



Μπορεί να αποχώρησαν οι Ίσμα Γκονσάλβες και Πελέ
στην τρέχουσα μετεγγραφική περίοδο, όμως η
Ανόρθωση ενισχύθηκε σημαντικά, αφού οι Άλβες,
Ολιβέιρα και Μίτροβιτς είναι παίκτες με... γεμάτη
καριέρα οι οποίοι μπορούν ν’ ανεβάσουν σημαντικά το
επίπεδο της ομάδας. Καλή προσθήκη φυσικά και ο
Γιαννούλης. Την ίδια ώρα, η επιστροφή του Ράγιος και η
εμφανής πρόοδος επί των ημερών Λέβι φέρνουν
αισιοδοξία για τη σημαντική -από άποψης πρεστίζ και
εσόδων- είσοδο στην 6άδα, αλλά κυρίως για την
προσπάθεια κατάκτησης του Κυπέλλου. ΣΕΛΙΔΑ 35











Λίγο (τέσσερεις ώρες) πριν εκπνεύσει η
μετεγγραφική περίοδος, η ΑΕΚ έκανε τη μεγάλη
κίνηση. Με αθόρυβες ενέργειες, συμφώνησε με
τη Ρόντα για τον δανεισμό του Νέστορα Μυτίδη. Ο
διεθνής φορ επιστρέφει στη Λάρνακα και
σίγουρα ενισχύει σημαντικά την ομάδα σε ένα
κομβικό σημείο της χρονιάς. 
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