
Αφοι  Αντετοκούμπο 
 
Τον τελευταίο καιρό πολλά λέγονται, γράφονται, αναρτώνται στο διαδίκτυο και προβάλλονται 

για τον Γιάννη  Αντετοκούμπο. Αυτή η δημοσιότητα και οι επιτυχίες του Γιάννη έφεραν στη 

μνήμη μας τους τρείς αδερφούς Αντετοκούμπο (από τους πέντε) οι οποίοι φοίτησαν στο 

Σχολείο μας. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο του Σχολείου μας: 

 Ο Θανάσης  Αντετοκούμπο ήταν ο πρώτος που γράφτηκε στο Σχολείο μας.  Η εγγραφή του 

στην Α΄  τάξη έγινε το σχολικό έτος 2004-2005 και η αποφοίτησή του το σχολικό έτος 

2006-2007.  

 Ακολούθησε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος κατά το σχολικό έτος 2006-2007 φοίτησε 

στην Α΄τάξη και αποφοίτησε το σχολικό έτος 2008-2009. 

 Τέλος ο Κώστας Αντετοκούμπο γράφτηκε στο σχολείο μας το σχολικό έτος 2009-2010 και 

μετεγγράφει κατά το μεθεπόμενο σχολικό έτος στο 4ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, στην περιοχή 

του Ζωγράφου, όπου μετακόμισε η οικογένειά του. 

 Οι πιο παλιοί καθηγητές του Σχολείου μας θυμούνται τους αδερφούς Αντετοκούμπο 

που ξεχώριζαν από το ύψος τους και  διακρίνονταν για τις αθλητικές  επιδόσεις τους στο ……..   

ποδόσφαιρο. 

 Σήμερα οι δύο πρώτοι στελεχώνουν την Εθνική μας Ομάδα Καλαθοσφαίρισης ενώ ο 

τρίτος, ο Κώστας, ακολουθεί τα χνάρια τους με σημαντικές για την ηλικία του επιτυχίες. 

 Αυτή την εποχή ο Θανάσης παίζει μπάσκετ στην Ανδόρα, ο Γιάννης, που παίζει στο 

ΝΒΑ, τροφοδοτεί την παγκόσμια αθλητικογραφία με πάμπολλες ειδήσεις λόγω των επιτυχιών 

του και των διακρίσεών του ενώ ο Κώστας είναι ακόμα μαθητής και παίζει μπάσκετ σε 

κολέγιο στην Αμερική. 

 

 

 
Ο Θανάσης φορώντας τη φανέλα της Εθνικής μας ομάδας 

 



 
 Ο Γιάννης φορώντας τη φανέλα της Εθνικής μας ομάδας 

Γιάννης Αντετοκούμπο. 

    Ο ταλαντούχος ζωηρός, επίμονος, αεικίνητος, βιοπαλαιστής έφηβος που γνωρίσαμε στο 

Σχολείο, έχει εξελιχθεί σ’ έναν προσγειωμένο, σοβαρό, εργατικό, πεισματάρη και αγωνιστή νέο 

άνδρα, που διαρκώς βελτιώνεται, μας εκπλήσσει και κάνει τους λάτρεις του αθλήματος 

παγκοσμίως να παραληρούν. Ο Γιάννης γίνεται όπως φαίνεται καλύτερος χρόνο με το χρόνο και 

αυτό οφείλεται στην επιμονή του και στη άοκνη προσπάθειά του  για να βελτιωθεί και να 

φθάσει ψηλότερα. 

 Εμείς του ευχόμαστε σ’ αυτό το ταξίδι προς την επιτυχία να έχει πρωτίστως υγεία, 

δύναμη, πολλή ενέργεια, καλή τύχη, εμπιστοσύνη και πίστη στον εαυτό του, να κρατήσει το 

ήθος, το οποίο μέχρι στιγμής έχει επιδείξει,  να παραμείνει σοβαρός, σεμνός, ταπεινός, 

μετριόφρων, προσγειωμένος,  αφοσιωμένος στο στόχο του, αποτελεσματικός και να συνεχίσει 

να μας εκπλήσσει. 

Η στοχοθεσία και η αφοσίωση στο στόχο του, η επιμονή του, η εργατικότητά του, και η 

αγωνιστικότητά του να αποτελέσουν παράδειγμα προς όλους τους μαθητές  του Σχολείου μας, 

οι οποίοι θαυμάζουν τους αδερφούς Αντετοκούμπο, τους παρακολουθούν και τους στηρίζουν. 

Μέσα από αυτό το μικρό αφιέρωμα στους μαθητές μας, που διακρίθηκαν στον 

παγκόσμιο αθλητισμό, θα θέλαμε να συγχαρούμε τους γονείς τους τον κύριο Τσαρλς και την 

κυρία Βερόνικα Αντετοκούμπο.  

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τσαρλς  και την κυρία Βερόνικα 

Αντετοκούμπο που με την ανάρτησή τους στο facebook ευχαριστούν τους καθηγητές για την 

υποστήριξη που πρόσφεραν προς τα παιδιά τους. 

Πατώντας ctrl+ και κάνοντας κλικ μπορείτε να δείτε την ανάρτηση των γονέων Αντετοκούμπο. 

Για τάμπλετ ή τηλέφωνο απλώς αγγίξτε. 

http://www.tilestwra.com/mama-antetokounmpo-efcharistise-tous-ellines-ekpedeftikous/ 
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Άποψη της περιοχής των Σεπολίων. Διακρίνεται το γήπεδο του Τρίτωνα, όπου οι 

αδερφοί Αντετοκούμπο έπαιζαν μπάσκετ μικροί, με το γκράφιτι  αφιέρωμα στον Γιάννη 

Αντετοκούμπο . Στο βάθος, στο λευκό περίγραμμα, διακρίνεται το Σχολείο μας. 


