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Περίληψη

Με αφορμή την απόφαση μεταφοράς του αεροδρομίου Ηρακλείου στην περιοχή του Καστελίου, ο χώρος του 

τωρινού διεθνή αερολιμένα Ηρακλείου “Νίκος Καζαντζάκης”, μετά την μεταφορά, θα παραμείνει ανεκμετάλλευτος. 

Σύμφωνα με αυτό, έχουν υπάρξει ήδη κάποιες προτάσεις για την εκμετάλλευση αυτού του χώρου, με κύριο στόχο 

την μετατροπή του σε τουριστική περιοχή και περιοχή αναψυχής. Με αφορμή λοιπόν αυτό το σκοπό αλλά και την 

ανάδειξη του Ηρακλείου και σε άλλο ένα τομέα, αυτό του μηχανοκίνητου αθλητισμού, σας παρουσιάζω την 

πρόταση μου για την κατασκευή διεθνούς αυτοκινητοδρομίου στην περιοχή του τωρινού αεροδρομίου Ηρακλείου, 

ανατολικά της περιοχής Νέας Αλικαρνασσού. 

Με την ανάπλαση και κατασκευή ενός τέτοιου χώρου και ειδικότερα την δημιουργία πίστας Formula 1, η οποία 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους παρόμοιους μηχανοκίνητους διαγωνισμούς (π.χ. MotoGP, FIA Formula 2, 

FIA Formula 3, W series, FIA Formula E, κ.λπ.), γεγονότα που προσελκύουν πλήθος θαμώνων, με αποτέλεσμα 

χιλιάδες ανθρώπων που αγαπούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, να επισκέπτονται κάθε χρόνο το Ηράκλειο και την 

Κρήτη. 

Παράλληλα, ο σχεδιασμός της πίστας που πρόκειται να δείτε, είναι τέτοιος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο μέρος 

του αεροδρομίου που υπάρχουν αεροδιάδρομοι, πράγμα που μειώνει το κόστος κατασκευής της “βάσης” ενός 

τέτοιου αυτοκινητοδρομίου της οποίας είναι αρκετά μεγάλο. Ακόμα ένα πλεονέκτημα είναι ότι, το κτήριο που 

χρησιμοποιείται ως αεροσταθμός, μπορεί να αποτελέσει, με μια μικρή επέκταση στα βόρεια και στα δυτικά του, το 

κτήριο των γραφείων για τις ανάγκες των διαγωνισμών αλλά και “το κτήριο των pit-stop” όπως είναι γνωστό στο 

ευρύ κοινό, μιας και οι διαστάσεις του είναι κατάλληλες για αυτό το σκοπό.     
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Περίληψη

Επιπρόσθετα, στον χώρο αυτό μπορεί να κατασκευαστεί και μια μικρή πίστα διεθνών προδιαγραφών 

κατάλληλη για αγώνες Karting, η οποία επίσης μπορεί να φιλοξενήσει ακαδημία, για την εκπαίδευση 

μικρών και μεγάλων και την συμμετοχή τους σε συχνούς αγώνες με ανταγωνιστές από όλο τον 

κόσμο.

Ακόμα, αξίζει να σημειωθεί ότι τα γεγονότα αυτά (κυρίως του πρωταθλήματος της F1) θα 

μεταδίδονται στην τηλεόραση και το διαδίκτυο, με αποτέλεσμα εκατοντάδες εκατομμύρια από όλο τον 

κόσμο, να βλέπει εικόνες από το Ηράκλειο, την Κρήτη και την Ελλάδα γενικότερα, με τις όμορφες αυτές 

εικόνες να κάνουν τον γύρω του κόσμου.

Τέλος, αρκετός χώρος που δεν εκμεταλλεύεται για τις ανάγκες του αυτοκινητοδρομίου, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τουριστική ανάπτυξη, χώρους εστίασης, καταστημάτων, ξενοδοχείων, ακόμα και 

πάρκο αναψυχής, μιας και ο συγκεκριμένος μη αναγκαίος χώρος βρίσκεται στην βόρεια πλευρά του 

χώρου και μπορεί να αποτελέσει παραλιακή περιοχή, μιας και βρίσκεται δίπλα στην θάλασσα και έχει 

την υπέροχη θέα του Κρητικού πελάγους και του νησιού της Ντίας. 
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Περιοχή

Πηγή εικόνας: Google earth pro
Μετρήσεις: Google earth pro
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Περιοχή

Το αεροδρόμιο Ηρακλείου ιδρύθηκε το 1937 και ξεκίνησε ως ένας μικρός χώρος χωρίς περίφραξη, χωρίς 

κτισμένους χώρους εξυπηρέτησης, αλλά και χωρίς κατασκευασμένο αεροδιάδρομο (τα αεροσκάφη 

προσγειώνονταν στον αγρό). 

Το 1947 το αεροδρόμιο απέκτησε τον πρώτο του αεροσταθμό και έκτοτε γίνονται διαρκή έργα επέκτασής του 

προκειμένου να καλυφτούν οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του αεροδρομίου.

Ο χώρος του αεροδρομίου έχει συνολική έκταση 1738 στρέμματα και έρχεται σε άμεση επαφή με τον αστικό 

ιστό της Νέας Αλικαρνασσού, γεγονός που δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, ο κεντρικός 

αεροδιάδρομος “09-27” απέχει μόλις λίγα μέτρα από την οδό Σταδίου, έναν πολυσύχναστο δρόμο της 

περιοχής, καθώς επίσης και ένας σημαντικός αριθμός κτηρίων βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον 

αεροδιάδρομο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, κατά τη διάρκεια της απογείωσης ή προσγείωσης των αεροσκαφών, 

τα γύρω κτήρια να έρχονται αντιμέτωπα με πολύ υψηλές εντάσεις ήχων, όπως επίσης και με το οστικό κύμα 

που δημιουργείται. Επίσης, δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν αναφερθεί καταστροφές σε κτήρια, οι οποίες 

έχουν προκληθεί από αεροσκάφη που προσγειώνονται στον “09-27”.
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Περιοχή

Το υψηλότερο σημείο της περιοχής μελέτης βρίσκεται στα 25 μέτρα, ύψος το οποίο μειώνεται σταδιακά μέχρι 

τα 5 μέτρα. 

Η Νέα Αλικαρνασσός, ως προσφυγική περιοχή, βρέθηκε στη (δυσάρεστη) θέση να φιλοξενήσει λειτουργίες 

ορίων, όπως το αεροδρόμιο, οι φυλακές, το στρατόπεδο Δασκαλογιάννη καθώς και η Αεροπορική Βάση της 

126 Σμηναρχίας Μάχης (η οποία και βρίσκεται εκτός λειτουργίας αυτή τη στιγμή), πράγμα που συνέβαλε στην 

αργή (ίσως και μηδαμινή) ανάπτυξη της. 

Το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής μελέτης καταλαμβάνεται από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, το οποίο έχει 

δύο αεροδιαδρόμους που χρησιμοποιούνται για πολιτικές αλλά και πολεμικές πτήσεις. Ο αεροσταθμός

βρίσκεται στο νότιο τμήμα του οικοπέδου και η πρόσβαση σε αυτόν γίνεται είτε από την οδό Ικάρου είτε από 

την εθνική οδό. Στο βορειοδυτικό τμήμα της περιοχής βρίσκονται οι φυλακές Αλικαρνασσού. Η ύπαρξη των 

φυλακών δυσαρεστεί εύλογα τους κατοίκους.

Τέλος, ένα μεγάλο μέρος της περιοχής, στα βορειοανατολικά, το οποίο δεν φιλοξενεί κάποια συγκεκριμένη 

λειτουργία, χρησιμοποιείται από Ρομά, οι οποίοι δημιουργούν πρόχειρες κατοικίες και μετακινούνται από και 

προς αυτό το χώρο ελεύθερα. Η χρήση του χώρου με τέτοιο τρόπο από τη συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων 

έχει επηρεάσει αρνητικά την περιοχή, κυρίως λόγω των απορριμμάτων που ρυπαίνουν μόνιμα την περιοχή.
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Περιοχή
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Αρχική πρόθεση στον σχεδιασμό ήταν να να ενταχθεί στην περιοχή μία χρήση μεγάλης κλίμακας, όπως αυτή 

ενός αυτοκινητοδρομίου, με γνώμονα όμως πάντα την αλλιλεπίδραση αυτής της επέμβασης με τον αστικό 

ιστό της πόλης. 

Σημαντικό ρόλο για τη σύνδεση της πίστας με την πόλη, όπως είναι φυσικό, έχει ο σχεδιασμός της, η χάραξη 

της. 

Η αναζήτηση του σχήματος της πίστας έγινε μέσα από μία σειρά διαγραμματικών σκίτσων, λαμβάνωντας

διαφορετικές μεταβλητές υπόψη κάθε φορά.

Σε πρώτο επίπεδο η διαδικασία σχεδιασμού της πίστας έγινε με επίκεντρο τη χάραξη της καθαρά χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί της περιοχής μελέτης.

Στο επόμενο στάδιο η χάραξη της πίστας παρέμεινε σημαντικό στοιχείο στο σχεδιασμό αλλά αυτή τη φορά οι 

περιορισμοί του οικοπέδου άρχισαν να λαμβάνονται υπόψη και σε συνδυασμό με αυτούς για τον σχεδιασμό 

αυτοκινητοδρομίων από τον διεθνή οργανισμό FIA, οδήγησαν στη δημιουργία δύο μεγάλων ευθειών. 

Για την τελική χάραξη της πίστας εντάχθηκε μία ακόμη μεταβλητή. Καθώς η περιοχή μελέτης χρησιμοποιείται 

μέχρι σήμερα ως αεροδρόμιο, στο χώρο υπάρχουν υποδομές μεγάλης κλίμακας που δεν μπορούν να 

αγνοηθούν. Για το τελικό σχήμα της πίστας, όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, αποφασίστηκε να 

χρησιμοποιηθεί η υποδομή αυτή και να πατήσει εξ’ ολοκλήρου πάνω της η πίστα.

Πρόταση & σχέδια ανάπλασης



Στο διπλανό σχήμα (κάτω δεξιά), σε σύγκριση 

με το σχέδιο ανάπλασης (πάνω δεξιά), 

αναπαρίσταται με κόκκινο χρώμα η κύρια 

διαδρομή, αυτή ενός αγώνα Formula 1, 

τηρώντας όλους τους περιορισμούς της FIA 

δηλαδή:

To πλάτος του αυτοκινητόδρομου να είναι 

μεγαλύτερο από 12 μέτρα και της ευθείας 

εκκίνησης-τερματισμού να βρίσκεται στα 15 

μέτρα, με το πλάτος της συγκεκριμένης πίστας 

να ανέρχεται στα 15 μέτρα σε όλη της την 

διαδρομή, κάτι που την καθιστά αρκετά 

ασφαλή.

Το μήκος της πίστας να είναι μεγαλύτερο από 

3,5 χιλιόμετρα και μικρότερο από 7, με την 

συγκεκριμένη να ανέρχεται στα 5,3 χιλιόμετρα 

με 19 στροφές.

Πρόταση & σχέδια ανάπλασης
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Η εκκίνηση-τερματισμός θα πρέπει να 

βρίσκεται 250 μέτρα πριν την πρώτη στροφή, 

με την συγκεκριμένη να βρίσκεται στα 300 

μέτρα από αυτή.

Η πρώτη στροφή θα πρέπει να ξεπερνά τις 

45°, και η ακτίνα της να είναι μικρότερη από 

300 μέτρα, το οποίο κριτήριο η συγκεκριμένη 

πίστα πληροί.

Παράλληλα, η ανύψωση από την αρχή έως το 

τέλος της ευθείας εκκίνησης-τερματισμού, δεν 

θα πρέπει να ξεπερνά τις 2°, όπου στην 

συγκεκριμένη πίστα το έδαφος είναι κατάλληλο 

λόγω των κατασκευασμένων αεροδιαδρόμων 

των οποίων η κλίση είναι κατάλληλη.

Πρόταση & σχέδια ανάπλασης

300m

118°
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Επιπρόσθετα, οι βασικές ευθείες δεν θα 

πρέπει να ξεπερνούν (η καθεμιά) τα 2 

χιλιόμετρα και στην συγκεκριμένη πίστα η μία 

να βρίσκεται στα 500m ακριβώς και την άλλη 

στα 870m, οι οποίες και οι δύο είναι ζώνες DRS 

όπως θα δούμε και θα εξηγήσουμε στην 

πορεία.

Τέλος, όσον αφορά το υπόλοιπο της πίστας, 

ο μόνος περιορισμός που υπάρχει, αφορά τις 

στροφές των οποίων η κλίση θα πρέπει να 

είναι μικρότερη από 5,7°, οι οποίες στροφές 

στην συγκεκριμένη πίστα βρίσκονται κάτω από 

αυτό το όριο. 

Πρόταση & σχέδια ανάπλασης

500m

870m
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Όσο για το υπόλοιπο της πίστας, δεν 

υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί, πάρα μόνο 

για την κλίση της κάθε στροφής που δεν πρέπει 

να ξεπερνά τις 5,7 μοίρες, κάτι το οποίο η 

συγκεκριμένη πίστα πληροί σε όλες τις 

στροφές της βασικής πίστας, καθώς και σε 

αυτές στις επιπλέον χαράξεις. 

Βασική χάραξη:

Επιπλέον χαράξεις:

Ζώνη pit-stop (pitlane):

Πρόταση & σχέδια ανάπλασης

14



Πρόταση & σχέδια ανάπλασης

Επιπλέον η πίστα χωρίζεται σε τρείς 

περιόδους για την καλύτερη ανάλυση της από 

τους ειδικούς αλλά και για τους αγώνες, με 

αυτές να είναι:

1η Περίοδος (SECTOR 1):

2η Περίοδος (SECTOR 2):

3η Περίοδος (SECTOR 3):

Αριθμός στροφής:

Σημείο ανίχνευσης υψηλότερης

ταχύτητας (speed trap):
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Πρόταση & σχέδια ανάπλασης

Όπως επίσης και σε 2 ζώνες DRS (Drag 

Reduction System)

Ζώνη DRS:

Ανίχνευση ζώνης DRS:
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Πρόταση & σχέδια ανάπλασης

Όσον αφορά την ζώνη pit-stop (pitlane), 

κυμαίνεται στα 950m, η οποία είναι απολύτως 

κατάλληλη για αυτό το σκοπό και για κτήριο 

των pit stop μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ήδη 

υπάρχων αεροσταθμός με μία προέκταση στα 

βόρεια έως τα δυτικά.

Διαστάσεις προέκτασης: (διπλανό σχέδιο)

33m

33m

200m
18m

42m
24m

Εκκίνηση- Τερματισμός

950m

Είσοδος 

Έξοδος 
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Πρόταση & σχέδια ανάπλασης

Επίσης, στην μελέτη αυτή περιλαμβάνονται 

5.808 θέσεις πάρκινγκ και κερκίδες που έχουν 

την δυνατότητα να φιλοξενήσουν έως και 

175.000 άτομα.

Θέσεις πάρκινγκ:

Κερκίδες με σκέπαστρο:

Κερκίδες χωρίς σκέπαστρο:

Κύρια κερκίδα (main grandstand): 
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Πρόταση & σχέδια ανάπλασης

Επιπλέον, στην ανάπλαση περιέχονται 

δρόμοι μεγίστου πλάτους 6 μέτρα, οι οποίοι 

εξυπηρετούν στην μεταφορά αναγκαίων 

αγαθών ή στην άμεση μεταφορά ατόμων σε 

περίπτωση ατυχήματος. Γι’ αυτό ακριβώς το 

λόγο υπάρχουν και τρείς γέφυρες μήκους 

περίπου 80 μέτρων η καθεμιά, ώστε να 

διασχίζεται εύκολα η πίστα από το εξωτερικό 

της προς το εσωτερικό χωρίς να χρειάζεται η 

παρέμβαση μέσα από τη βασική χάραξη.

Τέλος, περιλαμβάνεται και χώρος ελικοδρόμιου 

σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.  
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Πρόταση & σχέδια ανάπλασης

Επιπρόσθετα, όσον αφορά τον χώρο karting, 

βρίσκεται στα βόρεια της βασικής χάραξης και 

περιέχει:

Μια πίστα karting με πάνω από 10 

διαφορετικές, πιθανές χαράξεις.

2 κερκίδες συνολικής χωρητικότητας 550 

ατόμων.

Ένα βασικό κτήριο για τους διοργανωτές.

80 θέσεις πάρκινγκ.  
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Πρόταση & σχέδια ανάπλασης

Παράλληλα, έχοντας ως πρωταρχική ιδέα 

την δημιουργία της πίστας κοντά στον ήδη 

υπάρχων αεροσταθμό για την συγκεκριμένη 

χρήση που προαναφέρθηκε και να 

χρησιμοποιηθούν ως βάση οι αεροδιάδρομοι, 

αποφασίστηκε η περιοχή που βρίσκεται στην 

παραλιακή πλευρά, να επικεντρωθεί στην 

τουριστική κυρίως ανάπτυξη, γι’ αυτό και 

αφέθηκε κενή στα σχέδια, μιας και θα μπορέσει 

να αποτελέσει τροφή για σκέψη σε αρκετούς 

που σκέφτονται να ασχοληθούν και να 

επενδύσουν σε αυτό τον τομέα.   
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Οφέλη στην περιοχή

Ένα τέτοιο έργο μετά την υλοποίηση του, μπορεί να αποφέρει τρομερά οφέλη στην περιοχή, κυρίως οικονομικά, 

μιας και όπως ήδη αναφέρθηκε, ένα τέτοιο αυτοκινητοδρόμιο, μπορεί να φιλοξενήσει χιλιάδες θαμώνων του 

μηχανοκίνητου αθλητισμού στο Ηράκλειο και οι πανέμορφες εικόνες της χώρας μας, της Κρήτης και ειδικότερα της 

πόλης μας, θα ταξιδέψουν σε όλο το κόσμο, κάνοντας τον τόπο μας ακόμα πιο γνωστό αλλά και αισθητή την 

παρουσία της χώρας μας στον τομέα αυτό.



Ιδέα λογότυπου

Στο λογότυπο αναγράφεται η ονομασία της 

πίστας στα αγγλικά: “HERAKLION 

INTERNATIONAL CIRCUIT” και στο φόντο 

φαίνεται η χάραξη της πίστας. Παράλληλα στα 

αριστερά, υπάρχει η καρό σημαία του 

μηχανοκίνητου αθλητισμού, ενώ εντός της 

σημαίας εντοπίζεται σκίτσο που απεικονίσει το 

κάστρο “Κούλες” και στα αριστερά φαίνεται 

μέρος από το παλάτι της Κνωσού. 
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Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
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Σχεδίαση: Corel DRAW 2020


