΕΝ και του Τρίτωνα.

Από το 1951 άρχισε η κυριαρχία του Πανελληνίου, που χάρη στις επιτυχίες της θεωρήθηκε μία 
από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Η περίοδος μέχρι και το 1957 σηματοδοτήθηκε από 
την παρουσία του Πανελληνίου, του οποίου οι πέντε παίκτες του συγκροτούσαν και την εθνική 
ομάδα.Τότε άρχισαν και οι πρώτες μεταγραφές σε ευρωπαϊκούς συλλόγους. Ο Στεφανίδης, ο 
Ματθαίου και ο Μουρούζης πήγαν στην Ιταλία, ενώ ο Ρουμπάνης μετά τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες της Μελβούρνης φοίτησε σε αμερικανικό πανεπιστήμιο.Οι πρώτοι κανονισμοί
Οι πρώτοι κανόνες εφαρμόστηκαν το 1929 από τον Λούις Ρίες, καθηγητή φυσικής αγωγής της 
ΧΑΝ. Ο ίδιος, το 1934, εφάρμοσε στην Ελλάδα και τους διεθνείς κανονισμούς. Όμως, παρά τη 
μεγάλη δραστηριότητα που είχε το μπάσκετ στην Ελλάδα, οι διεθνείς αγώνες ήρθαν στην 
Κωνσταντινούπολη το 1936 και αφού το 1934 είχε προηγηθεί μια αποτυχημένη προσπάθεια για 
φιλικό παιχνίδι με την Ιταλία.
Το 1939 ο Μίλων, που έδρευε στην Αίγυπτο, ήρθε σε επαφή με τον Σπόρτιγκ και δημιούργησαν 
μια ομάδα που μας εκπροσώπησε το 1940 σε αγώνες στην Αίγυπτο. Αυτές οι δύο ομάδες, 
Μίλων και Σπόρτιγκ, πρόσφεραν πολλά στο ελληνικό μπάσκετ, κυρίως σε θέματα τεχνικής.
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3. Οι καλύτεροι παίχτες σε 
Ελλάδα και εξωτερικό

Σ  ε Ελλάδα:
Ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι ένας κορυφαίος 
πρώην μπασκετμπολίστας, ο άνθρωπος που 
συνέδεσε το όνομά του με το ελληνικό μπάσκετ, 
τόσο σαν παίκτης όσο και ως προπονητής. Είναι 
γνωστός με το ψευδώνυμο «δράκος».Γεννήθηκε 
στην Αθήνα την Πρωτοχρονιά του 1959 και 
πρωτοέπαιξε με τον Ιωνικό Νίκαιας, στον οποίο 
ξεκίνησε την καριέρα του. Στον Άρη Θεσσαλονίκης 
μεγαλούργησε και δοξάστηκε όσο λίγοι, την εποχή 
που η ομάδα ήταν στην κορυφή του ελληνικού 
μπάσκετ (δεκαετία ’80), αποτελώντας τον 
κορυφαίο πλέι μέικερ της εποχής και μαζί με το 
Νίκο Γκάλη, τους πιο γνωστούς Έλληνες 
παίκτες.Ο Γιαννάκης έκλεισε την καριέρα του 
στον Παναθηναϊκό. Κέρδισε 17 τίτλους σε 
επίπεδο συλλόγου, ανάμεσα στους οποίους και το 
Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης του 1996 με 
τον ΠΑΟ, αλλά και το Ευρωπαϊκό Κύπελλο 
Σαπόρτα του 1993 με τον Άρη.Στα μέσα της σεζόν 
2007-2008 αναλαμβάνει τη θέση του προπονητή 
στον Ολυμπιακό.

 :Σε εξωτερικό
Ο Μάικλ Τζόρνταν (Michael Jordan, γεννημένος 
στις 17 Φεβρουαρίου 1963) είναι Αμερικανός 
παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής. Θεωρείται ευρέως 
ως ο καλύτερος καλαθοσφαιριστής όλων των 
εποχών.

Μεγαλούργησε τη δεκαετία του 1990 κυρίως 
φορώντας τη φανέλα των Σικάγο Μπουλς (Chicago 
Bulls) στο NBA. Υπήρξε επίσης μέλος της Εθνικής 
ομάδας των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια της καριέρας 
του κατέκτησε μεγάλο αριθμό τίτλων και 
προσωπικών βραβείων.

Συγκαταλέγεται στους πιο αναγνωρίσιμους αθλητές 
παγκοσμίως, όλων των εποχών και από όλα τα 
αθλήματα. Το όνομά του είναι ένα από τα πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενα στο χώρο του μπάσκετ και 
συνδυάστηκε με τεράστια εμπορική επιτυχία για τις 
εταιρίες με τις οποίες συνεργάστηκε.Σήμερα είναι 
ενεργός επιχειρηματίας και κατέχει μέρος των 
μετοχών της ομάδας του NBA, Charlotte Bobcats.
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