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Η ΚΕΡΚΙ∆Α 

Όλα δείχνουν ότι συνεχίζει  

 

Η παραµονή του Αντώνη Νικοπολίδη στον 

Ολυµπιακό για ακόµη ένα χρόνο είναι πολύ 

πιθανή, µια και ο Ελληνας τερµατοφύλακας είναι 

«ζεστός» σε αυτό το ενδεχόµενο. Η απόφασή για 

την πλαισίωσή του θα παρθεί το καλοκαίρι. «Να 

προσέχετε τη ζωή σας. Φέτος θα είµαι αυστηρός», 

είπε ο Σωκράτης Κόκκαλης χθες στους αρχηγούς 

της οµάδας, στη συζήτηση που έγινε για τον 

εσωτερικό κανονισµό. Ανέβασε ρυθµούς ο 

Λεονάρντο και τη ∆ευτέρα θα µπει µε την οµάδα. 

 

60 εκατ. δολάρια για Κόµπε!  
Τα όσα είπε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος στους 

Αµερικανούς δηµοσιογράφους, κατά την 

παρουσία των τελευταίων στη χώρα µας για χάρη 

του Τζος Τσίλντρες, και σχετίζονταν µε νέο 

χτύπηµα του Ολυµπιακού από το χώρο του ΝΒΑ 

το προσεχές καλοκαίρι δεν πέρασαν στα ψιλά. 

Αµερικανικά και Ιταλικά Μέσα Ενηµέρωσης 

αναπαράγουν την είδηση πως τα αφεντικά των 

«ερυθρολεύκων» είναι έτοιµα να προσφέρουν 

στον σούπερ σταρ των Λέικερς, Κόµπι Μπράιαντ 

τριετές συµβόλαιο συνεργασίας µε ετήσιες 

απολαβές 60 εκατ.. 

 

 

Πάρντο: «Ελπίζω να παίξω στον 

Ολυµπιακό»  
Το ενδιαφέρον του Ολυµπιακού στο πρόσωπό του 

θέλησε να… αναζωπυρώσει ο Ούρκο Πάντο. Ο 

τερµατοφύλακας της Ραπίντ Βουκουρεστίου 

µίλησε στην εφηµερίδα «Goal News» και 

εξέφρασε ανοιχτά την επιθυµία του να ντυθεί στα 

«ερυθρόλευκα» από τη νέα σεζόν. 
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Το ενδιαφέρον στους δύο 

πάγκους 
Το σηµερινό παιχνίδι µε την Ελβετία είναι 

ιδιαίτερο για πολλούς λόγους. Το 

αντιπροσωπευτικό µας συγκρότηµα έχει την 

ευκαιρία να θέσει εκτός διεκδίκησης της 

πρώτης θέσης έναν εκ των δύο βασικών 

αντιπάλων.  

 

Αυτοί προέρχονται από µια δύσκολη και 

ψυχοφθόρα νίκη απέναντι στη Λετονία, σε 

αντίθεση µε την Εθνική µας που «καθάρισε» µε 

συνοπτικές διαδικασίες τους Μολδαβούς και δίχως 

να κοπιάσει πολύ. 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον θα έχει και η µάχη των 

δύο πάγκων, όπου ο Οτο Ρεχάγκελ θα 

αντιµετωπίσει έναν πολύ µεγάλο αντίπαλο και 

συµπατριώτη του, έναν από τους κορυφαίους 

προπονητές στην Ευρώπη, ίσως και σε όλον τον 

κόσµο τα τελευταία χρόνια. 

 

 

 

 
Παιχνίδι µε ιδιαίτερη σηµασία είναι το 

σηµερινό µε την Ελβετία. 

Σελίδα 2 ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑ∆ΩΣ

 

Η δική τους µονοµαχία από τους πάγκους θα 

έχει σίγουρα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Αυτό το 

µατς δεν θα είναι εύκολο, όχι γιατί ο αντίπαλος, 

παρά τα άσχηµα αποτελέσµατα που έφερε στην 

αρχή, είναι πολύ καλύτερος από τις οµάδες 

που έχουµε ήδη αντιµετωπίσει και θα παίξει 

ένα από τα τελευταία χαρτιά του για να 

επανέλθει µε αξιώσεις στη διεκδίκηση µιας εκ 

των δύο πρώτων θέσεων. 

Αυτό σηµαίνει πως θα προσπαθήσει η Ελβετία 

να ρισκάρει ακόµα περισσότερο και να 

απειλήσει όπως µπορεί. Αυτό το γεγονός ίσως 

να κάνει την αντίπαλό µας πιο ευάλωτη. 

 

  

 

 

 

“ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ” ΕΙΠΕ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΤΟΡΟΣΙ∆ΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ “ΓΚΟΛ 

ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ” 

 

 

 

 

ΑΥΓΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

 



 

 

Ως παγίδα χαρακτήρισε τον αγώνα µε τον Άρη ο 

προπονητής του Ολυµπιακού, Παναγιώτης 

Γιαννάκης, στο περιθώριο της επίσηµης παρουσίασης 

της συνεργασίας της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ µε την 

VOLVO Ελλάς που θα είναι επίσηµος χορηγός της 

για τη σεζόν 2008/09. Ο κόουτς της πειραϊκής οµάδας 

τόνισε ότι οι παίκτες θα νιώσουν κάπως άβολα λόγω 

της απουσίας του κόσµου αλλά υπογράµµισε ότι 

στόχος της οµάδας είναι να παίζει καλό µπάσκετ µε ή 

χωρίς κόσµο ενώ δήλωσε ότι ο αγώνας µε τους 

«κιτρινόµαυρους» θα είναι πολύ δύσκολος γι’ αυτό 

και πρέπει να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό. 

 

Αυτή τη φορά η ΤΣΣΚΑ Μόσχας δικαιολόγησε τον 

τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Μετά τη 

συντριβή της µε 94-66 από τους Μάτζικ στο 

Ορλάντο, η οµάδα του Ετόρε Μεσίνα έχασε και 

από τους Ράπτορς στο Τορόντο, αλλά αυτή τη 

φορά µε 86-78. Ο ρωσικός σύλλογος προηγήθηκε 

µε +9 στο ηµίχρονο, ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν 

ανάλογη. Οι «Καναδοί» προσπέρασαν και παρά το 

γεγονός ότι απειλήθηκαν και πάλι στο φινάλε (80-

76, 1:53 πριν το τέλος) έφτασαν στη νίκη. Ο Κρις 

Μπος είχε 24 πόντους και 10 ριµπάουντ, ενώ σε 

απόδοση τον ακολούθησε ο Χοσέ Καλντερόν µε 14 

πόντους και 6 ασίστ για τους νικητές. Από πλευράς 

ηττηµένων οι Ραµούνας Σισκάουσκας και Έραζεµ 

Λόρµπεκ είχαν 15 και 14 πόντους αντίστοιχα. Ο 

Νίκος Ζήσης αγωνίστηκε για 6:09 έχοντας ένα 

άστοχο σουτ κι ένα ριµπάουντ. 
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ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΝΟΥ 

 

 

 

«Είµαστε η µόνη νόµιµη 

ΚΑΕ»  
Μετά την απόφαση της ΕΕΑ να µην 

εκδώσει πιστοποιητικό συµµετοχής στην 

Καβάλα, η οποία, ουσιαστικά, έχασε το 

δικαίωµα να αγωνιστεί στην Α1 µπάσκετ, 

προέκυψαν δύο υποψήφιες οµάδες για να 

αντικαταστήσουν τους Μακεδόνες. Η µια 

είναι η ∆άφνη, η οποία πήρε την τρίτη θέση 

στο περυσινό πρωτάθληµα της Α2. Η 

δεύτερη ήταν ο Ιωνικός Λαµίας, που θεωρεί 

πως η ∆άφνη δεν έχει το δικαίωµα να 

αγωνιστεί στα µεγάλα «σαλόνια», µε τους 

Φθιωτούς να έχουν καταλάβει την τέταρτη 

θέση. Πλέον, προέκυψε και µια οµάδα που 

αγωνίστηκε την περυσινή περίοδο στην Α1 

και υποβιβάστηκε. Μιλάµε για την 

Ολυµπιάδα Πατρών, η οποία, την Πέµπτη, 

εξέδωσε ανακοίνωση, µε την οποία θεωρεί 

πως αυτή είναι η µοναδική νόµιµη ΚΑΕ και 

θα πρέπει να επιστρέψει στα µεγάλα 

«σαλόνια» 
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This is… Κουφός 
Τα πρώτα δείγµατα γραφής του µεγάλου του 

ταλέντου άρχισε να δείχνει ο Κώστας Κουφός 

και στο ΝΒΑ. Ο 19χρονος οµογενής σέντερ 

απάντησε µε τον καλύτερο τρόπο στις… 

δηµόσιες παρατηρήσεις του προπονητή του, 

Τζέρι Σλόαν, πραγµατοποιώντας εξαιρετική 

εµφάνιση στη φιλική ήττα των Γιούτα Τζαζ από 

τους Νάγκετς, στο Ντένβερ, µε 120-119, στην 

παράταση (κ.α 109-109). Αγωνιζόµενος για 

περίπου 20 λεπτά (19:52), ο Κουφός πέτυχε 11 

πόντους µε 5/6 δίποντα και 1/1 τρίποντο, 

κατέβασε 7 ριµπάουντ (3 επιθετικά), είχε µία 

ασίστ, µία τάπα και µόλις ένα λάθος. 
 

Ανοικτό το ενδεχόµενο να ακολουθήσει 

το κύµα... έλευσης µεγάλων αστέρων του 

ΝΒΑ στην Ευρώπη άφησε ο Χέντο 

Τούρκογλου. Ο Τούρκος φόργουορντ 

έχει τη δυνατότητα στο τέλος της 

περιόδου να αναζητήσει ένα καλύτερο 

συµβόλαιο από τα 7,3 εκατ. δολάρια που 

προβλέπεται να εισπράξει από τους 

Ορλάντο Μάτζικ την επόµενη σεζόν 

(2009-2010), όταν και λήγει η συµφωνία 

του 

 

Στην Τσιµπόνα ο Χόµαν, 

τιµωρία για Μάρσαλ  
Στην Τσιµπόνα θα συνεχίσει την καριέρα 

του ο Τζάρεντ Χόµαν. Ο Αµερικανός, 

πρώην φόργουορντ του Αµαρουσίου, 

υπέγραψε συµβόλαιο για τον επόµενο 

έναν µήνα µε την κροατική οµάδα, ούτως

ώστε να αντικαταστήσει προσωρινά τους 

τραυµατίες Μάρκοτα και Πρκάτσιν. 

Ουσιαστικά, ο 28χρονος άσος θα 

δοκιµαστεί αυτό το διάστηµα από το 

τεχνικό τιµ των δύο φορές πρωταθλητών 

Ευρώπης και, αν πείσει, θα επεκτείνει το 

συµβόλαιό του 

 

Η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει και 

το ΝΒΑ, το οποίο προχώρησε στην 

εξάλειψη 80 θέσεων εργασίας στις 

Ηνωµένες Πολιτείες. 

ΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΒΑ! 



 

 

 

ΦΑΒΟΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ 

ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ 

ΟΙ ΠΑΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ 

ΤΟΥ ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ.ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ 

ΦΙΓΟΥΡΑΡΟΥΝ ΣΤΗ 

∆ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΩ ΟΙ 

ΠΑΙ∆ΕΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΗ ΜΕΤΑ 

ΑΠΟ 3 ΣΕΡΙ ΝΙΚΕΣ 

Σελίδα 5ΚΟΥΚΑΚΙ 

 

Είµαι κι’ εγώ φανατικός κ δεν την πάλεψα άλλο

και έπα για το Κουκάκι µας το ποίηµα µου να 

βγάλω. 

Η οµάδα site έφτιαξε θυµίζει club µεγάλο

τον Μοσχονά να διώξουµε δεν τον αντέχω άλλο. 

 

 

Μπρος σε γεµάτες κερκίδες και µια “δύσκολη” 

ατµόσφαιρα (χωρίς ακρότητες όµως) το 

Παιδικό και το Εφηβικό πήραν εκτός έδρας ροζ 

φύλλα αγώνα, δείχνοντας αν µη τι άλλο τον 

χαρακτήρα τους. 

Οι Παίδες του ∆ηµήτρη Μπουζούλα 

επικράτησαν µε 52-51 στην παράταση µετά από 

ένα µατς… θρίλερ έχοντας για µεγάλο 

πρωταγωνιστή τον Χρήστο Καλαϊτζή. Πλέον οι 

“µικροί” του Κουκακίου έχουν ρεκόρ 3-2. 

Οι Έφηβοι του Στέφανου Τριαντάφυλλου, παρά 

τις απουσίες τους (Ελ Αστάχ, Βασιλόπουλος) 

και παρότι δεν έπιασαν υψηλά στάνταρ 

απόδοσης επικράτησαν µε 49-42 ευκολότερα 

από ότι δείχνει το τελικό σκορ. Ξεκίνησαν µε 

10-0 στα πρώτα λεπτά και ουσιαστικά δεν… 

κοίταξαν πίσω. Ήταν η 3η τους νίκη σε 4 

παιχνίδια. 

Επόµενο ραντεβού; Την ερχόµενη Τρίτη 

(21/10) απέναντι στην Αναγέννηση 

Πετραλώνων. 

Άγιος Θωµάς-Κουκάκι: 51-52  (Παιδικό) 

Κουκάκι (Μπουζούλας): Βασιλόπουλος 4, 

Σκαβάρας 2, Σεχάι Μ, Ζαρκάδας 6, Τσουτσάνης 

2, Γκρίλας 6, Σούλη 2, Καλαϊτζής 15 (2), 

Φλουτσάκος 7, Αντωνόπουλος 6 

Άγιος Θωµάς-Κουκάκι: 42-49 (Εφηβικό) 

Κουκάκι (Τριαντάφυλλος): Γονιανάκης 16 (1), 

Ανασοντζής 4, Πιτιανούδης, Μύρτου, Παππάς 2, 

Κώτση 8 (1), Μούστα 9 (1), Αθανασίου, 

Μπαλτάσης 10 (1). 

Ποίηµα Μανιάτη 

Το έγκριτο eskabasket διοργανώνει 

ψηφοφορία για την ανάδειξη του 

κορυφαίου παίκτη της Β’ ΕΣΚΑ, στην 

οποία βρίσκεται κι ο δικός µας, ∆ηµήτρης 

Μοσχονάς. 

Την ήττα γνώρισε το Κουκάκι (69-65) στο 

ντέρµπι της 3ης αγωνιστικής του 2ου Οµίλου 

της Β’ ΕΣΚΑ µε αντίπαλο τον Προµηθέα 

Χαλανδρίου. Ήταν η πρώτη εντός έδρας 

“γκέλα” για τους “κυανοκίτρινους” κι η 

δεύτερη συνολικά ήττα τους σε τρία 

παιχνίδια. 



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

ΠΑΙ∆ΩΝ ΤΗΣ Β ΕΣΚΑ ΜΕ ΤΟ 

ΚΟΥΚΑΚΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ∆ΙΑΤΗΡΕΙ ΤΙΣ 

ΕΛΠΙ∆ΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ 
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∆ιεύθυνση 

17672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΤΤΙΚΗ 

Τηλέφωνο:Τηλέφωνο:Τηλέφωνο:Τηλέφωνο:    

2109510587 

 

Φαξ:Φαξ:Φαξ:Φαξ:    

2109510809 

 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:    
mail@7lyk-kallith.att.sch.gr 

Είµαστε στο Web! 

Επισκεφθείτε µας στη 

διεύθυνση: 

blogs.sch.gr/7lykkall 

    

7o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
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«Ιέρο» απόντος 
Με στόχο ένα θετικό αποτέλεσµα αναχώρησε η 

αποστολή του Ολυµπιακού σήµερα το πρωί για 

την Κωνσταντινούπολη, όπου θα αντιµετωπίσει 

την Πέµπτη (21:15, Mega και NovaΣΠΟΡ FM 

94,6) τη Γαλατάσαραϊ για την πρώτη 

αγωνιστική της φάσης των οµίλων του 

Κυπέλλου UEFA. Εκτός αποστολής έµεινε ο 

Ιεροκλής Στολτίδης, που ταλαιπωρείται από 

διάστρεµµα. Πιθανότατα θα προωθηθεί στο 

κέντρο ο Άντζας δίπλα στον Πατσατζόγλου και 

ο Ζεβλάκοφ θα παίξει στο κέντρο της άµυνας. 

Παίρνει τη θέση του Κοβάσεβιτς ο Μπελούτσι. 

Πολλά αγωνιστικά προβλήµατα έχουν οι 

Τούρκοι, «εξαφανίστηκαν» σε µισή ώρα τα 

εισιτήρια του αγώνα 

Τα χαµόγελα για την πολύ καλή πορεία 

στο πρωτάθληµα σταµατούν εδώ στον 

Ολυµπιακό, αφού πλέον τα βλέµµατα 

στρέφονται στην αναµέτρηση της 

Πέµπτης µε τη Γαλατάσαραϊ στο «Αλί 

Σάµι Γεν» για το Κύπελλο UEFA. 

Εκτός µάχης οι Ντουντού, Τζόρτζεβιτς 

και Λεονάρντο, αµφίβολη και η 

συµµετοχή του Στολτίδη που έχει 

υποστεί διάστρεµµα. Νοκ άουτ για 15 

µέρες µε τράβηγµα ο Ραούλ Μπράβο, 

που όπως και ο Γιάννης Παπαδόπουλος 

δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής στην 

Ευρώπη. Μπελούτσι για βασικό 

ετοιµάζει πιθανότατα ο Βαλβέρδε στη 

θέση  

Κόντρα στα 

προβλήµατα 
 

Εκτός αποστολής θα είναι και ο Ραούλ 

Μπράβο στο παιχνίδι του Ολυµπιακού µε τη 

Γαλατασαράι 


