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∆οκιµάζει µπακ ο ∆ώνης 
Χωρίς του διεθνείς, αλλά µε τον 19χρονο 
Κολοµβιανό αµυντικό Ανγκούλο στην  
αποστολή, η ΑΕΚ αντιµετωπίζει τη Νέα 
Ιωνία (18:00) σε φιλικό αγώνα που 
διεξάγεται στο γήπεδο του Αχαρναϊκού 
στο Μενίδι.  
Με νέο πρόσωπο τον υπό δοκιµή 
19χρονο Κολοµβιανό Μπράιαν Αλέξις 
Ανγκούλο Λεόν διεξήχθη η σηµερινή 
προπόνηση της Ένωσης. Ο Ανγκούλο 
αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της 
άµυνας και προορίζεται για 
αναπληρωµατικός του Χουανφράν, µιας 
και ο Ισπανός είναι ο µοναδικός 
"καθαρός" αριστερός οπισθοφύλακας 
στο ρόστερ της Ένωσης αυτή τη στιγµή. 
 
Ο Ανγκούλο που είναι γεννηµένος στις 
2/11/1989 ξεκίνησε την καριέρα του 
από την Αµέρικα ντε Κάλι και στη 
συνέχεια πήρε µεταγραφή για τη 
Μποαβίστα, στην οποία αγωνιζόταν 
µέχρι το περασµένο καλοκαίρι. 
Σηµειώνεται ότι η Μποαβίστα έπεσε 
κατηγορία λόγω του γνωστού 
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σκανδάλου µε τα στηµένα παιχνίδια, µε 
συνέπεια ο νεαρός αµυντικό να µείνει 
ελεύθερος. 
 
Κατά τ' άλλα, η προπόνηση διξήχθη χωρίς 
τους διεθνείς Μπασινά, Κυργιάκο 
(Ανδρών), Πλιάτσικα (Ελπίδων), 
Μαϊστόροβιτς (Σουηδία), Μάχο (Αυστρία) 
και Χετεµάι (ελπίδων Φινλανδίας).
 
Όσον αφορά στο Νάτσο Σκόκο, παρέµεινε 
στο γυµναστήριο και ακολούθησε 
πρόγραµµα αποθεραπείας όµως η 
κατάστασή του δεν εµπνέει ανησυχία. Ο 
Αγκουστίν Πελετιέρι είχε δεχθεί µια 
κλωτσιά στο µεγάλο δάχτυλο του ποδιού 
στο παιχνίδι µε τον Ολυµπιακό και 
παρέµεινε στο γυµναστήριο για 
αποθεραπεία, ενώ ο ∆ηµήτρης 
Κουτροµάνος ένιωσε ένα σφίξιµο στο δεξί 
τετρακέφαλο κατά τη διάρκεια της 
προπόνησης και αποχώρησε.
Τέλος, ο Νίκος Γεωργέας ακολούθησε 
ειδικό πρόγραµµα εκγύµνασης όπως και ο 
Γκουστάβο Μαντούκα που ακολουθεί 
ατοµικό πρόγραµµα (φορώντας πλέον 
ποδοσφαιρικά παπούτσια).
Η αποστολή των "κιτρινόµαυρων" για το 
φιλικό µε τη Νέα Ιωνία που ξεκινά στις 
18:00 στο γήπεδο του Αχαρναϊκού 
αποτελείται από τους: Σάχα, Αραµπατζή, 
Αλεξόπουλο, Ράµος, Χουανφράν, 
Ενσαλίβα, Ζορµπά, Μπερνς, Ρίκκα, Καφέ, 
Λαγό, Εντίνιο, Τζιµπούρ, Παυλή και 
Ανγκούλο. 
Όσοι ποδοσφαιριστές δεν βρίσκονται 
στην αποστολή θα ακολουθήσουν αύριο 
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     GOALLLL!!!  
Κυριακος-κωστας-τασος 



 
 
 

 

Φιλική νίκη επί των Μπλέιζερς στο Πόρτλαντ µε 93-80 σηµείωσαν οι Γιούτα 

Τζαζ. Ο Κώστας Κουφός χρησιµοποιήθηκε για 9:23 από τον προπονητή του, 

Τζέρι Σλόαν, αλλά δεν κατάφερε να ξεχωρίσει, ίσως επηρεασµένος και από 

τον πρόσφατο µυϊκό τραυµατισµό του. Ο 19χρονος οµογενής σέντερ δεν 

σκόραρε, αφού αστόχησε και στα πέντε σουτ που επιχείρησε, ενώ είχε δύο 

ριµπάουντ, µία τάπα, ένα φάουλ και ένα λάθος. Λόγω τραυµατισµού δεν 

αγωνίστηκε µε τους ηττηµένους ο Ρούντι Φερνάντεθ. 

 

                Άποντος o Koufos 

 «∆εν γινόταν να πάω στον Ολυµπιακό» 
Το δέσιµο του Αντώνη Φώτση µε τον 
Παναθηναϊκό είναι µεγάλο. Άλλωστε 
φορώντας την πράσινη φανέλα έπαιξε 
για πρώτη φορά σε επαγγελµατικό 
επίπεδο.  
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Ο διεθνείς φόργουορντ σε 
συνέντευξη του στο 
«ΕΘΝΟΣΠΟΡ» εξήγησε τους 
λόγους για τους οποίους είπε όχι 
στην πρόταση του Ολυµπιακού «Ο 
Παναθηναϊκός αποτελεί κοµµάτι του.  
 

 



 

 
Νίκη και φύγαµε για Νότιο Αφρική 
Η Εθνική οµάδα µε νίκη απόψε (21:30 – MEGA και NovaΣΠΟΡ FM 94,6) απέναντι στην 
Ελβετία πετυχαίνει το "4Χ4" στον όµιλο και κάνει ένα τεράστιο βήµα για την πρόκριση στο 
Παγκόσµιο Κύπελλο του 2010. Πάνω από 25.000 κόσµος θα βρεθεί στο "Γ. Καραϊσκάκης". 
Ιδια ενδεκάδα µε εκείνη στο µατς µε τη Μολδαβία θα παρατάξει ο Οτο Ρεχάγκελ. 
 

Γιαννάκης: "Μάθηµα χωρίς κόσµο" 

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης και οι παίκτες του θα 
ήθελαν πολύ να έχουν για πρώτη φορά φέτος 
τον κόσµο στο πλευρό τους, αλλά πρέπει να 
κάνουν κι άλλο υποµονή, αφού ο Ολυµπιακός 
θα παίξει τόσο µε τον Άρη, όσο και µε τον 
ΠΑΟΚ χωρίς φιλάθλους. 
 
Ο "δράκος" µίλησε για το παιχνίδι µε τον Άρη, 
τονίζοντας: "Είναι πράγµατι άβολο να παίζεις 
χωρίς κόσµο, στόχος µας όµως είναι να 
δηµιουργήσουµε µια οµάδα που θα 
συµπεριφέρεται χωρίς να βλέπει σκορ, χρόνο 
και κόσµο, που είτε παρακινεί να παίξουµε πιο 
θεαµατικά, είτε να τον απογοητεύσει. 
 
Είναι ένα µάθηµα για το πως πρέπει να 
συµπεριφερόµαστε και σίγουρα είναι δύσκολο 
παιχνίδι γιατί έχουµε σεβασµό στον αντίπαλο. 
Θέλουµε όµως να παίξουµε καλό µπάσκετ µε ή 

Σελίδα 3        ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α 

χωρίς κόσµο. Όταν µαθαίνεις να το κάνεις 
χωρίς κόσµο, τα πράγµατα γίνονται ακόµα 
πιο καλά. Θα ναι µατς περίεργο, αλλά θα 
προσπαθήσουµε να δώσουµε τον καλύτερο 
εαυτό µας. Τέτοια µατς είναι πάντα 
παγίδα". 

 

 

Του/της [όνοµα συντάκτη] 
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Το µατς έλαβε χώρα στο "Ίντιαν Ουέλς Τένις 
Γκάρντεν" στην Καλιφόρνια, που όπως 
αναµενόταν γέµισε. 
 
Είναι χαρακτηριστικό (όπως φαίνεται κι από το 
τελικό σκορ) ότι τα µεγάλα αστέρια 
αντιµετώπιζαν προβλήµατα λόγω των συνθηκών, 
όπως φαίνεται από το συνολικό 3/27 που είχαν 
από τη γραµµή των τριών πόντων. 
 
"Σουτάρεις και ξαφνικά βλέπεις τη µπάλα να 
αλλάζει πορεία προς τα δεξιά" ήταν τα λόγια του 
Στιβ Νας, που παρόλα αυτά αναδείχτηκε πρώτος 
σκόρερ µε 16 πόντους. "Τα υψηλά ποσοστά, 
ωστόσο, δεν ήταν το ζητούµενο αυτού του 
αγώνα. Το σηµαντικό ήταν να δούµε πως θα
προσαρµοστούν οι παίκτες στις νέες συνθήκες"
πρόσθεσε ο Καναδός γκαρντ. 
 
Από το Ντένβερ ξεχώρισε µε 16 πόντους ο Τζέι 
Αρ Σµιθ. 
 
"Οι παίκτες έλεγαν ότι δεν µπορούσαν να 
ιδρώσουν, ότι η µπάλα γλιστρούσε και ότι είχε 
αέρα, κάτι που δικαιολογεί τα χαµηλά ποσοστά 
τους στα σουτ και στις βολές. Είναι χαρούµενος 
που το κάναµε. Ήταν µια εµπειρία" σχολίασε ο 
Τζορτζ Καρλ. 
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι από το παιχνίδι -το οποίο 
παρακολούθησαν συνολικά 16.236 άνθρωποι-
απουσίασαν οι Καρµέλο Άντονι, Άλεν Άιβερσον 
και Αµάρι Στούνταµαϊρ. 

   EΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΝΒΑ 



Σελίδα 5

Το αντιπροσωπευτικό µας συγκρότηµα 
βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 36’ µε πέναλτι 
που εκτέλεσε ο Χάτζιτς και είχε κερδίσει ο 
Πίνιουχ από τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Στο 
44΄έγινε το 2-0 µε δυνατό σουτ του Γκάτζο 
µέσα από τη µεγάλη περιοχή. 
 
Η οµάδα του Αλέξη Αλεξίου µείωσε το σκορ 
στο 76’ µε κεφαλιά του Χρυσοφάκη από 
σέντρα του Σοϊλέδη και έχασε στο 94’ µεγάλη 
ευκαιρία να ισοφαρίσει, αφού το σουτ του 
Καρέλη σε µοναδικό τετ α τετ µε τον Μάσιτς 
έφυγε άουτ. 
 
Μετά το τέλος του αγώνα ο Οµοσπονδιακός 
προπονητής Αλέξης Αλεξίου έκανε στην 
επίσηµη ιστοσελίδα της ΕΠΟ την ακόλουθη 
δήλωση: "Παίξαµε πολύ καλά, χάσαµε 
ευκαιρίες, αλλά εκτιµώ ότι ο διαιτητής έπαιξε 
ρόλο στο τελικό αποτέλεσµα, αφού µας 
αντιµετώπισε, άγνωστο γιατί, εχθρικά. Στη 

              Η ώρα των Νέων 

φάση που προηγήθηκαν οι αντίπαλοί µας, αντί 
να δοθεί επιθετικό φάουλ υπέρ µας, δόθηκε 
πέναλτι εις βάρος.
 
Στο δεύτερο ηµίχρονο είχαµε καθολική 
υπεροχή, πιέσαµε στο µισό γήπεδο τους 
αντιπάλους µας, δηµιουργήσαµε πολλές 
προϋποθέσεις για γκολ, αλλά µας έλειπε το 
καθαρό µυαλό στην τελική προσπάθεια. Αυτά 
έχει το ποδόσφαιρο. Βλέπουµε πλέον το 
παιχνίδι που ακολουθεί µε το Μαυροβούνιο, το 
οποίο θα πρέπει να κερδίσουµε οπωσδήποτε 
για να καλύψουµε το χαµένο έδαφος". 
 
∆ιαιτητής ήταν ο Πορτογάλος Νέβελ Μορέιρα 
Ντε Σόουζα 



Αβελίνο-Ολυµπιακός: 69-83 
Πρεµιέρα, εκτός έδρας, σε ένα 
κατάµεστο και αρκετά θορυβώδες 
γήπεδο, απέναντι σε µια οµάδα που 
έπαιζε για πρώτη φορά στην 
Ευρωλίγκα και να αν µη τι άλλο, είχε 
ενθουσιασµό. Αυτά τα στοιχεία ήταν 
αρκετά για να βγάλουν εκτός 
κλίµατος τον Ολυµπιακό που 
χρειάστηκε ένα ολόκληρο δεκάλεπτο 
για να πατήσει καλά στο παρκέ και να 
βρει ρυθµό. Όχι κανέναν 
εντυπωσιακό, αλλά τουλάχιστον 
αποτελεσµατικό.  
 
Ο Παναγιώτης Γιαννάκης έκανε την 
έκπληξη και χρησιµοποίησε τον 
Ιγκόρ Μιλόσεβιτς στη βασική 
πεντάδα των ερυθρολεύκων, ενώ 
«έκπληξη» θα µπορούσε να 
χαρακτηριστεί και η παρουσία του 
Θοδωρή Παπαλουκά στο βασικό 
σχήµα, αφού ως γνωστόν συνηθίζει 
να έρχεται από τον πάγκο. Μέχρι 
όµως εµείς να αναλύσουµε την 
πεντάδα του «δράκου» η Αβελίνο 
είχε ήδη προηγηθεί µε 9-4 και 
ψάχναµε να βρούµε τι έφταιγε. 
 
Πρώτον η επιθετική δυσχέρεια του 
Ολυµπιακού που περιορίστηκε σε 
ενέργειες Τζος Τσίλντρες και του Λιν 
Γκριρ (που άλλαξε σχετικά γρήγορα 
τον Μιλόσεβιτς). Ο Νίκολα Βούιτσιτς 
δεν ξεκίνησε καλά, ενώ όσο ο 
Ολυµπιακός προσπαθούσε να βρει 
λύσεις στην επίθεση, 
δηµιουργούνταν προβλήµατα και 
στην άµυνα. Η Αβελίνο σύστηµα run 
& gun και χωρίς ιδιαίτερη στρατηγική 

έβρισκε το δρόµο προς το καλάθι του 
Ολυµπιακού µε τους Μπεστ, Ουίλλιαµς και 
Ουόρεν.  
 
Ο Γιαννάκης έβαλε τον Σοφοκλή 
Σχορτσανίτη, αλλά ο Έλληνας σέντερ δεν 
ήταν… παρών. Ένα αχρείαστο φάουλ 
στον Κροσαριόλ (που είχε ήδη σκοράρει), 
ένα λάθος (βήµατα) και η ανετοιµότητά 
του σε µια πάσα του Γκριρ ήταν αρκετά 
για να τον τραβήξει και πάλι στον πάγκο ο 
«δράκος». Επίσης, σε αυτό το διάστηµα 
δεν βοήθησε ούτε ο Μίλος Τεόντοσιτς που 
ήταν κι αυτός εκτός κλίµατος. Και παρότι 
ο Ολυµπιακός ισοφάρισε σε 14-14, 
«χρειάστηκε» κάτι λιγότερο από δύο 
λεπτά για να δεχθεί ένα σερί 8-0 από την 
Αβελίνο και να κλείσει το δεκάλεπτο 
όντας πίσω στο σκορ µε 22-14. 
 
Η βελτίωση του Ολυµπιακού ήταν 
επιβεβληµένη, γιατί η ιταλική οµάδα 
φαινόταν φουριόζα. Ωστόσο, οι 
ερυθρόλευκοι αντέδρασαν και κυρίως 
προέταξαν την εµπειρίας τους. Με 
συνεχόµενους πόντους του Παναγιώτη 
Βασιλόπουλου συν τις βοήθειες από 
Έρτσεγκ και Χαλπερίν, ο Ολυµπιακός 
µείωσε και όταν χρειάστηκε να περάσει 
για πρώτη φορά µπροστά στο σκορ τη 
σκυτάλη πήρε ο Τσίλντρες. Ο Αµερικανός 
µε τέσσερις συνεχόµενους και γρήγορους 
(οι ερυθρόλευκοι προσπαθούσαν να 
τρέξουν σε κάθε ευκαιρία) έβαλε τον 
Ολυµπιακό µπροστά µε 32-35, ενώ το 
ηµίχρονο έκλεισε µε σκορ 34-40 ύστερα 
από καλάθι του Παπαλουκά που δέχθηκε 
µια πολύ έξυπνη ασίστ από τον Βούιτσιτς. 



Ο Βαλεντίνο Ρόσι και ο Λόρις Καπιρόσι είναι οι παλιότεροι 
στο MotoGP. Κι αν ο Καπιρόσι µε τη Suzuki δεν έχει 
πολλές ελπίδες να ξανακερδίσει ποτέ, το αντίθετο ισχύει 
για τον παγκόσµιο πρωταθλητή Ρόσι. 
 
Σε απάνθρωπες συνθήκες όπως πάντα στη Μαλαισία (η 
θερµοκρασία έφτασε τους 42 βαθµούς Κελσίου), ο Ιταλός 
αναδείχθηκε νικητής για ένατη φορά φέτος. Πλέον έχει 
ανέβει στην καριέρα του 150 φορές στο βάθρο! Μονάχα ο 
Τζιάκοµο Αγκοστίνι έχει περισσότερες παρουσίες στα 
βάθρα και το ρεκόρ αναµένεται να το σπάσει ο Ρόσι τα 
δύο επόµενα χρόνια, αν όχι του χρόνου! Αφιέρωσε τη 
νίκη του στον σκύλο του, τον Γκουίντο που... έφυγε από 
τη ζωή πριν από λίγες µέρες! 
 
Πιέστηκε στους πρώτους γύρους, αλλά τελικά 
προσπέρασε τον poleman Ντάνι Πεδρόσα. ∆εν 
δυσκολεύτηκε στη συνέχεια να κρατήσει τον ρυθµό του, 
αντίθετα ο Ισπανός σε συνθήκες που απαιτούν άψογη 
φυσική κατάσταση, δεν µπόρεσε να µείνει µαζί του. 
 
Τουλάχιστον δεν θα χρειαζόταν να συγχαρεί τον µεγάλο 
του αντίπαλο, τον Νίκι Χέιντεν στη Repsol Honda. Ο 
Αµερικάνος που έχει ανοίξει πόλεµο µε τον µάνατζερ του 
Πεδρόσα, Αλµπέρτο Πουτς "κόλλησε" στην τέταρτη θέση 
πίσω από τον Αντρέα Ντοβιτσιόζο. 
 
Ο Ιταλός, o νέος οµόσταυλος του Πεδρόσα στη Honda το 
2009, πανηγύρισε έξαλλα το πρώτο πόντιουµ στην 
καριέρα του στο MotoGP. Τερµάτισε τρίτος και είναι µόλις 
ο δεύτερος αναβάτης "δορυφορικής" οµάδας που 
εξασφαλίζει βάθρο (δύο φορές ήταν τρίτος ο Τόνι Ελίας 
µε την Alice Ducati). Μόλις έκτος ήταν ο Κέισι Στόνερ µε 
Ducati, αφού ταλαιπωρείται (αλήθεια ή ψέµµατα) µε 
ενοχλήσεις και στα δύο χέρια του. 
 
Ο παγκόσµιος τίτλος στα 125cc κρίθηκε στο Φίλιπ Άιλαντ 
µε νικητή τον Μάικ Ντι Μέλιο. Στη Μαλαισία γράφτηκε ο 
επίλογος και στα 250cc. Πρώτος ήταν ο Ισπανός Αλβάρο 
Μπαουτίστα, αλλά ο Ιταλός Μάρκο Σιµοντσέλι µε την 
τρίτη θέση που τερµάτισε, εξασφάλισε τον παγκόσµιο 
τίτλο (τον πρώτο για τη Gilera) έναν γύρο πριν από το 
τέλος του πρωταθλήµατος. 

Ο Ρόσι νίκησε για τον σκύλο του! 



 


