
Η
ρθε στην Ελλάδα µε στόχο να κάνει τη δι-
αφορά στην άµυνα του Ολυµπιακού. Ο 
Ρούµπεν Σεµέδο ήταν από την αρχή ο 

εκλεκτός του Πέδρο Μαρτίνς και, µετά από αρ-
κετές ηµέρες σκληρών διαπραγµατεύσεων, υπέ-
γραψε µε τους «ερυθρόλευκους». Πλέον νιώθει 
όλο και καλύτερα και ετοιµάζεται για τα δύο µατς 
µε τη Βικτόρια Πλζεν. Ο 25χρονος στόπερ µιλά 
στη Realnews και µεταφέρει τις έως τώρα εντυ-
πώσεις του, ενώ εκφράζει τον ενθουσιασµό του 
για τον κόσµο του Ολυµπιακού. Πάνω του, άλ-
λωστε, θα στηριχθεί φέτος η οµάδα, µε τον ίδιο 
να θέλει να κάνει τη δική του επανεκκίνηση µε-
τά τα προβλήµατα που αντιµετώπισε. 

 Με το φιλικό κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ 
ολοκληρώσατε την προετοιμασία σας. Είχε 
προηγηθεί η παρουσία σας σε Πολωνία και 
Αυστρία. Ποιος είναι ο απολογισμός;

∆ουλέψαµε πολύ για να είµαστε έτοιµοι για 
τα επίσηµα µατς που ακολουθούν. Αυτός ή-
ταν ο στόχος µας και µέσω των φιλικών αγώ-
νων που δώσαµε. Προετοιµαστήκαµε κατάλ-
ληλα και τώρα αυτό που πρέπει να κάνουµε 
είναι να δούµε τον επόµενο αγώνα µε τη Βι-
κτόρια Πλζεν. Αυτός είναι µπροστά µας και 
εκεί πρέπει να συγκεντρωθούµε. 
 Επαιξες για πρώτη φορά μπροστά στον 

κόσμο του Ολυμπιακού, που σε υποδέχθη-
κε ζεστά. Πώς έζησες αυτές τις στιγμές;

Είµαι χαρούµενος για την υποστήριξη 
του κόσµου µας, για τη στήριξη που 
µας δίνει γενικότερα. Νοµίζω ότι 
η τελευταία µας εµφάνιση στο 
πλαίσιο της προετοιµασίας 
µας ήταν καλή. Κάναµε ένα 
καλό µατς απέναντι σε µια 
σπουδαία οµάδα όπως εί-
ναι η Νότιγχαµ Φόρεστ. Είµαι 
ευτυχισµένος που είµαι εδώ, 
είµαι χαρούµενος που θα παίζω γι’ αυτόν τον 
κόσµο. Με εντυπωσίασε και θα προσπαθή-
σω να κάνω τα πάντα για να τον ικανοποιήσω. 
 Ακολουθεί η αναμέτρηση με την Πλζεν στην 

Τσεχία. Τι να περιμένει ο κόσμος από την ομάδα;
Είναι το πρώτο επίσηµο παιχνίδι για τα προκρι-
µατικά του Τσάµπιονς Λιγκ. Εµείς κάναµε την 
προετοιµασία µας και τώρα στο µυαλό µας εί-
ναι το πώς θα µπορέσουµε να νικήσουµε και 
να πετύχουµε τον στόχο µας, που είναι να προ-
κριθούµε στον επόµενο γύρο. Αυτό θέλουµε. 
 Πώς είναι αυτό το πρώτο διάστημα στον Ο-

λυμπιακό; Οι εντυπώσεις σου; 
Νιώθω πολύ καλά πλέον. Είµαι µια χαρά εδώ. 
Το σηµαντικό αυτή τη στιγµή δεν είµαι εγώ, ό-
µως. Πάνω απ’ όλους είναι η οµάδα, αυτή µε-
τράει. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους 
ποδοσφαιριστές, όλο το προσωπικό του Ο-
λυµπιακού, για τον τρόπο µε τον οποίο µε υ-
ποδέχθηκαν. Με έχουν βοηθήσει τόσο πολύ 
από την πρώτη ηµέρα, ώστε να αισθάνοµαι 
σαν να είµαι στο σπίτι µου. Νιώθω καλά, θα 
δώσω τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο για να 
τους ικανοποιήσω. Θέλω να κάνω ό,τι µπορώ 
για να βοηθήσω την οµάδα να πετύχει τους 
στόχους της. 
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Με τα καλύτερα λόγια μιλά 
στην «R» για τον 26χρονο 
διεθνή ακραίο επιθετικό 
που υπέγραψε στο 
«τριφύλλι» ο Γιάννης Οκκάς 
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ΑΛΛΗ ΚΛΑΣΗ Η ΑΕΚ
∆ύο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές 
απέκτησε η Ενωση, τον Ιταλό 
ακραίο Ντανιέλε Βέρντε και τον 
Πορτογάλο σέντερ φορ Νέλσον 
Ολιβέιρα, οι οποίοι ανεβάζουν 
επίπεδο τους «κιτρινόμαυρους»
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Ο Πορτογάλος αµυντικός, που εντυπωσιάζει µε το καληµέρα
στον Ολυµπιακό, µιλά στην «R» για τον αγώνα µε τη

Βικτόρια Πλζεν και δηλώνει ευτυχισµένος στην Ελλάδα

Ο Πορτογάλος αµυντικός, που εντυπωσιάζει µε το καληµέρα

«Ολα για την
πρόκριση»
Ολα για την

O ΡΟΥΜΠΕΝ ΣΕΜΕ∆Οµιλά στην «R»

πείρα
«Ο Ολυµπιακός 
έχει περισσότερη 
πείρα στην 
Ευρώπη και γι’ 
αυτό του δίνω 
µικρό προβάδισµα 
πρόκρισης, 
όµως δεν θα 
περάσει εύκολες 
στιγµές, ειδικά 
αν δεν προσέξει 
την Πλζεν στις 
αντεπιθέσεις της», 
λέει ο Ζντένεκ 
Σκάζνι για τον 
αγώνα της Τρίτης 
στην Τσεχία


