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Σημαντικές εξελίξεις για 
την νέα Τούμπα! Εγκρίθηκε 
το σχέδιο ανέγερσης! 
Υπάρχει κυβερνητική εντολή να τρέξουν 
άμεσα όλες οι εκκρεμότητες, έτσι ώστε να 
ξεκινήσει η υλοποίηση του μεγάλου έργου 
για τον ΠΑΟΚ.
Η νέα Τούμπα, που είναι το μεγάλο όνει-
ρο του Σαββίδη, θα έχει τις προδιαγραφές 
σύμφωνα με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα .
Ευχάριστα νέα για τον ΠΑΟΚ, καθώς ση-
μαντικό βήμα για την ανέγερση του νέου 
γηπέδου του Δικεφάλου του Βορρά σημειώ-
θηκε, καθώς κατά τη συνεδρίαση του Συμ-
βουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
εγκρίθηκε το «Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο» 
για την ανέγερση του νέου γηπέδου στην 
Τούμπα.
Με το εν λόγω Σχέδιο (ΕΠΣ) προβλέπε-
ται ο εκσυγχρονισμός των ποδοσφαιρικών 
εγκαταστάσεων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην πε-
ριοχή της Τούμπας, στον Δήμο Θεσσαλο-
νίκης, με την ανάπτυξη νέων, σύγχρονων 
προδιαγραφών και απαιτήσεων των FIFA 
/ UEFA. Παράλληλα, το ΕΠΣ στοχεύει 
στην ανάπτυξη έργων αστικής ανάπλασης 
της ευρύτερης περιοχής του γηπέδου του 
ΠΑΟΚ, όπως έχει εξαγγελθεί από τον Πρω-
θυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Καγκάβα: Ο λόγος που 
ο ΠΑΟΚ θα μεταδίδεται 
στην Ιαπωνία!
Ο Σίντζι Καγκάβα είναι ένα μεγάλο όνομα 
στην Ιαπωνία! Έτσι, η μεταγραφή του στον 
ΠΑΟΚ μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε...
Οι συμπατριώτες του τον εκτιμούν πολύ και 
παρακολουθούν κάθε βήμα στην καριέρα 
του. Ετσι, είναι πολύ σημαντικό για εκεί-
νους να βλέπουν τα ματς του στην Ελλάδα.
Γι’ αυτό κι η πλατφόρμα «DAZN», μία 
από τις κορυφαίες στον πλανήτη σε live 
strteaming, ανακοίνωσε ότι θα μεταδώσει 
όλα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, μέχρι το τέλος 
της σεζόν.
Αξίζει, δε, να τονίσουμε ότι η πλατφόρμα 
της «DAZN» μεταδίδει αγώνες σε Αγγλία, 
Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία αλλά και 
Ιαπωνία, 

Oλες οι μεταγραφές και οι 
αποχωρήσεις: Το «ζεστό» χειμερινό 
πάρε-δώσε της Superleague 1

Η
μεταγραφική περιόδους του Ιανουαρίου 
ήταν από τις πλέον δραστήριες των τελευ-
ταίων ετών και οι «μονομάχοι» της Super 
League προχώρησαν σε αρκετές προσθήκες 

που ξεχωρίζουν.
Εναν από τους πιο  «θερμούς» μεταγραφικούς χειμώ-
νες των τελευταίων ετών έζησε το εγχώριο football 
και η πτώση της αυλαίας (υπάρχει το σχετικό παράθυ-
ρο μερικών ημερών για τους ελεύθερους) οδηγεί στη 
διαπίστωση πως οι ομάδες της Super League κινή-
θηκαν αρκετά στο πάρε-δώσε του Ιανουαρίου. Οπου 
βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις που ξεχωρίζουν. 
Ο επαναπατρισμός των Σωκράτη Παπασταθόπουλου 
και Κώστα Μήτρογλου για λογαριασμό του Ολυμπι-
ακού και του Αρη αντίστοιχα έκαναν αίσθηση, όπως 
βέβαια και η άφιξη στη Θεσσαλονίκη του Σίντζι Γκα-
γκάβα για χάρη του ΠΑΟΚ. 
Την ίδια στιγμή στον Παναθηναϊκό άλλαξαν πολλά 
στο παρά ένα του φινάλε της μεταγραφικής περιόδου,  
ενώ και οι λεγόμενοι μικρομεσαίοι προχώρησαν στην 
απόκτηση ονομάτων που κάνουν γκελ. Με πλέον 
χαρακτηριστικά παραδείγματα του Λουκ Καστάνιος 
που έφτασε στο Ηράκλειο, του Ελντερ Μπαρμπόσα 
που έγινε κάτοικος Αγρινίου, του Γιούρι Λοντίγκιν 
που έπιασε Γιάννινα και του Ενίς Μπεν Χαντίρα που 
φορά  πλέον τα «βυσσινί» της ΑΕΛ.
Στον κάμπο μάλιστα ήταν και οι πιο ενεργοί καθώς 
προχώρησαν σε αθροιστικά 10 προσθήκες, σε αντί-
θεση με τον Αστέρα Τρίπολης που δεν έκανε κάποια! 
Πλέον απομένει να δούμε αν θα υπάρξουν περαιτέρω 
νέα πρόσωπα τις επόμενες 2 εβδομάδες, όπου σίγου-
ρα κάποιες ομάδες θα επιδιώξουν να προσθέσουν το 
κάτι παραπάνω στο υπάρχων έμψυχο δυναμικό τους, 
μέσα από τη «δεξαμενή» των free agents. 
Ας δούμε το πάρε-δώσε του Ιανουαρίου.  

ΑΕΚ 
ΗΡΘΑΝ: Νταντσένκο (Α, Ρούμπιν Καζάν)
ΕΦΥΓΑΝ: Παουλίνιο (Α), Καρακλάιτς (Μ, δαν. Ραντ), 
Σιμάο (Μ, δαν. Μορεϊρένσε), Μπότος (ΜΕ, δαν σε 
Γκόου Αχέντ Ιγκλς)
 
ΑΕΛ
ΗΡΘΑΝ: Γκράουρ (Α, Αστρα Γκιουργκιού), Μπεν-
Χατίρα (ΜΕ), Γιακιμόφσκι (Α, Μονόπολι),  Μουκά-
ντζο (Ε), Χουσίνο (Α, Μπολιβάρ), Ακούνια (Ε, Μο-
νεβιδέο Γουόντερερς), Καρανίκας (Α), Μαξιμένκο 
(Α, Κόλος Κοβαλίλκα), Κολομπίνο (Μ, Μοντεβιδέο 
Γουόντερερς), Τσότσιτς (Α, Κραϊόβα). 
ΕΦΥΓΑΝ: Φιλίπ (Α), Πλατέλλας (ΜΕ), Γκαζάλ (Μ), 
Τόρζε (ΜΕ) Σετσέροβιτς (Μ), Κωστή (Μ) 
 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΗΡΘΑΝ: Κάλισιρ (Α. Γκέτεμποργκ) 
ΕΦΥΓΑΝ: -
 
ΑΡΗΣ
ΗΡΘΑΝ: Μήτρογλου (Ε, Μαρσέιγ), Ιωάννου (Α, δαν. 
Νότιγχαμ Φόρεστ), Μπρούνο (ΜΕ, Ολυμπιακός)
ΕΦΥΓΑΝ: Ντάτκοβιτς (Α, δαν. Καρταχένα), Χατζη-
πιρπιρίδης (Α, δαν. ΟΦ Ιεράπετρας), Αντέμ (Μ, φαν. 
Σκούπι), Λόπες (Ε, δαν. Καρταχένα).  
 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΗΡΘΑΝ: -
ΕΦΥΓΑΝ: Αντζουλάς (Α, δαν. Κοσέντσα), Ορόσκο 
(ΜΕ, Ο’ Χίγκινς)*

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΗΡΘΑΝ: Εντομβόνγι (Ε, Αούστρια Βιένης), Μαυρομ-
μάτης (Α, Παναθηναϊκός), Μπουλάρι (Ε, Ολυμπιακός)  
ΕΦΥΓΑΝ: Ρισβάνης (Α), Μπουσουλάτζιτς (Μ) 
 
ΒΟΛΟΣ 
ΗΡΘΑΝ:  Μπουένο (ΜΕ, Μποαβίστα),  Γκρίλο (Α),  
Σάντος (ΜΕ, Mάλαγα), Μίλοκ (Μ. Πατρονάτο), Ρίβας 
(Ε, Τρουχιγιάνος) 
ΕΦΥΓΑΝ:  Γέντρισεκ (Ε),  Ουάρντα (ΜΕ),  Γκουαρο-
τσένα (ΜΕ),  Καραγιόζης (Τ),  Δημόπουλος (Α) 
 
ΛΑΜΙΑ
ΗΡΘΑΝ: Ανχελ Μαρτίνες (Α, Βιτορούλ), Πίτι (ΜΕ, 
Πίντο), Μπα (ΜΕ, Μπερκάνε), Τιρόνε (ΜΕ), Τζανδά-
ρης (Μ), Βλάχος (Α), Μπιάρνασον (Μ, Ακίσασπορ), 
Τρόπουλος (Τ), Γκαζαριάν (ΜΕ, δαν. ΑΕ Λεμεσού)
ΕΦΥΓΑΝ: Βιγιάλμπα (ΜΕ), Μπιανκόνι (Ε), Ζιουλής 
(Α), Νιάσε (Μ), Βασιλόγιαννης (ΜΕ) 
 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΗΡΘΑΝ:  Παπασταθόπουλος (Α, Αρσεναλ), Ρέ-
αμπτσιουκ (Α, Πάσος Φερέιρα), Λαλά (Α, Στρα-
σμπούρ), Κωστή (Μ, επε. από δαν. σε ΑΕΛ) 
ΕΦΥΓΑΝ:  Σουντανί (Ε),  Σισέ (Α, δαν. Σεντ Ετιέν), 
Ρούμπεν Βινάγκρε (Α), Μπουλάρι (Ε),  
 
ΟΦΗ
ΗΡΘΑΝ: Καστάνιος (Ε, Γκεονγκάμ) 
ΕΦΥΓΑΝ: -
 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
ΗΡΘΑΝ: Νγκμπακοτό (ΜΕ, Γκινγκάμπ), Σανκαρέ (Μ, 
ΤΣΣΚΑ Σόφιας), Νιάς (Μ, δαν. Λιλ)
ΕΦΥΓΑΝ: Εμμανουηλίδης (ΜΕ, δαν. Φορτούνα Σι-
τάρντ), Αντονίτο (Α), Μαυρομμάτης (Α), Ζαγαρίτης 
(Α) 
 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΗΡΘΑΝ: Μπαρμπόσα (ΜΕ, Χατάισπορ), Μανθάτης 
(ΜΕ), Τσότσαλιτς (Α, Αλτάι), Καρέλης (Ε, Ντεν Χά-
αγκ)*
ΕΦΥΓΑΝ: -
 
ΠΑΟΚ
ΗΡΘΑΝ: Ουάρντα (ΜΕ, Βόλος), Λάμπρου (ΜΕ, Τβέ-
ντε), Κρμέντσικ (Ε, Μπριζ), Καγκάβα (ΜΕ, Σαραγό-
σα), Μπράντονιτς (Μ, Ράντνικ Μπιέλινα), Μπάμπα 
(Α, δαν. Τσέλσι) .
ΕΦΥΓΑΝ: Γιαννούλης Δημήτρης (Α, δαν. Νόριτς), 
Εσιτί (Μ, δαν. Γκοζτεπέ), Μπίσεσβαρ (ΜΕ, δαν. 
Απόλλων Λεμεσού) , Ρέι (τ)*
 
CAR.GR ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 
ΗΡΘΑΝ: Μιλιτσεάνου (Ε, Βαντούζ), Λοντίγκιν (Τ), 
Τριάδης (Μ. UCLA)* 
ΕΦΥΓΑΝ: -


