
∆ 
υνατό φινάλε στις µεταγραφές επεφύλασ-
σε ο Ολυµπιακός στους οπαδούς του, προ-
σθέτοντας στο ρόστερ τον Αργεντινό Μά-

ξι Λοβέρα, τον Αγκολέζο Μπρούνο Γκασπάρ και 
τον Αλγερινό Γιασίν Μπενζιά. Για τον τελευταίο, 
επιχειρώντας να προσδιορίσει το αγωνιστικό του 
προφίλ, η Realnews απευθύνθηκε σε έναν ποδο-
σφαιριστή που πέρυσι τον βρήκε απέναντί του 
στην Τουρκία. Ο Γιώργος Τζαβέλλας, ως ποδο-
σφαιριστής της Αλάνιασπορ από το 2017, τέθη-
κε αντιµέτωπος της Φενερµπαχτσέ, στην οποία ο 
Αφρικανός έπαιξε τη σεζόν που πέρασε ως δανει-
κός από τη Λιλ, και µιλά για εκείνον και τις δυνα-
τότητές του µε κολακευτικά λόγια. 

«Πρόκειται για έναν ποιοτικό ποδοσφαιριστή, 
που όταν προσαρµοστεί στο νέο του περιβάλ-
λον θα βοηθήσει πολύ», δηλώνει ο Ελληνας άσος. 
«Χρησιµοποιεί το ίδιο καλά τα δύο του πόδια, αν 
και καλύτερο είναι το δεξί, και στη Φενέρ, απ’ ό,τι 
θυµάµαι, αγωνίστηκε κυρίως ως επιθετικός µέ-
σος, παρότι υπήρχαν αγώνες που ο προπονητής 
τον έβαλε και ‘‘οκτάρι’’ και στα άκρα της επίθε-
σης. ∆εν τον λες δεινό σκόρερ, όµως στις φάσεις 
είναι πάντα µέσα και παρών, προσπαθώντας πιο 
πολύ να αξιοποιήσει τους συµπαίκτες του. Είναι 
αυτό που λέµε παίκτης οµάδας και το γεγονός ότι 
µπορεί να παίξει σε περισσότερες από µία θέσεις 
σαφώς και τον καθιστά πολύτιµο».

Εµβαθύνοντας στον τρόπο που παίζει ο 25χρο-
νος µεσοεπιθετικός, ο Τζαβέλλας επισηµαίνει: 
«Εχει καλό κοντρόλ, διαβάζει τον αντίπαλο και 
συνήθως ψάχνει το απρόβλεπτο, την κίνηση εκεί-
νη που δεν την περιµένεις και που θα προκαλέ-
σει ζηµιά. ∆υνατό του σηµείο είναι οι κάθετες 
πάσες, που συχνά γίνονται γκολ από τους συ-
µπαίκτες του. Τον λες “δεκάρι“ και εκεί νοµίζω 
ότι µπορεί να προσφέρει περισσότερα. Ενώ το 
γεγονός ότι έχει καλές παραστάσεις από υψη-
λό επίπεδο αποτελεί πρόσθετο προσόν και γε-
νικά πιστεύω ότι ο Ολυµπιακός έκανε διάνα µε 
την απόκτησή του».

Σε ερώτηση για το αν συγκρίνεται µε τον Φορ-
τούνη ή τον Βαλµπουενά, ο άσος της Αλάνια-
σπορ απαντά: «Οχι, αν και έχουν κοινά χαρα-
κτηριστικά, όπως η ταχύτητα και η τεχνική, άλλη 
πιστεύω ότι είναι η κοψιά, το στιλ του. Ο Κώστας 
µπορεί να σκοράρει, το έχει το γκολ µε πολλούς 
τρόπους, ο Μπενζιά θα σου βγάλει την ασίστ. Ο 
Βαλµπουενά θα κινηθεί καλύτερα από τα άκρα 
συγκλίνοντας στην περιοχή, είναι πιο δαιµόνιος 
και αεικίνητος, χωρίς να σηµαίνει ότι ο Μπενζιά 
µένει στατικός. Ο Αλγερινός είναι αυτό που λέµε 
επιτελικός µέσος, “βλέπει” γήπεδο και επιδιώκει 
συνεχώς να σερβίρει πάσες στους συµπαίκτες 
του». Οσο για το αν είναι σε θέση να συνει-
σφέρει άµεσα στις άφθονες όσο και απαιτητι-
κές αναµετρήσεις που περιµένουν τον Θρύ-
λο σε Ελλάδα και Ευρώπη, εκτιµά πως «δεν 
ξέρω σε τι κατάσταση είναι, όµως προφανώς 
για να τον επέλεξαν οι άνθρωποι του Ολυµπι-
ακού θα πει ότι έκριναν πως µπορεί να τους 
βοηθήσει. Ξαναλέω ότι είναι ποιοτικός 
παίκτης και τέτοιες µονάδες απο-
τελούν σηµαντική προσθήκη 
για κάθε ρόστερ». 
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Ο Γιώργος Τουρσουνίδης θεωρεί 
πλήγμα για τον «∆ικέφαλο» τον 
ευρωπαϊκό αποκλεισμό και ζητά 
επανάληψη της κατάκτησης του 
πρωταθλήματος 
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«ΕΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ Η ΕΘΝΙΚΗ»
Ο Μαρίνος Ουζουνίδης είναι αισιόδοξος 
για το «αύριο» του αντιπροσωπευτικού 
μας συγκροτήματος. Τονίζει ότι 
«έχουμε καλούς παίκτες» και 
υπογραμμίζει ότι «η ΕΠΟ πρέπει να 
στηρίξει τον νέο προπονητή» 
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πολύτιμος
«Εχει καλό 
κοντρόλ, διαβάζει 
τον αντίπαλο και 
συνήθως ψάχνει 
το απρόβλεπτο, 
την κίνηση εκείνη 
που δεν την 
περιµένεις και που 
θα προκαλέσει 
ζηµιά. Είναι αυτό 
που λέµε παίκτης 
οµάδας και το 
γεγονός ότι µπορεί 
να παίξει σε 
περισσότερες από 
µία θέσεις σαφώς 
και τον καθιστά 
πολύτιµο», τονίζει 
για τον Μπενζιά ο 
Τζαβέλλας

«Ο Αλγερινός είναι αυτό που λέµε επιτελικός 
µέσος, “βλέπει” γήπεδο και επιδιώκει συνεχώς 

να σερβίρει πάσες στους συµπαίκτες του», 
λέει ο Γιώργος Τζαβέλλας για το νέο 

απόκτηµα των «ερυθρολεύκων» 

«Μονόδρομος 
ο τίτλος για 
τον ΠΑΟΚ»

«Ο Αλγερινός είναι αυτό που λέµε επιτελικός 

«Εκανε διάνα 
ο Ολυµπιακός   

µε Μπενζιά»


