
«Γιατί έμεινα 
στη Φενέρ»

A
πόλυτα ικανοποιηµένοι είναι στον Ολυ-
µπιακό µε τον Ματιέ Βαλµπουενά. Ο 
Γάλλος άσος αναµφισβήτητα αποτελεί 

τη σπουδαιότερη µεταγραφή των «ερυθρολεύ-
κων» ως τώρα. Ηρθε για να δώσει άλλη διάστα-
ση µε την εµπειρία του, αλλά και την ποιότητα 
που τον διακρίνει. Τα πρώτα δείγµατα γραφής 
τα διαπίστωσαν άπαντες από τα πρώτα φιλικά 
της οµάδας, στο διάστηµα της παραµονής της 
στην Πολωνία, όπου και πραγµατοποιήθηκε το 
βασικό στάδιο της προετοιµασίας. 

Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής έχει στείλει τα 
µηνύµατά του και ξεκάθαρα δείχνει στον Πέδρο 
Μαρτίνς πως µπορεί να τον υπολογίζει ακόµη 
και για βασικό στα µατς των προκριµατικών του 
Τσάµπιονς Λιγκ, απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν. 

Ο Πορτογάλος προπονητής δείχνει ικανοποι-
ηµένος από την προσπάθεια του Βαλµπουενά. 
Αρχικά γιατί δούλεψε το καλοκαίρι, πριν καν εν-
σωµατωθεί µε την οµάδα του Ολυµπιακού. Στο 
τέλος των υποχρεώσεών του στην Τουρκία µε 
τη φανέλα της Φενερµπαχτσέ τραυµατίστηκε. 
Ξεπέρασε, ωστόσο, τη θλάση και εµφανίστη-
κε έτοιµος. Μέρος της ατοµικής προετοιµασί-
ας του, µάλιστα, έγινε στη Μύκονο, µαζί µε τον 
Γερµανό γυµναστή που έχει αναλάβει και τον 
Κώστα Φορτούνη. 

Ο Βαλµπουενά έχει προσαρµοστεί µε το «κα-
ληµέρα». Ανετος, δίπλα ακόµη και στους νεα-
ρούς της οµάδας, δείχνει πως θέλει να βάλει 
τους δικούς του όρους στην προσπάθεια του 
Ολυµπιακού για επιστροφή στην κορυφή. Στα 
φιλικά, ο Γάλλος στάθηκε πολύ καλά και µάλι-
στα παίζοντας σε αρκετές θέσεις. Τον είδαµε δε-
ξιά, αριστερά, αλλά και σε ρόλο επιτελικού. Ο 
Μαρτίνς βλέπει την προσπάθειά του, αλλά και 
ότι προσδίδει άλλη ποιότητα στο παιχνίδι της 
οµάδας. Μπορεί να σκοράρει, να δηµιουργή-
σει, να περάσει η µπάλα από τα πόδια του. ∆εν 
ρισκάρει, είναι κοµβικός παίκτης στον Ολυµπι-
ακό της νέας σεζόν και πάνω του θα επενδύσει 
ο προπονητής των Πειραιωτών. 

Μέσω των επόµενων φιλικών, θα προσπα-
θήσει να του δώσει και περισσότερο χρόνο να 
ανεβάσει ένταση και κόντρα στην Πλζεν να εί-
ναι έτοιµος για να πάρει φανέλα βασικού. Με 
την αξία του, άλλωστε, την κερδίζει. Ακόµη και 
οι συµπαίκτες του Γάλλου βλέπουν τη σιγου-
ριά στο παιχνίδι του. Το θέµα είναι πού θα τον 
χρησιµοποιήσει ο Μαρτίνς. Το πιο πιθανό σε-
νάριο αυτή τη στιγµή είναι να τον δούµε από 
την αριστερή πλευρά, εκεί όπου πέρυσι στην 
Τουρκία έπαιξε στο 90% από τις συµµετοχές 
που πραγµατοποίησε. Στα συν του Βαλµπου-
ενά είναι πως µπορεί να κινείται και προς τα µέ-
σα και να αλλάζει ακόµη και θέσεις κατά τη δι-
άρκεια του µατς. Κάτι που δούλεψε ο Μαρτίνς 
πέρυσι µε τον Φορτούνη και τον Ποντένσε. Ο 
τελευταίος αναµένεται να πάει δεξιά και να δού-
µε και αυτό το σχήµα. Η αντίστροφη µέτρηση 
για τα προκριµατικά του Τσάµπιονς Λιγκ ξεκί-
νησε και σίγουρα τα επόµενα τεστ θα δείξουν τι 
ακριβώς έχει στο µυαλό του ο Μαρτίνς. Ο Βαλ-
µπουενά, ωστόσο, είναι εδώ και αναµένεται να 
παίξει καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια της 
οµάδας να τα καταφέρει φέτος στην Ευρώπη. 

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΒΕΡΒΕΛΕΣ
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Ο Κώστας Σλούκας αποκαλύπτει 
στην «R» τους λόγους που 
απέρριψε τις προτάσεις τόσο 
του Ολυμπιακού όσο και του 
Παναθηναϊκού

 ΣΕΛ. 47

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ... ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
Ετοιμος να παίξει μεγάλη μπάλα 
με τη φανέλα της ομάδας του 
Περιστερίου δηλώνει ο Απόστολος 
Βέλλιος, ο οποίος τονίζει: «Είμαι πολύ 
χαρούμενος, αλλά και γεμάτος ευθύνη 
και όρεξη για σκληρή προσπάθεια»

 ΣΕΛ. 46

ποιότητα
Ο Μαρτίνς βλέπει 
την προσπάθεια 
του Βαλµπουενά, 
αλλά και ότι 
προσδίδει άλλη 
ποιότητα στο 
παιχνίδι της 
οµάδας. Μπορεί 
να σκοράρει, να 
δηµιουργήσει, να 
περάσει η µπάλα 
από τα πόδια του. 
∆εν ρισκάρει, είναι 
κοµβικός παίκτης 
στον Ολυµπιακό 
της νέας σεζόν 
και πάνω του 
θα επενδύσει ο 
προπονητής των 
Πειραιωτών

Ο Βαλµπουενά έχει 
ικανοποιήσει µε 
την προσπάθειά του 
στην προετοιµασία 
τον Πέδρο Μαρτίνς, 
ο οποίος βλέπει 
στο πρόσωπο του 
Γάλλου εξτρέµ τον 
ιδανικό παρτενέρ 
του Φορτούνη

∆είχνει 
εικόνα 
ηγέτη 


