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Παίκτης του Ολυμπιακού θα παραμείνει για τα 
επόμενα δύο χρόνια ο Σακίλ ΜακΚίσικ, καθώς ο 
Αμερικανός γκαρντ, υπέγραψε την ανανέωση της 
συνεργασίας του με τους «ερυθρόλευκους» μέχρι 
το καλοκαίρι του 2023.
«Είναι απίστευτο το συναίσθημα», δήλωσε ο Σα-
κίλ ΜακΚίσικ στο olympiacosbc.gr. και πρόσθε-
σε: «Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων και χαρούμενος 
που θα μπορέσω κάποια στιγμή να παίξω και 
πάλι μπροστά τους φιλάθλους μας. Αυτό για εμέ-
να είναι το πιο σημαντικό! Πρώτα από όλα θέλω 
να ευχαριστήσω από καρδιάς τους Προέδρους, 
κυρίους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο και 
τον κόουτς Μπαρτζώκα για τη μεγάλη ευκαιρία 
που μου δίνουν. Η κίνησή τους να ανανεώσουν 
τη συνεργασία μας πριν το τέλος της σεζόν, εί-
ναι σίγουρα ένα σημάδι πως πιστεύουν σε εμέ-
να. Τώρα εξαρτάται από εμένα να αποδώσω στο 
παρκέ και να προσπαθήσω να βοηθήσω την ομά-
δα να κατακτήσει μια ακόμα Ευρωλίγκα. Πέρυσι, 
ήρθα προς το τέλος της σεζόν, οπότε η φετινή 
είναι ουσιαστικά η πρώτη μου επίσημη χρονιά 
στην λίγκα. Μαθαίνω πάρα πολλά και έχω την 
ευκαιρία να αποκτήσω σταθερότητα σε ένα μέρος 
που μπορώ να αποκαλώ σπίτι μου. Είμαι πολύ 
χαρούμενος εδώ και ελπίζω η συνεργασία μας να 
συνεχιστεί και πέρα από το 2023!».

Όλο και πληθαίνουν οι φωνές για το φετινό All 
Star Game και όταν αυτές οι φωνές προέρχονται 
από τους κορυφαίους της λίγκας, τότε τα πράγ-
ματα δυσκολεύουν. Ο ΛεΜπρον Τζέιμς χθες πα-
ραδέχτηκε ότι δεν έχει καμιά διάθεση να βρεθεί 
στον θεσμό και σήμερα ο Γιάννη Αντετοκούνμπο 
συμφώνησε απόλυτα μαζί του.
«Πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε τον μεγάλο. Ο 
μεγάλος είπε ότι δεν έχει ενθουσιασμό και ενέρ-
γεια για το All Star Game και εγώ σκέφτομαι το 
ίδιο. Θέλω να δω την οικογένεια μου».
Το φετινό All Star Game έρχεται σε μια περίεργη 
συνθήκη, με την πανδημία να συνεχίζει να ταλαι-
πωρεί τον πλανήτη και τους παίκτες ήδη να έχουν 
μπει σε μια φούσκα και πλέον να παίζουν για την 
νέα σεζόν, με πάρα πολλούς περιορισμούς. 

Συμφώνησε ο Αντετοκούνμπο με 
ΛεΜπρον: «Πρέπει να ακολουθήσουμε 
τον μεγάλο, ούτε εγώ έχω όρεξη 
για το All Star Game!» 

Ανανέωσε μέχρι το 2023 ο ΜακΚίσικ

Βουλγαρία - Ελλάδα 55-73: Η Φασούλα 
έστειλε την Εθνική στο EuroBasket 2021

Τ
ο φινάλε της προκριματικής φάσης ήταν 
ένα πραγματικό θρίλερ για γερά νεύρα για 
την Εθνική Γυναικών που ήθελε νίκη με 18 
πόντους απέναντι στη Βουλγαρία, τα κατά-

φερε με 73-55 χάρη σε γκολ-φάουλ της Μαριέλας 
Φασούλα στα 12» και προκρίθηκε στην τελική φάση 
του EuroBasket 2021. Το αντιπροσωπευτικό μας συ-
γκρότημα έπαιξε με πάθος και πείσμα από το πρώτο 
δευτερόλεπτο, έχτισε προβάδισμα δέκα πόντων στο 
πρώτο δεκάλεπτο, το έχασε λίγο πριν από το ημί-
χρονο, είχε όμως αποτελεσματικότητα στην άμυνα 
στην τρίτη περίοδο και αποφασιστικότητα στα τελευ-
ταία λεπτά, με την Φασούλα να παίρνει το κρίσιμο 
επιθετικό ριμπάουντ και να βάζει το γκολ-φάουλ 
στα 12» για το τελικό 73-55 που έστειλε την Ελλάδα 
στον έβδομο ουρανό. Μεγάλο ματς από την Ελληνί-
δα σέντερ που είχε 16 πόντους σε 26:31 από 7/10 
δίποντα και 2/3 βολές, μαζί με εννέα ριμπάουντ, 
ακολούθησαν Χριστινάκη (15 πόντοι - 7 ριμπάουντ 
και Νικολοπούλου (9 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ) 
σε μια βραδιά που η εθνική ομάδα είχε 25/55 δίπο-
ντα απέναντι στα 10/33 της Βουλγαρίας.
Το EuroBasket 2021 θα διεξαχθεί σε Γαλλία (Στρα-
σβούργο) και Ισπανία (Βαλένθια) από τις 17 έως τις 
27 Ιουνίου.

Ο ΑΓΩΝΑΣ
Σαρωτική ήταν η Ελλάδα στο ξεκίνημα του αγώνα. 
Με καλές συνεργασίες, με αποτελεσματικότητα από 
την περιφέρεια, με τρία λάθη και με κυριαρχία στο 
ριμπάουντ προηγήθηκε με δέκα (20-10) στο ένατο 
λεπτό, με τη Βουλγαρία να κλείνει το πρώτο δεκά-
λεπτο με 3/13 δίποντα, 1/5 τρίποντα και μία ασίστ 
για δύο λάθη. Το τρίποντο της Σπανού για το 35-27 
κράτησε την Ελλάδα μπροστά και σε μικρή απόστα-
ση, όμως η αντίδραση της Βουλγαρίας ήταν άμεση 
και το 37-33 του ημιχρόνου έμοιαζε δίκαιο καθώς η 
εθνική μας ομάδα είχε μεν τρία λάθη, είχε όμως και 
μερικά άσχημα διαστήματα στην άμυνα που δεν της 
επέτρεψαν να ξεφύγει.
Με περισσότερη ένταση στο πίσω μέρος του γηπέ-
δου, η Ελλάδα δέχθηκε μόλις εννέα πόντους στο τρί-

το δεκάλεπτο και έδειξε ικανή να πετύχει τον στόχο 
της. Πήγε στο +10 (42-52) με καλάθι της Σπανού 
στο τέλος της περιόδου, στο +12 (46-58) με καλά-
θι της Φασούλα στο 33’, πριν η Παυλοπούλου βάλει 
τρίποντο με ταμπλό για το 46-61 στο 34’, η Φασούλα 
μπλοκάρει την αντίπαλό της και η Σωτηρίου βάλει 
γκολ-φάουλ για το 46-64 και το +18 που έδινε τη με-
γάλη πρόκριση. Ένα τρίποντο της Κόστοβα στα 81» 
(70-55) πόνεσε, το λάθος της Φασούλα μετά από το 
timeout πόνεσε περισσότερο όμως η Ελλάδα είχε 
ακόμα μία ευκαιρία.
Η Νικολοπούλου αστόχησε σε τρίποντο στα 40», η 
Χριστινάκη βούτηξε και κέρδισε την κατοχή στα 23» 
και το ένα σουτ που χρειαζόταν η Ελλάδα ήταν ακόμη 
εκεί για την πρόκριση. Η Παυλοπούλου αστόχησε σε 
τρίποντο από την κορυφή, η Φασούλα πήρε το επιθε-
τικό ριμπάουντ και με γκολ-φάουλ έγραψε το 73-55 
στα 12», έμενε μια άμυνα αλλά αυτή δεν χρειάστηκε 
καθώς η Βουλγαρία δεν εκτέλεσε επίθεση για να ξε-
σπάσουν οι Ελληνίδες σε έξαλλους πανηγυρισμούς 
μετά από ένα σαραντάλεπτο που έμοιαζε με... αιώνα.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 11-20, 33-37, 42-52, 55-73
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Μιχαήλοφ): Ντιμίτροβα, Ιβάνοβα 
13 (6/13 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 3 
ασίστ), Κονσταντίνοβα, Κόστοβα 6 (2), Ζλατάνοβα 
(0/9 σουτ), Γκεοργκίεβα 12 (1), Χρίστοβα 7 (1), 
Ιβάνοβα 5 (1), Κότσεβα 6 (2), Στόιτσεβα 6 (2)
ΕΛΛΑΔΑ (Μασλαρινός): Χριστινάκη 15 (5/9 δίπο-
ντα, 1/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Νικολοπούλου 9 
(2/8 σουτ, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Παυλοπούλου 13 
(5/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Σπανού 14 (5/12 δί-
ποντα, 1/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Σπυριδοπούλου 
3, Φασούλα 16 (7/10 δίποντα, 2/3 βολές, 9 ριμπά-
ουντ), Γέμελος, Σωτηρίου 3, Σταμολάμπρου
Τα ομαδικά στατιστικά της Βουλγαρίας: 10/33 
δίποντα, 9/24 τρίποντα, 8/8 βολές, 38 ριμπάουντ 
(32 αμυντικά - 7 επιθετικά), 13 ασίστ, 2 κλεψίματα, 
1 μπλοκ, 16 λάθη
Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 25/55 δί-
ποντα, 4/11 τρίποντα, 11/15 βολές, 43 ριμπάουντ 
(33 αμυντικά - 10 επιθετικά), 15 ασίστ, 8 κλεψίματα, 
2 μπλοκ, 11 λάθη

Θρίαμβος για την Εθνική Γυναικών, που ήθελε νίκη με 
18 πόντους απέναντι στη Βουλγαρία για να προκριθεί στο 
EuroBasket 2021 και τα κατάφερε (73-55) με γκολ-φάουλ 
της Μαριέλας Φασούλα στα 12» πριν από το φινάλε.


