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Μητροπολιτικό πάρκο, μεικτή ζώνη κατοικίας
και αναψυχής ή «αντάλλαγμα» για δεκάδες
χώρους πρασίνου σε συνοικίες που ασφυκτιούν;
Και πόσο ρεαλιστικό είναι το τελευταίο σενάριο;
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έκλεισ ε το αεροδρόμιο, ο χώρος το υ παραμένει αναξιοπ οίητος,

χωρίς καλά-καλά να γνωρίζουμε πόση από τη ν έκτασή του είνα ι
τελικά διαθέσιμη.

α ίο κτη μα τολό γιο το υ χώρου, δεν υπάρχει ενια ίο το π ο γρα φ ικό με τ ις
περιμέτρους τω ν δια φ ορ ετικώ ν ιδ ιο κτησ ιώ ν κα ι δεν υπάρχει επίσης
ιδ ια ίτερ η διάθεση συνεργασίας από τ ις διά φ ορ ες Α.Ε. που ελέγχουν
τμ ήμ ατα του πρώην αεροδρομίου», λ έει ο Ν ίκ ο ς Μ π ελαβίλας, επ ίκου
ρος καθηγητής στο Ε Μ Π . Τ η ν ίδ ια σ τιγμή, η Π ο λ ιτε ία εξακολουθούσε
να τά ζε ι στους Α θηναίους «το μεγαλύτερο πάρκο τη ς Ευρώπης», ενώ
το 2007 η πολυαναμενόμενη μελέτη ανάπλασης το υ Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε πρότ ε ιν ε ουσ ια σ τικά ένα μητροπ ολιτικό πάρκο τύπου... Α ριζόνα ς, με 5 δέ
ντρα κ α ι 3 θάμνους ανά στρέμμα, που όμως, σύμφωνα με το Ε Μ Π ,
ήταν 16 φορές α κριβότερο σ υγκριτικά με το ν ευρωπαϊκό μέσο όρο για
α ντίσ το ιχες αναπλάσεις πρώην αεροδρομίων. Τ ο βερο λινέζικο Τ έ μπελχοφ έκλεισ ε το ν Ο κτώ βρ ιο του 2008 κα ι ήδη υποδέχεται τους κα 
το ίκο υ ς τη ς πόλης ως πάρκο. Εμείς ακόμη «εξετάζουμε» τ ι πρέπει να
γ ίν ε ι - με π ιο πρόσφατους μνηστήρες το υς επενδυτές από το Κατάρ
κ α ι τα σχέδια για κατασκευή μαρίνας πολυτελών σκαφών, καζίνο, α ε
ροδρομίου για ιδ ιω τικά αεροσκάφη κ.λπ. Ο μως καλά-καλά δεν ξέρου
με πόσο ε ίν α ι το οικόπ εδο που θέλουμε να πουλήσουμε...

Ε ια τί το Ελληνικό δεν είν α ι 6.500 στρέμματα, όπως επανειλημμέ
να κα ι λανθασμένα λέγετα ι, αλλά 5.300. Από αυτά, σύμφωνα με
σ τοιχεία το υ Ε Μ Π , τουλάχιστον τα 2.500 στρέμματα ε ίν α ι δε
σμευμένα για δεκα ετίες (εγκα τα στά σ εις Π ο λ ιτικ ή ς Αεροπορίας,
αμαξοσ τάσ ιο Τ Ρ Α Μ , Κ Τ Ε Ο , FIR Αθηνών, Α γιο ς Κοσμάς). Χ α ρ α 
κ τη ρ ισ τικ ό του τρόπου με το ν οπ οίο από τα μέσα τη ς δεκα ετία ς
του ’90 ο ι ελληνικές κυβερνήσεις δ ια χειρ ίζο ντα ι το θέμα το υ Ελλη
νικού είνα ι, εξάλλου, το γεγονός ό τ ι μεταξύ 2003 κα ι 2005, ενώ
«έτρεχε» ήδη Δ ιεθνής Α ρ χ ιτεκτο νικό ς Διαγω νισμός Ιδεώ ν για την
ανάπτυξή του, η κεντρ ική διοίκησ η συνέβαλε σ τον κ α τα κερ μ α τι
σμό του, παραχωρώντας ή εκμισθώ νοντας με διαγω νισμούς τμ ή 
ματά του. «Ο ι παραχωρήσεις κα ι ο ι διαγω νισ μοί ανάλογα με την
περίπτωση προβλέπουν εκμισθώ σεις ΙΟ ετία ς, 2 0 ετία ς ακόμα και
4 5 ετία ς. Τ α π ερισσότερα σ τοιχεία έχουν εντο π ισ τεί ή «αλιευθεί»
μέσω πολλών δια φ ορ ετικώ ν διαδρομών, καθώς δεν υπάρχει ενι-

y

Η πίστα του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό. Στην ένθετη φωτογραφία ολόκληρος ο χώρος από ψηλά.

Το Ελληνικό δεν είναι 6.500 στρέμματα, όπως λανθασμένα λέγεται,
αλλά 5.300 - και από αυτά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πολυτεχνείου,
τουλάχιστον τα 2.500 είναι δεσμευμένα για δεκαετίες.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ0Π0ΥΛ0Σ / EUROKINISSI

α μπορούσε το Ελληνικό να μετα 
μορφώ σει τα Π α τή σ ια ; Θ α έπρεπε,
άραγε, να «θυσιαστεί» για να χαρίσ ει
σ τις τσ ιμ εντοπ οιη μένες περιοχές
τη ς Α ττ ικ ή ς τα πάρκα που θα τ ις κά 
νουν π ιο ανθρώπινες; Ή τελ ικ ά αυτό
που π ραγματικά χρειά ζετα ι η Αθήνα
ε ίν α ι το μητροπ ολιτικό πάρκο που
τη ς τάζουν εδώ κα ι 15 χρόνια;
Π ερπ ατήσ αμε σ τον Α γ ιο Ν ικό λα ο , γύρω από τη ν οδό Φ υλής. Επι
χειρήσαμε να υπολογίσουμε πόσο θα κ ό σ τιζε εν δ εικ τικ ά η απαλ
λοτρίω ση ενός οικοδομ ικού τετραγώ νου σε αυτή τη ν υποβαθμι
σμένη γ ειτο ν ιά τη ς πρωτεύουσας, ώστε «πουλώντας» το Ελληνι
κό -όπως έχει π ροταθεί- να δημιουργηθούν πολλοί διάσπ αρτοι
α σ τικ ο ί κήπ οι σε όλη τη ν πόλη. Ε ίτε τελ ικ ά σ υμφέρει αυτή η λύση
το ελληνικό Δημόσιο ε ίτε όχι, η ουσία ε ίν α ι πως από το 2001 που

Είναι εφικτό να γκρεμίσεις ένα τετράγωνο

όσο εύκολο ή έστω ρεα λισ τικό
θα ήτα ν να εξα σ φ α λίσ ει το ε λ 
λη ν ικ ό Δ ημόσιο μερ ικές δ εκ ά 
δες ο ικοδ ομ ικά τετράγω να στις
ττυκνοδομημένες κ α ι σ τερημέ
νες ελεύθερων χώρων περιοχές της Αθήνας,
πουλώντας τη διαθέσιμη έκταση του παλιού
αεροδρομίου του Ελληνικού; Υπάρχει τρόπος
να αποζημιωθούν ικα νο π ο ιη τικά οι ιδ ιο κ τή 
τες, ώστε να δημιουργηθούν «πράσινες» ανά
σες μέσα στην πόλη χωρίς να προκληθεί κ ο ι
νω νική αναστάτω ση; Η δη εκφ ρ ά ζο ντα ι σο
βαρές αντιρρήσεις γ ια το κα τά πόσον σε μια
Ελλάδα που χρειάζεται 15 χρόνια για να απο
φασίσει τ ι θα κά νει με έναν πολύτιμο ελεύθε
ρο χώρο της (κα ι ακόμη δεν έχει κα τα λήξει),
θα μπορούσε να λειτο υργή σ ει ένας ανεξάρ
τη το ς φορέας που θα δ ια χειρ ίζετα ι το ο ικ ο 
νο μ ικό σκέλος του εγχειρήματος χωρίς άνω
θεν π αρεμβολές κ α ι χωρίς «διαρροές» τω ν
χρημάτων στη μαύρη τρύπα της ελληνικής ο ι
κονομίας. Δεν είνα ι, όμως, αυτό το μοναδικό
αγκάθι στην όλη ιστορία.
«Σύμφωνα με το σύνταγμα, όταν ο ιδιώτης
στερείται την περιουσία του για λόγους δημο
σίου συμφέροντος, το κράτος ο φ είλει να τον
αποζημιώσει με ένα ποσό που θα του επιτρέπει
να αποκτήσει ένα ίδιο περιουσιακό στοιχείο»,
εξηγεί ο δικηγόρος Κώστας Διαβολίτσης, που
ασχολείται με υποθέσεις απαλλοτριώσεων.
«Στην πράξη όμως, αυτό δεν συμβαίνει ποτέ.
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Είναι τυχερός όποιος καταφέρει να αποζημιω
θεί με μια τιμή κοντά στην α ντικειμενική αξία
του ακινήτου κ α ι όχι στην αγοραία. Γ ια τί πολ
λές φορές η αποζημίωση είναι ακόμη πιο κάτω
από την αντικειμενική αξία. Επίσης, οι συγκε
κριμένες δικαστικές υποθέσεις είναι εξαιρετι
κά χρονοβόρες, μπορεί δηλαδή να διαρκέσουν
ακόμη κα ι δεκαετίες. Π λη ν των άλλων, η απο
ζημίωση δεν υπολογίζεται βάσει των πμών που
ισχύουν κατά την έκδοση της απόφασης, αλλά
ανάλογα με την αξία της γης την περίοδο που
ξεκίνησαν οι διαδικασίες απαλλοτρίωσης. Στην
περίπτωση του Ελληνικού, ακόμα και α ντο Δη
μόσιο επιθυμούσε για κοινωνικούς λόγους να

αποζημιώσει τους ιδ ιο κτή τες βάσει της α γο
ραίας πμής, δεν θα μπορούσε να το πράξει. Μ ια
τέτο ια κίνηση θα δημιουργούσε ένα προηγού
μενο που θα ά νοιγε το ν ασκό του Α ιό λο υ για
όλες πς επόμενες απαλλοτριώσεις στο μέλλον».
Εστω ότι έχουμε ένα οικοδομικό τετράγω
νο στα Π α τή σ ια , στην περιοχή κάτω από την
Αχαρνών, με συντελεστή δόμησης 4,2 κα ι εμβαδόνκατ’ εκτίμηση στα 6.400 τ.μ. Α νυπ οθέ
σουμε ότι έχουν αξιοποιηθεί στο μέγιστο οι δυ
νατότητες δόμησης που δίνει ο συντελεστής,
το σ υνολικό εμβαδόν των κτισμάτω ν είνα ι
26.880 τ.μ. Μ ε α ντικειμενική αξία στα 1.300
ευρώ /τ.μ ., η συνολική α ντικειμενική αξία του

Σε μια χώρα που
χρειάζεται 15 χρόνια για
να αποφασίσει τι θα κάνει
με έναν ελεύθερο χώρο,
πώς θα λειτουργήσει ο
φορέας που θα αναλάβει
αυτό το εγχείρημα;
τετραγώνου υπολογίζεται στα 34.944.000 ευ
ρώ. Η αγοραία αξία κυμαίνεται μεταξύ 1.000
κα ι 2.000 ευρώ/τ.μ., ανάλογα με το ν όροφο,
τη ν π α λα ιότητα, τη ν πρόσοψη το υ κτιρ ίο υ
κ.λπ., συνεπώς η αντίστοιχη συνολική αγοραία
μπορεί να ξεπεράσει τα 50 εκατ. ευρώ. Σ το τε 
λικό κόστος, όμως, πρέπει να συνυπολογιστεί
κα ι το κόστος κατεδάφισης (1 1 -1 3 ευρώ / κυ
βικό μέτρο, άρα περίπου 930.000 ευρώ για όλο
το οικοδομικό τετράγωνο, αν υποθέσουμε ότι
κάθε όροφος έχει ύψος 3 μ.). Η απαλλοτρίωση
6,5 στρεμμάτων στα Π α τήσ ια θα στοιχίσει συ
νολικά 36 - 50 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το αν οι
ιδ ιο κτή τες θα αποζημιωθούν βάσει της α ντι
κειμενικής ή της αγοραίας αξίας του ακινήτου
τους, δηλαδή 5,5 - 7,5 εκατ. ευρώ / στρέμμα.

και να φτιάξεις ένα πάρκο;

Σ την περίπτωση που πωληθούν 2.500 στρέμ
ματα στο Ελληνικό προς 3.500 ευρώ/τ.μ. (κατ’
εκτίμηση, γ ια τί ανάλογα με το πώς θα διαμορ
φωθεί και πώς θα πολεοδομηθεί ο χώρος, η τ ι
μή μπορεί να εκτοξευθεί ακόμα περισσότερο),
τα έσοδα θα φτάσουν τα 8,75 δισ. ευρώ. Μ ε
αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να απαλλοτριωθούν κα τά προσέγγιση 1.200 - 1.600
στρέμματα, χωρίς ωστόσο να υπολογίζεται το
κόστος σχεδιασμού κα ι κατασκευής των προτεινόμενων μικρών πάρκων. Α ξίζει το ν κόπο;
Αντίστοιχα, σε οικοδομικό τετράγωνο στο
Περιστέρι με συντελεστή 1,8 και εμβαδόν κα τ’
εκτίμηση στα 10.206 τ.μ., υπολογίζουμε ότι το
συνολικό εμβαδόντων κτισμάτων ανέρχεται σε
18.371 τ.μ. Η αντικειμενική αξία είναι στα 850
ευρώ/τ.μ., συνεπώς η συνολική αντικειμενική
αξία του τετραγώνου εκτιμάται στα 15.615.180
ευρώ. Η αγοραία αξία κυμαίνεται μεταξύ 1.000
και 2.000 ευρώ, ανάλογα με την παλαιότητα,
τον όροφο κ.λπ. Συνεπώς η αγοραία αξία του
ο ικο δ ο μ ικο ύ τετραγώ νου υπ ολογίζεται από
18.370.800 έως 36.741.600. Τ ο κόστος κ α 
τεδάφισης ανέρχεται σε περίπου 634.000 ευ
ρώ οπότε η απαλλοτρίωση του συγκεκριμένου
οικοδομικού τετραγώνου στο Περιστέρι θα κό
στιζε 16.250.000 έως 37.400.000 ευρώ, ανά
λογα με το αν οι ιδιοκτήτες θα αποζημιώνονταν
βάσει της αντικειμενικής ή της αγοραίας αξίας
του α κινήτου τους, δηλαδή 1,6-3,6 εκα τ. ευρώ/στρέμμα. «Π ράγματι, με το υπάρχον νομ ι
κό καθεστώς είνα ι δύσκολο να προχωρήσου
με στις απαλλοτριώσεις, γ ια τί θα προκύψουν
δικαστικές εμπλοκές που μπορεί να κρατήσουν
χρόνια. Ομως σε πολλές πολυκατοικίες σε υπο
βαθμισμένες περιοχές κατοικούνται ελάχιστα
διαμερίσματα. Θ α μπορούσαμε να έρθουμε σε
συμφωνία με τους ιδιοκτήτες ή να βρούμε άδεια
οικόπεδα, να κινηθούμε σε περιοχές με χαμη
λότερο συντελεστή, να αναζητήσουμε κληρο
δοτήματα», εξη γεί ο κ. Σπύρος Π ολλάλης,
υπέρμαχος της λύσης τωνπολλών μικρών πάρ
κων στην Αθήνα. «Το στοίχημα θα είναι να κ ι
νηθούμε με συνθήκες της αγοράς, όχι γρα φ ει
οκρατικά ή κοιτάζοντας χάρτες...»

Αν πουλήσουμε 2.500
στρέμματα στο Ελληνικό,
θα εισπράξουμε 8,75 δισ.
ευρώ, μετά οποία θα
μπορούσαμε να βρούμε
χώρους για 1 0 - 1 3 πάρκα
των 100 στρεμμάτων.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΝΟΥ

Μικροί ελεύθεροι χώροι
στις πυκνοκατοικημένες περιοχές

Η οικιστική αξιοποίηση μέρους της έκτασης του Ελληνικού
θα μπορούσε να εξασφαλίσει στο Δημόσιο τους απαιτούμενους πόρους
για τη δημιουργία διάσπαρτων αστικών κήπων.
/

ι Αθηναίοι δεν χρειάζονται ένα μ ε
γάλο πάρκο στα «προνομιούχα»
νότια προάστια, αλλά πολλά μι
κρότερα στις πυκνοδομημένες
περιοχές του Λεκανοπεδίου,
υποστήριξε ο Στέφανος Μάνος το 2001, άποψη
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Στέφανος Μόνος
πρώην υπουργός

Το Ελληνικό μετατρέπεται σε σκουπι
δότοπο κτιρίων, τη
στιγμή που στην
Αθήνα υπάρχει τρο
μακτική έλλειψη χ ώ 
ρων πρασίνου, όπου
θα μπορούσαν να
παίξουν τα μικρά
παιδιά και να περά
σουν την ημέρα τους
μεγαλύτεροι σε ηλι
κία άνθρωποι, βγαί
νοντας από το τσ ι
μεντένιο κλουβί στο
οποίο ζονν. Η δημι
ουργία μικρών κή
πων δεν θα έχει μό
νο ποιοτικό όφελος,
αλλά και οικονομι
κό, καθώς η αξία
των γειτονικών ακι
νήτων θα αυξηθεί.
Οι πιο ακριβές κα
τοικίες της Αθήνας
είναι στην Ηρώδου
Αττικού, γιατί έχουν
θέα στον Εθνικό
Κήπο. Θα υπάρξει,
λοιπόν, εκδημοκρα
τισμός της αξίας.
Εκεί που σήμερα οι
υψηλές αξίες γης εί
ναι συγκεκριμένες
και περιορισμένες
σε πολύ λίγα σημεία
της Αττικής, αυτός
ο πλούτος θα διευρυνθεί.

την οποία συμμερίζονται -με διαφοροποιήσεις
και παραλλαγές- ο Ισπανός αρχιτέκτονας - πο
λεοδόμος Χοσέ Ασεμπίγιο, υπεύθυνος για το
ολυμπιακό λίφτινγκ της Βαρκελώνης, και ο
Ελληνας καθηγητής Πολεοδομικού Σχεδιασμού
τουΧάρβαρντ, Σπύρος Πολλάλης. Η οικιστική
αξιοποίηση μεγάλου μέρους της έκτασης του
παλιού αεροδρομίου με προνομιακούς όρους
θα μπορούσε να εξασφαλίσει στο ελληνικό Δη
μόσιο τα χρήματα που απαιτούνται για τη δημι
ουργία διάσπαρτων αστικών κήπων που θα β ελ
τιώσουν την ποιότητα ζωής των Αθηναίων. Πώς;

Σπύρος
Πολλάλης
καθηγητής
πολεοδομικού
σχεδιασμού στο
Harvard

Πουλώντας γη στο Ελληνικό και αγοράζοντας
με τα χρήματα αυτά κενούς, αναξιοποίητους
χώρους ή και ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα
σε υποβαθμισμένες γειτονιές της πόλης.
Σύμφωνα με την πρόταση Μάνου, το Ελληνικό,
δεδομένης της θέσ ης του (πάνω στη θάλασσα)
και της εξαιρετικής κυκλοφοριακής σύνδεσης
(λόγω μετρό), έχει τα εχέγγυο να μετατραπεί
στο ακριβότερο προάστιο της Αθήνας με συ
ντελεστή δόμησης μικρότερο ακόμη και του
0,4. Π εριμετρικά των κατοικιών, ανάμεσα στον
νέο οικισμό και στη λεω φόρο Βουλιαγμένης,
θα μπορούσε να διαμορφω θεί ζώνη πάρκου
πλάτους 100 μ. Τα πολυτελή σπίτια θα διατίθε
νται στην αγορά «έτοιμα», δηλαδή με σύνδεση
νερού, ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, τη λεφ ώ 
νου, πετυχαίνοντας ακόμη πιο υψηλή τιμή πώ
λησης. «Την ευθύνη της αξιοποίησης, της πο
λεοδόμησης και του σχεδιασμού της έκτασης
του παλιού αεροδρομίου θα έχει ένα ειδικό ορ
γανωτικό σχήμα, γιατί δικαίως οι πολίτες φ ο 
βούνται ότι το ελληνικό κράτος θα ρίξει τα χρή
ματα στη μαύρη τρύπα της οικονομίας», υπο
γραμμίζει ο κ. Μάνος. «Η ίδια Αρχή θα διερευνήσει στη συνέχεια ποιος και πού θα ήθ ελε να
απαλλαγεί από τις ιδιοκτησίες του. Στον Ελαι
ώ νας ΕΤΜΑ, προκειμένου να φύγει, έδω σ ε
κομμάτια της ιδιοκτησίας της για να γίνει το γή
πεδο του Παναθηναϊκού - και γι’ αυτό δεν χρει
άστηκε απαλλοτρίωση, αλλά μια απλή συνεν
νόηση. Υπάρχουν περιοχές στην Αθήνα, π.χ.
στη Ν έα Ιωνία, όπου θα μπορούσε να βρει κα
νείς σχετικά εύκολα μεγάλες εκτά σ εις τις
οποίες θέλουν να πουλήσουν οι ιδιοκτήτες
τους. Και υπάρχουν δήμοι στην Αττική, π.χ. το
Περιστέρι ή το Αιγάλεω, που δεν έχουν πράσι-

νο ούτε για δείγμα. Συνεπώς πρέπει να ε ξε τά 
σει κανείς με πρακτικό πνεύμα το πού θα δια
μορφωθούν αυτοί οι μικρότεροι ή μεγαλύτεροι
διάσπαρτοι κήποι».
Κατά τον καθηγητή Σπύρο Πολλάλη, η ε ξα γ
γελία του «μεγαλύτερου μητροπολιτικού πάρ
κου της Ευρώπης» ήταν εξα ιρετικά επιπόλαιη.
«Το μέγεθος του Ελληνικού ξεπ ερνά ακόμη
και το Σέντραλ Παρκ. Δ εν δικαιολογείται ένα
τέτοιο πάρκο στην Αθήνα, πολλώ μάλλον ε φ ό 
σον αυτό βρίσκεται σε μια άκρη του Λ εκανο
πεδίου, και όχι σ ε κεντρικό σημείο. Κάτω από
ιδανικές συνθήκες μέσα σ ε μία ολόκληρη μ έ 
ρα δεν θα μπορούν να φτάσουν περισσότεροι
από 50.000 άνθρωποι με το μετρό», παρατη
ρ εί και προτείνει διοικητική αποκέντρωση με
τη μεταφ ορά στο Ελληνικό δημοσίων υπηρε-

Πάνω δεξιά: Χάρτες
Αθήνας και Νέας Υόρκης σημειωμένα με πράσινο
χρώμα τα αντίστοιχα
πάρκα, το σχεδιαζόμενο
Ελληνικό και το Central
Park. Οτι το μέγεθος της
πόλης και η θέση του
πρώην αεροδρομίου
δεν δικαιολογούν τη
δημιουργία ενός πάρκου
μεγαλύτερου από το
Central Park, υποστηρίζει
ο καθηγητής του
Χάρβαρντ Σπύρος
Πολλάλης.

σιών και υπουργείων -την οποία έχει υποστη
ρίξει και ο Χοσέ Ασεμπίγιο-, νοσοκομείων και
κτιρίων γραφείων (τύπου παριζιάνικης La
Defence, λονδρέζικου City κ.λπ.), επιτυγχάνο
ντας αντίθετη κυκλοφοριακή κίνηση στη Βου
λιαγμένης τις ώ ρες αιχμής, καθώς επίσης και
την κατασκευή ενός μεγάλου πάρκινγκ που θα
εξυπ ηρετεί τη μετεπιβίβαση στο μετρό. «Βα
σική προϋπόθεση για να λειτουργήσει το
Ελληνικό ως ζωντανή γειτονιά είναι η μεικτή
χρήση, να υπάρχουν δηλαδή κατοικίες. Θα
πουλήσουμε στον ιδιώτη X στρέμματα, αυτός
θα χτίσει σπίτια με υψ ηλές προδιαγραφές και
θα αναλάβει τη δημιουργία και συντήρηση
ενός μικρότερου πάρκου στο Ελληνικό. Μ ε τα
χρήματα θα αγοράσουμε ολόκληρα τετράγω 
να σ ε υποβαθμισμένες περιοχές, θα τα γκρε-

μίσουμε, θα κάνουμε π λα τείες και από κάτω
υπόγεια πάρκινγκ, πουλώντας τις θέσ εις
στάθμευσης στους περίοικους. Θα πρέπει
όμως προηγουμένως να αλλάξει ο νόμος,
ώστε, αν το 80% των ιδιοκτητών ενός οικοδο
μικού τετραγώνου συμφωνούν να πουλήσουν
στο ελληνικό Δημόσιο το ακίνητό τους, το
υπόλοιπο 20% να υποχρεούνται να ακολου
θήσουν...»

Ο χώρος του παλιού
αεροδρομίου δεν
ανήκει στους
τέσσερις όμορους
δήμους. Είναι χώρος
όλου του
Αεκανοπεδίου και η
ανάγκη για πράσινο
και ποιότητα ζωής
των ανθρώπων που
κατοικούν σε πιο
μακρινές και
υποβαθμισμένες
περιοχές είναι πολύ
μεγαλύτερη από την
αντίστοιχη εκείνων
που ζονν στις
πλούσιες όμορες
περιοχές. Το
Ελληνικό μπορεί και
πρέπει να καλύψει
πολλές από τις
ελλείψεις της
Αθήνας, με την
προϋπόθεση ότι δεν
θα στοιχίσει τίποτα
στο Δημόσιο αλλά και
ότι το Δημόσιο δεν θα
«βγάλει» απολύτως
τίποτα από αυτό.

Επιτέλους ζωντανές εικόνες
από μια τηλεόραση σχεδιασμένη
με το βλέμμα στο μέλλον

ΤΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Από τα 5.300
στρέμματα
του παλιού

Γνω ρίσιε την καλύτερη Πράσινη Τηλεόραση
της Ευρώπης για τη χρονιά 2010-2011

αεροδρομίου
περίπου τα 2.500
είναι δεσμευμένα
για πολλές
δεκαετίες,
σύμφωνα με την
έρευνα του ΕΜΠ.
Στο υπόμνημα
βλέπετε ποιοι
φορείς
«•συγκατοικούν»
στο Ελληνικό.
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ια μία ακόμη χρονιά, οι ειδικοί της επιτροπής EISA
(European Imaging & Sound Association) συσκέφτηκαν
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Πηγή: Εργαστήριο Α στικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ, 2010

(Φ Ε Κ 131/6-6-2005/ Νόμος υττ' αριθμό 3342)

Γ

0

το έγκυρο βραβείο «Πράσινη Τηλεόραση της χρονιάς 20102011» στην 42" τηλεόραση Econova LED της Philips, και αυτό
γιατί αντιμετωπίζει συνολικά τα περιβαλλοντολογικά ζητήματα
χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση, προσφέροντας πραγμα
τικά σαγηνευτική κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι με ελάχι
στη επίδραση στο περιβάλλον.

zer

και κατέληξαν στα ετήσια βραβεία. Και φέτος απένειμαν

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Πάρκο 2.00 0 στρεμμάτων,
δημόσιο και αυτοχρηματοδοτούμενο

για τη μετατροπή της διαθέσιμης έκτασης σ ε πάρκο.
«Το Ελληνικό είναι ο μοναδικός μεγάλος ενιαίος χώρος
στην Αθήνα που μπορεί να αποδώσει πράσινο της τάξης
των 2.000 - 3.000 στρεμμάτων, αναπληρώνοντας μόλις
και μετά βίας τις απώλειες ελεύθερω ν χώρων που ση
μειώθηκαν κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.
Συνεπώς είναι αναντικατάστατο», σημειώνει ο Νίκος
Μπελαβίλας, επίκουρος καθηγητής στη Σχολή Αρχιτε
κτόνων - Μηχανικών.
Εκτιμώντας ότι, για να μετατραπούν σ ε πάρκο τα 2.000
στρέμματα γης που δεν είναι δεσμευμένα από άλλες
χρήσεις, θα χρειαστούν περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ,
η πρόταση του ΕΜΠ προβλέπει τη διατήρηση των αερο

διαδρόμων με κατά τόπους εγκατάσταση φωτοβολτάίκών συστημάτων για την ενεργειακή κάλυψη του χώρου,
φυτεύσεις με δέντρα της αττικής χλωρίδας (πεύκα, κυ
παρίσσια, μουριές, φτελιές) καθώς και τη δημιουργία θα
μνωδών - ποωδών εκτάσεων με ξερικά είδη, ώστε οι ανά
γκες τους σ ε νερό να είναι περιορισμένες. Η άρση των
περιφράξεων συνολικού μήκους 53.000 μέτρων (!) που
υπάρχουν στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, συμβάλλο
ντας στην πολυδιάσπαση του χώρου, κρίνεται επιβεβλη
μένη, όπως επίσης και το άνοιγμα του παραλιακού μετώ
που στο κοινό και η απομάκρυνση των αυθαίρετων κατα
σκευών. Η αξιοποίηση του Αγίου Κοσμά και η ενοποίησή
του με τα Ολυμπιακά Ακίνητα θα μπορούσε να αποδώσει
έναν μεγάλο ενιαίο αθλητικό πόλο αντίστοιχο της Καλογρέζας, καλύπτοντας ανάγκες φιλοξενίας αθλητών, λαϊ
κού αθλητισμού, πρωταθλητισμού και πιθανόν εκπαιδευ
τικών γυμναστικών λειτουργιών (π.χ. μεταφορά Γυμναστι
κής Ακαδημίας). Αξιοποιώντας την επιφάνεια των κτιρίων
που είναι ήδη διαθέσιμα προς εκμετάλλευση (π.χ. τμήμα
του ανατολικού αερολιμένα εκμισθώνεται ως εκθεσια
κός χώρος), το πάρκο θα αυτοχρηματοδοτείται καλύπτο
ντας τα έξοδα συντήρησής του.

Νίκος Μπελαβίλας
Επίκουρος καθηγητής Σχ.
Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

Αν έφευγαν τα 53 χλμ.
συρματοπλεγμάτων, δεν
άλλαζαν οι χρήσεις γης,
αξιοποιούσαμε τα
υπάρχοντα κτίρια για
έσοδα ή αν τα έσοδα που
έχουμε από το 2004
έμπαιναν στον κουμπαρά,
θα είχαμε ήδη έτοιμο ένα
τμήμα τον πάρκου. Το
κόστος του υπολογίζεται
στα 50 εκατ. ευρώ -10
εκατ. το χρόνο σε ορίζοντα
πενταετίας. Το ποσό είναι
αστείο ακόμη και για τον
προϋπολογισμό ενός
δήμου.

p o w e r switch

Η κριτική επιτροπή της EISA σημείωσε: «Σ τη ν αναζήτησή
της για ενεργειακή απόδοση, η Philips 42PFL6805 επι
τυγχάνει τη μικρότερη μέχρι σήμερα κατανάλωση, που
φτάνει τα 40 μόλις Watt στην οικονομική λειτουργία.
Η συσκευή επιδεικνύει μια ολοκληρωμένη προσέγγι
ση οικολογικού σχεδιασμού, η οποία είναι προφανής
σε πολλές λεπτομέρειες, όπως η ανορθόδοξη αρχιτε
κτονική του προϊόντος, το ηλιακό τηλεχειριστήριο, η
διπλής λειτουργίας βάση και βάση στήριξης και το ηλε
κτρονικό εγχειρίδιο. Το κερασάκι στην τούρτα είναι η
έξυπνη χρήση ενός σχετικά μικρού καλύμματος από
μερικώς ανακυκλωμένο αλουμίνιο, το οποίο καλύπτει
όλα τα ηλεκτρονικά μέρη, αντί του συνολικού πίσω κα
λύμματος που χρησιμοποιείται από τον ανταγωνισμό».

Ω ς η πιο «πράσινη» τηλεόραση της Ευρώπης, η Econova LED TV της Philips
χρησιμοποιεί την πιο σύγχρονη τεχνολογία LED, μειώ νοντας την κατανάλωση
ενέρ γειας έω ς 60% -η χαμηλότερη στην κατηγορία τη ς- και π ροσφέροντας
ταυτόχρονα την καλύτερη στην κατηγορία της ποιότητα εικόνας.
Στην Econova LED TV, η απενεργοποίηση σημαίνει πραγματικά απενεργοποίηση. Ο διακόπτης Zero pow er σημαίνει ότι -αντίθετα από τις άλλες τηλεοράσεις
της αγοράς- όταν απ ενεργοπ οιείτε την τηλεόρασή σας, η κατανάλωση
ενέργειας μειώ νεται στα 0 watt.
Η Econova LEDTV είναι κατασκευασμένη από εύκολα ανακυκλώσιμα και
ανακυκλω μένα υλικά. Ακόμη και έτσ ι, η Econova LED TV εκπ έμπει ποιότητα χάρη
στο στιβαρό υψηλής ποιότητας αλουμινένιο περίβλημα.

s iar

Το ηλιακά τροφοδοτούμενο τηλεχειριστήριό της μειώ νει π εραιτέρω την
επίδραση στο περιβάλλον, καθώς επ αναφορτίζεται από μια ελεύθερα διαθέσιμη
πηγή ενέργειας, το φυσικό φως της ημέρας, και ως εκτο ύτου οι μπαταρίες δεν
απαιτούν αντικατάσταση ή απόρριψη.
Μ ειώ νοντας τον όγκο τω ν υλικών που θα απορριφθούν ακόμη π ερισσότερο, η
Econova LED TV δ ια θ έτει τη μοναδική 2 σ ε 1 βάση της Philips, η οποία μπ ορείνα
χρησιμοποιηθεί για επ ιτραπ έζια τοποθέτηση καθώς και ω ς μια εύκολη στην
εγκατάσταση βάση στήριξης τοίχου, προσφέροντας άνεση στους π ελάτες και
εξαλείφ οντας τα μη αναγκαία απορρίμματα από τα απορριπτόμενα εξαρτήματα.

Η Econova (42PFL6805) βραβεύτηκε ως Ευρω
παϊκή «Πράσινη» Τηλεόραση 2010-2011.

PUBLI Κ

ν το ελληνικό Δημόσιο είχε φροντίσει τα
έσοδα που εισπράττονται από το 2004 από
εκμισθώσεις στο χώρο του παλιού α ερ ο 
δρομίου να μπαίνουν στον «κουμπαρά» του
μητροπολιτικού πάρκου, ήδη ένα σημαντι
κό τμήμα του θα είχε κατασκευαστεί. Αυτή είναι η διαπί
στωση της επιστημονικής ομάδας του Εργαστηρίου
Αστικού Περιβάλλοντος του ΕΜΠ, που ανέλαβε να ε κ 
πονήσει για λογαριασμό των 4 όμορων δήμων μελέτη

Η ολιστική και φιλική προς το περιβάλλον σχεδιαστική
προσέγγιση της τηλεόρασης Econova LED, σε συνδυασμό
με την εξαιρετική απόδοση εικόνας, διευκολύνει τους
καταναλωτές να μειώνουν το περιβαλλοντολογικά τους
αποτύπωμα κάθε μέρα, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.
Η τηλεόραση Econova LED της Philips καταναλώνει
μόλις 40 Watt ενέργειας στην οικονομική λειτουργία, είναι
κατασκευασμένη από αλουμίνιο που ανακυκλώνεται και
διαθέτει ηλιακό τηλεχειριστήριο.

energy
savings

Ποιότητα Εικόνας Χωρίς Συμβιβασμούς
Pixel ^
Precise H D

HO Natural Mooon

IIW 0 ^

Η τεχνολογία Pixel Precise HD βασίζεται στη βραβευμένη θεμελιακή τεχνολογία
Pixel Plus. Φ έρνει την ποιότητα της εικόνας στο επόμενο επίπεδο με 4 τρ ισ εκα 
τομμύρια χρώματα, ενώ η τεχνολογία HD Natural M otion καθιστά ομαλή και εξα ι
ρετικά ακριβή την κίνηση σ ε όλες τις τα ινίες σας. Μ ε Υπερυψηλή Ανάλυση, π λέ
ον, η τεχνολογία Pixel Precise HD σας π ροσφέρει την καλύτερη εικόνα, ε ίτε
παρακολουθείτε βίντεο μέσω USB είτε τα ινίες Blu-ray καλής ποιότητας.
Μ ε την τεχνολογία 100 Hz clear LCD τη ς Philips, η Econova LED TV δημιουργεί
διαυγείς, ζω ντανές και αναλυτικές εικόνες και, χάρη στην υπερυψηλής ανάλυσης
ποιότητα εικόνας, είναι πάντα τέλεια ε ίτε π αρακολουθείτε μια υψηλής ποιότητας
Blu-ray ταινία είτε ένα online βίντεο.

PHILIPS
sense and simplicity

Me ιη φανταστική γεύση της, την πρακτική
συσκευασία της, και βέβαια, όλα τα οφέλη
τής βιταμίνης C, θα γίνει η αγαπημένη σας
καθημερινή συνήθεια!
Είναι η νέα, πρωτοποριακή μορφή που έχει
δημιουργήσει η Power Health για να έχετε
την προστασία που χρειάζεστε... στη στιγμή,
όπου και αν βρίσκεστε.
Στο γραφείο, στο σπίτι, στο σινεμά, στο
δρόμο, παντού! Απλώς αδειάζετε σταδιακά
το φακελάκι απευθείας στο στόμα,
την αφήνετε να λιώσει και απολαμβάνετε
την υπέροχη γεύση πορτοκάλι να πλημμυ
ρίζει το στόμα!

■ Προστατεύει από ιώσεις, κρυολογήματα
■ Σε γεμίζει ενέργεια και δύναμη
■ Προσφέρει αντιοξειδωτική προστασία

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΎΖΟΥ
Μητροπολιτικό Πάρκο
και με ιδιω τικές επενδύσεις
δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου
του Ελληνικού είναι επιβεβλημένη αφενός
λόγω της κλιματικής υποβάθμισης, α φ ετέ
ρου λόγω της ανάγκης διατήρησης κοινωνι
κής συνοχής. Αυτό υποστηρίζει ο Γιάννης
Πολύζος, καθηγητής του ΕΜΠ και πρόεδρος του Οργανι

Η

σμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, επισημαίνοντας ότι
υπό καθεστώς οικονομικής κρίσης το κόστος δημιουργίας
του πάρκου ασφαλώς δεν πρέπει να το επωμιστεί ο κρα
τικός προϋπολογισμός. Προτείνει, λοιπόν, ναδοθούντμήματα του χώρου του παλιού αεροδρομίου, που να μην ε ί
ναι λειτουργικώς αναγκαία, προς αξιοποίηση σε ιδιώτες.
Μια τέτοια επένδυση θα μπορούσε να είναι η μαρίνα του
Αγίου Κοσμά σ ε συνδυασμό με το πρώην Ανατολικό Α ε
ροδρόμιο. Μ ε τα έσοδα που θα εισπράξει το ελληνικό Δη
μόσιο από τους επενδυτές θα χρηματοδοτήσει το σχεδία
σμά και την κατασκευή του πάρκου, που θα αποτελεί χώ
ρο υψηλού πρασίνου και ισχυρό αθλητικό πόλο, συνδυά
ζοντας τις πολιτιστικές χρήσεις με τις καινοτόμους δρα
στηριότητες. Δεδομένης της γειτνίασης με το Γκολφ της
Γλυφάδας, θα ήταν δυνατή και η ανέγερση ξενοδοχεια

κής μονάδας. Μια άλλη ιδέα θα ήταν επίσης η δημιουργία
ενός ανοιχτού μουσείου Αεροπορίας.
Θα μπορούσαν, όμως, να υπάρξουν και προγραμματι
κές ανταλλαγές με ά λλες περιοχές του λεκανοπεδίου,
ώστε κάποιες χρήσεις να μεταφ ερθούν στο Ελληνικό,
εξασφ αλίζοντας καινούργιους ελεύθ ερ ο υς χώρους μ έ 
σα στην πόλη. «Αναφέρω ως παράδειγμα την Ακαδημία
Σωματικής Αγωγής και το γειτονικό οικόπεδο της Πυρκάλ στον Υμηττό ή τη ΧΡΩΠΕΙ στον Πειραιά. Η μόνη δια
φωνία που εκφράζω είναι να πουληθούν εκτάσεις, να
μπουν σ ε ένα ταμείο και αυτό να χρηματοδοτήσει προ
γράμματα ανάπλασης σ ε πυκνοδομημένες περιοχές.
Πρόκειται για ένα σχήμα που σ ε αυτήν τη χώρα δεν θα
λειτουργήσει. Και επειδή το πάρκο του Ελληνικού θα
είναι ένα μεγάλο δώρο για το υς κατοίκους των γύρω
περιοχών, που ανήκουν στα μεσαία και υψηλά εισ οδή
ματα, ενδεχομένω ς το Δημόσιο θα πρέπει να πάρει πί
σω ένα μ έρ ος της υπεραξίας που θα προκύψει από το
συγκεκριμένο έργο ανάπλασης μέσω δημοτικών τελών
και φόρων, ώστε να μην επιβαρυνθεί το σύνολο της κοι
νωνίας...»

Γιάννης Πολύζος
Καθηγητής Σχολής
Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ,
πρόεδρος ΟΡΣΑ

Πρέπει να κρατήσουμε
όποια αδόμητη έκταση
υπάρχει στο
λεκανοπέδιο. Ο ,τι έχει
απομείνει δεν πρέπει να
χτιστεί. Το μεγάλο
μειονέκτημα των
Ολυμπιακών Αγώνων
ήταν ότι χάσαμε
πολλούς από αυτούς
τους χώρους. Τα 3.000
στρέμματα που έχουν
απομείνει στο
Ελληνικό είναι το
κατώτατο όριο για τη
δημιουργία πρασίνου.

ο. Γνωσι. Ε.Ο.Φ. 27489/2704-10
ο προϊόν δ εν υποκαθιστά μία ισορροπημένη διατροφή.

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 59, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Τίνα Μπιρμπίλη
υπουργός Περιβάλλοντος και
Κλιματικής Αλλαγής

Ελληνικό: μια συζήτηση
που δεν έγινε
ο Ελληνικό είναι μια χαρακτη
ριστική περίπτωση του πώς
σκεφ τόμαστε ως κοινωνία.
Κάνουμε σύμβολο ένα θέμα,
το κάνουμε σημαία, εγκλωβι
ζόμαστε σ ε μια αποσπασματική συζήτη
ση για την πόλη και εξαντλούμε πολλές
φ ο ρ ές και όλη μας την περιβαλλοντική
ευαισθησία υπερασπιζόμενοι μια θέση.
Πώς θα έπρεπε να ξεκινήσει η συζήτη
ση; Ποιο χαρακτήρα και ποια ταυτότητα

Τ

διζε η πόλη από αντίστοιχες προτάσεις
για τους άλλους μεγάλους χώρους της,
όπως ο Ελαιώνας και τα Λιπάσματα της
Δραπετσώνας, στο πλαίσιο μιας ολοκλη
ρωμένης παρέμβασης για την πόλη.
Οι μεγάλες, όμως, μητροπολιτικές πα
ρεμβάσεις δεν μπορεί να σταθούν απο
σπασματικά στο χώρο και στην εξέλιξη
της πόλης. Οφείλουν να συνδεθούν ορ
γανικά με άλλες μικρότερης κλίμακας
που αφορούν στον ιστό της πόλης, όπως

θέλουμε να δώσουμε στην Αθήνα του
2020, του 2030;
Ποιο θα είναι το προσδοκώμενο όφελος
από μια τέτοια ταυτότητα; Πόσα μεγάλα
πράγματα μπορούμε να κάνουμε στην πό
λη για να πετύχουμε αυτή την ταυτότητα;

οι δράσεις που περιγράφονται στο πρό
γραμμα Αθήνα 2014.
Ο μητροπολιτικός χαρακτήρας του χώ
ρου απορρέει από την έκταση και τη θ έ 
ση του Ελληνικού καθώς και το εύρος
του παραλιακού μετώπου που καταλαμ

Τι από αυτά μπορεί να γίνει στο Ελληνικό;
Αυτή είναι μια συζήτηση που ποτέ δεν
έχει γίνει στη χώρα μας. Γιατί, αν γινόταν,
θα βρίσκαμε εύκολα την ιδέα και στη συ

βάνει. Το μέλλον του Ελληνικού είναι κα
θοριστικό για το μέλλον της πόλης. Ο χα
ρακτήρας του έργου θα πρέπει να
εντάσσεται σε αυτά που γίνονται δ ιε
θνώς. Δικαιούται η Αθήνα να δείξει και
αυτή ότι κάνει σύγχρονες μεγάλες πα
ρεμβάσεις διεθνούς απήχησης.

νέχεια τις χρήσεις που θέλουμε για το
Ελληνικό. Χρήσεις που θα ήταν συμπλη
ρωματικές των λειτουργιών που θα κέρ 

ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΙΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ.
Μόλις ενάμιση χρόνο μετά την πραγματοποίηση των τελευταίων
πτήσεων, το Τέμπελχοφ άνοιξε ξανά τις πύλες του στο κοινό ως πάρκο,
με αρχικό κόστος 5 εκατ. ευρώ. Οι κάτοικοι της πόλης το χαίρονται ήδη,
πριν ακόμα ολοκληρωθεί, αφού οι εργασίες ανάπλασής του αναμένεται
να τελειώσουν το 2017.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ... ΜΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
1995: Σύμφωνα με το νόμο
που πλαισιώνει τη σύμβαση
κατασκευής νέου αεροδρο
μίου σταΣπάτα, ο αερολιμέ
νας του Ελληνικού «προορί
ζεται κυρίως για τη δημιουρ
γία μητροπολιτικής ζώνης

1999:0 οργανισμός «Αθήνα
2004» χω ροθετείσ το Ελληνικό
ολυμπιακά έργα για πέντε αθλή
ματα. Μ ε το νόμο 2730/99, το α ε
ροδρόμιο προσδιορίζεται ως χώ
ρος υποδοχής αθλητικών εγκατα
στάσεων σ ε έκταση 783 σ τρεμ

πρασίνου». Ερευνητική ομά
δα του ΕΜΠ, με επικεφαλής
τον καθηγητή Λουδοβίκο Βασενχόφεν, αναλαμβάνει την
εκπόνηση μελέτης για την
ανάπτυξη του χώρου.

μάτων. Κατασκευάζονται επτά
γήπεδα, κάποια ε κ των οποίων ως
προσωρινά, με την προοπτική να
κατεδαφιστούν μετά τους Ο λυ
μπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Τ ε
λικά, ό λες οι κατασκευές είναι μό
νιμες.

2001: Κλείνει το αεροδρόμιο του
Ελληνικού, με τον τότε πρωθυ
πουργό Κώστα Σημίτη να εξαγγέλ
λει τη δημιουργία του «μεγαλύτε
ρου μητροπολιτικού πάρκου της
Ευρώπης». Παραχωρούνται περί
που 200 στρέμματα στην Ελληνικά
ΤουριστικάΑκίνηταΑ.Ε. για τη δη
μιουργία εκθεσιακού χώρου.
2002: Δίνονται 55 στρέμματα στην
Τραμ Α. Ε. για τη δημιουργία γρα
φείων και αμαξοστασίου.

2003: Τ ο ΥΠΕΧΩΔΕ προκηρύσσει
διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό
για την αξιοποίηση του χώρου του
παλιού αεροδρομίου. Σύμφωνα με
τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ,
οι φάκελοι των υποψηφιοτήτων
πρέπει να περιλαμβάνουν πρότα
ση για τη δημιουργία περιοχής κα
τοικίας σε έκταση 1.000 στρεμμά
των.
2004: Τα 2.210 στρέμματα που
περιλαμβάνουν ολυμπιακές εγκα
ταστάσεις παραχωρούνται στην
Ολυμπιακά Ακίνητα Α. Ε.

2007:0 υπουργός ΠΕΧΩΔΕ
Γ. Σουφλιάς παρουσιάζει σχέδιο για
την ανάπλαση του Ελληνικού, το
οποίο αποτελεί την εμπλουτισμένη
εκδοχή της πρότασης της ομάδας
Γάλλων αρχιτεκτόνων, που απέ
σπασε το α βραβείο στον διεθνή
διαγωνισμό. «Στο Ελληνικό θα φτιά
ξουμε το μεγαλύτερο πάρκο εντός
αστικής περιοχής που υπάρχει στην
Ευρώπη, ίσως και στον κόσμο», δη
λώνει ο Γ. Σουφλιάς. Μεταξύ άλ
λων, όπως αναφέρει, το πάρκο θα

περιλαμβάνει «54 χιλιόμετρα μονο
πάτια πεζοπορίας, δ,δχιλιόμετρα
μονοπάτια ειδικά για ποδήλατο, 6,4
χιλιόμετρα παραθαλάσσιου περι
πάτου, 24 χιλιόμετρα ειδικά διαμορ
φωμένης μαραθώνιας διαδρομής,
4,βχιλιόμετρα για διαδρομή με άλο
γο και 3,8 χιλιόμετρα ειδικά διαμορ
φωμένης διαδρομής με γλυπτά».

Ιούνιος 2010: Το Εργαστήριο Αστι
κού Περιβάλλοντος του ΕΜΠ πα
ρουσιάζει την πρώτη φάση μελέ
της, που εκπονείγιαλογαριασμό
των τεσσάρων δήμων που γειτνιά
ζουν με το παλιό αεροδρόμιο, για τη
μετατροπή όλης της έκτασης σε
πάρκο. Το πρόγραμμα «Αττική
2014» του ΥΠΕΚΑ προβλέπει τη
δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου
στο Ελληνικό, που θα συνδυάζει
αθλητικές και πολιτιστικές χρήσεις,
καινοτόμους δραστηριότητες και

κάποιες ιδιωτικές επενδύσεις.
Σεπτέμβριος 2010:0 πρω
θυπουργός Γ. Παπανδρέου
υπογράφει μνημόνιο συνεργα
σίας με το Κατάρ για την «αξιο
ποίηση του Ελληνικού».

