
Το Αεροδρόμιο του Ελληνικού υπήρξε 
το διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας για 
εξήντα έτη, έως το 2001, οπότε και ετέθη 
σε λειτουργία ο νέος διεθνής αερολιμένας 
της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», στην 
περιοχή των Σπάτων.
Το αεροδρόμιο περιελάμβανε δύο τερ-
ματικούς σταθμούς, το Δυτικό Τερματικό 
Σταθμό για τις πτήσεις εσωτερικού και τον 
Ανατολικό Τερματικό Σταθμό για τις διε-
θνείς πτήσεις. Ένας επιπλέον τερματικός 
σταθμός, ο σταθμός της πρώην Αμερι-
κανικής Πολεμικής Βάσης, λειτουργούσε 
επίσης στην περιοχή του Ελληνικού.
Η κατασκευή του αεροδρομίου ξεκίνησε 
το 1938 με διάδρομο μήκους 1.800 μέτρων, 
κατόπιν απαλλοτρίωσης εκτάσεων που 
ανήκαν κατά κυριότητα στις κοινότητες 

Κομνηνών και Ελληνικού. Το 1950, μετά τη 
λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 
κατασκευάστηκε ένας δεύτερος διάδρο-
μος μήκους 2.250 μέτρων. Το 1969 εγκαινι-
άσθηκε το κτίριο του Ανατολικού Τερματι-
κού Σταθμού, το οποίο σχεδιάσθηκε από 
τον Αμερικανο – Φιλανδό αρχιτέκτονα 
Eero Saarinen. Κατά τη δεκαετία του 1970, 
ο βασικός διάδρομος επεκτάθηκε στα 
3.500 μέτρα μήκος. Κατά τη δεκαετία 
του 1990, το αεροδρόμιο εξυπηρετούσε 
περίπου 10-12 εκατομμύρια επιβάτες κάθε 
χρόνο. Μετά τη μεταφορά του αεροδρο-
μίου, το Ακίνητο ορίσθηκε ως πόλος των 
Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 
1938: Το Αεροδρόμιο των Αθηνών τίθεται 
σε λειτουργία στο Ελληνικό, προάστιο στα 
νότια της Αθήνας.

Ιστορία του Ακινήτου 

Το Ακίνητο είχε πάντοτε μοναδική σπουδαιότητα για την ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της 
Αθήνας (Αττική), καθώς αποτελούσε τον πρώην αερολιμένα.



Χρονοδιάγραμμα
των γεγονότων
που αποτέλεσαν
ορόσημα της ιστορίας 
του πρώην
αεροδρομίου.

Ο πρώην Ανατολικός Αερολιμένας, σχεδιασμένος από 
τον αρχιτέκτονα Eero Saarinen
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Ο Ανατολικός Τερματικός Σταθμός, ο 
οποίος σχεδιάσθηκε από τον Αμερικανο 
Φιλανδό αρχιτέκτονα Eero Saarinen τίθε-
ται σε λειτουργία.
Η Γερμανική εταιρεία Hochtief επιλέγεται 
για την παραχώρηση του νέου Διεθνούς 
Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα 
(Ελευθέριος Βενιζέλος).
Παύει η λειτουργία του αεροδρομίου στο 
Ελληνικό. Το νέο αεροδρόμιο στα Σπάτα 
τίθεται σε λειτουργία.
Τα Ολυμπιακά Αθλήματα κανό-καγιάκ 
σλάλομ, χόκεϊ, μπέιζμπολ και σόφτμπολ 
(ξιφασκία, μπάσκετ) φιλοξενούνται στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις που κατασκευά-
σθηκαν στην περιοχή του Αεροδρομίου.
Οι αρχιτέκτονες David Serero, Elena 
Fernandez και Phillipe Coignet κερδίζουν 
το Πρώτο Βραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμό 
για το Σχεδιασμό Μητροπολιτικού Πάρκου 
στο Ελληνικό. Το Ελληνικό Κράτος δεν 
προχώρησε σε εφαρμογή της πρότασης.
Ίδρυση της Ελληνικό Α.Ε.



Βρίσκεται εντός της ευρύτερης μητρο-
πολιτικής περιοχής της Αθήνας, ανάμεσα 
στο όρος του Υμηττού και το Σαρωνικό 
Κόλπο, που αποτελεί την θαλάσσια πύλη 
της Αθήνας προς το Αιγαίο Πέλαγος και 
τα Ελληνικά νησιά. Απέχει μόνο 8 χλμ. 
από το κέντρο της Αθήνας, 27 χλμ. από το 
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και 11 χλμ. από 
το λιμάνι του Πειραιά.
Αναφορικά με τη δικαιοδοσία των δημο-
τικών αρχών, το Ακίνητο εμπίπτει στα δι-
οικητικά όρια τριών διαφορετικών δήμων, 
ήτοι των δήμων Ελληνικού, Αργυρούπολης, 
Γλυφάδας και Αλίμου.

Στη βόρεια πλευρά συνορεύει με το 
Δήμο Αλίμου, στην ανατολική με το Δήμο 
Ελληνικού και Αργυρούπολης, στη νότια 
με το Δήμο Γλυφάδας και το γήπεδο 
γκολφ της Γλυφάδας και στην δυτική με 
το Σαρωνικό κόλπο. Το Ακίνητο κατα-
λαμβάνει συνολική έκταση περίπου 6,20 
εκατομμυρίων τ.μ. (ή περίπου 620 εκτα-
ρίων), και εκτείνεται σε μία απόσταση 3,5 
χιλιομέτρων κατά μήκος της Αθηναϊκής 
ακτογραμμής, περιλαμβάνοντας μία μαρίνα 
337 θέσεων σε πλήρη λειτουργία.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το Ακίνητο 
έχει περισσότερο από τρεις φορές το 
μέγεθος του Μονακό, περισσότερο από 
δύο φορές το μέγεθος του Hyde Park 
(Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο) και σχεδόν 
δύο φορές το μέγεθος του Central Park 
(Νέα Υόρκη, ΗΠΑ).
Το Ακίνητο περιλαμβάνει :
1. Το Αεροδρόμιο, συνολικής έκτασης 
προς εκμετάλλευση περίπου 5.250.000 τ.μ.
2. Τα επιπρόσθετα Ακίνητα της παραλι-
ακής ζώνης που περιλαμβάνει περιοχή 
συνολικής έκτασης περίπου 956.000 τ.μ.
Ειδικότερα: i. Τη Μαρίνα του Αγίου Κοσμά 
337 θέσεων σε πλήρη λειτουργία
ii. Τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγίου 
Κοσμά, που περιλαμβάνουν επιμέρους κτι-
ριακές εγκαταστάσεις με κύρια χρήση την 
αναψυχή και τον αθλητισμό, και ακτογραμ-
μή περίπου 3,5 χιλιομέτρων. 

Θέση / Έκταση



• Η ανάπλαση του Ακινήτου ως μια περι-
οχή-ορόσημο μικτών χρήσεων, με εθνική 
σημασία και διεθνή προβολή, και ενός 
μητροπολιτικού πόλου διεθνούς ακτινο-
βολίας, ενισχύοντας την ελκυστικότητα 
της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας τόσο 
ως τουριστικού προορισμού όσο και 
ως επιχειρηματικού κέντρου και χώρου 
αναψυχής στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου ναυάγησε παταγοδώς
• Η τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης 
και την παροχή κοινωνικών ωφελειών 
μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας 
κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, της 
εκτέλεσης και της λειτουργίας της ανάπλα-
σης του Ακινήτου δεν πραγματοποιήθηκε 
ποτέ. Η εν λόγω αξιοποίηση θα μπορούσε 
να επαναπροσδιορίσει την Αθήνα ως πόλη 
προορισμού και, συγχρόνως, να προσφέ-
ρει στους κατοίκους / επισκέπτες της μία 
νέα ποικιλία εμπειριών τονώνοντας παράλ-
ληλα την οικονομική δραστηριότητα. 
• Εθνική προδοσία: το κλείσιμο του Αερο-
δρομίου Ελληνικού και τη μετατροπή του 
σε (δήθεν) “μητροπολιτικό πάρκο” -στη 
πραγματικόητα χώρο για να λυσάξουν στη 
μπίζνα οι εργολάβοι και οι “άρχοντες” της, 
τύπου Ζαχάρως, “Τοπική Αυτοδιοίκηση”.
Έλληνες μηχανικοί και Ιάπωνες χωρο-
τάκτες είχαν προτείνει με το 1/10 του 
κόστους, με ολοκληρωμένες μελέτες και 

σχέδια την επέκταση του αεροδρόμιου 
στη θάλασσα.
• Το μεγαλύτερο Αεροδρόμιο της Με-
σογείου αξίας πολλών τρισεκκατομυρίων 
δραχμών, ήδη κατασκευασμένο πέτρα-
πέτρα με τους φόρους και τον ιδρώτα 
του Ελληνα και με έκαταση μεγαλύτερη 
από δύο φορες το μέγεθος του Μονακό, 
περισσότερο από δύο φορές το μέγεθος 
του Hyde Park (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασί-
λειο) και σχεδόν δύο φορές το μέγεθος 
του Central Park (Νέα Υόρκη, ΗΠΑ).
• Από οικολογική προσέγγιση τον κώδωνα 
του κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες για 
το Ελληνικό, επισημαίνοντας ότι η περι-
οχή είναι βεβαρημένη από ρυπογόνους 
παράγοντες. Ο αναπληρωτής καθηγητής 
στο τμήμα Χημικών - Μηχανικών του 
Μετσόβιου, Φώτης Ρήγας, αναφέρει ότι 
η περιοχή του πρώην αεροδρόμιου στο 
Ελληνικό είναι επιβαρυμένη από ρυπογό-
νους παράγοντες, όπως ο υδράργυρος, ο 
μόλυβδος, το κάδμιο και το κλοφέν. Οι 
παράγοντες αυτοί είναι άκρως επικίνδυνοι 
για την υγεία. Τονίζει δε ότι ενδεχομένως 
να έχουν μολύνει τον υδροφόρο ορίζο-
ντα της περιοχής. Επιπλέον, σε προσφατη 
επίσκεψη υπόθηκε από τους ανθρώπους 
φρούρισης του χώρου ότι οικολόγοι 
έχουν μεταφέρει πόλυ επικίνδυνα φίδια.  
Και ο λόγος φυσικά άγνωστος!

Το Αεροδρόμιο
Ελληνικού σήμερα
Προβληματισμοί

Όπου κι αν κοιτάξεις, συρμάτινα σύνορα. 
Δώδεκα χρόνια μετά το κλείσιμό του το 
πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού είναι ένα 
κατακερματισμένο οικόπεδο. Στην πίστα του 
συνυπάρχουν το δημόσιο με το ιδιωτικό και οι 
αναμνήσεις με την εγκατάλειψη.










