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Ολυµπιακός µπορεί να έχει χάσει έδα-
φος στη βαθµολογία του πρωταθλή-
µατος, αλλά στις τάξεις των «ερυθρο-

λεύκων» δεν χάνουν την πίστη τους. Και αυτό 
γιατί ακόµη δεν έχει ολοκληρωθεί το ένα τρίτο 
της διαδροµής για τον τίτλο και εκτιµούν ότι θα 
έχει και ο ΠΑΟΚ τις απώλειές του. Εκείνο που 
εξετάζουν, µάλιστα, είναι να γίνει η σωστή αξι-
ολόγηση το επόµενο διάστηµα και η οµάδα να 
ενισχυθεί στη µεταγραφική περίοδο του Ιανου-
αρίου σε όποια θέση κριθεί ότι υπάρχει κενό. 
Οντως η οµάδα είναι νέα. Αυτό λέει και ο Πέ-
δρο Μαρτίνς που ψάχνει έναν βασικό κορµό 
και να κάνει τη διαχείρισή του ανάλογα µε τον 
αγώνα, µε τους Πειραιώτες να είναι µέσα σε 
πρωτάθληµα, Κύπελλο Ελλάδας, αλλά και στο 
Γιουρόπα Λιγκ. 

∆ιλήµµατα υπάρχουν αρκετά. Ο Τουρέ ήταν η 
µεγάλη µεταγραφή του καλοκαιριού, αλλά ήταν 
πολύ πίσω στον τοµέα της φυσικής κατάστασης 
και ο Πορτογάλος προπονητής… περιµένει. Θα 
πρέπει, όµως, να ξεκαθαρίσει στο άµεσο µέλλον 
αν θα µπορέσει να βοηθήσει, γιατί πρόκειται και 
για ένα βαρύ συµβόλαιο, σε µία εποχή µάλιστα 
που υπάρχει άλλη τακτική προσέγγιση από τον 
σύλλογο. Ο Μαρτίνς περιµένει περισσότερα και 
από τον Ναουέλ, έναν εξτρέµ που ανεβάζει ρυθ-
µό, αλλά που θα κρίνεται έως τα τέλη ∆εκεµβρίου. 
Γι’ αυτό και είναι ανοιχτό να αποκτηθεί εξτρέµ. 
Πάντα σηµαντική παράµετρο αποτελούν και οι 
φορ. Ο Γκερέρο βρίσκεται εκτός πλάνων και γλί-
τωσε τα χειρότερα, ο Χασάν είναι στον δρόµο 
της επιστροφής και τη µοναδική λύση αποτελεί 
ο Μάνος. Και εδώ πολλά θα εξαρτηθούν από το 
πώς θα πάει η κατάσταση ως το τέλος του πρώ-
του γύρου. ∆εν µπορεί να αποκλειστεί το ενδε-
χόµενο της απόκτησης φορ, καθώς είναι χαρα-
κτηριστικό πως οι «ερυθρόλευκοι» µέχρι στιγ-
µής… υποφέρουν σε αυτό τον τοµέα. Η οµάδα 
έχει µόνο τον Φορτούνη µε δύο γκολ και εννέα 
παίκτες να έχουν σηµειώσει από ένα! 

Το επόµενο διάστηµα προσφέρεται για συµπε-
ράσµατα, µε το πρόγραµµα να κρύβει και πολλές 
δυσκολίες. Βλέπετε, ο Νοέµβριος µπορεί να έχει 
τη διακοπή λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής 
οµάδας, αλλά τον Ολυµπιακό περιµένουν µατς 
που θα κρίνουν πάρα πολλά. «Μάχες» µε Αρη, 
Παναθηναϊκό και Ατρόµητο στην Ελλάδα, ενώ 
τα µατς µε την Ντουντελάνζ στο Καραϊσκάκη και 
µε την Μπέτις στη Σεβίλλη θα παίξουν ρόλο για 
το ευρωπαϊκό µέλλον του συλλόγου. 

Καλή εικόνα και ταυτόχρονα και αποτελέσµατα 
µέσα στον Νοέµβριο θα δώσουν σίγουρα άλλη 
ώθηση τόσο στην οµάδα όσο και στον Μαρτίνς. 
Ο Πορτογάλος προπονητής γνωρίζει τις δυσκο-
λίες, έχει βγάλει πολλά συµπεράσµατα µε αυτά 
που έχει δει µέχρι στιγµής, αλλά θέλει και αυτός 
να κερδίσει το στοίχηµα στον πάγκο του Ολυ-
µπιακού. Μαζί και την εµπιστοσύνη της διοίκη-
σης, που δεδοµένα θα κοιτάξει να τον στηρίξει 
στη µεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Εχει 
µεγάλη σηµασία, όµως, πώς θα έχει διαµορφω-
θεί µέχρι τότε η κατάσταση. Να είναι, δηλαδή, ο 
Ολυµπιακός µέσα στους στόχους του και όχι… 
µακριά από αυτούς, προκειµένου να αποφευ-
χθούν δυσάρεστες καταστάσεις για τον σύλλογο.
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Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός 
κοντράρονται για πρώτη φορά στην 
Ευρωλίγκα και ο Ηλίας Ζούρος 
«ακτινογραφεί» τους δύο «αιώνιους» 
για τους αναγνώστες της Realnews 
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ΨΑΧΝΕΙ ΣΤΟΠΕΡ Ο ΠΑΟΚ
Από την αρχή της σεζόν ο Ραζβάν 
Λουτσέσκου δεν έδειξε εμπιστοσύνη 
στον Εβγέν Χατσερίντι, με αποτέλεσμα 
ο Ουκρανός αμυντικός να θέλει να 
φύγει από την Τούμπα 
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Ανοιχτό 
το ντέρμπι

Ωρα κρίσης 
στον Θρύλο!

Σκέψεις για την απόκτηση φορ και εξτρέµ 
τον Ιανουάριο, αν ο Μαρτίνς δεν µείνει 
ικανοποιηµένος από την απόδοση των 

ποδοσφαιριστών που έχει στη διάθεσή του

νίκη
«Χρωστάµε µια ψυ-
χωµένη εµφάνιση 
στον κόσµο µας και 
µαζί ένα νικηφό-
ρο αποτέλεσµα σε 
ντέρµπι, που εκτός 
των βαθµών θα 
µας χαρίσει καλή 
ψυχολογία για τη 
συνέχεια»», δηλώ-
νει ο αµυντικός του 
Αρη Ούγκο Σόουζα 
ενόψει του σηµερι-
νού αγώνα µε τον 
Ολυµπιακό
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