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Π
οδοσφαιριστής του Ολυµπιακού είναι 
πλέον ο Φράνκο Σολδάνο. Ο Αργεντινός 
φορ είναι αυτός που θα κληθεί να δώσει 

λύση στο µεγαλύτερο πρόβληµα των Πειραιω-
τών τη σεζόν που διανύουµε, δηλαδή το εύκολο 
γκολ από τον φορ. Μέχρι τώρα, όσοι αγωνίστη-
καν σε αυτή τη θέση, δεν µπόρεσαν να εκµεταλ-
λευτούν τις πολλές ευκαιρίες που δηµιουργούσε 
η οµάδα, κανείς δεν έκανε τη διαφορά και έτσι, 
όσο περνούσε ο καιρός, στο µυαλό των ανθρώ-
πων του Ολυµπιακού είχε µπει για τα καλά η ιδέα 
απόκτησης φορ. Περιπτώσεις που είδαν 
οι αρµόδιοι; Πολλές. Προκρίθηκε, όµως, 
η λύση του Σολδάνο, ενός ποδοσφαιρι-
στή που ήθελε πολύ ο Πέδρο Μαρτίνς. Η 
Realnews έχει  άγνωστες λεπτοµέρειες για 
τον 24χρονο επιθετικό, που αποτελεί το τε-
λευταίο µεταγραφικό απόκτηµα του Ολυ-
µπιακού. ∆εν ήταν… νέος στις λίστες του 
συλλόγου. Ούτε φυσικά το θέµα προέκυ-
ψε το καλοκαίρι, όταν και πάλι οι άνθρωποι του 
Ολυµπιακού είχαν προσπαθήσει να τον αποκτή-
σουν από την Ουνιόν Σάντα Φε, µε τους Αργεντι-
νούς τότε να µην ενδίδουν. Ο Σολδάνο βρίσκε-
ται στα υπ’ όψιν του Ολυµπιακού εδώ και τρία 
χρόνια. Στον σύλλογο υπήρχε πλήρης φάκελος 
από τις αρχές του 2016, λίγο αφότου είχε κλείσει 
τα 21 του χρόνια. Με τα καλύτερα λόγια µιλού-
σαν άλλωστε και οι άνθρωποι που εµπιστεύεται 
ο Ολυµπιακός στη συγκεκριµένη αγορά, όπως 
και πρώην παίκτες της οµάδας. 

Στην Αργεντινή, έγραψαν για τις προτάσεις 
που είχε. Για ενδιαφέρον από Μεξικό, Βραζιλία, 
αλλά και από τρεις συλλόγους της πατρίδας του. 
Ο Σολδάνο είχε τρεις προτάσεις από το Μεξικό, 
µε πολύ καλά συµβόλαια. Γιατί επέλεξε Ελλάδα; 
Του άρεσε ο τρόπος που τον είχε προσεγγίσει ο 
Ολυµπιακός, τα όσα του είχαν µεταφέρει οι άν-
θρωποί του, η επιµονή τους. Και το καλοκαίρι, 
αλλά και τώρα. Επίσης, του άρεσε πολύ η προο-
πτική να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώ-
πη και θεωρεί πως µέσω του Ολυµπιακού µπο-
ρεί να καταφέρει πολλά πράγµατα. Ανθρωπος 
από το περιβάλλον του έλεγε πως η άποψη του 
Σολδάνο ήταν «το Μεξικό µπορεί να περιµένει, 
στην Ελλάδα µε θέλουν πολύ…». 

Βασική παράµετρο στη µεταγραφή αποτέ-
λεσε ο προπονητής. Ο Μαρτίνς είχε µια λίστα 
µε δεκάδες φορ. Ξεχώρισαν πέντε-έξι. Ο Σολ-
δάνο, όµως, ήταν πάντα η νούµερο ένα επιθυ-
µία του. Ο Πορτογάλος τεχνικός µίλησε και µε 
τον παίκτη. Του έχει δώσει ένα πλάνο από αυτά 
που έχει στο µυαλό του, από αυτά που περιµέ-
νει από τον ίδιο και η αίσθηση που υπάρχει εί-
ναι πως δεν θα αργήσει να του δώσει τα πρώτα 
λεπτά συµµετοχής. Ο Πορτογάλος τεχνικός κέρ-
δισε τον 24χρονο φορ. Κάτι ακόµη… Ο Μαρτίνς 
είναι σίγουρος πως ο Σολδάνο θα ανεβάσει κατά 
πολύ τις µετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηµα-
τιστήριο. Πιστεύει ότι όχι µόνο θα πετύχει στον 
Ολυµπιακό, αλλά κάλλιστα θα µπορέσει να φέ-
ρει και µια πρόταση πολλών εκατοµµυρίων ευ-
ρώ. Ολα στην ώρα τους, βέβαια, αλλά δεν είναι 
ψέµα πως ο Σολδάνο δεν είναι απλά µια µετα-
γραφή για να σκοράρει τους επόµενους µήνες 
και να δώσει λύσεις. Είναι και µια επένδυση για 
τον σύλλογο…  ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΒΕΡΒΕΛΕΣ
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Ετοιμη να καταθέσει εκ νέου 
πρόταση για την απόκτηση του 
μέσου της ΑΕΚ φαίνεται να 
είναι η Γουέστ Μπρόμγουιτς 
Αλμπιον 
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«ΒΡΑΧΟΣ» Ο ΠΡΙΓΙΟΒΙΤΣ
Χρυσάφι στα πόδια του 
στρώνουν ομάδες από την 
Κίνα και την Αραβία, όμως 
ο Σέρβος στράικερ δηλώνει 
αφοσιωμένος στον ΠΑΟΚ
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πων του Ολυµπιακού είχε µπει για τα καλά η ιδέα 

µπιακού. ∆εν ήταν… νέος στις λίστες του 
συλλόγου. Ούτε φυσικά το θέµα προέκυ-

ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 

ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΤΟΥ ΣΟΛ∆ΑΝΟ
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Τσόρι
«Του αρέσει 
να παίζει στην 
κορυφή, αλλά 
δεν διστάζει να 
βγει και έξω από 
την περιοχή για 
να πάρει την 
µπάλα και να 
τελειώσει ο ίδιος 
την προσπάθεια. 
Κινείται συνεχώς 
και το καλό 
του πόδι είναι 
το δεξί. ∆εν 
είναι στατικός, 
έχει δύναµη 
και θεωρείται 
ποδοσφαιριστής 
συνόλου», λέει  
ο Τσόρι για τον 
Σολδάνο

Από το 2016 παρακολουθούσαν στον Ολυµπιακό τον 
24χρονο Αργεντινό φορ, ο οποίος απέρριψε δελεαστικές 
προτάσεις από το Μεξικό και τη Βραζιλία. Τι περιµένει
ο Μαρτίνς από το νέο απόκτηµα των «ερυθρολεύκων» 

Από το 2016 παρακολουθούσαν στον Ολυµπιακό τον 

Τρία χρόνια 
στο µικροσκόπιο 
του Θρύλου!


