
Π
ρόσωπο των ηµερών είναι για τον Ολυ-
µπιακό ο Μαντί Καµαρά. Ο 22χρονος 
µέσος µπορεί να µην πήρε φανέλα βα-

σικού στα πρώτα µατς της οµάδας στα προκρι-
µατικά και τα πλέι οφ του Τσάµπιονς Λιγκ, αλλά 
πλέον αποτελεί µια πολύτιµη µονάδα για τον Πέ-
δρο Μαρτίνς. Ενσωµατώθηκε αργά στην οµά-
δα, λόγω των υποχρεώσεών του στο Κύπελλο 
Εθνών Αφρικής µε τη Γουινέα. ∆εν πήρε το χρό-
νο συµµετοχής που θα ήθελε, αλλά τις τελευταί-
ες ηµέρες οι µετοχές του είναι ανεβασµένες για 
τα καλά. Μετά από έναν µυϊκό τραυµατισµό που 
αποκόµισε στο Βελιγράδι, στο µατς µε τον Ερυ-
θρό Αστέρα, επανήλθε σχετικά γρήγορα και µε 
εξαιρετικές εµφανίσεις. 

∆ιανύοντας τη δεύτερή του σεζόν µε τη φα-
νέλα του Ολυµπιακού, έχει ήδη αγωνιστεί σε 
51 επίσηµα µατς, ενώ έχει σκοράρει και 7 φο-
ρές. Αξίζει να σηµειωθεί πως οι 18 συµµετοχές 
του είναι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δηλα-
δή κάτι περισσότερο από το ένα τρίτο των αγώ-
νων που έχει δώσει µε την ερυθρόλευκη φανέ-
λα. Εχοντας αρκετές καλές βραδιές, ο Μ. Καµα-
ρά έχει µπει για τα καλά στην ατζέντα σκάουτερ 
συλλόγων του εξωτερικού. 

Στα ύψη η αξία του
Κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου στο Καραϊσκά-
κη, σύµφωνα µε πληροφορίες, τον παρακολού-
θησαν άνθρωποι οµάδων από Γαλλία και Γερ-
µανία, που καλοβλέπουν τον αµυντικό µέσο του 
Ολυµπιακού. Την περσινή σεζόν, ενδιαφέρον για 
τον Καµαρά είχε δείξει η Σεντ Ετιέν. Βέβαια, αυ-
τό δεν µεταφράστηκε και µε πρόταση στην ΠΑΕ 
Ολυµπιακός, καθώς η τιµή πώλησής του κρινόταν 
απαγορευτική για τα δεδοµένα του συγκεκριµέ-
νου συλλόγου. Πλέον, ο 22χρονος χαφ των Πει-
ραιωτών, έχει µπει τόσο στη λίστα της Μαρσέ-
ιγ όσο και της Λιόν. Η δεύτερη, άλλωστε, κοιτά-
ζει και την περίπτωση του Κώστα Τσιµίκα, που 
επίσης τα πηγαίνει περίφηµα τη φετινή σεζόν. 
Ο Καµαρά αγωνιζόταν στην Αζαξιό και είναι λο-
γικό στη Γαλλία να τον εκτιµούν πολύ. Αλλωστε, 
είναι εντυπωσιακή και η άνοδος που πραγµατο-
ποίησε µέσα σε 20 µήνες. 

Τον Μάρτιο του 2018 τον είχε κλείσει ο Ολυ-
µπιακός. Τότε η χρηµατιστηριακή του αξία ήταν 
στα 300.000 ευρώ. Τώρα, µετά από 51 µατς µε 
τους Πειραιώτες, έχει εκτοξευθεί στα 8.000.000 
ευρώ! Εντυπωσιακή άνοδος, ωστόσο οι «ερυ-
θρόλευκοι» θα πουν «ναι» για πώλησή του µόνο 
αν το νούµερο της πρότασης θα είναι πολύ µε-
γαλύτερο. Τουλάχιστον το διπλάσιο. Οσον αφο-
ρά το γερµανικό ενδιαφέρον, η Αϊντραχτ Φραν-
κφούρτης είναι αυτή που τον παρακολουθεί. Θα 
έχει την ευκαιρία να τον δει και την Τετάρτη στο 
Μόναχο, στον αγώνα µε την Μπάγερν, στο πλαί-
σιο της τέταρτης αγωνιστικής των οµίλων του 
Τσάµπιονς Λιγκ. Για τον Καµαρά τέτοια µατς εί-
ναι ιδανικά για να δείξει την αξία του… Ακολου-
θεί το παιχνίδι µε την Τότεναµ στο Λονδίνο και ο 
Μαρτίνς καλοβλέπει και για τους δύο αγώνες το 
σχήµα µε τους τρεις µέσους. Κάτι που σηµαίνει 
ότι ο Καµαρά θα πάρει φανέλα βασικού και νέ-
ες ευκαιρίες για να ανεβάσει κι άλλο τις µετοχές 
του στο ποδοσφαιρικό χρηµατιστήριο. 
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Ο ∆ημήτρης Σαλπιγγίδης και ο 
Λεωνίδας Βόκολος μιλούν στην 
«R» για τον σημερινό αγώνα της 
Τούμπας και δηλώνουν ότι ο 
ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο για τη 
νίκη απέναντι  στον ΠΑΟ
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ΨΑΧΝΟΥΝ ΜΟΝΙΜΗ ΛΥΣΗ
Στην ΑΕΚ στηρίζουν τον Νίκο 
Κωστένογλου, όμως έχουν 
ήδη αρχίσει να συζητούν με 
μάνατζερ στο εξωτερικό 
για τον αυριανό προπονητή 
της ομάδας
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φανέλα
∆ιανύοντας τη 
δεύτερή του σεζόν 
µε τη φανέλα του 
Ολυµπιακού, ο 
Καµαρά έχει ήδη 
αγωνιστεί σε 51 
επίσηµα µατς, ενώ 
έχει σκοράρει και 
7 φορές. Αξίζει 
να σηµειωθεί πως 
οι 18 συµµετοχές 
του είναι στις 
ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις, 
δηλαδή κάτι 
περισσότερο από 
το ένα τρίτο των 
αγώνων που έχει 
δώσει µε την 
ερυθρόλευκη 
φανέλα Αρέσει

ο Καµαρά!
Σεντ Ετιέν, Μαρσέιγ, Λιόν και Αϊντραχτ 

Φρανκφούρτης έχουν στη λίστα τους τον διεθνή 
µέσο του Ολυµπιακού, η αξία του οποίου έχει 

εκτοξευτεί στα 8 εκατ. ευρώ 

Το φαβορί και 
το αουτσάιντερ


