
Π
ανέτοιµο θέλει τον Ολυµπιακό στα 
προκριµατικά του Γιουρόπα Λιγκ τον 
Αύγουστο ο Πέδρο Μαρτίνς, που στο 

δεύτερο στάδιο της προετοιµασίας ρίχνει όλο 
το βάρος στο µοντάρισµα της εντεκάδας. Ο 
Πορτογάλος προπονητής, άλλωστε, γι’ αυ-
τόν τον λόγο ζήτησε και τροποποίηση στο 
αρχικό πρόγραµµα του συλλόγου. Ο Μαρ-
τίνς, όταν ανέλαβε, ζήτησε να µείνει η οµά-
δα περισσότερες ηµέρες σε Βέλγιο και Ολ-
λανδία και να δώσει και αρκετά φιλικά. Χθες 
και σήµερα τα δύο πρώτα, αποµένουν άλλα 
τέσσερα, µε τον στόχο του να είναι ξεκάθα-
ρος: Θέλει να βγάλει τη βασική οµάδα, αυ-
τή που σε λιγότερο από τέσσερις εβδοµάδες 
θα µπει σε επίσηµα µατς. 

Στον Ολυµπιακό υπάρχει ικανοποίηση για-
τί υπήρχαν οι λύσεις, ακόµη και όταν κάποιες 
περιπτώσεις υποψήφιων µεταγραφικών στό-
χων δεν προχώρησαν. Μπορεί στο πρώτο 
στάδιο µε την οµάδα να ενσωµατώθηκαν 
Χριστοδουλόπουλος, Μασούρας, Φετφατζί-
δης και Ευαγγέλου, αλλά ο Μαρτίνς δεν είχε 
κανέναν λόγο να ανησυχεί. Με την επιστρο-
φή της αποστολής από την Αυστρία, ζήτησε 
να προχωρήσουν άµεσα οι κινήσεις µε την 
απόκτηση του Ποντένσε, του Μιράντα, του 
Μεριά και όχι µόνο. Και όντως, οι «ερυθρό-
λευκοι» παράγοντες τις «έτρεξαν» αµέσως, µε 
στόχο να κάνουν ακόµη πιο εύκολο το έργο 
του προπονητή για τη συνέχεια.  

Ανοιχτό το παζάρι
Βέβαια, ο Ολυµπιακός δεν κλείνει εδώ τις µε-
ταγραφές. Το παζάρι θα παραµείνει ανοιχτό 
και κάθε παίκτης που θα φεύγει στη συνέχεια 
θα αντικαθίσταται. ∆εν αποκλείεται, µάλιστα, 
να υπάρξουν και εκπλήξεις. Το συµπέρασµα 
είναι πως ο Ολυµπιακός θα αλλάξει σε µεγά-
λο βαθµό. Κι αν τις πρώτες ηµέρες δεν φαι-
νόταν κάτι τέτοιο, στις τελευταίες αποδεικνύ-
εται και το τι εννοούσε ο Βαγγέλης Μαρινά-
κης όταν υποστήριζε ότι θα προβεί σε πάρα 
πολλές αλλαγές στο ρόστερ. 

Στις τάξεις των «ερυθρολεύκων» υπάρχει 
η άποψη πως η φετινή οµάδα δεν θα θυµί-
ζει σε τίποτα την περσινή. Τους αρέσει ο τρό-
πος που δουλεύει ο προπονητής, ο οποίος εί-
ναι αφοσιωµένος στο έργο του χωρίς πολλά 
λόγια. Γι’ αυτό και ό,τι ζητήσει στη συνέχεια 
θα προσπαθήσουν να το υλοποιήσουν. Με 
το βάρος, πάντα, να πέφτει στην αγορά της 
Πορτογαλίας, την οποία γνωρίζει εξαιρετικά ο 
Μαρτίνς λόγω της οκταετούς παρουσίας του 
στους πάγκους πορτογαλικών συλλόγων. Πα-
ράλληλα άνοιξε και η πόρτα του ατζέντη Μέ-
ντεζ για τα καλά και έτσι υπάρχει η αίσθηση 
πως όλο και κάτι ακόµη µπορεί να προκύψει. 

Την ίδια ώρα, στον Ολυµπιακό ελπίζουν 
πως θα κλείσουν και τα κεφάλαια αυτών που 
έχουν µείνει στου Ρέντη και προπονούνται µό-
νοι τους. Παίκτες µε συµβόλαια, κάποιοι εξ 
αυτών µε µεγάλα. Η εξοικονόµηση χρηµά-
των από τις αποδεσµεύσεις, άλλωστε, µπο-
ρεί να φέρει και άλλες εξελίξεις όσον αφορά 
τις επόµενες µεταγραφές των Πειραιωτών.  

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΒΕΡΒΕΛΕΣ

Η μάχη μεταξύ Γαλλίας - Κροατίας 
καθηλώνει ολόκληρο τον 
ποδοσφαιρικό πλανήτη και ο Ολεγκ 
Προτάσοφ αναλύει το παιχνίδι των 
αντιπάλων

Εφτασε 
η ώρα του 

τελικού
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«∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ»
Ο Βασίλης Κωνσταντίνου δεν μάσησε τα 
λόγια του και παραδέχθηκε στην «R» ότι 
παραμένει ανοιχτή η διαπραγμάτευση 
ανάμεσα σε Αλαφούζο και Pan Αsia για την 
αλλαγή ιδιοκτησίας στον Παναθηναϊκό 
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αρέσει
Στις τάξεις των 
«ερυθρολεύκων» 
υπάρχει η άποψη 
πως η φετινή οµά-
δα δεν θα θυµίζει 
σε τίποτα την 
περσινή. Τους αρέ-
σει ο τρόπος που 
δουλεύει ο προ-
πονητής, ο οποίος 
είναι αφοσιωµένος 
στο έργο του χωρίς 
πολλά λόγια

!!!

Νέα «όπλα» 
στη διάθεση 
του Μαρτίνς

Συµπληρώνεται το παζλ του νέου Ολυµπιακού 
και ο Πορτογάλος προπονητής έχει πλέον στα χέρια 

του περισσότερες λύσεις για να δηµιουργήσει 
την οµάδα που θέλει

Ο ΠΟΝΤΕΝΣΕ Ο ΜΙΡΑΝΤΑ


