Αζηικοποίηζη και διάρθρωζη
ηων πόλεων

Η πόλη
Βαζικά ζηοισεία
1. Φςζικόρ σώπορ:
σπήζειρ γηρ, δίκηςα,
και κηιζμένορ σώπορ
2. Κοινωνικόρ σώπορ:
Δπαζηηπιόηηηερ και
δίκηςα ζςνεπγαζίαρ

Σσέζειρ μεηαξύ ηων
βαζικών ζηοισείων
3. Χωροθέτηση,
ζσεηική θέζη σπήζεων
και δπαζηηπιοηήηων
4. Μεταβολή, εξέλιξη
σπήζεων και
δπαζηηπιοηήηων

Ιδιαιηεπόηηηερ: παπελθόν, γεωγπαθική θέζη,
πεπιβάλλον

Αζηικοποίηζη και εζωηερική οργάνωζη ηων πόλεων
ΑΦΔΣΗΡΙΑ: Μξμξκεμςοικόπ ξικιρμόπ
Α. ΔΗΜΟΓΡΑΥΙΚΗ ΜΔΣΑΒΟΛΗ
Α1. Αύνηρη πληθσρμξύ λόγχ σπεοξυήπ γεμμήρεχμ έμαμςι θαμάςχμ: Pt=Po(1+r)n.
Α2.
Αύνηρη πληθσρμξύ λόγχ ερχςεοικήπ μεςαμάρςεσρηπ. Μεςακιμήρειπ εμςόπ δικςύξσ
ξικιρμώμ, οόλξπ κιμήςοχμ πεοιτεοειακήπ αμάπςσνηπ, υχοξςανικήπ πξλιςικήπ.
Α3.
Νέεπ δοαρςηοιόςηςεπ και χοήρειπ γηπ δημιξσογξύμςαι από ςημ αύνηρη ςξσ
πληθσρμξύ.

B. ΔΝΔΟΑΣΙΚΉ ΔΙΑΣΑΞΗ ΦΡΗΔΩΝ
B1. Δπιλξγή θέρηπ εγκαςάρςαρηπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ και υοήρεχμ γηπ με κοιςήοιξ ςη
γαιξποόρξδξ και ςιπ ειδικέπ απαιςήρειπ κάθε υοήρηπ.
B2. Βιξμηυαμία: απξκέμςοωρη ρςημ πεοιτέοεια ςηπ πόληπ, δσμαμική ςχμ κλάδχμ.
B3. Δμπόοιξ: η αμαζήςηρη θέρεχμ μεγάληπ ποξρπελαριμόςηςαπ (κέμςοξ και άνξμεπ)
B4. Καςξικία: κξιμχμική και ειρξδημαςική διαρςοωμάςωρη.
B5. Δνξπλιρμόπ: ακξλξσθεί ςη γεχγοατία και πξιόςηςα ςηπ καςξικίαπ.
B6. Άνξμεπ κσκλξτξοίαπ: μεςαβξλή ςηπ υχοξυοξμικήπ δξμήπ ςηπ πόληπ. Η διάμξινη μέωμ
ανόμωμ μεςαρυημαςίζει ςιπ ιρξϋφείπ ςξσ υοόμξσ και ςημ απξκέμςοχρη ςχμ υοήρεχμ.
B7. Πξλλέπ επιλξγέπ ρςημ εμδξαρςική γεχγοατία ςχμ υοήρεχμ, δεμ σπάουει μια
αμαγκαρςική διάςανη.

Γ. ΡΤΜΟΣΟΜΙΑ, ΙΣΟ ΚΑΙ ΜΟΡΥΗ ΣΗ ΠΟΛΗ
Γ1. ε ρυέρη με ςιπ υοήρειπ γηπ και ςξ δίκςσξ κσκλξτξοίαπ ποξρδιξοίζεςαι
ξ ιρςόπ ςηπ πόληπ. Οι υοήρειπ θέςξσμ λειςξσογικέπ απαιςήρειπ. Οι
άνξμεπ ξοίζξσμ ςη γεμική διάςανη ςξσ ιρςξύ. Μξμςέλα ιρςξύ πόληπ (βλ.
πξλεξδξμικό ρυεδιαρμό).
Γ2. Η έμςαρη ςηπ υοήρηπ ςηπ γηπ καθξοίζει ςξμ σμςελερςή Δόμηρηπ.
Γ3. Πξλιςιρμικά ποόςσπα καθξοίζξσμ ςη γεωμεςοία ςξσ Δ και ςημ αρςική
μξοτξλξγία. Πάλι πξλλέπ επιλξγέπ.
Γ4. Κοάςξπ, ασςξδιξίκηρη και δημόριξι πόοξι (τξοξλξγία) ποξρδιξοίζξσμ
ςξ δημόριξ χώοξ ρςξμ αρςικό ιρςό. Ιδεξλξγικά μξμςέλα για ςξ
ρυεδιαρμό ςξσ δημξρίξσ υώοξσ.
Δ. ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΙΚΗ ΠΟΛΗ
Δ1. Δημιξσογία μέωμ κέμςοωμ (δεσςεοεσόμςχμ) με υοήρειπ ςξπικξύ
εμπξοίξσ και σπηοεριώμ. Απαουή πξλσκεμςοικήπ δξμήπ ςηπ πόληπ.
Δ2. Δπέκςαρη ςξσ αρςικξύ ιρςξύ και εμρωμάςωρη πεοιαρςικώμ ξικιρμώμ.
Δ3. Αρςικό ρσμευέπ με διακοιςέπ ξικιρςικέπ εμόςηςεπ (πσοήμεπ
/πεοιαρςικξί ξικιρμξί).

