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Η 5η μεταγραφή του ΠΑΣ Γιάννινα είναι γεγονός. Οι φήμες για έναν Ουκρανό
επιβεβαιώθηκαν. Πρόκειται για τον Όρεστ Κούζικ της Σταλ Καμιανσκι, που αγωνίζεται σε
θέσεις πίσω από τον σέντερ φορ, κυρίως στα πλάγια. Είναι δεξιοπόδαρος, αλλά παίζει με
άνεση και από αριστερά.

Είναι η πρώτη φορά που αφήνει το ουκρανικό ποδόσφαιρο για να κάνει διεθνή καριέρα.

Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή
OREST KUZYK, ο οποίος θα φορά τη φανέλα της ομάδας μας για τα επόμενα 3 χρόνια.

Ο Orest Kuzyk είναι 23 χρονών, μέσος επιθετικός, ο οποίος και μέχρι τώρα ήταν στην FC
Stal Kamianske της Ουκρανικής Premier League. Ξεκίνησε απο τις ακαδημίες της FC Karpaty
Lviv και πέρασε μετά στη Δυναμό Κιέβου (FC Dynamo Kiyv). Επίσης έχει συμμετάσχει στις
ομάδες νέων της Εθνικής Ομάδας της Ουκρανίας. Στην περυσινή σεζόν είχε 8 goal και 4
assist σε 34 αγώνες που συμμετείχε.

Στην ομάδα μας θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 17.

Ο Kuzyk κατά την υπογραφή του συμβολαίου του στην ομάδα ευχαρίστησε για την
εμπιστοσύνη που του δείχνουν, τον Πρόεδρο της ΠΑΕ κ.Χριστοβασίλη και την οικογένεια
του, τον τεχνικό της ομάδας μας κ.Πετράκη και τον Διευθυντή Ποδοσφαιρικού Τμήματος
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κ.Νιαρχάκο. Επίσης δήλωσε στο pasgiannina.gr:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα στον ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ και μου δίνεται η ευκαιρία να
αγωνιστώ σε ένα νέο πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι με τις δυνάμεις μου θα φανώ χρήσιμος
στην ομάδα μου και θα τη βοηθήσω να πετύχει τους στόχους της. Ανυπομονώ να έρθω στην
πόλη των Ιωαννίνων και να ενσωματωθώ με την υπόλοιπη ομάδα.»

Τον διεκδικούσαν μεγαθήρια

Ο Όρεστ Κούζικ θα βγει για πρώτη φορά εκτός ουκρανικών συνόρων, καθώς μέχρι τώρα
έπαιζε μόνο σε ομάδες της πατρίδας του και στις μικρές Εθνικές ομάδες της. Ωστόσο ο
παίκτης είχε απασχολήσει πριν 2,5 μήνες περίπου ομάδες της Αγγλίας, της Πορτογαλίας
και της Ουκρανίας.

Η εφημερίδα «The record» είχε γράψει ότι απασχολούσε έντονα την Πόρτο, καθώς το
συμβόλαιό του θα τελείωνε το καλοκαίρι και θα ήταν μια καλή λύση, αφού μπορεί να παίξει
με ευχέρεια και στα δύο άκρα της επίθεσης.

Η OJOGO αποκάλυπτε λίγες μέρες αργότερα από τη Record και το ενδιαφέρον της
Μπενφίκα, ενώ από την Ουκρανία, την περίπτωσή του εξέταζαν οι Σαχτάρ Ντόνετσκ και η
Δυναμό Κιέβου.

Τέλος, το talkchelsea.net είχε γράψει στα μέσα Απριλίου για το ενδιαφέρον της Τσέλσι για
τον συγκεκριμένο παίκτη.

Θα έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να αποκαλύψει ο 23χρονος Ουκρανός τον
λόγο που τελικά επέλεξε Ελλάδα και ΠΑΣ Γιάννινα, αφού έχουν δείξει ενδιαφέρον γι' αυτόν
πολύ σπουδαίοι σύλλογοι του εξωτερικού.
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