Αγιά
Σοφιά:
Το
2021
ολοκληρώνεται
πλήρως
η
κατασκευή του γηπέδου της ΑΕΚ
Η «Αγιά Σοφιά», το νέο γήπεδο που κατασκευάζεται εδώ και
ενάμιση χρόνο στην ιστορική έδρα της Νέας Φιλαδέλφειας προχωρά
με καλούς ρυθμούς προόδου.
Είναι επίσης και το προσωπικό στοίχημα του Δημήτρη
Μελισσανίδη. Του ανθρώπου που το 2013 το έβαλε στο μυαλό του
και μεσούσης της σεζόν 2020/21 θέλει να είναι έτοιμο. Απαντες
στην ΑΕΚ ευελπιστούν ότι σε λίγο καιρό η ομάδα θα να είναι στο
νέο της «σπίτι» στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ενα γήπεδο ξεχωριστά από
τα άλλα. Ενα γήπεδο πολύ διαφορετικά από τα συνηθισμένα. Ενα
γήπεδο που ακουμπά στην ιστορία της ΑΕΚ, στον προσφυγικό
ελληνισμό και θα αποτελεί πόλο έλξης για όλους σύντομα.
Ο τηλεοπτικός σταθμός του Open έκανε ένα μεγάλο αφιέρωμα για
το νέο γήπεδο της ΑΕΚ. Με συνεντεύξεις για το νέο γήπεδο,
εικόνες από το παρελθόν και το μέλλον. Ιστορίες για ότι έζησαν
άνθρωποι στο «Νίκος Γκούμας» πριν γκρεμιστεί το 2003 και τι
συμβαίνει 16 χρόνια τώρα στην… προσφυγιά του ΟΑΚΑ.
Οπως σημειώνεται από τον project manager Δημήτρη Ανδριόπουλο,
η τοποθέτηση του στεγάστρου θα έχει ολοκληρωθεί τον προσεχή
Μάρτιο. Τέλος, μέσα σε 18-24 μήνες θα είναι έτοιμα όλα τα έργα
που αφορούν το γήπεδο, καθώς και η ίδια η «Αγιά Σοφιά».

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΤΟΥΛΗ
Να θυμίσουμε πως πριν μία εβδομάδα είχε επισκεφθεί το
εργοτάξιο της Ν. Φιλαδέλφειας όπου κατασκευάζεται το νέο
γήπεδο της ΑΕΚ ο νέος Περιφερειάρχης Αττικής.
Ο Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο εργοτάξιο
επισήμανε ότι ως νέος Περιφερειάρχης δε θα αφήσει να πάει

καμία ημέρα χαμένη με βασικό στόχο την έγκαιρη υλοποίηση των
έργων που απαιτούνται.
Στην συνέχεια υπογράμμισε ότι θα υλοποιηθεί το σύνολο των
δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από την πλευρά της απερχόμενης
διοίκησης της Περιφέρειας καθώς πρόκειται για ένα σημαντικό
αθλητικό έργο, πολιτιστικής και ιστορικής βαρύτητας το οποίο
θα συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο της συνάντησης συμφωνήθηκε να συσταθεί τεχνική
ομάδα παρακολούθησης των έργων στην οποία θα συμμετέχουν
εκπρόσωποι από την Περιφέρεια Αττικής, το Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας
Χαλκηδόνας και την ΑΕΚ.

