
Σ
υµπληρώνει δέκα ηµέρες στον Ολυµπιακό, στη 
µεγάλη πρόκληση της καριέρας του, ωστόσο 
δείχνει αποφασισµένος να διεκδικήσει κάθε 

ευκαιρία που θα πάρει. Ο Γιάννης Μασούρας, από 
τις ελπίδες του ελληνικού ποδοσφαίρου, αποκτή-
θηκε από την ΑΕΛ στις 28 Ιουνίου, πρόλαβε να πά-
ει στο Ζέεφελντ, να κάνει ντεµπούτο στο φιλικό µε 
την Μποτοσάνι και ετοιµάζεται για τη δύσκολη συ-
νέχεια. Ο δεξιός µπακ των «ερυθρολεύκων» µιλά στη 
Realnews για τις πρώτες του εντυπώσεις και τα κίνη-
τρα που του δίνει η µεταγραφή του στον Ολυµπιακό. 

 Γιάννη, λίγες ηµέρες στον Ολυµπιακό, αλλά νέα 
σελίδα στην καριέρα σου.

Σίγουρα, είναι µεγάλη ευκαιρία για εµένα. Χάρη-
κα πολύ για τη µεταγραφή µου και αµέσως εν-
σωµατώθηκα µε την αποστολή της οµάδας στην 
Αυστρία. Είναι µεγάλη η πρόκληση, πολλά τα κί-
νητρα, ελπίζω να τα καταφέρω και να δικαιώσω 
αυτούς που µε εµπιστεύτηκαν για να έρθω στον 
Ολυµπιακό. 
 Πρόλαβες να παίξεις και στο δεύτερο φιλικό της 

οµάδας, οι πρώτες σου εντυπώσεις;
∆ουλεύουµε σκληρά, δουλεύουµε πολύ, αυτός εί-
ναι και ο στόχος µας. Θέλουµε ο Ολυµπιακός να ε-
πιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλή-
µατος. Γι’ αυτό γίνονται και πολλές αλλαγές, είµα-
στε πολλά νέα πρόσωπα. Ηταν ξεχωριστή στιγµή 
για την καριέρα µου η πρώτη µου συµµετοχή µε 
τη φανέλα του Ολυµπιακού, όπως και για τα άλλα 
παιδιά. Πιστεύω πως γίνεται καλή δουλειά και θα 
τα καταφέρουµε να πετύχουµε τους στόχους µας. 
 Προς τα έξω φαίνεται να υπάρχει και καλό κλί-

µα µεταξύ σας, θα βοηθήσει αυτό;
Οντως, από την πρώτη στιγµή το εισέπραξα αυ-
τό. Με υποδέχθηκαν και εµένα µια χαρά, είναι κα-
λό το κλίµα και πιστεύω ότι παίζει σηµαντικό ρό-
λο σε µια οµάδα. 
 Θα είναι καλύτερος ο Ολυµπιακός στο επόµε-

νο πρωτάθληµα; 
Σίγουρα! Οπως σας είπα, δουλεύουµε σκληρά και 
σωστά. Ο κ. Μαρτίνς µέσα από τις προπονήσεις 
και τα µατς περνάει τις οδηγίες του, θέλει να βά-
λει το δικό του στιλ. Και στα δύο φιλικά πιστεύω 
πως η εικόνα της οµάδας ήταν καλή. Σηµασία, βέ-
βαια, έχει να είµαστε έτοιµοι στα επίσηµα µατς 
και σε πρώτη φάση τον Αύγουστο, στα προκρι-
µατικά του Γιουρόπα Λιγκ. Γι’ αυτόν τον λόγο, θα 
δώσουµε και αρκετά φιλικά στο Βέλγιο και στην 
Ολλανδία. Πιστεύω πως θα είµαστε όπως πρέ-
πει, η οµάδα θα είναι βελτιωµένη και θα πετύχει 
τους στόχους της. 
 Οι δικοί σου στόχοι για τη νέα χρονιά;
Να δικαιώσω αυτούς που µε πίστεψαν. Ξέρω πού 
βρίσκοµαι. Θέλω να κοιτάζω τη δουλειά µου στις 
προπονήσεις, να είµαι καλύτερος από ηµέρα σε 
ηµέρα. Να είµαι έτοιµος όταν ο προπονητής α-
ποφασίζει να µε χρησιµοποιήσει και να πανηγυ-
ρίσω το πρωτάθληµα µε τον Ολυµπιακό. Αυτός 
είναι ο µεγάλος µας στόχος, το γνωρίζουµε όλοι. 
Θέλουµε ο Ολυµπιακός να επιστρέψει στην κο-
ρυφή, να είναι πάλι πρώτος. Τόσο εγώ όσο και οι 
συµπαίκτες µου θα κάνουµε ό,τι καλύτερο. Θα ή-
θελα να ευχαριστήσω και τον κόσµο, µου έχουν 
στείλει µηνύµατα στήριξης, είναι καλό αυτό για 
έναν νέο παίκτη. 

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΒΕΡΒΕΛΕΣ

Ο Ατρόμητος είναι από τις 
ομάδες που δεν έχουν ακόμη 
τηλεοπτικό συμβόλαιο και ο 
Γ. Σπανός δηλώνει στην «R» ότι 
η Σούπερ Λιγκ δεν θα ξεκινήσει

Μπλόκο στο 
πρωτάθλημα
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ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στους ομίλους της 
κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης είναι 
ο μεγάλος στόχος του «∆ικέφαλου» 
σύμφωνα με τον Κάνιας, ο οποίος θέλει να 
ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον σύλλογο 
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δουλειά
«∆ουλεύουµε 
σκληρά και σωστά. 
Ο κ. Μαρτίνς µέσα 
από τις προπονή-
σεις και τα µατς 
περνάει τις οδηγίες 
του, θέλει να βάλει 
το δικό του στιλ», 
τονίζει ο Γιάννης 
Μασούρας

!

«Να φέρουµε ξανά 
τον Ολυµπιακό 
στην κορυφή»

Ο νέος 
παίκτης των 

«ερυθρολεύκων» 
Γιάννης 

Μασούρας µιλά 
στην «R» για 
τους στόχους 

της οµάδας και 
δηλώνει: «Είναι 
µεγάλη ευκαιρία 
για εµένα, θέλω 

να δικαιώσω 
αυτούς που µε 

εµπιστεύτηκαν»


