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Μία από τις επιλογές των ανθρώπων που θα αναλάβουν την ηγεσία του Πανιώνιου μετά την
αποχώρηση του Ηλία Λιανού από την ΚΑΕ είναι η επιλογή της νέας έδρας της ομάδας. Πιο
πιθανή φαίνεται η επιστροφή στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο της οδού Αρτάκης, ώστε
να αναβιώσει το παλιό και επιτυχημένο μοντέλο της δεκαετίας του '90. «Η δική μου θέση
αλλά και αρκετών φίλων της ομάδας, πιστεύω, είναι πως πρέπει να επιστρέψει ο Πανιώνιος
στο κλειστό της Αρτάκης. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας για να αγκαλιάσει αυτή τη νέα
προσπάθεια. Να ζεστάνει την ομάδα. Τον έχουμε ανάγκη. Θέλουμε ξανά η Νέα Σμύρνη να
αγκαλιάσει τον Πανιώνιο. Είναι υποχρέωση όλων μας. Καταλαβαίνω ότι θα υπάρξουν και
κάποιοι που θα πουν ότι αυτό είναι πισωγύρισμα. Αν ο Ηλίας Λιανός διοικούσε ακόμα την
ομάδα, μπορεί να ίσχυε. Αυτή τη στιγμή, όμως, πρέπει να κάνουμε πράγματα μέχρις εκεί
που φτάνει το χέρι μας.
Λογικά στο κλειστό της Αρτάκης θα παίξουμε την επόμενη χρονιά, αλλά κάτι τέτοιο θα
εξαρτηθεί από το Δ.Σ. Θα βγει ένα κονδύλι για να γίνουν βελτιωτικά έργα. Βέβαια δεν θα
πρέπει να ξεχνάμε ότι παίζουν και βόλεϊ, μπάσκετ Γυναικών στο συγκεκριμένο γήπεδο και
πρέπει να ρυθμιστούν οι ώρες για να μην υπάρχει πρόβλημα. Πιστεύω ότι είναι ώριμη σκέψη
η επιστροφή της ομάδας στη φυσική της έδρα. Θέλουμε να γίνουμε πιο οικογένεια. Μπορεί
να καλέσουμε τους φίλους της ομάδας να μας πουν τη γνώμη τους, αν θέλουν επιστροφή
στο Αρτάκης» δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Sportday» ο Δήμαρχος κ.
Κουτελάκης σε αντίθεση με τον έτερο ισχυρό άνδρα της διοίκησης τον κ. Γαλλή, ο οποίος
με δηλώσεις του υποστήριξε ότι αυτό θα ήταν πισωγύρισμα.
Σε πρόσφατη συνεδρίαση πάντως του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15 Ιουλίου 2009, ο
Δήμαρχος εισηγήθηκε την Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου και την εγγραφή
πίστωσης 45.000 ευρώ για την επισκευή και συντήρηση του Δημοτικού Γυμναστηρίου της
Αρτάκης, ενώ όταν ρωτήθηκε αν η ενέργεια αυτή σχετίζεται με την αλλαγή έδρας της
ομάδας του Πανιωνίου είπε ότι το κονδύλι που θα διατεθεί απαντάει και σ’ αυτές τις
ανάγκες.
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