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Όχι ένα απλό γήπεδο, αλλά ένα αρχιτεκτονικό μνημείο για την πόλη μας, σημείο αναφοράς
για όλη την Ευρώπη, θα είναι το νέο γήπεδο του Πανιωνίου που παρουσιάστηκε, όπως του
άξιζε, σε μια πολύ προσεγμένη τελετή στην Εστία Ν. Σμύρνης, από την οποία δεν έλειψε η
εξέδρα και τα συνθήματα από τη γαλαρία...

Η σχεδίαση του νέου γηπέδου ήταν ολοφάνερα προσεγμένη, υψηλής αισθητικής,
ευρωπαϊκών προδιαγραφών και είχαν προβλεφθεί όλες οι ανέσεις, για αθλητές, γονείς,
φιλάθλους και περιοίκους. Εκτός από το ρεπορτάζ που δημοσιεύουμε στη σελ. 14, να
αναφέρουμε ότι νέο γήπεδο μείωσε κατά το 1/3 (από 12.000 τμ σε 4.000 τμ) τις εμπορικές
χρήσεις του χώρου, όπως είχε ζητηθεί από το Δήμο, θα έχει υπόγειο γκαράζ που θα είναι
συνεχώς ανοιχτό για όλη τη γύρω περιοχή (και με καλή τιμολογιακή πολιτική για να
χρησιμοποιείται από τους δημότες, όπως ανέφερε ο κ. Τσακίρης), έχει βιοκλιματικές
προδιαγραφές (έχει προβλεφθεί ακόμα και η χρήση πλακιδίων που συμπεριφέρονται ως
φυτά απορροφώντας διοξείδιο του άνθρακα και αποδεσμεύοντας οξυγόνο!!!), έχει ύψος 19
περίπου μέτρα (δεν εξαντλεί το επιτρεπόμενο όριο των 22 μ.), έχει πρόσβαση περιμετρικά
και από την μεριά των σχολείων, χρειάζεται 2,5 περίπου χρόνια να κατασκευαστεί, το
κόστος του θα είναι υπερδιπλάσιο από το γήπεδο της Λάρισας και θα αγγίζει τα 60
εκατομμύρια ευρώ!
Να αναφέρουμε τέλος τις δηλώσεις του Κ. Τσακίρη, που μαζί με την Κατερίνα Γιαβάση και
το γνωστό αρχιτέκτονα Θεοφάνη Μπομπότη ήταν οι παρουσιαστές του έργου, ο οποίος
ανέφερε μεταξύ άλλων «...Σεβαστήκαμε τους όρους και τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί
για να γίνει δεκτό το έργο από την πόλη. Αυτά που προτείνουμε είναι όλα συμφωνημένα με
τον Ερασιτέχνη δεν τα κάνουμε αυθαίρετα. Ή ο ερασιτέχνης θα είναι βασιλιάς, ή θα κάνουμε
το γήπεδο σε ένα χωράφι στο Κορωπί. Αφού συμφωνήσουμε όλοι: η πόλη, ο Ερασιτέχνης
Πανιώνιος και η ΠΑΕ, θα δούμε βήμα – βήμα πως το έργο μπορεί να γίνει και εφικτό. Ή θα
γίνει όπως το θέλουμε όλοι, ή δεν θα γίνει καθόλου... Έχουμε αποδείξει ότι δεν έχουμε
εγωισμό, ακούμε, προσαρμοζόμαστε, δεν παίζουμε μόνοι μας μπάλα και δεν έχουμε τίποτα
να κρύψουμε...» ανέφερε καταληκτικά ο κ. Τσακίρης, ο οποίος σημειωτέον έχει ήδη ξοδέψει
1,5 εκατομμύριο σε μελέτες στην προσπάθειά του να γίνει πράξη το όραμα των Πανιώνιων.
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