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Ιππόδαμος ο Μιλήσιος 

• Αρχιτέκτονας

• 498π.Χ.- 408π.Χ.

• Μίλητος

• Γιος του Ευρυφώντα.

• Ο πατέρας της 

πολεοδομίας.



Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη :

Ο Ιππόδαμος ήταν ο πρωτοπόρος της πολεοδομίας

Σχεδίασε μια «ιδανική πόλη» για 10.000 πολίτες τριών 

τάξεων 

«Ορισμένοι τον θεωρούσαν υπερβολικό, με τα μακριά 

μαλλιά του, τον ακριβό του στολισμό και την ίδια φθηνή και 

ζεστή ενδυμασία που φορούσε χειμώνα-καλοκαίρι».



• Οι κατοικίες ακολουθούν 

συγκεκριμένη 

τυπολογία.

• Όλοι οι δρόμοι ίσοι στο 

φάρδος.

• Ιππόδαμος:  « Ο πρώτος μη πολιτικός που διερεύνησε την 

καλύτερη μορφή διακυβέρνησης»

• Ορθογώνια παραλληλόγραμμα οικοδομικά τετράγωνα (κάναβος).



• Χωρισμός της γης σε: Ιερή- Δημόσια- Ιδιωτική

• Κοινός κάναβος υποδιαιρέσεων σε όλη την πόλη

• Οι πλατείες και τα δημόσια κτίρια εισάγονται στο σχέδιο.



Πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο γύρω 

από την ανάπτυξη του Ιπποδάμειου 

συστήματος



Τέλη 6ου αι. – Αρχές 5ου αι. π.Χ

• Ανατροπή τυράννων στην Αθήνα

• Νίκη στους Περσικούς πολέμους 

• Μετατροπές στην πολεοδομία

• Ιπποδάμειο σύστημα

• Δημοκρατία

• Ισονομία 



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Πειραιάς : Πόλη με Ιπποδάμειο 

Σύστημα

Χάραξη 

παράλληλων 

δρόμων που 

τέμνονται κάθετα 

δημιουργώντας 

«οικοδομικά 

τετράγωνα»



 Με τη βοήθεια των δρόμων που βρέθηκαν μπόρεσε να γίνει 

αναπαράσταση του δικτύου των οικοδομικών τετραγώνων, 

χωρίς κενά. Αποδείχτηκε ότι ο Πειραιάς είχε το πιο πυκνό 

οδικό δίκτυο και διέθετε, όπως και η Μίλητος, τρεις πλατιές 

λεωφόρους. Δύο μεγάλες πλατείες όριζαν το κέντρο της 

πόλης. Μία από αυτές πρέπει να ήταν η γνωστή από 

επιγραφές Ιπποδάμειος Αγορά. 

 Εκτός από τη Μίλητο, μεγάλης σημασίας για την εξέλιξη 

της ελληνικής πολεοδομίας ήταν η κατασκευή του νέου 

λιμανιού των Αθηνών, του Πειραιά.

 Οι πολυάριθμες σωστικές ανασκαφές της Αρχαιολογικής 

Υπηρεσίας στην πόλη αυτή, όπου σήμερα δεσπόζουν 

ψηλά κτήρια, αποκάλυψαν 16 αρχαίους δρόμους και 12 

κατοικίες σε λιγότερο ή περισσότερο άρτια κατάσταση.



 Ως ένδειξη της ιδιαίτερης εκτίμησης τους οι 

Αθηναίοι απένειμαν στον Ιππόδαμο, τον 

αρχιτέκτονα του Πειραιά, το δικαίωμα του 

πολίτη. 

 Σύμφωνα με κάποια κάπως συγκεχυμένη 

πληροφορία, ο Ιππόδαμος φέρεται να 

κατοικούσε σε σπίτι στον Πειραιά, το οποίο του 

είχαν χαρίσει οι κάτοικοι. 

 Μόνο μετά από επισταμένη ανάλυση των 

κατοικιών ανακαλύφθηκε ότι τα σπίτια ήταν όλα 

ίδια και ότι Ο Πειραιάς στη δεκαετία των 70 τού 

5ου π.Χ. αιώνα έμοιαζε με σύγχρονη συνοικία 

«κατοικιών σε σειρά».



Τσαντιγκάρ - Πόλη στην Ινδία

Η Τσαντιγκάρ είναι 

πόλη και περιοχή της 

Ινδίας, που αποτελεί 

την πρωτεύουσα δύο 

πολιτειών, της 

Χαρυάνα και του 

Παντζάμπ. 

Η λέξη Τσαντιγκάρ

μεταφράζεται ως 

"Φρούριο του Τσαντί"



Πόλεις με φυσική εξέλιξη

Πόλεις με φυσική εξέλιξη ονομάζονται οι πόλεις στις οποίες 

δεν υπάρχει σύστημα πολεοδόμησης και τα κτήρια 

χτίζονται γύρω από ένα κέντρο, όπως ένα ναό ή μία 

πλατεία.

Αναφιώτικα , Συνοικία με Φυσική Εξέλιξη



ΤΡΙΠΟΛΗ

Πόλεις με φυσική εξέλιξη



ΑΡΧΑΙΑ ΜΙΛΗΤΟΣ

Γενέτειρα πόλη του Ιππόδαμου του Μιλήσιου

• Αρχαία ελληνική πόλη 

της Ιωνίας.

• Κατοικούνταν από την 

εποχή του Χαλκού.

• Υπήρξε σπουδαίο 

κέντρο φιλοσοφίας και 

επιστημών.



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ 

ΜΙΛΗΤΟΥ

• Το σχέδιο της πόλης της 

Μιλήτου έμοιαζε με σχάρα.

• Σχεδιάστηκε από τον 

Ιππόδαμο τον Μιλήσιο και 

ήταν η πρώτη πόλη που 

σχεδιάστηκε με βάση το 

ιπποδάμειο πολεοδομικό 

σύστημα.

• Έγινε το βασικό σχέδιο για 

την πολεοδομία των 

ρωμαϊκών πόλεων.



Τα οικοδομικά τετράγωνα στο βορρά και στο νότο 

είχαν ίδιο μέγεθος και αποτελούνταν από 

ισομεγέθη τεμάχια 260 τ.μ. 

Το μέτρο αυτό, που ισχύει ακόμα και σήμερα για 

"μονοκατοικίες σε σειρά", υπήρξε καθοριστικό για 

ολόκληρη την Κλασική περίοδο.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ



ΗΠΑ-Σαβάνα (Savannah)

• Η Σαβάνα είναι η 
παλαιότερη πολη της 
Αμερικάνικης πολιτιας 
Georgia .

• Ο ιδρυτής της, James E. 
Oglethorpe (1733) 
δημιούργησε ένα σχέδιο 
πόλης το οποίο διέφερε 
απο εκείνο των 
υπόλοιπων  Αμερικάνικων 
πολιτειών.



Savannah 18ος αι.

• Ο  James E. Oglethorpe  

χώρισε  την    Σαβάνα  σε  

οικοδομικα τετράγωνα .

• Στο μεγαλύτερο μέρος της 

πόλης παρατηρούνται ακόμα 

και σήμερα χαρακτηριστικά 

του Ιποδάμμειου συστήματος        

James Edward Oglethorpe 

was an 18th century member 

of British Parliament who also 

founded the U.S. colony of 

Georgia.



Dodge City-KANSAS-ΗΠΑ



Dodge City-KANSAS-ΗΠΑ

Οχυρό Mann  πρώτος 

οικισμός  στην περιοχή  

που αργότερα 

ονομάστηκε Dodge 

City,  χτίστηκε  το 

1847 



Ο ορθοκανονικός τρόπος οργάνωσης και η
αρίθμηση των δρόμων έχει γίνει με τέτοιο τρόπο 
ώστε να καλύψει οποιαδήποτε μελλοντική εξέλιξη 
της πόλης.



Salt Lake City-ΗΠΑ

• Είναι η πρωτεύουσα της πολιτείας Γιούτα των Η.Π.Α.   

• Κατά το μεγαλύτερο 

μέρος έχει σχεδιαστεί με 

βάση το Ιπποδάμειο 

Σύστημα 

•Οι δρόμοι έχουν χαρακτεί

έτσι ώστε να τέμνονται 

κάθετα, με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται οικοδομικά 

τετράγωνα και πλατείες 



Washington D.C

• Η Washington D.C ειναι η πρωτευουσα των Η.Π.Α (1790)

• Η πόλη σχεδιάστηκε από τον Pierre Charles L Enfant και 
υλοποιήθηκε από τον Andrew Ellicott 

Andrew Ellicott



Η εφαρμογή του ιπποδάμειου
συστήματος στην Washington



LEIMERT PARK - ΗΠΑ

• Γειτονιά στα νότια
της πόλης Λος
Άντζελες

• 1928 

Ιδρυτής: Walter H. 
Leimert

Αρχιτέκτονες: Olmsted
Brothers



PANORAMA CITY- ΗΠΑ

• Γειτονιά στην κοιλάδα Σαν Φερνάντο (εκτός πόλης Λος 

Άντζελες)

• Χτίστηκε το 1948 από τον βιομήχανο Henry J. Kaiser και 

με βοηθό του εργολάβο Fritz B. Burns



ΣΧΕΔΙΟ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΟΛΗΣ 

ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ 

ΚΑΝΑΒΟ

EIXAMPLE - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ



ILDEFONS 
CERDA(1815-

1876)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



AUSTIN TEXAS (1839)-ΗΠΑ

Πρωτεύουσα 
της πολιτείας 
του Τέξας.

Χτισμένη με 
βάση το 
ιπποδάμειο
πολεοδομικό 
σύστημα.



EDWIN WALLER(1800-1881)

Ο αρχιτέκτονας της 
πόλης -την έχτισε το 
1839.
Το σχέδιο πλέγματος 
που σχεδίασε 
αποτελεί τη βάση των 
δρόμων του Ώστιν
στο κέντρο της πόλης.



OKLAHOMA CITY  - ΗΠΑ



https://www.google.gr/search?q=%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BC%

CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&sourc

e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjE6-

vKq4_ZAhUMaVAKHQ4hB6UQ_AUICigB&biw=1093&bih=501#imgdii=CCmq4hVqgto0eM:&imgrc=0svC

z1kiQk4KaM:

https://www.google.gr/search?q=%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BC%

CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&sourc

e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjE6-

vKq4_ZAhUMaVAKHQ4hB6UQ_AUICigB&biw=1093&bih=501#imgdii=W089AW6diGCBsM:&imgrc=0sv

Cz1kiQk4KaM:

http://www.ekivolos.gr/H%20poleodomia%20ths%20klasikhs%20periodou.htm

https://www.findagrave.com/memorial/18182#

https://en.wikipedia.org/wiki/Ildefons_Cerd%C3%A0

https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Ellicott

http://historynet.com/wp-content/uploads/image/2009/Wild%20West/Dodge.jpg

ΙΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

http://www.ekivolos.gr/H poleodomia ths klasikhs periodou.htm
https://www.findagrave.com/memorial/18182
https://en.wikipedia.org/wiki/Ildefons_Cerd%C3%A0
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Ellicott
http://historynet.com/wp-content/uploads/image/2009/Wild West/Dodge.jpg


ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


