
«Πιο καθαρό το 
πρωτάθλημα» 

O
Ολυµπιακός εντείνει τις προσπάθειές 
του για τη µεταγραφική του ενίσχυ-
ση. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, οι «ερυ-

θρόλευκοι» έχουν βάλει και τις προτεραιότητές 
τους, µε τον Ρούµπεν Σεµέδο να αποτελεί τον 
νούµερο ένα στόχο για τη θέση του κεντρικού 
αµυντικού. Ο 25χρονος στόπερ είναι ο εκλε-
κτός του Πέδρο Μαρτίνς εδώ και καιρό. ∆εν εί-
ναι τυχαίο φυσικά ότι µε τα καλύτερα λόγια εί-
χε εκφραστεί για τον Πορτογάλο αµυντικό και 
ο Μάρκο Σίλβα, στο διάστηµα της παρουσίας 
του στον Ολυµπιακό. 

Ο Σεµέδο ανήκει στη Βιγιαρεάλ, αλλά την περ-
σινή σεζόν αγωνίστηκε το πρώτο µισό στην ισπα-
νική Ουέσκα και το δεύτερο µισό στην πορτο-
γαλική Ρίο Αβε, µε τη µορφή δανεισµού και στις 
δύο οµάδες. Με 25 συµµετοχές συνολικά και 2 
γκολ, κέρδισε τις εντυπώσεις στο δεύτερο εξά-
µηνο, ωστόσο αναζητεί τη νέα πρόκληση στην 
καριέρα του. Εχοντας αντιµετωπίσει και ποινή 
φυλάκισης (για λιγότερους από 5 µήνες), ο Σε-
µέδο δοκιµάστηκε πολύ, αλλά πλέον είναι πανέ-
τοιµος για να κάνει το βήµα προς τον Πειραιά.

Καταλυτικό ρόλο, βέβαια, σε αυτή του την 
απόφαση παίζει ο Μαρτίνς. Ο προπονητής του 
Ολυµπιακού έχει µιλήσει µαζί του, προσπαθώ-
ντας να του εξηγήσει πόσο τον ενδιαφέρει η 
προοπτική να συνεργαστούν. Ο Σεµέδο τις τε-
λευταίες ηµέρες παρουσιάζεται θετικός στο εν-
δεχόµενο να έρθει στην Ελλάδα και να φορέ-
σει τη φανέλα των Πειραιωτών. Ξεπέρασε τους 
όποιους ενδοιασµούς είχε στην αρχή και θέλει 
να κυνηγήσει τον στόχο της συµµετοχής στους 
οµίλους του Τσάµπιονς Λιγκ, εκεί όπου έχει αγω-
νιστεί µε τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισσαβώνας. 

∆ιεθνής µε την εθνική ελπίδων της Πορτογα-
λίας, αγωνίζεται και ως δεξί αλλά και ως αριστε-
ρό στόπερ. Ο Ολυµπιακός, πάντως, τα… δίχτυα 
του για τον Σεµέδο τα είχε απλώσει εδώ και και-
ρό. Σαφέστατα και έχει την καλύτερη δυνατή 
εικόνα ο προπονητής για παίκτες από το πορ-
τογαλικό πρωτάθληµα, ωστόσο στη συγκεκρι-
µένη περίπτωση υπήρξε και ξεχωριστό σκάου-
τινγκ. Ο Νέλσον Ολιβέιρα είναι ο σκάουτερ του 
Ολυµπιακού στην Πορτογαλία. Από τον Απρί-
λιο του 2018 έχει αναλάβει δράση για λογαρια-
σµό του Μαρτίνς και στο τελευταίο διάστηµα 
παρακολούθησε προσεκτικά τον Σεµέδο. Είδε 
µατς της Ρίο Αβε και έδωσε την έγκρισή του. 

Στα πλεονεκτήµατα της ανάλυσής του κυρι-
αρχούν η ταχύτητά του αλλά και ο δυναµισµός 
του. ∆ύο στοιχεία που θέλουν για τον κεντρικό 
τους αµυντικό στον Ολυµπιακό. Ο 25χρονος 
ποδοσφαιριστής δεσµεύεται µε συµβόλαιο ως 
το 2022 στη Βιγιαρεάλ, αλλά υπάρχει η πεποί-
θηση πως τις επόµενες ώρες αυτή η υπόθεση 
θα κλείσει θετικά για τους Πειραιώτες. Με τους 
Μεριά και Σισέ στο Κόπα Αφρικα, άλλωστε, ο 
Μαρτίνς επιθυµεί να έχει τον νέο του στόπερ 
στις 24 Ιουνίου στην Πολωνία, εκεί όπου θα 
πραγµατοποιηθεί το βασικό στάδιο της προ-
ετοιµασίας. 

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Σεµέδο είναι πά-
νω από κάθε άλλο όνοµα στην «ερυθρόλευκη» 
λίστα µε τους κεντρικούς αµυντικούς. Ακόµη και 
από τους πιο έµπειρους Βερµάελεν και Σκρτελ. 

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΒΕΡΒΕΛΕΣ
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Πρόκληση θεωρεί την 
ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας 
του Ατρόμητου ο Γιάννης 
Αναστασίου, ο οποίος μιλά 
για όλα στην «R»
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«ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ»
Μετά την ανανέωση της συνεργασίας 
του με τον ΠΑΟΚ, ο Φερνάντο Βαρέλα 
στέλνει μήνυμα πρόκρισης στην 
κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση 
και επανάληψης του νταμπλ
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Τα δίνει όλα 
για Σεµέδο!

δύναμη
Στα πλεο-
νεκτήµατα του 
25χρονου στόπερ 
κυριαρχούν η 
ταχύτητά του αλλά 
και ο δυναµισµός 
του. ∆ύο στοιχεία 
που θέλουν για 
τον κεντρικό τους 
αµυντικό στον 
Ολυµπιακό. Ο 
Σεµέδο δεσµεύεται 
µε συµβόλαιο 
ως το 2022 
στη Βιγιαρεάλ, 
αλλά υπάρχει η 
πεποίθηση πως 
τις επόµενες ώρες 
αυτή η υπόθεση θα 
κλείσει θετικά για 
τους Πειραιώτες

Ο Πορτογάλος 
κεντρικός 
αµυντικός είναι 
στην κορυφή 
της λίστας του 
Ολυµπιακού για 
τη συγκεκριµένη 
θέση. Καταλύτης 
στη µεταγραφή 
ο ρόλος του 
Μαρτίνς 


