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τον αγώνα µε τη Λουκέρνη (9/8) για τα 
προκριµατικά του Γιουρόπα Λιγκ έχουν 
ρίξει το βάρος τους στον Ολυµπιακό. Ο 

αρχικός προγραµµατισµός δεν έχει πάει όπως 
θα ήθελαν, αυτό, όµως, δεν σηµαίνει πως η 
οµάδα δεν θα καλύψει τα κενά της. Η διοίκη-
ση είναι σε ανοιχτή επικοινωνία µε τον Πέδρο 
Μαρτίνς και προσπαθεί να «τρέξει» την κατά-
σταση, µε στόχο ο Ολυµπιακός να είναι πιο ποι-
οτικός τη νέα χρονιά που αρχίζει και µε επίση-
µο χαρακτήρα την Πέµπτη το βράδυ απέναντι 
στη Λουκέρνη. 

Πρώτος στόχος είναι η µεταγραφή µέσων που 
θα κάνουν τη διαφορά. ∆ηµιουργήθηκαν κενά, 
πωλήθηκε ο Οφόε, δεν υπολογίζεται ο Ταχτσί-
δης, έφυγε και ο Ροµαό, λογικότατο έτσι να πρέ-
πει να υπάρχει ενίσχυση στη µεσαία γραµµή. 

Ο Ολυµπιακός δεν κοιτάζει, όµως, µόνο για 
χαφ. Η απόφαση φαίνεται πως έχει παρθεί και 
για άλλες κινήσεις. Γίνεται… παιχνίδι για τον επι-
θετικό, µε τον Βραζιλιάνο Ντέιβερσον της Παλ-
µέιρας να επιστρέφει. ∆εν την εγκατέλειψαν αυ-
τή την περίπτωση οι άνθρωποι του Ολυµπια-
κού. Ακόµη και όταν στο προσκήνιο ήταν ο Αι-
γύπτιος Κούκα, πάντα είχαν στη λίστα τους τον 
Ντέιβερσον. Αλλωστε, είναι και στο στιλ επιθετι-
κού που επιθυµεί ο Μαρτίνς. Γρήγορος, σκορά-
ρει, µε άλλα χαρακτηριστικά από τον Γκερέρο. 

Οι «ερυθρόλευκοι», παράλληλα, κοιτάζουν και 
για εξτρέµ. Ο Μάρκοβιτς από τη Λίβερπουλ εί-
ναι η µία περίπτωση που είναι πάντα στο προ-
σκήνιο, ωστόσο προτείνονται καθηµερινά αρ-
κετοί παίκτες. Ενας από αυτούς είναι ο Μορά-
λες της Λεβάντε, µια πολύ δύσκολη πάντως πε-
ρίπτωση καθώς έχει συµβόλαιο έως το 2021. Ο 
31χρονος εξτρέµ τέθηκε στα υπόψη του Μαρ-
τίνς. Γενικότερα τις τελευταίες ηµέρες και µετά 
την αρνητική εξέλιξη στις υποθέσεις που διαχει-
ρίστηκε ο ατζέντης Μέντες, ο Ολυµπιακός βλέ-
πει την ισπανική αγορά, που του έχει φέρει και 
καλές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών και στο πα-
ρελθόν. Η πιο πρόσφατη, ο Μιγκέλ Ανχελ Γκε-
ρέρο, που άφησε τη Λεγανές για να υπογρά-
ψει στον Ολυµπιακό. Κάπως έτσι άλλωστε στο… 
µενού προστέθηκε και το όνοµα του Γκιγέρµε 
από τη Λα Κορούνια. 

Τα φιλικά του Ολυµπιακού ολοκληρώθηκαν. 
Μετά από αυτά, έχει ληφθεί η απόφαση για να 
καλύψει η οµάδα τα κενά της. Να µη µείνει χω-
ρίς λύσεις ο προπονητής, που σίγουρα θα ήθε-
λε να έχουν κλείσει διαφορετικά κάποιες περι-
πτώσεις, αλλά για διαφορετικούς λόγους η κα-
θεµία δεν προχώρησαν. 

Το µόνο σίγουρο, όταν θα ολοκληρωθεί η µε-
ταγραφική περίοδος, είναι πως το ρόστερ θα 
έχει αλλάξει δραµατικά. Οπως είχε προαναγγεί-
λει στα µηνύµατά του κατά τη διάρκεια της περ-
σινής σεζόν, αλλά και στην πρώτη φετινή συ-
γκέντρωση, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Στον Ολυ-
µπιακό, πάντως, θέλουν σίγουρα να ανεβάσουν 
επίπεδο την οµάδα, καθώς γνωρίζουν ότι ακό-
µη και αν πάνε όλα καλά µε τη Λουκέρνη, στον 
επόµενο γύρο τα πράγµατα δεν θα είναι καθό-
λου εύκολα και µπορεί απέναντί τους και στον 
δρόµο για τους οµίλους του Γιουρόπα να βρε-
θεί οµάδα που θα τους βάλει πολλές δυσκολίες. 

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΒΕΡΒΕΛΕΣ

Η Σπαρτάκ Μόσχας είναι η επόμενη 
αντίπαλος του ΠΑΟΚ και ο Αλεξάνταρ 
Πρίγιοβιτς δηλώνει στην «R» ότι η 
πρόκριση θα κριθεί από το πώς θα 
παρουσιαστεί ο ∆ικέφαλος στα δύο ματς
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«ΓΙΑΤΙ ΠΗΡΑ ΤΟΝ ΙΩΝΙΚΟ»
Ο Αλέξης Κούγιας ανοίγει τα χαρτιά του 
και μιλά για την εμπλοκή του στην ομάδα 
της Νίκαιας, τους στόχους της, αλλά 
και την ταυτόχρονη παρουσία του στα 
διοικητικά της Λάρισας 
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εξτρέμ
Οι «ερυθρόλευ-
κοι» κοιτάζουν 
και για εξτρέµ. Ο 
Μάρκοβιτς από τη 
Λίβερπουλ είναι η 
µία περίπτωση που 
είναι πάντα στο 
προσκήνιο, ωστό-
σο προτείνονται 
καθηµερινά αρκε-
τοί παίκτες. Ενας 
από αυτούς είναι 
ο Μοράλες της 
Λεβάντε, µια πολύ 
δύσκολη πάντως 
περίπτωση, καθώς 
έχει συµβόλαιο 
έως το 2021

«Θα έχουμε 
συνέχεια»

Στο φουλ 
οι µηχανές 
του Θρύλου

Την ώρα που ο Μαρτίνς ετοιµάζει την οµάδα
για το πρώτο επίσηµο µατς µε τη Λουκέρνη,
ο Ολυµπιακός χτυπά σε πολλά µέτωπα για

να ενισχυθεί ουσιαστικά σε κέντρο και επίθεση

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός
Ντέιβερσον είναι στο στόχα-

στρο του Ολυμπιακού


