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 Διιάδα:  

…ηεο Αζίαο αλ αγγίδεη από ηε κηα, 

ηεο Δπξώπεο ιίγν αλ αθνπκπά, 

ζηνλ αηζέξα ζηέθεη λά θαη ζηε 

ζάιαζζα κόλε ηεο  

 

(Οδπζζέαο Διύηεο, Άμηνλ Δζηί) 



       Σχέδιο της πόλης των Πατρών, 1829 

ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΙΣΜΟΣ ζηην Ελλάδα:  

Επαναζσεδιαζμόρ και επέκηαζη ηων ελληνικών πόλεων  

19ος & αρτές 20οσ αιώνα 





















Ππόηαζη Hofmann για αναμόπθωζη Αθήναρ 





Θεζζαλονίκη 











Θεζζαλονίκη: Εναζτεδιαζμός ηης πόλης μεηά ηην Πσρκαγιά ηοσ 1917. 

Στέδιο ηοσ Mawson 1918 

Δπαλαζρεδηαζκόο θαη επέθηαζε ησλ ειιεληθώλ πόιεσλ 19νο 

& αξρέο 20νπ αηώλα 















Στέδιο ηης πόλης ηων Σερρών, 1920 



Ζ πνιενδνκηθή λνκνζεζία 

• Nόκνο πεξί νηθηζκώλ πξν ηνπ 1923 

• N. 1929 Γεληθόο Οηθνδνκηθόο Καλνληζκόο 

• Νόκνο πεξί Οξηδνληίνπ Ηδηνθηεζίαο 



Σα βόξεηα πξνάζηεηα 













Πξνζθπγηθνί νηθηζκνί 





Καβάια 













Καηνρή 
• Ζ ηδέα κηαο ζπλνιηθήο κεηαξξύζκηζεο ηεο Αζήλαο δελ 

εγθαηαιείθζεθε, νύηε θαηά ηε γεξκαληθή θαηνρή. 

Απόδεημε ην ηνικεξό όξακα ηνπ Κώζηα Μπίξε γηα 

αλαζπγθξόηεζε ηεο πξσηεύνπζαο (1945), πνπ πξνέβιεπε 

ηε δεκηνπξγία Άιζνπο ησλ Αζελώλ - κε επέθηαζε ηεο 

αλαζθαθηθήο δώλεο γύξσ από ηελ Αθξόπνιε θαη ζύλδεζε 

κε ηελ Αθαδεκία Πιάησλνο - ελώ αληίζηνηρα ην 

δηνηθεηηθό θέληξν ηεο πόιεο κεηαθεξόηαλ ζε δνξπθόξν 

πόιε ζηα Μέγαξα.  

• ηελ πξάμε, νύηε θαλ νη απαηηνύκελεο δηαλνίμεηο θαη 

δηαπιαηύλζεηο αμόλσλ δελ κπόξεζαλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ, θαζώο ζην άκεζν κέιινλ ε ππθλόηεηα 

δόκεζεο ζα απμάλεη κε ηελ αλέγεξζε πνιπθαηνηθηώλ.  



• Δμίζνπ νπηνπηθέο απνδείρηεθαλ νη πξνηάζεηο ηνπ 

αξρηηέθηνλα Γεκήηξε Πηθηώλε ην 1940-50 γηα 

νηθηζκνύο όπσο ε Νέα ΗΗέξακνο (Διεπζίλα) θαη ε 

Αημσλή (Γιπθάδα) ή νη ζρεδηαζηηθνί ηνπ 

ζηνραζκνί ηνπ γηα ηε Ρόδν ην 1946. 

 







ΜΔΣΑ ΣΟΝ Β’ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΔΜΟ 
• Ζ πξώηε πεξίνδνο (1945-48) ζθξαγίδεηαη από ηε 

δεκηνπξγία ηνπ Τθππνπξγείνπ Αλνηθνδόκεζεο, πνπ  κε 

επηθεθαιήο ηνλ Κ. Δνμηάδε εθπόλεζε έλα ζρέδην 

αλνηθνδόκεζεο νηθηζκώλ πνπ θαηαζηξάθεθαλ από ηα 

γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα: Καιάβξπηα, Κνκκέλν Άξηαο, 

Υνξηηάηεο Θεζζαινλίθεο.  

• Αηόθηνο νηθηζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο σζηόζν, έγηλε ζην 

Κεξαηζίλη κε 1.000 πεξίπνπ θαηνηθίεο.  



  

 Ο Γνμηάδεο δηαηππώλεη ηελ ζεσξία ηεο «Οηθνπκελόπνιεο». 
Ζ πόιε ζεσξείηαη σο έλα θαηλόκελν δπλακηθό πνπ 
εμειίζζεηαη κέζα ζηνλ ρώξν θαη ηνλ ρξόλν, θαζώο ε 
νηθηζηηθή δηόγθσζε είλαη ζπλερήο θαη αλαπόθεπθηε. Έηζη ε 
ζπλνιηθή νξγάλσζε ηνπ ρώξνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε 
λα επηηξέπεη απηή ηελ αλάπηπμε ηεο πόιεο ρσξίο λα 
πξνθαιείηαη δηάιπζε ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ ηεο θαη ρσξίο λα 
ράλεηαη ε αλζξώπηλε θιίκαθα. 

  Ζ πόιε νξγαλώλεηαη ζε βαζκνύο (θνηλόηεηεο δηαθνξεηηθώλ 
επηπέδσλ) πνπ απμάλνληαη κε ηελ παξάιιειε αύμεζε ηνπ 
πιεζπζκνύ, δειαδή ν 1νο βαζκόο αθνξά κηα γεηηνλία 100-
200 θαηνίθσλ, ν 2νο βαζκόο κηα γεηηνλία 500-600 θαηνίθσλ 
(όπσο έλα κηθξό ρσξηό). Σειηθή θαηάιεμε είλαη ε γεηηνλία 
10νπ βαζκόο πνπ απνηειεί ηελ «Οηθνπκελόπνιε», ελώ ν 4νο 
βαζκόο θνηλόηεηαο απνηειεί θιεηζηή θπςέιε κε θπθινθνξία 
νρεκάησλ κόλν γηα πξνζπέιαζε όπνπ ε θπθινθνξία 
δηέιεπζεο νξγαλώλεηαη πεξηθεξεηαθά κε αξηεξίεο θαη 
απνηξέπεηαη από ην εζσηεξηθό ηεο θπςέιεο κε ζειεηέο θαη 
αδηέμνδα («θπςέιεο εζσηεξηθήο θπθινθνξίαο») 

 

.  
  

  
 



 Σν 1951 ίδξπζε ην ηερληθό γξαθείν Γνμηάδε (Doxiadis 
Associates), κηα ηδησηηθή εηαηξεία ζπκβνύισλ κεραληθώλ, 
κε κηα κηθξή νκάδα αξρηηεθηόλσλ θαη πνιενδόκσλ κε 
πνιινύο από ηνπο νπνίνπο είρε εξγαζηεί καδί θαηά ηελ 
πεξίνδν ηεο Αλνηθνδόκεζεο. Ζ εηαηξεία κεγάισζε πνιύ 
γξήγνξα κε απνηέιεζκα λα έρεη γξαθεία ζηηο 5 επείξνπο, 
θαη πξνγξάκκαηα ζε 40 ρώξεο. Σν 1950 ν Γνμηάδεο 
ίδξπζε ηνλ Αζελατθό Σερλνινγηθό Όκηιν (ΑΣΟ) θαη ην 
1963 ην Αζελατθό Κέληξν Οηθηζηηθήο (ΑCE). 

• ρεδηάδνληαο θαη δεκηνπξγώληαο νιόθιεξεο πόιεηο ζηνλ 
αλαπηπζζόκελν θόζκν, όπσο έλα κεγάιν κέξνο ηεο 
Βαγδάηεο, ηνπ Ληβάλνπ, ην Ηζιακακπάλη, ζηε Μπετληα 
ζηε Ληβύε, θαζώο θαη πνιιά κεγάια έξγα ζην Ηξάλ, ζηελ 
Γθάλα, ζηελ Εάκπηα, ζηελ Αηζηνπία, ζηελ Νηγεξία, ζηελ 
νκαιία, ζην Εαΐξ θ.ά. Αιιά θαη ζηελ ίδηα ηελ Ακεξηθή 
όπσο ην Ήζηγνπηθ ηεο Φηιαδέιθεηαο, ην ζρέδην 
αλακόξθσζεο ηνπ Μπξνύθιηλ ηεο Νέαο Τόξθεο, ην 
ζρέδην αλάπηπμεο ηνπ Νηηηξόηη, θαη ην ζρέδην αλάπηπμεο 
ηνπ Ματάκη 

•   





• Σν1963 δηνξγάλσζε ην 

κεγάιν δηεζλέο ζπλέδξην 

ηεο Γήινπ ζαλ ζπλέρεηα 

θαη ζπκπιήξσκα ζηελ 

Υάξηα ησλ Αζελώλ. ην 

ζπλέδξην απηό αιιά θαη 

ζηα όζα αθνινύζεζαλ 

αλαπηύρζεθαλ ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο πάλσ ζηελ 

έλλνηα ησλ δηθηύσλ θαη ηεο 

«δηάρπηεο πόιεο» 

(diffuse city) πνπ αθόκα 

θαη ζήκεξα ζεσξνύληαη 

ζεκειηαθέο.  



Σα Αζπξα πίηηα Βνησηίαο 









εηζκνί, εξγαηηθέο θαηνηθίεο θιπ 

• Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πνιηηηθή ησλ κεηαθηλήζεσλ 

ησλ νηθηζκώλ, θαζώο θαη ε πνιενδνκηθή δξαζηεξηόηεηα 

κεηά ηνπο ζεηζκνύο πνπ έγηλαλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 

(Κόξηλζνο, Ηόληα: Κεθαιινληά, Αξγνζηόιη, Θεζζαιία, 

αληνξίλε θ.ιπ.).  

• Παξάιιεια, νηθηζηηθά ζύλνια εξγαηηθήο θαηνηθίαο θαη 

θαηνηθίαο ησλ αμησκαηηθώλ ηνπ ζηξαηνύ, αιιά θαη 

νξηζκέλνη βηνκεραληθνί νηθηζκνί, παλεπηζηεκηνππόιεηο 

θαη ηνπξηζηηθά ζπγθξνηήκαηα, απερνύλ ηηο νξγαλσηηθέο 

αξρέο θαη ηε κνξθνινγία ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο.  



εηζκνί 
• Ζ πείξα ζα έδεηρλε όηη κόλν κεγάιεο θαηαζηξνθέο, όπσο 

ππξθαγηέο ή ζεηζκνί, κπνξνύζαλ δπλεηηθά - γηαηί νύηε θαη 

απηό γηλόηαλ πάληα - λα πξνζθέξνπλ επθαηξίεο ξηδηθήο 

αλαδηνξγάλσζεο ή έζησ κεηαξξύζκηζεο ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ 

ζε ειιεληθέο πόιεηο. 

• αληνξίλε: κεηά ηνλ θαηαζηξνθηθό ζεηζκό ηνπ 1956, κε 

ζπλεθηηθά ζπγθξνηήκαηα θαηνηθίαο θαη θνηλόρξεζησλ 

ιεηηνπξγηώλ θαη κε ην ζρεδηαζκό λένπ νηθηζκνύ ζην 

Κακάξη. Δθεί δνθηκάζηεθε κε επηηπρία ζπλδπαζκόο ησλ 

αξρώλ ηνπ Μνληέξλνπ Κηλήκαηνο κε πξνζαξκνγή ζε ηνπηθά 

κνξθνινγηθά θαη ηππνινγηθά πξόηππα.  

• Αλάινγε εκπεηξία απνθηήζεθε ζηελ θαηεζηξακκέλε από 

ζεηζκνύο Καιακάηα (1986), κε ηνλ καθξνρξόλην ζρεδηαζκό 

ηνπ γξαθείνπ Γ. Γηακαληόπνπινπ.  

•   



Κνηλσληθή θαηνηθία/εξγαηηθέο θαηνηθίεο 











ςνύπαπξη παλιού και νέος 



Γνπκέληζζα (παπαδοζιακόρ ιζηόρ) 



Κνιηλδξόο- δηάζπαξηε δόκεζε 



πλνπηηθά 

• Σνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ λεζηώλ 

(vernacular) 

• Πεξηνρέο απζαηξέησλ θαη εληάμεηο 

• εηζκνί 

• Πξνζηαζία παξαδνζηαθώλ νηθηζκώλ 

• Δπηρείξεζε Πνιενδνκηθήο 

Αλαζπγθξόηεζεο (ΔΠΑ) 

• Οξγαλσκέλε Γόκεζε (ΓΔΠΟ)/Καβάια-

Κνκνηελή 

 

 











Οξάκαηα θαη Οπηνπίεο 

• ηαζκόο ήηαλ ην Ε' Παλειιήλην πλέδξην Αξρηηεθηόλσλ 

ζηελ Αζήλα (1965), όπνπ γηα πξώηε θνξά έγηλε ιόγνο γηα 

αλάπιαζε, κε εθαξκνγή ηνλ πξνζθπγηθό ζπλνηθηζκό 

Καηζαξηαλήο από ηελ νκάδα ηνπ Γξ. Γηακαληόπνπινπ. 

• Δθεί ππνζηεξίρηεθε μαλά ε απεξηόξηζηε αλάπηπμε πόιεσλ 

από ηνλ Κ. Δνμηάδε θαη ν Σ. Ζελέηνο κίιεζε γηα ηελ πόιε 

ηνπ κέιινληνο, αλαξηεκέλε πάλσ από ηε ζεκεξηλή Αζήλα. 

Ηδηαίηεξε αίζζεζε ζα έθαλαλ θαηόπηλ νη ηνικεξέο 

πξνηάζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ γηα ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ζηνλ 

Πιαθηά θαη ζηελ Αγία Γαιήλε ζηελ Κξήηε (1966), κε 

αζπλήζηζηε έκθαζε ζηε ζηελή ζπλεξγαζία θπζηθνύ 

ηνπίνπ κε αλαξηεκέλεο θαη πάιη θαηαζθεπέο, νη νπνίεο 

βέβαηα δελ πινπνηήζεθαλ.  



Εελεηνο 



Οξγαλσκέλε Γόκεζε 

• Ζ νξγαλσκέλε δόκεζε ζπξξηθλώζεθε αθόκα πεξηζζόηεξν 

θαη ε ρξήζε ηεο έπαςε πηα λα ηαπηίδεηαη κε θνηλσληθή 

θαηνηθία. Μνλαδηθή ζρεδόλ εμαίξεζε ήηαλ ην Ζιηαθό 

Υσξηό 3' ηνπ γξαθείνπ Αιέμαλδξνπ Σνκπάδε (1978-89), 

ζρεδηαζκέλν γηα δηθαηνύρνπο εξγαηηθήο θαηνηθίαο ζηελ 

Πεύθε ηεο Αηηηθήο.  

• Μεγαιύηεξεο θιίκαθαο ήηαλ ε δεκηνπξγία δύν «λέσλ 

πόιεσλ» ζηελ Ξάλζε θαη ηελ Κνκνηελή ζηα πιαίζηα 

θηιόδνμνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ηεο Θξάθεο, 

παξακεζόξηαο πεξηνρήο από ηε δεκόζηα εηαηξεία 

ΔΚΣΔΝΔΠΟΛ (1978-83) θαη Καβάιαο (ΓΔΠΟ)  



Μηθξήο θιίκαθαο επεκβάζεηο: Πιάθα 

• Με δεδνκέλε ηελ αδπλακία πξνώζεζεο επξύηεξσλ 

ξπζκίζεσλ ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ, ε ειιεληθή πνιενδνκία 

ζηξάθεθε αλαγθαζηηθά ζε κηθξόηεξεο θιίκαθαο 

επεκβάζεηο ζηνλ αζηηθό ηζηό, κε αλαπιάζεηο 

ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρώλ.  

• Ζ πξώηε ηέηνηα πεξίπησζε ήηαλ ε εθαξκνγή ηεο κειέηεο 

Παιαηάο Πόιεσο Αζελώλ (Πιάθα). Κξίζηκν ζηνηρείν ζηελ 

εμπγίαλζε απηήο ηεο πεξηνρήο ήηαλ ε ζέζπηζε 

επηηξεπόκελσλ ρξήζεσλ γεο ζε θάζε νηθνδνκηθό 

ηεηξάγσλν θαη ε κεηαηξνπή κεγάινπ κέξνπο ηνπ 

δηθηύνπ θπθινθνξίαο ζε πεδνδξόκνπο..  



Θεζείν, Φπξξήο, Αλσ Πόιε Θεζζαινλίθεο 

• Αθνινύζεζαλ αλάινγα πξνγξάκκαηα αλάπιαζεο γηα 

πεξηνρέο ηνπ θέληξνπ (Θεζείν, Μεηαμνπξγείν θαη 

Φπξξήο), ρσξίο όκσο λα θαηαιήμνπλ ζε νινθιεξσκέλε 

επέκβαζε.  

• Αληίζηνηρα ζηε Θεζζαινλίθε εθαξκόζηεθε πξόγξακκα 

πξνζηαζίαο θαη αλαβάζκηζεο ηεο Άλσ Πόιεο, πνπ θπξίσο 

βαζίζηεθε ζηελ επηβνιή κνξθνινγηθνύ θαλνληζκνύ γηα 

λέεο νηθνδνκέο ζε ζπλδπαζκό κε έιεγρν ηνπ ζπληειεζηή 

δόκεζεο 



Ηζηνξηθά Κέληξα (1977) 

• Παξάιιεια κε ηε κειέηε ηεο Πιάθαο εθδειώζεθε 

αλαλεσκέλν ελδηαθέξνλ γηα νιόθιεξν ην θέληξν ηεο 

Αζήλαο, πνπ θαζνξίζηεθε λνκνζεηηθά σο Ηζηνξηθό Κέληξν 

(1977), νπόηε γηα πξώηε θνξά άξρηζε λα αληηκεησπίδεηαη 

σο πνιενδνκηθή ελόηεηα κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο 

πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο.  

• Ζ πνιηηηθή πξνζηαζίαο πήξε κάιηζηα λέα ώζεζε κεηά ην 

1975, έηνο Δπξσπατθήο Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο, θαη 

εθδειώζεθε άκεζα κε αζξόνπο ραξαθηεξηζκνύο 

δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ αξρηθά ζην Ηζηνξηθό Κέληξν ηεο 

Αζήλαο, αιιά θαηόπηλ θαη ζε πνιινύο άιινπο ηζηνξηθνύο 

νηθηζκνύο ή ππξήλεο.  

 



Ζ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία 

• Ζ πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ησλ ηζηνξηθώλ ππξήλσλ δελ 

ηειεζθόξεζε βέβαηα ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, πέθηνληαο 

ζπρλά ζύκα ηεο αλεμέιεγθηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. 

• Τπνδεηγκαηηθέο ζηελ επηηπρία ηνπο πξνζπάζεηεο ήηαλ 

εθείλεο πνπ βξέζεθαλ ζηε δηθαηνδνζία ηεο Αξραηνινγηθήο 

Τπεξεζίαο (Ύδξα, Πάηκνο, Μνλεκβαζία), όπνπ ν έιεγρνο 

ηεο δόκεζεο ήηαλ απζηεξόο, ελώ ζε νηθηζκνύο 

δηθαηνδνζίαο ηνπ ηόηε Τπνπξγείνπ Υσξνηαμίαο Οηθηζκνύ 

θαη Πεξηβάιινληνο ν έιεγρνο ήηαλ ιηγόηεξν 

απνηειεζκαηηθόο.  



Πξνζηαζία ή αμηνπνίεζε; 

• ηηο δύν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πάλησο ζα ππνβώζθεη 

κόληκα ε αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζε ηάζε πξνζηαζίαο θαη 

ηάζε αμηνπνίεζεο ησλ ηζηνξηθώλ νηθηζκώλ, ρσξίο λα είλαη 

αθόκα θαηαλνεηή ε ζηξαηεγηθή βηώζηκεο ζπλεξγαζίαο 

ηνπο.  

• Γη' απηό ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είρε, παξ' όιε ηελ 

απνζπαζκαηηθόηεηα ηνπ, ν πεηξακαηηζκόο κε 

Πξνγξακκαηηθέο πκβάζεηο επηκέξνπο δήκσλ θαη ΣΑΠΑ 

(ηκήκα ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο) ζε πεξηπηώζεηο 

όπσο ε Παιαηά Πόιε Ρόδνπ θαη ην Ρέζπκλν, γηα 

αλάπιαζε κέζσ απνθαηάζηαζεο - επαλάρξεζεο παιαηώλ 

θηηζκάησλ θαη κλεκείσλ κέζα ζηνλ ηζηό.  

 



Παλιά 

και νέα 

πόλη ηηρ 

Ρόδος 



ύλνςε 

• ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο πνιενδνκίαο από ηελ θπξηαξρία 

ηεο αξρηηεθηνληθήο (κέρξη ηνλ 19ν αηώλα) θαη σο ηελ 

πιήξε ππνηέιεηα ζην πξόγξακκα κεηά ηνλ β’ παγθόζκην 

πόιεκν, ε παξέκβαζε θαη ν ξόινο ηνπ Κξάηνπο ππήξμε 

πάληα ζεκαληηθή.  

• ηελ Διιάδα αληίζεηα, είλαη γεγνλόο όηη απνπζηάδεη 

αθόκε θαη ζήκεξα ε ζπζηεκαηηθή θαη γεληθεπκέλε 

παξέκβαζε ηνπ Κξάηνπο ή κεγάισλ ηδησηηθώλ θνξέσλ 

ζηελ νξγάλσζε θαη ξύζκηζε ηνπ δνκεκέλνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 



Δηαθνξέο λαη, άξλεζε όρη 

• Οη ειιεληθέο πόιεηο παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

δηαθέξνπλ από άιιεο δπηηθνεπξσπατθέο ή 

βνξεηνακεξηθαληθέο πόιεηο πνπ θέξνπλ, ζηελ εμέιημή ηνπο, 

δηαθξηηά ηα ζεκάδηα κηαο «παξάδνζεο» ζρεδηαζκνύ.  

• Σν ά-κνξθν, α-όξηζην, ειιεληθό αζηηθό ηνπίν είλαη α-

ζρεδίαζην θαη παξ' όια απηά παξακέλεη εμαηξεηηθά 

δσληαλό. Ζ ζπλερήο, επί δεθαεηίεο, εθαξκνγή απηήο ηεο 

ρσξίο ζεσξία πξάμεο θαηαδειώλεη ηελ επηρεηξεζηαθόηεηα 

ηνπ κνληέινπ θαη επηδεηεί κηα θξηηηθή θαη ζεηηθή 

νηθεηνπνίεζε ησλ αξρώλ ηνπ.  

• Αληί γηα ηελ άξλεζε ινηπόλ είλαη αλαγθαία κηα εθ ησλ 

πζηέξσλ ζεώξεζε ησλ ηξόπσλ παξαγσγήο ηεο ειιεληθήο 

πόιεο, ηνπ ειιεληθνύ αζηηθνύ κνληέινπ.  


