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 Έναπξη λειηοςπγίαρ νέος αεποδπομίος Βεπολίνος –Δκηιμήζειρ για εμποπικέρ 

αεπομεηαθοπέρ 

 

Eλ κέζσ αληηθξνπόκελσλ δεκνζηεύζεσλ, νη νπνίεο θπθινθνξνύλ ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο ζηνλ 

γεξκαληθό ηύπν, ην λέν αεξνδξόκην ‘BER’ ηνπ Βεξνιίλνπ, πξόθεηηαη λα αλνίμεη ηηο πύιεο ηνπ θαη λα 

ππνδερζεί ηνπο πξώηνπο επηβάηεο ζηηο 31 Οθησβξίνπ η.έ., ελλέα ρξόληα από ηελ αξρηθώο 

πξνγξακκαηηζκέλε ζέζε ηνπ ζε ιεηηνπξγία. 

 

Σύκθσλα κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ αεξνδξνκίνπ, θ. L. Daldrup, ν λένο, δηεζλώλ πξνδηαγξαθώλ, αεξνιηκέλαο 

ζα είλαη ζε ζέζε λα ππνδέρεηαη πεξί ηνπο 5.000 επηβάηεο, θαηά ην πξώην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη 46 

εθαηνκκύξηα ζε βάζνο ρξόλνπ. Παξάιιεια ν θ. Daldrup δήισζε απόιπηα ηθαλνπνηεκέλνο γηα ηελ 

επηηπρή νινθιήξσζε όισλ ησλ θάζεσλ ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αεξνδξνκίνπ, ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηείραλ ζε δηάζηεκα 47 εκεξώλ, πεξηζζόηεξνη από 30.000 ππάιιεινη.  

 

Ωζηόζν, επί ηνπ παξόληνο, θαλείο δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςεη, εάλ ηα κεγαιεπήβνια ζρέδηα ηεο 

γ/θπβέξλεζεο λα θαηαζηήζνπλ ηνλ αεξνιηκέλα θέληξν ηεο επξύηεξεο κεηξνπνιηηηθήο πεξηθέξεηαο, ζα 

έρνπλ αληαπόθξηζε ζην επηβαηηθό θνηλό, δεδνκέλνπ όηη κε ηηο έσο ηώξα πξνβιέςεηο, ε ελαέξηα 

θπθινθνξία θαη ζπλεπαθόινπζα ε επηβαηηθή θίλεζε δελ πξόθεηηαη λα επηζηξέςνπλ άκεζα ζηελ πξν-

Covid 19 επνρή. Χαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη ην γεγνλόο όηη νη θξαηήζεηο ζέζεσλ παξακέλνπλ ηζρλέο, 

εμαηηίαο ησλ επηπηώζεσλ ηεο παλδεκίαο. Οη Easyjet θαη Lufthansa ζα είλαη νη πξώηεο αεξνπνξηθέο 

εηαηξείεο πνπ ζα πξνζγεησζνύλ ζην BER, κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπο γηα ηε θσηεηλή ρξνληά λα παξακέλνπλ 

απαηζηόδνμεο, δεδνκέλνπ όηη δελ αλακέλνπλ παξαπάλσ από 10 εθ. επηβάηεο, ζε ζύγθξηζε κε πέξπζη νπόηε 

θαη ππνδέρηεθαλ πεξηζζόηεξν από 35 εθαηνκκύξηα επηβάηεο. Η Aegean πξνγξακκαηίδεη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη πξώηε πηήζε ηεο ζηηο 8 Ννεκβξίνπ η.έ. 

 

Επηπξόζζεηα, ζύκθσλα κε ηνλ θ. Daldrup ν θύξηνο ζηόρνο ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ 

αεξνιηκέλα επηηεύρζεθε, κνινλόηη αλακέλεηαη όηη, κόλν γηα ηνλ επόκελν ρξόλν, ζα θαηαλαισζνύλ 

ζρεδόλ ηα δηπιάζηα θξαηηθά ρξήκαηα από απηά πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηε ιεηηνπξγία νιόθιεξνπ ηνπ S-

Bahn ηεο γεξκαληθήο πξσηεύνπζαο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκώλ, νη ππάιιεινη θαη νη ζπλεξγαδόκελεο 

εηαηξείεο είραλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ ην αεξνδξόκην θαη λα εμνηθεησζνύλ κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

ππεξζύγρξνλσλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε απηό.  

 

Η κεηαηξνπή ελόο νινθιεξσκέλνπ ηερληθά θηηξίνπ ζε ιεηηνπξγηθό αεξνδξόκην είλαη γεγνλόο θαη  νη 

ηζύλνληεο ζεκεηώλνπλ όηη νπνηεζδήπνηε πεξαηηέξσ επελδύζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ ζα γίλνπλ 

κόλν όηαλ εμνκαιπλζεί ε ελαέξηα θπθινθνξία, δεδνκέλνπ όηη ην επξύ επηβαηηθό θνηλό ζηακάηεζε λα 

ηαμηδεύεη από ηελ άλνημε. Είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ηνλ κήλα Μάην ηα δύν ππάξρνληα αεξνδξόκηα ηεο 

πόιεο, Tegel θαη Schönefeld, ππνδέρηεθαλ κόιηο 52.000 επηβάηεο, αξηζκόο ν νπνίνο ήηαλ δηπιάζηνο ζε 

εκεξήζηα βάζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παλδεκίαο.  



 

 

Υπό ην θσο ησλ δπζκελώλ επηπηώζεσλ ηεο παλδεκίαο, ‘θνπληώλνπλ’ εθ λένπ θαη νη θσλέο όζσλ από ηελ 

αξρή ζηειίηεπαλ ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ λένπ αεξνδξνκίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Schönefeld. Υπελζπκίδνπκε όηη 

ηηο ελζηάζεηο ησλ πεξηβαιινληηθώλ νξγαλώζεσλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, νη νπνίνη είραλ εμαξρήο 

ηαρζεί ελάληηα ζηελ επηινγή ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ αεξνδξνκίνπ, δηαδέρηεθαλ ζηε ζπλέρεηα 

δηρνγλσκίεο γηα ην θόζηνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ έξγσλ. Ωζηόζν θαίλεηαη όηη ηα ζθάικαηα θαη νη 

θαζπζηεξήζεηο ησλ παξειζόλησλ εηώλ κπαίλνπλ ζε δεύηεξν πιάλν ζηε ζθηά ελόο δεύηεξνπ θύκαηνο ηνπ 

Covid-19.  

 


