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Οι έξυπνες πόλεις αποτελούν τµήµα του ευρύτερου σχεδίου των δυτικών κοινωνιών για
µετάβαση στην κοινωνία και οικονοµία της γνώσης. Περιγράφουν περιβάλλοντα που
βελτιώνουν τις ανθρώπινες ικανότητες δηµιουργικότητας, µάθησης και καινοτοµίας.
∆ηµιουργούνται από την συνένωση τοπικών συστηµάτων καινοτοµίας που λειτουργούν µέσα
στις πόλεις (τεχνολογικές συνοικίες, τεχνολογικά πάρκα, πόλοι καινοτοµίας, clusters) µε
ψηφιακά δίκτυα και εφαρµογές της κοινωνίας της πληροφορίας. Η αξία τους βρίσκεται στη
δυνατότητα να συγκεντρώνουν και να συνδυάζουν τρεις µορφές ευφυΐας: ανθρώπινη του
πληθυσµού των πόλεων, συλλογική των θεσµών καινοτοµίας, και τεχνητή των ψηφιακών
δικτύων και εφαρµογών.
∆ύο επιστηµονικά παραδείγµατα (cyber cities vs. ευφυείς κοινότητες) ανταγωνίζονται στη
δηµιουργία έξυπνων πόλεων. Οι κυβερνοπόλεις (cyber cities) αντιµετωπίζουν τις έξυπνες
πόλεις ως πρόβληµα ψηφιακής δικτύωσης, αισθητήρων, intelligent agents, και
αυτοµατοποίησης της συλλογής και επεξεργασίας της πληροφορίας. Οι θεωρίες για τις
ευφυείς κοινότητες κατανοούν τις έξυπνες πόλεις ως αποτέλεσµα συνδυασµού ανθρώπινων
ικανοτήτων, θεσµών µάθησης, και ψηφιακής τεχνολογίας, που οδηγεί σε νέες λειτουργίες των
πόλεων, όπως στρατηγική ευφυΐα, µεταφορά τεχνολογίας, καινοτοµία µέσω συνεργασίας, και
ψηφιακή παροχή υπηρεσιών.

1. Έξυπνες πόλεις
Οι ‘έξυπνες πόλεις’ δηµιουργούνται από τη σύγκλιση δύο µεγάλων ρευµάτων της σύγχρονης
σκέψης για την πόλη και την αστική ανάπτυξη: αφενός του επαναπροσδιορισµού της πόλης
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µέσα από τις τεχνολογίες επικοινωνίας, την ψηφιακή δικτύωση και αναπαράστασή της, και
αφετέρου από την κατανόηση της πόλης ως περιβάλλοντος δηµιουργικότητας και καινοτοµίας.
Ο όρος (intelligent cities / smart cities) χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσουµε περιοχές
(πόλεις, περιφέρειες, συνοικίες πόλεων, clusters) στις οποίες το τοπικό σύστηµα καινοτοµίας
υποστηρίζεται και αναβαθµίζεται µέσω ψηφιακών δικτύων και εφαρµογών. Με τη χρήση
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας το σύστηµα καινοτοµίας αποκτά µεγαλύτερο
βάθος και εµβέλεια, ενώ οι λειτουργίες του γίνονται περισσότερο διαφανείς και
αποτελεσµατικές. Η πόλη κερδίζει σε ικανότητα καινοτοµίας, που µεταφράζεται σε
ανταγωνιστικότητα και ευηµερία. ∆ύο βασικές συνιστώσες των έξυπνων πόλεων είναι:
• Το σύστηµα καινοτοµίας (τοπικό / περιφερειακό), το οποίο καθοδηγεί την ανάπτυξη
γνώσεων και τεχνολογιών στους οργανισµούς της περιοχής (επιχειρήσεις,
πανεπιστήµια, τεχνολογικά κέντρα, θερµοκοιτίδες, κ.α.), και
• Οι ψηφιακές εφαρµογές διαχείρισης πληροφορίας και γνώσεων, που διευκολύνουν
την πληροφόρηση, την επικοινωνία, τη λήψη αποφάσεων, τη µεταφορά και εφαρµογή
τεχνολογιών, τη συνεργασία στην καινοτοµία, κ.α.
Παρά τη σαφή διασύνδεση µε την κοινωνία της δηµιουργικότητας και την κοινωνία της
πληροφορίας, η έννοια της ‘έξυπνης πόλης’ είναι ακόµη αµφιλεγόµενη. Σ’ αυτό συµβάλλουν
τρεις λόγοι. Ταυτίσθηκε µε ψηφιακές αναπαραστάσεις των πόλεων, τις ψηφιακές πόλεις,
και χρησιµοποιήθηκε ισοδύναµα και εναλλακτικά µε τους όρους ‘digital city’ και ‘cyber city’.
Εντούτοις, είναι βέβαιο ότι δεν αρκεί η επιπλέον δυνατότητα επικοινωνίας που προσφέρει µια
ψηφιακή πλατφόρµα ή µια ψηφιακή αναπαράσταση της πόλης για να χαρακτηρισθεί ένα
αστικό σύστηµα ως ευφυές. Μια δεύτερη πηγή σύγχυσης δηµιουργήθηκε από τη µεταφορική
χρήση του όρου ως κοινός τόπος ποικίλων ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστηµάτων και
ψηφιακών εφαρµογών επί των λειτουργιών των πόλεων. Το MIMOS (Malaysian Institute of
Microelectronic Systems) για παράδειγµα, σηµειώνει ότι στις µεταφορικές χρήσεις του όρου
‘intelligent city’ συµπεριλαµβάνονται οι έννοιες ‘invisible city', ‘information city’, 'wired city',
'telecity', ‘knowledge-based city', ‘virtual city’, ‘electronic communities’, 'electronic spaces',
'flexicity', ‘teletopia', 'cyberville', etc., στις περισσότερες από τις οποίες λείπουν στοιχεία
ευφυΐας. Μια τρίτη πηγή σύγχυσης προέρχεται από την επικάλυψη µε εφαρµογές ευφυούς
περιβάλλοντος, όρος που χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει διαδραστικούς χώρους που
ενσωµατώνουν υπολογιστικά συστήµατα στο φυσικό χώρο και στους οποίους η υπολογιστική
ισχύς χρησιµοποιείται απρόσκοπτα για να υποβοηθήσει τις καθηµερινές δραστηριότητες.

2. Τρία επίπεδα µιας έξυπνης πόλης
Η ευφυής πόλη είναι ένα πολυεπίπεδο περιοχικό σύστηµα καινοτοµίας. Συνθέτει ανθρώπινες
ικανότητες και δραστηριότητες έντασης-γνώσεων, θεσµούς τεχνολογικής µάθησης, και
ψηφιακούς χώρους επικοινωνίας, ώστε να µεγιστοποιείται η ικανότητα καινοτοµίας της
περιοχής αναφοράς της. Αποτελεί την πιο εξελιγµένη µορφή περιοχικών συστηµάτων
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καινοτοµίας που γνωρίζουµε σήµερα, ένα σύστηµα τρίτης γενιάς, µετά τα καινοτόµα clusters
και τις µαθησιακές περιφέρειες. Συγκροτείται από την επαλληλία σειράς επιπέδων, σε
αντιστοιχία µε την εξέλιξη των διεργασιών της καινοτοµίας σε φυσικό, θεσµικό, και ψηφιακό
χώρο.
Επίπεδο Ι: Είναι το επίπεδο βάσης και περιλαµβάνει τις δραστηριότητες έντασης-γνώσεων της
πόλης. Πρόκειται για δραστηριότητες µεταποίησης και υπηρεσιών που (συνήθως) αυτόοργανώνονται σε συστάδες και συνοικίες (clusters). Η εγγύτητα στο φυσικό χώρο είναι το
άµεσο συνδετικό στοιχείο που ενοποιεί τις επιµέρους µονάδες και οργανισµούς σε ένα ενιαίο
σύστηµα παραγωγής και καινοτοµίας. Η ικανότητα καινοτοµίας βασίζεται στην εξειδίκευση,
την ατοµική δηµιουργικότητα, και τη συνεργασία µέσα στο cluster. Το επίπεδο αυτό συνδέεται
άµεσα µε τους ανθρώπους της πόλης: την ευφυΐα, εφευρετικότητα και τη δηµιουργικότητά
τους. Ταυτίζεται µε ότι περιέγραψε ο
Richard Florida2 ως ‘νέα δηµιουργική τάξη’,
επιστηµόνων, καλλιτεχνών, επιχειρηµατιών, επενδυτών κινδύνου, και άλλων ταλαντούχων
και δηµιουργικών ατόµων που συγκεντρώνονται σε µια πόλη και καθορίζουν τη διαδροµή
ανάπτυξής της.
Εικ. 1: Τρία επίπεδα µιας έξυπνης πόλης
Πηγή: Komninos (2006)3
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Επίπεδο ΙΙ: Ένα δεύτερο επίπεδο περιλαµβάνει τους θεσµικούς µηχανισµούς κοινωνικής
συνεργασίας για µάθηση και καινοτοµία: θεσµοί και µηχανισµοί στρατηγικής πληροφόρησης,
συγκριτικής αξιολόγησης, χρηµατοδότησης κινδύνου, µεταφοράς τεχνολογίας, συνεργατικής
ανάπτυξης νέων προϊόντων. Το επίπεδο αυτό σχετίζεται µε τη συλλογική ευφυΐα του
πληθυσµού της πόλης, η οποία απορρέει από τους θεσµούς κοινωνικής συνεργασίας. Είναι η
ευφυΐα ενός πληθυσµού, όπως αυτή κωδικοποιείται µέσα σε καθιερωµένες πρακτικές και
καθηµερινές ρουτίνες εργασίας.
Επίπεδο ΙΙΙ: Ένα τρίτο επίπεδο περιλαµβάνει τα ψηφιακά εργαλεία και εφαρµογές υποστήριξης
της καινοτοµίας, τα οποία δηµιουργούν ένα εικονικό περιβάλλον χειρισµού της πληροφορίας
και των γνώσεων. Το επίπεδο αυτό αφορά στο σύστηµα τεχνητής ευφυΐας που είναι στη
διάθεση του πληθυσµού της πόλης για να υποστηρίξει τόσο τις ατοµικές επιλογές του, όσο και
τη συλλογική επικοινωνία και συνεργασία. Πρόκειται για το δηµόσιο σύστηµα ψηφιακής
επικοινωνίας, µε ψηφιακά δίκτυα και υπηρεσίες, εφαρµογές τεχνητής ευφυΐας, ψηφιακούς
χώρους και εργαλεία επίλυσης προβληµάτων, την επικοινωνία σε εικονικό περιβάλλον, το
δηµόσιο ψηφιακό περιεχόµενο που είναι στη διάθεση του πληθυσµού της πόλης (Εικ. 2).
Εικ. 2: Επίπεδο ΙΙΙ - Η ψηφιακή διάσταση των έξυπνων πόλεων
Πηγή: Tsarchopoulos (2006)4
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Η έννοια της ‘έξυπνης πόλης’ και το σχέδιο για την πραγµατοποίησή της παραπέµπει και στις
τρεις παραπάνω διαστάσεις του φυσικού, θεσµικού, και ψηφιακού χώρου της σύγχρονης
πόλης: στους ανθρώπους, στους θεσµούς συνεργασίας, και στα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης
γνώσεων και καινοτοµίας5. Μιλώντας εποµένως κυριολεκτικά και όχι µεταφορικά, ο όρος
‘ευφυής πόλη’ χαρακτηρίζει ένα οργανισµό (κοινότητα, συνοικία, πόλη, περιφέρεια):
1. µε αναπτυγµένες δραστηριότητες έντασης-γνώσεων, σε σχέση µε τις οποίες αυτή
µεταβάλλεται, προσαρµόζεται, και εξελίσσεται,
2. µε θεσµούς και εµπεδωµένες ρουτίνες κοινωνικής συνεργασίας για την απόκτηση,
προσαρµογή και ανάπτυξη γνώσεων και τεχνογνωσίας,
3. µε αναπτυγµένο σύστηµα επικοινωνίας και διαχείρισης γνώσεων, το οποίο επιτρέπει να
συγκεντρώνει πληροφορία από το περιβάλλον, να την επεξεργάζεται, να µαθαίνει, και
να προσαρµόζει ανάλογα τη δράση της,
4. µε αποδεδειγµένη ικανότητα καινοτοµίας, διαχείρισης και επίλυσης προβληµάτων που
τίθενται για πρώτη φορά, καθώς η καινοτοµία, η διαχείριση της αβεβαιότητας, η
επίλυση νέων προβληµάτων, αποτελούν κρίσιµα µέτρα κάθε µορφής ευφυΐας.

3. Εφαρµογές: Κυβερνοπόλεις vs. έξυπνες κοινότητες
∆ύο µεγάλες πρωτοβουλίες δηµιουργίας έξυπνων πόλεων είναι σε εξέλιξη, υποστηριζόµενες
από τα κινήµατα για ‘Smart Communities’ και ‘Intelligent Communities’.
Το World Foundation for Smart Communities ξεκίνησε το 1997 και αποτέλεσε την πρώτη
συστηµατική προσπάθεια σύνδεσης των πόλεων µε τις τεχνολογίες επικοινωνίας και
πληροφορίας. «Μια έξυπνη κοινότητα είναι η κοινότητα που κάνει µια συνειδητή προσπάθεια
να χρησιµοποιήσει τεχνολογίες πληροφορικής ώστε να µετασχηµατίσει τη ζωή και εργασία στη
περιοχή της µε σηµαντικό και ουσιαστικό τρόπο» (http://www.smartcommunities.org). Τα
δοµικά στοιχεία µιας Smart Community είναι τέσσερα: (1) Οµάδα διοίκησης / χρήστες, που
περιλαµβάνει τον συντονιστή, τους managers, και τους χρήστες. Οι ρόλοι τους διαφέρουν,
όπως επίσης τα καθήκοντά και τα κίνητρά τους για την υλοποίηση της έξυπνης κοινότητας. (2)
Τεχνική δικτυακή υποδοµή: Το δίκτυο περιλαµβάνει τα στοιχεία που κάνουν την επικοινωνία
εφικτή, τις οπτικές ίνες, τις ασύρµατες υποδοµές, τις συνδέσεις, τα σηµεία εισόδου, τις
πλατφόρµες για τις εφαρµογές. (3) Θεσµοί διαχείρισης, µε τους κανονισµούς λειτουργίας της
κοινότητας, τους στόχους που κινητοποιούν τα άτοµα, τη ρύθµιση των προβληµάτων, τη
συµφωνία στη διαχείριση της υποδοµής. (4) Εφαρµογές: Είναι ο πυρήνας της έξυπνης πόλης
που διευκολύνει / υποστηρίζει τις λειτουργίες της πόλης, τη διακυβέρνησή της, την
επιχειρηµατικότητα, την τηλε-εργασία, την εκπαίδευση από απόσταση, και άλλες ψηφιακές
υπηρεσίες.
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Τα Smart Communities είναι τυπικές κυβερνοπόλεις (cyber cities). ∆ηµιουργούν ένα ψηφιακό
χώρο, πάνω σε µια δικτυακή υποδοµή, που προσφέρει υπηρεσίες διακυβέρνησης στον
πληθυσµό της πόλης. Η έµφαση βρίσκεται στην ψηφιακή τεχνολογία και στον τρόπο που
συνδέεται µε τον φυσικό χώρο της πόλης. Περιγράφοντας τις σχέσεις ανάµεσα σε πόλεις και
κυβερνοπόλεις, ο Pierre Levy6 οριοθετεί τέσσερις αρχές που διέπουν το νέο σύστηµα
διαδραστικής επικοινωνίας:
1. Αναλογία στη µοντελοποίηση της cyber city, που οφείλει να απορρίψει την εύκολη
αντιγραφή του φυσικού χώρου προς όφελος µιας αποτελεσµατικής οργάνωσης του
ψηφιακού χώρου.
2. Υποκατάσταση λειτουργιών της πόλης, καθώς στις ψηφιακές πόλεις δεν απαιτείται η
φυσική παρουσία των ανθρώπων.
3. Ενσωµάτωση των νέων δικτύων µέσα σε παλιές υποδοµές (σιδηροδρόµους, οδικές
αρτηρίες, ενεργειακά και τηλεφωνικά δίκτυα).
4. Άρθρωση πόλης και κυβερνοπόλης, καθώς οι διεργασίες µέσα στους δύο χώρους
διαφέρουν ριζικά. «Ο πυρήνας του κυβερνοχώρου δεν είναι η κατανάλωση πληροφορίας
και διαδραστικών υπηρεσιών, αλλά η συµµετοχή στις κοινωνικές διεργασίες της
συλλογικής ευφυΐας».
Παράλληλη, αλλά και σηµαντικά διαφορετική, είναι η πρωτοβουλία των Intelligent
Communities. Υποστηρίζεται από το Intelligent Community Forum (ICF) που βραβεύει κάθε
χρόνο
τις
καλύτερες
εφαρµογές
Ευφυών
Πόλεων
από
όλο
τον
κόσµο
(http://www.intelligentcommunity.org/). Παράλληλα έχει συµβάλλει στη διαµόρφωση ενός
συστήµατος µέτρησης που επιτρέπει την ποσοτική αξιολόγηση του ‘βαθµού ευφυΐας’ µιας
πόλης. Η πιο σηµαντική συµβολή του ICF βρίσκεται στη διασύνδεση της έννοιας της ευφυούς
κοινότητας αφενός µε την κοινωνία της πληροφορίας και αφετέρου µε την οικονοµία της
γνώσης και της καινοτοµίας. Για την επιλογή των καλύτερων περιπτώσεων χρησιµοποιεί πέντε
κριτήρια αξιολόγησης: (1) επίπεδο ευρυζωνικών δικτύων, (2) εργασίας που βασίζεται στη
γνώση, (3) ικανότητας καινοτοµίας, (4) ψηφιακής σύγκλιση, και (5) προβολή και προώθηση
της πόλης. Τα πέντε κριτήρια κατανέµονται σε δύο κατηγορίες: δύο στο πεδίο της
ευρυζωνικότητας, και τρία στο πεδίο της καινοτοµίας και κοινωνίας της γνώσης. Με τα
κριτήρια αυτά γίνεται σαφές ότι η δηµιουργία µιας ευφυούς κοινότητας δεν είναι µόνο θέµα
ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά ενός συνθετότερου συστήµατος γνώσεων και καινοτοµίας. Εδώ
βρίσκεται και η βασική διαφορά µε τα cyber cities. Στην περίοδο 2000-2006 βραβεύθηκαν 23
πόλεις ως ‘Intelligent Communities’: ένδεκα στην Ασία (Bario, Singapore, Bangalore, Seoul,
Taipei, Victoria, Yokosuka, Mitaka, Tianjin, Gangnam District Seoul, Ichikawa), εννέα στην
Αµερική (LaGrange, Nevada, New York, Calgary, Florida high tech corridor, Spokane, Pirai,
Toronto, Cleveland, Waterloo) και τρεις στην Ευρώπη (Ennis, Sundeland, Issy-les-Moulineux).
Η δηµιουργία µιας έξυπνης πόλης είναι θέµα ανθρώπινων ικανοτήτων, θεσµών και ψηφιακών
υπηρεσιών στο πεδίο της µάθησης, γνώσης, και καινοτοµίας. Η ψηφιακή υποδοµή στην οποία
επενδύουν πολλές πόλεις είναι προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών, αλλά δεν είναι
6
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απαραίτητο κάθε πόλη να κατασκευάσει το δικό της καλωδιακό ή ασύρµατο δίκτυο. Πάνω
στην καλωδιακή ή ασύρµατη υποδοµή τρέχουν οι ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης γνώσεων.
Αυτές συγκροτούν τον πυρήνα της συλλογικής ευφυΐας της πόλης. Στο URENIO έχουµε
αναπτύξει πέντε πλατφόρµες για τη οργάνωση ψηφιακών υπηρεσιών για έξυπνες πόλεις σε
κρίσιµα πεδία, όπως στρατηγική πληροφόρηση, απόκτηση τεχνολογίας, καινοτοµία σε
συνεργασία, νέα επιχειρηµατικότητα, προβολή και ψηφιακή παράδοση υπηρεσιών (Εικ. 3).

Εικ. 3: Πέντε πλατφόρµες για έξυπνες πόλεις
Πηγή: www.urenio.org

Εντέλει η ευφυΐα µιας πόλης βρίσκεται στην ολοκλήρωση των τριών επιπέδων που
περιγράψαµε: των ικανοτήτων του πληθυσµού, των θεσµών συνεργασίας, και των ψηφιακών
υπηρεσιών διαχείρισης γνώσεων και καινοτοµίας. Εδώ τοποθετούνται και οι προκλήσεις
σχεδιασµού έξυπνων πόλεων: στις µεθόδους και τεχνικές διασύνδεσης της ανθρώπινης,
συλλογικής, και τεχνητής ευφυΐας που διαθέτει µια κοινότητα, µε στόχο τη δηµιουργικότητα
και καινοτοµία.
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