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ΘΕΜΑ: «Ενηµέρωση και παρουσίαση του νέου γηπέδου της Α.Ε.Κ.»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
2.10.2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 13041/27-
9-2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 23/2013) του Προέδρου αυτού κ. 
Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε 
νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και στις 2 
Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 
67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     
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Αρ. Απόφασης: 156/2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 13659/9-10-2013 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου και 
∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 2.10.2013 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 24/2013 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
 

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
21. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

23. ΜΑΤΣΟΥΚΑ-
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 27 παρόντες 
και 6 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                          Τάφας Ηλίας                                                         
Κότσιρας Παύλος                                                Βαλασσάς Βεργής 
Παϊδας Αδαµάντιος                                             Γκούµα ∆ανάη-Εύα    
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           Πολίτης Σταύρος    
Κουτσάκης Μιχαήλ                                             Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Παπανικολάου Νικόλαος                                   Παπαλουκά Ευτυχία 
Παπακώστας Γεώργιος                                       
Καραβίας Γεώργιος                                             
Χατζηδάκη Μαρία                                                
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος    
Τοµπούλογλου Ιωάννης                                      
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
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Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Ματσουκά-Κουµαριανού Βασιλική 
Γρετζελιάς Παντελής                                          
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Χωρινός Ζαχαρίας 
Νικολόπουλος Φώτης 
Λαζαρίδης Πέτρος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική   
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή       
                                     
    
Σηµειώνεται ότι  στην Συνεδρίαση ήταν παρούσες  τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Αιµιλία 

Σταθούλια. 

 
Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε 

την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

µοναδικό θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το µοναδικό  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης 
ανέφερε προς το Σώµα τα ακόλουθα:  
 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα ∆ήµαρχος έχει τον λόγο. 
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω όλους σε αυτή την ιστορική 

συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την πόλη µας που αφορά την ενηµέρωση 

για την κατασκευή του γηπέδου της Α.Ε.Κ. Καλωσορίζω τον κ. Μελισσανίδη, όπως και 

τους συνεργάτες του κ.κ. Ανδριόπουλο και Κυρατσού και πάνω απ' όλους 

καλωσορίζω όλους εσάς που είστε απόψε κοντά µας.  

Οµολογώ ότι είµαι ιδιαίτερα χαρούµενη απόψε γιατί είναι µια 

σηµαντική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα καταγραφεί ως µια 

ιστορική στιγµή όχι µόνο για την Α.Ε.Κ., αλλά και για το ∆ήµο Φιλαδέλφειας – 

Χαλκηδόνας.  

Το παρελθόν έχει αποδείξει ότι Α.Ε.Κ. και Νέα Φιλαδέλφεια δεν 

µπορούν να υπάρξουν χωριστά. Με την πρόταση που θα παρουσιαστεί σε λίγο, 

πιστεύω ότι έφτασε η στιγµή να είναι πάλι µαζί, πιστεύω ότι ήρθε η στιγµή η Α.Ε.Κ. 

να γυρίσει σπίτι της.  

Στην πρώτη  µου συνέντευξη ως ∆ήµαρχος πριν από τρία χρόνια, είχα 

πει ότι θα σταθούµε στο πλευρό της ∆ιοίκησης της Α.Ε.Κ., θα είµαστε αρωγοί στις 

προσπάθειές της να υλοποιήσει ένα βιώσιµο και ρεαλιστικό σχέδιο. Σήµερα µε την 

παρουσίαση του πλάνου για το γήπεδο της Α.Ε.Κ., από τον κ. Μελισσανίδη και το 

επιτελείο του και την Ερασιτεχνική Α.Ε.Κ. πιστοποιείται ότι θα ξαναγεννηθεί µαζί µε 

µια οµάδα και µια ολόκληρη πόλη. 

Στις συναντήσεις που είχε η ∆ιοίκηση του ∆ήµου είδαµε µια πρόταση 

που πιστεύουµε ότι δεν παρουσιάζει κανένα εµπόδιο υλοποίησης. ∆εν θέλω άλλο να 

σας κρατάω σε αγωνία και θέλω να προχωρήσουµε στην παρουσίαση για να το 

διαπιστώσετε κι εσείς οι ίδιοι. Σας ευχαριστώ πολύ. 

Στο σηµείο αυτό προσήλθε ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μελισσανίδης έχει τον λόγο. 

∆. ΜΕΛΙΣΣΑΝΙ∆ΗΣ: Κυρία ∆ήµαρχε, κύριοι σύµβουλοι, αγαπητοί πολίτες του 

∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας, φίλοι της Α.Ε.Κ. βρισκόµαστε σήµερα εδώ µε ένα και 

µοναδικό σκοπό: να σας ενηµερώσουµε για το τι έχουµε κάνει µέχρι σήµερα µε το 

θέµα του γηπέδου της Α.Ε.Κ., να πληροφορηθείτε υπεύθυνα για όλα όσα θέλετε και 

πρέπει να γνωρίζετε, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα για να σας ζητήσουµε να είστε 

δίπλα µας και να στηρίξετε τη µεγάλη προσπάθεια για την επιστροφή της οµάδας στο 

σπίτι της, στο χώρο που τη στέγασαν οι πρόγονοί της πριν καν στήσουν τα δικά τους 

σπιτικά, στην προσφυγή περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. 
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Το γνωρίζετε καλύτερα από εµένα και είµαι συνεπής σε αυτό που από 

την πρώτη µέρα κατά την οποία η Α.Ε.Κ. έφυγε από την πόλη στην οποία 

µεγαλούργησε, για περίπου 80 χρόνια. Για εµένα δεν νοείται Α.Ε.Κ. χωρίς Νέα 

Φιλαδέλφεια και για σας υποθέτω δεν νοείται Νέα Φιλαδέλφεια χωρίς Α.Ε.Κ.  

Υπηρετείτε στα κοινά αυτής της περιοχής και γνωρίζετε καλύτερα απ' 

όλους τις δραµατικές συνέπειες στη ζωή του τόπου µετά το γκρέµισµα του γηπέδου 

της Α.Ε.Κ., που αποτέλεσε το σύµβολο της Νέας Φιλαδέλφειας. Αυτό το σύµβολο, 

θέλουµε όλοι µαζί να επαναφέρουµε στη θέση του και να αποκαταστήσουµε την 

ιστορική παραφωνία.  

Θα είµαι απόλυτα ειλικρινής απέναντί σας. Επιστρέφουµε στο σπίτι µας 

για να φτιάξουµε ένα ποδοσφαιρικό και µόνο, σαν αυτό που υπήρχε εδώ από το 1930 

και γύρω του αναπτύχθηκε ολόκληρη η περιοχή. Η Α.Ε.Κ. καθιέρωσε τη Νέα 

Φιλαδέλφεια στη συνείδηση της ελληνικής επικράτειας και επιστρέφει για να 

συνεχιστεί αυτή η κοινή πορεία. 

Θέλουµε να στήσουµε και πάλι το σπίτι της Α.Ε.Κ. σεβόµενοι απόλυτα 

τη νοµοθεσία, όλες τις κείµενες διατάξεις αλλά και την υποχρέωσή µας για την 

προστασία του περιβάλλοντος και τη ζωής των πολιτών της πόλης. Θέλουµε και πάλι 

να δώσουµε ζωή στην περιοχή, να τονίσουµε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της µε τη 

δηµιουργία του Μουσείου του Προσφυγικού Ελληνισµού, να φέρουµε 1 εκ. κόσµο το 

χρόνο στη Νέα Φιλαδέλφεια, να τονώσουµε την πεσµένη εµπορική της κίνηση και να 

δώσουµε χαρά δικαιώνοντας τα εκατοµµύρια των φιλάθλων αυτής της οµάδας, 

δίνοντας τέλος στο δεύτερο ξεριζωµό τους. 

Στα σχέδια µας δεν υπάρχει τίποτε απολύτως που επιβαρύνει την 

πόλη, ούτε εµπορικά κέντρα,  ούτε ένα αρχιτεκτονικό τέρας που θα παραβίαζε τους 

συντελεστές δόµησης, ούτε το παραµικρό που δεν θα έχει σχέση µε ένα πανέµορφο 

γήπεδο, που θα παραπέµπει στις ιστορικές καταβολές της Α.Ε.Κ. και της περιοχής.  

Το γήπεδο που θα δείτε σε λίγο, έχει φτιαχτεί σε βυζαντινή 

αρχιτεκτονική. Απεναντίας µιλάµε για την αναγέννηση της Νέας Φιλαδέλφειας και για 

την πλήρη αναβάθµισή της. Η Α.Ε.Κ. επιστρέφει για να αναστήσει τη Νέα 

Φιλαδέλφεια, για να προστατεύσει και να φροντίσει το άλσος που ήταν κάποτε το 

καµάρι της, για να συνεργαστεί µε το ∆ήµο σε όλες τις αναγκαίες και λυτρωτικές 

παρεµβάσεις που πρέπει να γίνουν, σε απόλυτη συνεργασία µαζί σας.  
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Οι Κυριακές µας πρέπει και πάλι να επιστέψουν εδώ που τις ζήσαµε, 

εδώ που µεγαλώσαµε.  

Από εσάς θέλω ένα πράγµα. Θέλω να γνωρίζω αν µπορώ να  

υπολογίζω σε όλους σας, αν είστε µαζί µας όλοι σας, αν την επιστροφή της Α.Ε.Κ. 

στη Νέα Φιλαδέλφεια στηρίζουν και όχι απλώς ανέχονται όλες οι Παρατάξεις του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ζητάω την οµόφωνη έγκριση από εσάς όχι για λόγους 

εντυπώσεων, αλλά για να στείλουµε το µήνυµα ότι η Α.Ε.Κ. και η Νέα Φιλαδέλφεια 

είναι και πάλι µαζί. 

Ήµουν απόλυτα ειλικρινής απέναντί σας και επιθυµώ να ακούσω από 

εσάς µε την ίδια ειλικρίνεια και χωρίς την παραµικρή σκοπιµότητα αν θα είστε µαζί 

µας, εάν θεωρείτε ότι υπάρχει ο παραµικρός λόγος για να σταθείτε απέναντι. ∆εν 

χρειάζεται να κρυβόµαστε πίσω από σκοπιµότητες, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιµο, 

είναι η µεγάλη ευκαιρία να ανοίξουµε όλοι τα χαρτιά µας για να εργαστούµε από εδώ 

και στη συνέχεια για το κοινό σκοπό. 

Περιµένω τις ξεκάθαρες θέσεις σας, αφού πρώτα δείτε την 

παρουσίαση από τον κ. Ανδριόπουλο και µετά ειλικρινά θα είµαστε εδώ να 

απαντήσουµε σε ό,τι ακριβώς θέσετε, για να φύγει η οποιαδήποτε σκέψη µπορεί να 

έχετε ότι κάτι άλλο σκεφτόµαστε που δεν θα αρέσει στην περιοχή. Σας ευχαριστώ 

πολύ. 

Στο σηµείο αυτό προσήλθε ο κ. Κανταρέλης ∆ηµήτριος 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Θέλω να σας πω τα δέκα 

τελευταία χρόνια είχα την τύχη να βρεθώ σε αντίστοιχες αίθουσες του ∆ήµου 

Πειραιά, του ∆ήµου Λάρισας, του ∆ήµου της Αθήνας, της Νέας Σµύρνης και της 

Θεσσαλονίκης και ποτέ δεν έχω νιώσει τόσο ποσότητα και ποιότητα συναισθήµατος, 

όσο εδώ απόψε. 

Το λέω αυτό και το νιώθω γιατί η δουλειά µου απέναντι στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο είναι να παραµείνω τεχνοκράτης, να σας παρουσιάσω ακριβολογώντας 

όπως είπε ο κ. Μελισσανίδης όλα τα στοιχεία και να σας απαντήσουµε όσο πιο 

επαρκώς γίνεται στα οποιαδήποτε ερωτήµατά σας. 

Σε συνέχεια των συζητήσεων που είχαµε δυο τρεις φορές µε την κα 

∆ήµαρχο και τους συνεργάτες της, προχωρήσαµε από τον προηγούµενο Μάιο και 

Ιούνιο σε ένα ικανοποιητικό σήµερα επίπεδο τις µελέτες και ερχόµαστε σήµερα να 
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σας παρουσιάσουµε το περίγραµµα αυτού του έργου, ώστε να καταλάβετε τι 

πρόκειται να γίνει στο ∆ήµο σας. 

Όπως είναι γνωστό σε όλους, η ύπαρξη ενός αθλητικού χώρου σε ένα 

∆ήµο, δεν είναι µόνο ο αθλητικός χώρος που λειτουργεί, αλλά επηρεάζει όλη την 

περιοχή και επηρεάζει όλη την περιοχή µε αυτό που λέµε όλοι: ανάπλαση της 

περιοχής, επηρεάζει και διαµορφώνει τις λειτουργίες της καθηµερινότητας του ∆ήµου 

και τις περισσότερες φορές για να µην πω όλες µε ένα θετικό τρόπο συµβάλλοντας 

και αναπτύσσοντας ολόκληρο το ∆ήµο. 

Άρα αυτή τη στιγµή η οικογένεια της Α.Ε.Κ. θέλει να δηµιουργήσει ένα 

αθλητικό κέντρο, µνήµης και πολιτισµού -και θα δείτε γιατί το τονίζουµε αυτό- όπου 

παράλληλα µε ενέργειες άλλων του ∆ήµου δηλαδή κυρίως θα γίνει και µια ανάπλαση 

και αναµόρφωση της περιοχής. 

Όλοι ξέρετε τη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά πολλές φορές ξεχνάµε να την 

κοιτάµε από ψηλά που κανείς µπορεί να καταλάβει το µέρος που βρίσκεται. Θέλω 

εδώ να τονίσω ότι το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας που είναι 485 στρέµµατα είναι 

2,5 περίπου φορές ο εθνικός κήπος, είναι ένας θησαυρός που έχει ο ∆ήµος σας, τον 

οποίο πρέπει τα επόµενα χρόνια, το έχετε κάνει στο παρελθόν αλλά να 

προσπαθήσετε να τον αναδείξετε και να τον λειτουργήσετε µε έναν άριστο τρόπο, 

βελτιώνει την ποιότητα ζωής. 

Αυτό είναι το οικόπεδο που παραχωρήθηκε το 1934 στην Ένωση για 

να δηµιουργήσει τις αθλητικές της εγκαταστάσεις και αυτή η φωτογραφία είναι 

πρόσφατη. Ξέρετε και είναι αποδεκτό σε όλο τον κόσµο ότι η διαµόρφωση του 

δηµόσιου χώρου δείχνει τον πολιτισµό της κάθε γειτονιάς και του κάθε ∆ήµου και 

νοµίζω ότι η Νέα Φιλαδέλφεια µε τον πολιτισµό και την ιστορία των κατοίκων της, 

πρέπει να φροντίσει γι' αυτό το χώρο που σήµερα φαίνεται έτσι. 

Γνωρίζετε ότι το πιο κοντινό σταθερό µέσο τροχιάς αυτή τη στιγµή 

είναι ο Σταθµός του Περισσού και το γήπεδο και ο ∆ήµος πρέπει να αποκτήσουν ένα 

καλύτερο χώρο και τρόπο πρόσβασης σε αυτό το σταθµό. Πρέπει να σας πω ότι 

µόλις σήµερα διαπιστώσαµε γιατί τώρα µας ήρθε η πληροφορία και αυτό δεν έχει 

ειπωθεί ποτέ, ότι η Γραµµή 4 του Μετρό που βρίσκεται σε πολύ προκαταρτική 

µελέτη, θα φτάνει µέχρι τα Πευκάκια. Είναι έργο της επόµενης δεκαετίας και σήµερα 

το απόγευµα πήραµε τον σχεδιασµό από την Αττικό Μέτρο, ξέρετε ότι η Γραµµή 3 

που πάει στον Πειραιά άρχισε να κατασκευάζεται, σε αρχικό επίπεδο και δεν το 
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γνωρίζαµε αυτό, η Γραµµή 4 του Μετρό που θα ξεκινάει από το Κολωνάκι, θα περνάει 

από την Αλεξάνδρας, από την Κυψέλη και ούτω καθ’ εξής, θα φτάσει σε έξι έως δέκα 

χρόνια στα Πευκάκια που είναι µια µεγάλη αλλαγή για το ∆ήµο και πολύ θετικό για τις 

καινούργιες εγκαταστάσεις. 

Ποια είναι η πρόταση, ποια είναι η νέα πρόταση µετά από µια 

δεκαετία. Είναι κατ' αρχάς η αθλητική εγκατάσταση και το Μουσείο και όταν λέµε το 

Μουσείο µιλάµε το Μουσείο της οµάδας, όπως κάθε µεγάλη οµάδα της αξίζει να έχει 

και µιλάµε και για ένα προσωπικό όνειρο του κ. Μελισσανίδη να δηµιουργήσει το 

µεγαλύτερο προσφυγικό Μουσείο στην Ελλάδα.  

Γνωρίζετε ότι τα µεγάλα έργα θέλουν µεγάλα οράµατα και χωρίς 

οράµατα δεν γίνεται τίποτε και όταν µας το είπε στους συνεργάτες του, δεν 

µπορούσαµε κι εµείς οι ίδιοι στην αρχή να κατανοήσουµε τι εννοεί. Αλλά εννοεί ένα 

Μουσείο στο οποίο εκτός από όλους τους πρόσφυγες, αφορά και όλους τους Έλληνες 

που είχαν συγγενείς.  

Θα σας πω ότι εγώ µεγάλωσα µε ιστορίες του παππού µου να µου 

περιγράφει τι έγινε στην Αλµυρά έρηµο πως έψηνε καφέ όταν πολεµούσε εκεί, πως 

έφτασε έξω από το Εσκί Σεχίρ και πως πήδηξε στο καράβι και σώθηκε. Άρα δεν 

αφορά µόνο τον πρόσφυγα αυτό που θα δηµιουργηθεί εδώ, αφορά και τον κάθε 

Έλληνα που έχει µια προσωπική ιστορία και θέλει να συναντηθεί µε αυτήν. 

Το τρίτο είναι το άλσος το οποίο το έχετε εδώ και δεν αρκεί τίποτε 

άλλο από το να το συντηρείται και η Α.Ε.Κ. θα βρεθεί δίπλα σε αυτό ως αρωγός σε 

αυτή την εύρυθµη λειτουργία. Αυτή είναι µια εκπληκτική φωτογραφία και βλέπετε 

είναι 80 χρόνια πριν που βλέπει κανείς πως ήταν η Νέα Φιλαδέλφεια. Βλέπετε ότι πριν 

80 χρόνια ήταν µία από τις λίγες περιοχές που είχαν ορθή πολεοδόµηση, βλέπετε ότι 

έχει έναν ακτινωτό σχεδιασµό, το 1933 παρακαλώ, βλέπετε το χώρο που 

παραχωρήθηκε για το γήπεδο την επόµενη χρονιά το 1934 και βλέπετε ότι το άλσος 

και εδώ µερικές φορές πρέπει να καταρρίπτουµε τους µύθους, λέµε ότι στην πόλη 

µας το πράσινο µειώνεται συνέχεια. Βλέπετε ότι στο ∆ήµο σας το πράσινο αυξήθηκε 

και δεν υπάρχει µεγαλύτερη απόδειξη από αυτή την φωτογραφία. Η φωτογραφία 

δείχνει ότι είχε πολύ λιγότερο πράσινο τότε το άλσος, ενώ τώρα έχει κατέβει στα 

όρια των στρεµµάτων που παραχωρήθηκαν για την αθλητική χρήση. 

Το 1960 η Α.Ε.Κ. έπαιζε και µεγαλουργούσε εδώ. Το 1978 ένας άλλος 

οραµατιστής της Α.Ε.Κ. δηµιούργησε τη σκεπαστή. Το 1990 απολαύσαµε όλοι 
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ποδόσφαιρο υψηλής ποιότητας εδώ. Το 2003 ήταν µια µέρα στην ιστορία της Α.Ε.Κ. 

και θέλω να πω ότι κανείς δεν πρέπει να αποδοκιµάζει την ιστορία του, πρέπει να 

διδάσκεται από αυτήν και να προχωράει µπροστά. Όποιος µένει πίσω, θα µείνει πίσω 

και δεν θα εξελιχθεί, διότι µετά το 2013  έρχεται το 2015. 

Και γίνεται αυτή η υπέρβαση της διετίας γιατί αυτή η διετία θα είναι η 

υλοποίηση ενός έργου και ενός οράµατος που καλείστε εσείς του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου σε δυο ξεχωριστές φάσεις να πείτε αν το θέλετε, πόσο το θέλετε και µε 

ποιες παρατηρήσεις το θέλετε. 

Θα περάσω γρήγορα τις όψεις του γηπέδου για τις οποίες θα σας 

µιλήσουν πιο ειδικοί άνθρωποι αργότερα. Υπάρχει µια µελετητική οµάδα από τις 

καλύτερες αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα που µελετά το έργο, ο κ. Θανάσης 

Κυρατσούς είναι ο υπεύθυνος αρχηγός αρχιτέκτονας αυτής της οµάδας µε εµπειρίες 

και παραστάσεις όχι µόνο από την Ελλάδα αλλά και από την Ευρώπη. Υπάρχει ο 

Καθηγητής του Πανεπιστηµίου της Μπολόνια ο Μάσιµο Μαγιεβιέτσκι ο οποίος έχει 

κάνει τη στατική µελέτη και µόνο και αυτή του στεγάστρου για να τα έχουµε όλα 

ξεκάθαρα στο νου µας. Ο κ. Θανάσης Κυρατσούς είναι ο αρχιτέκτονας, ο κ. 

Μαγιεβιέτσκι κάνει τη στατική µελέτη και το στέγαστρο και µετά υπάρχουν 

κυκλοφοριολόγοι, ηλεκτροµηχανολόγοι και όλες οι άλλες ειδικότητες που εµπλέκονται 

αυτή τη στιγµή στο έργο  και θα γνωρίσετε συν τω χρόνω. 

Βλέπετε τώρα όψεις και απόψεις του γηπέδου, το Μουσείο που σας 

έλεγα πριν µιλάµε για δυο ξεχωριστά Μουσεία περίπου 950 τ.µ. το Μουσείο της 

οµάδας µε όλη της την ιστορία, 950 τ.µ. επιπλέον το Μουσείο του προσφυγικού 

Ελληνισµού.  

Και αφού οι φωτογραφίες µίλησαν µόνες τους να µπούµε λίγο στις 

λεπτοµέρειες και στα στοιχεία. Μιλάµε για ένα γήπεδο που όταν ολοκληρωθεί η 

µελέτη τις επόµενες 60 µε 90 µέρες, θα ξέρουµε τον ακριβή αριθµό αλλά είναι µεταξύ 

32.500 και 34.000 θέσεων. Μιλάµε για ένα γήπεδο που θα πιστοποιηθεί από την 

UEFA µε την πιστοποίηση τεσσάρων αστέρων, θα έχει φωτισµό στο στέγαστρο ή 

στους πυλώνες δεν το ξέρουµε αυτό ακόµη, θα έχει 40 σουΐτες, 2 skorbords, 5 

διαφορετικούς τύπους καθισµάτων, δεν θα έχει καθόλου εµπορικές χρήσεις και το 

τονίζω γιατί είναι µια πονεµένη ιστορία τα τελευταία χρόνια. Θα έχει µόνο τις συνοδές 

αθλητικές χρήσεις και θα δηµιουργηθούν περίπου 1.200 υπαίθριες θέσεις στάθµευσης 

και 400 έως 500 υπόγειες. 
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Αυτό είναι το περίγραµµα του έργου που πρόκειται να υλοποιηθεί και 

πάνω σε αυτό πρέπει να σκεφτείτε και να δείτε αν έχετε απορίες προς διευκρίνιση. Ο 

συγκριτικός πίνακας το 2003 είχε δηµιουργηθεί ένα έργο και είχε ψηφιστεί κι ένας 

νόµος γι' αυτό, που προέβλεπε 20.000 τ.µ. εµπορικό κέντρο, σήµερα είναι µηδέν. 

Προέβλεπε 40.000 αθλητικές χρήσεις δηλαδή το γήπεδο αυτό που σχεδιάζουµε είναι 

περίπου 38.000 τα υπόγεια parking ήταν περίπου 60.000 τ.µ. σήµερα δεν θα 

ξεπεράσουν τις 19.000. Οι υπόγειο αθλητικοί χώρου που είχαν σχεδιαστεί ήταν της 

τάξεως των 80.000 τ.µ., αυτό που σήµερα συζητάµε είναι 5.000 µ. και οι συνοδές 

χρήσεις και τα πολιτιστικά που σας έλεγα 3.000. 

Άρα έχουµε να συγκρίνουµε ένα παλιό έργο που είχε σχεδιαστεί και οι 

δηµότες και ο ∆ήµος και οι άλλοι παράγοντες αντέδρασαν 200.000 τ.µ., µε ένα 

καινούργιο έργο που δεν θα ξεπεράσει τις 65.000 τ.µ., που θα σέβεται τα 

πολεοδοµικά χαρακτηριστικά της περιοχής και θα είναι κάτω από αυτά, που δεν θα 

έχει ανάγκη αντιδράσεων.  

Θέλω να σας πω έχοντας µεγάλη εµπειρία από τεχνικά έργα τα 

τελευταία 16 χρόνια αυτό που είχε σχεδιαστεί παλιά ήταν ένα φαραωνικό έργο, που 

έστω κι αν δεν είχε τις αντιδράσεις του κόσµου, δεν ξέρω αν ποτέ θα µπορούσε να 

υλοποιηθεί χρηµατοοικονοµικά. Αυτό που έχει οραµατιστεί η σηµερινή οικογένεια της 

Α.Ε.Κ. είναι αυτό που λέµε το εφικτό και µας αρέσει σε όλους να δηµιουργούµε και 

να σχεδιάζουµε έργα που είναι εφικτά, που σε δυο χρόνια µπορεί να τα δει κανείς, 

που δεν µένουν στις µακέτες. 

Τα χαρακτηριστικά της επένδυσης. Στην Ελλάδα της κρίσης και στην 

Ελλάδα που οι επενδύσεις υπάρχουν µε το σταγονόµετρο θα γίνει µια επένδυση της 

τάξεως των 65 εκ. ευρώ. Ο ∆ήµος θα αποκτήσει µετά από µια δεκαετία έσοδα από 

δηµοτικά τέλη και από άλλα τέλη από αυτή καθαυτή την εγκατάσταση αλλά και από 

όλες τις επιχειρήσεις που θα αναπτυχθούν στην περιοχή που έχει στερηθεί επί µια 

δεκαετία και µε υπολογισµούς και τιµές του 2003 ’04 και ’05 έχουµε υπολογίσει ότι 

είναι πάνω από 5 εκ. ευρώ. Το κράτος θα εισπράξει από το ΦΠΑ υπηρεσιών και 

έργων που θα τιµολογηθούν πάνω από 11 εκ. Θα πληρωθούν φόροι εισοδήµατος από 

όλες τις εταιρείες που θα εµπλακούν στο έργο περίπου στα 10 εκ. ευρώ, 2,5 εκ. ευρώ 

και πάνω ασφαλιστικές εισφορές και θα αναβαθµιστεί ο ∆ήµος που επί δέκα χρόνια 

έχει στερηθεί ένα συνολικό τζίρο 130 εκ. ευρώ. 

Ο πολλαπλασιασµός δεν είναι εντυπωσιασµού είναι απλός. 25 Κυριακές 

µε 24.000 κόσµο µε 12 ευρώ µέση κατανάλωση κάνει ένα τέτοιο νούµερο. Αυτό τον 
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τζίρο τον έχει στερηθεί η περιοχή σας επί µια δεκαετία. Θα αναδειχθεί µε ένα τρόπου 

που της αρµόζει η πολιτιστική κληρονοµιά των ανθρώπων των Ενωσιτών που 

έφτιαξαν αυτό το Σύλλογο και θα αυξηθούν επιπλέον –που συµβαίνει σπάνια σε 

τέτοια έργα,- οι δηµόσιοι κοινόχρηστοι χώροι και θα καταλάβετε γιατί. 

Θα δηµιουργηθούν 1.500  έως 2.000 πραγµατικές θέσεις εργασίας όσο 

γίνεται το έργο και αυτά που σας λέω είναι µετρηµένα δεν είναι νούµερα 

εντυπωσιασµού. Εγώ δεν είµαι πολιτικός, είµαι τεχνικός και σας µιλάω µε ακρίβεια και 

µπορώ να σας υποστηρίξω κάθε νούµερο από αυτό που βλέπετε. 

Οι θέσεις εργασίας όταν θα λειτουργεί αυτό το αθλητικό κέντρο 

µνήµης και πολιτισµού θα είναι µόνιµες 250 έως 400. 

Το χρονοδιάγραµµα. Από το Μάιο που µας πέρασε µέχρι το ∆εκέµβριο 

εκπονούνται µελέτες συντάσσεται αυτό που το επιχειρηµατικό σχέδιο γιατί έτσι 

πρέπει να γίνει. Βέβαια εδώ πρέπει να τονίσω ότι είναι ένα έργο που δεν θα 

αναζητήσει χρηµατοδότηση από τις Τράπεζες. Είναι ένα έργο που θα 

αυτοχρηµατοδοτηθεί κατά το µεγαλύτερο ποσοστό από την οικογένεια της Α.Ε.Κ. και 

θα συνδράµει και η πολιτεία όπου µπορεί µε ανακοινώσεις που έχουν γίνει ή θα 

γίνουν. 

Από τον Ιανουάριο του 2014 εφόσον πρώτα εσείς το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο το εγκρίνει και το επιτρέψει, και τα υπόλοιπα τα φροντίσει η πολιτεία 

µέχρι το ∆εκέµβριο του 2015 θα γίνει η υλοποίηση αυτού του έργου µε σκοπό τη 

λειτουργία του. 

Τι συνεισφέρει, τι πρέπει να ξέρετε κύριοι εκπρόσωποι των δηµοτών 

και τι εισφέρει η Α.Ε.Κ. σε αυτό για να πει µετά η οικογένεια της Α.Ε.Κ. τι ζητάει από 

εσάς. Τη γη που της έχει παραχωρηθεί γι' αυτό τον σκοπό. Καλύπτει το συνολικό 

κόστος των µελετών του έργου αλλά και µελετών που αφορούν το δηµόσιο χώρο και 

θα το δείτε µε σκοπό να γίνονται αυτά εντός χρονοδιαγράµµατος. Θα καλύψει όπως 

είπαµε το κόστος κατασκευής, θα παρακολουθεί οµάδα επαγγελµατιών την εκτέλεση 

του χρονοδιαγράµµατος, θα δηµιουργηθούν νέοι κοινόχρηστοι χώροι, θα 

αναβαθµιστεί το τοπικό ∆ίκτυο γύρω από το γήπεδο και όχι µόνο, θα αυξηθούν 

δραµατικά τα έσοδα του ∆ήµου, θα βελτιωθεί και θα ενισχυθεί η τοπική οικονοµία, θα 

δηµιουργηθούν νέοι χώροι στάθµευσης για τους δηµότες γιατί το parking δεν θα 

λειτουργεί µόνο για τους αγώνες, θα εξυπηρετεί και τους δηµότες που σήµερα 

ταλαιπωρούνται και θα γίνει και το Μουσείο.  
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Αυτά είναι η προσφορά δια µέσου της εκτέλεσης του έργου της 

οικογένειας της Α.Ε.Κ. στον ευρύτερο ∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας όπως πλέον 

λέγεται και συγχωρήστε µε αν το λέω λάθος µερικές φορές αλλά είναι η δύναµη της 

συνήθειας. 

Τι απαιτείται να γίνει από το ∆ήµο και ξέρετε πολύ καλύτερα από 

εµένα. Πρέπει αυτή η πρόταση να ψηφιστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού 

συζητηθεί και πρέπει να ψηφιστεί σε δυο στάδια: πρώτον επί της αρχής που είναι η 

σηµερινή παρουσίαση και η ιδέα και µετά πάνω στις λεπτοµέρειές της, αφού σας 

κατατεθεί τις επόµενες µέρες και ο φάκελος που πρέπει να σας κατατεθεί. Αλλά είναι 

δυο διαφορετικές λειτουργίες: είναι το επί της αρχής και το σήµερα που µπορεί 

κάποιος να πει «εγώ δεν θέλω τίποτε» ή «θέλω κάτι διαφορετικό» και δεύτερον είναι 

επί της λεπτοµέρειας. 

Πρέπει να αποµακρυνθεί και πρέπει να πάρετε θέση γι' αυτό ο χώρος 

απορριµµάτων που υπάρχει στη βορειοανατολική πλευρά αυτή τη στιγµή του 

γηπέδου. ∆εν µπορεί να γίνει ένα τέτοιο έργο, δεν µπορεί να λειτουργεί ένα τέτοιο 

έργο και να υπάρχει χώρος απορριµµάτων εκεί. Πρέπει σε συνεργασία να βρεθεί 

καινούργιος χώρος και αυτός ο χώρος να αποδοθεί στο άλσος και να λειτουργεί για 

τους δηµότες που επισκέπτονται το άλσος και στο µέλλον το ∆ήµο. 

Επίσης έχουµε σκεφτεί κάτι που θα σας το παρουσιάσουµε σήµερα και 

θα το καταθέσουµε σε πλήρη τεχνική λεπτοµέρεια µε τους µελετητές, να σκεφτείτε 

εάν θέλετε να υπογειοποιηθεί ένα µέρος της Πατριάρχου Κωνσταντίνου και της 

Φωκών, ώστε να µεγαλώσει ο χώρος εκτόνωσης του γηπέδου, η κυκλοφορία να 

γίνεται µε πιο σωστό τρόπο και να αυξηθεί ο δηµόσιος κοινόχρηστος χώρος κατά 15 

περίπου στρέµµατα. 

Είναι µια µελέτη που εκπονεί η οικογένεια της Α.Ε.Κ. είναι ένα δηµόσιο 

έργο, θα εκτελέσει η Περιφέρεια αλλά µε κόστος της Α.Ε.Κ. γίνεται αυτή τη στιγµή η 

µελέτη, στις 27 Σεπτεµβρίου κατατέθηκε η προκαταρτική µελέτη για να ελεγχθεί και 

από την Περιφέρεια και πρέπει να σκεφτούµε όλοι σοβαρά εάν χρειάζεται να γίνει και 

αυτό το έργο. Αυτά που σας δείχνουµε είναι προτάσεις, δεν είναι αποφάσεις. Είναι 

προτάσεις για να σκεφτείτε, να συζητήσουµε και να αποφασίσουµε.  

Αυτή είναι η σηµερινή θέση του χώρου των απορριµµάτων την οποία 

την ξέρετε πολύ καλά όλοι και βλέπετε τη γειτνίαση µε το χώρο του γηπέδου αλλά 
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και µε το άλσος. Όπως σας είπα η κατασκευή του αθλητικού χώρου θα παρασύρει 

την περιοχή σε µια ανάπλαση, µε την πολύ καλή και πράσινη έννοια του όρου.  

Έχουµε σκεφτεί ότι ο σταθµός του Περισσού σήµερα λειτουργεί και 

συγκοινωνεί µε το ∆ήµο και µε το γήπεδο µε ένα τρόπο που δεν είναι οργανωµένος 

και είναι περίπου 640 µ. σήµερα εκεί µπορεί να δηµιουργηθεί ένας πεζόδροµος που 

αυτή η απόσταση θα γίνει 500 µ., να γίνει ένας πεζόδροµος που θα περπατάει 

ευχάριστα ο δηµότης ή ο θεατής αύριο από το τρένο στο γήπεδο ή στο κέντρο της 

πόλης.  

Με το πράσινο βλέπετε χώρους οι οποίοι ανήκουν σε ιδιώτες και 

υπάρχουν συζητήσεις και διαπραγµατεύσεις ώστε σε αυτούς τους χώρους να γίνουν 

υπαίθριοι χώροι στάθµευσης. Υπάρχει ένας κλάδος του Ποδονίφτη ο οποίος είναι 

παρατηµένος και πρέπει να διευθετηθεί, ο οποίος βέβαια δεν είναι δουλειά της Α.Ε.Κ. 

να το κάνει ούτε του ∆ήµου, αλλά πρέπει η πολιτεία να διευθετήσει αυτό τον κλάδο 

του ρέµατος. Είναι κρίµα να είναι έτσι γεµάτος απορρίµµατα να ξεχειλίζει ή να 

αποτελεί κίνδυνο για την περιοχή, ενώ αντίθετα µπορεί να γίνει κοινωφελής και 

κοινόχρηστος χώρος. Νοµίζω ότι µε αυτές τις παρεµβάσεις σε δεύτερο χρόνο µπορεί 

κανείς να αλλάξει όλη την εικόνα και λειτουργία της πόλης. 

Η ανάπλαση της περιοχής έχει τα πλεονεκτήµατα που σας ανέφερα και 

τα περνάω πολύ γρήγορα. Σήµερα η περιοχή είναι έτσι και βλέπετε στη φωτογραφία 

πάνω δεξιά ότι υπάρχουν ιδέες πεζόδροµου, υπάρχουν ήδη τέτοια κοµµάτια που 

µπορεί να φωτιστούν, να σηµανθούν και να οδηγούν µε καλύτερο τρόπο το δηµότη 

ή τον θεατή αύριο στον προορισµό του. 

Υπάρχει ένα άλσος όπως σας είπα 480 στρέµµατα, ένας απίθανος 

πνεύµονας οξυγόνου και εκτόνωσης των πολιτών, µέσα στον οποίο µπορεί να γίνουν 

δράσεις για την οικογένεια και για τους πολίτες καταπληκτικές, γίνονται ήδη πολλά 

πράγµατα. Μπορεί ο κάτοικος να το αγαπήσει και να το αγκαλιάσει ακόµη 

περισσότερο, βλέπετε το άλσος είναι σε πολύ καλή κατάσταση και µπορεί να 

βελτιωθεί ακόµη. Εγώ θυµάµαι να πηγαίνω εκεί την οικογένειά µου στο παλιό τσίρκο 

στα λιοντάρια. 

Η Α.Ε.Κ. και η οικογένεια της Α.Ε.Κ. θα σταθεί αρωγός σε αυτή την 

προσπάθεια λειτουργίας και βοήθειας του άλσους και πραγµατικά θέλω να σας πω ότι 

έχω δει κι έχω συµµετάσχει στην υλοποίηση δυο τέτοιων έργων. Είµαι βέβαιος και 
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σας εύχοµαι να αποκτήσετε το σπίτι που σας αξίζει στα επόµενα δυο χρόνια. Σας 

ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μελισσανίδης έχει τον λόγο. 

∆. ΜΕΛΙΣΣΑΝΙ∆ΗΣ: Ήθελα από αυτό το βήµα να ευχαριστήσω για άλλη µια φορά 

τον κ. Κυρατσού γιατί ειλικρινά από το δηµιούργηµα είναι καθαρά δικό του και θα 

ήθελα να πω σε όλους σας ότι ο συντελεστής δόµησης της περιοχής είναι 1,4. Εµείς 

αυτό που πάµε να δηµιουργήσουµε θα είµαστε κάτω από το 1 και ο συντελεστής 

κάλυψης που είναι 60% εµείς θα είµαστε κάτω του 45%. Και θέλω για µια ακόµη 

φορά να πω ότι η Α.Ε.Κ. θα είναι ο µόνιµος χορηγός στο ∆ήµο για το άλσος και µην 

πάει στο µυαλό σας ότι «η Α.Ε.Κ. θέλει να φάει το άλσος» κανένα άλσος δεν θέλουµε 

να φάµε. Το µόνο που ζητάµε είναι να φύγουν τα σκουπίδια που είναι εστία 

µόλυνσης και δεν νοείται σε 60 µ. από τα σπίτια να υπάρχουν σκουπίδια και εµείς να 

σκεφτόµαστε να κάνουµε αυτό το έργο.  

  Θανάση θέλω κι εσύ να πεις δυο κουβέντες και µετά να ακούσουµε τις 

ερωτήσεις σας. 

Θ. ΚΥΡΑΤΣΟΥΣ: Καλησπέρα σε όλους. ∆υστυχώς µετά την προλόγηση του κ. 

Προέδρου και του κ. Ανδριόπουλου, το µόνο που  µου µένει να αναφέρω στη 

συγκεκριµένη φάση τη συγκεκριµένη στιγµή είναι πέντε height lights που αποτελούν 

το µορφολογικό, το λειτουργικό και το ωφεληµιστικό µέρος της επέµβασης και θα πω 

πολύ συνοπτικά τα εξής: 

Όσον αφορά το µορφολογικό κεφάλαιο προσπαθήσαµε να δώσουµε 

ένα συνδυασµό παράδοσης και σύγχρονης τεχνολογικής αντίληψης. ∆εν θα το 

αναλύσουµε σε αυτή τη φάση.  

Κατά δεύτερον θα ήθελα να τονίσω ότι δεν αποτελεί ένα 

µεταµοντέρνο κτήριο αλλά µια ιστορική µνήµη προσαρµοσµένη στις ανάγκες και στις 

απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.  

Όσον αφορά το λειτουργικό θα ήθελα να τονίσω ότι είναι ένα έργο 

ενταγµένο µε απόλυτο σεβασµό στο οικιστικό περιβάλλον χωρίς καµία διάθεση 

αναταραχής αυτού. Όπως επίσης είναι µελετηµένο για υψηλού επιπέδου αθλητικές 

διοργανώσεις και πολιτιστικά δρώµενα. 

Στο κλείσιµο θα έλεγα ότι όσον αφορά το ωφελιµιστικό κεφάλαιο 

αυτού, είναι ότι είναι µια πράξη για ένα ∆ήµο που καταβάλλει προσπάθειες για 

ανάπτυξη µε αµφίπλευρά ωφελιµιστικά αποτελέσµατα οικονοµικού, κοινωνικού, 
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παραγωγικού, δηµιουργικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Νοµίζω ότι αυτό 

είναι ένα brief της όλης σύνθεση της µελέτης, την οποία βέβαια σε δεύτερο χρόνο θα 

αναλύσουµε περαιτέρω. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και εµείς ευχαριστούµε. Ο κ. Κωτσάτος έχει τον λόγο. 

κ. ΚΩΤΣΑΤΟΣ: Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να πω ότι είµαι πολύ ευτυχής απόψε 

διότι η ζωή µου επιφύλασσε ένα τέτοιο βράδυ σε µια τόσο δύσκολη εποχή, να σας 

πω ότι χτες ήµουν Πρόεδρος του ιστορικού ∆ιοικητικού Συµβουλίου που έγινε την 1η 

Οκτωβρίου του 2013 που για πρώτη φορά µετά το γκρέµισµα του ναού της οµάδας 

µας, έγινε ένα Συµβούλιο το οποίο όλες οι πλευρές έχουν ενώσει τις δυνάµεις τους 

για να ανεγερθεί ξανά ο περίφηµος ναός µας στο ιστορικό µας χώρο του οικοπέδου 

της Νέας Φιλαδέλφειας. 

  Και θέλω να το πω αυτό και να ζητήσω από όλους τους ΑΕΚτζήδες σε 

όποια θέση κι αν βρίσκονται και από όλους τους δηµότες της Νέας Φιλαδέλφειας σε 

όποια θέση κι αν βρίσκονται και από όλο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να υπάρξει αυτή η 

ενότητα και να ολοκληρωθεί αυτό το µοναδικό έργο, που για όλους –για άλλους 

λιγότερο για άλλους περισσότερο- θα έχει µόνο καλά και όλοι θα ωφεληθούµε από 

αυτό το πράγµα.  

  Θέλω να ζητήσω από την οµάδα µας και από όλους τους φορείς, τους 

οπαδούς και τα µέλη µας να είµαστε ενωµένοι σε αυτή την προσπάθεια, να 

στηρίξουµε τον κ. Μελισσανίδη ο οποίος ο Θεός τον έστειλε για να µπορέσουµε να 

ολοκληρώσουµε αυτό το έργο και να δηλώσω για να µην δηµιουργούνται εντυπώσεις 

ότι στην εταιρεία που θα χτιστεί αυτό το γήπεδο κατ’ ουσίαν είµαστε όλοι µέτοχοι, 

όλοι µέλη και όλοι οι οπαδοί µας έχουν τον πρώτον και τον τελευταίο λόγο. 

  Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλλαν σε αυτό και για άλλη 

µια φορά να ζητήσω όλοι να είµαστε αρωγοί και να στηρίξουµε τον κ. Μελισσανίδη 

να µπορέσει αυτό το έργο να πάρει σάρκα και οστά το γρηγορότερο δυνατό. Σας 

ευχαριστώ όλους που είστε εδώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και εµείς σας ευχαριστούµε κ. Πρόεδρε. Η κα ∆ήµαρχος έχει τον λόγο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να σας πω ότι µε αυτό το πλάνο και την παρουσίαση που είδαµε, 

πιστεύω ότι ο ∆ήµος και η Α.Ε.Κ. µπορούν να πορευτούν µαζί. Είναι µια πρόταση κι 

ένα έργο που αποδεικνύει ότι υπάρχει θέληση συνεργασίας µε την τοπική κοινωνία, 

προσφοράς σε αυτήν και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού που ζει στη πόλη 

µας. 
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  Η παρουσία της Α.Ε.Κ. στη Νέα Φιλαδέλφεια µε τους όρους που 

παρουσιάστηκε σήµερα, είµαι σίγουρη ότι θα δώσει προστιθέµενη αξία στην πόλη 

µας, υπεραξία στις περιουσίες και στις επιχειρήσεις της πόλης µας και των 

συµπολιτών µας. 

Είναι πιστεύω ένα έργο παγκόσµιας πρωτοτυπίας που θα ενισχύσει τον 

ιστορικό χαρακτήρα της πόλης µας, ενώ συγχρόνως θα µας καταστήσει ίσως το πιο 

σηµαντικό κόµβο αθλητισµού, ιστορίας και πολιτισµού σε όλη την Ελλάδα. Αλλά 

πάνω απ' όλα θέλω να σας πω ότι πιστεύω ότι είναι ένα έργο που αποδεικνύει ότι η 

Α.Ε.Κ. θα γίνει βασίλισσα ξανά. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα ανοίξουµε κατάλογο οµιλητών. Παρακαλώ ποιοι συνάδελφοι θέλουν 

να υποβάλλουν ερωτήµατα.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε νοµίζω ότι πρέπει να 

ακολουθηθεί η διαδικασία: οι επικεφαλής των Παρατάξεων και εν συνεχεία οι 

συνάδελφοι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου ούτως ή άλλως οι επικεφαλής θα µιλήσουν. Να 

ανοίξουµε κατάλογο και εσείς θα πάρετε τον λόγο µετά στη συνέχεια. 

Ανοίγει κατάλογος οµιλητών 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Τοµπούλογλου έχει τον λόγο. Ερωτήµατα θα γίνουν κ. Γρετζελιάς 

… 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ερωτήµατα και τοποθέτηση διότι ο κ. 

Μελισσανίδης ζήτησε να τοποθετηθούµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ταυτόχρονα µπορείτε να το κάνετε. Κύριε Τοµπούλογλου θα 

παρακαλέσω τα ερωτήµατα να απαντηθούν στο τέλος όλα µαζί, δεν ξέρω ποιος θα 

δώσει τις απαντήσεις. Ανάλογα µε την ερώτηση πιστεύω θα απαντήσουµε. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Είναι µόνο τα ερωτήµατα και µετά οι τοποθετήσεις ή ταυτόχρονα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Αγαγιώτου µπορεί να γίνει ταυτόχρονα. Θεωρώ ότι θα 

υποβληθούν πρώτα τα ερωτήµατα, τοποθετήσεις τη στιγµή που δεν θα πάρουµε 

απόφαση δεν νοµίζω ότι χρειάζεται. Ταυτόχρονα µπορείτε να κάνετε και τοποθέτηση, 

θα πείτε το ερώτηµα και λέτε και την άποψή σας. Για τη συντοµία του χρόνου θα 

πείτε το ερώτηµα και θα κάνετε και την τοποθέτησή σας. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε χωρίς απαντήσεις επί των ερωτηµάτων δεν νοµίζω 

ότι µπορεί να υπάρξει τοποθέτηση πεντακάθαρη, για να ξέρουν οι άνθρωποι. 
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  Ο κ. Τοµπούλογλου έχει τον λόγο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε σας καλωσορίζουµε 

στην προσφυγούπολη της Νέας Φιλαδέλφειας γιατί κι εσείς είστε πρόσφυγας σαν κι 

εµάς και ήρθατε σε αυτή την πόλη για να µας δώσετε ελπίδα µε αυτό που εισηγείστε 

σήµερα και σας ευχαριστούµε. 

Σήµερα ακούγοντας τον πρώτο συνεργάτης σας, ένιωσα πόσο πολύ 

δικαιωνόµασταν δικαιωνόµαστε εµείς που αντιδράσαµε στο σχέδιο του 2003. Αυτό 

που φέρνετε σήµερα είναι πράγµατι ένα έργο αθλητισµού, πολιτισµού και µνήµης και 

σας ευχαριστούµε. 

Εµείς για την οικονοµία της συζήτησης αν και είµαστε η µεγαλύτερη 

Παράταξη της αντιπολίτευσης δεν θα µιλήσουν οι συνάδελφοι, ο κ. Κοσκολέτος ο κ. 

Γιάννης Τοµπούλογλου, ο κ. Σπύρος Γραµµένος και ο κ. Χρήστος Κοπελούσος τους 

εκπροσωπώ και αυτά που θα πω εκπροσωπούν και την Παράταξή µας. Κατ' αρχήν το 

θέµα της Α.Ε.Κ. δεν είναι παραταξιακό και εµείς όσοι είµαστε Α.Ε.Κ., είµαστε από 

ιδεολογία κ. Πρόεδρε. Πάνω απ' όλα από καταγωγή και από ιδεολογία. 

∆έκα χρόνια είµαστε οι φτωχοί συγγενείς. Οι φτωχοί συγγενείς όχι 

µόνο ως οµάδα, αλλά και ως πόλη. Όσοι είχαν τις ενστάσεις τους για το γήπεδο της 

Α.Ε.Κ. που ήταν δικαιολογηµένες τότε βλέπουν σήµερα την αναγκαιότητα του να 

έχουµε ένα γήπεδο σύγχρονο, αλλά ταυτόχρονα που να είναι ένα γήπεδο που να 

περιλαµβάνει πολιτιστικές δραστηριότητες αλλά και παράλληλα µνήµες για µας τους 

καταγόµενους από τους πρόσφυγες. 

Στο σχέδιο που σήµερα µας θέσατε υπόψη και που είχατε την 

καλοσύνη κι εµένα να ενηµερώσετε ξεχωριστά, δεν µπορεί κανένας καλοπροαίρετος 

άνθρωπος να έχει αντίρρηση. Είναι ένα σχέδιο µεγαλόπνοο, ένα σχέδιο που θα βάλει 

τη Νέα Φιλαδέλφεια εκεί που της αξίζει γιατί πρέπει να ξέρουµε όλοι ότι η Νέα 

Φιλαδέλφεια έγινε γνωστή παγκόσµια από την Α.Ε.Κ. Καιρός είναι να ξαναγίνει. 

Κύριε Πρόεδρε θέσατε ένα θέµα που είναι πολύ βασικό: την 

αποµάκρυνση των απορριµµάτων. Είναι απαράδεκτο αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται 

για το πράσινο, για την οικολογία να δέχονται και να δεχόµαστε όλοι να παραµένουν 

τα απορρίµµατα µέσα στο άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας. Είναι απαράδεκτο και θα 

έπρεπε µόνοι µας ως ∆ήµο –βάζω και τον εαυτό µου µέσα- να έχουµε αναζητήσει 

λύσεις ώστε να µην υπάρχει αυτή η συγκεκριµένη παράνοµη εγκατάσταση µέσα στο 

άλσος. 
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Εµείς κ. Πρόεδρε επειδή δεν είµαστε άνθρωποι που λέµε λόγια, έχουµε 

κάνει µελέτη για το που πρέπει να µετεγκετασταθούν αυτές οι υπηρεσίες 

καθαριότητας και το λέµε ευθέως πρέπει να εγκατασταθούν εκτός πόλεως της Νέας 

Φιλαδέλφειας, όπως ο ∆ήµος Ζωγράφου, ο ∆ήµος Ηρακλείου, ο ∆ήµος Κηφισιάς, ο 

∆ήµος Λυκόβρυσης – Πεύκης. Έχω συγκεκριµένες προτάσεις τις οποίες η Παράταξή 

µας τις έχει µελετήσει.  

Θέλω να είµαι πάρα πολύ σύντοµος δεν θέλω να προχωρήσω σε 

λεπτοµέρειες που αφορούν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όταν το σχέδιο θα έρθει για να το 

συζητήσουµε. Ζητήσατε µια κατ' αρχήν άποψη, εµείς ως «Καληµέρα Όµορφη Πόλη» 

ως δηµοτική Παράταξη λέµε το µεγάλο ναι και το αναλαµβάνουµε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Αγαπητοί κύριοι της Α.Ε.Κ., κύριοι συνάδελφοι, φίλες και φίλοι ο κ. 

Μελισσανίδης µιλώντας µας είπε ότι θέλει καθαρές κουβέντες και συγκεκριµένες και 

δεν νοµίζω ότι είναι η στιγµή για τις µεγάλες κορώνες.  

Νοµίζω ότι το πλαίσιο που έβαλε ο κ. Μελισσανίδης και η εξαίρετη 

παρουσίαση που έκανε ο κύριος συνεργάτης του, µας έδωσαν ένα πλαίσιο το οποίο 

θεωρώ ότι πρέπει να µας ικανοποιεί και µάλιστα απόλυτα και θα πω γιατί. Το πλαίσιο 

που λέει «Αθλητικό Κέντρο περίγραµµα, σεβασµός στις πολεοδοµικές και 

περιβαλλοντικές συνθήκες» είναι αυτό που επεδίωκε πάντα η Νέα Φιλαδέλφεια. 

Θυµίζουµε ότι το παλαιό σχέδιο ήταν το τελείως διαφορετικό. Σήµερα 

έχουµε κάτι καινούργιο, που δεν είναι απλώς κάτι διαφορετικό είναι τελείως άλλο. 

Υπό αυτή την έννοια χωρίς να απαιτείται ούτε ιδιαίτερες κορώνες, ούτε ιδιαίτερα 

µεγάλα λόγια και εµείς θεωρούµε ότι αυτό το πλαίσιο ικανοποιεί την πόλη και τους 

δηµότες. Και εµείς θεωρούµε ότι σήµερα έχουµε κάτι τελείως διαφορετικό το οποίο 

πρέπει να µας ικανοποιεί.  

∆εν έχουµε κανένα λόγο να αµφισβητήσουµε τους λόγους, δεν έχουµε 

κανένα λόγο να αµφισβητήσουµε την παρουσίαση που έγινε και το µόνο που 

µπορούµε να πούµε µε πολύ µεγάλη ευχαρίστηση είναι να ευχηθούµε σε αυτούς τους 

ανθρώπους που αναλαµβάνουν ένα πολύ µεγάλο έργο, ότι ο καθένας µας µε τις 

µικρές ή λίγο µεγαλύτερες δυνατότητές του, θα βοηθήσει να υλοποιηθεί. 

Θα έλεγα ότι οι ευκαιρίες δεν παρουσιάζονται πάντα. Και είναι 

δεδοµένο ότι σε αυτές τις περιπτώσεις «ναι µεν, αλλά…» δεν χρειάζεται. Εάν 

πράγµατι αυτά που ειπώθηκαν τηρηθούν και δεν έχουµε καµία αµφιβολία ή καµία 
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αµφισβήτηση ότι δεν θα τηρηθούν, έχουµε ένα σχέδιο υλοποιήσιµο ένα σχέδιο το 

οποίο είναι αυτό που κι εµείς επιζητούµε και πραγµατικά θα είµαστε χαρούµενοι το 

2015 όπως λέει και το πρόγραµµα, να υλοποιηθεί. 

Το ζήτηµα άλλων θεµάτων που έχουν να κάνουν µε τη 

χρηµατοδότηση ή µε επιµέρους σχέδια, είναι ζητήµατα τα οποία θα τα µελετήσει η 

οικογένεια της Α.Ε.Κ. όπως έτσι ονοµάστηκε και από αυτόν που παρουσίασε το 

σχέδιο.  

Θα ήθελα να πω ότι το θέµα του γκαράζ πράγµατι να βρούµε τρόπο 

να το αποµακρύνουµε, δεν είναι θέµα του γηπέδου είναι θέµα της πόλης µας αυτό και 

εύχοµαι όποιος έχει την ευθύνη της ∆ιοίκησης αυτού του ∆ήµου να βρει τις σωστές 

λύσεις ώστε το γκαράζ να φύγει από το δάσος. Κανένας δεν θα µπορέσει να έχει 

ένσταση γιατί θα είναι το γκαράζ εκεί και όχι ένας χώρος περιβάλλον του γηπέδου της 

Α.Ε.Κ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Ματσουκά έχει τον λόγο. 

κ. ΜΑΤΣΟΥΚΑ: Καλησπέρα σε όλους. Σε σχέση µε το σηµερινό θέµα 

παρακολουθώντας στενά όλο το προηγούµενο διάστηµα τις εξελίξεις καθώς και την 

αρθρογραφία που αφορά την κατασκευή του νέου γηπέδου της Α.Ε.Κ. στην πόλη, 

προσερχόµαστε σήµερα να ενηµερωθούµε όπως κι έγινε πάνω στα αρχικά σχέδια του 

νέου γηπέδου. 

Αναφορικά µε τη θέση µας και όπως αυτή κατά καιρούς έχει 

γνωστοποιηθεί, προσθέτουµε τα εξής: βρισκόµαστε εδώ για να συζητήσουµε την 

προοπτική της ανέγερσης του νέου γηπέδου της οµάδας µας στην πόλη µας δέκα 

χρόνια µετά την κατεδάφιση του γηπέδου. Μιας ανεύθυνης και εγκληµατικής 

επιλογής, στην οποία κάποιοι από εµάς εναντιωθήκαµε προσφεύγοντας στη 

∆ικαιοσύνη για να µην κατεδαφιστεί και η οποία επιλογή έγινε στο βωµό της 

εξυπηρέτησης µεγάλων επιχειρηµατικών συµφερόντων σε βάρος της Α.Ε.Κ. και της 

πόλης µας. 

Ύστερα από µια δεκαετία κακοδιοίκησης και παθογενειών οδήγησαν 

την Α.Ε.Κ. χωρίς γήπεδο να βρίσκεται στην ερασιτεχνική κατηγορία. Η Α.Ε.Κ. έχει 

ανάγκη στήριξης, η Α.Ε.Κ. έχει ανάγκη γηπέδου και η θέση µας είναι σαφής ως προς 

αυτό. Λέµε ναι στο γήπεδο στο χώρο που ορίζει το παραχωρητήριο του 1934 στην 

Ερασιτεχνική Α.Ε.Κ. Ναι σε ένα νέο γήπεδο µέσα στα πλαίσια των πολεοδοµικών 
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κανόνων, των νόµων που ισχύουν και του Συντάγµατος, όπως άλλωστε ισχύει για 

κάθε πολίτη και για κάθε συλλογικό φορέα. 

Θεωρούµε πως ενόψει της τελικής διαµόρφωσης για την κατασκευή 

του νέου γηπέδου, θα πρέπει να υπάρξουν συνεννοήσεις, συναινέσεις και συµφωνίες 

κατόπιν διαβούλευσης µε τους κοινωνικούς φορείς του τόπου.  

Άποψη της ∆ηµοτικής µας Παράταξης είναι το νέο γήπεδο να δένεται 

αρµονικά µε τη λειτουργία και τη ζωή της πόλης µας και των κατοίκων. Να συµβάλει 

στην αθλητική, κοινωνική ανάπτυξη και αναβάθµισή της. Υπό αυτό το πρίσµα 

αναµένουµε το φάκελο των οριστικών σχεδίων κατασκευής του γηπέδου για να 

καταθέσουµε και εµείς τις προτάσεις µας.  Εύχοµαι καλή επιτυχία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούµε κα Ματσουκά. Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κυρία ∆ήµαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί 

καλεσµένοι µας, φίλες και φίλοι συµπολίτες µας και φίλοι της Α.Ε.Κ. µε χαρά 

δεχτήκαµε πριν από µερικές µέρες το αίτηµα της Ερασιτεχνικής προκειµένου να 

συγκληθεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να µας γνωστοποιηθεί ο σχεδιασµός για το νέο 

γήπεδο. 

Η σηµερινή συνεδρίαση δείχνει το σεβασµό που αποδίδει η Α.Ε.Κ. 

στην πόλη τη φιλοξενεί από το 1930. Φαίνεται ότι ήρθε πλέον η κατάλληλη ώρα, 

ήρθαν και οι κατάλληλοι άνθρωποι στο πρόσωπο του ∆ηµήτρη Μελισσανίδη για να 

µπορέσει η ιστορική οµάδα της Ένωσης να γυρίσει ξανά σπίτι της. Και όταν λέµε 

«σπίτι της» εµείς δεν αναφερόµαστε στο οικόπεδο Φωκών και Καππαδοκίας, 

αναφερόµαστε σε όλη τη Φιλαδέλφεια και όλη τη Χαλκηδόνα. 

Νέα Φιλαδέλφεια και Α.Ε.Κ. – Α.Ε.Κ. και Νέα Φιλαδέλφεια ενώνουν 

ξανά το µέλλον τους σήµερα µέσα από το ιστορικό κοινό παρελθόν τους. Σήµερα οι 

εκπρόσωποι του Σωµατείου δεν αναφέρθηκαν λεπτοµερώς στις τεχνικές 

προδιαγραφές του έργου. Όπως µας είπαν θα επανέλθουν στο αµέσως επόµενο 

χρονικό διάστηµα. 

Εµείς αναλογιζόµενοι την πολιτική και ιστορική ευθύνη µας, 

δηλώνουµε τη συµπαράστασή µας για την πραγµατοποίηση του οράµατος του 

∆ηµήτρη Μελισσανίδη και των συνεργατών του, ώστε να δηµιουργηθεί ένα πρότυπο 

αθλητικό κέντρο και το Μουσείο στην πόλη µας. ∆ιαπιστώνουµε σήµερα ότι ο 

σχεδιασµός περιλαµβάνει και την αναµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, ότι η Α.Ε.Κ. 
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θέλει να είναι αρωγός, θέλει να συνδράµει ώστε να συντηρείται ίσως και να 

αναπλαστεί το άλσος αλλά και οι γύρω δρόµοι.  

Σίγουρα αυτός ο σχεδιασµός επηρεάζει την πόλη. Η επιθυµία µας είναι 

να την επηρεάσει θετικά. Πιστεύουµε µε την παρουσίαση που έγινε ότι αυτό θα 

συµβεί. Παρ' όλα αυτά όµως εγώ θα ήθελα αναλαµβάνοντας την πολιτική µας 

ευθύνη, να πω κάποιους προβληµατισµούς, υπάρχουν κάποια ζητήµατα 

καθηµερινότητας της πόλης που θα πρέπει στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα να 

τα κοιτάξουµε. 

Ένα ζήτηµα είναι το κυκλοφοριακό. Βλέπω από τη σηµερινή 

παρουσίαση ότι θα γίνει µελέτη. Ένα ζήτηµα είναι το ζήτηµα του parking, βλέπω από 

τη σηµερινή παρουσίαση ότι έχουν γίνει κάποιες προβλέψεις. Θα θέλαµε να 

κοιτάξουµε και το ζήτηµα κάποιων επεισοδίων που το παρελθόν δηµιούργησαν θέµα 

στην πόλη µας. Νοµίζω ότι µε καλή πρόθεση όλα µπορούν να γίνουν κι εµείς θα 

σταθούµε αρωγοί.  

Πιστεύω ότι συνθέτοντας όλοι µαζί µπορεί η Νέα Φιλαδέλφεια και να 

πάρει τα µέγιστα από τον σχεδιασµό αυτό που παρουσιάστηκε σήµερα και να γίνει 

και η Α.Ε.Κ. ξανά µεγάλη, τις επιτυχίες που στερήθηκε αυτά τα τελευταία δέκα χρόνια 

να τις πετύχει ξανά γυρνώντας στο σπίτι της. Είµαστε όλοι εδώ κοντά γιατί δεν 

πρέπει να ξεχνάµε ότι η Α.Ε.Κ. είναι ιδέα, οι ιδέες εµπνέουν, οδηγούν και Πρόεδρε 

είµαστε µαζί σου σε αυτό το µεγάλο σχέδιο που έχεις. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Παΐδας έχει τον λόγο. 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι το σχέδιο του 

γηπέδου διαφέρει κατά πολύ από το παλιό πριν χρόνια σχέδιο. Ως προς το καλύτερο 

βέβαια. Καθώς επίσης το έδαφος είναι πλέον πρόσφορο για να προχωρήσει η 

κατασκευή της νέας έδρας της Α.Ε.Κ.  

  Ενός γηπέδου, που όπως είδαµε και στην παρουσίαση διαφέρει από τα 

συνηθισµένα γήπεδα. Ένα γήπεδο στολίδι που θα αναβαθµίζει την πόλη µας, µια 

κατασκευή που θα µας θυµίζει όπως και ο Πρόεδρος ανέφερε, την Αγιά Σοφιά και 

έτσι θα δένει και µε την προσφυγική συνοικία όπως είναι η Νέα Φιλαδέλφεια. 

Οι δηµότες περιµένουν ένα υλοποιήσιµο σχέδιο που θα ανταποκρίνεται 

στον ιστό της πόλης και θα δηµιουργεί στους δύσκολους καιρούς που διανύουµε 

αρκετές θέσεις εργασίας όπως µας αναφέρθηκε και έσοδα για το ∆ήµο µας.  
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∆εν θα σας κουράσω, θεωρώ όµως σηµαντικό να σας µεταφέρω ένα 

διάλογο που είχα πριν από τέσσερις µέρες µε ένα γείτονα συνδηµότη µας 82 ετών. 

Χαρακτηριστικά µου ανέφερε: «µεγάλωσα στο γήπεδο της Α.Ε.Κ., όταν το γήπεδο 

γκρεµίστηκε η καρδιά µου ράγισε, οι αναµνήσεις µου όµως είναι βαθιά χαραγµένες 

στο µυαλό µου. Ήταν µεγάλη η συγκίνηση όταν έµαθα ότι το γήπεδο πρόκειται να 

χτιστεί στο ίδιο σηµείο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θέλω να πιστεύω ότι ο Θεός θα µε 

αξιώσει να το δω από κοντά» και του είπα «Γερός να είσαι Σταύρο, και θα σε πάω 

εγώ να το δεις». 

Τέλος προσωπικά ως φίλαθλος και δηµότης της Νέας Φιλαδέλφειας 

θέλω να πιστεύω ότι θα βιώσουµε σύντοµα µεγάλες στιγµές τόσο για την Α.Ε.Κ. όσο 

και για την πόλη µας. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε. Ο κ. Μπόβος έχει τον λόγο. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Αγαπητοί συµπολίτες, κ. Πρόεδρε, έχω την οδυνηρή εµπειρία του 2003 

για όσα λέγονταν για το γήπεδο. Σήµερα όµως βρίσκοµαι σε µια ευχάριστη στιγµή 

διότι αλλάζουν τα δεδοµένα και το όνειρο των Φιλαδελφιωτών το όνειρο και η 

επιθυµία των εγγονιών µου που όταν χάνει η Α.Ε.Κ. κλαίνε, γίνεται πραγµατικότητα. 

Κύριε Πρόεδρε της Α.Ε.Κ. µεταφέρετε τον ενθουσιασµό σήµερα στους 

παρευρισκόµενους αλλά και σε όλους τους Φιλαδελφιώτες και σε όλη την οικογένεια 

της Α.Ε.Κ. ∆εν έχετε δικαίωµα να στερήσετε αυτό τον ενθουσιασµό, αλλά έχετε 

απεναντίας την υποχρέωση να υλοποιήσετε το έργο αυτό, όσο µπορείτε πιο γρήγορα.  

Ζητήσατε να πάρει θέση καθένας χωριστά. Η δική µου θέση είναι 

ξεκάθαρη όχι σαν αρχή αλλά και σαν σύνολο, παρακολούθησα µε προσοχή και τα 

λόγια σας και τα λόγια του κυρίου που παρουσίασε το σχέδιο. Ποιος έχει δικαίωµα 

άραγε να αρνηθεί στην Α.Ε.Κ. να κάνει το γήπεδό της µέσα στο χώρο ο οποίος της 

ανήκει; Και άκουσα ότι θα είναι µείον ο συντελεστής, άκουσα ότι θα είναι µείον οι 

θέσεις, θα είναι όµως υπέρ της αναβάθµισης της Φιλαδέλφειας. 

Κύριε Πρόεδρε όχι µε την ψήφο µου, αλλά και σε ό,τι µπορώ να 

συνδράµω και να βοηθήσω κοντά στην Α.Ε.Κ., είµαι πάντα διαθέσιµος. Καλή 

επιτυχία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε. Ο κ. Γρετζελιάς έχει τον λόγο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συµπολίτες, κ. Μελισσανίδη καλώς 

ήρθατε απόψε στο ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο και χαίροµαι πλευρές που ήταν ενάντια 

στην Α.Ε.Κ. απόψε συµφωνούν και είναι το πιο ευχάριστο της βραδιάς. 
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Θα πρέπει κύριοι δηµοτικοί σύµβουλοι να κοιτάξουµε καλά αυτή την 

όψη γιατί αύριο θα πρέπει να πάρουµε γενναίες αποφάσεις και αφού συµφωνείτε 

απόψε δεν πρέπει να διαφωνείτε αύριο. Γιατί ζητήσατε αποφάσεις. Αν κατάλαβα καλά 

η κεντρική είσοδος του γηπέδου είναι επί της Πατριάρχου Κωνσταντίνου και από εδώ 

είναι το άλσος. Που σηµαίνει ότι θα πρέπει να αποφασίσουµε µια σειρά παρεµβάσεις 

στα πλαίσια της ανάπλασης του άλσους και αύριο κύριοι να έχουµε το σθένος να 

σηκώσουµε το χέρι και µην πηγαίνουν κάποιοι να κάνουν προσφυγές. Καθαρές και 

παστρικές κουβέντες. 

Κύριε Μελισσανίδη προσωπικά είµαι υπέρ µεγαλύτερου δικτύου 

πεζοδρόµων. ∆εν θέλει µόνο η Πατριάρχου Κωνσταντίνου, διότι γίνεται τυφλή η 

Σµύρνης από την αρχή της Αγίας Τριάδας φάτσα προς το γήπεδο. Γίνεται τυφλός ο 

δρόµος. 

∆. ΜΕΛΙΣΣΑΝΙ∆ΗΣ: ∆εν έχετε δει όλα τα σχέδια. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ίσως. Λάβετε υπόψη ότι επειδή δεν τα έχουµε δει µπορεί να τα 

έχετε συµπεριλάβει … 

∆. ΜΕΛΙΣΣΑΝΙ∆ΗΣ: Και θέλω να πω και κάτι ακόµη, µην µας ζητήσετε να 

πεζοδροµήσουµε όλη τη Φιλαδέλφεια! 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όχι βέβαια! Επειδή προφανώς θα υπάρξει και ενίσχυση της 

κεντρικής εξουσίας για διάφορα έργα περιβαλλοντικά που έχουµε ακούσει, και επειδή 

ο χώρος εξυπηρέτησης του γηπέδου θα χρειαστεί περισσότερες θέσεις parking 

λάβετε υπόψη σας και το σκεπαστό του Ποδονίφτη, το κάτω µέρος που είναι στην 

είσοδο από Περισσό και θα υπάρξουν βεβαίως κι άλλες γενναίες αποφάσεις γιατί 

προβλέπετε έναν πεζόδροµο… Επιτρέψτε µου να τα πω γιατί αύριο µην αρχίσουν 

διαφωνίες γιατί είδα µια κόκκινη γραµµή από Περισσό, προφανώς εννοείτε κάποιο 

πεζόδροµο καινούργιο, που περνάει µέσα από ένα εγκεκριµένο σχέδιο της Μπριτάνια, 

είναι εντός σχεδίου η περιοχή δεν είναι εκτός σχεδίου, που σηµαίνει ότι κι εκεί θα 

χρειαστούν κι άλλες αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αν δεν κάνω λάθος. 

  Από πλευράς µας θέλω να ξέρετε σταθερά και διαχρονικά 

υποστηρίζουµε το γήπεδο της Α.Ε.Κ., δεν αλλάζει η θέση µας και έχουµε και µία 

αρχή: στο οικόπεδό του η Α.Ε.Κ. η Ερασιτεχνική και η Επαγγελµατική µε την καλή 

σχέση που υπάρχει σήµερα, µπορούν να ανοικοδοµήσουν το σπίτι τους. Το Κερατσίνι 

είναι γνωστό από την καµινάδα όταν κατέβαζαν το διακόπτη της ∆ΕΗ ακουγόταν το 

Κερατσίνι. Η Νέα Φιλαδέλφεια είναι από την Α.Ε.Κ. Καλή επιτυχία στο έργο σας. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κυρία ∆ήµαρχε, κ. Πρόεδρε, αγαπητοί προσκεκληµένοι ειλικρινά 

χαίροµαι σήµερα ιδιαίτερα γιατί είναι µια ιστορική στιγµή που το ξενιτεµένο παιδί 

επιστρέφει στο σπίτι του. ∆εν µπορεί κανείς από εµάς να µην είναι δίπλα σε αυτή την 

προσπάθεια και εγώ ταπεινά όσο µπορώ θα είµαι δίπλα σε  αυτή την προσπάθεια και 

τα άλλα τα έχουν καλύψει οι συνάδελφοι. Καλώς ορίσατε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Κυρία ∆ήµαρχε, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί προσκεκληµένοι θέλω κι 

εγώ από τη µεριά µου να σας καλωσορίσω στη Νέα Φιλαδέλφεια και αναλογιζόµενη 

σήµερα την ευθύνη σα µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να πω ότι δεν είναι δυνατό 

σήµερα κανείς να φέρει αντίρρηση στο ότι η Α.Ε.Κ. πρέπει να γυρίσει στο σπίτι της.  

  Υπέφερε πάρα πολλά η Α.Ε.Κ. από τον ξενιτεµό αλλά πιστεύω δεν 

έχασε µόνο η Α.Ε.Κ., έχασε και η Νέα Φιλαδέλφεια και οι δυο µαζί χέρι – χέρι πρέπει 

από εδώ και πέρα να συµφωνήσουν και στη συνέχεια να µεγαλουργήσουν.   

  Θέλω να πω ότι χαίροµαι πάρα πολύ που βλέπω ότι τα σχέδια είναι µε 

σεβασµό στους περιβαλλοντικούς και πολεοδοµικούς κανόνες. Πιστεύω ότι όλοι 

πρέπει να πούµε ναι στο νέο γήπεδο της Α.Ε.Κ., όλοι πρέπει όµως να σεβαστούµε 

τους νόµους αυτής της χώρας. 

  Το ζήτηµα της Α.Ε.Κ. δεν είναι παραταξιακό, δεν είναι ένα ζήτηµα που 

σηκώνει καπηλεία, δεν είναι ένα ζήτηµα που πρέπει να τοποθετηθούµε για να 

πάρουµε χειροκροτήµατα. Είναι ουσιαστικό για την πόλη, είναι θέµα ζωής για τη Νέα 

Φιλαδέλφεια και έτσι πρέπει να το δούµε. θα είµαστε δίπλα σας. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Χατζηδάκη έχει τον λόγο. 

Μ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ: Κυρία ∆ήµαρχε, κ. Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, φίλοι της Α.Ε.Κ. 

µας παρουσιάστηκε από τον κ. Μελισσανίδη και από τους συνεργάτες του ένα νέο 

σχέδιο ένα νέο γήπεδο το οποίο ακολουθεί τις σύννοµες διαδικασίες και µας 

διασφαλίζει την αναβάθµιση και ανάπτυξη της πόλης µας. Το γήπεδο όχι µόνο δεν θα 

προκαλέσει κανένα πρόβληµα, αλλά θα δώσει ξανά ζωή σε συνδυασµό µε το Μουσείο 

της προσφυγιάς και το Μουσείο της Α.Ε.Κ. αφού θα φιλοξενεί σε ετήσια βάση 

πολλούς εκατοντάδες επισκέπτες.  

  Θεωρώ ότι είναι µια ιστορική στιγµή για το ∆ήµο µας, το νέο γήπεδο 

της Α.Ε.Κ. εκεί που της ανήκει, εκεί που πρέπει να είναι το σπίτι της στη Νέα 
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Φιλαδέλφεια. Μιλάµε για ένα νέο γήπεδο που θα φέρει έσοδα στο ∆ήµο µας. Μετά 

από δέκα χρόνια ξεριζωµού της Α.Ε.Κ. βρίσκουν τη λύση και όλοι εµείς πρέπει να 

συµφωνήσουµε να ξεκινήσει το έργο. 

  Εξάλλου από την πρώτη στιγµή της ∆ιοίκησής µας η πόρτα µας ήταν 

ανοιχτή για την Α.Ε.Κ. όπως είχαµε υποσχεθεί και προεκλογικά. Οι ρίζες της Α.Ε.Κ. 

είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια και εδώ θα µείνουν. Ναι στο νέο γήπεδο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Νικολόπουλος έχει τον λόγο. 

Φ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία ∆ήµαρχε, κ. Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, κύριοι 

καλεσµένοι, εγώ σα δηµότης και µε την ιδιότητα του δηµοτικού συµβούλου δεν θα 

µπορούσα ποτέ να πω σε κανέναν ή να απαγορεύσω να χτίσει το σπίτι του. Οπότε η 

Α.Ε.Κ. από εµένα έχει το ελεύθερο να χτίσει το σπίτι της. 

  Σίγουρα πάντα όταν χτίζεις ένα στάδιο µέσα σε µια πόλη, υπάρχουν τα 

υπέρ και τα κατά. Τα κατά περισσότερο είναι το κυκλοφοριακό. Πιστεύω µε την 

υπογειοποίηση του γκαράζ και µε το ανοιχτό parking κάπως να ελαφρυνθεί η πόλη.  

  Όσο για την αποµάκρυνση των απορριµµάτων από το άλσος έπρεπε 

ήδη από χτες να είχαµε αρχίσει τις συζητήσεις αυτές. ∆ίπλα σε ένα τέτοιο κόσµηµα 

δεν µπορεί να είναι και όταν είµαστε στην αντιπολίτευση ζητάµε να φύγουν και όταν 

είµαστε στη ∆ιοίκηση το ξεχνάµε. Άµεσα λοιπόν πρέπει να φύγει αυτό. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούµε. Ο κ. Κανταρέλης έχει τον λόγο. 

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αξιότιµοι κυρίες και κύριοι όσοι 

έχουν γεννηθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια όπως και ο υποφαινόµενος έχουν εκ των 

πραγµάτων µια βιωµατική σχέση µε την οµάδα αυτή που λέγεται Α.Ε.Κ. Πως µπορεί 

να ξεχάσει κανείς ότι όταν εγώ ήµουν µικρός έπιανα την µπάλα σε ζωντανούς 

θρύλους όπως ο Μίµης Παπαϊωάννου, ή ο Θωµάς Μαύρος, ή ο Ντούσαν Μπάγιεβιτς 

και ο κ. Νεστορίδης. Θέλω να πω ότι η βιωµατική σχέση είναι δεδοµένη 

οποιουδήποτε από εµάς µε την Α.Ε.Κ.  

Από την άλλη η ιδιότητά µας ως δηµοτικοί  σύµβουλοι βέβαια µας 

φέρνει προ κάποιων άλλων ευθυνών, διότι ας µην ξεχνάµε ότι είµαστε κάτοικοι της 

Νέας Φιλαδέλφειας, τα παιδιά µας είναι καθηµερινά εδώ, εµείς είµαστε καθηµερινά 

εδώ, εµείς ζούµε σε αυτή την πόλη, τα καλά ή τα κακά αυτής της πόλης εµείς 

καθηµερινά τα αντιµετωπίζουµε. 
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Ύστερα από την άρτια παρουσίαση που έκανε ο αγαπητός συνεργάτης 

του κ. Μελισσανίδη, θεωρώ ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βέβαια όπως ειπώθηκε να 

αρνηθεί κανείς την κατ' αρχήν συµφωνία µε αυτό το υπέροχο πράγµα που µας 

δείξατε.  

Από την άλλη επειδή έχουµε και κάποιες κοινωνικές ευαισθησίες και 

όχι µόνο θα έλεγα ότι ένα επιπλέον κίνητρο για µας ως δηµοτικοί σύµβουλοι πλέον, 

ξέχωρα από τη βιωµατική µας σχέση µε την Α.Ε.Κ. είναι οι θέσεις εργασίας που 

δηµιουργούνται που είναι πάρα πολύ σηµαντικό ιδιαίτερα αυτή την εποχή και οι 

θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται µετά την κατασκευή. Και εκεί θα ήθελα 

αγαπητοί κύριοι της Α.Ε.Κ. να υπάρξει από εσάς έστω µια δέσµευση ότι µεγάλο 

ποσοστό αυτών των εργαζοµένων θα είναι από τη Νέα Φιλαδέλφεια.  

Το δεύτερο είναι πράγµατι τα έσοδα που πολύ εύστοχα αναφέρατε 

που είναι κάτι πάρα πολύ σηµαντικό για την πόλη µας και µην ξεχνάτε ότι οι 

προϋπολογισµοί χρόνο µε το χρόνο και οι δηµόσιες επιχορηγήσεις στους ∆ήµους 

µειώνονται, που σηµαίνει ότι όταν δηµιουργείται µια νέα πηγή εσόδων σε µια πόλη, 

καταλαβαίνετε ότι είναι µια πνοή ζωής γι' αυτή την πόλη. 

Και ο τρίτος σηµαντικός πυλώνας αυτού που ακούσαµε σήµερα κυρίες 

και κύριοι συνάδελφοι εµείς τουλάχιστον που ζούµε και βλεπόµαστε καθηµερινά σε 

αυτή την πόλη, είναι το άλσος. Με µεγάλη χαρά άκουσα ότι αυτή η ∆ιοίκηση είναι 

διατεθειµένη να µας βοηθήσει και να είναι επ’ άπειρον εφ' όρου ζωής αρωγός στην  

υπόθεση του άλσους. 

Με αυτά όλα όχι απλώς δεν µπορεί να αρνηθεί κανείς αλλά είναι αυτό 

που λέµε αν είναι πράγµατι έτσι, βέβαια δεν έχουµε δει τα ολοκληρωµένα σχέδια, ότι 

πραγµατικά είναι µια τεράστια ευκαιρία για την πόλη µας και δεν νοµίζω ότι µπορεί να 

υπάρχει άνθρωπος νουνεχής, ο οποίος θα µπορεί να αρνηθεί αυτή την πρόταση της 

Α.Ε.Κ. Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε. Η κα Κοσµά έχει τον λόγο. 

ΣΤ. ΚΟΣΜΑ: Αγαπητοί προσκεκληµένοι και αγαπητοί φίλοι της Α.Ε.Κ. σήµερα 

πραγµατικά είναι µια σηµαντική στιγµή για την πόλη µας, είναι µια ιστορική στιγµή 

που την περιµέναµε πολλά χρόνια. Η Α.Ε.Κ. είναι σύµβολο της πόλης µας και έγινε 

σύµβολο σε εκατοµµύρια φιλάθλους και πρέπει να γυρίσει στο σπίτι της. Είναι ιδέα 

και οι ιδέες δεν πεθαίνουν. 
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Έτσι λοιπόν εµείς οι Φιλαδελφιώτες ακούγοντας σήµερα το σχεδιασµό 

που πιστεύω πραγµατικά καλύπτει όλους, που είµαστε συναισθηµατικά δεµένοι που 

σηµατοδοτεί την προσφυγιά, τον ξεριζωµό τον Ελληνισµό εντός και εκτός συνόρων 

είναι στην καρδιά µας και πρέπει να πούµε ένα µεγάλο ναι στο γήπεδο. Πρέπει να 

πούµε ότι η Α.Ε.Κ. πραγµατικά πρέπει να γυρίσει σπίτι της και να το χειροκροτήσουµε 

όλοι δυνατά. 

Η ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, η αναβάθµιση 

της πόλης είναι δυο τοµείς που εµένα µε αγγίζουν συναισθηµατικά και πρέπει 

πραγµατικά αυτό το χρωστάµε στους πρόσφυγες γονείς µας και το θεωρώ ιερή 

στιγµή για την πόλη. Ευχαριστούµε πάρα πολύ για το πρώτο βήµα που έγινε σήµερα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Γεωργαµλής έχει τον λόγο. 

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Καλησπέρα σε όλους, σας καλωσορίζω κι εγώ µε τη σειρά µου 

όλους, θέλω να µιλήσω µε δυο ιδιότητες: την ιδιότητα του παλαιµάχου και του 

φιλάθλου της Α.Ε.Κ. Θέλω απλά να σας κοιτάξω στα µάτια και να σας ευχαριστήσω 

που κάνετε το όνειρό µας πραγµατικότητα.  

Σα δηµοτικός σύµβουλος εγώ τη σηµερινή παρουσίαση δεν έχω καµία 

απορία, θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους να αφήσουµε τις 

µικροπολιτικές και µε την ψήφο µας να βοηθήσουµε αυτή την προσπάθεια. Εγώ από 

τη µεριά µου δεν περιµένω καµία άλλη συνεδρίαση ψηφίζω από σήµερα. Σας 

ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κότσιρας έχει τον λόγο. 

Π. ΚΟΤΣΙΡΑΣ: Με τη σειρά µου να σας καλωσορίσω κι εγώ, να σας πω ότι η 

καταγωγή µου είναι από τις παλαιότερες οικογένειες της Φιλαδέλφειας, το πατρικό 

µου αυτή η φωτογραφία του ’33 που έδειξε ο κύριος είναι και το πατρικό µου τρία 

στενά από εκεί. Έχω µεγαλώσει απέναντι από Θύρα 21 και βλέπω τον ∆ηµητριάδη και 

τον Ντούσαν που τους έβλεπα όταν ήµουν µικρός. 

  Αυτό που µας δείξατε είναι µια πνοή για την πόλη, είναι η συνέχεια της 

Α.Ε.Κ. και η Α.Ε.Κ. και η Νέα Φιλαδέλφεια είναι συνυφασµένες. ∆εν υπάρχει Νέα 

Φιλαδέλφεια χωρίς Α.Ε.Κ. και δεν υπάρχει και Α.Ε.Κ. χωρίς Νέα Φιλαδέλφεια.  

  Μακάρι όλα αυτά να γίνουν άµεσα, να µην φάµε πολύ χρόνο γιατί 

εµείς οι «πολιτικοί» είµαστε ικανοί να φάµε πολύ χρόνο. Εγώ θα συµφωνήσω µε τον 

εντός ∆ηµοτικού Συµβουλίου άνθρωπο του αθλητισµού τον κ. Γεωργαµλή και από 

τώρα θα ψηφίσω υπέρ του γηπέδου ικανοποιηµένος από αυτά που δείξατε και από τη 
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σύγκριση που έκανε ο παρουσιαστής του έργου του 2003 µε του έργου του 2013. 

∆εν υπάρχει καµία σχέση,  πάµε όλοι µαζί να αναβαθµίσουµε την πόλη και να 

δώσουµε στην Α.Ε.Κ. αυτό που της αξίζει: την πρωτιά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Χωρινός έχει τον λόγο. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κύριε Μελισσανίδη σας καλωσορίζω κι εσάς και τους συνεργάτες σας 

στο αποψινό µας ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Επειδή ζητήσατε να πάρει θέση ο καθένας 

ξεχωριστά είµαι υποχρεωµένος να κάνω µια αναδροµή για ένα λεπτό. 

  Όταν το 2003 επί δηµαρχίας Αδαµόπουλου µε χαρακτήρισαν ηθικό 

αυτουργό σε εγκληµατικές ενέργειες διότι –λέει- ο Χωρινός ξεσήκωνε τους φιλάθλους 

της Α.Ε.Κ. Αυτό ήταν ψέµα και κάποια στιγµή απεκατεστάθη. Έτσι λοιπόν σήµερα 

είµαι υποχρεωµένος να διαβάσω ένα µέρος της προσωπικής µου επιστολής που 

έστειλα στις 4 του Σεπτέµβρη πριν στείλετε εσείς δηλαδή στη ∆ιοίκηση, και ίσως τη 

διαβάσατε κιόλας που δυστυχώς δηµοσιεύτηκε σε ένα τοπικό µόνο έντυπο, παρ' όλο 

όλα τα έντυπα είχαν πάρει την επιστολή του και στην «Ώρα των σπορ», όπου 

καλούσα την κα ∆ήµαρχο να φέρει το θέµα της ανακατασκευής του γηπέδου της 

Α.Ε.Κ. στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, επί λέξει σας διαβάζω: «… µε όλους τους 

εµπλεκόµενους φορείς, προκειµένου να γίνει δηµόσια συζήτηση. Με αυτό τον τρόπο 

ο καθένας ελπίζοντας βεβαίως ότι θα εκφράσει την άποψή του για το συγκεκριµένο 

σοβαρό ζήτηµα, ελπίζοντας βεβαίως χωρίς σκόπιµες παρερµηνείες από πολιτικούς 

πάτρωνες, δίνοντας τη δυνατότητα να εκφραστεί η βούληση του κυρίαρχου θεσµικού 

µας οργάνου και επιτέλους να αποκτήσει η Α.Ε.Κ. το δικό της σπίτι στο χώρο που 

δικαιωµατικά ανήκει: στη Νέα Φιλαδέλφεια». 

  Κύριε Μελισσανίδη θεωρώ ότι η σηµερινή συνεδρίαση και θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τόσο εσάς όσο και την κα ∆ήµαρχο, διότι υλοποιείται η προσωπική µου 

επιστολή. Θεωρώ ότι αυτή η συνεδρίαση θα καταγραφεί ως ιστορική στα πρακτικά 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

  Θα ήθελα να πω δυο λέξεις. Βλέπετε ότι έχω άσπρα µαλλιά κ. 

Μελισσανίδη εγώ γέρασα µε την Α.Ε.Κ., τα βιώµατά µου και η καταγωγή µου µου 

επιβάλλουν να συνεχίσω να στηρίζω την Α.Ε.Κ. Θέλω δηµόσια να δηλώσω ότι θα 

συνεχίσω αποφασιστικά να είµαι απέναντι σε όλους αυτούς που κατέστρεψαν µε τις 

πολιτικές τους και τους πολιτικούς τους πάτρωνες, τη µεγάλη µας Α.Ε.Κ. µε τις 

πολιτικές τους.  
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  Θέλω να πω τελειώνοντας µε αυτό ότι είµαι βέβαιος κ. Μελισσανίδη 

ότι η Α.Ε.Κ. υπό τη δική σας καθοδήγηση την προσωπική σας, σύντοµα θα γίνει πάλι 

η Α.Ε.Κ. που ξέραµε όλοι. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Καραβίας έχει τον λόγο. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι είναι λόγοι ιστορικοί που η Α.Ε.Κ. 

πρέπει να επιβάλλεται να επιστρέψει στο σπίτι της. Σε ένα σπίτι από ό,τι είδαµε 

σύγχρονο, µε υψηλές προδιαγραφές, αντάξιο του ονόµατος και της ιστορίας της 

Α.Ε.Κ. Ένα πραγµατικό στολίδι που θα πρέπει όλοι µαζί να αγωνιστούµε ώστε η 

Α.Ε.Κ. και η πόλη να αλλάξει σελίδα. 

  Η θέση της ∆ιοίκησης είναι γνωστή. Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι 

αξιότιµε κ. Μελισσανίδη θα είµαστε δίπλα σας να σας στηρίξουµε στο όραµά σας για 

να αφήσουµε όλοι µαζί πέρα από  µια αθλητική, µια πραγµατικά πολιτισµική 

κληρονοµιά για τα παιδιά µας. Σας ευχαριστούµε πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κι εµείς. Θεωρώ κύριοι συνάδελφοι ότι µπορούµε να 

πάρουµε µια απόφαση επί της αρχής από ό,τι βγήκε και από τη συζήτηση από την 

κουβέντα και από τις τοποθετήσεις.  

  Εντάξει κ. Κατσούλη για ένα λεπτό κάντε µια τοποθέτηση. 

κ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ: Κυρία ∆ήµαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε της Α.Ε.Κ. 

δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω θεωρώ όµως σηµαντική την τοποθέτησή µου σαν 

επιχειρηµατίας της πόλης και µέλος της ∆ιοίκησης του Νίκου Αδαµόπουλου, όπου 

διατέλεσα Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισµού και Πρόεδρος του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου και Αντιδήµαρχος ο κ. Τοµπούλογλου, που τότε είχαµε τις αντιρρήσεις 

µας στο  θέµα του γηπέδου της Α.Ε.Κ. 

  Ποιος θα µπορούσε, παρακαλούσαµε τότε και λέγαµε «φέρτε µας µια 

εναλλακτική λύση» στον κ. Γρανίτσα. Ποιος θα µπορούσε να αντιδράσει στο 

σηµερινό σχέδιο που εκπονήσατε; Συγχαρητήρια κ. Μελισσανίδη, πιστεύω ότι αυτή η 

τοποθέτηση που κάνετε δικαιώνει ότι πραγµατικά ήταν µη πραγµατοποιήσιµο το τότε 

γήπεδο και θα έβλαπτε την πόλη, µας δικαιώνει µετά από δέκα χρόνια. Σας 

ευχαριστούµε πάρα πολύ, είµαστε υπέρ του γηπέδου πάντα το λέγαµε και τότε 

ήµαστε υπέρ του γηπέδου, δεν ήµασταν υπέρ των υπέρµετρων εµπορικών χρήσεων. 

Λέµε ναι προχωρήστε, συγχαρητήρια για τη µελέτη που κάνατε. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε. Άρα κύριοι συνάδελφοι να πάρουµε µια απόφαση επί 

της αρχής. Συµφωνούµε από την κουβέντα βγήκε οµόφωνα εγκρίνουµε το επί της 

αρχής κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε εγώ νοµίζω ότι είναι 

µια όπως χαρακτηρίστηκε ιστορική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και νοµίζω 

ότι η απόφαση που θα πάρουµε και θα καταγραφεί, θα είναι αποδοχή του σχεδίου 

που µας παρουσιάστηκε και εν συνεχεία θα πρέπει να ληφθούν οι επιµέρους 

αποφάσεις που θα χρειαστεί για να µπορέσει να υλοποιηθεί το σχέδιο και νοµίζω ότι η 

ψηφοφορία θα πρέπει να γίνει ονοµαστική, ώστε ο καθένας µας να καταγράψει την 

άποψή του. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οµόφωνα κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε όπως κάνουµε πάντοτε 

παρακαλώ να εκφωνηθεί ο κατάλογος και ο καθένας από εµάς να πει «ναι» ή «όχι». 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όταν λέµε οµόφωνα, εννοούµε οµόφωνα.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ νοµίζω ένας – ένας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία κ. Γραµµατέα διαβάστε. Επί της αρχής όπως τοποθετήθηκε ο κ. 

Μελισσανίδης το σχέδιο, αποδοχή της προτάσεως όπως παρουσιάστηκε από τον κ. 

Μελισσανίδη και τους συνεργάτες του.  

 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα της έγκρισης 
και αποδοχής του σχεδίου-πρότασης για την κατασκευή του νέου γηπέδου της Α.Ε.Κ. 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του όσα ειπώθηκαν κατά την παρουσίαση 
και συζήτηση επί του θέµατος, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Εγκρίνει επί της αρχής και αποδέχεται το σχέδιο-πρόταση για την κατασκευή του 
νέου γηπέδου της Α.Ε.Κ., όπως αυτό παρουσιάσθηκε από τους υπεύθυνους του 
συλλόγου κατά τη Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   156/2013. 
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Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Κουτσάκης Μιχαήλ 
Παπανικολάου Νικόλαος 

Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 

Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Ματσουκά-Κουµαριανού Βασιλική 

Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 

Χωρινός Ζαχαρίας 
Νικολόπουλος Φώτης 

Λαζαρίδης Πέτρος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 

Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
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Εσωτερική ∆ιανοµή :  
- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- ∆/νη Τεχνικών Υπηρεσιών 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- ∆/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού 
- ∆/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων 
- Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και 

Αθλητισµού 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
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