
∆
εν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις ο 
Γιάγια Τουρέ, ποδοσφαιριστής παγκό-
σµιας εµβέλειας και λάµψης. Ολα όσα 

είχε να αποδείξει στο διεθνές στερέωµα, τα 
έκανε και µε το παραπάνω. Ολα; Ή έχει κι άλ-
λα για να µας θαµπώσει, όπως τότε, το 2005, 
όταν πρωτοφόρεσε τη φανέλα µε τον δαφ-
νοστεφανωµένο έφηβο; Στον Ολυµπιακό λέ-
νε «ναι» και γι’ αυτό ο Βαγγέλης Μαρινάκης 
έβαλε ξανά βαθιά το χέρι στην τσέπη, προσφέ-
ροντας στον κόσµο του Θρύλου έναν αληθινό 
δανδή της µπάλας, απόλυτο σταρ του είδους 
του. Ο 35χρονος άσος ανεβάζει ρυθµούς για 
να βοηθήσει και πάλι την οµάδα που, ουσια-
στικά, τον ανέδειξε. Τρεις πρώην συµπαίκτες 
του στους «ερυθρόλευκους», ο Γιάννης Οκκάς, 
ο Χρήστος Πατσατζόγλου και ο Θανάσης Κω-
στούλας, µοιράζονται µε τους αναγνώστες της 
Realnews τις αναµνήσεις τους από εκείνον.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΚΚΑΣ: Ηταν µια ήρεµη δύναµη 
στο κέντρο, ένας µικρός γίγαντας και µαζί ένα 
φόβητρο για τον καθένα, λόγω των σωµατι-
κών του προσόντων. Ακόµη και στην προπό-
νηση το σκεφτόµασταν να πάµε να του πά-
ρουµε την µπάλα, δύσκολα το παίρναµε από-
φαση, φανταστείτε ο αντίπαλος... Αν θα χρη-
σιµοποιούσα µια µόνο λέξη γι’ αυτόν θα τον 
χαρακτήριζα ηγέτη. Υπήρξε εξαιρετικός σε 
όλο το µήκος του άξονα και η µορφή του δέ-
σποζε παντού. ∆εν το συζητάµε ότι είναι µε-
γάλη µεταγραφή και αν ειδικά έχει διατηρη-
θεί σε καλό επίπεδο, που το πιστεύω, θα βο-
ηθήσει πολύ την οµάδα του. Και το πιστεύω 
γιατί έχει προσέξει τον εαυτό του, αφού και 
τότε θυµάµαι ήταν επαγγελµατίας πάντοτε σε 
όλα του, µη δίνοντας αφορµή για το παραµι-
κρό αρνητικό σχόλιο. 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΑΤΖΟΓΛΟΥ: Αυτό που έχω 
να πω είναι ότι το 50% της αξίας του να δώσει 
στον Ολυµπιακό, θα είναι µακράν ο καλύτερος 
του πρωταθλήµατος. Και µπορεί να µην είµαι 
της άποψης ότι ένας παίκτης µόνος του αρκεί 
για την επιτυχία σε µια οµάδα, όµως καλώς ή 
κακώς τέτοιες προσωπικότητες σπανίζουν στον 
ποδοσφαιρικό πλανήτη και άρα είναι ευπρόσ-
δεκτες παντού. Ο Γιάγια είχε δείξει µε το κα-
ληµέρα από τι πάστα είναι καµωµένος. Σπου-
δαίος µε την µπάλα στα πόδια, µε προσόντα 
απίστευτα και µαζί µε ευφυΐα ξεχωριστή. Θα 
φανεί βεβαίως σε τι κατάσταση είναι, όµως εί-
µαι σίγουρος γι’ αυτόν και για εκείνους που 
τον επέλεξαν.
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ: Το πρώτο που θυ-
µάµαι είναι ένας... θεόρατος τύπος στην προ-
πόνηση, πρώτο µπόι, αλλά και µπαλαδόρος. 
Από την αρχή το νιώσαµε όλοι ότι στον Ολυ-
µπιακό θα ήταν περαστικός και πως η εξέλιξή 
του θα ήταν ραγδαία, όπως κι έγινε. Με την 
µπάλα στα πόδια ήταν ασταµάτητος, εξίσου 
αποτελεσµατικός στα επιθετικά και στα αµυ-
ντικά του καθήκοντα. Παράλληλα σωστός µε 
όλους µας, τον προσέγγιζες εύκολα, δεν ήταν 
κάποιος φαντασµένος ή απόµακρος. Ωραίος 
τύπος. ∆εν έχω καµιά αµφιβολία ότι θα δώσει 
πολλά στην οµάδα, βοηθώντας τη στην επίτευ-
ξη των στόχων της.
 ΜΙΧ. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ
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Ο προπονητής του 
Παναθηναϊκού ανοίγει τα 
χαρτιά του στην «R» και 
μιλά για τους νέους παίκτες 
και το μέλλον της ομάδας
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«ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ»
Ο Μπρούνο Γκάμα είναι ο νέος 
ηγέτης του Αρη. Ο Πορτογάλος 
μεσοεπιθετικός δηλώνει ευτυχισμένος 
στη Θεσσαλονίκη και είναι σίγουρος ότι 
οι «κίτρινοι» θα έχουν μια εντυπωσιακή 
σεζόν 
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Το όραμα 
του ∆ώνη

Γίγαντας 
και φόβητρο!

Τρεις πρώην συµπαίκτες του Γιάγια Τουρέ 
µιλούν για το «θηρίο» που επέστρεψε στα ελληνικά 

γήπεδα και στον αγαπηµένο του Ολυµπιακό

ηγέτης
«Αν θα 
χρησιµοποιούσα 
µια µόνο λέξη 
γι’ αυτόν, θα 
τον χαρακτήριζα 
ηγέτη», λέει ο 
Γιάννης Οκκάς

ευφυΐα
«Σπουδαίος µε την 
µπάλα στα πόδια, 
µε προσόντα 
απίστευτα και 
µε µια ευφυΐα 
ξεχωριστή», 
τονίζει ο Χρ. 
Πατσατζόγλου

στόχοι
«Θα δώσει πολλά 
στην οµάδα, 
βοηθώντας τη 
στην επίτευξη 
των στόχων 
της», δηλώνει 
ο Θανάσης 
Κωστούλας


