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Η εγκατάλειψθ των κακολικϊν οραμάτων 

• Η δεκαετία του ‘60 ςθματοδότθςε τθν 
εγκατάλειψθ των κακολικϊν  οραμάτων για τον 
ςχεδιαςμό τθσ πόλθσ και  αποτζλεςε τθν 
αφετθρία μιασ ςειράσ  κεωριϊν και 
προςεγγίςεων που ςυγκροτικθκαν  πάνω ςτθν 
ζννοια τθσ ςυνφπαρξθσ και τθσ 
αλλθλεπίδραςθσ.  

 



• Η  ςυμβίωςθ ιςτορικϊν και ςφγχρονων αςτικϊν 
μορφϊν, θ πολλαπλότθτα τθσ κοινωνικισ ζκφραςθσ, 
θ αναγνϊριςθ τθσ  αδυναμίασ ολοκλθρωμζνθσ 
πρόβλεψθσ τθσ αςτικισ εξζλιξθσ, οι αλλαγζσ ςτα 
μοντζλα ανάπτυξθσ που οδιγθςαν ςτθν 
αποδυνάμωςθ των κεντρικϊν ςχεδιαςμϊν τθσ 
πόλθσ, θ προςπάκεια για κατανόθςθ νζων 
φαινομζνων  όπωσ θ επίδραςθ τθσ κοινωνίασ τθσ  
πλθροφορίασ  ι το παγκόςμιο αίτθμα για  τθν 
πράςινθ πόλθ, αποτελοφν το υπόβακρο πάνω ςτο 
οποίο αναπτφχκθκαν οι νζεσ κεωρίεσ για τον 
ςχεδιαςμό τθσ πόλθσ.   



 H πόλθ αντιμετωπίηεται ταυτόχρονα ωσ 
μζγα - αντικείμενο και ωσ διαδικαςία 
(κοινωνικι, πολιτικι, οικονομικι, 
τεχνολογικι) που κακορίηει και 
κακορίηεται από το αντικείμενό τθσ. 
Βαςικοί  κεματικοί  άξονεσ 
όπωσ   οι  ςυντακτικζσ κεωρίεσ,  οι 
τυπολογικζσ προςεγγίςεισ 
και οι  κεωρίεσ  τθσ ανοιχτισ πόλθσ (open 
city)    

 



 Κρίςιμα ηθτιματα αςτικοφ ςχεδιαςμοφ  
από το 1960 μζχρι ςιμερα.  

 Η ζςδήηεζε  για ηον ζσεδιαζμό ηερ πόλερ μεηά ηο 1960 έσει να 

επιδείξει ένα μεγάλο εύπορ απότευν.  Η καηάππεςζε ηυν 

πολεοδομικών οπαμάηυν ηος μονηεπνιζμού πςποδόηεζε  μια ζειπά 

από νέα επυηήμαηα;  

  Πώρ μποπεί να ζςμβιώζει μια νέα και μια παλιά πόλε; Πυρ 

μποπεί ηο ηοπικό και ηο ζςνολικό να ζςνςπάπξοςν;  

 Πώρ νέερ ανάγκερ ενζυμαηώνονηαι και διαμοπθώνοςν ηιρ πόλειρ;  

 Πώρ οπγανώνεηαι  ηο κοινυνικό ζώμα ζηον αζηικό ιζηό και  

 Πώρ με ηε ζειπά ηος ηον διαμοπθώνει; Και κςπίυρ  με ηι ηπόπο  ο 

αζηικόρ ζσεδιαζμόρ σειπίδεηαι αςηά ηα δεηήμαηα; 



• ε αυτό το πλαίςιο κα δοφμε κριτικά τισ 
προςεγγίςεισ: 

• Πυκνότθτα, ανάμιξθ χριςεων γθσ και 
πολλαπλότθτα μοντζλων κίνθςθσ (Jacobs, 
Alexander, Schumacher) 

• Επιςτροφι ςτθν τοπικότθτα (Sitte, Leon Krier,  
Richard Sennett, Frampton, Rowe and Koetter, 
Aldo Rossi) 

• Η  απόδραςθ από τον αςτικό χϊρο (Banham, 
Venturi, Koolhaas, New Urbanists) 

• H ψευδαίςκθςθ τθσ α–χωρικισ 
κοινωνίασ  (Mitchell, Virilio) 

 

 



Σσμμεηοτικός Στεδιαζμός 

 
Από τθν δεκαετία του 1960 μζχρι ςιμερα αναπτφςςεται 

μια πλθκϊρα κεωριϊν εννοιϊν και πρακτικϊν 
ςυμμετοχικοφ ςχεδιαςμοφ 

Εταιρικόσ χεδιαςμόσ 

υμμετοχικόσ χεδιαςμόσ 

υνθγορικόσ χεδιαςμόσ 



Jane Jacobs 
 



Πυκνότθτα, ανάμιξθ χριςεων γθσ και πολλαπλότθτα μοντζλων κίνθςθσ (Jacobs, 
Alexander, Schumacher) 
 

Christopher Alexander 
“A city is not a tree” (1965) 



 
Christopher Alexander 



Επιζηροθή ζηην ηοπικόηηηα (Leon Krier, 

Frampton, Rowe and Koetter, Aldo Rossi) 

 



Leon Krier 





ALDO ROSSI 



Colin Rowe and Fred 
Koetter: Collage City 



THE COLLAGE CITY 
1978 



 Bιϊςιμεσ πόλεισ: θ πόλθ ωσ κυκλικό οικοςφςτθμα 

• Η πόλθ ωσ οικότοποσ 
(habitat) του ανκρϊπου  

• Η πόλθ ωσ οικοςφςτθμα 
(ςυςτθμικι κεωρία) 

• Προσ τθ μελλοντικι πόλθ 
ενόσ  κυκλικοφ 
οικοςυςτιματοσ 

 



Επί μζρουσ προςεγγίςεισ 

• Smart cities 

• Connected cities 

• Ecological cities 

• City branding 



“ΟΙ ΠΟΛΕΙ ΣΩΝ ΛΟΓΟΣΤΠΩΝ” 

  
Όχι πολφ καιρό πριν μποροφςεσ να αναγνωρίςεισ 
μια περιοχι από το είδοσ των καταςκευϊν τθσ, 
πλζον αυτό τείνει να εξαλειφκεί. 
  
Οι ςφγχρονεσ πολεοδομικζσ ενότθτεσ ακολουκοφν 
όλεσ τα ίδια πρότυπα δόμθςθσ και αρχιτεκτονικζσ 
ιδιομορφίεσ που κα ανζβαηαν το κόςτοσ 
αποφεφγονται. 



“ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ” 



ΟΙ ΠΟΛΕΙ ΣΩΝ ΛΟΓΟΣΤΠΩΝ 

Πολλζσ φορζσ κακϊσ 
διαςχίηοντασ το οικείο αςτικό 
περιβάλλον ςτο οποίο ζχουμε 
μεγαλϊςει,  παρατθροφμε τισ 
επιγραφζσ και τα λογότυπα των 
καταςτθμάτων δίχωσ να μασ 
προξενοφν τθν αίςκθςθ του 
ξζνου, το αντίκετο, μπορεί να 
μασ φανεί γνϊριμθ μια περιοχι 
λόγο μιασ δθμοφιλοφσ ταμπζλασ 
κάποιου προϊόντοσ ι 
καταςτιματοσ. 



ΟΙ ΠΟΛΕΙ ΣΩΝ ΛΟΓΟΣΤΠΩΝ 

τθν εποχι που θ 
λειτουργικότθτα και θ 
οικονομία είναι ο φψιςτοσ 
ςκοπόσ παρατθροφμε πωσ 
ζνασ οργανιςμόσ που 
ςτεγάηεται ςε κάποιο κτίριο 
πρωτίςτωσ “ποντάρει” ςτο 
λογότυπο που κα φζρει, το 
ςχιμα του, τθ φωτεινότθτα , 
το μζγεκοσ, χαρακτθριςτικά 
που κάποτε απαςχολοφςαν 
και το κτίςμα που κα τα 
ςτεγάςει. 



ΟΙ ΠΟΛΕΙ ΣΩΝ ΛΟΓΟΣΤΠΩΝ 

Η μορφζσ των πόλεων 
αλλάηουν από τθ 
ςυμπεριφορά των 
“λογότυπων”: Αρκετά αργά 
για να μθ μασ προκαλεί 
εντφπωςθ και αρκετά 
γριγορα ϊςτε να το 
ςυνθκίςουμε. 


