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ΞΑΘΗΞΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΙΜΕ ΕΟΟΟΙΕ 



 
 
 
 
ΞΑΘΗΞΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΙΜΕ ΕΟΟΟΙΕ 

Η ειςαγωγικι διάλεξθ αφορά τθν ζννοια 
τθσ πόλθσ και τον μεταςχθματιςμό τθσ  
αςτικισ μορφολογίασ 



Οι βαςικζσ ενότθτεσ είναι:  

 
• Πόλθ και Αςτικι Μορφολογία 

• Οργανικοί-Γεωμετρικοί Ιςτοί 

• Η πολεοδομία του νεοκλαςικιςμοφ 

• Η πολεοδομία τουμοντερνιςμοφ 

• Πολεοδομία ςτθ νεϊτερθ Ελλάδα (1821-ςιμερα) 

• Μεταπολεμικζσ παρεμβάςεισ-οικιςτικζσ ενότθτεσ 

• Μετανεωτερικι πολεοδομία-Μοντζλα 

• Ειδικά κζματα (πλατείεσ, αςτικά πάρκα,οργάνωςθ 
εκπαιδευτικϊν campus, επιχειρθματικά clusters) 

• φγχρονα Αςτικά Σοπία 

• φγχρονα εργαλεία πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ 

 

 

 



 
 
ΞΑΘΗΞΑ 2 ΟΡΓΑΟΙΜΟΚ  ΙΣΟΙ 



 
 
ΞΑΘΗΞΑ 3 ΓΕΩΞΕΣΡΙΜΟΙ ΙΣΟΙ 



 
 
ΞΑΘΗΞΑ 4 Η ΠΟΝΕΟΔΟΞΙΑ ΣΟΤ 
ΞΟΟΣΕΡΟΙΞΟΤ 



 
 
ΞΑΘΗΞΑ 5 Η ΠΟΝΕΟΔΟΞΙΑ ΣΗ ΟΕΟΣΕΡΗ 
ΕΝΝΑΔΑ 



ΞΑΘΗΞΑ 6  ΠΟΝΕΟΔΟΞΙΑ ΣΟΤ ΞΟΟΣΕΡΟΙΞΟΤ 
ΞΕΣΑ ΣΟΟ Β’ ΠΑΓΜΟΞΙΟ ΠΟΝΕΞΟ 



ΞΑΘΗΞΑ 7 ΞΕΣΑΟΕΩΣΕΡΙΜΉ ΠΟΝΕΟΔΟΞΙΑ 



ΞΑΘΗΞΑ 8 ΠΟΝΕΟΔΟΞΙΜΗ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΣΗΟ 
ΟΕΟΣΕΡΗ ΕΝΝΑΔΑ 



ΞΑΘΗΞΑ 9 ΑΟΟΙΜΣΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΗΟ ΠΟΝΗ 



ΞΑΘΗΞΑ 10 ΑΜΑΔΗΞΑΙΜΑ, ΣΕΧΟΟΝΟΓΙΜΑ, 
ΘΕΞΑΣΙΜΑ ΠΑΡΜΑ 



ΞΑΘΗΞΑ 11 
ΑΣΙΜΟ ΧΕΔΙΑΞΟ-ΑΟΑΠΝΑΕΙ 



ΞΑΘΗΞΑ 12 
ΟΕΑ ΑΣΙΜΑ ΣΟΠΙΑ 



Bαςικέσ έννοιεσ  
Σί είναι πόλη; 

• Οι κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ που ζχουν επιχειριςει οι 
διάφορεσ επιςτιμεσ για τθν ανάλυςθ του «αςτικοφ 
φαινομζνου» είναι αναμφιςβιτθτα πολλζσ. 

• Αρκεί να κυμθκοφμε με πόςο πολλοφσ τρόπουσ εκφζρεται το 
φαινόμενο τθσ πόλθσ: θ πόλθ εμφανίηεται ωσ κακαρά 
ποςοτικό φαινόμενο με τα μεγζκθ και τισ πυκνότθτεσ του 
πλθκυςμοφ τθσ, ωσ οικολογικό φαινόμενο με αναφορζσ ςτισ 
επιδράςεισ του περιβάλλοντοσ και ςτισ τεχνολογικζσ 
εξελίξεισ, ωσ ςφνολο επί μζρουσ λειτουργιϊν και χριςεων, 
αλλά και ωσ χϊροσ άςκθςθσ ςυγκεκριμζνων μορφϊν 
διακυβζρνθςθσ. 



Τπάρχει "βέλτιςτο" μέγεθοσ πόλησ;  

• Γιατί δθμιουργοφνται οι πόλεισ, τί ανάγκεσ 
εκπλθρϊνουν, τί πλεονεκτιματα παρζχουν;  

• Τπάρχει "βζλτιςτο" μζγεκοσ πόλθσ;  

• Γιατί αναπτφςςονται πόλεισ ςε κάποια ςθμεία και 
όχι ςε άλλα;  

• Ποιζσ είναι οι ςυνκικεσ για τθν ανάπτυξθ των 
διαφόρων τφπων πόλεων: τθσ προβιομθχανικισ, τθσ 
βιομθχανικισ, τθσ μεταβιομθχανικισ πόλθσ;  

 



Σο αςτικό φαινόμενο 
 

τόχοσ του μακιματοσ είναι να καλφψει 
ζνα ευρφ φάςμα ηθτθμάτων που 
ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ του αςτικοφ 
φαινομζνου και να διερευνιςει τισ βαςικζσ 
παραμζτρουσ που επιδροφν ςτο 
μεταςχθματιςμό των πόλεων, εςτιάηοντασ 
ςτα ςτοιχεία εκείνα που απαντϊνται ςτθν 
ελλθνικι πόλθ.  

 



• Η διαδικαςία αςτικοποίθςθσ, αλλά και θ 
οργάνωςθ του αςτικοφ χϊρου αποτελοφν 
επομζνωσ τουσ δφο διακριτοφσ 
μεκοδολογικοφσ άξονεσ προςζγγιςθσ 

 



Ο πολιτιςμόσ των πόλεων 

• Η κλιματικι αλλαγι εκτιμάται ότι κα επιταχφνει τισ 
τάςεισ αςτικοποίθςθσ. Προβλζπεται ότι θ αφξθςθ 
τθσ κερμοκραςίασ του πλανιτθ και θ ζλλειψθ νεροφ 
κα μετατρζψουν άλλοτε εφφορεσ εκτάςεισ γθσ ςε 
εριμουσ οδθγϊντασ τμιμα του πλθκυςμοφ ςτα 
αςτικά κζντρα. Εκτιμάται ότι ζωσ το 2015 κα 
υπάρχουν 33 μεγαλουπόλεισ με τισ 27 από αυτζσ 
ςτον αναπτυςςόμενο κόςμο.  



• Αν και θ διαρκϊσ επιταχυνόμενθ μεγζκυνςθ 
των πόλεων ςιμερα αφξθςε τθν 
πολυπλοκότθτα τουσ, ενδυνάμωςε επίςθσ και 
το ρόλο τουσ.  

• Όταν το 2008 ο αςτικόσ πλθκυςμόσ τθσ γθσ 
ζφταςε τον μιςό πλθκυςμό του πλανιτθ, 
μιλοφμε πλζον για «πολιτιςμό των πόλεων» 
και όχι των εθνών-κρατών.  

 

 



• Ο αςτικόσ ανταγωνιςμόσ εντείνεται τόςο ςε 
τοπικό, όςο και ςε παγκόςμιο επίπεδο και 
υποχρεϊνει τισ πόλεισ να αναηθτιςουν 
«ταυτότθτα» και ςυγκριτικά πλεονεκτιματα 
ζναντι των υπολοίπων  (city branding).  


