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στις δέκα 

καλύτερες»

Σ
ε αναζήτηση στόπερ βρίσκεται ο Ολυµπια-
κός, όσον αφορά τη µεταγραφική περίοδο 
του καλοκαιριού. Οι «ερυθρόλευκοι», που 

γνωρίζουν ότι οι υποχρεώσεις τους θα αρχίσουν 
νωρίς, εξετάζουν την αγορά και διερευνούν αρ-
κετές περιπτώσεις, άλλες δύσκολες, άλλες πιο εύ-
κολες. Μπορεί πριν από λίγες ηµέρες στο προσκή-
νιο να ήρθε το όνοµα του Ματιέ από τη Σπόρτινγκ 
Λισσαβώνας, αλλά δεν είναι ο µοναδικός. Κάθε 
άλλο. Ενα όνοµα που πάντα θα υπάρχει στα υπ’ 
όψιν των Πειραιωτών, αφορά έναν πρώην «ερυ-
θρόλευκο». Βέβαια, τα δεδοµένα µόνο εύκολα 
δεν είναι, αλλά οι άνθρωποι του Ολυµπιακού πα-
ρακολουθούν…

Ο ∆ηµήτρης Σιόβας, περί ου ο λόγος, κατέκτη-
σε τέσσερα πρωταθλήµατα και δύο Κύπελλα Ελ-
λάδας µε τη φανέλα του Ολυµπιακού, ενώ αυτή 
τη στιγµή διακρίνεται στο ισπανικό πρωτάθληµα 
µε τη Λεγκανές. Ο 30χρονος διεθνής αµυντικός, 
στην οµάδα της Μαδρίτης βρήκε τον καλό του 
εαυτό. Φέτος έχει 33 συµµετοχές και 1 γκολ και 
το συµβόλαιό του λήγει το 2021. Αυτό από µό-
νο του βάζει πολλές δυσκολίες. ∆ιευκρινίζουµε 
πως δεν υπάρχει κάτι προχωρηµένο. Και δεν θα 
µπορούσε να υπάρχει, από τη στιγµή που στη… 
µέση µπαίνει και µια ρήτρα ύψους 10 εκατ. ευ-
ρώ που έβαλε η Λεγκανές για να «δέσει» τον Ελ-
ληνα αµυντικό, όταν έβλεπε ότι υπήρχε ενδιαφέ-
ρον από άλλες οµάδες του εξωτερικού. Ο Ολυ-
µπιακός, όταν τον είχε παραχωρήσει, είχε βάλει 
και ποσοστό µεταπώλησης, αλλά όλο το ενδιαφέ-
ρον αυτή τη στιγµή είναι διερευνητικό. Περισσό-
τερο έχει να κάνει µε το πόσο ζεστός είναι ο παί-
κτης για να επιστρέψει στην Ελλάδα. Πάντως, οι 
σχέσεις του που είχαν δοκιµαστεί µε τον σύλλο-
γο έχουν αποκατασταθεί. 

Στο κάδρο για τον Ολυµπιακό, ωστόσο, υπάρ-
χει και στόπερ από το ελληνικό πρωτάθληµα. Ο 
Φραν Βέλεθ, που έκανε καλή χρονιά µε τον Αρη, 
αρέσει στους ανθρώπους της οµάδας. Ο Ισπανός 
ποδοσφαιριστής είναι σε καλή ηλικία (κλείνει τα 
28 του χρόνια τον επόµενο µήνα), είχε 23 συµµε-
τοχές και ένα γκολ και βοήθησε πολύ τους «κίτρι-
νους» να πάρουν ένα από τα εισιτήρια που οδη-
γούν στο Γιουρόπα Λιγκ. Ο Βέλεθ έχει έναν χρόνο 
συµβόλαιο ακόµη, αλλά η µεταγραφή του µπο-
ρεί να πραγµατοποιηθεί. Θυµίζουµε, όπως είχα-
µε αποκαλύψει και σε προηγούµενη έκδοση, πως 
ο Ολυµπιακός από τον Αρη έχει ξεχωρίσει και τον 
Ματέο Γκαρσία. 

Πάντως, η αίσθηση που υπάρχει είναι πως οι 
Πειραιώτες θα κινηθούν για τουλάχιστον δύο στό-
περ. Ο Σισέ µε τον Μεριά έχουν µπροστά τους και 
το Κόπα Αφρικα, ο Βούκοβιτς δεν δείχνει να υπο-
λογίζεται, παρότι δεσµεύεται µε συµβόλαιο, µό-
νο µε θαύµα θα συνεχίσει ο Μιράντα, µε αποτέ-
λεσµα στη λίστα να εµφανίζονται και νέα ονόµα-
τα. Για τον Βέλεθ καλή γνώµη έχει σχηµατίσει και 
ο Πέδρο Μαρτίνς, που βρίσκεται στην πατρίδα 
του και είναι σε ανοιχτή επικοινωνία µε τους αν-
θρώπους του Ολυµπιακού, αναµένοντας τις εξε-
λίξεις. Αυτές, πιθανότατα, θα τρέξουν στις τελευ-
ταίες ηµέρες του Μαΐου και στις αρχές Ιουνίου, 
καθώς οι υποχρεώσεις των «ερυθρόλευκων», λό-
γω της συµµετοχής τους στα προκριµατικά του 
Τσάµπιονς Λιγκ, θα αρχίσουν νωρίς. 
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Η Μαρία Σάκκαρη ανοίγει την 
καρδιά της στην «R», τονίζοντας 
ότι τίποτα δεν της έχει χαριστεί, 
και βάζει στόχο την κορυφή 
του παγκόσμιου τένις

 ΣΕΛ. 47

«ΛΥΣΗ Ε∆Ω ΚΑΙ ΤΩΡΑ»
Απογοητευμένος δηλώνει ο Γιάννης 
Ιωαννίδης με όσα κωμικοτραγικά 
έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες 
στο μπάσκετ και κρούει τον κώδωνα 
του κινδύνου πριν να είναι αργά 
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«γεμάτος»
Ο 30χρονος 
διεθνής αµυντικός, 
στην οµάδα της 
Μαδρίτης βρήκε 
τον καλό του 
εαυτό. Φέτος έχει 
33 συµµετοχές 
και 1 γκολ και το 
συµβόλαιό του 
λήγει το 2021

Στο κάδρο 
ο Σιόβας!

Ο Ολυµπιακός «καίγεται» για έναν έµπειρο 
αριστεροπόδαρο στόπερ και ο Ελληνας διεθνής, 
που θεωρείται ιδανική λύση, είναι πιθανόν να 

φορέσει ξανά την ερυθρόλευκη φανέλα 


