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• Χαξαθηεξίδνπλ νηθηζκνύο, πόιεηο θαη πεξηνρέο πνπ είλαη 

πξντόλ ρσξηθνύ (πνιενδνκηθνύ) ζρεδηαζκνύ. 

• Δίλαη θαηλόκελν όισλ ησλ ηζηνξηθώλ πεξηόδσλ – από 

ηνπο Πξντζηνξηθνύο ρξόλνπο κέρξη ζήκεξα. 

• Η πνηθηιία ησλ κνξθώλ γεσκεηξηθνύ ηζηνύ ζηελ 

ζπληξηπηηθή ηεο πιεηνςεθία ηεο παξάγεηαη από ηελ 

ζπζηεκαηηθή «παξακόξθσζε» (δει. κε 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλόλεο, ηξόπνπο) ηνπ ηδεαηνύ 

θαλνληθνύ πιέγκαηνο δξόκσλ. 

• Οη δηάθνξεο ηζηνξηθέο νκάδεο πόιεσλ ή/θαη πεξηνρώλ 

κε γεσκεηξηθό ηζηό, παξνπζηάδνπλ κνξθνινγηθέο 

νκνηόηεηεο 

 ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ 



 Οη πξώηεο κνξθέο γεσκεηξηθνύ ηζηνύ 

εκθαλίδνληαη ζε πόιεηο ησλ Αηγππηίσλ. 

• Η γεσκεηξηθόηεηα θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη  

κε 2 ζηόρνπο σο πξνο ηε ρσξηθή δνκή:  

• α) ην δηαρσξηζκό ησλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ  

• β) ηελ νκνηνγελνπνίεζε ηνπ ρώξνπ εληόο ησλ 

«γεηηνληώλ» θάζε ηάμεο 

ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ  

θαηά ηελ Πξντζηνξηθή Πεξίνδν 2ε ρηι. π.Υ 



ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα 

από ηελ Πξντζηνξηθή Πεξίνδν 2ε ρηι. π.Υ 

Kahun, Egypt 



El  Amarna, Egypt 

Το πποάζηειο ηων 

επγαηών 

ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα 

από ηελ Πξντζηνξηθή Πεξίνδν 2ε ρηι. π.Υ 







 

• ην Ιππνδάκεην ζύζεηκα ε γε ρσξηδεηαη 

ζε κεγάια ΟΠ πνπ απνθαινύληαη 

λεζίδεο , ηα νπνηά νξίδληαη από 

ιεςγόξνπο επζπγξακκεο πιάξηνπο εσο 

30 κ.  

• Κάζε κεγάιν ΟΠ ππνδηαηξείηαη θαηά 

θαλόλα ζε κηθξόηεξα , νξηδόκελα από 

ζηελνύο δξόκνο (πνπ απνθαινύληαη 

αγπηέο ή ζηελσπνί) απνηεινύελν από 

δέθα νηθόπεδα ίζνπ εκβαδνύ. 

• Μεηαμύ ησλ νηθνπέδσλ πξνβιεπόηαλ 

ζηελή ηδησηηθή νδόο, πιάηνπο 1,2 κ πνπ 

ρξεζίκεπε θπξίσο γηα ηελ απνξξνή ησλ 

νκβξίσλ πδάησλ (από ηηο ζηέγεο) 

Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε  

εκπλεπζηήο ηνπ ρεδίνπ 

πόιεσο πνπ ζηεξίδεηαη ζε 

επξείο θαη επζείο δξόκνπ 

πνπ ηέκλνλαηαη θαζέησο 

θαη νξηδνληίσο θαη 

δεκηνπξγνύλ απνιύησο 

ηεηξαγσληζκέλα 

(νξζνγώληα) νηθνδνκηθά 

πνιύγσλα ήηαλ ν 

Ιππόδακνο ν Μηιήζηνο 

(493-429 π.Υ 
 



Ιππνδάκεην ύζηεκα 

• Οκσο ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Ιππνδάκεηνπ 

ζπζηήκαηνο εθηόο από ην ζπγθεθηξκκέλν 

«θαλνληθό» ζρέδην θαζνξίδεη θαη ρξήζεηο γεο 

κε δώλεο ζπγθεθηξκκέλσλ ρξήζεσλ θαηά 

πεξηνρέο , ηνλ νξζό πξνζλαηνιηζκό (γηα ηελ 

πγεία ησλ θαηνίθσλ) ηελ εγγύηεηα κε πεγέο 

λεξνύ, ηελ δπλαηόηεηα αλεθνδηαζκνύ (από 

μεξά θαη ζάιαζζα ), ηελ δπλαηόηεηα 

επηθνηλσλίαο κε άιιεο πόιεηο  

 

• Θεσξνύζε δε ηδαληθή πόιε από πιεπξάο 

κεγέζνπο 10.000 (άξξελεο) θαηνίθνπο 

 

• Μίιεηνο, Πξηήλε, Πεηξαηάο, Ρόδνο (Κλίδνο), 

Θνύξην (ηθειία) 

• Οιύλζνο Χαιθηδηθήο (αξρέο Ιππνδάκνπ) 

• Ο Ρόδηνο Γεηλνθξάηεο ην 331 πΧ ηελ 

Αιεμαλδξεηα  ηεο Αηγύπηνπ (αξρέο 

Ιππνδάκνπ)  



 
 

• Ο ηζηόο ζπλζέηεη έλα γεσκεηξηθά θαλνληθό πιέγκα νξηδνληίσλ θαη θαζέησλ 
αμόλσλ (δξόκσλ). 

 

• Σν πεξίγξακκα ηνπ ηζηνύ δελ έρεη γεσκεηξηθόηεηα αιιά πξνζαξκόδεηαη 
ζηελ ηνπνγξαθία ηνπ εδάθνπο. 

 

• Η θαηάηκεζε ζε νηθνδνκηθέο λεζίδεο ζρεκαηίδεη θαλνληθά νξζνγώληα θαη 
εαθνινπζεί ηνλ θαλόλα: Η κηθξόηεξε πιεπξά ηνπ νξζνγσλίνπ είλαη 
παξάιιειε κε ηνλ κεγαιύηεξν άμνλα (ρ, ς) ηνπ ηζηνύ. 

 

• Η Αγνξά απαξηίδεηαη από ζύλνιν ζηνώλ ζε ζρήκα Π 

 

• Σα δεκόζηα θηίξηα είλαη δηάζπαξηα ζηνλ ηζηό κε ηάζε ζπγθέληξσζεο 
γύξσ από ηελ Αγνξά. Δληάζζνληαη αξκνληθά ζηελ γεσκεηξηθόηεηα ηνπ 
ηζηνύ: Σα θηίξηα παξαιιειίδνληαη κε ηνπο άμνλεο (ρ, ς) θαη θαηαιακβάλνπλ 
ζπλήζσο έλα νιόθιεξν νηθ. ηεηξάγσλν, ή, ηκήκα ηνπ νηθ. ηεηξαγώλνπ ην 
νπνίν κνηξάδνληαη κε θηίξηα θαηνηθίαο. πλήζσο νπηζζνρσξνύλ από ην 
όξην ηνπ νηθ. ηεηξαγώλνπ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηθξό ππάηζξην ρώξν 
κπξνζηά ζηελ είζνδν ηνπ δεκνζίνπ θηηξίνπ. 

ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα 

από ηελ Κιαζζηθή Αξραηόηεηα 5νο π.Υ- 3νο κ.Υ 

Ιππνδάκεηεο ειιεληθέο πόιεηο 



 

• Γύν βαζηθνύο ηύπνπο: 

• ηηο Ιππνδάκεηεο πόιεηο ηεο ελδνρώξαο (π.ρ Πξηήλε), ε Αγνξά 

απνηειεί ηνλ ρσξηθό ππξήλα ηνπ ηζηνύ αθνύ βξίθεηαη ρσξνζεηεκέλε 

ζην γεσκεηξηθό θέληξν ηνπ ηζηνύ θαη νη κεγαιύηεξνη ζε κήθνο άμνλεο 

θαη ζηηο 2 θαηεπζύλζεηο ηνπ θαλάβνπ (ρ, ς) δηαζρίδνπλ ηνλ ππαίζξην 

ρώξν ηεο Αγνξάο. 

 

• ηηο παξαζαιάζζηεο Ιππνδάκεηεο πόιεηο (π.ρ. Κλίδνο, Μίιεηνο, 

Αιεμάλδξεηα), ε Αγνξά δελ απνηειεί ηνλ ρσξηθό ππξήλα αιιά είλαη 

ρσξνζεηεκέλε ζηηο παξπθέο ηνπ θαλλάβνπ – πάλσ ζην ζαιάζζην 

κέησπν δίπια ζην ιηκάλη εμππεξεηώληαο εκπνξηθνύο ζθνπνύο. 

 

Υσξηθή Γνκή & δηαθνξέο  

κεηαμύ νκάδσλ Ιππνδάκεησλ πόιεσλ 

 



ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα 

από ηελ Κιαζζηθή Αξραηόηεηα 

ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΠΟΛΔΙ κε Ιππνδάκεην 

ηζηό 5νο π.Υ- 3νο κ.Υ 

Ππιήνη 



ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα 

από ηελ Κιαζζηθή Αξραηόηεηα 5νο π.Υ- 3νο κ.Υ 

ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΠΟΛΔΙ 

κε Ιππνδάκεην ηζηό 

Μίληηορ 



ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα 

από ηελ Κιαζζηθή Αξραηόηεηα 

ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΠΟΛΔΙκε Ιππνδάκεην ηζηό 5νο π.Υ- 3νο κ.Υ 

Κνίδορ 



Πεηξαηάο (ζρέδην ηνπ Ιππόδακνπ) 



• Ο ηζηόο ζπλζέηεη έλα γεσκεηξηθά θαλνληθό πιέγκα νξηδνληίσλ θαη θαζέησλ 
αμόλσλ (δξόκσλ), πξνζαλαηνιηζκέλσλ ΒΝ, ΑΓ. 

 

• Σν πεξίγξακκα ηνπ ηζηνύ έρεη γεσκεηξηθά θαλνληθό ζρήκα (ηεηξάγσλν, 
νξζνγώλην). 

• Η θαηάηκεζε ζε νηθνδνκηθέο λεζίδεο ζρεκαηίδεη θαλνληθά νξζνγώληα θαη 
αθνινπζεί ηνλ αληίζεην θαλόλα από όηη ζηνλ Ιππνδάκεην ηζηό: Η κεγαιύηεξε 
πιεπξά ηνπ νξζνγσλίνπ είλαη παξάιιειε κε ηνλ κεγαιύηεξν άμνλα (ρ, ς) ηνπ 
ηζηνύ. 

 

• Σν Forum είλαη ρσξνζεηεκέλν ζηε δηαζηαύξσζε ησλ 2 θαξδύηεξσλ δξόκσλ 
(ρ, ς) πνπ νδεγνύλ ζηηο 4 Πύιεο ησλ ηεηρώλ. Σν Forum απαξηίδεηαη από 
ζύλνιν ζηνώλ ζε θιεηζηό νξζνγώλην ζρεκαηηζκό κε εηζόζνπο πνπ θιείλνπλ. 

 

• Σα δεκόζηα θηίξηα έρνπλ ζπρλά κεγάιν κέγεζνο θαη θαηαιακβάλνπλ ζπλήζσο 
πεξηζζόηεξα από έλα νηθ. ηεηξάγσλν,ζπλήζσο 2 ή ηέζζεξα νηθ. ηεηξάγώλα, 
αιινηώλνληαο ηελ θαλνληθόηεηα ηνπ πιέγκαηνο. πλήζσο νπηζζνρσξνύλ από 
ην όξην ηνπ νηθ. ηεηξαγώλνπ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηθξό ππάηζξην ρώξν 
κπξνζηά ζηελ είζνδν ηνπ δεκνζίνπ θηηξίνπ. 

 

 
ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ:  

ΡΩΜΑΪΚΔ ΠΟΛΔΙ ηεο πεξηόδνπ 1νο π.Υ– 3νο κ.Υ 

 

 

 



ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα 

από ηελ Κιαζζηθή Αξραηόηεηα 

ΡΩΜΑΪΚΔ ΠΟΛΔΙ ηεο απηνθξαηνξηθήο πεξηόδνπ 1νο π.Υ– 3νο κ.Υ 

Aosta 



 
ΡΩΜΑΪΚΔ ΠΟΛΔΙ ηεο απηνθξαηνξηθήο πεξηόδνπ  

1νο π.Υ– 3νο κ.Υ 

 

 
Υσξηθή Γνκή 

 
Γύν βαζηθνύο ηύπνπο: 

 
 

 1νο Σύπνο: 

 Λόγσ ηνύ κεγέζνπο ησλ 
θηηξίσλ πνπ θαηαιαβάλνπλ 
πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο νηθ. 
ηεηξάγσλα, ζε πόιεηο όπνπ ηα 
δεκόζηα θηίξηα είλαη 
δηάζπαξηα κέζα ζηνλ ηζηό θαη 
δεκηνπξγνύληαη πνιιέο κηθξέο 
αιινώζεηο ηνπ γεσκεηξηθνύ 
θαλλάβνπ θαη έλα νκνηνγελέο 
αζηηθό ηνπίν. 

 



 

ΡΩΜΑΪΚΔ ΠΟΛΔΙ ηεο απηνθξαηνξηθήο πεξηόδνπ  

1νο π.Υ– 3νο κ.Υ 

 

 
Υσξηθή Γνκή 

  

 2νο ηύπνο: 

 Λόγσ ηνύ κεγέζνπο ησλ 
θηηξίσλ πνπ θαηαιαβάλνπλ 
πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο νηθ. 
ηεηξάγσλα, ζε πόιεηο όπνπ 
ηα δεκόζηα θηίξηα είλαη είλαη 
ρσξνζεηεκέλα ζε έλαλ 
ηνκέα ηνπ ηζηνύ, 
δεκηνπξγνύληαη αιινηώζεηο 
ηνπ γεσκεηξηθνύ θαλλάβνπ 
κόλνλ ζε απηό ηνκέα θαη 
θαηά ζπλέπεηα έρνπκε 
δηάθξηζε αλάκεζα ζηνλ 
ηνκέα θαηνηθίαο (νπδέηεξν 
αζηηθό ηνπίν) θαη ζηνλ 
δεκόζην ηνκέα ( ζπκβνιηθό 
αζηηθό ηνπίν). 



• ΝΔΔ ΠΟΛΔΙ πνπ ηδξύνληαη γηα πνιηηηθν-

ζηξαηησηηθνύο ζθνπνύο: 

• Νέεο Πόιεηο Bastides ζηε λνηηνδπηηθή Γαιιία 

• Νέεο Πόιεηο Zahrigen ζηελ Ρελαλία 

• Νέεο Πόιεηο Terra Murata ζηελ πεξηνρή ηεο 

Σνζθάλεο, Ιηαιία. 

 

 

 

ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα 

Δπξσπατθώλ πόιεσλ θαηά ηνλ Μεζαίσλα 5νο-15νο κ.Υ 



ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα 

Δπξσπατθώλ πόιεσλ θαηά ηνλ Μεζαίσλα 5νο-15νο κ.Χ 

Νέεο Πόιεηο Bastides Ννηηνδπηηθή Γαιιία 12νο αηώλαο 

Grenade sur Garonne 

Οκνηνγελήο ηζηόο κε ίζα νηθ. 

ηεηξάγσλα (ηεηξάγσλνπ 

ζρήκαηνο) 

1 θεληξηθή πιαηεία ζηελ θαξδηά 

ηνπ ηζηνύ πνπ δεκηνπξγείηαη 

από 1 αδόκεην νηθ. Σεηξάγσλν 

Γύξσ από ηελ πιαηεία, 

ππάξρνπλ ην Γεκαξρείν, ε 

Κιεηζηή αγνξά θαη ν Καζεδξηθόο 

Ναόο 





ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα 

Δπξσπατθώλ πόιεσλ θαηά ηνλ Μεζαίσλα 5νο-15νο κ.Χ 

Νέεο Πόιεηο Bastides Ννηηνδπηηθή Γαιιία 12νο αηώλαο 

Villeneuve sur Lot 



ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα 

Δπξσπατθώλ πόιεσλ θαηά ηνλ Μεζαίσλα 5νο-15νο κ.Χ 

Πεξηνρή Σνζθάλεο: Νέεο Πόιεηο Terra Murata, 13νο-14νο αηώλαο 

Υσξηθή δνκή:   Γεσκεηξηθέο Ρσκατθέο πόιεηο  

Castefranco Scarperia Terranuova 



Terranuova 

ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα 

Δπξσπατθώλ πόιεσλ θαηά ηνλ Μεζαίσλα 5νο-15νο κ.Χ 



ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα 

Δπξσπατθώλ πόιεσλ θαηά ηνλ Μεζαίσλα 5νο-15νο κ.Χ 

Βέπνη 

Νέεο Πόιεηο πνπ ηδξύζεθαλ από 

ηνλ Γνύθα Zahringen ζηελ 

Ρελαλία (12νο αηώλαο) 

Μνξθνινγία - Γνκή 

• 5 παξάιιεινη δξόκνη 

• ρσξίο θεληξηθή πιαηεία 

• κε θεληξηθή Λεσθόξν 

ηελ κεζνπαξάιιειν 



ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Μνληέια 

 Νέσλ Πόιεσλ θαηά ηελ Αλαγέλλεζε 15νο-16νο 

Vitruvius model 

Filarete’s Sforzinda Barbaro’s model 
Cataneo’s Model 

Lorini’s model Ιζηόο ζε ζρήκα θαλνληθνύ 

νθηάγσλνπ, 

Αθηηλσηή δηάηαμε δξόκσλ ή 

πιέγκα 

Κεληξηθή Πιαηεία ζην 

γεσκεηξηθό θέληξν ηνπ 

νθηαγώλνπ 

Πιαηείεο γεηηνληάο κε 

δηαζπνξά δεκνζίσλ θηηξίσλ 

 

 



ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα 

Δπξσπατθώλ Νέσλ Πόιεσλ θαηά ηελ Αλαγέλλεζε 15νο-16νο 

ρεδηαζκόο ησλ Νέσλ 

Πόιεσλ ζύκθσλα κε ην 

Αλαγελλεζηαθό κνληέιν 

ηεο ηδαληθήο πόιεο   

Palma Nova, 

Italy 



Palma Nova, Italy 



Plan New Brisach 



ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα 
Δπξσπατθώλ Νέσλ Πόιεσλ θαηά ηελ Αλαγέλλεζε 15νο-16νο 

ρεδηαζκόο ησλ Νέσλ 

Πόιεσλ ζύκθσλα κε ην 

Αλαγελλεζηαθό κνληέιν 

ηεο ηδαληθήο πόιεο   

Avola, Sicily 



ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα 
Δπξσπατθώλ Νέσλ Πόιεσλ θαηά ηελ Αλαγέλλεζε 15νο-16νο 

ρεδηαζκόο ησλ Νέσλ 

Πόιεσλ ζύκθσλα κε ην 

Αλαγελλεζηαθό κνληέιν 

ηεο ηδαληθήο πόιεο   

Charleville, France 



ρεδηαζκόο ησλ Νέσλ 

Πόιεσλ ζύκθσλα κε ην 

Αλαγελλεζηαθό κνληέιν 

ηεο ηδαληθήο πόιεο   

Neuf Brisach 

ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα 
Δπξσπατθώλ Νέσλ Πόιεσλ θαηά ηελ Αλαγέλλεζε 15νο-16νο 



Nimes 1569 κX 



Βξέκε 



ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα 
Νέσλ Πόιεσλ ζηελ Δπξώπε ηελ πεξίνδν Baroque 17νο-18νο 

Versailles 

•Τπεξβνιή ηεο ρξήζεο ηνπ άμνλα,  

•απεξηόξηζηε πξννπηηθή, γηγάληηα θιίκαθα,  

•πκκεηξηθή δηάηαμε αμόλσλ θαη πιαηεηώλ 

Η κλεκεηαθή ζύλζεζε ησλ 3 αμόλσλ πνπ 

ζπγθιίλνπλ ζηελ πιαηεία 



ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα 
 Νέσλ Πόιεσλ ζηελ Δπξώπε ηελ πεξίνδν Baroque 17νο-18νο 

Karlsruhe 

32 αθηηλσηνί άμνλεο 

9 κέζα ζε 

πεξηαζηηθό δάζνο 

23 αζηηθόο ηζηόο 

Η ζύλζεζε ησλ 3 

αμόλσλ πνπ 

ζπγθιίλνπλ ζηελ 

είζνδν ηεο πόιεο 



Παξαδείγκαηα 
Νέσλ Πόιεσλ ζηελ Δπξώπε ηελ πεξίνδν Baroque 

17νο-18νο 

Karlsruhe 



ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα  

Μλεκεηαθώλ αμόλσλ θαηά ην ζρεδηαζκό ηεο επέθηαζεο ησλ 

Δπξσπατθώλ πόιεσλ ηελ πεξίνδν Baroque 17νο-18νο 

Champs Elysees,  

7km, Paris 1740 



Παξαδείγκαηα Μλεκεηαθώλ αμόλσλ θαηά ην ζρεδηαζκό 

ηεο επέθηαζεο ησλ Δπξσπατθώλ πόιεσλ ηελ πεξίνδν 

Baroque 17νο-18νο 

Berlin 1737: Δπέθηαζε 

κε 2 λέεο πεξηνρέο: 

Friedrichstadt 

Dorothennstadt 

• Οη 3 κλεκεηαθνί 

άμνλεο πνπ ζπγθιίλνπλ 

ζηελ πιαηεία 

•Η κεγάιε Λεσθόξνο 

Friedrichstrasse 



Παξαδείγκαηα  Μλεκεηαθώλ αμόλσλ θαηά ην ζρεδηαζκό ηεο 

επέθηαζεο ησλ Δπξσπατθώλ πόιεσλ ηελ πεξίνδν Baroque 

17νο-18νο 

Η κεγάιε ιεσθόξνο Friedrichstrasse 



Παξαδείγκαηα Μλεκεηαθώλ αμόλσλ θαη πιαηεηώλ θαηά ην 

ζρεδηαζκό Νέσλ πόιεσλ ζηελ Δπξώπε θαηά ηελ πεξίνδν 

Baroque 17νο-18νο: Αγία Πεηξνύπνιε Ρσζίαο 

• Οη 3 κλεκεηαθνί 

άμνλεο πνπ 

ζπγθιίλνπλ ζηελ 

Βαζηιηθή πιαηεία 

 







ΝΔΟΚΛΑΙΚΙΜΟ 18νο & 19νο αηώλαο:  

Ο ζρεδηαζκόο ησλ Νέσλ Πόιεσλ ζηελ Ακεξηθή 

Philadelphia, Pennsylvania 

Γεσκεηξηθόο θάλλαβνο: Μνλαδηθή «αιινίσζε» ηνπ πιέγκαηνο είλαη ε 

θεληξηθή πιαηεία 



ΝΔΟΚΛΑΙΚΙΜΟ 18νο &19νο αηώλαο:  

Ο ζρεδηαζκόο ησλ Νέσλ Πόιεσλ ζηελ Ακεξηθή 

•Γεσκεηξηθόο 

θάλλαβνο 

παξαιιήισλ θαη 

θαζέησλ δξόκσλ 

πνπ δηαθόπηεηαη θαη 

αιινηώλεηαη από 

θπζηθά όξηα 

(αθηνγξακκή, 

πνηάκηα, βνπλά) 

Chicago, Illinois, 

1892 



Manhattan, 

New York 

ΝΔΟΚΛΑΙΚΙΜΟ 18νο &  19νο αηώλαο:  

Ο ζρεδηαζκόο ησλ Νέσλ Πόιεσλ ζηελ Ακεξηθή 



ΝΔΟΚΛΑΙΚΙΜΟ 18νο &  19νο αηώλαο: 

The city beautiful movement  

 

Washington 

Γεσκεηξηθόο 

θάλλαβνο 

παξαιιήισλ θαη 

θαζέησλ δξόκσλ πνπ 

δηαθόπηεηαη θαη 

αιινηώλεηαη από 

δηαγσλίνπο πνπ 

θαηαιήγνπλ ζε 

κλεκεία, δεκόζηα 

θηίξηα θαη πιαηείεο 



ΝΔΟΚΛΑΙΚΙΜΟ 18νο & 19νο αηώλαο:  

Ο ζρεδηαζκόο ησλ Νέσλ Πόιεσλ ζηελ Ακεξηθή 

Washington 



ΝΔΟΚΛΑΙΚΙΜΟ 18νο & 19νο αηώλαο:  

Ο ζρεδηαζκόο ησλ Νέσλ Πόιεσλ ζηελ Ακεξηθή 

Chicago 



ΝΔΟΚΛΑΙΚΙΜΟ 18νο &  19νο αηώλαο:  

Βαξθειώλε 1858 



ΝΔΟΚΛΑΙΚΙΜΟ 18νο &19νο αηώλαο:  

Αλάπιαζε θαη επέθηαζε ησλ Δπξσπατθώλ πόιεσλ 

Paris, Ανάπλαζη ηος ιζηού 

ζηο κένηπο ηηρ πόληρ. 

Σσέδιο νέων Λεωθόπων από 

ηο Νομάπση Βαπώνο 

Haussmann, 1850 

Καηεδαθίζειρ ηος παλιού 

Μεζαιωνικού ιζηού ζηο 

κένηπο και σάπαξη ηηρ νέαρ 

Λεωθόπος Rue de l’ Opera 



ΝΔΟΚΛΑΙΚΙΜΟ 18νο & 19νο αηώλαο:  

Το ‘πεπιμεηπικό’ οικοδομικό ηεηπάγωνο 



Βηνκεραληθή πόιε: Tony Garnier 



Linear City 





Brazilia 



πλύπαξμε 


