Αστικοποίηση – Τσπολογία Πόλεων
Σταθμοί της Εσρωπαϊκής Αστικοποίησης

1. Μεσαιωνική πόλη
Απαξρή: ε θενπδαιηθή θξίζε ηνπ 14νπ αηψλα
Τν θέληξν ηεο θνηλσληθήο δσήο βξίζθεηαη ζηελ
χπαηζξν, απνθεληξσκέλν νηθηζηηθφ δίθηπν, κεηαβνιή ηεο ηνπηθήο θενπδαιηθήο θνηλφηεηαο
Δθρξεκαηηζκφο νηθνλνκίαο, εγθαηάιεηςε ηεο
δνπινπαξνηθίαο
Οιηθή απνδηάξζξσζε, απφ ηελ χπαηζξν ζηελ
πφιε, απφ ηε θενπδαξρία ζηνλ θαπηηαιηζκφ
Αληηπξνζσπεπηηθφο ηχπνο: Ιζηνξηθά θέληξα επξσπατθψλ πφιεσλ

2. Εμπορικές πόλεις
Παγθφζκηεο πφιεηο θαη εκπνξηθφο θαπηηαιηζκφο (15νο θαη 16νο)
Μεζφγεηνο, εκπφξην θαη ξφινο ησλ Ιηαιηθψλ πφιεσλ, αληαιιαγέο κε ηελ
Αλαηνιή
Ιζιάκ θαη θξίζε ηεο κεζνγείνπ
Αλαθαιχςεηο, λένο θφζκνο, παγθφζκηεο αγνξέο, Ιβεξηθή ρεξζφλεζνο,
απνηθηαθέο ζρέζεηο, ην ρξπζάθη ηεο λ. Ακεξηθήο
Δπελδχζεηο ρξεκάησλ απφ ην εκπφξην θαη ηελ πεηξαηεία: βηνηερλία, αθίλεηα, νη
επελδπηέο βγαίλνπλ εθηφο ησλ πφιεσλ, δεκηνπξγία ηνπηθήο/δηεζλνχο
νηθνλνκίαο
Υθαληνπξγία, Λνκβαξδία, Τνζθάλε, Φιάλδξα, πξψηεο ζπγθξνχζεηο κε
ζπληερλίεο, πνιινί εξγάηεο, ρακειή παξαγσγηθφηεηα, θαη’ νίθνλ παξαγσγή
θαη καληθαθηνχξα.
Υποκατάστασε τοσ εμπορίοσ ηεο Μεζνγείνπ απφ Οιιαλδνχο θαη Βξεηαλνχο
Σην ηέινο ηνπ εκπνξηθνχ θαπηηαιηζκνχ (16-17νο): ην εκπφξην, ε νηθνλνκία θαη
ε εμνπζία κεηαθηλνχληαη πξνο Άκζηεξληακ θαη Λνλδίλν

Αληηπξνζσπεπηηθφο ηχπνο: Βελεηία

3. Πόλη στη βιομητανική επανάσταση
Βιομετανική πόλε και βιομετανική επανάστασε (18ος)
Νέεο κεραλέο θαιιηέξγεηαο, Jethro Tull, άλνδνο παξαγσγηθφηεηαο
ζηε γεσξγία, πεξηθξάμεηο: αλεξγία ζηελ χπαηζξν, εηζξνή
πιεζπζκνχ
Αζηηθνπνίεζε: Γπλάκεηο άπσζεο θαη έιμεο
Καηαζθεπή θαηνηθηψλ απφ ην ηδησηηθφ θεθάιαην, εμαζιίσζε
ζπλζεθψλ δσήο, κεγάιε πξνζθνξά εξγαζίαο, ζλεζηκφηεηα,
επηδεκίεο
Φακειή ακνηβή, κηθξή πξνζθνξά θαηνηθίαο, πςειέο ηηκέο,
ππθλφηεηα θαηνίθεζεο
Ταρχηαηε αχμεζε ησλ πφιεσλ, ζρεκαηηζκφο κεγάισλ
κεηξνπνιηηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ (Μάληζεζηεξ 1750-1850)

Αληηπξνζσπεπηηθφο ηχπνο: Μάληζεζηεξ

4. Φιλελεύθερη (Βικτοριανή) πόλη
Βικτοριανή μετρόπολε (1850 - 1920)
Πφιε ηεο βηνκεραλίαο κεηάιινπ,
θισζηνυθαληνπξγίαο, λαππεγείσλ
Δμαζιίσζε ηνπ πιεζπζκνχ, εγθιεκαηηθφηεηα θαη
κεγάιε ζλεζηκφηεηα, επηδεκίεο
Κνηλσληθφο θαηαθεξκαηηζκφο θαη θνηλσληθή
δηαίξεζε ησλ πεξηνρψλ ηεο πφιεο
Έιιεηςε ξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ πνιενδνκίαο,
ηζηνξηθηζκφο, κλεκεηαθφηεηα
Οη πνιενδνκηθέο ιχζεηο επαθίεληαη ζηελ αηνκηθή
αγαζνεξγία
Αληηπξνζσπεπηηθφο ηχπνο: Λνλδίλν

5. Μοντέρνα πόλη
Λειτοσργική πόλε και μαδική παραγωγή (1920 - 1975)
Απάληεζε ζηα αδηέμνδα ηεο βηθηνξηαλήο πφιεο
Νέεο αξρέο πνιενδφκεζεο: ζπλέδξηα ησλ CIAM, Le
Corbusier, Zoning θαη απαμίσζε ιφγσ αλάκεημεο, δφκεζε
ζε χςνο, ειεχζεξε δηάηαμε, ζπλζήθεο πγηεηλήο, αθαίξεζε
Δπεθηάζεηο πφιεσλ θαη λέεο πφιεηο κεηά ηνλ πφιεκν,
αξρέο ιεηηνπξγηθήο πφιεο, πξναζηηνπνίεζε
Μαδηθή θαηνηθία, βηνκεραλίεο ησλ εζσηεξηθψλ
νηθνλνκηψλ θιίκαθαο,
Δπέθηαζε δηθηχσλ, εκεξήζηεο κεηαθηλήζεηο
Αληηπξνζσπεπηηθφο ηχπνο: Μεηξφπνιε - Σηθάγν

6. Πόλεις γνώσεων και τετνολογίας
Πόλεις τες τετνολογίας και παγκοσμιοποίεσες (1980-)
Κξίζε παξαδνζηαθψλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ θαη πφιεσλ
Κξίζε- Παγθνζκηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ
Τερλνινγηθή επαλάζηαζε πιεξνθνξηθήο, ηειεπηθνηλσληψλ
Νέα θέληξα αλάπηπμεο θαη βηνκεραληθνί ρψξνη: ε λεζίδα
(cluster) θαη ην δίθηπν
Πόλεις της γνώσης και της τεχνολογίας
Αλαπιάζεηο θεληξηθψλ πφιεσλ
Χεθηαθέο πφιεηο
Νέα ζπλζήθε ηεο γλψζεο: Μεηακνληεξληζκφο
Πφιεηο γηα ηελ θνηλσλία θαη νηθνλνκία ηεο γλψζεο
Αληηπξνζσπεπηηθφο ηχπνο: Silicon valley / Sophia Antipolis

Νέο-ελληνικές πόλεις
1900-1920: Οινθιήξσζε ηνπ εζληθνχ ρψξνπ
1922: Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, πξνζθπγηθή εγθαηάζηαζε ζηελ Αζήλα θαη
Θεζζαινλίθε, λέεο ηερλνινγίεο εκπνξίνπ θαη αγξνηηθνχ ηνκέα,
εκπνξεπκαηνπνίεζε, κεζνπνιεκηθή εθβηνκεράληζε
1950-1970: Ταρχξπζκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, εθβηνκεράληζε, μέλεο
επελδχζεηο, νη επελδχζεηο αθνινπζνχλ ηελ αγνξά (Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε),
εκπφξην, βηνκεραλία, ππεξεζίεο πνιψλνληαη γεσγξαθηθά, ε δηπιή αγνξά
θαηνηθίαο (αληηπαξνρή θαη απηνζηέγαζε), απζαίξεηε δφκεζε θαη εξγαηηθά
πξνάζηηα
1980-1990: Οηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή θξίζε, αλεξγία, ππεξρξέσζε,
παξανηθνλνκία, απζαίξεηε δφκεζε θαη δεχηεξε θαηνηθία, δπτζκφο,
απνβηνκεράληζε θαη λενεθβηνκεράληζε, αλάπηπμε αιιά θαη δηαζηξσκάησζε,
λέεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, ελδηάκεζεο πφιεηο, δηεζλνπνίεζε.
1990 - : Βήκαηα παγθνζκηνπνίεζεο. Η ππεξζπγθέληξσζε ζην ΠΣ Αζελψλ. Η
δηεζλνπνίεζε ησλ Αζελψλ (πιεζπζκηαθή ζχλζεζε, κεγάια έξγα, νιπκπηαθνί
αγψλεο 2004). Η Θεζζαινλίθε θνηηάδεη ηε βαιθαληθή ελδνρψξα.

Αστικοποίηση
Σςνέσειερ
Δςνάμειρ άπωζηρ:
αποδιάπθωζη αγποηικού
σώπος
Δςνάμειρ έλξηρ: ανάπηςξη
βιομησανίαρ / ςπηπεζιών
Παγκοζμιοποίηζη βάζη
ανάπηςξηρ πόλεων
Σςνεσήρ βεληίωζη βιοηικού
επιπέδος και ζςνθηκών
πόλεων

Αζςνέσειερ
Εξέλιξη καηά ζηάδια
Απσικέρ ζςνθήκερ: αναπσία,
ςποβάθμιζη
Απσικόρ πςπήναρ – ιζηοπικό
κένηπο
Πποζθεηικέρ επεμβάζειρ με
διαθοπεηικό σαπακηήπα
ανάλογα με ηη θάζη ανάπηςξηρ
Πόλειρ ‘πποϊόν’ και
‘διαμοπθωηήρ’ κοινωνικών /
οικονομικών ζςνθηκών

