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Louis François Sébastien Fauvel  
Η Αθήνα στο τέλος του 18ου αιώνα 



W.M. Leake, Topography of Athens, London, 1821 



Κλεάνθης και Schaubert, το σχέδιο της Νέας Αθήνας 



Κλεάνθης και Schaubert, το σχέδιο του Πειραιά 



Κλεάνθης και Schaubert, Αθήνα και Πειραιάς σε ιδανικό συσχετισμό 















Philipp von Foltz, Ο Περικλής αγορεύει στην Πνύκα, 1852 



Στην Πνύκα μπορούσαν να 
συγκεντρωθούν 10.000 
πολίτες που ψήφιζαν 
σηκώνοντας το χέρι. Τα 
παλιότερα χρόνια οι 
πολίτες  είχαν τα μάτια 
στραμμένα στην Ακρόπολη 
και στην πόλη. Από τα 
κλασικά χρόνια, τη θέση 
αυτή είχε καταλάβει ο 
ρήτορας. 



Η σκηνή της Δημοκρατίας 
Christian Hansen: η Ακρόπολη από την Πνύκα το 1838  



Rudolph Muller: η Ακρόπολη από την Πνύκα το 1862  



Η Αθήνα από την Πνύκα σήμερα 



Ο λόφος των πολιτών υψώνεται απέναντι  
στον λόφο των θεών στη διαγώνιο που οδηγεί 
από την Αγορά στο Θέατρο του Διονύσου και 
την οδό των Μακρών Τειχών 













Η αρχή της οδού των Μακρών Τειχών όπως τη διαμόρφωσε ο Πικιώνης τη 
δεκαετία του 50 για να βελτιώσει τις προσβάσεις και τη θέα στην Ακρόπολη 



Τα ερείπια του ανατολικού τμήματος του Διπύλου υπέρ των Πυλών όπως τα 
διαμόρφωσε ο Πικιώνης απέναντι από τον Άγιο Δημήτρη Λουμπαρδιάρη 



Η θέα όταν πηγαίνεις από τα Μακρά Τείχη στην Αθήνα αναδεικνύει στο 
βάθος του πεδίου την Ακρόπολη 



Η θέα όταν πηγαίνεις από τα Μακρά Τείχη στην Αθήνα αναδεικνύει στο 
βάθος του πεδίου την Ακρόπολη 











Edward Dodwell, Το παζάρι της Αθήνας, 1821 







Leo von 
Klenze  

η Νέα 
Αθήνα 
1834 



Leo von 
Klenze 

η αρχαία 
Αθήνα 



Η Αθήνα του 
Kaupert, 1870 



Fred 
Boissonas 
Ακρόπολη 
1903 



Fred 
Boissonas 
Ακρόπολη 

1903 



Η νέα Αθήνα έχει μετατοπιστεί στα βόρεια και έχει άλλο κέντρο 



Fred 
Boissonas 
Ομόνοια 
1911 



















Ενοποίηση αρχαιολογικών Χώρων 1983 











Το νέο δομικό 
τρίγωνο του 
κέντρου :  
Οι τρεις γραμμές 
του μετρό 
συναντώνται ανά 
δύο στην 
Ομόνοια, το 
Σύνταγμα και το 
Μοναστηράκι 



Οι τρεις ιστορικοί κύκλοι της σύγχρονης Αθήνας 



Ο τρίτος κύκλος στην Αθήνα του 21ου αιώνα 



Ο τρίτος κύκλος στην Αθήνα του 21ου αιώνα 



Ο γεωμετρικός τόπος των 
10 λεπτών με τα πόδια από 
τους σταθμούς  Ομόνοια / 
Σύνταγμα / Μοναστηράκι 

     3 σταθμοί 
     2 σταθμοί 



Το σχέδιο ανασυγκρότησης του κέντρου της Αθήνας με άξονα την οδό 
Πανεπιστημίου υλοποιεί τον τρίτο κύκλο και δημιουργεί ένα αστικό δακτύλιο 
που συνδέει τις ζωντανές γειτονιές του κέντρου με τα ιστορικά κτίρια, τα 
μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας 



Η νέα 
κυκλοφοριακή 
οργάνωση  του 
κέντρου της 
Αθήνας 
αποθαρρύνει τη 
διαμπερή κίνηση 
αυτοκινήτων,  
ενισχύει τη 
δημόσια 
συγκοινωνία  και 
δίνει την ποιοτική 
προτεραιότητα 
στον  πεζό και το 
ποδήλατο 
 



Σχηματική παράσταση της υλοποίησης του 
τρίτου κύκλου στο νέο κέντρο της Αθήνας 



Μεταβαλλόμενες 
κεντρικότητες: ίχνη τόπου και 
ιζήματα χρόνου  
στην Αθήνα 


