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Αναπλάςεισ και επεκτάςεισ των Ευρωπαϊκϊν πόλεων, 

ςτισ δεκαετίεσ 50, 60, 70 

North Peckham, London,  



Η Φονξιοναλιςτκή Πόλη: Παραδείγματα 
Αναπλάςεισ και επεκτάςεισ των Ευρωπαϊκϊν πόλεων, 
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Bruket, Sandviken, 

Sweden, 1971-76 



Pollards Hill, Mitcham, 

Surrey, UK, 1967 

Η Φονξιοναλιςτκή Πόλη: Παραδείγματα 
Αναπλάςεισ και επεκτάςεισ των Ευρωπαϊκϊν πόλεων, 

ςτισ δεκαετίεσ 50, 60, 70 



Washington New Town, UK, 1961 

Η Λειτουργική Πόλη: Παραδείγματα 
Σχεδιαςμόσ Νζων Πόλεων ςτισ δεκαετίεσ 50, 60, 70 



Nζεσ Πόλεισ New Harlow 



La Toulouze Le Mirail 
Candilis-Josic-Woods 



Γεώργιοσ Κανδφλησ 
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Milton Keynes 1967 250.000 κάτοικοι 









Ch. Alexander (1965): A city is not a tree 



1960 + μετά:  H ανηςυχία για την ποιότητα και τελικά την   
 αιςθητική αξία των ςφγχρονων πόλεων    
 κατευθφνει την ζρευνα ςτην ςχζςη ‘άνθρωποσ και περιβάλλον’  

 
Ζητοφμενο:   Ο χαρακτήρασ τησ αντιληπτικήσ εμπειρίασ  
 
• Ερεθιςμόσ – αντίδραςη (stimulus – response) 
• Η ζννοια των νοητικϊν ςχημάτων (mental schemata) 
• Αναγνϊριςη των ερεθιςμάτων (assimilation and accommodation of 

experience, προςζγγιςη αναπτυξιακήσ ψυχολογίασ J. Piaget) 
• Σημαίνον – ςημαινόμενο (ςημειολογική προςζγγιςη) 
 



 Αρχιτεκτονικζσ και πολεοδομικζσ προςεγγίςεισ 
• η ανάγκη για αναγνωςιμότητα (Κ. Lynch) 
• η ανάγκη για ενδιαφζρον και ποικιλία (G. Cullen) 
• η ανάγκη για προςαρμογή ςτον άνθρωπο (A. Rapoport) 
• η ανάγκη για ιςορροπία μεταξφ ηρεμίασ και ζνταςησ (P. Smith) 
• η ανάγκη για πολυπλοκότητα (C. Rowe) 
 
 Στόχοσ του ςχεδιαςμοφ: 
• η ανάδειξη τησ ταυτότητασ των ςτοιχείων του περιβάλλοντοσ 
• η καθαρότητα των περιβαλλοντικϊν μορφϊν 
 
Εργαλεία των ερευνϊν: ςυνεντεφξεισ, νοητικοί χάρτεσ (mental maps) 

        



 
•      Kevin Lynch: 
  τοπόςημα 
  διαδρομζσ 
  ενότητεσ   
  όρια ή φράγματα 
  κόμβοι 
 
•      Gordon Cullen: 
  ςειριακή αντίληψη 
  θζα από και πρoσ ζνα χϊρο 
  η ζννοια του vista stopper  
  η ςχζςη ϋεδϊ-εκείϋ 
  η διαφορετικότητα 
  το απρόοπτο κλπ 

                        



Pruitt-Igoe St Louis Missouri 1954-1972 




