
Ψώνια από 
την ίδια 
αγορά

Μ
εταγραφική περίοδο διανύουµε και ο Ολυ-
µπιακός εξακολουθεί να βρίσκεται στην 
αναζήτηση παικτών για την ενίσχυσή του. 

Μόνο που υπάρχει και η άλλη πλευρά του νοµί-
σµατος, µε ποδοσφαιριστές του να ενδιαφέρουν 
συλλόγους του εξωτερικού. Τα ονόµατα των «ερυ-
θρολεύκων» που απασχολούν δεν είναι λίγα, κάθε 
άλλο. Ενας από αυτούς είναι ένας παίκτης που, µε-
τά από µία µόλις σεζόν µε τον Ολυµπιακό, συγκε-
ντρώνει πάνω του πολλά βλέµµατα. 

Ο Μαντί Καµαρά ήρθε στην Ελλάδα το καλοκαί-
ρι του 2018, προϊόν σκάουτινγκ από τη Γαλλία, από 
τη δεύτερη κατηγορία και την Αζαξιό, στο επόµενο 
βήµα της καριέρας του, µε µια γεµάτη χρονιά. Ο 
αµυντικός µέσος από τη Γουινέα κέρδισε τον Πέ-
δρο Μαρτίνς µε το «καληµέρα». Μπήκε στα προ-
κριµατικά του Γιουρόπα Λιγκ και πήρε φανέλα βα-
σικού. Εκλεισε τη σεζόν έχοντας 24 εµφανίσεις και 
6 γκολ στο πρωτάθληµα, αγωνίστηκε 2 φορές στο 
Κύπελλο Ελλάδας, ενώ είχε και 10 µατς στην Ευ-
ρώπη! Συνολικά 36 µατς, µε τους Φορτούνη 
και Ποντένσε µόνο να µετρούν περισσό-
τερες συµµετοχές. 

Ο 22χρονος µέσος έχει ενσω-
µατωθεί µε την εθνική οµάδα 
της Γουινέας και ετοιµάζεται 
για το Κόπα Αφρικα. Μια δι-
οργάνωση που µπορεί να 
του ανεβάσει και άλλο τις 
µετοχές στο ποδοσφαιρικό 
χρηµατιστήριο. Ετσι και αλ-
λιώς, όµως, ο Ολυµπιακός κρούσεις είχε ως τώρα 
και µάλιστα αρκετές. Μια από αυτές, πρόσφατα. Η 
γαλλική Νιµ χτύπησε την πόρτα των Πειραιωτών. 
Οι πληροφορίες λένε πως η πρόταση άγγιζε τα 10 
εκατ. ευρώ. Βέβαια, εδώ µπαίνουν πολλές παρά-
µετροι στο τραπέζι. Η πρώτη, που θέλει τον Ολυ-
µπιακό να µη συζητάει τέτοιο ποσό. Οι άνθρωποι 
των «ερυθρολεύκων» αξιολογούν πως ο Καµαρά 
µπορεί να φέρει πρόταση τουλάχιστον 15 εκατ. 
ευρώ. Γι’ αυτό και δεν θα µπουν στη διαδικασία 
να συζητήσουν µικρότερου ύψους προτάσεις. Η 
Νιµ δεν είναι οµάδα που µπορεί να ακολουθήσει 
σε αυτά τα νούµερα και έτσι εδώ έρχεται να προ-
στεθεί µια άλλη σηµαντική παράµετρος. 

Ο Καµαρά είναι υπό παρακολούθηση και από τη 
Μαρσέιγ. Πολλοί, µάλιστα, εκτιµούν πως η οµάδα 
της Μασσαλίας στο επόµενο διάστηµα θα χτυπή-
σει την πόρτα του Ολυµπιακού για τον Καµαρά. 

Ας µην παραβλέπουµε πως ο Καµαρά ανήκει 
στο γραφείο µάνατζερ του Πιέρ Ισά. Ο συνερ-
γάτης του τελευταίου, µάλιστα, Σαλίµ Α ράς εί-
χε τονίσει πριν από λίγο καιρό πως τόσο ο Καµα-
ρά όσο και ο Σισέ (είναι στο ίδιο γραφείο) ανα-
µένεται να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον οµά-
δων από τη Γαλλία. 

Η Μαρσέιγ, άλλωστε, παρακολουθεί και τον 
Λεονάρντο Κούτρη. Το θέµα είναι τι θα θελήσει 
να κάνει ο Ολυµπιακός. Είναι ανοιχτός σε όλες τις 
προτάσεις, αλλά δεν βιάζεται, δεν έχει άγχος να 
προχωρήσει στην πώληση παίκτη του, ενώ η πρό-
ταση θα πρέπει να είναι ικανοποιητική. Η παρου-
σία του Καµαρά στο Κόπα Αφρικα, ωστόσο, ίσως 
παίξει καταλυτικό ρόλο στα δεδοµένα που θα δια-
µορφωθούν και στις νέες προτάσεις που θα έχουν 
οι «ερυθρόλευκοι» στα χέρια τους. 
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Την Πορτογαλία επέλεξαν ΠΑΟΚ 
και ΑΕΚ για να καλύψουν τη θέση 
του δεξιού μπακ. Ποιοι είναι οι 
Ροντρίγκο και Παουλίνιο αντίστοιχα 
που ήρθαν στην Ελλάδα

 ΣΕΛ. 46, 47

ΕΝΑΣ «ΖΟΓΚΛΕΡ» ΣΤΟΝ ΑΡΗ
Μεγάλη μεταγραφή ετοιμάζουν 
οι «κίτρινοι». Πρόκειται για τον 
αριστεροπόδαρο τεχνίτη μέσο Λερίν 
Ντουάρτε, ο οποίος αναμένεται 
να ανεβάσει επίπεδο τους 
Θεσσαλονικείς

 ΣΕΛ. 46

Η γαλλική Νιµ προσφέρει 10 εκατ. ευρώ για τον  
«ερυθρόλευκο» χαφ, αλλά ο Ολυµπιακός δεν συζητά 

προτάσεις κάτω του ποσού των 15 εκατ. ευρώ

Η γαλλική Νιµ προσφέρει 10 εκατ. ευρώ για τον  

«Εσκασε» 
πρόταση 
για Καµαρά! 

Μαρσέιγ
Ο Καµαρά 
είναι υπό 
παρακολούθηση 
και από τη 
Μαρσέιγ. Πολλοί, 
µάλιστα, εκτιµούν 
πως η οµάδα της 
Μασσαλίας στο 
επόµενο διάστηµα 
θα χτυπήσει 
την πόρτα του 
Ολυµπιακού για 
τον αµυντικό µέσο 
από τη Γουινέα


