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Οι σχέσεις του Κρίστιαν Ερικσεν και των 
διοικούντων την Ιντερ, παραμένουν τεταμέ-
νες και δεν... προβλέπεται να εξομαλυνθούν 
μετά την απόφαση που έλαβε ο μάνατζερ του 
έμπειρου μέσου.
Ο 28χρονος άσος, δεν έχει καταφέρει να 
βρει θέση στην 11αδα των «νερατζούρι» και 
κατά συνέπεια να αποδώσει σύμφωνα με τις 
δυνατότητες του, με αποτέλεσμα να μην βρί-
σκεται στα βασικά σχέδια του Αντόνιο Κόντε.
Ωστόσο, το συμβόλαιο του είναι... πανάκρι-
βο, δεδομένου ότι οι ετήσιες απολαβές του 
είναι 14 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που 
οδηγεί την διοίκηση της Ιντερ στην επιλογή 
να τον παραχωρήσει, προκειμένου να απαλ-
λαγεί από ένα κόστος χωρίς ουσιαστικό όφε-
λος.
Το τελευταίο διάστημα, αναπτύσσεται μία 
φημολογία σύμφωνα με την οποία ο Μαου-
ρίτσιο Ποτσετίνο θέλει να πάρει τον διεθνή 
Δανό στην Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς υπάρχει 
αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ των δύο ανδρών 
από την κοινή θητεία τους στην Τότεναμ.

Παρ΄ όλα αυτά, η ιταλική εφημερίδα 
«Gazzetta dello Sport» αποκαλύπτει ότι ο 
μάνατζερ του Ερικσεν, Μαρτίνους Σουτς θα 
διεκδικήσει -μέσω της ιταλικής Ολυμπιακής 
Επιτροπής (CONI)- από τον σύλλογο του Μι-
λάνου, ένα ποσό της τάξης των 7.566.797 
ευρώ, καθώς ισχυρίζεται πως εκκρεμεί η κα-
ταβολή της προμήθειας του.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι από κύκλους των 
«νερατζούρι», διαρρέεται πως ««όπως πάντα, 
όλα τα προβλήματα θα λυθούν».

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 31 ετών άφησε ο άλ-
λοτε ποδοσφαιριστής του ΠΑΣ Γιάννινα, Κρίστοφερ Μαμπου-
λού. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άτυχος παίκτης, 
με καταγωγή από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, υπέστη 
ανακοπή ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο με φίλους του στη Γαλλία.
Γεννημένος στις 19 Μαρτίου 1990 στο Μονφερμέιγ, ο Μα-
μπουλού αγωνίστηκε σε Σατορού και Μπαστιά, πριν έρθει στη 
χώρα μας για λογαριασμό του ΠΑΣ Γιάννινα, με τον οποίο 
υπέγραψε τριετές συμβόλαιο.
Συμμετείχε σε 22 ματς πρωταθλήματος της περιόδου 2016-17 
και πέτυχε τρία γκολ, αλλά αποχώρησε από τα Ιωάννινα στο 
τέλος της περιόδου. Εν συνεχεία αγωνίστηκε στη Νανσί και 
από τον περασμένο Ιανουάριο ανήκε στο δυναμικό της Εβιάν.
«Συντετριμμένη όλη η οικογένεια του ΠΑΣ έχασε το δικό της 
Christopher Maboulou που άφησε την τελευταία του πνοή 
παίζοντας ποδόσφαιρο με τους φίλους του. Σε ευχαριστούμε 
για όλα και θα σε θυμόμαστε πάντα για όσα ζήσαμε μαζί», 
αναφέρει σε ανάρτησή της στο twitter η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα.

Σε αναζήτηση νέας ποδοσφαιρικής... στέγης 
βρίσκεται ο Κρίστιαν Ερικσεν, δεδομένου ότι 
δεν έχει καταφέρει να πείσει τον Αντόνιο Κό-
ντε, με τον προπονητή της Ιντερ, να τον έχει 
χρησιμοποιήσει σε μόλις 13 αγώνες σε όλες 
τις διοργανώσεις.
Για τον Δανό μεσοεπιθετικό, ενδιαφέρεται η 
Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς ο Μαουρίτσιο Πο-
τσετίνο τον... ξέρει καλά από την κοινή θητεία 
τους στην Τότεναμ, ωστόσο ο 28χρονος άσος, 
δεν αποκλείεται να επιστρέψει στο Λονδίνο 
και στους «πετεινούς».
Οπως αναφέρει το «Sky Sport», ο Ζοσέ Μου-
ρίνιο έχει δώσει την συγκατάθεσή του για την 
απόκτηση του Ερικσεν και το μόνο που μένει 

να διευθετηθεί, είναι οι οικονομικοί όροι της 
συμφωνίας. Οι ετήσιες απολαβές του έμπει-
ρου άσου στην Ιταλία, είναι κοντά στα επτά 
εκατομμύρια ευρώ, ποσό που υπερβαίνει το 
ανώτατο όριο που έχουν θέσει οι διοικούντες 
την Τότεναμ.

Ο Μανουέλ Λαντσίνι, αναγνώρισε το λάθος του και αποφά-
σισε να ζητήσει εμπράκτως συγγνώμη για την συμπεριφορά 
του. Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, ο Αργεντινός μέ-
σος της Γουέστ Χαμ φωτογραφήθηκε σε πάρτι μαζί με τους 
ποδοσφαιριστές της Γουέστ Χαμ, Ερικ Λαμέλα, Τζιοβάνι Λο 
Σέλσο και Σέρχιο Ρεγκιλόν, παραβιάζοντας τα περιοριστικά 
μέτρα της αγγλικής κυβένρησης για τον περιορισμό εξάπλω-
σης του κορονοϊού.
Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της βρετανικής κυβέρνη-
σης, τα άτομα που ζουν σε περιοχές της κατηγορίας 4, συ-
μπεριλαμβανομένου του Λονδίνου όπου εδρεύουν οι δύο 
σύλλογοι, δεν επιτρέπεται να συναντηθούν με άτομα εκτός 
της οικογένειας τους.
«Σκέφτηκα πολλά για τις ενέργειές μου και ξέρω ότι δεν μπο-
ρώ να αλλάξω αυτό που συνέβη, αλλά μίλησα με τον σύλ-
λογο και τον προπονητή και θέλω να προκύψει κάτι καλό 
από αυτό», έγραψε ο 27χρονος άσος στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, προσθέτοντας: «Είμαι στην Γουέστ Χαμ εδώ και 
πολύ καιρό, οπότε ξέρω τι σημαίνει η κοινότητα για τον σύλ-
λογο. Και θέλω να προσφέρω σε έναν σκοπό που έχει ση-
μασία για όλους μας, την κοινότητά μας και τους φιλάθλους 
μας. Θα κάνω μια δωρεά σε ένα μεγάλο σκοπό, στο Newham 
Foodbank και ελπίζω ότι αυτό θα τους βοηθήσει σε μια δύ-
σκολη περίοδο». 

Ο μάνατζερ του Ερικσεν «ρίχνει λάδι στην φωτιά» 

Ο Λαντσίνι ζητά συγγνώμη 
με μία... δωρεά 

Πέθανε ο πρώην παίκτης του ΠΑΣ 
Γιάννινα, Κρίστοφερ Μαμπουλού

Ο Μουρίνιο θέλει τον Ερικσεν 

Μίσιτς: «Έκανα εγχείρηση για 
αφαίρεση όγκου στους όρχεις»

Σ
υνέντευξη στο επίσημο κανάλι της νυν 
ομάδας του, της Ντινάμο Ζάγρεμπ, πα-
ραχώρησε ο πρώην μέσος του ΠΑΟΚ, 
Γιόζιπ Μίσιτς και για πρώτη φορά ο 

Κροάτης αναφέρθηκε ανοιχτά στο σοβαρό πρό-
βλημα υγείας που είχε. Ο έμπειρος μέσος απο-
κάλυψε ότι είχε όγκο στα γεννητικά όργανα, 
έκανε επέμβαση και πλέον είναι καλά.
Ο Μίσιτς αναφέρθηκε και πως αποφάσισε να 
φύγει από τον ΠΑΟΚ όταν ο Δικέφαλος δεν 
κατάφερε να συμφωνήσει με την Σπόρτινγκ για 
την ανανέωση του δανεισμού του αλλά ήταν 
λογικό αυτό να περάσει σε δεύτερη μοίρα. ΟΚ
Αναλυτικά όσα είπε ο πρώην μέσος του Δι-
κέφαλου:
Για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε: 
«Είναι πάντα ωραίο να επιστρέφω στην Κρο-
ατία, ειδικά στον καλύτερο κροατικό σύλλο-
γο. Περιπλανήθηκα στο εξωτερικό για τρία 
χρόνια και τώρα είμαι χαρούμενος που ήρθα 
στην Ντιναμό.
Σε ότι αφορά το πρόβλημα υγείας που αντιμε-
τώπισα, μπορώ να πω την πραγματική αλήθεια. 
Έκανα χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση 
όγκου στους όρχεις, αλλά τώρα το πρόβλημα 

αυτό ανήκει στο παρελθόν. Ήταν μια πολύ δύ-
σκολη περίοδος, αλλά επέστρεψα στο γήπεδο 
και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα».
Για την αποχώρηση του από τον ΠΑΟΚ: 
«Όταν παίζεις καλά, όλοι σε αναγνωρίζουν στο 
δρόμο. Το μόνο που έχει σημασία είναι να 
παίζεις καλά. Σπόρτινγκ και ΠΑΟΚ και Σπόρ-
τινγκ Λισαβόνας δεν κατάφεραν να φτάσουν 
σε συμφωνία και τότε η απόφασή μου ήταν να 
επιστρέψω στην Πορτογαλία. Τώρα επέστρε-
ψα στην Κροατία και είμαι χαρούμενος που 
παίζω για έναν μεγάλο σύλλογο όπως είναι η 
Ντιναμό Ζάγκρεμπ».


