
Ε
να µεγάλο στοίχηµα δείχνει να κερδίζε-
ται για τον Ολυµπιακό και αυτό δεν είναι 
άλλο από τον Ρούµπεν Σεµέδο. Πολλοί 

στο άκουσµα της µεταγραφής του ήταν επιφυ-
λακτικοί. Οχι τόσο για τις ικανότητές του µέσα 
στο γήπεδο όσο για όσα έχουν συµβεί εκτός 
αγωνιστικών χώρων. Η περιπέτεια της φυλάκι-
σής του, έστω και για µικρό χρονικό διάστηµα, 
έβαλε την καριέρα του σε κίνδυνο.

Ωστόσο, ο Πέδρο Μαρτίνς ήταν αυτός που 
επέµενε πως ο Σεµέδο µπορεί να επιστρέψει 
και να δώσει πολλά στον Ολυµπιακό. Τα στελέ-
χη των Πειραιωτών προσπαθούσαν να συλλέ-
ξουν πληροφορίες και, όπως θα είχατε διαβά-
σει τον Ιούνιο στη Realnews, ένας άνθρωπος 
που είχε µιλήσει µε τα καλύτερα λόγια για τον 
διεθνή Πορτογάλο αµυντικό ήταν ο Φερνάντο 
Σάντος. Ο προπονητής της Εθνικής Πορτογα-
λίας, µάλιστα, είχε τονίσει πως, αν ο Σεµέδο εί-
ναι όπως πρέπει, δεν θα διστάσει να τον καλέ-
σει. Οπως και έγινε. Αυτές τις ηµέρες ο Σεµέ-
δο (αλλά και ο Σα) είναι µαζί µε τον Κριστιάνο 
Ρονάλντο και την… παρέα του, ενώ θυµίζου-
µε πως ο Σάντος τον είχε καλέσει πάλι στις αρ-
χές Σεπτεµβρίου. Τότε, όµως, ο 25χρονος στό-
περ του Ολυµπιακού είχε να αντιµετωπίσει τον 
τραυµατισµό του στο γόνατο, καθώς υποβλή-
θηκε σε αρθροσκόπηση. 

Με το «καληµέρα» της παρουσίας του στην 
Ελλάδα, ο Σεµέδο έδειξε τα πολύ καλά στοιχεία 
που τον συνόδευαν. ∆εν άργησε να πάρει τον 
ρόλο του ηγέτη στην άµυνα του Ολυµπιακού 
και τα 5 εκατ. ευρώ που δαπανήθηκαν για την 
απόκτησή του από τη Βιγιαρεάλ φάνηκαν… λί-
γα, καθώς ο Πορτογάλος στόπερ έκανε από-
σβεση µε τη συνεισφορά του να µπει η οµάδα 
στους οµίλους του Τσάµπιονς Λιγκ. Ολοι µιλούν 
µε τα καλύτερα λόγια, ενώ και ο κόσµος άφη-
σε στην άκρη την κουβέντα για τον καλό στό-
περ που τόσο πολύ ήθελε να δει εδώ και χρό-
νια για αντι-Μέλµπεργκ, καθώς ο Σεµέδο ήρ-
θε για να δώσει άλλη αίγλη στην ταλαιπωρη-
µένη άµυνα του Ολυµπιακού. Είναι χαρακτη-
ριστικό πως στο πρωτάθληµα οι «ερυθρόλευ-
κοι» δεν έχουν δεχθεί ακόµη γκολ σε κανονι-
κή ροή παιχνιδιού, παρά µόνο (δύο γκολ) από 
στατικές φάσεις! 

Το θέµα είναι πως µε την παρουσία του ο Σε-
µέδο δεν θα αργήσει να φέρει πρόταση. Ετσι λέ-
ει η λογική, τουλάχιστον. Ηδη ακούγονται εξαι-
ρετικά λόγια, ενώ ακόµη και ο Ρονάλντο επεσή-
µανε πως δεν περίµενε να επιστρέψει τόσο γρή-
γορα στην Εθνική ο στόπερ του Ολυµπιακού. Ο 
Σεµέδο, από την πλευρά του, επιθυµεί να έχει 
ανάλογη συνέχεια στην απόδοσή του. Να δείξει 
καλό πρόσωπο στις υποχρεώσεις του Ολυµπια-
κού σε Ελλάδα και Ευρώπη, την ώρα που η αί-
σθηση που υπάρχει είναι πως θα έρθει πρότα-
ση που θα αγγίζει τα 25 µε 30 εκατ. ευρώ! Σα-
φέστατα αποτελεί δικαίωση του Μαρτίνς, που 
προχώρησε στην εισήγηση αυτής της µεταγρα-
φής -και µάλιστα επέµενε-, όπως και της διοίκη-
σης του Ολυµπιακού, που δεν δίστασε να αντα-
ποκριθεί στις απαιτήσεις της Βιγιαρεάλ, την ίδια 
ώ ρα που ο ισπανικός σύλλογος θεωρούσε τον 
παίκτη «καµένο χαρτί». 
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Η Στεφανίδη μιλά για την 
εκλογή της στην Επιτροπή 
Αθλητών της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Στίβου και 
για την υποψηφιότητά της 
στη ∆ΟΕ
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ΨΗΦΙΖΕΙ ΑΕΚ
Ο Βράνιες αποκλείει το ενδεχόμενο να 
επιστρέψει στην Αντερλεχτ και ο Ιλια 
Ιβιτς έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με 
τους Βέλγους για να βρεθεί η χρυσή 
τομή ώστε ο Βόσνιος αμυντικός να 
παραμείνει στην Ενωση
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Σεµέδο από 
χρυσάφι!
Στα 25 µε 30 εκατ. ευρώ κοστολογεί ο Ολυµπιακός 
τον Πορτογάλο σέντερ µπακ, ο οποίος εντυπωσιάζει 
µε τις εµφανίσεις του και έχει δικαιώσει τον Μαρτίνς 

που επέµενε για την απόκτησή του


