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Το θέμα της κατασκευής του νέου Αθλητικού Κέντρου του Πανιωνίου σχολιάστηκε ξανά σε
προηγούμενη συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αρφορμή ήταν το αίτημα της παράταξης
της κας Κατσέλη και της «Κίνησης Πολιτών» να ακυρωθούν οι παλαιότερες αποφάσεις του
Δημ. Συμβουλίου που έλεγαν ΝΑΙ στον εκσυγχρονισμό του γηπέδου... Ο κ. Χαϊκάλης
ρώτησε ποιά είναι η τύχη του αιτήματος της παράταξής του και ο Δήμαρχος απαντώντας
ανέφερε με έντονο ύφος «...Οι αποφάσεις δεν ήταν εκτελεστικού αλλά βουλησιακού
χαρακτήρα. Σχεδίαζαν ένα μέλλον για το έργο και αν δεν είναι εφαρμόσιμες (που δεν είναι)
δεν θα υλοποιηθούν. Να ακυρωθεί τί πράγμα δηλαδή; Η ζωή άφησε στην άκρη αυτές τις
αποφάσεις, θα έρθει με νέες αποφάσεις να υλοποιήσει ένα πολύ σημαντικό έργο για την
πόλη.
Τέλος, σας ενημερώνω ότιθα προτείνω στον Πρόεδρο να γίνει ανοιχτή συνεδρίαση για το
θέμα, για να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας, τις ιδέες και τις προτάσεις μας... Αν νομίζετε
ότι η συγκέντρωση των 122 ατόμων που έγινε στον Άτταλο κατά του γηπέδου θα σφραγίσει
την πορεία του θέματος είστε γελασμένοι... Εμείς εργαζόμαστε για να γίνει το έργο με το
λιγότερο κόστος για την πόλη και τελικά θα είμαστε οι δικαιωμένοι, γιατί το έργο θα γίνει
χωρίς επιβάρυνση του δήμου και με μειωμένα τετραγωνικά...».
Στη συνέχεια ο κ. Χαϊκάλης διευκρίνησε ότι το αίτημα της παράταξής του δεν ήταν απλώς
ακύρωση κάποιων αποφάσεων αλλά επανεξέταση του θέματος βάση και των στοιχείων τα
οποία δεν ήταν γνωστά τότε και ο Δήμαρχος απαντώντας συμπλήρωσε: «...Πραγματικά το
θέμα χρήζει περαιτέρω συζήτησης... Δεν είμαστε εμείς όμως αυτοί που άρχισαν τις
διαδικασίες, δεν παράγουμε εμείς σχέδια και πολιτικές, ούτε θα ηγηθούμε. Εμείς
αποφασίζουμε αν θα συμμετέχουμε ή όχι, αν θα διευκολύνουμε ή όχι μια προσπάθεια που
ξεκινάει από αλλού. Αν έχουμε νέα στοιχεία που να απαντούν σε νέα πρόταση και σε νέες
δυνατότητες τότε θα το συζητήσουμε. Οι εμπορικοί χώροι πάντως είναι σαφές από την
πολεοδομία ότι δεν μπορεί να είναι στο ύψος των προτάσεων του κ. Τσακίρη. Τώρα
αναζητούνται από τον Πανιώνιο πολύ μικρότερες χρήσεις 3 – 4 χιλιάδων για να
επιτραπούν... Το θέμα θα συζητηθεί ξανά όταν χρειαστεί.
Η πρόταση του Δημ. Συμβουλίου πάντως έχει συκοφαντηθεί και σκόπιμα και
προβοκατόρικα έχει παραποιηθεί! Και δεν εννοώ από κανέναν από τους παρευρισκόμενους,
αλλά από την «Κίνηση Πολιτών» και από κομματικούς φορείς οι οποίοι κάνουν χρήση
ερμηνειών των αποφάσεων του Δημ. Συμβουλίου σε τελείως λανθασμένη κατεύθυνση. Είναι
ψέμα ότι το Συμβούλιο πήρε απόφαση να εγκρίνει το επιχειρηματικό σχέδιο του κ. Τσακίρη,
είναι ψέμα ότι πάρθηκε απόφαση να παραχωρηθεί ο χώρος για 49 χρόνια, είναι ψέμα ότι
αποφασίστηκε η επιχορήγηση του κ. Τσακίρη με 10 εκατομμύρια και όσοι τα επικαλούνται
είναι ψεύτες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την ΥΠΟΒΟΛΗ του επιχειρηματικού
σχεδίου στην ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ για να δούμε πόσα τετραγωνικά θα εγκριθούν και να
συμμετέχουμε στην απομείωσή τους ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΕΡΓΟ όχι επιχορηγόντας τον κ.
Τσακίρη. Αυτά που γράφτηκαν κατά κόρον είναι ψέματα, συκοφαντίες, πολιτική σπίλωση
και θα αντιμετωπιστούν ως τέτοια...» τόνισε ο κ. Κουτελάκης.
Μετά πάντως από την παραπάνω συζήτηση ο Δήμαρχος μάλλον θεώρησε ότι η
επικοινωνιακή πολιτική του για το θέμα είναι ελλειπής και έτσι αποφάσισε να
αρθρογραφήσει εκτενώς για το θέμα το γηπέδου κατακεραυνώνοντας με βαρυσήμαντο
πολιτικό του άρθρο τους πολέμιους του νέου γηπέδου.
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