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Ο 24χρονος μέσος του Παναιτωλικού, Νταμιάν Μπελόν εισπράττει λατρεία στο Αγρίνιο
και ανταποδίδει με γκολ και ασίστ

Εποχή θα αφήσει στο Αγρίνιο ο Νταμιάν Μπελόν. Οχι μόνο για τις ποδοσφαιρικές του
ικανότητες, αλλά και γιατί είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Ο 24χρονος μέσος που ήρθε στην
Ελλάδα το καλοκαίρι για τη Βέροια, υπέγραψε την τελευταία ημέρα της χειμερινής
μεταγραφικής περιόδου στον Παναιτωλικό και από τότε… τρελαίνει κόσμο. Σε 11 ματς έχει
πετύχει επτά γκολ, έχει δώσει δύο ασίστ και έχει αγωνιστεί σε τρεις διαφορετικές θέσεις.
Ως «οκτάρι», «δεκάρι» και δεξί εξτρέμ. «Παίζω όπου μου πει ο προπονητής μου», λέει ο
ίδιος σχετικά.
Πρόκειται για έναν πολύ ωραίο τύπο, ήρεμο και χαλαρό που ζει για το ποδόσφαιρο. Στο
Αγρίνιο μένει μόνος του και τα συγγενικά του πρόσωπα… μοιράζονται σε Ισπανία και
Ελβετία. Βλέπετε, γεννήθηκε στη χώρα της κεντρικής Ευρώπης, αλλά κατάγεται από εκείνη
της Ιβηρικής Χερσονήσου. Διεθνής με τις «μικρές» Εθνικές της πρώτης, ήρθε στην πατρίδα
μας με σχετικά καθυστέρηση, καθώς το… φλερτ ξεκίνησε νωρίτερα. Το 2010 είχε βρεθεί
ξανά κοντά στη «βασίλισσα», αλλά το θέμα δεν προχώρησε. Ηθελε, ωστόσο, να δοκιμάσει
την τύχη του εκτός Ελβετίας και τα κατάφερε. Μέλος ποδοσφαιρικής οικογένειας (ο
πατέρας του έπαιζε μπάλα στην Ισπανία, όπως και ο δίδυμος αδερφός του Γιάγκο),
ξεκίνησε μαζί από τις ακαδημίες της Γκρασχόπερς και υπέγραψε το πρώτο του
επαγγελματικό συμβόλαιο στην Αστον Βίλα. Λόγω των πολλών υποχρεώσεων ο ελεύθερος
χρόνος είναι λίγος. Μία βόλτα να χαλαρώσει, μπόουλινγκ, σερφάρισμα στο Ιντερνετ. Και
παρ’ ότι βρίσκεται στη χώρα μας λίγους μήνες, έχει αρχίσει να μιλά τα πρώτατου ελληνικά:
«Εχουμε καλή ομάδα. Μη με ρωτάτε για τον στόχο μας. Εγώ ήρθα στον Παναιτωλικό μόνο
για την άνοδο», απαντά σε όποιον τον ρωτήσει τι περιμένει από τη
φετινή σεζόν.

Ο «τρελόν»
Στην πόλη πολλοί τον φωνάζουν… Τρελόν! Η εξήγηση απλή. Πρόσφατα ήθελε να κάνει μία
αλλαγή στον εαυτό του. Πήγε στο κομμωτήριο και ζήτησε από την κοπέλα που εργαζόταν
σε αυτό, να του κάνει κάτι μοναδικό. Οπως κι έγινε. Ο νεαρός δέχεται χαμογελαστός τα
πειράγματα των συμπαικτών του και δεν τον ενοχλεί ο χαβαλές.

Προπονητής
Ποδοσφαιρικός «εγκέφαλος» είναι ο Μπελόν. Πέρυσι στην Μπρουλ ήταν εκτός από
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ποδοσφαιριστής και προπονητής της ομάδας Κ-15 του συλλόγου. Μάλιστα έχει ήδη πάρει
δίπλωμα προπονητή ΟΥΕΦΑ Β’ και είναι πολύ πιθανό μόλις κρεμάσει τα παπούτσια του, να
παραμείνει στον χώρο από άλλο πόστο.

Από Κοστάντσο
Πριν αποφασίσει οριστικά να έρθει στα μέρη μας, μίλησε με πολλούς συμπατριώτες του
αλλά και ισπανόφωνους που πέρασαν από εδώ. Ενας από αυτούς ήταν ο Φράνκο
Κοστάντσο… Ο πρώην πορτιέρο του Ολυμπιακού του είπε τα καλύτερα λόγια για την
Ελλάδα και τους ανθρώπους της.
Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΥΜΕΝΟΣ στη Sportday
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