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Σ
ε αναζήτηση επιθετικού που θα πάρει 
φανέλα βασικού τη νέα χρονιά βρί-
σκεται ο Ολυµπιακός. Το θέµα του Χα-

σάν δεν προχωρά, η Μπράγκα δεν υποχω-
ρεί στις απαιτήσεις της (αξιώνει περισσότε-
ρα από 4 εκατ. ευρώ) και έτσι οι «ερυθρό-
λευκοι» προχωρούν µε άλλες λύσεις. Βέβαια, 
ακόµη και αν ο Αιγύπτιος έµενε, ο στόχος 
ήταν να έρθει φορ που θα µπορεί να κάνει 
τη διαφορά. 

Στη λίστα έχουν υπάρξει αρκετά ονόµα-
τα, αλλά ξεχωρίζουν δύο. Ο πρώτος στόχος 
φαίνεται πως είναι ένας γνωστός από το πα-
ρελθόν. Ο Γκουίδο Καρίγιο, ο Αργεντινός 
επιθετικός που ανήκει στη Σαουθάµπτον. Ο 
Ολυµπιακός ενδιαφέρθηκε για τον Καρίγιο 
και το καλοκαίρι του 2015. Τότε, από την 
Εστουντιάντες µεταγράφηκε στη Μονακό. 
Τον Γενάρη του 2018 ο 28χρονος επιθετικός 
µετακόµισε στη Σαουθάµπτον αντί 22 εκατ. 
ευρώ, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει θέση 
βασικού και εντυπώσεις. Τη σεζόν 2018-19 
παραχωρήθηκε δανεικός στη Λεγκανιές, µε 
την οποία είχε 32 συµµετοχές και 6 γκολ στο 
ισπανικό πρωτάθληµα. Επέστρεψε στη Σα-
ουθάµπτον, αλλά και πάλι είναι στη λίστα 
των υπό παραχώρηση ποδοσφαιριστών. 
Ακόµη και υπό µορφή δανεισµού. 

Ο Πέδρο Μαρτίνς έχει ψηλά στη λίστα του 
τον Καρίγιο. Του αρέσει ο Αργεντινός φορ, 
το στιλ παιχνιδιού του και πιστεύει πως µπο-
ρεί να είναι αυτός που θα κάνει τη διαφορά 
τ η νέα σεζόν. Εύκολη περίπτωση δεν είναι, 
κάθε άλλο, αλλά οι Πειραιώτες θα εξαντλή-
σουν κάθε πιθανότητα για να τον πείσουν να 
συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυµπιακό. 
Πριν από τέσσερα χρόνια έδειχνε διστακτι-
κός να έρθει στην Ελλάδα, αλλά τα δεδοµέ-
να πλέον είναι διαφορετικά. Το θέµα είναι 
αν θα εξαντλήσει το χρονικό διάστηµα για 
να εξετάσει όσο το δυνατόν περισσότερες 
προτάσεις ή θα δείξει διατεθειµένος να πει 
νωρίς το «ναι». Ο Μαρτίνς, άλλωστε, θέλει 
τον επιθετικό στην προετοιµασία της οµά-
δας στην Πολωνία. 

Ενα άλλο όνοµα που βρίσκεται στο προ-
σκήνιο είναι αυτό του Μάρκους Μπεργκ. 
Ο Σουηδός φορ φέρεται να έχει προτάσεις 
και από άλλους συλλόγους. Τόσο από την 
Αραβία όσο και από την πατρίδα του. Καλά 
πληροφορηµένες πηγές λένε πως αυτό που 
τον «καίει» είναι ένα τριετές συµβόλαιο. Για 
κάθε χρόνο, µάλιστα, θέλει 1.500.000 ευ-
ρώ, απολαβές µειωµένες σε σχέση µε αυ-
τές που είχε στην Αλ Αϊν. Ωστόσο, δεν είναι 
η νούµερο ένα επιλογή του Ολυµπιακού. 
Ο Μαρτίνς θα προτιµούσε έναν φορ στο 
στυλ του Καρίγιο. Γι’ αυτό και όλο το βά-
ρος έχει πέσει εκεί. 

Το σίγουρο είναι πως η τάση είναι να κλεί-
σει νωρίς το θέµα του επιθετικού. Γι’ αυτό και 
οι άνθρωποι των Πειραιωτών είναι αποφα-
σισµένοι να υλοποιήσουν και αυτή την επι-
θυµία του Μαρτίνς, στην προσπάθεια της 
οµάδας να είναι έτοιµη για τα προκριµα-
τικά του Τσάµπιονς Λιγκ στα τέλη Ιουλίου. 
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Στη μεταγραφική λίστα του ΠΑΟ 
βρίσκεται ο άλλοτε σέντερ φορ 
της ΑΕΚ, ο οποίος θα φύγει από 
τη Λας Πάλμας και το σκέφτεται 
να γυρίσει στην Ελλάδα 
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∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΩΡΑ ΜΗ∆ΕΝ
Ανω-κάτω έχει γίνει το ελληνικό 
μπάσκετ και δύο μεγάλες «σφυρίχτρες» 
του παρελθόντος, ο Κ. Ρήγας και ο
Σ. ∆ουβής, θεωρούν ότι οι ξένοι 
διαιτητές θα κάνουν ζημιά στο άθλημα
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υψηλό
Τα ερυθρόλευκα 
του Ολυµπιακού 
προβάρει ο Ματιέ 
Βαλµπουενά. 
Αν και στα 34 
του χρόνια, είχε 
γεµάτη σεζόν µε τη 
Φενέρ και ο ίδιος 
υποστηρίζει ότι για 
δύο ακόµα χρόνια 
µπορεί να παίξει 
σε υψηλό επίπεδο. 
Ο Βαλµπουενά 
αγωνίζεται στις 
πτέρυγες και 
πίσω από τον 
επιθετικό και 
στον Ολυµπιακό 
εκτιµούν ότι θα 
τους βοηθήσει να 
ξαναπάρουν το 
πρωτάθληµα
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«ψηφίζει» 
ο Μαρτίνς


