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ΝΒΑ: Οι πιο ακριβοπληρωμένοι 
παίκτες του 2021!
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς βρίσκεται στην κορυφή της λίστας 
των πιο ακριβοπληρωμένων NBAers για το 2021.
Το ΝΒΑ Βuzz έφτιαξε το TOP 5 των πιο ακριβοπληρω-
μένων, μετρώντας συμβόλαιο και εμπορικές συμφωνί-
ες κάθε παίκτη.
Στην κορυφή βρίσκεται ο ΛεΜπρόν με 95 εκατ. δολά-
ρια και ακολουθούν οι Κάρι και Ντουράντ με 74 και 
65 εκατ. δολάρια αντίστοιχα.
Την 5άδα κλείνουν οι Ράσελ Ουέστμπρουκ και Τζέιμς 
Χάρντεν.

Τσιτσιπάς: «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο κόσμος μισεί τόσο πολύ»

Σακίλ: «Αγαπημένος μου Έλληνας παίκτης όλων 
των εποχών ο Φασούλας, δεύτερος ο Γιάννης»! 

Για τα κακόβουλα σχόλια που έχει δεχθεί από με-
ρίδα του κόσμου, μίλησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
Μιλώντας στο ελληνικό πρόγραμμα του αυστρα-
λιανού ραδιοφωνικού σταθμού SBS ο Ελληνας 
τενίστας αναφέρθηκε στο πρόσφατο «ξέσπασμά» 
του ενάντια στους... haters.
«Πολλές φορές βλέπω μίσος από τον κόσμο. Όχι 
ότι με ενδιαφέρει γιατί ξέρω τι άνθρωπος είμαι 
και τι προθέσεις έχω. Δεν έχω καμία αρνητική ή 
κακή πρόθεση για κανέναν, αγαπάω τους πάντες. 
Γενικά μου αρέσει να προβάλλω και να αφήνω 
μια θετική αύρα  με τους ανθρώπους με τους 
οποίους βρίσκομαι και περνάω χρόνο.
Όμως, πολλές φορές βλέπω σχόλια στο ίντερ-
νετ, μου στέλνουν κάποιοι φίλοι μου, μέλη της 
οικογένειάς μου για όλο αυτό το μίσος που 
υπάρχει στο ίντερνετ και δεν μπορώ να κα-
ταλάβω γιατί ο κόσμος μισεί τόσο πολύ, για 

λόγους που είναι τελείως ανούσιοι.
Έτσι το βλέπω εγώ... Και προσπαθώ να εκφρα-
στώ με τη δική μου φωνή, νομίζω ότι το twitter 
είναι καλό μέσο κοινωνικής δικτύωσης που μου 
δίνει τη δυνατότητα να εκφραστώ σαν άνθρωπος 
και σαν αθλητής».

Ο Σακίλ Ο’ Νιλ εκθείασε τον Παναγιώτη Φα-
σούλα, χαρακτηρίζοντας την «αράχνη» του ελ-
ληνικού μπάσκετ ως τον αγαπημένο του Έλλη-
να παίκτη όλων των εποχών, πάνω από τον 
Γιάννη Αντετοκούνμπο!
Ο Σακίλ Ο’ Νιλ, ο πιο dominant ψηλός στη 
σύγχρονη ιστορία του ΝΒΑ, τέσσερις φορές 
πρωταθλητής στην κορυφαία λίγκα του πλα-
νήτη και 15 φορές All-Star παρουσιάζει πλέον 
την εκπομπή «Inside The NBA» του ΤΝΤ στο 
πλευρό των Τσαρλς Μπάρκλεϊ, Έρνι Τζόνσον 
και Κένι Σμιθ.
Ο «Σακ» αναφέρθηκε στον Παναγιώτη Φασού-
λα, χαρακτηρίζοντάς τον υποψήφιο για την 
προεδρία της ΕΟΚ ως τον αγαπημένο παίκτη 
του στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ!

«Μιλώντας για την Ελλάδα, θέλω να δώσω χαι-
ρετισμούς στον αγαπημένο μου Έλληνα παίκτη, 
τον Φασούλα! Ο Φασούλας είναι ο αγαπημένος 
μου παίκτης στην ιστορία του ελληνικού μπά-
σκετ, ο Greek Freak είναι δεύτερος».

Australian Open: 
Είσοδος σε 30.000
φιλάθλους ημερησίως
Σε 30.000 φιλάθλους την ημέρα θα επιτρέπεται η εί-
σοδος στο φετινό Australian Open. 
Σε 30.000 θεατές την ημέρα θα περιοριστεί η προσέ-
λευση θεατών για το Australian Open (8-21/2), σύμ-
φωνα με τον υπουργό Αθλητισμού της πολιτείας της 
Βικτόρια, Μάρτιν Πάκουλα. Αν και αυτός ο αριθμός 
αντιστοιχεί στο 50% του μέσου όρου των τελευταίων 
ετών, ο Πάκουλα τόνισε ότι η πρόκειται για τον με-
γαλύτερο αριθμό φιλάθλων σε αθλητική διοργάνωση 
από την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού.
Σημειωτέον ότι τις τελευταίες πέντε μέρες η είσοδος 
θα επιτρέπεται μόνο σε 25.000, καθώς θα διεξάγονται 
λιγότεροι αγώνες.
«Αυτό θα σημαίνει ότι στις 14 ημέρες θα έχουμε περί-
που 390.000 ανθρώπους εδώ, στο «Melbourne Park», 
και αυτό είναι περίπου το 50% του μέσου όρου τα τε-
λευταία τρία χρόνια» δήλωσε ο Πάκουλα και πρόσθε-
σε: «Δεν θα είναι το ίδιο όπως τα τελευταία χρόνια, 
αλλά θα είναι η πιο σημαντική διεθνής διοργάνωση 
με θεατές που ο κόσμος έχει δει σε πολλούς, πολλούς 
μήνες».

Σπανούλης: «Αγαπημένος μου 
ο Τζόρνταν, τυχερός αν ενέπνευσα 
τον Γιάννη και τον Ντόντσιτς»

Ο
αρχηγός του Ολυμπιακού μίλησε για 
τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μάικλ 
Τζόρνταν και Λούκα Ντόντσιτς.
Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στην 

«Wall Street Journal» για το πέρασμά του από 
το ΝΒΑ και φυσικά για τον Γιάννη Αντετοκούν-
μπο.
Αναφερόμενος στους MVP του NBA και τον 
Λούκα Ντόντσιτς είπε, «Είμαι μεγάλος φαν και 
των δύο και πάντα τους παρακολουθώ. Μακάρι 
να ήμουν μια καλή έμπνευση για εκείνους. Θα 
είμαι πολύ πολύ πολύ πολύ τυχερός αν τους 
βοήθησα έστω και λίγο ή αν τους ενέπνευσα 
για να πάρουν κάποιες κινήσεις ή συμβουλές 
ώστε να γίνουν αυτοί που είναι».
Για τη θητεία του στο NBA και στους Ρόκετς,  
«Λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. Αλλά εντάξει, 
κάποιες φορές τα πράγματα δεν πηγαίνουν 
όπως τα θέλεις. Ίσως είναι καλύτερο που γύρι-
σα στην Ευρώπη και έκανα αυτή την καριέρα». 
Ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε επίσης πως: 
«Μεγάλωσα με τον Μάικλ Τζόρνταν, οπότε αυ-
τός ήταν ο αγαπημένος μου παίκτης. Εύχομαι 

στον Ντόντσιτς να γίνει ένας από τους κορυφαί-
ους όλων των εποχών και στον Αντετοκούνμπο 
να κατακτήσει σύντομα ένα πρωτάθλημα. Τα 
παιδιά μου είναι φαν και των δύο, μου ζητούν 
να τους δείχνω highlights από τους αγώνες 
τους. Αυτή τη στιγμή εμπνέουν πολλά παιδιά, 
περισσότερα απ’ όσα εγώ». 


