
«Ταιριάζει με 
τον Πιτίνο»

Τ
ο έχει δείξει σε αρκετές περιπτώσεις τα 
τελευταία χρόνια πως στο θέµα των πω-
λήσεων έχει άλλη τακτική. Στον Ολυµπια-

κό γνωρίζουν πολύ καλά να ανεβάζουν τις µε-
τοχές των ποδοσφαιριστών τους και, αν πουν 
το «ναι» σε πρόταση οµάδας από το εξωτερι-
κό, αυτό θα γίνει για πολλά εκατοµµύρια ευ-
ρώ. Η µεταγραφική περίοδος του Ιανουαρί-
ου έχει µπει για τα καλά και σίγουρα ως το τέ-
λος του µήνα έχουµε πολλά να δούµε. Και αν 
οι Πειραιώτες ενισχύονται, είναι ανοιχτό το εν-
δεχόµενο να υπάρξει και πώληση παίκτη, έστω 
και αν αυτή δεν δείχνει να είναι η προτεραιό-
τητά τους. ∆εν το αποκλείουν, όµως, αρκεί να 
µην αντιµετωπίσει πρόβληµα η οµάδα και ο 
Πέδρο Μαρτίνς να έχει τις λύσεις που θέλει 
για τη συνέχεια. 

Πιο πρόσφατη η περίπτωση του Λεονάρντο 
Κούτρη. Ο Ολυµπιακός είπε «όχι» σε πρότα-
ση 5 εκατ. ευρώ από την Τζένοα, αλλά περιµέ-
νει και νέα. Για τον Κούτρη υπάρχει ενδιαφέ-
ρον και από άλλους συλλόγους. ∆εν είναι λίγοι 
αυτοί που εκτιµούν πως η επέκταση του συµ-
βολαίου του Τσιµίκα ως το 2023 ανοίγει την… 
πόρτα σε νέα βελτιωµένη πρόταση για τον Κού-
τρη. Ο Ολυµπιακός δεν δείχνει να συζητά για 
ποσό κάτω των 8 εκατ. ευρώ.

∆εν είναι ο µόνος, όµως, που απασχολεί οµά-
δες του εξωτερικού. Θυµίζουµε πως πριν από 
λίγους µήνες οι Τούρκοι είχαν κάνει πρόταση 
για τον Φορτούνη (8.000.000 ευρώ), ενώ από 
τη Γερµανία είχε αποκαλυφθεί ενδιαφέρον από 
Μάιντς και Ανόβερο (6.000.000 ευρώ). Ο Ολυ-
µπιακός σε τέτοια ποσά δεν πρόκειται να πει το 
«ναι» και θα περιµένει κάτι καλύτερο. Για τον Σι-
σέ δεν θα πρέπει να παραβλέπουµε και την περί-
πτωση της Μπενφίκα που τον παρακολουθεί και 
έχει µάλιστα και καλή σχέση µε τον Ολυµπιακό. 
Ας µην ξεχνάµε και την παρουσία των Φέισα, 
Σάµαρη εκεί και παλαιότερα του Μήτρογλου… 

Ενας άλλος ποδοσφαιριστής που απασχο-
λεί οµάδες του εξωτερικού είναι ο Οµάρ Ελα-
µπντελαουί. Ο Νορβηγός µπακ κάνει εξαιρε-
τική χρονιά. Εχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον 
οµάδων, πιο πρόσφατη η Σέλτικ, αλλά και εδώ 
ο Ολυµπιακός για να δώσει το «ΟΚ» θα ήθελε 
µια πολύ καλή πρόταση. 

Ενα άλλο δεδοµένο έχει να κάνει µε τις ρή-
τρες. Οπου βάζει ο Ολυµπιακός, αυτές είναι 
υψηλές. Και ο λόγος που το κάνει είναι γιατί 
δεν θέλει να χάνει παίκτες, όπως συνέβη για 
παράδειγµα µε τον ΠΑΟΚ και τον Πρίγιοβιτς. 
Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να έχουν λόγο, να 
συζητούν µε τις οµάδες από το εξωτερικό και 
να κρίνουν ανάλογα. 

Η τετράδα Οµάρ, Κούτρη, Σισέ, Φορτούνη εί-
ναι πάντα στο προσκήνιο, ωστόσο δεν θα πρέ-
πει να παραβλέψουµε και την περίπτωση του 
Καµαρά. Μπορεί να µην υπάρχει συγκεκριµέ-
νη πρόταση αυτή τη στιγµή στα χέρια των αν-
θρώπων του Ολυµπιακού, αλλά τους επόµενους 
µήνες ίσως αλλάξουν τα δεδοµένα. Ηταν ένα 
«στοίχηµα» που βγαίνει για την οµάδα, µε το 
επόµενο φυσικά να είναι ο Σολδάνο που απο-
κτήθηκε από την Ουνιόν Σάντα Φε. Προτιµή-
θηκε άλλωστε και γιατί έχει µεταπωλητική αξία. 
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Ο NBAer Σον Κιλπάτρικ 
είναι το νέο αστέρι του 
Παναθηναϊκού και ο «ειδικός» 
Βασίλης Φραγκιάς τον 
«ακτινογραφεί»

 ΣΕΛ. 46

ΟΛΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕ ΜΑΡΙΝΟ
Στριμωγμένος στα σκοινιά είναι 
ο Ουζουνίδης και στον δύσκολο 
αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΣ Γιάννινα 
δίνει εξετάσεις για την παραμονή του 
στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο 

 ΣΕΛ. 47

ρήτρες
Ενα άλλο 
δεδοµένο έχει 
να κάνει µε 
τις ρήτρες. 
Οπου βάζει ο 
Ολυµπιακός, αυτές 
είναι υψηλές. 
Και ο λόγος που 
το κάνει είναι 
γιατί δεν θέλει 
να χάνει παίκτες, 
όπως συνέβη για 
παράδειγµα µε 
τον ΠΑΟΚ και τον 
Πρίγιοβιτς

Οι Κούτρης, Σισέ, Φορτούνης, Οµάρ και Καµαρά 
έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών συλλόγων 
του εξωτερικού, όµως ο Ολυµπιακός δεν προτίθεται 

να αφήσει βασικό του ποδοσφαιριστή να φύγει 
χωρίς να τον πουλήσει ακριβά

Οι Κούτρης, Σισέ, Φορτούνης, Οµάρ και Καµαρά 

Ανεβάζει 
τον πήχυ για 
5 παίκτες 


