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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η περιοχή της Μεσογείου κατέχει μια εξαιρετικά κρίσιμη γεωπολιτική θέση, καθώς
βρίσκεται στο σημείο συνάντησης τριών ηπείρων, ενώ θεωρείται ένας ξεχωριστός
χώρος τεράστιας σημασίας αναφορικά με τον φυσικό και πολιτιστικό του πλούτο, την
ιστορία, το κλίμα, τη βιοποικιλότητά του, κ.λπ. Επιπλέον, οι μικρές και μεσαίες
πόλεις, που κυριαρχούν στο Μεσογειακό αστικό δίκτυο, μοιράζονται μια πληθώρα
κοινών ιδιαιτεροτήτων που τις καθιστούν μερικά από τα πλέον ενδιαφέροντα, αλλά
ταυτόχρονα και υπερβολικά ευάλωτα μέρη παγκοσμίως, χαρακτηρίζοντας ολόκληρη
τη Μεσόγειο ως μια κρίσιμη περιοχή καίριας σημασίας (hot spot) από πολλές
απόψεις. Λαμβάνοντας υπόψη πολυάριθμα σημαντικά ζητήματα όπως: (α) τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Μεσογειακού χώρου, καθώς και τις τεράστιες
προκλήσεις που αυτός καλείται να αντιμετωπίσει, (β) το γεγονός ότι, παρά τον
συντριπτικό αριθμό των μικρών και μεσαίων πόλεων, τα περιβάλλοντα αυτά φαίνεται
να παρουσιάζουν σοβαρή υστέρηση σε ότι αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή
αποτελεσματικών έξυπνων στρατηγικών, αντιμετωπίζοντας έτσι σοβαρά κωλύματα
στην επίτευξη των στόχων της έξυπνης και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και (γ) την
έλλειψη σημασιολογικής διαλειτουργικότητας, καθώς και την μεγάλη σύγχυση που
παρατηρείται σχετικά με το τι σημαίνει τελικά η έννοια ευφυΐα και πώς μεταφράζεται
αυτός ο όρος στο πλαίσιο ενός αστικού περιβάλλοντος και του αντίστοιχου υψηλού
επιπέδου πολυπλοκότητας που αυτό συνεπάγεται, η παρούσα εργασία επικεντρώνεται
στην επέκταση μιας υφιστάμενης οντολογίας για την έξυπνη πόλη μέσα από τον
εμπλουτισμό της με όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Μεσογειακού χώρου,
καθώς επίσης των μικρών και μεσαίων πόλεων. Η εν λόγω οντολογία αποτελεί μια
προσπάθεια σκιαγράφησης των κύριων παραγόντων που συνθέτουν/διαμορφώνουν
μια έξυπνη πόλη και των αλληλεξαρτήσεων/αλληλοσυσχετίσεών τους, προκειμένου
να κατανοηθεί πλήρως η έννοια της έξυπνης πόλης μέσα στο πλαίσιο του
Μεσογειακού χώρου, επισημαίνοντας επιπλέον την ανάγκη ενσωμάτωσης -στην
οντολογία- θεμελιωδών πτυχών της βιωσιμότητας, οι οποίες φαίνεται να λείπουν (ή η
παρουσία τους είναι ιδιαίτερα περιορισμένη) από πολλές έξυπνες στρατηγικές που
εφαρμόζονται σε διάφορα μέρη του κόσμου.
Λέξεις Κλειδιά: Μεσογειακός χώρος, μικρές και μεσαίες πόλεις, έξυπνες και
βιώσιμες πόλεις, σημασιολογική διαλειτουργικότητα, οντολογία.

vii

ABSTRACT
Possessing an extremely critical geopolitical location, at the meeting point of three
continents, the Mediterranean region is perceived as a very special area of great
significance concerning its natural and cultural wealth, history, climate, biodiversity,
etc. Moreover, small and medium-sized cities, which dominate the Mediterranean
urban network, share a plethora of common attributes that render them some of the
most intriguing but also vulnerable places worldwide, characterizing at the same time
the whole region as a crucial hot spot in many aspects. Taking into consideration
numerous important issues such as: (a) the particular characteristics of the
Mediterranean region as well as the major challenges that this area has to confront; (b)
the fact that despite the overwhelming number of small and medium-sized cities,
those environments seem to be seriously lagging behind in terms of developing and
implementing efficient smart strategies, facing thus severe obstacles for reaching
objectives closely related to smartness and sustainability; but also (c) the great
confusion that has been noticed, in regard to what smartness means and how this term
is translated when it comes to urban environments and the high level of complexity
these entail; the thesis focuses on the extension/enrichment of an existing smart city
ontology, by incorporating all the peculiarities, characteristics and challenges of the
Mediterranean region's small and medium-sized cities. This ontology constitutes an
attempt to outline the key drivers of such cities and their interrelationships, in order
the smart city concept in the Mediterranean context to be fully explored and grasped;
while also acknowledges sustainability aspects as important but not explicitly defined
in current smart city understanding in many areas of the world.
Keywords: Mediterranean region, small and medium-sized cities, smart and
sustainable cities, semantic interoperability, ontology.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ένα αξιοσημείωτο ενδιαφέρον αναφορικά με
τις εξελίξεις που συντελούνται στον τομέα των έξυπνων πόλεων, παρά το γεγονός ότι
δεν υπάρχει ακόμη ένας σαφής και κοινά αποδεκτός ορισμός της εν λόγω έννοιας.
Διάφοροι ορισμοί της έξυπνης πόλης έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί, με αποτέλεσμα
να παρατηρείται μια έντονη πολυφωνία και μια σοβαρή έλλειψη σημασιολογικής
διαλειτουργικότητας. Η επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας καταδεικνύει ότι ο
ορισμός της έννοιας της έξυπνης πόλης κυμαίνεται από αντιλήψεις
προσανατολισμένες αποκλειστικά στην τεχνολογική διάσταση, όπου οι Τεχνολογίες
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) θεωρούνται κυρίαρχοι και καθοριστικοί
αναπτυξιακοί παράγοντες, έως ευρύτερες και πιο ολοκληρωμένες θεωρήσεις, οι
οποίες ενσωματώνουν στην έννοια του όρου -εκτός από την τεχνολογική διάστασηπτυχές της κοινωνίας, της οικονομίας, της διακυβέρνησης και της ενεργού
συμμετοχής. Παρόλα αυτά, η εμπειρία και η γνώση που έχουν αποκτηθεί μέσα από τη
μελέτη παραδειγμάτων έξυπνων πόλεων, επισημαίνουν την επικράτηση στρατηγικών
και πρωτοβουλιών που προωθούν την τεχνολογία, καθώς και τη χαμηλή
αποτελεσματικότητα τέτοιων προσεγγίσεων στους περισσότερους (αν όχι σε όλους)
τομείς του αστικού χώρου. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται την ανάγκη "γεφύρωσης" της
οντολογίας της έξυπνης πόλης με την οντολογία της εκάστοτε τεχνολογίας ή των
διάφορων έξυπνων εφαρμογών.
Πράγματι, πολλές πρόσφατες έρευνες καταδεικνύουν πως οι οντολογίες,
καθώς και οι τεχνολογίες βασισμένες σε οντολογίες, μπορούν να βρουν ευρεία
εφαρμογή στον τομέα των έξυπνων πόλεων, ενώ σταδιακά αρχίζουν να διεισδύουν
και να αποτελούν ένα νέο και πολλά υποσχόμενο (ως προς τις προοπτικές και τα
αποτελέσματα) πεδίο έρευνας πάνω στον εν λόγω τομέα.
Μια οντολογία, ως τυπική περιγραφή/αναπαράσταση γνώσης ενός
συγκεκριμένου πεδίου (το πεδίο των έξυπνων πόλεων εν προκειμένω), παρέχει τις
βασικές έννοιες του πεδίου που μοντελοποιείται, καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις.
Με δεδομένα τα παραπάνω, η παρούσα διατριβή επιχειρεί να εξερευνήσει
σημασιολογικά, μέσα από την ανάπτυξη/επέκταση μιας υφιστάμενης οντολογίας της
έξυπνης πόλης, το πως μεταφράζεται η εν λόγω έννοια στη βάση ενός συγκεκριμένου
χωρικού πλαισίου (αυτό της Μεσογειακής περιοχής) και συγκεκριμένων τύπων
πόλεων (μικρές και μεσαίες πόλεις).
Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, υλοποιείται εμπλουτισμός/επέκταση μιας
υπάρχουσας οντολογίας για την έξυπνη πόλη, με όλα εκείνα τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις του Μεσογειακού χώρου, καθώς και των μικρών
και μεσαίων Μεσογειακών πόλεων που τους προσδίδουν έναν ξεχωριστό χαρακτήρα
σε παγκόσμιο επίπεδο. Το αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας είναι μια νέα
εμπλουτισμένη οντολογία η οποία καλείται να υποστηρίξει τον χωρικό σχεδιασμό και
να τον τροφοδοτήσει με την απαραίτητη δομημένη γνώση γύρω από ένα
συγκεκριμένο πεδίο ενδιαφέροντος (μικρές και μεσαίες έξυπνες Μεσογειακές πόλεις),
καθιστώντας αυτόν περισσότερο ολοκληρωμένο, καινοτόμο, αποδοτικό και
στοχευμένο στην επίλυση προβλημάτων ενός δεδομένου τόπου.
Η εργασία δομείται σε έξι κεφάλαια, το αντικείμενο μελέτης κάθε ενός εκ των
οποίων περιγράφεται συνοπτικά στη συνέχεια.
Το πρώτο κεφάλαιο κάνει μια γενική αναφορά στον επιστημονικό κλάδο της
σημασιολογίας, ενώ επικεντρώνεται ιδιαιτέρως στην σημασιολογία των γεωχωρικών
εννοιών, στους παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη και κατανόησή τους, στα
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βασικά σημασιολογικά προβλήματα, ενώ επιπλέον γίνεται μια σύντομη αναφορά στη
στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην σημασιολογία και τις οντολογίες.
Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στη σκιαγράφηση των διαφόρων πτυχών του
όρου της οντολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις γεωγραφικές οντολογίες. Αναλύονται
εκτενώς οι διάφοροι τύποι οντολογιών, τα βασικά στάδια του οντολογικού σχεδιασμού,
η διαδικασία ενοποίησης οντολογιών, η χρησιμότητά τους, τα διάφορα πεδία
εφαρμογής, καθώς επίσης γίνεται αναφορά στη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις
οντολογίες, την γλώσσα OWL και τον Σημασιολογικό Ιστό.
Το τρίτο κεφάλαιο αφορά στην περιγραφή του πεδίου των έξυπνων πόλεων και
διαιρείται σε δύο διακριτά μέρη. Το πρώτο μέρος εστιάζει στην αποσαφήνιση του όρου
έξυπνη πόλη, επισημαίνοντας την έλλειψη συμφωνίας που παρατηρείται γύρω από την
σημασία του. Το δεύτερο μέρος αποτελεί μια εις βάθος μελέτη της υπάρχουσας
διεθνούς βιβλιογραφίας αναφορικά με τις οντολογίες που έχουν αναπτυχθεί για την
μοντελοποίηση του πεδίου των έξυπνων πόλεων.
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στον Μεσογειακό χώρο που
αποτελεί την περιοχή μελέτης της διατριβής. Διερευνούνται και περιγράφονται όλα τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι κύριες σύγχρονες προκλήσεις της Μεσογείου που την
έχουν καταστήσει μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες, αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά
ευάλωτες περιοχές σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ παράλληλα αναλύονται οι τύποι των
πόλεων (μικρές και μεσαίες πόλεις) που εξετάζονται σε αυτό το συγκεκριμένο
γεωγραφικό πλαίσιο.
Το πέμπτο κεφάλαιο αποτελεί το εφαρμοσμένο μέρος της διπλωματικής
εργασίας, καθώς εστιάζει στην ανάπτυξη/επέκταση μιας υφιστάμενης οντολογίας
προκειμένου να προκύψει μια νέα οντολογία που θα περιγράφει τις βασικές διαστάσεις
των μικρών και μεσαίων έξυπνων Μεσογειακών πόλεων. Πιο συγκεκριμένα, στο
κεφάλαιο αυτό περιγράφεται όλη η διαδικασία επέκτασης μιας οντολογίας ξεκινώντας
από το στάδιο της συγκέντρωσης των εννοιών που σχετίζονται με τον Μεσογειακό
χώρο και καταλήγοντας την ενσωμάτωση των εννοιών αυτών σε μια ήδη υπάρχουσα
οντολογία έξυπνης πόλης. Επιπλέον, προσδιορίζονται οι σχέσεις μεταξύ των νέων
εννοιών της οντολογίας, αλλά και οι σχέσεις αυτών με τις ήδη υπάρχουσες έννοιες
(ιεραρχικές και άλλου είδους σχέσεις), έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η μελέτη των
αλληλεπιδράσεων και συσχετίσεων που αναπτύσσονται μεταξύ τους. Τέλος, γίνεται
μια σύντομη αναφορά στις πτυχές της βιωσιμότητας που θα πρέπει απαραιτήτως να
χαρακτηρίζουν κάθε σύγχρονο αστικό περιβάλλον και να αποτελούν βασικό άξονα
κάθε έξυπνης πρωτοβουλίας.
Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την
διπλωματική εργασία.
Τέλος, η τελευταία ενότητα περιλαμβάνει όλες τις βιβλιογραφικές αναφορές και
τους διαδικτυακούς τόπους από τους οποίος αντλήθηκαν στοιχεία και πληροφορίες που
αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο εκπόνησης της παρούσας διατριβής.
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1. ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Ως σημασιολογία (semantics) ορίζεται η έρευνα/μελέτη του νοήματος (τι είναι το
νόημα, πως μπορεί να περιγραφεί και να αναπαρασταθεί). Η πρώτη ερώτηση
αποτελεί αντικείμενο έρευνας πολλών επιστημονικών πεδίων όπως η Φιλοσοφία, η
Ψυχολογία, η Γλωσσολογία, κ.λπ. και κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί ποικίλες
θεωρίες περί νοήματος. Η δεύτερη ερώτηση αποτελεί επίκεντρο μελέτης κυρίως της
Γλωσσολογίας και αφορά πρωτίστως σε μεθόδους σημασιολογικής περιγραφής και
αναπαράστασης (Kavouras & Kokla 2008). Σύμφωνα με το λεξικό Merriam-Webster1,
η σημασιολογία, μεταξύ άλλων: (α) μελετά το νόημα (κυρίως το υποδηλωτικό/αυτό
που υπονοείται) ή τη σχέση μεταξύ των νοημάτων ενός συμβόλου ή μιας ομάδας
συμβόλων και (β) αποτελεί κλάδο της σημειολογίας (ή σημειωτικής) που ασχολείται
με τις σχέσεις μεταξύ των συμβόλων και με το που αυτά αναφέρονται.
Οι Ogden και Richards (1923) απεικόνισαν τη σχέση ανάμεσα σε μια έννοια
(concept), ένα σύμβολο (symbol) και ένα αντικείμενο (object ή referent), δηλαδή μια
διακριτή οντότητα, χρησιμοποιώντας ένα τρίγωνο το οποίο ονομάζεται τρίγωνο του
νοήματος ή σημασιολογικό τρίγωνο (meaning triangle ή semantic triangle) (βλ. Σχήμα
1.1).

Σχήμα 1.1: Το Τρίγωνο του Νοήματος
Πηγή: Προσαρμογή από Ogden & Richards 1923

Σύμφωνα με το Σχήμα 1.1, στην κάτω δεξιά γωνία του τριγώνου βρίσκεται το
αντικείμενο, στην κορυφή η έννοια του αντικειμένου, ενώ στην κάτω αριστερή γωνία
τοποθετείται το σύμβολο που υποδεικνύει την έννοια. Το αντικείμενο και η έννοια
συνδέονται μεταξύ τους με μια συμπαγή γραμμή, γεγονός που υπονοεί την άμεση
σχέση τους, ενώ το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τη σχέση της έννοιας με το σύμβολο.
Αντιθέτως, δεν υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στο σύμβολο και το αντικείμενο όπως
φαίνεται από τη διακεκομμένη κόκκινη γραμμή που τα συνδέει. Αυτό αποτελεί και το
βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από το τρίγωνο του νοήματος, δηλαδή τα
σύμβολα δεν αναφέρονται απευθείας σε αντικείμενα, αλλά μόνο με έμμεσο τρόπο
μέσα από τις έννοιες.

1

https://www.merriam-webster.com/dictionary/semantics
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1.1. Σημασιολογία Γεωγραφικών Εννοιών
Η σημασιολογία των γεωγραφικών εννοιών (geospatial semantics) αποτελεί τον
επιστημονικό τομέα που βρίσκεται στο "σημείο συνάντησης" τριών άλλων
επιστημών: της επιστήμης των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), της
επιστήμης των υπολογιστών και της μηχανικής της γνώσης (Ballatore 2016). Μελετά
τον τρόπο δημοσιοποίησης, ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και ολοκλήρωσης των
χωρικών δεδομένων, το πως περιγράφεται η γεωχωρική πληροφορία μέσα από
εννοιολογικά μοντέλα, καθώς και το πως αναπτύσσονται τυπικές προδιαγραφές
δομών δεδομένων με στόχο τη μείωση των περιπτώσεων ασυμβατότητας (Janowicz
και άλλοι 2013). Ο Kuhn (2005:5), ορίζει τη σημασιολογία των γεωγραφικών
εννοιών ως "... την κατανόηση του περιεχομένου ενός ΣΓΠ και την ενσωμάτωση της
κατανόησης αυτής μέσα σε μια τυπική θεωρία - ... geospatial semantics is about
understanding GIS contents, and capturing this understanding in formal theories".
Επιπροσθέτως, η σημασιολογία των γεωγραφικών εννοιών περιορίζει και
ταυτόχρονα επεκτείνει το αρχικό πεδίο εφαρμογής της σημασιολογίας, έτσι όπως
ορίστηκε παραπάνω. Αφενός επικεντρώνεται στις έννοιες εκείνες που έχουν κάποια
γεωγραφική υπόσταση, παρά σε οποιεσδήποτε άλλες γενικότερες έννοιες και
αφετέρου αφορά σε μελέτες που δεν σχετίζονται μόνο με το νόημα γλωσσoλογικών
εκφράσεων, αλλά κυρίως με το νόημα των γεωγραφικών τοποθεσιών, των
γεωχωρικών δεδομένων και του γεωχωρικού ιστού. Επιπλέον, διευκολύνει τον
σχεδιασμό Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) ενισχύοντας την
διαλειτουργικότητα των κατανεμημένων συστημάτων και αναπτύσσοντας πιο έξυπνες
διεπαφές χρήστη (Hu 2017).
Η σημασιολογία των γεωγραφικών οντοτήτων αποτελεί μια ιδιαίτερη και
ενδιαφέρουσα περίπτωση καθώς οι οντότητες αυτές παρουσιάζουν συγκεκριμένες
ιδιαιτερότητες, όπως (Kavouras & Kokla 2008):






Πολυπλοκότητα και δυσκολία στην ανάλυση και τυποποίησή τους, σε
αντίθεση με οντότητες της καθημερινής εμπειρίας (οργανισμοί και τεχνητά
αντικείμενα).
Δεν έχουν πάντα καθορισμένα - σαφή όρια (Laurini 2012, Laurini & Kazar
2016). Εκτός από ασαφή, τα όρια μπορεί να είναι εποχιακά (seasonal) ή
βαθμωτά/κλιμακωτά (gradual) (Ballatore 2016). Ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα μιας γεωγραφικής οντότητας με εποχιακά όρια είναι ένας
χείμαρρος. Υπάρχουν χείμαρροι οι οποίοι έχουν νερό κατά τη διάρκεια των
χειμερινών μηνών και αποξηραίνονται (στην ουσία καταργούνται τα όριά
τους) κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ μια έρημος αποτελεί παράδειγμα
γεωγραφικής οντότητας με βαθμωτά όρια.
Δεν ανήκουν πάντα σε σαφείς κατηγορίες. Πολλές φορές προκύπτει το
ερώτημα για το αν υπάρχουν χαρακτηριστικές ιδιότητες των οντοτήτων που
να τις ορίζουν σαφώς και με μοναδικό τρόπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί η σύγχυση που μπορεί να παρατηρηθεί ανάμεσα στις έννοιες του
λόφου και του βουνού.

Ως κλάδος της Επιστήμης Γεωγραφικής Πληροφορίας (GIScience) (Mark και
άλλοι 2004, Agarwal 2005), η σημασιολογία των γεωγραφικών εννοιών
επικεντρώνεται στη θεμελίωση και ανάπτυξη θεωρητικών και πρακτικών μέσων για
την αντιμετώπιση της σημασιολογικής ετερογένειας που παρουσιάζουν οι γεωχωρικές
έννοιες (Ballatore 2016). Παρόλα αυτά, όπως υποστηρίζουν οι Janowicz και άλλοι
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(2013), η σημασιολογία των γεωγραφικών εννοιών δεν σχετίζεται με την επιβολή
προτύπων για την απόδοση νοήματος σε μια έννοια, αλλά στοχεύει στην διατήρηση
και διαχείριση των διαφορετικών ορισμών που υπάρχουν σε διάφορα ετερογενή
σύνολα δεδομένων, μέσα από την ανάπτυξη και χρήση μηχανισμών μετάφρασης
υψηλής ακρίβειας.
Η σημασιολογία των γεωχωρικών εννοιών αποτελεί ένα ευρύ πεδίο που
υιοθετεί καινοτόμες επιστημονικές οπτικές και προσεγγίσεις, ενώ οι εφαρμογές της
σχετίζονται με έξι σημαντικές ερευνητικές περιοχές (Hu 2017):







Σημασιολογική διαλειτουργικότητα και οντολογίες.
Ψηφιακά γεωγραφικά λεξικά (digital gazetteers).
Ανάκτηση γεωγραφικής πληροφορίας.
Γεωχωρικός σημασιολογικός ιστός και διασυνδεδεμένα δεδομένα.
Σημασιολογία τόπων (place semantics).
Γνωσιακές γεωγραφικές έννοιες και ποιοτική συλλογιστική.

1.1.1. Παράγοντες επηρεασμού της αντίληψης γεωγραφικών εννοιών
Οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν το πως ο κάθε ένας αντιλαμβάνεται τις
διάφορες γεωχωρικές έννοιες και επομένως συμβάλλουν καθοριστικά στην
σημασιολογική ετερογένεια είναι οι (βλ. Σχήμα 1.2) (Kavouras & Kokla 2008):










Οπτική/ενδιαφέρον (perspective/interest): οι ανάγκες και απαιτήσεις κάθε
εφαρμογής καθορίζουν τις έννοιες που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και τις
μεταξύ τους σχέσεις. Συνεπώς, διαφορετικές εφαρμογές (άρα, διαφορετικές
ανάγκες/απαιτήσεις) έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία διαφορετικών
ταξινομήσεων.
Επιστημονικό πεδίο (disciplinary training): τα επιστημονικά πεδία
αναπτύσσουν κοινή αντίληψη των εννοιών που χρησιμοποιούν. Πρόκειται
για εξειδικευμένη γνώση και όχι γενική, συνήθως ανεξάρτητη από τη
γλώσσα, τη χώρα και την κουλτούρα.
Μεθοδολογία (methodology): καθορίζει τον τρόπο δόμησης/διαίρεσης της
πραγματικότητας. Ουσιαστικά, αναφέρεται στις παραμέτρους εκείνες
(γενικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, μέθοδοι, τεχνικές, μέσα, υλικά,
διαδικασίες, κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο διεξαγωγής μιας
ερευνητικής προσπάθειας (Δημητρόπουλος 2004). Ένα από τα πλέον
χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελεί ο καθορισμός κατηγοριών κάλυψης
γης, με βάση τις πηγές και τη μέθοδο ερμηνείας (πχ. Τηλεπισκόπηση).
Επίπεδο ανάλυσης (granularity): η κλίμακα της ανάλυσης αφενός καθορίζει
το βαθμό λεπτομέρειας μιας ταξινόμησης, αφετέρου μπορεί να οδηγήσει στη
δημιουργία εντελώς διαφορετικών ταξινομήσεων (πχ. η κατηγοριοποίηση
της κάλυψης γης σε κλίμακα 1:100.000 διαφέρει σημαντικά από αυτήν που
προκύπτει σε κλίμακα 1:5.000). Γενικά, οι μεγάλες κλίμακες επιτρέπουν την
απεικόνιση περισσότερων κατηγοριών, όσο όμως η κλίμακα μειώνεται,
ελαττώνονται παράλληλα και οι θεματικές κατηγορίες που απεικονίζονται.
Εθνικές, πολιτισμικές και κοινωνικές διαφορές (ethnic, cultural and social
differences): πολλές γεωγραφικές έννοιες είναι αποτέλεσμα κοινωνικών
συμβάσεων/συμφωνιών, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικές
διαφορές (επομένως και διαφορετικές ταξινομήσεις) μεταξύ χωρών,
κοινωνιών και πολιτισμών.
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Γνωσιακή διαφοροποίηση (cognitive diversity): πρόκειται για διαφοροποίηση
στην αντίληψη των εννοιών σε προσωπικό επίπεδο. Οι άνθρωποι που
εργάζονται αυτόνομα έχουν την τάση να αντιλαμβάνονται το γεωχώρο
διαφορετικά, δημιουργώντας τις δικές τους γνωσιακές ταξινομήσεις.

Σχήμα 1.2: Παράγοντες που Επηρεάζουν την Αντίληψη των Γεωγραφικών Εννοιών
Πηγή: Προσαρμογή από Kavouras & Kokla 2008

Οι παραπάνω παράγοντες είναι ανεξάρτητοι/ασυσχέτιστοι, ενώ ο συνδυασμός
τους μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά πιο περίπλοκες ταξινομικές διαφορές.
1.1.2. Διαστάσεις γεωχωρικών εννοιών
Η όποια αναφορά στη γεωγραφική πραγματικότητα περιλαμβάνει έννοιες που
περιγράφουν οντότητες του φυσικού κόσμου (πχ, βουνό, υδατόρευμα, κ.λπ.), καθώς
επίσης και έννοιες που σχετίζονται με κατασκευασμένες/τεχνητές γεωγραφικές
οντότητες (γέφυρα, σιδηροδρομικό δίκτυο, κ.λπ.). Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο
να αναλυθεί το πλαίσιο των κύριων διαστάσεων που χρησιμοποιούνται για τη
διαχείριση των γεωγραφικών εννοιών. Οι διαστάσεις αυτές μπορούν να οργανωθούν
σε τέσσερις κύριες κατηγορίες οι οποίες είναι (βλ. Σχήμα 1.3) (Kavouras & Kokla
2008): το πλαίσιο αναφοράς, η σημασιολογία, η σημειολογία και η ποιότητα.

Σχήμα 1.3: Διαστάσεις Γεωχωρικών Εννοιών
Πηγή: Kavouras & Kokla 2008
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Πιο συγκεκριμένα:


Πλαίσιο αναφοράς (reference)
 Χωρικό (spatial frame): σύστημα αναφοράς για τον προσδιορισμό της
θέσης των γεωχωρικών οντοτήτων, ιδιοτήτων και σχέσεων.
 Χρονικό (temporal frame): χρονικό σύστημα αναφοράς για την
περιγραφή των χρονικών ιδιοτήτων και σχέσεων.
 Θεματικό (thematic frame): θεματικό σύστημα αναφοράς για την
περιγραφή των θεματικών ιδιοτήτων και σχέσεων.



Σημασιολογία (semantics)
 Γενικό πλαίσιο - περιβάλλον (context): η οπτική βάσει της οποίας
δομούνται οι έννοιες και η πληροφορία ερμηνεύεται και αποκτά κάποιο
νόημα.
 Όρος (term): το όνομα της έννοιας το οποίο θεωρείται τμήμα της
ταυτότητάς της.
 Σημασιολογικές ιδιότητες (internal properties): οι ιδιότητες οι οποίες
χαρακτηρίζουν τις γεωχωρικές έννοιες, είναι ανεξάρτητες από άλλες
έννοιες και μπορεί να είναι χωρικές (σχήμα, θέση, δομή, έκταση, κ.λπ.)
ή μη χωρικές (σκοπός, υλικό, χρόνος, περιοδικότητα, κ.λπ.) (βλ. Σχήμα
1.4).
 Σημασιολογικές σχέσεις (external relations): οι σχέσεις των γεωχωρικών
εννοιών με άλλες έννοιες οι οποίες μπορεί να είναι χωρικές (πχ. σχετική
θέση, απόσταση, προσανατολισμός, εγγύτητα, γειτνίαση, κ.λπ.) ή μη
χωρικές [ιεραρχικές (IS-A), μέρος-όλου (PART-OF), εξάρτηση,
συσχέτιση, ρόλος, κ.λπ.] (βλ. Σχήμα 1.5).



Σημειολογία (semiotics)
 Έκφραση - συμβολισμός (expression - symbolism): οι γεωγραφικές
έννοιες σχετίζονται με σήματα (εικόνες, λέξεις, σύμβολα) που
εκφράζουν το νόημά τους.



Ποιότητα (quality)
 Ασάφεια (vagueness): αναφέρεται στο βαθμό ανακρίβειας και
αβεβαιότητας των γεωχωρικών εννοιών, των ιδιοτήτων ή των μεταξύ
τους σχέσεων (χωρικών ή μη).
 Προσέγγιση (approximation): αναφέρεται στο βαθμό ανάλυσης λεπτομέρειας της:
 εννοιολόγησης (conceptualization), δηλαδή πως ο γεωγραφικός
κόσμος γίνεται αντιληπτός από διαφορετικές αποστάσεις,
 αναπαράστασης (representation) των χωρικών και θεματικών
ιδιοτήτων σε διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας,
 οπτικοποίησης (visualization) δηλαδή της αναπαράστασης
(συμβολισμού και απόδοσης) της λεπτομέρειας.
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Σχήμα 1.4: Ενδεικτικές Σημασιολογικές Ιδιότητες (Internal Properties)

Σχήμα 1.5: Ενδεικτικές Σημασιολογικές Σχέσεις (External Relations)

1.2. Σημασιολογικά Προβλήματα
Η εκτενής αναφορά στη σημασιολογία γίνεται εφόσον, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια,
η πρόσβαση στην γεωχωρική πληροφορία, καθώς και η χρήση της, έχουν αλλάξει
δραματικά. Σήμερα, τα γεωχωρικά δεδομένα μπορούν να ανακτηθούν από
οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και να συσχετιστούν μεταξύ τους, ξεφεύγοντας με
αυτό τον τρόπο από κάθε έννοια τοπικού πλαισίου (Kuhn 2005). Επιπλέον, έχει
προκύψει ιδιαίτερα επιτακτική ανάγκη για:





απαλλαγή του χρήστη από τη διαδικασία της συλλογής δεδομένων που
χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και μεγάλες απαιτήσεις σε πόρους
(χρήμα και χρόνος),
χρήση υφιστάμενων δεδομένων - αξιοποίηση της αυξανόμενης τάσης για
διάθεση χωρικών δεδομένων και
ενοποίηση χωρικών δεδομένων που παράγονται ανεξάρτητα από
διαφορετικούς φορείς.
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Με βάση τα παραπάνω, αναδύεται μια σειρά πολύ σημαντικών και
συσχετιζόμενων προβλημάτων που αφορούν στην παραγωγή, επικοινωνία, διάδοση,
ανταλλαγή, επαναχρησιμοποίηση και συσχέτιση χωρικών δεδομένων που παράγονται
από ετερογενείς πηγές. Στις επόμενες ενότητες γίνεται μια σύντομη αναφορά στα πιο
σημαντικά από αυτά.
1.2.1. Προβλήματα κατηγοριών
Συνωνυμία
Η συνωνυμία (synonymy) αναφέρεται στους διαφορετικούς όρους που περιγράφουν τις
ίδιες κατηγορίες. Για παράδειγμα, η κατηγορία που αναφέρεται σε ένα μεγάλο
γεωλογικό ύψωμα της φυσικής γήινης επιφάνειας ονομάζεται "όρος" σε μια
περίπτωση, ενώ σε μια άλλη της αποδίδεται ο όρος "βουνό". Παρατηρείται ότι ενώ το
νόημα των δύο κατηγοριών είναι ακριβώς το ίδιο, οι κατηγορίες αυτές δηλώνονται με
διαφορετικούς όρους (όρος και βουνό).
Πολυσημία
Η πολυσημία (polysemy) αποτελεί μια πτυχή της σημασιολογικής ασάφειας που
αφορά στην πολλαπλότητα των νοημάτων μιας έννοιας. Με άλλα λόγια, αναφέρεται
στους διαφορετικούς ορισμούς που αποδίδονται σε ομώνυμες κατηγορίες, δηλαδή στη
διαφορετική κατανόηση των ομώνυμων εννοιών. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα
αποτελεί ο όρος "δάσος" για τον οποίο υπάρχουν περισσότεροι από 1.600
διαφορετικοί ορισμοί που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εν ισχύ (Lund 2014). Ο όρος
"έξυπνη πόλη" συγκαταλέγεται σε αυτή την κατηγορία, καθώς συναντώνται πάνω
από 116 σχετικοί ορισμοί που τον περιγράφουν στη διεθνή βιβλιογραφία (ITU-T
2014).
1.2.2. Προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ κατηγοριών
Δύο βασικές και ιδιαίτερα σημαντικές δυσκολίες μπορούν να προκύψουν στις σχέσεις
μεταξύ κατηγοριών. Η πρώτη σχετίζεται με διαφορετικές υπερ-κατηγορίες που
αντιστοιχούν στις ίδιες κατηγορίες (βλ. Σχήμα 1.6), ενώ η δεύτερη αναφέρεται στην
ανάμειξη ιεραρχικών σχέσεων (IS-A) και μερωνυμικών σχέσεων (HAS-PART,
PART-OF) στην ίδια ιεραρχική δομή (βλ. Σχήμα 1.7).

Σχήμα 1.6: Διαφορετικές Υπερ-κατηγορίες που Αντιστοιχούν σε Ίδιες Κατηγορίες
Πηγή: Προσαρμογή από Κάβουρα και άλλους 2015
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Σχήμα 1.7: Ανάμειξη Ιεραρχικών και Μερωνυμικών Σχέσεων
Πηγή: Κάβουρας και άλλοι 2015

1.2.3. Ετερογενείς ιεραρχίες
Σε πολλές περιπτώσεις συναντάται το πρόβλημα των διαφορετικών ιεραρχιών μιας
κατηγορίας λόγω μεγαλύτερης λεπτομέρειας που υπάρχει σε κάποια κλαδιά της
δενδρικής δομής (βλ. Σχήμα 1.8). Με άλλα λόγια, η ανάλυση μιας κατηγορίας σε
υπο-κατηγορίες και η ανάλυση αυτών των υπο-κατηγοριών σε επιμέρους κατηγορίες,
κ.ο.κ., μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τη μια περίπτωση στην άλλη.

Σχήμα 1.8: Περίπτωση Ετερογενών Ιεραρχιών
Πηγή: https://www.simba.com/blog/standard-hierarchies/

1.2.4. Προβλήματα που σχετίζονται με στιγμιότυπα (instances)
Αναφορικά με τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις (ή στιγμιότυπα - instances),
παρατηρούνται τα εξής βασικά προβλήματα:




Το πρώτο σχετίζεται με κοινές περιπτώσεις (πχ. συγκεκριμένες περιοχές)
που είναι καταχωρημένες σε δύο ή περισσότερες Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ)
και αποδίδονται σε διαφορετικές κατηγορίες (βλ. Σχήμα 1.9) και
το δεύτερο αφορά σε κοινές περιπτώσεις (πχ. συγκεκριμένες περιοχές) που
αποδίδονται σε γενικότερη κατηγορία στη μια ΒΔ από ότι στην άλλη (βλ.
Σχήμα 1.10).
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Σχήμα 1.9: Κοινές Περιπτώσεις που Καταχωρούνται σε Διαφορετικές Κατηγορίες

Σχήμα 1.10: Κοινές Περιπτώσεις που Αποδίδονται σε Γενικότερη Κατηγορία στη μια
ΒΔ από ότι στην Άλλη
Σύμφωνα με το Σχήμα 1.9 συμπεραίνεται ότι ένα στιγμιότυπο καταχωρείται στην
κατηγορία "Σχολή" στην πρώτη ΒΔ, ενώ στην δεύτερη ΒΔ, το ίδιο στιγμιότυπο,
καταχωρείται στην κατηγορία "Πανεπιστήμιο". Επιπλέον, στο Σχήμα 1.10 φαίνεται
ένα στιγμιότυπο να κατατάσσεται στην κλάση "Αστικό Πράσινο" στη μια περίπτωση
και στην κλάση "Πράσινο", η οποία αποτελεί ευρύτερη κλάση από αυτή του αστικού
πρασίνου, στην άλλη περίπτωση.

1.3. Σημασιολογία και Οντολογίες
Μια έννοια μπορεί να αναπαραστήσει όλα τα πράγματα (πραγματικά ή αφηρημένα)
που υπάρχουν ή πιθανώς υπάρχουν. Ένας σημαντικός κλάδος της σημασιολογίας των
γεωχωρικών εννοιών επικεντρώνεται στην ανάπτυξη οντολογιών (ontology
engineering) με στόχο την υποστήριξη/ενίσχυση της εννοιολογικής μοντελοποίησης
του γεωγραφικού χώρου (Kuhn 2009). Με αυτό τον τρόπο, οποιαδήποτε
σημασιολογική σύγκριση, συσχέτιση ή ενοποίηση διαφορετικών γνωσιακών τομέων
καθιστά αναγκαία τη δυνατότητα ενοποίησης των αντίστοιχων οντολογιών (Kavouras
& Kokla 2008).
Σε αντίθεση με την Φιλοσοφία, όπου η οντολογία επικεντρώνεται στη μελέτη
της δομής της πραγματικότητας και της ύπαρξης, στο πλαίσιο της αναπαράστασης
γνώσης η οντολογία δεν επιδιώκει να εκτιμήσει το τι πραγματικά υπάρχει στον
κόσμο, αλλά στοχεύει στον περιορισμό της χρήσης των όρων στα δεδομένα, προς την
κατεύθυνση εξάλειψης των σημασιολογικών ετερογενειών και της αποκατάστασης της
σημασιολογικής διαλειτουργικότητας (Ballatore 2016).
Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται τεράστια κινητικότητα στο πεδίο των
οντολογιών και της σημασιολογίας, με σχεδόν κάθε επιστημονικό κλάδο να
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προσπαθεί να ενσωματώσει στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σημασιολογικές και
οντολογικές προσεγγίσεις. Παρά το γεγονός ότι η σχετική βιβλιογραφία είναι
ιδιαίτερα πλούσια, επικρατεί μια ασάφεια γύρω από την ύπαρξη και χρήση των
οντολογιών. Δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη μια ομόφωνη γνώμη για το τι τελικά είναι
μια οντολογία, για ποιούς σκοπούς μπορεί αυτή να χρησιμοποιηθεί, αν όντως έχει να
προσφέρει κάτι καινούριο ή απλά αποτελεί "μόδα", σε ποιά σημεία διαφέρει από τις
υπάρχουσες προσεγγίσεις εννοιολογικού σχεδιασμού, κ.λπ. Επιπλέον, οι οντολογικές
οπτικές συχνά παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία με έναν ασαφή, μη ολοκληρωμένο
και φτωχό τρόπο. Έτσι, καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη η αξιολόγηση της
καταλληλότητάς τους για μια συγκεκριμένη εφαρμογή ή ο συνδυασμός τους με άλλες
προσεγγίσεις οι οποίες διαχειρίζονται παρεμφερή γνωσιακά προβλήματα. Γίνεται
λοιπόν σαφές ότι το βασικό ζήτημα ενοποίησης ετερογενών πληροφοριών ανάγεται
στο ακόμη πιο δαιδαλώδες ζήτημα της συσχέτισης διαφορετικών προσεγγίσεων
ενοποίησης\ολοκλήρωσης (Kavouras & Kokla 2008).
Παρά τους όποιους προβληματισμούς και αμφιβολίες που σχετίζονται με τις
οντολογίες και τις αμφιλεγόμενες απόψεις για τη χρήση τους ή τη σημαντικότητά
τους, έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην υιοθέτηση οντολογικών προσεγγίσεων
στο πλαίσιο της αναπαράστασης γνώσης και ενοποίησης πληροφοριών. Οι
οντολογίες, ανάλογα με το πως αυτές γίνονται αντιληπτές και χρησιμοποιούνται,
παρέχουν ένα σημαντικό σημασιολογικό εργαλείο για ποικίλες εφαρμογές όπως:
τυπικές αναπαραστάσεις δεδομένων, ευθυγράμμιση (alignment), ενοποίηση
(merging) και ολοκλήρωση (integration) οντολογιών, ανακάλυψη και εκμαίευση
γνώσης, εξόρυξη δεδομένων, ευφυής συλλογιστική, συγκρίσεις ομοιότητας, κ.ο.κ.
Ωστόσο, παρά την όποια πρόοδο έχει σημειωθεί στο πεδίο της έρευνας των
οντολογιών και της επιστήμης των πληροφοριών, εντοπίζεται ακόμη μεγάλη σύγχυση
σε μια σειρά από ζητήματα. Το κυριότερο αφορά στις σημαντικές διαφορές που
παρατηρούνται στο νόημα πολλών οντολογικών εννοιών, έτσι όπως αυτές
χρησιμοποιούνται από τα διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Όροι όπως έννοιες
(concepts), κατηγορίες (categories), κλάσεις (classes), σημασιολογία, χαρακτηριστικά
γνωρίσματα (attributes), ιδιότητες (properties), σχέσεις, ενοποίηση (merging) /
ολοκλήρωση (integration), καθώς και αρκετές ακόμη, χρησιμοποιούνται με
διαφορετικό τρόπο σε πολλές περιπτώσεις. Η διαφορά αυτή έγκειται συνήθως στην
επικράτηση δύο βασικών, γενικών προσεγγίσεων, οι οποίες είναι (βλ. Σχήμα 1.11)
(Kavouras & Kokla 2008):




Η "υψηλότερη" οντολογική προσέγγιση ("higher" ontological perspective)
που στοχεύει στην κατάλληλη αναπαράσταση της γνώσης για την
πραγματικότητα. Θέματα όπως: έννοιες, νόημα, σημασιολογία και
αναπαράσταση συγκροτούν τον πυρήνα της εν λόγω προσέγγισης, καθώς
σχετίζονται με εννοιολογικές διαφορές.
Η "χαμηλότερη" προσέγγιση σχεδιασμού / υλοποίησης ("lower" design /
implementation perspective) που επικεντρώνεται στην τυποποίηση,
επεξεργασία και συσχετισμό υπαρχόντων δεδομένων ή πληροφοριών.
Θέματα που σχετίζονται με Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ), ιδιότητες, δομικά,
σχηματικά και συντακτικά ζητήματα είναι πολύ κρίσιμα σε αυτή την
περίπτωση, καθώς σχετίζονται με διαφορές στην επεξήγηση του νοήματος.
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Σχήμα 1.11: Εννοιολογική Προσέγγιση και Προσέγγιση Σχεδιασμού / Υλοποίησης
Πηγή: Kavouras & Kokla 2008
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2. ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ
Δεδομένου ότι η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στον σχεδιασμό μιας οντολογίας
για τις μικρές και μεσαίες έξυπνες Μεσογειακές πόλεις, το συγκεκριμένο κεφάλαιο
επιχειρεί να σκιαγραφήσει τις διάφορες πτυχές του όρου της οντολογίας, δίνοντας
ιδιαίτερη έμφαση στις γεωγραφικές οντολογίες. Ειδικότερα, αναλύονται διεξοδικά: τα
δομικά συστατικά τους, οι διάφοροι τύποι που προκύπτουν βάσει συγκεκριμένων
κριτηρίων, τα βασικά βήματα του οντολογικού σχεδιασμού, η διαδικασία ενοποίησης
οντολογιών, η χρησιμότητά τους, τα διάφορα πεδία εφαρμογής, καθώς επίσης γίνεται
και μια ιδιαίτερη αναφορά στη στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις οντολογίες,
την γλώσσα OWL και τον Σημασιολογικό Ιστό (Semantic Web).

2.1. Ορισμός Οντολογίας
Κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση συναντάται μια πληθώρα ορισμών οι οποίοι
προσπαθούν να περιγράψουν τι είναι μια οντολογία και να της αποδώσουν κάποιο
νόημα. Γενικά, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις μέσα από τις οποίες μπορεί να εξεταστεί
ο εν λόγω όρος, η μια σχετίζεται με τη Φιλοσοφία και η άλλη με την επιστήμη της
Πληροφορικής. Παραδοσιακά, η οντολογία έχει οριστεί ως η φιλοσοφική μελέτη της
ύπαρξης (του τι υπάρχει), αλλά τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιείται στο πλαίσιο
οποιαδήποτε εφαρμογής για την οποία απαιτείται αναπαράσταση και διαχείριση
γνώσης (Gruber 1993, Akkermans και άλλοι 2004, Kosman 2013).
Ο όρος της οντολογίας έχει της ρίζες του στην επιστήμη της Φιλοσοφίας και
αναφέρεται στην συστηματική επεξήγηση "του όντος" που περιγράφει
στοιχεία/χαρακτηριστικά της πραγματικότητας (Solodovnik 2010). Σύμφωνα με το
λεξικό Merriam-Webster2, η οντολογία αποτελεί: (α) κλάδο της Μεταφυσικής που
μελετά τη φύση των όντων, καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις (ασχολείται με
αφηρημένες οντότητες) και (β) μια συγκεκριμένη θεωρία που ασχολείται με τη φύση
του όντος ή των ειδών των πραγμάτων που υπάρχουν. Ο Sommers (1963) διατείνεται
ότι η οντολογία αποτελεί την επιστήμη των κατηγοριών (ερευνά τις κατηγορίες των
οντοτήτων), εφόσον προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: ποιές
κατηγορίες υπάρχουν, πως ορίζονται, πως σχετίζονται μεταξύ τους.
Στην επιστήμη των υπολογιστών, ο όρος οντολογία υιοθετήθηκε τα τελευταία
χρόνια, καθώς η ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και του διαδικτύου
έκανε επιτακτική την ανάγκη αντιμετώπισης εννοιολογικών διαφορών, προκειμένου
να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή και επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών. Σύμφωνα
με την επιστήμη της Πληροφορικής, μια οντολογία αποτελεί μια τυπική και σαφή
περιγραφή της γνώσης ενός συγκεκριμένου πεδίου εφαρμογής (μοντελοποίηση ενός
πεδίου μέσα από ένα σύνολο εννοιών, σχέσεων μεταξύ αυτών και ιδιοτήτων). Αυτή η
τυπική αναπαράσταση γνώσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο εξαγωγής
συμπερασμάτων (συλλογιστική) και παραγωγής νέας γνώσης, καθώς επίσης μπορεί να
γίνει κοινώς αποδεκτή και να επαναχρησιμοποιηθεί από όλους.
Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω διαπιστώνεται ότι υπάρχουν θεμελιώδεις
διαφορές στο πως αντιμετωπίζει η κάθε προσέγγιση (Φιλοσοφία και Πληροφορική)
το νόημα και το σκοπό της οντολογίας.
Το 1991, οι Neches και άλλοι εισήγαγαν πρώτοι τον όρο οντολογία στον
τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και διατύπωσαν πως αυτή ".. ορίζει τους βασικούς
όρους και τις σχέσεις που αποτελούν το λεξικό μιας θεματικής περιοχής, καθώς και
2

https://www.merriam-webster.com/dictionary/ontology
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τους κανόνες για τον συνδυασμό των όρων και των σχέσεων, με στόχο την επέκταση
του λεξικού - ...an ontology defines the basic terms and relations comprising the
vocabulary of a topic area as well as the rules for combining terms and relations to
define extensions to the vocabulary" (Neches και άλλοι 1991:40). Από αυτό
συμπεραίνεται ότι μια οντολογία δεν περιλαμβάνει μόνο τους όρους που πρέπει
ορίζονται με σαφήνεια, αλλά και τη γνώση που εξάγεται βάσει των κανόνων που
ενυπάρχουν στην οντολογία.
Ο πιο διαδεδομένος, ίσως, ορισμός για την οντολογία είναι αυτός που
διατυπώθηκε από τον Gruber το 1993, σύμφωνα με τον οποίο "... μια οντολογία είναι
μια σαφής περιγραφή μιας εννοιολογικής αναπαράστασης - ... an ontology is an
explicit specification of a conceptualization" (Gruber 1993:199). Ο όρος εννοιολογική
αναπαράσταση αναφέρεται σε μια αφηρημένη και απλοποιημένη εικόνα του κόσμου
που κάποιος θέλει να μοντελοποιήσει, η οποία προκειμένου να αποτελεί οντολογία σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό- πρέπει να αναπαρασταθεί σε μορφή κατανοητή
και επεξεργάσιμη από την υπολογιστική μηχανή. Ο όρος ρητή σημαίνει ότι οι έννοιες
που χρησιμοποιούνται, καθώς επίσης και οι περιορισμοί που αφορούν στη χρήση
τους, έχουν προσδιοριστεί με σαφήνεια. Αργότερα, το 1997, ο Borst τροποποίησε
ελαφρώς τον ορισμό του Gruber διατυπώνοντάς τον ως εξής: "... μια οντολογία είναι
μια τυπική περιγραφή μιας κοινής εννοιολογικής αναπαράστασης - ... an ontology is a
formal specification of a shared conceptualization" (Borst 1997:12). Στη
συγκεκριμένη περίπτωση, ο όρος κοινή (shared) αναφέρεται στο ότι μια οντολογία
πρέπει να αποτυπώνει γνώση κοινής αποδοχής στο πλαίσιο μιας κοινότητας, να είναι
δηλαδή αποτέλεσμα ομοφωνίας παρά προσωπικής άποψης και να είναι επεξεργάσιμη
από τους Η/Υ (Guarino και άλλοι 2009). Το 1998, οι Studer και άλλοι συνδύασαν
τους παραπάνω ορισμούς και διατύπωσαν ότι "... μια οντολογία αποτελεί μια τυπική,
σαφή περιγραφή μιας κοινής εννοιολογικής αναπαράστασης - .... an ontology is a
formal, explicit specification of a shared conceptualization" (Studer και άλλοι
1998:184).
Σύμφωνα με έναν πιο πρόσφατο ορισμό της οντολογίας, επίσης από τον
Gruber (2009), επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της επιστήμης των υπολογιστών και
της Πληροφορικής, μια οντολογία καθορίζει ένα σύνολο από αρχέτυπα
αναπαράστασης (representational primitives) τα οποία χρησιμοποιούνται για τη
μοντελοποίηση κάποιου πεδίου γνώσης ή ενδιαφέροντος. Τα αρχέτυπα
αναπαράστασης μπορούν να είναι κλάσεις, ιδιότητες και σχέσεις μεταξύ των μελών
των κλάσεων. Οι ορισμοί των αρχέτυπων αναπαράστασης περιλαμβάνουν
πληροφορία για τη σημασία τους, καθώς και περιορισμούς (πχ. αξιώματα,
περιορισμοί, κανόνες) που διασφαλίζουν τη συνεπή χρήση τους (πχ. περιορισμός
πιθανών ερμηνειών τους).
Συμπερασματικά, μια οντολογία ορίζει ένα κοινό λεξιλόγιο ανάμεσα σε μια
ομάδα ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα. Επιτρέπει το διαμοιρασμό πληροφοριών
σχετικών με ένα συγκεκριμένο πεδίο γνώσης και περιλαμβάνει ορισμούς (οι οποίοι
μπορούν να γίνουν κατανοητοί από προγράμματα Η/Υ) βασικών εννοιών (του πεδίου
γνώσης) και των μεταξύ τους σχέσεων.
Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι οι οντολογίες δεν αποτελούν τύπο/κατηγορία
εννοιολογικών μοντέλων δεδομένων όπως πχ. το επεκτεταμένο μοντέλο ΟντοτήτωνΣυσχετίσεων - EER (Enhanced Entity-Relationship model) ή το μοντέλο UML
(Unified Modeling Language), παρά το γεγονός ότι όλα αναπαριστούν γνώση
κάποιου πεδίου (Dillon και άλλοι 2008). Οι βασικότερες διαφορές που σημειώνονται
ανάμεσα στις οντολογίες και τα εννοιολογικά μοντέλα δεδομένων είναι (Spyns και
άλλοι 2002):
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Tα εννοιολογικά μοντέλα δεδομένων επικεντρώνονται στην αναπαράσταση
δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης
εφαρμογής, ανεξάρτητα από το πως αυτή θα υλοποιηθεί. Σχεδιάζονται με
στόχο να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες ανάγκες (αυτές της εφαρμογής) και
επομένως εξαρτώνται από την αποστολή που έχουν να φέρουν εις πέρας. Οι
χρήστες, ο στόχος, ο σκοπός και η προβλεπόμενη χρήση, αποτελούν
σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία μοντελοποίησης,
αλλά και τον βαθμό λεπτομέρειας. Αντίθετα, οι οντολογίες στοχεύουν στην
εννοιολογική αναπαράσταση ενός συγκεκριμένου πεδίου, ανεξάρτητα από
την όποια εφαρμογή και είναι όσο πιο γενικές γίνεται.
Διαφέρουν στην έκταση και το είδος της γνώσης που καλύπτουν. Τα μοντέλα
δεδομένων επικεντρώνονται στη συσχέτιση της οργάνωσης των δεδομένων
με τις έννοιες για τις οποίες τα δεδομένα αυτά καταχωρούνται μέσα σε μια
ΒΔ, ενώ οι οντολογίες επικεντρώνονται στην κατανόηση της γνώσης από
ομάδες ανθρώπων και αποτελούν πληρέστερες αναπαραστάσεις των εννοιών
και των σχέσεων μεταξύ τους.
Οι οντολογίες έχουν μεγαλύτερη εκφραστική δύναμη καθώς οι γλώσσες
οντολογιών μπορούν να εκφράσουν κάποια είδη σημαντικών περιορισμών
όπως ταξινόμηση ή συλλογιστική και συμβάλλουν στην αποδοτικότερη και
ακριβέστερη αναπαράσταση της γνώσης ενός πεδίου.
Λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα. Οι οντολογίες είναι γενικές και
λειτουργούν σε ανώτερο επίπεδο αφαιρετικότητας, ενώ αντίθετα τα μοντέλα
δεδομένων βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο αφαιρετικότητας.

2.2. Γεωγραφικές Οντολογίες
Οι γεωγραφικές ή γεωχωρικές οντολογίες (geographic, geospatial ontologies ή geoontologies) αποτελούν οντολογίες πεδίου - ονοματολογικές (terminological) (κάθε
έννοια περιγράφεται από έναν όρο, έναν ορισμό σε φυσική γλώσσα και τις ιεραρχικές
σχέσεις μεταξύ των εννοιών), που επικεντρώνονται στην περιγραφή των
γεωγραφικών οντοτήτων (Kavouras & Kokla 2008, Laurini 2012, 2015, Laurini &
Kazar 2016). Ενσωματώνουν και τις δύο προαναφερθείσες προσεγγίσεις (Φιλοσοφία
και Πληροφορική) και στοχεύουν στη συστηματοποίηση της γνώσης του γεωγραφικού
χώρου, των οντοτήτων, φαινομένων, διαδικασιών, καθώς και των μεταξύ τους
συσχετίσεων. Επιπλέον, συνεισφέρουν στην (Kavouras & Kokla 2008):





Κατανόηση των διαφορών που παρατηρούνται στην αντίληψη και τον
ορισμό των γεωγραφικών οντοτήτων.
Αποδοτικότερη σημασιολογική περιγραφή και αναπαράσταση του
γεωγραφικού χώρου.
Αποτελεσματικότερη ανταλλαγή γεωγραφικών πληροφοριών (ανάπτυξη και
επέκταση προτύπων ανταλλαγής χωρικών δεδομένων).
Επαναχρησιμοποίηση της γνώσης.

Σύμφωνα με τους Laurini και Kazar (2016) οι οντολογίες μπορούν να
περιγραφούν ως ένα είδος σημασιολογικών δικτύων (Quillian 1967, Lehmann 1992)
για την αναπαράσταση του πραγματικού κόσμου. Πρόκειται για γράφους που
συνδέουν έννοιες μεταξύ τους μέσω σχέσεων όπως: IS-A, HAS-PART, HAS_TYPE,
κ.λπ. Ο σκοπός των γεωγραφικών οντολογιών ωστόσο, δεν έγκειται μόνο στην
προσπάθειά τους να περιγράψουν γεωγραφικές οντότητες και τις μεταξύ τους
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σημασιολογικές σχέσεις, αλλά επικεντρώνεται κυρίως στον καθορισμό των χωρικών
τους σχέσεων.
Κατά το παρελθόν, η οργάνωση των γεωγραφικών οντοτήτων, στο πλαίσιο
μιας οντολογίας, υλοποιούνταν μέσα από την θεμελίωση συμβατικών σχέσεων (IS-A,
PART-OF, HAS-A, κ.λπ.) ανάμεσά τους (βλ. Σχήματα 2.1α & 2.1β). Παρόλα αυτά,
έγινε γρήγορα αντιληπτό ότι ενώ μια τέτοια προσέγγιση οργανώνει μεν
σημασιολογικά τις εμπλεκόμενες γεωγραφικές έννοιες, αγνοεί δε παντελώς τη χωρική
τους υπόσταση, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εισαγωγή αποδοτικότερων
τρόπων αναπαράστασης του χώρου.

Σχήμα 2.1α: Οργάνωση Γεωγραφικών
Οντοτήτων Βάσει Ιεραρχικών Σχέσεων

Σχήμα 2.1β: Οργάνωση Γεωγραφικών
Οντοτήτων Βάσει Γεωμετρικών Τύπων

Πηγή: Laurini 2015, Laurini & Kazar 2016

Πηγή: Sowa 2009

Για την επίτευξη καλύτερης και πληρέστερης χωρικής αναπαράστασης
ενσωματώθηκαν στις γεωγραφικές οντολογίες οι χωρικές σχέσεις, με πιο σημαντικές
και ευρέως διαδεδομένες από αυτές, τις τοπολογικές (Allen 1983, Egenhofer &
Franzosa 1991, Randell και άλλοι 1992, Egenhofer 1994) (βλ. Σχήμα 2.2). Αξίζει να
σημειωθεί πως παρά το γεγονός ότι οι τοπολογικές σχέσεις είναι αυτές που
χρησιμοποιούνται κατά κόρον, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράλληλα και
άλλες χωρικές και γεωγραφικές σχέσεις (σχέσεις κατεύθυνσης, σχετικής θέσης,
σχέσεις εγγύτητας, αποστάσεις, κ.λπ.) (Laurini 2012, Laurini & Kazar 2016).

Σχήμα 2.2: Οργάνωση Γεωγραφικών Οντοτήτων Βάσει Τοπολογικών Σχέσεων
Πηγή: Laurini 2015, Laurini & Kazar 2016

18

2.3. Δομικά Στοιχεία Οντολογιών
Η τυποποίηση της γνώσης ενός πεδίου ενδιαφέροντος με τη βοήθεια των οντολογιών
επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τα βασικά συστατικά μέρη τους, τα οποία είναι
(Gruber 1993, Gómez-Pérez & Benjamins 1999, Noy & McGuinness 2001, Sure
2003, Gruber 2009, κ.λπ.) (βλ. Σχήμα 2.3.):










Κλάσεις (classes): αποτελούν το επίκεντρο των περισσότερων οντολογιών
και αφορούν σε σύνολα/συλλογές αντικειμένων ή οντοτήτων και γενικότερα
σε οτιδήποτε για το οποίο μπορεί να ειπωθεί κάτι και αναπαρίστανται με τις
έννοιες (concepts). Οι έννοιες διαιρούνται σε δύο κατηγορίες (Stevens και
άλλοι 2000): α) τις πρωταρχικές έννοιες (primitive concepts) για τις οποίες
ισχύουν μόνο αναγκαίες συνθήκες προκειμένου να είναι μέλη μιας κλάσης
και β) τις έννοιες εξ' ορισμού (defined concepts) των οποίων η περιγραφή
αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη προκειμένου να είναι μέλη μιας
κλάσης.
Ιδιότητες (properties): αποδίδουν κάποιο χαρακτηριστικό γνώρισμα σε μια
κλάση.
Σχέσεις (relations): εκφράζουν ένα είδος αλληλεπίδρασης/συσχέτισης
μεταξύ των εννοιών ενός πεδίου ενδιαφέροντος (πχ. IS-A, PART-OF, κ.λπ.).
Συναρτήσεις (functions): αναφέρονται σε μια ειδική περίπτωση σχέσης κατά
την οποία, το ν-οστό στοιχείο της προσδιορίζεται μοναδικά από τα ν-1
προηγούμενα στοιχεία.
Αξιώματα (axioms), περιορισμοί (constraints) και κανόνες (rules): τα
αξιώματα αναπαριστούν προτάσεις που είναι πάντοτε αληθείς. Εκφράζουν
κοινής σημασίας αντιλήψεις που αναγνωρίζονται γενικά μεταξύ των εννοιών
και συμβάλλουν στον περιορισμό της ερμηνείας των εννοιών που
εμπεριέχονται στην οντολογία. Οι περιορισμοί αποτελούν τυπικά ορισμένες
περιγραφές για το τι πρέπει να ισχύει προκειμένου κάποιο στιγμιότυπο να
ανήκει σε μια κλάση. Οι κανόνες αποτελούν δηλώσεις στη μορφή
προτάσεων IF-THEN (υπόθεση-συμπέρασμα) που περιγράφουν τα λογικά
συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν στη βάση συγκεκριμένων
υποθέσεων.
Στιγμιότυπα (instances): αναπαριστούν συγκεκριμένα στοιχεία /
χαρακτηριστικά παραδείγματα μιας κλάσης.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, μια οντολογία περιγράφει αυστηρά μια
οντότητα και καθορίζει τις σχέσεις της με τις υπόλοιπες.
Το Σχήμα 2.3 απεικονίζει τα βασικά συστατικά μέρη μιας πάρα πολύ απλής
οντολογίας. Πιο συγκεκριμένα, οι όροι Place, City και Country αποτελούν τις έννοιες
της οντολογίας οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους μέσω διαφόρων σχέσεων. Οι
έννοιες City και Country συνδέονται μέσω ιεραρχικών σχέσεων (IS-A) με την έννοια
Place (δηλαδή City IS-A Place και Country IS-A Place), ενώ μεταξύ τους συνδέονται
με τη σχέση isLocatedIn (City isLocatedIn Country). Επιπλέον, η έννοια Place
περιγράφεται από την ιδιότητα του ονόματος (name), ενώ οι έννοιες City και Country
περιγράφονται από τις ιδιότητες του ονόματος και του πληθυσμού (name και
population).
Σε γενικές γραμμές, μια οντολογία μπορεί να αποτελείται από τέσσερα δομικά
μέρη: τις έννοιες, τις σχέσεις, τα αξιώματα και τα στιγμιότυπα. Σε ότι αφορά στις
γεωγραφικές οντολογίες, το λιγότερο το οποίο αναμένεται να περιλαμβάνουν είναι
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ένα σύνολο εννοιών που εκφράζεται από το λεξιλόγιο των όρων που
χρησιμοποιούνται, μια περιγραφή του νοήματος του όρου (συνήθως μέσα από έναν
ορισμό), οι ιδιότητες των εννοιών και οι σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες ή στις
ιδιότητές τους. Κάτι τέτοιο αποτελεί βέβαια την περίπτωση μιας εντελώς άτυπης
οντολογίας. Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις (σπάνιες πλέον) κατά τις οποίες οι έννοιες
περιγράφονται μόνο από όρους (παντελής απουσία ορισμών) των οποίων το νόημα
μπορεί να συναχθεί με έμμεσο τρόπο (χρησιμοποιώντας την κοινή λογική, τη γνώση
ενός ειδικού ή τη διαθέσιμη γνώση των εμπλεκομένων εννοιών, όπως για παράδειγμα
μια ιεραρχία) (Kavouras & Kokla 2008).

Σχήμα 2.3: Τα Βασικά Συστατικά Μέρη μιας Οντολογίας
2.3.1. Ιεραρχικές σχέσεις IS-A
Η ιεραρχική δομή μιας οντολογίας υλοποιείται κυρίως μέσα από την θεμελίωση των
σχέσεων IS-A που αποτελούν και τον βασικό της κορμό, ενώ η σωστή τους χρήση
αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την επιτυχία της διαδικασίας ανάπτυξης μιας
οντολογίας (Mizoguchi 2004). Οι IS-A ιεραρχίες βασίζονται σε ιδιότητες που είναι
κοινές μεταξύ όμοιων εννοιών. Οι γενικές έννοιες (υπερ-έννοιες ή υπερ-κλάσεις)
χαρακτηρίζονται από λιγότερες ιδιότητες, ενώ οι πιο εξειδικευμένες έννοιες (υποέννοιες ή υπο-κλάσεις) κληρονομούν τις ιδιότητες των υπερ-εννοιών κάτω από τις
οποίες ταξινομούνται, αλλά έχουν και πρόσθετες ιδιότητες έτσι ώστε να
διαφοροποιούνται (οι εξειδικευμένες έννοιες) μεταξύ τους. Σε αρκετές περιπτώσεις
εντοπίζονται προβλήματα όπως: ύπαρξη διαφορετικών εννοιών που δεν διαθέτουν
χαρακτηριστικά που να τις διαφοροποιούν ή υπο-έννοιες που κάποιες φορές δεν
κληρονομούν όλες τις ιδιότητες των υπερ-εννοιών. Όπως επισημαίνει ο Guarino
(1998a), υπάρχουν κάποιες ακατάλληλες χρήσεις των σχέσεων IS-A σε υπάρχουσες
οντολογίες, γεγονός το οποίο οφείλεται σε έλλειψη της βαθιάς κατανόησης την εν
λόγω σχέσης.
2.3.2. Μερωνυμικές σχέσεις
Ένα άλλο είδος σχέσεων που συναντάται πολύ συχνά στις οντολογίες είναι οι
μερωνυμικές σχέσεις (PART-OF). Η γνώση των μερών από τα οποία αποτελείται μια
έννοια ενισχύει την καλύτερη κατανόησή/αντίληψή της σαν "όλον"). Η ανάμειξη
ιεραρχικών σχέσεων IS-A με μερωνυμικές σχέσεις σε μια σημασιολογική δομή είναι
θεωρητικά εφικτή, αλλά θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη επιφύλαξη, ενώ προτιμότερο
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είναι να αποφεύγεται, εφόσον μπορεί να προκαλέσει έντονη σύγχυση (βλ. επίσης την
ενότητα 1.2.2. που αναφέρεται στα σημασιολογικά προβλήματα των σχέσεων μεταξύ
κατηγοριών).
2.3.3. Πολλαπλή κληρονομικότητα
Η ιεραρχική IS-A δομή που υιοθετείται από τις περισσότερες γεωγραφικές
οντολογίες αποτελεί μια δενδροειδή δομή, πράγμα το οποίο σημαίνει πως κάθε παιδί
(υπο-έννοια) έχει μόνο έναν γονιό (ανήκει μόνο σε μια υπερ-έννοια), επομένως ισχύει
η μονή κληρονομικότητα (single inheritance) που αναπαριστά μια οπτική της
πραγματικότητας. Υπάρχουν περιπτώσεις παρόλα αυτά, όπου κάτι τέτοιο δεν είναι
αρκετό και είναι αναγκαίο να αναπαρασταθούν περισσότερες από μια οπτικές της
πραγματικότητας κατά τις οποίες ένα παιδί (υπο-έννοια) έχει περισσότερους από έναν
γονείς (ανήκει σε περισσότερες από μια υπερ-έννοιες). Τέτοιες ιεραρχίες πολλαπλής
κληρονομικότητας (multiple inheritance) είναι κάποιες φορές αναπόφευκτες όταν
γίνεται συνένωση δύο διαφορετικών δέντρων και για κάποιο λόγο χρειάζεται να
διατηρηθούν και οι δύο οπτικές της πραγματικότητας (βλ. Σχήμα 2.4) (Kavouras &
Kokla 2008).

Σχήμα 2.4: Περιπτώσεις Πολλαπλής Κληρονομικότητας σε μια Οντολογία
Στο Σχήμα 2.4 παρουσιάζονται τρεις βασικές περιπτώσεις πολλαπλής
κληρονομικότητας. Πιο συγκεκριμένα, μια έννοια μπορεί να αποτελεί κοινή υποκατηγορία δύο διαφορετικών υπερ-κατηγοριών (πχ. η έννοια Bird μπορεί να ανήκει
σε δύο διαφορετικές κατηγορίες: Flying Object και Animal). Συχνά παρατηρείται
πολλαπλή κληρονομικότητα στην περίπτωση των μερωνυμικών σχέσεων όταν η ίδια
έννοια μπορεί να αποτελεί μέρος πολλών άλλων υπερ-εννοιών (για παράδειγμα η
έννοια Building μπορεί να αποτελεί μέρος των υπερ-εννοιών: University, Mall και
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Factory). Μια τρίτη περίπτωση πολλαπλής κληρονομικότητας σημειώνεται όταν ένα
στιγμιότυπο σχετίζεται με παραπάνω από μια κλάσεις. Ένα συγκεκριμένο πρόσωπο,
για παράδειγμα η Maria Panagiotopoulou, μπορεί να αποτελεί ένα στιγμιότυπο της
κλάσης Employee και ταυτόχρονα της κλάσης Engineer.

2.4. Τύποι Οντολογιών
Η βιβλιογραφική έρευνα καταδεικνύει μια πληθώρα διαφορετικών ταξινομήσεων των
οντολογιών στη βάση διαφόρων κριτηρίων (Lassila & McGuinness 2001, GomezPerez και άλλοι 2004, Borgo 2007, κ.λπ.). Τα πιο σημαντικά κριτήρια ταξινόμησης
παρόλα αυτά, είναι η τυπικότητα (formality) και η γενικότητα (generality) (βλ. Σχήμα
2.5).

Σχήμα 2.5: Διάκριση Οντολογιών βάσει των Κριτηρίων της Τυπικότητας και της
Γενικότητας
Πηγή: Kavouras & Kokla 2008

Σύμφωνα με τον Gruber (2003, 2004) οι οντολογίες μπορούν να ταξινομηθούν
με γνώμονα το βαθμό της τυπικότητας σε:




Άτυπες (informal): το νόημα εκφράζεται με όρους σε φυσική γλώσσα.
Ημι-τυπικές (semi-formal): το νόημα εκφράζεται με βάση κάποια τεχνητή
τυπική γλώσσα.
Αυστηρά τυπικές (very formal): το νόημα εκφράζεται με βάση κάποια τυπική
γλώσσα με δομημένη σημασιολογία, θεωρήματα και αποδείξεις.

Παρόλα αυτά, η εν λόγω διάκριση ενέχει τεράστιες ασάφειες, καθώς σε
πολλές περιπτώσεις οι οντολογίες περιλαμβάνουν άτυπα αλλά και τυπικά μέρη. Τα
τυπικά μέρη (πχ. αξιώματα) υποστηρίζουν αυτοματοποιημένες επεξεργασίες και
αναλύσεις, ενώ τα άτυπα μέρη (πχ. ορισμοί) ενισχύουν την ανθρώπινη κατανόηση
(Gruber 2003, 2004).
Οι ημι-τυπικές οντολογίες, οι οποίες αποτελούν το πλέον διαδεδομένο είδος,
περιλαμβάνουν μερικά τυπικά και πάρα πολλά άτυπα μέρη (Gruber 2004) και είναι
ιδιαιτέρως χρήσιμες σε περιπτώσεις πολλών ανθρώπων που διαχειρίζονται μια
συγκεκριμένη οντολογία, ή εξαγωγής και ενοποίησης πληροφοριών από πολλές
διαφορετικές πηγές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παρουσιάζουν μεγαλύτερη
ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε εφαρμογές του πραγματικού κόσμου, εφόσον
έχουν τη δυνατότητα να περιλαμβάνουν ελλιπή/μερική πληροφορία (Sheth &
Ramakrishnan 2003).
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Ο Guarino (1998b), ταξινομεί τις οντολογίες με κριτήριο το επίπεδο της
γενικότητας σε (βλ. Σχήμα 2.6):
Οντολογίες υψηλού επιπέδου (top-level ontologies): ορίζουν θεμελιώδεις και
γενικές έννοιες όπως χώρος, χρόνος, οντότητα, αντικείμενο, ιδιότητα, σχέση,
ποιότητα, διαδικασία, ταυτότητα, κ.λπ., οι οποίες είναι ανεξάρτητες από
κάποιο δεδομένο πεδίο εφαρμογής ή πρόβλημα. Επιπλέον, οι εν λόγω
οντολογίες παρέχουν το πλαίσιο αναφοράς για τον ορισμό πιο εξειδικευμένων
εννοιών.
Οντολογίες πεδίου και δραστηριότητας (domain and task ontologies): παρέχουν
το λεξιλόγιο ενός γενικού πεδίου εφαρμογής ή μιας γενικής δραστηριότητας
και αποτελούν εξειδίκευση των όρων της οντολογίας υψηλού επιπέδου.
Οντολογίες εφαρμογής (application ontologies): ορίζουν έννοιες που
εξαρτώνται από συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής και δραστηριότητα και
αποτελούν εξειδίκευση των οντολογιών πεδίου και δραστηριότητας.







Σχήμα 2.6: Διάκριση Οντολογιών βάσει του Κριτηρίου της Γενικότητας
Πηγή: Guarino 1998b

Οι Van Heijst, Schrieber και Wielinga (1997) ταξινομούν τις οντολογίες με
βάση δύο διαστάσεις: το σύνολο και τον τύπο της δομής μιας εννοιολογικής
αναπαράστασης και το θέμα της εννοιολογικής αναπαράστασης. Αναφορικά με την
πρώτη διάσταση, προκύπτουν τρείς τύποι οντολογιών:





Ονοματολογικές οντολογίες (terminological ontologies): ορίζουν τους όρους
που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση της γνώσης ενός πεδίου
εφαρμογής (πχ. λεξικό).
Οντολογίες πληροφορίας (information ontologies): προσδιορίζουν τη δομή
μιας Βάσης Δεδομένων (πχ. σχήματα Βάσεων Δεδομένων).
Οντολογίες μοντελοποίησης γνώσης (knowledge modeling ontologies):
ορίζουν την εννοιολογική αναπαράσταση της γνώσης, συνήθως με επίκεντρο
μια συγκεκριμένη χρήση της. Σε αντίθεση με τις οντολογίες πληροφορίας, οι
οντολογίες μοντελοποίησης γνώσης έχουν πιο πλούσια εσωτερική δομή.

Σχετικά με τη δεύτερη διάσταση, εντοπίζονται τέσσερις τύποι οντολογιών
(Van Heijst και άλλοι 1997):




Γενικές οντολογίες (generic ontologies): ορίζουν γενικές έννοιες όπως:
οντότητα, ιδιότητα, σχέσεις, διαδικασίες, κ.λπ. οι οποίες είναι ανεξάρτητες
των πεδίων εφαρμογής.
Οντολογίες πεδίου (domain ontologies): περιγράφουν έννοιες που
αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο πεδίο γνώσης. Τις περισσότερες φορές, οι
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έννοιες που περιγράφονται από τις οντολογίες πεδίου αποτελούν
εξειδικεύσεις αυτών που ορίζονται από τις γενικές οντολογίες.
Οντολογίες εφαρμογής (application ontologies): ορίζουν τις έννοιες οι οποίες
είναι απαραίτητες για την περιγραφή μιας συγκεκριμένης εφαρμογής.
Οντολογίες αναπαράστασης (representation ontologies): ερμηνεύουν τις
εννοιολογικές αναπαραστάσεις που βρίσκονται κάτω από τους
φορμαλισμούς της αναπαράστασης γνώσης και παραμένουν ουδέτερες σε
σχέση με τις οντότητες του πραγματικού κόσμου (Guarino & Boldrin 1993).
Παρέχουν τις βασικές αρχές που υιοθετούνται από τις γενικές οντολογίες και
τις οντολογίες πεδίου για την περιγραφή της πραγματικότητας, χωρίς όμως
οι ίδιες να διατυπώνουν κάποιον ισχυρισμό για αυτήν.

Μια ακόμη ταξινόμηση οντολογιών προκύπτει βάσει του κριτηρίου της
πολυπλοκότητας. Η πολυπλοκότητα μιας οντολογίας ποικίλει από απλές ταξινομήσεις
εννοιών, έως ιδιαίτερα περίπλοκες ταξινομήσεις που περιέχουν περιορισμούς που
σχετίζονται με έννοιες και τις μεταξύ τους σχέσεις (Slimani 2014). Δύο τύποι
οντολογιών διακρίνονται με βάση το βαθμό της πολυπλοκότητας που παρουσιάζουν
(Mizoguchi 2003, Slimani 2014):




Ελαφριές (light-weight) οντολογίες: συνήθως χαρακτηρίζονται ως
περισσότερο ιεραρχικές και σχεδιάζονται με στόχο την αναπαράσταση
ιεραρχικών σχέσεων ή άλλων απλών σχέσεων μεταξύ εννοιών. Γενικά,
τέτοιου είδους οντολογίες δεν περιέχουν πολλές ή ιδιαίτερα περίπλοκες
σχέσεις.
Βαριές (heavy-weight) οντολογίες: σχεδιάζονται με ιδιαίτερη προσοχή στην
αυστηρή διασαφήνιση των εννοιών και των μεταξύ τους σχέσεων
(περιορισμοί πληθικότητας, ταξινόμηση σχέσεων, αξιώματα, περιορισμοί,
κ.λπ.). Οι οντολογίες υψηλού επιπέδου είναι τυπικά παραδείγματα heavyweight οντολογιών.

2.5. Στάδια Ανάπτυξης Οντολογιών
Η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας καταδεικνύει την παρουσία μιας έντονης
πολυφωνίας σε ότι αφορά στη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί για τη
δημιουργία μιας οντολογίας. Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι
ανάπτυξης οντολογιών από πολλούς επιστήμονες (Ushold & King 1995, Gruninger &
Fox 1995, Mizoguchi και άλλοι 1995, Lopez και άλλοι 1999, Staab και άλλοι 2001,
κ.λπ.), αλλά η επικρατούσα άποψη διατείνεται πως τελικά δεν υπάρχει σωστός ή
λάθος τρόπος για την μοντελοποίηση κάποιου πεδίου. Στις περισσότερες περιπτώσεις
υπάρχουν πολλές εναλλακτικές μεθοδολογίες, εξίσου καλές, ενώ ο στόχος της
οντολογίας και το πεδίο της εφαρμογής της αποτελούν τους δύο βασικούς παράγοντες
που θα οδηγήσουν στην επιλογή της βέλτιστης μεθοδολογίας. Επιπλέον, η ανάπτυξη
μιας οντολογίας αποτελεί επαναληπτική διαδικασία, υπό την έννοια ότι η συνεχής
αναθεώρησή της (καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της) είναι μάλλον αναπόφευκτη.
Τέλος, οι έννοιες σε μια οντολογία πρέπει να είναι κοντινές σε αντικείμενα (φυσικά ή
λογικά) και σε σχέσεις που ισχύουν για ένα πεδίο ενδιαφέροντος (Noy & McGuinness
2001).
Καθώς, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν υπάρχει μια τυποποιημένη διαδικασία
ανάπτυξης οντολογιών, στις επόμενες υποενότητες αναφέρονται κάποια βασικά,
γενικά, εμπειρικά στάδια οντολογικού σχεδιασμού και υλοποίησης που πρέπει να
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ενσωματώνει κάθε μεθοδολογία, έτσι όπως αυτά διατυπώθηκαν από τους Noy και
McGuinness (2001) (βλ. Σχήμα 2.7). Τα βήματα που παρουσιάζονται στη συνέχεια,
δεν αποτελούν μια αυστηρή ακολουθία σταδίων καθώς κάποιος μπορεί να
επαναλάβει αρκετές φορές μερικά από αυτά ή να παραλείψει κάποια άλλα.

Σχήμα 2.7: Βασικά Βήματα Ανάπτυξης Οντολογιών κατά τους Noy και McGuinness,
2001
2.5.1. Καθορισμός πεδίου εφαρμογής και σκοπού της οντολογίας
Το πρώτο στάδιο κατά τη διαδικασία ανάπτυξης μιας οντολογίας σχετίζεται με τον
καθορισμό του πεδίου εφαρμογής και του στόχου της οντολογίας. Τα παραπάνω
ζητούμενα μπορούν να προσδιοριστούν μέσα από την απάντηση σε μια σειρά από
καίρια ερωτήματα (Noy & McGuinness 2001):





Σε ποιό πεδίο ενδιαφέροντος αναφέρεται η προς υλοποίηση οντολογία;
Για ποιό λόγο θα χρησιμοποιηθεί;
Για ποιούς τύπους ερωτημάτων πρέπει να είναι σε θέση να δώσει
απαντήσεις;
Ποιός θα την χρησιμοποιήσει και θα την συντηρήσει;

Αναφέρεται ότι ο σκοπός μιας οντολογίας σκιαγραφείται πολλές φορές μέσα
από την απάντηση σε μια σειρά από ερωτήματα ικανότητας (competency questions)
(Gruninger & Fox 1995).
2.5.2. Επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων οντολογιών
Ένα βασικό στάδιο της διαδικασίας δημιουργίας μιας οντολογίας είναι η διερεύνηση
για την ύπαρξη υφιστάμενων οντολογιών και λεξικών που αναφέρονται στο ίδιο (ή σε
συναφές) πεδίο ενδιαφέροντος με αυτό που καλείται να καλύψει η νέα οντολογία.
Πολλές φορές, η επαναχρησιμοποίηση υπαρχουσών οντολογιών είναι αναγκαία
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εφόσον το σύστημα που θα την χρησιμοποιήσει πρέπει να αλληλεπιδρά με
συγκεκριμένες οντολογίες ή λεξικά.
2.5.3. Απαρίθμηση/καταγραφή σημαντικών όρων της οντολογίας
Κατά το βήμα αυτό καταγράφονται οι όροι εκείνοι που θεωρούνται σημαντικοί για
την περιγραφή του πεδίου εφαρμογής και μπορεί να αναφέρονται σε έννοιες, σχέσεις
ή και ιδιότητες. Το γεγονός ότι οι εν λόγω όροι μπορεί να επικαλύπτονται
(σημασιολογικά) ή να είναι ισοδύναμοι, δεν είναι σημαντικό σε αυτή τη φάση. Το
συγκεκριμένο στάδιο επικεντρώνεται μόνο στη συλλογή όλων των όρων που
περιγράφουν με πληρότητα το πεδίο εφαρμογής.
2.5.4. Προσδιορισμός κλάσεων και ιεραρχικών δομών
Πρόκειται για το αρχικό στάδιο οργάνωσης των όρων που καταγράφονται στο
προηγούμενο βήμα. Από το σύνολο αυτών των όρων επιλέγονται εκείνοι που
αντιπροσωπεύουν οντότητες που χαρακτηρίζονται από ανεξάρτητη ύπαρξη και όχι
όρους που περιγράφουν αυτές τις οντότητες. Οι κλάσεις χρησιμοποιούνται για να
υποδηλώσουν το σύνολο των οντοτήτων που περιλαμβάνει μια έννοια και
συσχετίζονται με άλλες κλάσεις μέσω ιεραρχικών σχέσεων IS-A.
Σύμφωνα με τους Uschold και Gruninger (1996) υπάρχουν διάφορες
προσεγγίσεις δόμησης μιας ιεραρχίας κλάσεων:






Η από πάνω προς τα κάτω (top-down) προσέγγιση ξεκινά με τον
προσδιορισμό των πιο γενικών κλάσεων οι οποίες εξειδικεύονται στη
συνέχεια σε διάφορες υπο-κλάσεις.
Η από κάτω προς τα πάνω (bottom-up) προσέγγιση ξεκινά με τον
προσδιορισμό των πιο εξειδικευμένων κλάσεων, με σταδιακή ομαδοποίηση
αυτών σε γενικότερες κλάσεις.
Ο συνδυασμός των παραπάνω προσεγγίσεων γίνεται με τον προσδιορισμό
των πιο αντιπροσωπευτικών εννοιών ενός πεδίου εφαρμογής οι οποίοι στη
συνέχεια γενικεύονται ή εξειδικεύονται ανάλογα.

Σημειώνεται ότι, όπως και στην περίπτωση της διαδικασίας ανάπτυξης μιας
οντολογίας, δεν υπάρχει βέλτιστος τρόπος για τη δόμηση μιας ιεραρχίας. Η
συνδυαστική προσέγγιση είναι συνήθως αυτή που ακολουθείται από τους
περισσότερους ερευνητές, καθώς οι έννοιες που δεν είναι πολύ εξειδικευμένες ή πολύ
γενικές τείνουν να περιγράφουν αποδοτικότερα ένα πεδίο εφαρμογής (Rosch 1978).
2.5.5. Προσδιορισμός σχέσεων των κλάσεων
Οι σχέσεις περιγράφουν με ποιό τρόπο σχετίζονται οι κλάσεις μεταξύ τους. Όπως και
στην περίπτωση των κλάσεων, οι σχέσεις μπορούν να δομηθούν σε ιεραρχίες.
2.5.6. Προσδιορισμός ιδιοτήτων των κλάσεων και των τιμών τους
Το εν λόγω στάδιο αφορά στον καθορισμό ιδιοτήτων των κλάσεων και στην απόδοση
τιμών σε αυτές τις ιδιότητες.
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2.5.7. Ορισμός στιγμιότυπων
Το τελευταίο βήμα της διαδικασίας ανάπτυξης μιας οντολογίας αφορά στη
δημιουργία στιγμιότυπων (instances). Συνοπτικά, ο ορισμός ενός στιγμιότυπου
περιλαμβάνει:




την επιλογή της κλάσης στην οποία αναφέρεται το στιγμιότυπο,
τη δημιουργία του στιγμιότυπου της κλάσης που επιλέχθηκε και
την απόδοση τιμών των ιδιοτήτων του στιγμιότυπου.

2.6. Κριτήρια Οντολογικού Σχεδιασμού
Στην εν λόγω ενότητα αναφέρονται συνοπτικά κάποια θεμελιώδη κριτήρια
σχεδιασμού και βασικές αρχές που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη
διαδικασία ανάπτυξης μιας οντολογίας και που αποτελούν εχέγγυο για την
δημιουργία ενός σωστού και χρήσιμου τελικού αποτελέσματος. Αυτά είναι (Gruber
1995, Bernaras και άλλοι 1996, Borgo και άλλοι 1996, Uschold & Gruninger 1996,
Arpirez και άλλοι 1998):
















Σαφήνεια: η οντολογία πρέπει να επικοινωνεί με απόλυτη σαφήνεια τη
σημασία των όρων που περιλαμβάνει.
Πληρότητα: η οντολογία πρέπει να περιέχει όλα τα απαραίτητα
σημασιολογικά συστατικά μέρη, ανάλογα με το πεδίο ενδιαφέροντος και τον
σκοπό που έχει.
Συνοχή: μια οντολογία δεν πρέπει να περιλαμβάνει αντικρουόμενη
πληροφορία (Cordi & Mascardi 2004) και η εξαγωγή συμπερασμάτων οφείλει
να είναι συνεπής με τους ορισμούς.
Επεκτασιμότητα: η δυνατότητα μιας οντολογίας να επαναχρησιμοποιηθεί και
να επεκταθεί με νέους (συνήθως πιο εξειδικευμένους) όρους.
Ελάχιστες οντολογικές δεσμεύσεις: πρέπει να γίνονται οι ελάχιστες δυνατές
αξιώσεις για το πεδίο που μοντελοποιείται, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο στα
μέρη που αποτελούν την οντολογία την ελευθερία να την εξειδικεύουν όπως
και όποτε χρειάζεται.
Οντολογικός διαχωρισμός: οι κλάσεις μιας οντολογίας πρέπει να είναι
ασύνδετες.
Διαφοροποίηση των ιεραρχιών: στοχεύει στην ενίσχυση της δύναμης της
οντολογίας και υλοποιείται με τη βοήθεια των μηχανισμών πολλαπλής
κληρονομικότητας.
Συναρμολογησιμότητα: για την ελαχιστοποίηση της ένωσης μεταξύ των
οντολογικών ομάδων.
Ελαχιστοποίηση της σημασιολογικής απόστασης μεταξύ των συγγενών
συλλογισμών: συναφείς συλλογισμοί ομαδοποιούνται και αναπαρίστανται με
τα ίδια αρχέτυπα.
Τυποποίηση των ονομάτων.

2.7. Ευθυγράμμιση (Alignment), Ενοποίηση
Ολοκλήρωση (Integration) Οντολογιών

(Merging)

και

Καθώς οι οντολογίες ξεκίνησαν να διεισδύουν έντονα σε μια πληθώρα
επιστημονικών πεδίων, ο αριθμός τους αυξήθηκε κατακόρυφα με αποτέλεσμα να
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προκύψει η ανάγκη ευθυγράμμισης, ενοποίησης ή ολοκλήρωσής τους. Πριν
αναλυθούν τα βασικά χαρακτηριστικά των διαδικασιών αυτών, θα πρέπει πρώτα από
όλα να γίνει ξεκάθαρη η σημασία των εννοιών ευθυγράμμιση (alignment), ενοποίηση
(matching) και ολοκλήρωση (integration) οντολογιών.
Η ευθυγράμμιση (alignment) οντολογιών προέκυψε αρχικά από την ανάγκη
ολοκλήρωσης ετερογενών Βάσεων Δεδομένων που είχαν δημιουργηθεί ανεξάρτητα
και κάθε μια χρησιμοποιούσε το δικό της λεξικό. Αναφέρεται στη διαδικασία
καθορισμού αντιστοιχιών μεταξύ εννοιών και σχέσεων δύο ή περισσότερων
οντολογιών (βλ. Σχήμα 2.8). Στην ουσία, μέσα από μια τέτοια διαδικασία επιδιώκεται
να βρεθούν οι κλάσεις ή οι σχέσεις εκείνες οι οποίες θεωρούνται σημασιολογικά
ισοδύναμες3 χωρίς αυτό όμως να σημαίνει πως πρέπει να είναι απαραίτητα και λογικά
ισοδύναμες. Η βασική διαφορά ανάμεσα στην ευθυγράμμιση με την ενοποίηση και
ολοκλήρωση οντολογιών έγκειται στο γεγονός ότι με την πρώτη διαδικασία
υλοποιείται μόνο σημασιολογική αντιστοίχιση μεταξύ εννοιών ή σχέσεων δύο ή
περισσότερων οντολογιών, χωρίς αυτές όμως να συνενωθούν με κάποιο τρόπο, όπως
συμβαίνει στην ενοποίηση και ολοκλήρωση.

Σχήμα 2.8: Παράδειγμα Ευθυγράμμισης (Alignment) Οντολογιών
Πηγή: Shvaiko & Euzenat 2013

Σε ότι αφορά στην ενοποίηση (merging) και ολοκλήρωση (integration)
οντολογιών, μπορεί κανείς να βρει διάφορους ορισμούς στη διεθνή βιβλιογραφία
(Pinto και άλλοι 1999, McGuiness και άλλοι 2000, Sowa 2000, Pinto & Martins 2001,
κ.λπ.). Αρχικά, σημειώνεται ότι ενώ και οι δύο έννοιες αναφέρονται σε διαδικασίες
επαναχρησιμοποίησης υφιστάμενων οντολογιών, παρόλα αυτά δεν έχουν την ίδια
σημασία (Pinto και άλλοι 1999). Οι Pinto και άλλοι (1999) και Pinto και Martins
(2001) επισημαίνουν ότι ενοποίηση (merging) καλείται η διαδικασία κατά την οποία
δομείται μια οντολογία πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, επαναχρησιμοποιώντας δύο
ή περισσότερες διαφορετικές οντολογίες του ίδιου θέματος (βλ. Σχήμα 2.9). Οι
αρχικές οντολογίες ενοποιούνται σε μια τελική και είναι αρκετά δύσκολο να
εντοπιστούν τα τμήματα των αρχικών οντολογιών που ενυπάρχουν στην τελική
οντολογία ή να αξιολογηθεί το κατά πόσο αυτά άλλαξαν. Οι αρχικές οντολογίες είναι
πραγματικά διαφορετικές και δεν αποτελούν αναθεωρημένες ή βελτιωμένες
3

http://www.ontobee.org/tutorial/ontobeep
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επανεκδόσεις ή παραλλαγές της ίδιας οντολογίας. Αντίθετα, ολοκλήρωση
(integration) είναι η διαδικασία κατά την οποία δομείται μια οντολογία πάνω σε ένα
συγκεκριμένο θέμα, επαναχρησιμοποιώντας δύο ή περισσότερες υπάρχουσες
οντολογίες πάνω σε διαφορετικά θέματα (βλ. Σχήμα 2.10). Κατά την ολοκλήρωση οι
αρχικές οντολογίες συγκεντρώνονται, συνδυάζονται και "συναρμολογούνται",
προκειμένου να δημιουργήσουν την τελική οντολογία, αφού ενδεχομένως υποστούν
κάποιες αλλαγές όπως επέκταση (extension), εξειδίκευση (specialization), προσαρμογή
(adaptation). Σημειώνεται ότι στην τελική οντολογία μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει
τμήματα/περιοχές των αρχικών οντολογιών, ενώ η γνώση που εμπεριέχεται σε αυτά
τα τμήματα μένει σχεδόν αναλλοίωτη. Αναφέρεται επίσης ότι και οι δύο περιπτώσεις
επαναχρησιμοποίησης οντολογιών (ενοποίηση και ολοκλήρωση) αποτελούν μέρος
της ευρύτερης διαδικασίας δόμησης μιας οντολογίας (Pinto και άλλοι 1999, Pinto &
Martins 2001).

Σχήμα 2.9: Παράδειγμα Ενοποίησης (Merging) Οντολογιών
Πηγή: Flouris και άλλοι 2008

O Sowa (2000) περιγράφει την ολοκλήρωση (integration4) οντολογιών ως τη
διαδικασία εντοπισμού ομοιοτήτων μεταξύ δύο διαφορετικών οντολογιών Α και Β
και εξαγωγής μιας νέας οντολογίας C που διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ
υπολογιστικών συστημάτων που βασίζονται στις οντολογίες Α και Β. Η νέα
οντολογία C μπορεί να αντικαταστήσει την οντολογία Α ή Β ή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο ως διαμεσολαβητής μεταξύ ενός συστήματος που βασίζεται
στην οντολογία Α και ενός συστήματος που βασίζεται στην οντολογία Β. Ανάλογα με
4

Επισημαίνεται ότι ο όρος integration έτσι όπως χρησιμοποιείται και ορίζεται από τον Sowa, δεν είναι
ο ίδιος με αυτόν έτσι όπως ορίζεται από τους Pinto και άλλους (1999).
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τον βαθμό αλλοίωσης των οντολογιών Α και Β προκειμένου να προκύψει η C,
διακρίνονται τέσσερα διαφορετικά επίπεδα ολοκλήρωσης Sowa (2000):








Ευθυγράμμιση (alignment): αποτελεί την πιο απλή και ασθενέστερη
περίπτωση ολοκλήρωσης. Απαιτεί ελάχιστες αλλαγές των αρχικών
οντολογιών και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην ταξινόμηση και ανάκτηση
πληροφοριών. Μπορεί να υποστηρίξει πολύ περιορισμένα είδη
διαλειτουργικότητας, ενώ αδυνατεί να υποστηρίξει διαδικασίες
συλλογιστικής και υπολογισμούς.
Μερική συμβατότητα (partial compatibility): απαιτεί μεγαλύτερες
παρεμβάσεις στις αρχικές οντολογίες προκειμένου να υποστηριχθεί η
διαλειτουργικότητα, παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες έννοιες ή
σχέσεις στο ένα ή το άλλο σύστημα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν
εμπόδια στην πλήρη διαλειτουργικότητα.
Ενοποίηση ή ολική συμβατότητα (unification or total compatibility): απαιτεί
συνήθως πολύ μεγάλες παρεμβάσεις ή σημαντικές αναδιοργανώσεις των
αρχικών οντολογιών, αλλά μπορεί να οδηγήσει στην πληρέστερη
διαλειτουργικότητα. Αποτελεί έννοια συνώνυμη της ενοποίησης (merging),
έτσι όπως έχει οριστεί από τους Pinto και άλλους (1999) (Gao 2012).
Πραγματική ολοκλήρωση (true integration): καταλήγει στην δημιουργία μιας
οντολογίας, χωρίς παρόλα αυτά να αλλάξουν οι αρχικές οντολογίες.
Αποτελεί έννοια συνώνυμη της ολοκλήρωσης (integration), έτσι όπως έχει
οριστεί από τους Pinto και άλλους (1999). Η διαδικασία της πραγματικής
ολοκλήρωσης χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου οι αρχικές
οντολογίες χρειάζεται να συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται αυτόνομα μετά
την πραγματοποίηση της ολοκλήρωσης.

Σχήμα 2.10: Παράδειγμα Ολοκλήρωσης (Integration) Οντολογιών
Πηγή: Flouris και άλλοι 2008
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Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι στο πεδίο της ενοποίησης οντολογιών
(merging) έχει γίνει αρκετή και αξιόλογη έρευνα, υπάρχει σαφής ορισμός που
περιγράφει τη διαδικασία (Sowa 2000), υπάρχουν διαθέσιμες μεθοδολογίες για την
υλοποίησή της, ενώ αρκετές οντολογίες έχουν προκύψει σαν αποτέλεσμα ενοποίησης
υπαρχουσών οντολογιών. Αντιθέτως, στο πεδίο της ολοκλήρωσης (integration)
οντολογιών τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα σαφή. Οι πιο διαδεδομένες μεθοδολογίες
δόμησης οντολογιών αναγνωρίζουν την ολοκλήρωση σαν στάδιο της διαδικασίας
ανάπτυξης μιας οντολογίας, αλλά παράλληλα και σαν ένα εξαιρετικά δύσκολο
πρόβλημα το οποίο πρέπει να επιλυθεί άμεσα (Pinto & Martins 2001).

2.8. Χρησιμότητα Οντολογιών
Γενικά, η ανάπτυξη και χρήση των οντολογιών προέκυψε από την ανάγκη
διευκόλυνσης της επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων, οργανισμών και Η/Υ, με απώτερο
στόχο το διαμοιρασμό και την επαναχρησιμοποίηση της γνώσης.
Σύμφωνα με τους Noy και McGuinness (2001) οι οντολογίες:







συμβάλλουν στην αμοιβαία κατανόηση της δομής της πληροφορίας που
ανταλλάσσεται μεταξύ ανθρώπων ή πρακτόρων (Musen 1992, Gruber 1993),
κάτι που αποτελεί -ίσως- τον βασικότερο λόγο ανάπτυξης οντολογιών.
προωθούν την επαναχρησιμοποίηση της γνώσης που αφορά σε ένα
συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής.
κάνουν σαφείς υποθέσεις για ένα πεδίο εφαρμογής - συντελούν στο
ξεκαθάρισμα κρυφών/υπονοούμενων υποθέσεων.
διαχωρίζουν τη στατική γνώση για ένα πεδίο εφαρμογής από την
διαδικαστική γνώση για την επίλυση προβλημάτων.
βοηθούν στην ανάλυση της γνώσης ενός συγκεκριμένου πεδίου.
Επιπλέον, οι Uschold και Gruninger (1996) επισημαίνουν ότι οι οντολογίες:






διευκολύνουν την αμοιβαία κατανόηση και επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων με
διαφορετικές ανάγκες και απόψεις, που προέρχονται από διαφορετικά
υπόβαθρα.
καθιστούν δυνατή τη διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων που
χρησιμοποιούν διαφορετικά εργαλεία λογισμικού.
μπορούν να αποφέρουν οφέλη σε επίπεδο επαναχρησιμοποίησης πόρων,
αξιοπιστίας και προδιαγραφών, σε ότι αφορά στη μηχανική πληροφοριακών
συστημάτων.

Τέλος, οι οντολογίες συμβάλλουν στον αποδοτικότερο και οικονομικότερο
σχεδιασμό των Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ), εφόσον βασικός στόχος τους, μεταξύ
άλλων, είναι η κατηγοριοποίηση των δεδομένων (Τομαή 2005).

2.9. Εφαρμογές Οντολογιών
Οι οντολογίες χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλά επιστημονικά πεδία, κάποια από τα
οποία είναι τα εξής (Sure 2003):




Επεξεργασία φυσικής γλώσσας και μηχανική μετάφραση.
Μηχανική γνώσης.
Διαχείριση γνώσης.
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Αρχές μηχανικής.
Ηλεκτρονικό εμπόριο.
Ανάκτηση, ενοποίηση και εξαγωγή πληροφορίας.
Διαδικτυακοί κατάλογοι.
Έξυπνες μηχανές αναζήτησης.
Ψηφιακές βιβλιοθήκες.
Βελτιωμένες διεπαφές χρήστη.
Πράκτορες λογισμικού (software agents).
Μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών.
Εννοιολογικός σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων.
Έξυπνη αναζήτηση πληροφοριών - Σημασιολογικός ιστός (Semantic Web).

Επιπλέον, ο Gruber (2009) επισημαίνει ότι οι οντολογίες μπορούν παίξουν
σημαντικό ρόλο στον τομέα των Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ) συμβάλλοντας στη
διαλειτουργικότητά τους, στη διαδικτυακή αναζήτηση και στην ενοποίηση των
διαδικτυακών υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, οι οντολογίες αξιοποιούνται ευρέως στον
Παγκόσμιο Ιστό, τόσο ως πλαίσιο σημασιολογικής διαλειτουργικότητας μεταξύ των
διαφορετικών δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών, όσο και ως πλαίσιο οργάνωσης
του περιεχομένου των ιστοτόπων.

2.10.Οντολογίες, Γλώσσα OWL και Σημασιολογικός Ιστός
Ο σημασιολογικός ιστός αποτελεί την μετεξέλιξη του σημερινού ιστού (World Wide
Web - WWW), έτσι όπως την οραματίζεται ο δημιουργός του, Tim Berners-Lee,
σύμφωνα με τον οποίο ο σημασιολογικός ιστός δεν αποτελεί έναν ξεχωριστό ιστό
αλλά την επέκταση του ήδη υπάρχοντος στον οποίο η πληροφορία είναι σαφώς
καθορισμένη, έτσι ώστε να διευκολύνεται αποτελεσματικότερα η συνεργασία
ανθρώπων και υπολογιστών (βλ. Σχήμα 2.11) (Berners-Lee και άλλοι 2001). Εκτός
από τη σημασιολογία της πληροφορίας, το όραμα του Tim Berners-Lee προβλέπει
εκατομμύρια μικρών εξειδικευμένων υπηρεσιών συλλογιστικής (reasoning services)
οι οποίες παρέχουν υποστήριξη στην επιτυχή επίτευξη εργασιών, βασιζόμενες στην
προσπελάσιμη πληροφορία. Με άλλα λόγια, οι Η/Υ θα έχουν πρόσβαση σε δομημένη
πληροφορία (μια παγκόσμια κοινή Βάση Δεδομένων) και σε ένα σύνολο από
συμπερασματικούς κανόνες, με σκοπό την αυτόματη εξαγωγή συμπερασμάτων.
Η δημιουργία του σημασιολογικού ιστού έχει χαρακτηριστεί ως ένα
εξαιρετικά φιλόδοξο εγχείρημα και αποτελεί μια συλλογική και συντονισμένη
προσπάθεια με επικεφαλής το διεθνή οργανισμό τυποποίησης World Wide Web
Consortium (W3C) και τη συμμετοχή ενός μεγάλου αριθμού ερευνητών και εταιριών.
Στόχος του σημασιολογικού ιστού είναι η προσθήκη σημασιολογικού περιεχομένου
στις ιστοσελίδες και η μετατροπή του σημερινού ιστού που κυριαρχείται από
αδόμητα και ημι-δομημένα έγγραφα, σε έναν "ιστό πληροφοριών" (η δημοσιευμένη
πληροφορία θα περιέχει μεταδεδομένα, τα οποία θα είναι κοινά για όλους και θα
μπορούν να κατανοούνται από μηχανές).
Οι οντολογίες παρέχουν δύο ουσιώδεις λειτουργίες οι οποίες είναι
απαραίτητες και συμβάλλουν καταλυτικά στην ανάπτυξη του σημασιολογικού ιστού.
Αφενός ορίζουν την τυπική σημασιολογία της πληροφορίας, διευκολύνοντας με αυτό
τον τρόπο την επεξεργασία της από τους Η/Υ. Αφετέρου, ορίζουν τη σημασιολογία
του πραγματικού κόσμου, επιτρέποντας τη σύνδεση του περιεχομένου το οποίο
επεξεργάζεται μηχανικά, με τη σημασία που του αποδίδεται από τους ανθρώπους,
(βασισμένοι σε κοινώς αποδεκτή ορολογία).
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Μέσω των οντολογιών είναι δυνατόν να συνδυαστούν δεδομένα από
διαφορετικές πηγές οι οποίες μοιράζονται την ίδια οντολογία. Επιπλέον, μπορούν να
επιλυθούν προβλήματα ορολογίας, καθώς η σημασία των όρων που εμφανίζονται σε
μία σελίδα μπορεί να οριστεί με δείκτες προς την οντολογία. Οι οντολογίες μπορούν
να βελτιώσουν την λειτουργία του διαδικτύου αυξάνοντας την ακρίβεια των
αναζητήσεων πληροφοριών, εφόσον αναζητούνται οι πληροφορίες που αναφέρονται
μόνο σε συγκεκριμένες έννοιες και όχι σε κάποιες λέξεις κλειδιά. Μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν για τη συσχέτιση των πληροφοριών ενός διαδικτυακού τόπου με
αντίστοιχες δομές γνώσης και λογικούς κανόνες. Τέλος, οι κοινές οντολογίες
βοηθούν στην ανταλλαγή δεδομένων και νοημάτων μεταξύ διαφορετικών web-based
υπηρεσιών. Με απλά λόγια, μια εφαρμογή στο πλαίσιο του σημασιολογικού ιστού
προσπαθεί -όπως ακριβώς και οι άνθρωποι- να κατανοήσει την πληροφορία και να
βγάλει συμπεράσματα (Busse και άλλοι 2015).

Σχήμα 2.11: Τα Επίπεδα του Σημασιολογικού Ιστού
Πηγή: https://www.w3.org/2004/Talks/0611-sb-wsswintro/slide18-0.html

Η OWL (Web Ontology Language) αποτελεί οντολογική γλώσσα του
σημασιολογικού ιστού που επικεντρώνεται στην αναπαράσταση περίπλοκης γνώσης
(περιγραφική γλώσσα - description language) και σχεδιάστηκε για χρήση από
εφαρμογές οι οποίες καλούνται να επεξεργαστούν το περιεχόμενο της πληροφορίας,
παρά να παρουσιάσουν την πληροφορία αυτή καθεαυτή στους χρήστες. Η OWL δίνει
τη δυνατότητα πραγματοποίησης ενός μεγάλου εύρους περιγραφικών εφαρμογών
όπως: διαχείριση θεματικών πυλών (portals) και συλλογών, αναζητήσεις βασισμένες
στο περιεχόμενο, κ.λπ. Στηρίζεται πάνω στο μοντέλο και σχήμα RDF (Resource
Description Framework) και περιλαμβάνει πλουσιότερο λεξιλόγιο για την περιγραφή
κλάσεων, σχέσεων μεταξύ κλάσεων, ιδιοτήτων, κ.ά. Υποστηρίζει μεγαλύτερο βαθμό
διαλειτουργικότητας του περιεχομένου του ιστού σε σχέση με την XML (Extensible
Markup Language), RDF (Resource Description Framework) και RDF-S (Resource
Description Framework Schema), παρέχοντας επιπλέον λεξιλόγιο σε συνδυασμό με
τυπική σημασιολογία5.
Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές της γλώσσας OWL, ενώ οι πρώτοι που την
υιοθέτησαν είναι κοινότητες βιο-πληροφορικής και ιατρικής, ιδιωτικές επιχειρήσεις
και κυβερνήσεις. Η OWL αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να γίνουν τα δεδομένα
του διαδικτύου πιο επεξεργάσιμα από τις μηχανές και επαναχρησιμοποιήσιμα σε
5

https://www.w3.org/TR/owl-features/
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εύρος εφαρμογών, ενώ χρησιμοποιείται ήδη ως ανοιχτό πρότυπο για την ανάπτυξη
οντολογιών μεγάλης κλίμακας στον παγκόσμιο ιστό.
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3. ΈΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
Η αστικοποίηση αποτελεί ένα φαινόμενο που παίρνει σημαντικές διαστάσεις
παγκοσμίως, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών αναμένεται να
ενταθεί περαιτέρω μέχρι το 2050 (Oracle 2011). Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι
μέχρι το 2050 το 64% περίπου των κατοίκων των αναπτυσσόμενων χωρών και το
86% των αναπτυγμένων χωρών, θα κατοικούν σε αστικά περιβάλλοντα (αυτό
ισοδυναμεί με τρία δισεκατομμύρια αστούς) με ιδιαίτερη ένταση του φαινομένου
στην Ασία και την Αφρική (UN 2014). Οι επιπτώσεις από την κλιμάκωση της
αστικοποίησης βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των κέντρων λήψης
αποφάσεων και των σχεδιαστών, με στόχο τη διατύπωση αποτελεσματικών και
βιώσιμων λύσεων για την αντιμετώπισή τους. Αυτές αναφέρονται στην ένταση της
ενεργειακής κατανάλωσης και της παραγωγής αστικών απορριμμάτων, στην
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, στην ανεπάρκεια των
υποδομών, στην αύξηση της ρύπανσης, στην έλλειψη κοινωνικής συνοχής, κ.ά.
Ταυτόχρονα, οι εξελίξεις που συντελούνται στον τομέα των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), υποστηρίζοντας πληθώρα λειτουργιών σε
αστικά περιβάλλοντα και παρέχοντας υπηρεσίες σε πολίτες, επιχειρήσεις, δημόσιους
και ιδιωτικούς φορείς, έχουν επιφέρει ριζικές αλλαγές σε μια σειρά από αντικείμενα
που σχετίζονται με το χωρικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, ενώ
μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαχείριση των σύγχρονων αστικών
προβλημάτων. Η αξιοποίησή τους φέρνει στο προσκήνιο την ιδέα των έξυπνων
πόλεων, ως αστικών ενοτήτων οι οποίες, με την υιοθέτηση/χρήση της τεχνολογίας,
προωθούν την καινοτομία, επιδιώκουν τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και ενθαρρύνουν
τη συμμετοχή των πολιτών, επιχειρήσεων και άλλων συντελεστών (stakeholders) στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων (Caragliu και άλλοι 2011, Deakin & Al Waer 2011,
Nam & Pardo 2011, Stratigea 2012, Herrschel 2013, Albino και άλλοι 2015,
Ishkineeva και άλλοι 2015, Meijer & Bolivar 2015, Meijer και άλλοι
2015, Monfaredzadeh & Berardi 2015, Grimaldi & Fernandez 2017, κ.λπ.).
Η βιβλιογραφική επισκόπηση καταδεικνύει ότι παρά το γεγονός ότι η χρήση
του όρου έξυπνη πόλη έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί
ωστόσο να μην υπάρχει ένας σαφής ορισμός και μια ξεκάθαρη και κοινώς αποδεκτή
κατανόηση της εν λόγω έννοιας, με τις έξυπνες πόλεις ακόμη να "… πασχίζουν για να
αποσαφηνίσουν την ταυτότητά τους" (Zait 2017:377). Αυτό έχει προκαλέσει μια
τεράστια πολυφωνία στη διεθνή βιβλιογραφία (Boulton και άλλοι 2011) και όπως
επισημαίνουν οι Chourabi και άλλοι (2012), ο ορισμός της έξυπνης πόλης αποτελεί
αντικείμενο εννοιολογικής έρευνας που βρίσκεται ακόμη εν εξελίξει. Κάτι τέτοιο
συνεπάγεται την απουσία ενός κοινώς αποδεκτού ορισμού και επομένως, την έλλειψη
σημασιολογικής διαλειτουργικότητας ανάμεσα στα διάφορα επιστημονικά πεδία.
Πράγματι, η βιβλιογραφική αναζήτηση καταγράφει ένα σύνολο ορισμών, κάποιοι από
τους οποίους εστιάζουν στις ΤΠΕ ως τον κυρίαρχο μοχλό ανάπτυξης του αστικού
χώρου, ενώ άλλοι υιοθετούν μια πιο ευρεία προσέγγιση, περιλαμβάνοντας πτυχές της
κοινωνίας, της οικονομίας, της διακυβέρνησης, αλλά και συμμετοχικές προσεγγίσεις
για την επιδίωξη των στόχων της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (Manville και άλλοι
2014).
Κάποιοι από τους σημαντικότερους ορισμούς που έχουν υιοθετηθεί τόσο σε
πρακτικό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο περιγράφουν την έξυπνη πόλη ως:


Την πόλη που επιδιώκει τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της μέσα από την
παρακολούθηση, τον έλεγχο, αλλά και την ολοκλήρωση επιμέρους
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υποσυστημάτων, όπως ενέργεια, μεταφορές, επικοινωνίες, κ.λπ., ενώ
ταυτόχρονα διευρύνει το φάσμα των υπηρεσιών προς τους πολίτες της (Hall
2000).
Την πόλη η οποία, στηριζόμενη στην καινοτομία και τη διερεύνηση των
μελλοντικών εξελίξεων, σημειώνει καλές επιδόσεις σε μια σειρά από τομείς,
όπως η οικονομία, η εξυπηρέτηση των πολιτών, η διακυβέρνηση, η
κινητικότητα, το περιβάλλον, η ποιότητα ζωής, κ.ά., μέσα από τον ‘έξυπνο’
συνδυασμό των ικανοτήτων και των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται από
ενεργούς, ανεξάρτητους και συνειδητοποιημένους πολίτες (Giffinger και άλλοι
2007).
Την πόλη που συνδυάζει τις ΤΠΕ και το Web 2.0 με άλλες οργανωτικές και
σχεδιαστικές προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση των
γραφειοκρατικών διαδικασιών και τον προσδιορισμό νέων, καινοτόμων λύσεων
για τη διαχείριση της πολυπλοκότητας του αστικού χώρου και την επιδίωξη της
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (Toppeta 2010).
Την πόλη στην οποία οι επενδύσεις σε ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο και
οι παραδοσιακές (μεταφορές) και σύγχρονες (ΤΠΕ) υποδομές επικοινωνίας
υποστηρίζουν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την υψηλή ποιότητα ζωής,
με μια συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων, μέσω της συλλογικής δράσης
και της ενεργού συμμετοχής (Caragliu και άλλοι 2011).
Την πόλη που χρησιμοποιεί πληροφορίες για την ορθή διαχείριση των φυσικών
υποδομών της με στόχο: τη βελτίωση των ανέσεων που προσφέρει, τη
διευκόλυνση της κινητικότητας, την αύξηση της αποδοτικότητας, την
εξοικονόμηση ενέργειας, τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και των υδάτων,
τον γρήγορο εντοπισμό και άμεση διόρθωση προβλημάτων, την ενίσχυση της
ανθεκτικότητας, τη συλλογή δεδομένων για τη στήριξη πιο ενημερωμένων
αποφάσεων και τη διαμοίραση δεδομένων για την ενίσχυση της συνεργασίας
μεταξύ διαφορετικών τομέων (Nam & Pardo 2011).
Την πόλη που χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ για την αναβάθμιση του ανθρώπινου και
κοινωνικού κεφαλαίου και την αποδοτική διευθέτηση περιβαλλοντικών
ζητημάτων (Lombardi και άλλοι 2012).
Την πόλη η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και την εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος, μέσα από
την αποτελεσματική διασύνδεση επιμέρους δικτύων ατόμων, επιχειρήσεων,
τεχνολογιών, υποδομών, κατανάλωσης, ενέργειας και τόπων (Manville και
άλλοι 2014).
Την πόλη που διαθέτει ψηφιακά νευρωνικά δίκτυα που λαμβάνουν δεδομένα
από ετερογενείς πηγές (πχ. υπόνομοι, χώροι στάθμευσης, κάμερες ασφαλείας,
κάδοι απορριμμάτων, κ.λπ.), δηλαδή εξελιγμένα συστήματα που
αντιλαμβάνονται και δρουν (Neirotti και άλλοι 2014).
Την πόλη που προσπαθεί να βελτιώσει τις αστικές επιδόσεις μέσα από την
υιοθέτηση/χρήση ΤΠΕ για την παροχή αποδοτικότερων υπηρεσιών προς τους
πολίτες, τη συνεχή παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των υφιστάμενων
υποδομών, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ διαφόρων οικονομικών
παραγόντων και την ενθάρρυνση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων του
ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα (Marsal-Llacuna και άλλοι 2014).

Οι Giffinger και άλλοι (2007), επισημαίνουν επίσης ότι η έννοια της έξυπνης
πόλης στηρίζεται σε παρεμβάσεις που επικεντρώνονται σε έξι βασικές διαστάσεις
(έξυπνη οικονομία, έξυπνο περιβάλλον, έξυπνη κινητικότητα, έξυπνοι πολίτες,
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έξυπνη διακυβέρνηση και έξυπνη διαβίωση), οι οποίες συνδέονται με μια σειρά από
επιμέρους προς ανάπτυξη παράγοντες (βλ. Σχήμα 3.1).

Σχήμα 3.1: Διαστάσεις και Παράγοντες Ανάπτυξης της Έξυπνης Πόλης
Πηγή: Giffinger και άλλοι 2007

Μια πληθώρα ερευνητών περιγράφει την έξυπνη πόλη ως το αστικό
περιβάλλον στο οποίο τρείς διαστάσεις (τεχνολογική, ανθρώπινη και θεσμική) (Nam
& Pardo 2011, Chourabi και άλλοι 2012, Gil & Navarro 2013, Roca 2014, Meijer &
Bolivar 2015, κ.λπ.) (βλ. Σχήμα 3.2) που αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες
για την επιτυχία των έξυπνων πρωτοβουλιών και πρακτικών, συγκλίνουν,
εξυπηρετώντας με αυτό τον τρόπο το στόχο της "... προσαρμογής των λειτουργιών των
πόλεων στις ανάγκες των χρηστών και της παροχής εξατομικευμένων διεπαφών" (Nam
& Pardo 2011: 283).
Πιο συγκεκριμένα (Nam & Pardo 2011, Roca 2014, Meijer & Bolivar 2015):


η τεχνολογική διάσταση αναφέρεται στις απαραίτητες υποδομές που καλούνται
να "φιλοξενήσουν" το μοντέλο της έξυπνης πόλης. Αυτό συνεπάγεται την
υιοθέτηση-χρήση σύγχρονων ολοκληρωμένων τεχνολογιών (hardware,
λογισμικά, τεχνολογίες δικτύων), που ενισχύουν τη δυνατότητα
ευαισθητοποίησης σε πραγματικό χρόνο (real-time awareness), καθώς και τις
προηγμένες αναλύσεις, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο τη λήψη πιο υπεύθυνων
και ενημερωμένων αποφάσεων (Washburn και άλλοι 2010). Παρόλο που η
τεχνολογική υποδομή έχει υπογραμμιστεί υπερβολικά σε διάφορες μελέτες,
εστιάζοντας αποκλειστικά την προσοχή στην τεχνολογική διάσταση, είναι
σαφές σήμερα ότι αυτή είναι μια απαραίτητη αλλά σε καμία περίπτωση
επαρκής προϋπόθεση για μια πόλη να καταστεί έξυπνη.
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η ανθρώπινη διάσταση αφορά στη γνωστική και δημιουργική ικανότητα και
τις ανθρώπινες δεξιότητες των κατοίκων της πόλης που αποτελούν την
ανθρώπινη υποδομή πάνω στην οποία βασίζεται και η ανάπτυξη μιας έξυπνης
πόλης. Αυτό το βασικό χαρακτηριστικό σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις
διαδικασίες συνεχούς εκμάθησης και την ενσωματωμένη δικτυακή ευφυΐα
(embedded network intelligence).
η θεσμική διάσταση η οποία καθορίζοντας το πλαίσιο (διακυβέρνηση,
ρυθμίσεις πολιτικής και κανονισμοί) που ενθαρρύνει και ενισχύει την
αλληλεπίδραση και τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ πολιτών,
οργανισμών και κυβερνητικών θεσμών (με βάση τη χρήση τεχνικών
υποδομών), υιοθετεί πιο ολοκληρωμένες, συλλογικές και χωρίς αποκλεισμούς
προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση κοινωνικών και επιχειρηματικών
αναγκών.

Σχήμα 3.2: Βασικές Διαστάσεις Ανάπτυξης της Έξυπνης Πόλης
Πηγή: Προσαρμογή από Nam & Pardo 2011

Με βάση όλα τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι μια έξυπνη πόλη χρησιμοποιεί
με έναν καινοτόμο και αποδοτικό τρόπο τις ΤΠΕ για τη διαχείριση των αστικών
προβλημάτων και τη στήριξη της ανταγωνιστικότητάς της, καθώς και για τη
δημιουργία πληροφορημένων, ενεργών πολιτών, που συμμετέχουν στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων για τα προβλήματα της πόλης. Επισημαίνεται δηλαδή ο ρόλος της
έξυπνης πόλης στην καλύτερη επικοινωνία των προβλημάτων προς τους πολίτες και
την κινητοποίησή τους για την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους.
Η δημιουργία μιας επιτυχημένης έξυπνης πόλης στηρίζεται στο συνδυασμό
πέντε κρίσιμων παραγόντων (Komninos 2006, Passerini & Wu 2008, ICF 2014):


Ευρυζωνικότητα: αναβαθμίζει το επίπεδο των παρεχόμενων διαδικτυακών
υπηρεσιών και προάγει την ψηφιακή επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων
λήψης αποφάσεων και πολιτών.
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Εργατικό δυναμικό έντασης γνώσης: εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, που
αναπτύσσεται μέσα από διαδικασίες δια βίου μάθησης και κατάρτισης και
συμμετέχει σε δραστηριότητες έντασης γνώσης.
Καινοτομία: δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της
καινοτομίας, με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, την ανάπτυξη νέων
επιχειρήσεων και την προσέλκυση εργατικού δυναμικού και επιχειρήσεων
έντασης γνώσης και τεχνολογίας.
Ψηφιακή ένταξη: γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος (digital divide) για την άρση
του αποκλεισμού κοινωνικών ομάδων από τις ευκαιρίες που εμφανίζονται στην
ψηφιακή εποχή.
Μάρκετινγκ: προσπάθεια προώθησης της εικόνας της πόλης ως πρόσφορου τόπου
για εργασία, διαβίωση και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, για την
εξυπηρέτηση σειράς στόχων.

3.1. Η Αρχιτεκτονική της Έξυπνης Πόλης
Η έξυπνη πόλη αποτελεί ένα πολυ-επίπεδο σύστημα καινοτομίας. Συνδυάζει τις
ανθρώπινες ικανότητες και δεξιότητες με δραστηριότητες έντασης γνώσης, θεσμούς
τεχνολογικής μάθησης και ψηφιακούς χώρους επικοινωνίας, ώστε να μεγιστοποιείται
η ικανότητα καινοτομίας της περιοχής στην οποία αναφέρεται (Komninos 2006,
2008). Συγκροτείται δε από την επαλληλία / σύνθεση τριών βασικών επιπέδων /
συνιστωσών (βλ. Σχήμα 3.3), της πόλης, του συστήματος καινοτομίας και του
ψηφιακού χώρου (Komninos 2006, 2008):


Επίπεδο Ι - Επίπεδο της πόλης: αποτελεί το θεμελιώδες επίπεδο μιας έξυπνης
πόλης που αναφέρεται στον φυσικό χώρο και το ανθρώπινο κεφάλαιο
(ατομική ευφυΐα, εφευρετικότητα, δημιουργικότητα) και περιλαμβάνει
δραστηριότητες έντασης γνώσης (δραστηριότητες μεταποίησης και υπηρεσίες
που -αρκετές φορές- οργανώνονται σε clusters). Η ικανότητα καινοτομίας
βασίζεται στην εξειδίκευση, την ατομική δημιουργικότητα και τη συνεργασία.

Σχήμα 3.3: Τα Τρία Επίπεδα της Έξυπνης Πόλης
Πηγή: http://www.urenio.org/smart-intelligent-cities/
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Επίπεδο ΙΙ - Επίπεδο καινοτομίας: αναφέρεται στον θεσμικό χώρο των πόλεων
και συγκροτείται από το κοινωνικό κεφάλαιο και την συλλογική ευφυΐα του
πληθυσμού της πόλης, καθώς και από τους θεσμικούς μηχανισμούς που
ρυθμίζουν την ανάπτυξη της γνώσης και την συνεργασία για μάθηση και
καινοτομία (θεσμοί και μηχανισμοί στρατηγικής πληροφόρησης, συγκριτικής
αξιολόγησης, μεταφοράς τεχνολογίας, ανάπτυξης νέων προϊόντων, κ.λπ.).
Επίπεδο ΙΙΙ - Επίπεδο Ψηφιακού χώρου: περιλαμβάνει τα ψηφιακά εργαλεία
και τις εφαρμογές ενίσχυσης της καινοτομίας που δημιουργούν ένα εικονικό
περιβάλλον χειρισμού της πληροφορίας και της γνώσης. Το επίπεδο αυτό
αφορά στο σύστημα τεχνητής ευφυΐας που είναι στη διάθεση του πληθυσμού
της πόλης (κάτοικοι, επισκέπτες, επιχειρήσεις και οργανισμοί) και αποτελείται
από ευρυζωνικά δίκτυα, ψηφιακές εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
(βλ. Σχήμα 3.4).

Σχήμα 3.4: Επίπεδο ΙΙΙ - Η Ψηφιακή Διάσταση των Έξυπνων Πόλεων
Πηγή: Tsarchopoulos 2006

3.2. Οντολογίες και Έξυπνες Πόλεις
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι οντολογίες αποτελούν έναν τομέα που μόλις
τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε να διεισδύει ουσιαστικά στο πεδίο των έξυπνων
πόλεων, η διαθέσιμη σχετική βιβλιογραφία είναι αρκετά περιορισμένη, ενώ
παρατηρείται ένα σημαντικό κενό αναφορικά με τις οντολογικές αναπαραστάσεις της
έξυπνης πόλης αλλά και των υπο-συστημάτων της. Το κενό αυτό έχει διαπιστωθεί
επίσης μέσα από την κοινή έκθεση των International Organization for Standardization
(ISO) και International Electrotechnical Committee (IEC) (ISO/IEC JTC 1 2015) για
τις έξυπνες πόλεις, όπου διατυπώνεται η αναγκαιότητα ανάπτυξης τυπικών μοντέλων
για την κοινή κατανόηση των εννοιών των έξυπνων πόλεων. Επισημαίνεται επίσης
ότι ένα κοινό εννοιολογικό μοντέλο της πόλης θα διαμορφώσει ένα κοινό πλαίσιο για
τη στήριξη της συνεργασίας τόσο μεταξύ των διαφόρων ομάδων ενδιαφερόντων, όσο
και μεταξύ των διαφορετικών φορέων τυποποίησης. Παρά τη φτωχή βιβλιογραφία
αναφορικά με την ανάπτυξη οντολογικών αναπαραστάσεων των έξυπνων πόλεων,
έχουν γίνει κάποιες αξιόλογες προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή οι οποίες και
περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια.
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Οι Fonseca και άλλοι (2000) ασχολήθηκαν με θέματα σχετικά με το πως οι
οντολογίες του αστικού χώρου (urban ontologies) μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για γεωχωρικούς σκοπούς. Διαπίστωσαν την ύπαρξη πολλαπλών εμποδίων και
ασαφειών όπως: τα όρια των πόλεων τις περισσότερες φορές είναι αφηρημένα,
τα αστικά υπο-συστήματα και οι αστικές λειτουργίες ενέχουν τεράστιο βαθμό
πολυπλοκότητας και υπάρχει πάρα πολύ λίγη γνώση πέρα από την ανθρώπινη
αντίληψη, κ.λπ.
Η SOFIA (Smart Objects for Intelligent Applications) αναπτύχθηκε στο πλαίσιο
του προγράμματος Smart Coruna (Ισπανία) και αποτελεί μια πλατφόρμα που
επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε διάφορα αστικά συστήματα και
συσκευές, παρέχοντας ένα σημασιολογικό επίπεδο (semantic layer), έτσι ώστε
οι πληροφορίες του πραγματικού κόσμου να είναι διαθέσιμες στις έξυπνες
εφαρμογές. O στόχος της πλατφόρμας είναι η βελτίωση της παρακολούθησης
και του ελέγχου ενός αστικού περιβάλλοντος, ενώ χρησιμοποιείται για την
περιγραφή των διαθέσιμων υπηρεσιών και πληροφοριών μιας πόλης. Αυτό
επιτυγχάνεται μέσα από την αξιοποίηση πληροφοριών που παρέχονται από
διαφορετικές πηγές όπως δίκτυα αισθητήρων, χρήστες, οργανισμοί, δημοτικές
υπηρεσίες και ιδρύματα. Η διαλειτουργικότητα επιτυγχάνεται μέσα από τον
περιορισμό των οντολογιών που χρησιμοποιεί το κάθε διαφορετικό σύστημα,
καθώς κάθε οντολογία που χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι σύμφωνη με ένα
από τα πρότυπα που έχουν ήδη οριστεί από την πλατφόρμα της SOFIA (Indra
2014, Otero-Cerdeira και άλλοι 2014, Komninos και άλλοι 2015). Η SOFIA,
έτσι όπως είναι διαμορφωμένη έως τώρα, περιλαμβάνει 143 κλάσεις, 54
σχέσεις, 93 ιδιότητες και 16 στιγμιότυπα (βλ. Σχήμα 3.5).

Σχήμα 3.5: H Οντολογία SOFIA
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Η SCRIBE (Smarter Cities Reusable Information model and Business Events)
είναι ένα μη κανονιστικό, σπονδυλωτό και επεκτάσιμο σημασιολογικό μοντέλο
για έξυπνες πόλεις που αναπτύχθηκε από την IBM, σχεδιάστηκε βάσει
δεδομένων που συλλέχθηκαν από διάφορες πόλεις και αποτελείται από τρία
βασικά συστατικά μέρη (Uceda-Sosa και άλλοι 2012) (βλ. Σχήμα 3.6):
 Έναν πυρήνα (core model) που περιέχει κλάσεις όπως: εκδηλώσεις συμβάντα, υπηρεσίες, τμήματα (departments), ομάδες ενδιαφέροντος
(stakeholders), αξιοθέατα, κύριοι δείκτες επιδόσεων (Key Performance
Indicators - KPIs), κ.λπ.
 Επεκτάσεις ανάλογα με τον τομέα όπως κτίρια, μεταφορές, ενέργεια,
νερό, κ.λπ.
 Προσαρμογές ανάλογα με την πόλη.

Σχήμα 3.6: Συστατικά Μέρη Οντολογίας SCRIBE
Πηγή: Uceda-Sosa και άλλοι 2012

Η SCRIBE αντιπροσωπεύει τους διάφορους τύπους των υπηρεσιών μιας πόλης,
αλλά όχι την οργάνωση της πόλης αυτή καθεαυτή. Πρόκειται για ένα
σημασιολογικό μοντέλο που περιγράφει γεγονότα - συμβάντα, τα σημαντικά
κεφάλαια της πόλης (assets), τα δεδομένα θέσης, τους πόρους της πόλης, τις
επαγγελματικές οργανώσεις, τις υπηρεσίες, και τους κύριους δείκτες επιδόσεων.
Σκοπός της είναι η υποστήριξη της λειτουργίας του επιχειρησιακού κέντρου της
πόλης και ο συντονισμός των υπηρεσιών της (Uceda-Sosa και άλλοι 2012).
Τέλος, μέσα από αυτή τη δουλειά οι ερευνητές της IBM διαπίστωσαν την
έλλειψη διαθέσιμων οντολογιών (Uceda-Sosa και άλλοι 2011), ενώ η δική τους
οντολογία άνοιξε το δρόμο για τυπικές περιγραφές: των υπηρεσιών πόλης,
γεγονότων, μεταδεδομένων, κ.λπ. Επιπλέον, επισήμαναν ότι το εν λόγω
μοντέλο δεν είναι κλειστό και μπορεί να υποστεί αρκετές αλλαγές μελλοντικά,
ανάλογα με το σύστημα που θα το χρησιμοποιήσει (Otero-Cerdeira και άλλοι
2014).
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Η NOW (Neighborhoods of Winnipeg) αποτελεί μια οντολογία της πόλης του
Winnipeg (Καναδάς) που χρησιμοποιείται για να περιγράψει και να συσχετίσει
με έναν οργανωμένο τρόπο τις διάφορες πτυχές της εν λόγω κοινότητας. Η
NOW περιγράφει 236 γειτονιές της πόλης συμπεριλαμβανομένων όλων των
εγκαταστάσεων και υπηρεσιών ανά γειτονιά, τις ζώνες, την οικονομική
ανάπτυξη, τις συνθήκες ζωής και το περιβάλλον. Στο πλαίσιο της NOW
χρησιμοποιούνται δώδεκα οντολογίες πεδίου, εκ των οποίων δύο έχουν
αναπτυχθεί ειδικά για την πόλη του Winnipeg ενώ οι υπόλοιπες δέκα είναι
εξωτερικές οντολογίες (FOAF, GeoNames, κ.λπ.) (Komninos και άλλοι 2015).
Η οντολογία NOW περιέχει σχεδόν 3.000 έννοιες και όλες συνδέονται και
σχετίζονται μεταξύ τους με ένα συνεκτικό τρόπο. Οι θεματικές κατηγορίες (βλ.
Σχήμα 3.7) διαφοροποιούνται με βάση το χρώμα αλλά και με τη μεταξύ τους
απόσταση, ενώ οι ετικέτες δηλώνουν τις έννοιες6 (βλ. Σχήμα 3.8). Σημειώνεται
ότι η οντολογία NOW αποτελεί το μεγαλύτερο στιγμιότυπο του Civic Dynamics
Platform - CDP (Komninos και άλλοι 2015). To CDP είναι μια πύλη
πρόσβασης, διαχείρισης και δημοσίευσης δεδομένων της τοπικής
αυτοδιοίκησης και δεδομένων που σχετίζονται με δείκτες βιωσιμότητας7.

Σχήμα 3.7: Θεματικές Κατηγορίες Οντολογίας NOW
Πηγή: http://now.winnipeg.ca/topics/topics


6
7

Η Osmosys αποτελεί ένα πλαίσιο αναπαράστασης γνώσης για τον σχεδιασμό
και την ορθή διαχείριση των έξυπνων πόλεων, το οποίο επιτρέπει τη
σημασιολογική ολοκλήρωση (ενοποίηση) ετερογενών αστικών δεδομένων που
προέρχονται από διάφορες πηγές. Το πλαίσιο αποτελείται από τρία βασικά
συστατικά μέρη που συνδέονται μεταξύ τους (Psyllidis 2015): (α) μια
οντολογία για έξυπνες πόλεις που περιγράφει τους διάφορους τομείς, τα αστικά
συστήματα, τις αντίστοιχες πηγές δεδομένων που παράγονται μέσα σε αυτά και
καθορίζει τις μεταξύ τους σχέσεις, (β) έναν Web Ontology Browser που
επιτρέπει πλήρη πρόσβαση στην οντολογία και (γ) ένα διαδραστικό RDF γράφο
για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής κοινών σημασιολογικών ορισμών και

http://now.winnipeg.ca/ about/now-ontology
https://www.linkedin.com/company/civic-dynamics-inc-/
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συσχετίσεων μεταξύ διαφορετικών ομάδων ενδιαφέροντος, μέσω μιας
διαδικτυακής διεπαφής χρήστη (Graphical User Interface - GUI). Ένα
καινοτόμο χαρακτηριστικό της οντολογίας Osmosys σχετίζεται με την
ικανότητά της να ενσωματώνει έννοιες από δεδομένα που παράγονται από
χρήστες και που προέρχονται από έξυπνες συσκευές και πλατφόρμες μέσων
κοινωνικής δικτύωσης. Προκειμένου η συγκεκριμένη οντολογία να αποτελέσει
ένα συνεκτικό και περιεκτικό πλαίσιο για τους τομείς του αστικού σχεδιασμού
και της αστικής διαχείρισης, η ταξινόμησή της οργανώνεται γύρω από έντεκα
υπερ-κλάσεις (Case, Decision, Document, Event, Method, Place, Sampling,
Situation, Technologies, TemporalEntity και WebEntity) που αντιπροσωπεύουν
ευρύτερες και διατομεακές έννοιες. Η πλήρης οντολογία περιλαμβάνει 121
κλάσεις, 82 σχέσεις, ιδιότητες και annotation properties, 23 στιγμιότυπα και
τύπους δεδομένων (data types) που αντιπροσωπεύουν συνολικά 226 οντότητες
(Psyllidis 2015).

Σχήμα 3.8: Η Οντολογία NOW
Πηγή: http://now.winnipeg.ca/sites/now.winnipeg.ca/Seadragon/NOW_v119.pdf


Η Smart City Ontology (SCO) υλοποιήθηκε από την ερευνητική ομάδα
URENIO του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Αστικής
και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Σχεδιασμού) και αποτελεί μια σοβαρή
προσπάθεια δημιουργίας μιας οντολογίας η οποία αντιμετωπίζει το πεδίο των
έξυπνων πόλεων ολιστικά και όχι αποσπασματικά. Στόχο της έχει, μεταξύ
άλλων, να εξηγήσει την περιορισμένη αποτελεσματικότητα των έξυπνων
εφαρμογών στους διάφορους τομείς στους οποίους αναφέρονται (κυρίως στις
μεταφορές και στην ενέργεια που αποτελούν τομείς υψηλής προτεραιότητας για
την ανάπτυξη μιας έξυπνης πόλης). Κατά τη δημιουργία της SCO, λήφθηκαν
υπόψη όλες οι βασικές οντότητες που συνθέτουν μια πόλη καθώς και οι μεταξύ
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τους σχέσεις προκειμένου να προκύψει μια κατανοητή οντολογία. Ξεκινώντας
από τον ορισμό της έννοιας, το τι συνεπάγεται δηλαδή ο όρος έξυπνη πόλη,
συγκεντρώθηκαν οι πιο διαδεδομένοι και ευρέως χρησιμοποιούμενοι ορισμοί
και στη συνέχεια σχεδιάστηκε το σύννεφο των όρων (cloud of terms) που
περιλαμβάνονται σε αυτούς και από το οποίο προέκυψαν 3 δομικά στοιχεία των
έξυπνων πόλεων (Komninos και άλλοι 2015):
 Δομικό Στοιχείο Πόλης (City Block): σχετίζεται με την πόλη, τους πολίτες
και τις δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τους πόρους της
πόλης όπως τοπικές κοινότητες, πολίτες, επισκέπτες, παραγωγικές
δραστηριότητες, υπηρεσίες και υποδομές.
 Δομικό Στοιχείο Γνώσης και Καινοτομίας (Knowledge and Innovation
Block): αφορά στη γνώση, την ευφυΐα, και την καινοτομία. Πιο
συγκεκριμένα, περιλαμβάνει διαδικασίες και ρυθμίσεις για τη δημιουργία
γνώσης και την ενίσχυση συνεργασιών στους τομείς της τεχνολογίας και
της καινοτομίας, όπως συλλογή και διαχείριση πληροφοριών, επικοινωνία
και δικτύωση.
 Δομικό Στοιχείο Έξυπνων Συστημάτων και Τεχνολογιών (Smart Systems
and Technologies Block): αναφέρεται στα έξυπνα συστήματα και τις
τεχνολογίες που βρίσκουν ευρεία εφαρμογή σε αστικά περιβάλλοντα και
περιλαμβάνει ευρυζωνικά δίκτυα, τηλεπικοινωνίες, βιώσιμες τεχνολογίες,
ψηφιακές εφαρμογές και διαδικτυακές υπηρεσίες.
Αυτά τα δομικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν τόσο τα στοιχεία εκείνα που
περιέχονται στους διάφορους ορισμούς των έξυπνης πόλης, όσο και τις
θεμελιώδεις διαστάσεις της νοημοσύνης (ανθρώπινη, συλλογική, τεχνητή) που
συναντώνται στα διάφορα επίπεδα μιας έξυπνης πόλης (βλ. ενότητα 3.1: Η
Αρχιτεκτονική της Έξυπνης Πόλης). Εκτός από τις στατικές οντότητες που
συγκροτούν μια έξυπνη πόλη, στην εν λόγω οντολογία ενσωματώθηκαν και
κάποιες δυναμικές πτυχές της οι οποίες εμφανίζονται κατά τη λειτουργία των
αστικών συστημάτων. Με γνώμονα αυτή τη λογική, ορίστηκαν 10 υπερ-κλάσεις
(super classes) (βλ. Σχήμα 3.9) (Komninos και άλλοι 2015):
 οι κατηγορίες των χώρων που συνθέτουν κάθε σύγχρονη πόλη (φυσικός
χώρος, κοινωνικός χώρος και ψηφιακός χώρος),
 οι κλάσεις - κατηγορίες των αστικών λειτουργιών (λειτουργίες που
αφορούν στους πολίτες, τη γνώση και την καινοτομία)
 οι κατηγορίες - τύποι των πόλεων (προκλήσεις, τύπος πόλης και
σχεδιασμός), οι οποίες καθορίζουν το χαρακτήρα μιας πόλης.
 η κλάση που αναφέρεται στο ανθρώπινο δυναμικό μιας πόλης (κάτοικοι,
επισκέπτες, μετανάστες, κ.λπ.).
Η SCO, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη έως σήμερα (πρώτη έκδοση - v01),
περιέχει 10 υπερ-κλάσεις, 422 κλάσεις, 708 οντότητες, 62 σχέσεις, 190
ιδιότητες και 27 στιγμιότυπα από την κλάση "software application" (Komninos
και άλλοι 2015) (βλ. Σχήμα 3.10).
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Σχήμα 3.9: Οι Υπερ-κλάσεις της Smart City Ontology (SCO)
Πηγή: Komninos και άλλοι 2015

Σχήμα 3.10: Η Smart City Ontology (SCO)
Πηγή: Komninos και άλλοι 2015


Η οντολογία Km4City αποτελεί ένα μοντέλο γνώσης για την έξυπνη πόλη
(χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 800 datasets που διατίθενται για την
περιοχή της Τοσκάνης και της Φλωρεντίας) και τις υπηρεσίες που αυτή
προσφέρει (με ιδιαίτερη εστίαση στις δημόσιες μεταφορές και την
κινητικότητα), ενώ στοχεύει στη διευκόλυνση της διασύνδεσης, αποθήκευσης
και ολοκλήρωσης δεδομένων που προέρχονται από διαφορετικές πηγές. Επί του
παρόντος έχουν προσδιοριστεί οι ακόλουθες 7 υπερ-κλάσεις (Bellini και άλλοι
2014) (βλ. Σχήμα 3.11):
 Διοίκηση (administration): περιλαμβάνει κλάσεις που σχετίζονται με τη
διάρθρωση (την ιεραρχία) της Ιταλικής δημόσιας διοίκησης.
 Οδικός οδηγός (street guide): αντιπροσωπεύει ολόκληρο το οδικό
σύστημα της Τοσκάνης.
 Σημεία ενδιαφέροντος (points of interest): περιλαμβάνει όλες τις
υπηρεσίες και δραστηριότητες που μπορεί να είναι χρήσιμες στους
πολίτες.
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 Τοπικές δημόσιες μεταφορές (local public transport): αναφέρεται σε
δεδομένα σχετικά με τις δημόσιες συγκοινωνίες.
 Αισθητήρες (sensors): αφορά σε δεδομένα που προέρχονται από
αισθητήρες.
 Χρονική υπερ-κλάση (temporal): περιλαμβάνει έννοιες που σχετίζονται με
τον χρόνο (χρονικές στιγμές και χρονικά διαστήματα), έτσι ώστε να
καθίστανται δυνατές διάφορες χρονικές συσχετίσεις και προβλέψεις.
 Μεταδεδομένα (metadata): αναφέρεται στη συλλογή των μεταδεδομένων
που σχετίζονται με τα datasets που χρησιμοποιήθηκαν.

Σχήμα 3.11: Οι Υπερ-κλάσεις της Οντολογίας Km4City και οι Μεταξύ τους Σχέσεις
Πηγή: Bellini και άλλοι 2014


Η SEMANCO Energy Model είναι μια πολύ μεγάλη (592 έννοιες, 468 σχέσεις,
3.459 αξιώματα), τυπική οντολογία για έξυπνες πόλεις που περιλαμβάνει
έννοιες οι οποίες προέρχονται από ποικίλες πηγές (πρότυπα, πηγές σχετικές με
τους τομείς του αστικού σχεδιασμού και διαχείρισης ενέργειας, κ.λπ.) (βλ.
Σχήμα 3.12). Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει όρους και ιδιότητες που
περιγράφουν περιοχές, πόλεις, γειτονιές και κτίρια, δείκτες κατανάλωσης
ενέργειας και εκπομπών CO2, καθώς επίσης κλιματικούς και
κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση
ενέργειας και στόχο της έχει την ενοποίηση ετερογενών δεδομένων
(http://semanco-project.eu/ontology.htm, Nemirovski και άλλοι 2013).
Ακολουθώντας μια σπονδυλωτή προσέγγιση κατά την διαδικασία του
οντολογικού σχεδιασμού, η οντολογία
SEMANCO αναπτύχθηκε
χρησιμοποιώντας τμήματα της οντολογίας υψηλού επιπέδου SUMO (Suggested
Upper Merged Ontology). Με αυτό τον τρόπο, κάθε έννοια που εμπεριέχεται
στην οντολογία SEMANCO υπάγεται τουλάχιστον σε μια έννοια της
οντολογίας SUMO. Επιπλέον, οι θεμελιώδεις σχέσεις και τα αξιώματα της
SUMO παραμένουν έγκυρα και στην οντολογία SEMANCO. Η επιλογή της
οντολογίας SUMO έγινε ύστερα από συγκριτική ανάλυση τεσσάρων ακόμη
οντολογιών υψηλού επιπέδου (DOLCE - Descriptive Ontology for Linguistic
and Cognitive Engineering, PROTON - PROTo ONtology, GFO - General
Formal Ontology και BFO - Basic Formal Ontology). Επιλέχθηκε τελικά η
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οντολογία SUMO διότι είναι αρκετά απλή και επομένως κατανοητή, εμφανίζει
πολύ μεγάλη δυνατότητα εφαρμογής (applicability) σε περιπτώσεις
συλλογιστικής και συμπερασματολογίας, αλλά επιπλέον περιέχει και τον
κατάλληλο αριθμό εννοιών που σχετίζονται με το πεδίο ενδιαφέροντος (ο
αστικός σχεδιασμός εν προκειμένω) (Nemirovski & Sicilia 2013).

Σχήμα 3.12: Τμήμα Οντολογίας SEMANCO
Πηγή: Nemirovski & Sicilia 2013




8

Η ISO 37120 Indicator Identifier Ontology περιέχει κλάσεις για κάθε δείκτη
που ορίζεται από το πρότυπο ISO 37120 πάνω στη βιώσιμη ανάπτυξη και
ανθεκτικότητα των κοινοτήτων8 (100 δείκτες για τη μέτρηση των επιδόσεων
μιας πόλης στον τομέα των υπηρεσιών και της ποιότητας ζωής). Η εν λόγω
οντολογία περιέχει 17 υπερ-κλάσεις δεικτών (economy, education, energy,
environment, finance, fire and emergency response, governance, health,
recreation, safety, shelter, solid waste, telecommunications and innovation,
transportation, urban planning, waste water, water and sanitation) (βλ. Σχήμα
3.13), με κάθε μια από αυτές να εξειδικεύεται σε υπο-κλάσεις που αντιστοιχούν
σε συγκεκριμένους δείκτες, έτσι όπως αυτοί έχουν οριστεί από το αντίστοιχο
πρότυπο.
Η οντολογία CityGML αποτελεί το διεθνές πρότυπο τυπικής αναπαράστασης
γεωχωρικής γνώσης του Open Geospatial Consortium (OGC) για την
σημασιολογική μοντελοποίηση πόλεων και τοπίων σε τρεις διαστάσεις (3D),
ενώ καλύπτει τις γεωμετρικές, τοπολογικές και σημασιολογικές πτυχές της
τρισδιάστατης μοντελοποίησης σε πέντε διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας (βλ.
Σχήμα 3.14) (Gröger & Plümer 2012). Παρά το γεγονός ότι η CityGML
τυποποιεί έννοιες και σχέσεις που διέπουν τη γεωχωρική γνώση (σε ότι αφορά
στις πόλεις), καθώς και την σημασιολογία αναφορικά με τη φύση των
αντικειμένων και των χώρων μέσα στα αστικά περιβάλλοντα, αυτό γίνεται με
ένα μη επαρκή τρόπο σε σχέση με τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων που
υπάρχουν στο πλαίσιο μιας έξυπνης πόλης (Howell 2017).

https://bartoc.org/en/node/1404
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Σχήμα 3.13: Οι Υπερ-κλάσεις της ISO 37120 Indicator Identifier Ontology

Σχήμα 3.14: Τα Πέντε Επίπεδα Λεπτομέρειας της Οντολογίας CityGML
Πηγή: Gröger & Plümer 2012




Οι Consoli και άλλοι (2015 & 2017), προτείνουν μια προσέγγιση
μοντελοποίησης, με στόχο την ορθή και αποδοτική διαχείριση των δεδομένων
μιας έξυπνης πόλης (με μελέτη περίπτωσης την πόλη της Κατάνια στην Ιταλία),
που στηρίζεται στο παράδειγμα των ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων και
κατά την οποία, το ΣΓΠ της πόλης συνδέεται με μια ελαφριά οντολογία.
Το British Standards Institution (BSI) πρότεινε το 2014 μια οντολογία υψηλού
επιπέδου για την έξυπνη πόλη το οποίο περιέχει 27 έννοιες που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν τις οντότητες που συνήθως εμπεριέχονται
στα δεδομένα μιας πόλης (βλ. Σχήμα 3.15). Το εννοιολογικό αυτό μοντέλο έχει
ως στόχο να διευκολύνει τις συζητήσεις ανάμεσα στα κέντρα λήψης
αποφάσεων κάθε τομέα και των ειδικών που σχεδιάζουν και αναπτύσσουν
συστήματα και υπηρεσίες για τις αστικές λειτουργίες, έτσι ώστε να προκύψουν
αποδοτικές και κοινώς αποδεκτές έξυπνες αστικές στρατηγικές. Επιπλέον, τα
κέντρα λήψης αποφάσεων ενθαρρύνονται να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν
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το εν λόγω μοντέλο για την προώθηση της διαλειτουργικότητας των δεδομένων
που παράγονται, χρησιμοποιούνται και διαχειρίζονται σε όλους τους τομείς
ενός αστικού περιβάλλοντος (BSI 2014b). Παρά το γεγονός ότι η εν λόγω
οντολογία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εννοιολογική αναπαράσταση
της έξυπνης πόλης συνολικά και όχι τομεακά, διακρίνεται για το πολύ
περιορισμένο εννοιολογικό της βάθος (Howell 2017). Το εννοιολογικό μοντέλο
αναπτύχθηκε παράλληλα με την έκδοση του Smart Cities Vocabulary (BSI
2014a) που περιέχει μια λίστα από κοινώς αποδεκτούς όρους και τους ορισμούς
τους για τη χρήση τους στο πλαίσιο ανάπτυξης στρατηγικών, εφαρμογών,
υπηρεσιών. κ.λπ., για τις έξυπνες πόλεις.

Σχήμα 3.15: Υπο-κλάσεις της Κλάσης Service του BSI Concept Model
Πηγή: BSI 2014b


Τον Μάιο του 2017 ο International Organization for Standardization (ISO) σε
συνεργασία με την International Electrotechnical Commission (IEC) εξέδωσαν
το Smart City Concept Model - Guidance for Establishing a Model for Data
Interoperability (ISO/IEC 2017). Πρόκειται για ένα εννοιολογικό μοντέλο
έξυπνων πόλεων που ορίζει τις έννοιες αλλά και τις σχέσεις που αναπτύσσονται
μεταξύ τους. Μέσα από αυτό επιδιώκεται η διαμοίραση ιδεών, πληροφοριών,
λύσεων, επιτυχημένων πρακτικών, κ.λπ. Επιπλέον, τα κέντρα λήψης
αποφάσεων ενθαρρύνονται να διερευνήσουν την επαναχρησιμοποίηση των
δεδομένων σαν έναν επαναστατικό και καινοτόμο τρόπο για την μελλοντική
κατεύθυνση των συστημάτων και υπηρεσιών.

Τέλος, αξίζει να αναφερθούν δύο σημαντικά διαδικτυακά καταθετήρια
οντολογιών που κάποιος μπορεί να επισκεφτεί και να "κατεβάσει" οντολογίες που
αναφέρονται σε διάφορους τομείς της έξυπνης πόλης (μεταφορές, ενέργεια, κτιριακές
υποδομές, αστικός σχεδιασμός, δίκτυα αισθητήρων, κ.λπ.). Τα καταθετήρια αυτά
είναι:



smartcity.linkeddata.es: http://smartcity.linkeddata.es/index.html
Smart City Artifacts - A Collection of Artifacts Related to Smart City
Projects: http://opensensingcity.emse.fr/scans/applications

Με βάση όλα τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι παρά το γεγονός πως δεν
καταγράφονται ακόμη ιδιαίτερα πολλές περιπτώσεις ανάπτυξης οντολογιών στο
πλαίσιο των έξυπνων πόλεων, το ερευνητικό αυτό πεδίο φαίνεται να αποκτά ολοένα
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και μεγαλύτερη δυναμική όπως καταδεικνύεται μέσα από τις αυξανόμενες (με το
πέρασμα του χρόνου) αξιόλογες προσπάθειες που γίνονται προς διαφορετικές
κατευθύνσεις, με διάφορους στόχους και οπτικές. Παρόλα αυτά, παρατηρείται ότι η
πλειοψηφία των τομέων μιας έξυπνης πόλης δεν έχει μοντελοποιηθεί επαρκώς.
Προς το παρόν, ο ρόλος των οντολογιών στο πεδίο των έξυπνων πόλεων και ο
σκοπός για τον οποίο έχουν αναπτυχθεί είναι διπλός (Otero-Cerdeira και άλλοι 2014):




Αρχικά, οι οντολογίες μπορούν να διευκολύνουν τον συνδυασμό/συσχέτιση
δεδομένων που συλλέγονται από διάφορους πράκτορες μέσα στην πόλη
(ετερογενή δεδομένα), με στόχο τη σύνθεση χρήσιμων πληροφοριών για την
συγκρότηση ολοκληρωμένων βάσεων γνώσης. Για τον λόγο αυτό, οι
οντολογίες παρέχουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο επιχειρείται να γίνει
κατανοητό το τι καλύπτεται από τις διαφορετικές πηγές πληροφορίας (πχ.
διαφορετικοί αισθητήρες και πως χρησιμοποιούνται οι όροι τους).
Δεύτερον, οι οντολογίες έχουν αποδείξει την αξιοπιστία τους στην
περιγραφή του νοήματος των εννοιών και επομένως αποτελούν έναν
αποδοτικό τρόπο μείωσης του σημασιολογικού χάσματος. Η εξασφάλιση της
διαλειτουργικότητας σε ένα σύστημα αποτελεί ένα καίριο και κρίσιμο
σημείο που πρέπει να διευθετηθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία
ενός έργου.

Κάτι το οποίο φαίνεται να λείπει από τις περισσότερες οντολογίες που
αναφέρθηκαν είναι η διερεύνηση και η περιγραφή του εξωτερικού περιβάλλοντος ενός
αστικού χώρου (έξυπνου ή μη). Με τον όρο εξωτερικό περιβάλλον εννοούνται όλοι
εκείνοι οι εξωγενείς παράγοντες/συνθήκες/παράμετροι που μπορούν να επηρεάσουν
μια περιοχή μελέτης, ενώ αυτή (η περιοχή μελέτης) δεν μπορεί να τους επηρεάσει.
Ένα από τα πλέον ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων παραγόντων αποτελεί το
φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει
σημαντικά τη φυσιογνωμία ενός τόπου, χωρίς ο τόπος αυτός να μπορεί να επιδράσει
πάνω στο συγκεκριμένο φαινόμενο. Η μελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος
αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο της διαδικασίας του χωρικού σχεδιασμού και αυτό
ακριβώς
-ίσωςαποτελεί
μέρος
της
εξήγησης
του
γιατί
δεν
περιγράφεται/σκιαγραφείται μέσα από τις υφιστάμενες οντολογίες. Η απάντηση είναι
αρκετά απλή, διότι καμιά από τις οντολογίες που μελετήθηκαν δεν δημιουργήθηκε με
στόχο την στήριξη του χωρικού σχεδιασμού για την χάραξη αναπτυξιακών
στρατηγικών. Όπως έχει ήδη επισημανθεί, ο στόχος για την ανάπτυξη μιας
οντολογίας καθορίζει σε τεράστιο βαθμό τη δομή της, τις έννοιες, τις σχέσεις και τις
ιδιότητες που εμπεριέχει, τα ερωτήματα στα οποία καλείται να δώσει απαντήσεις,
κ.λπ. Η πλειοψηφία των οντολογιών που έχουν έως τώρα αναπτυχθεί στοχεύουν στην
αποκατάσταση
της
σημασιολογικής
διαλειτουργικότητας
και
συνήθως
επικεντρώνονται περισσότερο στην μοντελοποίηση συγκεκριμένων αστικών
τομέων/υπο-συστημάτων (μεταφορές, ενέργεια, υγεία, κ.λπ.).
Μια οντολογία που καλείται να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια
ενός χωρικού σχεδιαστή, οφείλει να περιγράφει όλα τα αστικά υπο-συστήματα και τις
αλληλεπιδράσεις τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης (ο
σχεδιασμός αποτελεί μια place-specific διαδικασία και πάντα πρέπει να
προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες της περιοχής που μελετάται) και πως αυτά
αλληλεπιδρούν με τα υπόλοιπα αστικά υπο-συστήματα, αλλά και να σκιαγραφεί
όλους εκείνους τους εξωγενείς παράγοντες που ασκούν οποιασδήποτε μορφής
επιρροή στην περιοχή (κλιματική αλλαγή, οικονομική κρίση, πολιτική αστάθεια,
αστικοποίηση, κ.λπ.), καθώς και τις σχέσεις αυτών με τα συστατικά στοιχεία των
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πόλεων (καθορισμός σχέσεων επιρροής του εξωτερικού περιβάλλοντος με τα υποσυστήματα μιας πόλης). Το κενό αυτό επιχειρεί να καλύψει η παρούσα εργασία μέσα
από την επέκταση/εμπλουτισμό μιας υφιστάμενης οντολογίας για την έξυπνη πόλη,
με όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων τύπων πόλεων που είναι
χωροθετημένες σε μια δεδομένη γεωγραφική ενότητα, αλλά και με όλους τους
παράγοντες (και τις σχέσεις που αναπτύσσουν με τους τομείς της πόλης) που
συνθέτουν το εξωτερικό περιβάλλον αυτών των πόλεων. Έτσι, έχοντας οργανώσει
όλη τη διαθέσιμη γνώση για μια περιοχή μελέτης, οι αλληλεπιδράσεις και οι
συσχετισμοί μεταξύ των εννοιών και των σχέσεών τους μπορούν να γίνουν γρήγορα
και εύκολα κατανοητοί και επομένως μπορούν να προκύψουν νέα συμπεράσματα που
τροφοδοτούν τον χωρικό σχεδιασμό με πολύτιμη πληροφορία και γνώση για την
ανάπτυξη αποδοτικών στρατηγικών (εκτενέστερη αναφορά γίνεται στο κεφάλαιο 5).
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4. ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στον Μεσογειακό χώρο που αποτελεί
την περιοχή μελέτης της διατριβής. Πιο συγκεκριμένα, σκιαγραφούνται τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της Μεσογείου που την έχουν καταστήσει μια από τις πλέον
ενδιαφέρουσες, αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά ευάλωτες περιοχές σε παγκόσμιο
επίπεδο. Στη συνέχεια, αναλύονται οι τύποι των πόλεων που εξετάζονται σε αυτό το
δεδομένο γεωγραφικό πλαίσιο (μικρές και μεσαίες πόλεις με έμφαση στις παράκτιες
και νησιωτικές περιοχές). Τέλος, περιγράφονται οι κύριες σύγχρονες προκλήσεις και
οι κίνδυνοι που διακυβεύουν τη βιώσιμη μελλοντική ανάπτυξη του Μεσογειακού
χώρου, καθώς αυτός αποτελεί επίκεντρο πολυάριθμων αρνητικών εξελίξεων /
επιπτώσεων από πολλές απόψεις.

4.1. Ο Μεσογειακός Χώρος
Στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, ο
Μεσογειακός χώρος αναφέρεται γενικά στη Μεσόγειο θάλασσα και στις χώρες που
συνορεύουν με αυτή (βλ. Σχήμα 4.1). Η λεκάνη της Μεσογείου περιβάλλεται από 22
χώρες (Αίγυπτος, Αλβανία, Αλγερία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία,
Ισραήλ, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λίβανος, Λιβύη, Μαυροβούνιο, Μάλτα, Μαρόκο,
Μονακό, Παλαιστίνη (Λωρίδα της Γάζας), Σλοβενία, Συρία, Τουρκία και Τυνησία) οι
οποίες μοιράζονται μια τεράστια ακτογραμμή της τάξης των 46.000 km.

Σχήμα 4.1: Μεσόγειος Θάλασσα και Παραμεσόγεια Κράτη
Πηγή: https://anastoxasmoi.gr/pame-se-anakatataxis-geopolitikes-stin-na-mesogio/

Το μέγιστο μήκος της Μεσογείου θάλασσας υπολογίζεται σε 3.860 km, το
μέγιστο πλάτος της σε 1.800 km, ενώ το μέγιστο βάθος φτάνει τα 5.120 m. Το μέσο
πλάτος κυμαίνεται στα 600 km και το μέσο βάθος της στα 1.500 m9. Αποτελεί τη
μεγαλύτερη κλειστή θάλασσα της γης, με τον πληθυσμό των παραμεσόγειων χωρών
να ανέρχεται στα 515 εκατομμύρια κατοίκους (δεδομένα 2015) (UNEP/MAP 2016).
Η Μεσόγειος θάλασσα καταλαμβάνει μια κρίσιμη γεωπολιτική θέση καθώς αποτελεί
σημαντικότατο εμπορικό και ταξιδιωτικό πέρασμα από τα αρχαία χρόνια και μια από
τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες διαδρομές στον κόσμο (βλ. Σχήμα 4.2), με περίπου
9

https://en.wikipedia.org/wiki/Mediterranean_Sea
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το 1/3 της παγκόσμιας εμπορικής ναυτιλίας να την διασχίζει κάθε χρόνο
(UNEP/MAP-Plan Bleu 2009).

Σχήμα 4.2: Θαλάσσιες Μεταφορικές Διαδρομές στη Μεσόγειο
Πηγή: UNEP/MAP 2012

Επιπλέον, ο Μεσογειακός χώρος αποτελεί μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή που
παρουσιάζει τεράστια μορφολογική, κλιματική και γεωγραφική ποικιλομορφία. Οι
ήπιες εύκρατες κλιματολογικές συνθήκες, τα μοναδικής ομορφιάς τοπία, το πλούσιο
θαλάσσιο περιβάλλον και η εξέχουσα βιοποικιλότητα, έχουν κατατάξει τη
Μεσογειακή λεκάνη ανάμεσα στα μεγαλύτερα "βιολογικά θαύματα" του κόσμου
(Mittermeier και άλλοι 2004), καθώς αποτελεί τη δεύτερη πλουσιότερη περιοχή από
άποψη βιοποικιλότητας και την τρίτη από άποψη ποικιλίας φυτικών ειδών
παγκοσμίως. Περίπου 25.000 είδη φυτών απαντώνται στην περιοχή, με τα
περισσότερα από τα μισά να είναι ενδημικά, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν
πουθενά αλλού (CEPF 2017).
Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά από τα οικοσυστήματα είχαν εναρμονιστεί με
τις ανθρώπινες δραστηριότητες που κυριαρχούσαν σε διάφορες περιοχές. Ωστόσο, η
λεπτή αυτή ισορροπία βρίσκεται ήδη σε κίνδυνο απορρύθμισης, καθώς πολλές
τοπικές κοινωνίες εξαρτώνται από τους εναπομείναντες βιοτόπους για την κάλυψη
βασικών αναγκών τους όπως: πόσιμο νερό, τροφή, κ.λπ. (CEPF 2017).
Εκτός από την σπουδαία βιοποικιλότητα της περιοχής, η πολιτισμική,
γλωσσολογική και κοινωνικοοικονομική πολυμορφία της είναι εξίσου εντυπωσιακή
(CEPF 2017). Η Μεσόγειος αποτελεί το λίκνο μερικών από τους μεγαλύτερους
πολιτισμούς της παγκόσμιας ιστορίας. Ο πολιτισμικός της πλούτος οφείλεται κυρίως
στην αμοιβαία επιρροή που ασκούνταν ανάμεσα στους πολιτισμούς της ανατολής και
της δύσης, με τη βοήθεια των σημαντικών εμπορικών δρόμων που είχαν αναπτυχθεί,
καθώς και στο πλήθος των ταξιδευτών των αρχαίων χρόνων που διέσχιζαν την
περιοχή.
Η οικονομική ευμάρεια των Μεσογειακών περιοχών έχει καθοριστεί κυρίως
από τη θάλασσα, η οποία έχει επηρεάσει και ενισχύσει την ανάπτυξη οικονομικών
και εμπορικών σχέσεων, καθώς επίσης έχει συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία
κοινωνικών δεσμών με άλλες Μεσογειακές κοινότητες. Η πλειοψηφία των
οικονομικών και εμπορικών δραστηριοτήτων ήταν συγκεντρωμένη στις παράκτιες
περιοχές, με τις εκεί τοπικές κοινωνίες να γνωρίζουν ιδιαίτερη άνθιση και ευημερία.
Η θάλασσα αποτελούσε το μέσο για το εμπόριο, την αποίκηση και τους πολέμους,
γεγονός που την είχε καταστήσει τον πυρήνα ζωής για πολλές κοινωνίες κατά το
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πέρασμα των αιώνων, αλλά και μια πολύτιμη πηγή οικονομικών δραστηριοτήτων
(εμπόριο, αλιεία, τουρισμός, κ.λπ.).
Το αναπτυξιακό χάσμα ανάμεσα στο Βορρά και τον Νότο είναι εμφανές και
στην περίπτωση της Μεσογείου, όπου οι χώρες της βόρειας λεκάνης (κυρίως χώρες
της ΕΕ) είναι αρκετά πλουσιότερες και πιο προηγμένες σε αντίθεση με αυτές της
νότιας και ανατολικής λεκάνης.
Οι βόρειες Μεσογειακές χώρες χαρακτηρίζονται κυρίως από: αστικές και
έντονα βιομηχανοποιημένες κοινωνίες με μεσαία και υψηλά εισοδήματα, χαμηλούς
ρυθμούς πληθυσμιακής αύξησης, σταθερά αυξανόμενο και εντατικοποιημένο
πρότυπο αγροτικής παραγωγής σε συνδυασμό με έναν αγροτικό πληθυσμό που
εμφανίζει σημάδια σταδιακής συρρίκνωσης. Η έντονη τάση αστικοποίησης που
σημειώνεται έχει εμφανείς πλέον επιπτώσεις, κυρίως στην αστική πυκνότητα και την
ποιότητα ζωής.
Οι νότιες και ανατολικές -λιγότερο αναπτυγμένες- Μεσογειακές χώρες
χαρακτηρίζονται από: μεσαία και χαμηλά εισοδήματα, υψηλούς ρυθμούς
πληθυσμιακής αύξησης, κάποιους από τους μεγαλύτερους ρυθμούς αστικοποίησης
παγκοσμίως, σχετικά μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα στις αγροτικές περιοχές και
σημαντική εξάρτηση των τοπικών οικονομιών από τους φυσικούς πόρους.
Η Μεσόγειος αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς
προορισμούς στον κόσμο, με 314 εκατομμύρια επισκέπτες για το έτος 2014
(UNWTO 2015). Ο τουρισμός θεωρείται ως ο κυρίαρχος πυλώνας και η "καρδιά"
πολλών τοπικών οικονομιών (κυρίως των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών).
Ωστόσο, παρατηρείται μια κλιμακούμενη ζήτηση για ενέργεια, νερό και υποδομές και
μια εντεινόμενη πίεση στους φυσικούς πόρους, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την
ταχεία υποβάθμισή τους εξαιτίας: των ανεξέλεγκτων κατασκευαστικών παρεμβάσεων
(μεταφορικές υποδομές, παραθεριστικές κατοικίες άναρχα χτισμένες, ξενοδοχειακά
συμπλέγματα, επεκτάσεις πόλεων χωρίς κανένα σχεδιασμό, κ.λπ.), της
κατασπατάλησης υδατικών πόρων, της μεγάλης παραγωγής απορριμμάτων, κ.λπ.,
προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες μιας ήδη τεράστιας και ολοένα
αυξανόμενης τουριστικής βάσης. Σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθούν και οι
αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που επιδεινώνουν περαιτέρω το
πρόβλημα και πλήττουν ιδιαίτερα τους υδατικούς πόρους, με αποτέλεσμα πολλές
χώρες, του νότιου κυρίως τμήματος, να βιώνουν έντονη έλλειψη νερού. Ο
αυξανόμενος αριθμός και το μέγεθος των επενδύσεων σε νερό έχει προκαλέσει μη
αναστρέψιμη βλάβη στον εύθραυστο υδρολογικό κύκλο των μικρών λεκανών
απορροής στην περιοχή (CEPF 2017).
Οι πολιτικές αναταραχές, η ανασφάλεια, η τρομοκρατία, οι πόλεμοι, καθώς και
η παγκόσμια οικονομική κρίση και αβεβαιότητα που βιώνει η περιοχή τα τελευταία
χρόνια, έχουν πλήξει σημαντικά τον τουριστικό τομέα, με την τουριστική κίνηση να
μειώνεται δραματικά στη Λιβύη, την Αίγυπτο και την Τυνησία και σε μικρότερο
βαθμό στην Τουρκία και την Ιορδανία. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές (κυρίως στα
Βαλκάνια και το Μαρόκο) ο κλάδος συνεχίζει να αναπτύσσεται (CEPF 2017).
Επίσης, οι πρόσφατες πολιτικές αναταράξεις και εντάσεις στο νότιο τμήμα, σε
συνδυασμό με το αναπτυξιακό χάσμα ανάμεσα στις βόρειες και νότιες Μεσογειακές
χώρες, έχουν προκαλέσει μεγάλα ρεύματα προσφύγων και οικονομικών μεταναστών
από τον φτωχό Νότο προς τον πλούσιο Βορρά. Οι ροές αυτές έχουν πάρει τη μορφή
μιας κλιμακούμενης μεταναστευτικής κρίσης με σημαντικές -και όχι ακόμη
κατανοητές από όλους- επιπλοκές στην κοινωνική και οικονομική δομή, αλλά και στη
σταθερότητα των περιοχών προέλευσης και προορισμού (Stratigea και άλλοι 2017b).
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Μια πρόσφατη μελέτη του Ταμείου εταιρικής σχέσης για τα οικοσυστήματα
ζωτικής σημασίας (CEPF - Critical Ecosystem Partnership Fund) (2017) πάνω στα
κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του Μεσογειακού χώρου καταδεικνύει τα εξής:










Ο συνολικός πληθυσμός της περιοχής ανερχόταν στα 515 εκατομμύρια
κατοίκους το 2015. Περισσότεροι από τους μισούς ζουν στις νότιες και
ανατολικές ακτές, ενώ αυτή η αναλογία αναμένεται να φτάσει στα 3/4 μέχρι το
2025 (UNEP/MAP 2016). Ο πληθυσμιακός ρυθμός αύξησης σημειώνεται
αρκετά υψηλότερος στο νότιο και ανατολικό τμήμα, έχοντας διπλασιαστεί μέσα
σε διάστημα 30 ετών, ενώ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω κατά 70-120
εκατομμύρια μέχρι το 2030. Από την άλλη πλευρά, η πληθυσμιακή αύξηση στο
βόρειο τμήμα έχει φτάσει στο 14% κατά την ίδια χρονική περίοδο, ενώ
αναμένεται να αυξηθεί μόνο κατά 5 εκατομμύρια μέχρι το 2030. Επιπλέον,
σχεδόν το 1/3 του Μεσογειακού πληθυσμού ζει σε παράκτιες περιοχές, γεγονός
που έχει σημαντικές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα.
Με βάση τις ήπιες κλιματολογικές συνθήκες και την πλούσια φυσική και
πολιτιστική κληρονομιά, η περιοχή ελκύει έναν τεράστιο αριθμό τουριστών.
Αναφέρεται ότι οι τουριστικές ροές στη Μεσόγειο έχουν σημειώσει αύξηση της
τάξης του 386% μέσα σε διάρκεια 40 ετών (1970 - 2010) (Plan Bleu 2012).
Σχεδόν το 1/3 των τουριστικών ροών παγκοσμίως κατευθύνονται προς τον
Μεσογειακό χώρο. Κατά το έτος 2014, σημειώθηκαν 314 εκατομμύρια
τουριστικές αφίξεις (περίπου το 30% των τουριστικών ροών παγκοσμίως), ενώ
σχετικές μελέτες προβλέπουν ότι ο αριθμός αυτός θα φτάσει τα 500
εκατομμύρια μέχρι το 2030 (UNWTO 2015). Η πλειοψηφία των τουριστών
είναι Ευρωπαίοι και κύριος προορισμός τους είναι οι παράκτιες περιοχές.
Η συμμετοχή της περιοχής στο παγκόσμιο ΑΕΠ εμφανίζει τάσεις συρρίκνωσης
τα τελευταία 20 χρόνια, από 13,5% το 1990 σε 11,5% το 2010 (EEA &
UNEP/MAP 2014). Η πτωτική αυτή τάση αυτή εξηγείται εν μέρει λόγω της
οικονομικής κρίσης η οποία έχει πλήξει σοβαρά πολλά Μεσογειακά κράτη.
Η ανεργία εξακολουθεί να αποτελεί ένα κρίσιμο και σοβαρό οικονομικό και
αναπτυξιακό πρόβλημα για ολόκληρη την περιοχή. Μεγάλα ποσοστά ανεργίας
σημειώνονται σε ορισμένες χώρες των δυτικών Βαλκανίων όπως: Κόσσοβο
(30,9%), Βοσνία-Ερζεγοβίνη (27,9%), FYROM (27,9%) και Μαυροβούνιο
(19,1%), αλλά και σε χώρες της ΕΕ που επηρεάστηκαν περισσότερο από την
οικονομική κρίση όπως η Ελλάδα (26,3%) και η Ισπανία (24,7%).
Η περιοχή ακολουθεί ένα στρεβλό αναπτυξιακό πρότυπο σημαντικά εξαρτώμενο
από τους φυσικούς πόρους, οι οποίοι αξιοποιούνται με έναν εντελώς μη
βιώσιμο και μη ορθολογικό τρόπο (η ζήτηση σε φυσικούς πόρους είναι πολύ
μεγαλύτερη από την ικανότητα των οικοσυστημάτων να τους ανανεώσουν).
Επιπλέον, η μαζική τουριστική ανάπτυξη -κυρίως στα παράκτια τμήματαεπιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση, προκαλώντας σοβαρά ζητήματα σε
θέματα επάρκειας και ορθής διαχείρισης νερού και ενέργειας.

4.2. Γιατί Μικρές και Μεσαίες Μεσογειακές Έξυπνες Πόλεις;
Η παρούσα εργασία εστιάζει το ενδιαφέρον της σε έναν συγκεκριμένο γεωγραφικό
χώρο, αυτόν της Μεσογείου, κυρίως λόγω των πολύ σημαντικών κοινωνικών,
οικονομικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει,
καθώς και των μελλοντικών προοπτικών που εμφανίζει υπό το φως των παγκόσμιων
προκλήσεων και των επιπτώσεών τους (έτσι όπως αυτές αναλύονται και
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περιγράφονται μέσα από σχετικές μελέτες). Η εν λόγω ενότητα προσπαθεί να δώσει
επαρκείς απαντήσεις σε ερωτήματα που σχετίζονται με το γιατί η εργασία
επικεντρώνεται στο Μεσογειακό χώρο, αλλά και γιατί εστιάζει παράλληλα στις
μικρές και μεσαίες πόλεις.
Συνοπτικά, η εστίαση του ενδιαφέροντος στις μικρές και μεσαίες πόλεις
εξηγείται από (Stratigea και άλλοι 2017b):











Τον τεράστιο αριθμό τέτοιου τύπου πόλεων που βρίσκονται διάσπαρτες σε όλο
τον Μεσογειακό χώρο.
Τον σημαντικό αριθμό μικρών και μεσαίων πόλεων που ανήκουν σε νησιωτικά
συμπλέγματα (νησιωτικές περιοχές) και έρχονται αντιμέτωπες με πρόσθετα
εμπόδια (πχ. απομόνωση - αποκοπή από την ενδοχώρα), τα οποία παρακωλύουν
την άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες, δίκτυα, αναπτυξιακές προοπτικές και
ευκαιρίες, κ.λπ.
Τον ρόλο πολλών τέτοιων πόλεων ως σημαντικούς πόλους φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς που τις έχει καταστήσει επιφανείς τουριστικούς
προορισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο.
Τον σημαντικό αριθμό πόλεων-λιμανιών που συναντώνται στην περιοχή
μελέτης και που εμφανίζουν τεράστια σημασία ως κέντρα οικονομικών και
εμπορικών δραστηριοτήτων.
Την ύπαρξη κοινών χαρακτηριστικών ανάμεσα σε αυτές τις πόλεις, όπως η
κοινωνική και γεωγραφική τους συνοχή, η φιλικότητα των κοινωνιών τους, ο
ιστορικός τους χαρακτήρας, κ.λπ.
Την κοινή μοίρα αναφορικά με πολυάριθμες προκλήσεις που σχετίζονται με την
κλιματική αλλαγή, την υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη
λειψυδρία, τη μετανάστευση, τη λιτότητα, κ.λπ. Προκλήσεις οι οποίες
υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα συνεργασίας και υλοποίησης "έξυπνων"
λύσεων, προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, με στόχο τη
διαμόρφωση εκείνων των συνθηκών που θα οδηγήσουν σε μια πιο ορθολογική
και βιώσιμη διαχείριση των πόρων.

Βάσει διαθέσιμων μελετών και λοιπής υπάρχουσας διεθνούς βιβλιογραφίας
αναφορικά με τον Μεσογειακό χώρο (με έμφαση κυρίως στις Ευρωπαϊκές χώρες), η
ενότητα αυτή προσπαθεί να σκιαγραφήσει ορισμένα σημαντικά ζητήματα που
δικαιολογούν την εστίαση της εργασίας πάνω στις μικρές και μεσαίες Μεσογειακές
πόλεις. Τα ζητήματα αυτά σχετίζονται κυρίως με τις ιδιαιτερότητες της Μεσογείου
που την καθιστούν μια εντελώς ξεχωριστή περιοχή σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες σε
παγκόσμια κλίμακα. Οι πιο σημαντικές ιδιαιτερότητες του Μεσογειακού χώρου
περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια.
4.2.1. Μικρές και μεσαίες πόλεις
Οι μικρές και μεσαίες πόλεις αποτελούν ένα εξέχον χαρακτηριστικό γνώρισμα του
Ευρωπαϊκού οικιστικού δικτύου, με την πλειοψηφία των αστικών περιβαλλόντων να
εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Πράγματι, σύμφωνα με τη μελέτη των Dijkstra
και Poelman (2012) που διερευνά το οικιστικό δίκτυο των Ευρωπαϊκών πόλεων, από
τις συνολικά 828 πόλεις (πόλεις της ΕΕ-27 και πόλεις της Ισλανδίας, Νορβηγίας,
Κροατίας και Ελβετίας), 688 (σχεδόν 83%) χαρακτηρίζονται ως μικρές (50.000100.000 κάτοικοι – 420 πόλεις) και μεσαίες (100.000-250.000 κάτοικοι – 268 πόλεις)
(βλ. Σχήμα 4.3), ενώ 305 (σχεδόν 37%) από αυτές (τις μικρές και μεσαίες πόλεις)
βρίσκονται στον Μεσογειακό χώρο (βλ. Σχήμα 4.4)
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Σχήμα 4.3: Αριθμός Ευρωπαϊκών Πόλεων (ΕΕ-27 και Ισλανδία, Νορβηγία, Κροατία
και Ελβετία) κατά Μέγεθος
Πηγή: Dijkstra & Poelman 2012
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Σχήμα 4.4: Αριθμός Ευρωπαϊκών Μεσογειακών Πόλεων κατά Μέγεθος και Χώρα
Πηγή: Dijkstra & Poelman 2012

Οι μικρές και μεσαίες πόλεις στη Μεσόγειο, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη,
μειoνεκτούν σημαντικά στην ανάπτυξη και υλοποίηση έξυπνων στρατηγικών, σε
σύγκριση με μεγαλύτερες πόλεις όπου δίνεται ιδιαίτερο βάρος σε τέτοιες
πρωτοβουλίες. Πιο συγκεκριμένα, οι πόλεις αυτές υστερούν σε τεράστιο βαθμό στην
υιοθέτηση/χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, καθώς και στην ανάπτυξη και υλοποίηση
μοντέλων διακυβέρνησης και χρηματοδοτικών μοντέλων που θα μπορούσαν να
ισχυροποιήσουν την αναπτυξιακή τους δυνατότητα και δυναμική μέσα από την
αξιοποίηση των ευκαιριών που απορρέουν από τη δημιουργία μιας έξυπνης πόλης για
βιώσιμη αστική διαχείριση. Η διαμόρφωση των συνθηκών εκείνων που θα
ενισχύσουν τις αναπτυξιακές προοπτικές των εν λόγω πόλεων αποτελεί σήμερα ένα
θέμα μείζονος σημασίας για την επιβίωση, την ευημερία τους, όπως επίσης και την
δυνατότητά τους να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις επιπτώσεις των σύγχρονων
προκλήσεων που διακυβεύουν το βιώσιμο μέλλον τους.
4.2.2. Νησιωτικές πόλεις
Ένα δεύτερο πολύ βασικό χαρακτηριστικό του Μεσογειακού χώρου είναι οι
πολυάριθμες και μεγάλες νησιωτικές περιοχές10 (199 νησιά με έκταση μεγαλύτερη
των 5 km2) (βλ. Σχήμα 4.5). Η πλειοψηφία αυτών των νησιών βρίσκεται στο Αιγαίο
10

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_islands_in_the_ Mediterranean
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πέλαγος και την Αδριατική θάλασσα, ενώ τα μισά περίπου από αυτά (50,7%)
ανήκουν στο Ελλαδικό κράτος.
Τα Μεσογειακά νησιά θεωρούνται περιοχές με ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον, χαρακτηριστικά που τα έχουν καταστήσει εξέχοντες πόλους
τουριστικής ανάπτυξης. Πράγματι, ο τουρισμός αποτελεί έναν σημαντικότατο
πυλώνα των νησιωτικών οικονομιών, αλλά ταυτόχρονα και έναν τομέα που έχει ήδη
προκαλέσει τεράστιες πιέσεις στην κοινωνία και το περιβάλλον (Garau-Taberner &
Manera 2006). Ταυτόχρονα, οι νησιωτικές περιοχές χαρακτηρίζονται από:
περιορισμένο μέγεθος και έλλειψη οικονομιών κλίμακας, πολυάριθμα αναπτυξιακά
εμπόδια (που προκύπτουν λόγω της γεωγραφικής τους ιδιομορφίας), ελλιπείς
υποδομές, περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες (μεταφορές, υγεία, παιδεία, κ.λπ.),
ελλιπείς φυσικούς, ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, χαμηλό εκπαιδευτικό
επίπεδο, ψηφιακό αναλφαβητισμό του τοπικού πληθυσμού, κ.λπ.
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Σχήμα 4.5: Αριθμός Μεσογειακών Νησιών με Έκταση Μεγαλύτερη των 5 km2
Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_islands_in_the_ Mediterranean

4.2.3. Πόλεις-λιμάνια
Ένα τρίτο κρίσιμο χαρακτηριστικό που διακρίνει τη Μεσόγειο θάλασσα από τα
υπόλοιπα μέρη του πλανήτη είναι το πολύ πυκνό δίκτυο λιμανιών το οποίο έχει
αναπτυχθεί κατά μήκος της παραλιακής ζώνης. Ιστορικά, η Μεσόγειος θάλασσα ήταν
ένα πασίγνωστο, ευρέως χρησιμοποιούμενο και αξιοσημείωτο θαλάσσιο πέρασμα, με
τις θαλάσσιες δραστηριότητες να έχουν καθορίσει απόλυτα την ταυτότητά της.
Aποτελεί μέχρι σήμερα μια από τις πιο πολυσύχναστες ναυτιλιακές διαδρομές, ενώ
σχεδόν το 1/3 της συνολικής διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας (περίπου 220.000
εμπορικά σκάφη άνω των 100 τόνων) διασχίζουν την εν λόγω θάλασσα κάθε χρόνο,
μεταφέροντας εμπορεύματα από και προς τα 300 λιμάνια που βρίσκονται στο
Μεσογειακό χώρο (UNEP/MAP 2012, EEA & UNEP/MAP 2014). Μεταξύ του 1985
και του 2001, καταγράφηκε μια αξιοσημείωτη αύξηση της τάξης του 77% στον όγκο
των φορτίων των πλοίων στα Μεσογειακά λιμάνια (Abdulla & Linden 2008), τάση η
οποία αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα (να τριπλασιαστεί ή ακόμη και να
τετραπλασιαστεί) τα επόμενα 20 χρόνια, εξαιτίας του αυξανόμενου μεγέθους των
πλοίων, όπως και της εντεινόμενης θαλάσσιας κίνησης.
Τα λιμάνια της ΕΕ-28 εξυπηρέτησαν 395 εκατομμύρια επισκέπτες κατά το
2015. Τα Ιταλικά και Ελληνικά λιμάνια εξυπηρέτησαν σχεδόν τους διπλάσιους
τουρίστες το 2015 σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο κράτος της ΕΕ, με 70 και 66
εκατομμύρια επιβάτες αντίστοιχα (μαζί αντιπροσωπεύουν λίγο περισσότερο από το
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1/3 του συνολικού αριθμού επιβατών της ΕΕ-28). Η Δανία σημείωσε το επόμενο
μεγαλύτερο αριθμό επιβατών (42 εκατομμύρια επιβάτες) και ακολουθούν η
Γερμανία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κροατία, η Γαλλία και η Ισπανία, με
κάθε μια από αυτές να εξυπηρετούν 25 με 30 εκατομμύρια επιβάτες για το έτος 2015
(Eurostat 2018).
Συγκριτικά με τον πληθυσμό κάθε κράτους, η σημασία των θαλάσσιων
επιβατικών μεταφορών για το έτος 2015 ήταν ιδιαίτερα υψηλή στη Μάλτα (22,9
επιβάτες ανά κάτοικο) και ακολουθεί η Εσθονία (10,8 επιβάτες ανά κάτοικο), η Δανία
(7,3 επιβάτες ανά κάτοικο), η Κροατία (6,5 επιβάτες ανά κάτοικο) και η Ελλάδα (6,1
επιβάτες ανά κάτοικο). Εκτός από τη Φινλανδία, τη Σουηδία και την Ιταλία, ο
αριθμός των επιβατών (το 2015) ήταν κατά μέσο όρο μικρότερος από 1,0 επιβάτη ανά
κάτοικο σε κάθε ένα από τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ (Eurostat 2018).
Συνολικά, η Μεσόγειος θάλασσα φιλοξενεί 99 κύρια λιμάνια με πληθυσμό
μεγαλύτερο από 50.000 κατοίκους, 75 εκ των οποίων βρίσκονται σε χώρες της ΕΕ και
24 από αυτά εκτός χωρών ΕΕ (EC 2013, https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Port
_cities_of_the_Mediterranean_Sea) (Σχήματα 4.6 & 4.7).

Σχήμα 4.6: Αριθμός Κύριων Μεσογειακών Λιμανιών ανά Χώρα (με Πληθυσμό
Μεγαλύτερο από 50.000 Κατοίκους)
Πηγή: EC 2013, https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Port_cities_of_the_Mediterranean_ Sea

Σχήμα 4.7: Χωρική Κατανομή Κύριων ΜεσογειακώνΛιμανιών
Πηγή: http://www.medcruise.com/
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Αξίζει να σημειωθεί ότι τα λιμάνια, εκτός από πόλοι εμπορικών
δραστηριοτήτων και μεταφορών, λειτουργούν και ως σημεία επαφής ανθρώπων από
όλο τον κόσμο, καθώς επίσης και κέντρα έντονης δημιουργικής δραστηριότητας,
τέχνης και πολιτιστικής ποικιλομορφίας (OECD 2013).
Οι Μεσογειακές πόλεις-λιμάνια κατέχουν έναν κρίσιμο ρόλο σε ότι αφορά
στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ως πόλοι τοπικής και παγκόσμιας σημασίας, είναι πηγές
οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας σε (Stratigea και άλλοι 2017b):




τοπικό επίπεδο, αποτελώντας μηχανές οικονομικής ανάπτυξης και επομένως
σημαντικές πηγές εισοδήματος και απασχόλησης, ενώ προκύπτουν νέες
ευκαιρίες οι οποίες πηγάζουν από τη στρατηγική της γαλάζιας ανάπτυξης και
από όλα τα σχετικά οφέλη που αναμένεται να προκύψουν μέσα από την
κατάλληλη εφαρμογή της σε κάθε πόλη-λιμάνι.
παγκόσμιο επίπεδο δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στο διεθνές
εμπόριο εξαιτίας της ελκυστικότητάς τους ως: οικονομικοί και εμπορικοί πόλοι,
παγκόσμιοι κόμβοι μεταφορών και βασικές πύλες στις διεθνείς μεταφορικές
οδούς, περιοχές χωροθέτησης ισχυρών βιομηχανικών clusters, κ.λπ.

Η σημασία των πόλεων-λιμανιών από οικονομικής και κοινωνικής άποψης
μπορεί να κατανοηθεί μέσα από το ρόλο που διαδραματίζουν ως πόλοι προσφοράς
εργασίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) για
τις Ευρωπαϊκές πόλεις λιμάνια, κάθε επιπλέον εκατομμύριο τόνοι φορτίου δημιουργεί
300 νέες θέσεις εργασίας σε αυτές τις πόλεις βραχυπρόθεσμα. Επιπλέον, τα λιμάνια
έχουν αναδειχθεί ως εξέχοντες πόλοι καινοτομίας σε διάφορους τομείς που
συνδέονται με τις λιμενικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες. Για παράδειγμα, 9
από τις 10 κορυφαίες περιοχές στις ναυτιλιακές ευρεσιτεχνίες στον κόσμο, είναι
λιμενικές περιοχές (OECD 2013). Σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτή η
ιδιαίτερη σημασία των πόλεων-λιμανιών ως πηγές οικονομικής ανάπτυξης και
απασχόλησης μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα.
Από περιβαλλοντικής άποψης, η θαλάσσια κυκλοφορία, οι λιμενικές
εγκαταστάσεις, καθώς και όλο το βιομηχανικό σύμπλεγμα το οποίο συνήθως
αναπτύσσεται γύρω από τον ναυτιλιακό τομέα στις πόλεις-λιμάνια έχει μια πληθώρα
αρνητικών επιπτώσεων, επηρεάζοντας την ποιότητα του θαλάσσιου και χερσαίου
περιβάλλοντος και υποβαθμίζοντας την ελκυστικότητα της πόλης. Αυτές σχετίζονται
με ρύπανση των θαλάσσιων υδάτων, υποβρύχιες ηχητικές οχλήσεις, παραγωγή
επικίνδυνων αποβλήτων, ρύπανση του αέρα εξαιτίας της θαλάσσιας κυκλοφορίας και
της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στα λιμάνια, κυκλοφοριακή
συμφόρηση που παρατηρείται γύρω από τον χώρο των λιμανιών με αρνητικές
συνέπειες στην ποιότητα του αέρα, την κατανάλωση ενέργειας, κ.λπ. Οι επιπτώσεις
στις χρήσεις γης είναι επίσης μια κρίσιμη παράμετρος στην ανάπτυξη των λιμανιών,
επηρεάζοντας τη λειτουργία αλλά και τη χωρική δομή των ευρύτερων περιοχών των
πόλεων-λιμανιών.
4.2.4. Παράκτιες πόλεις
Κατά μήκος της τεράστιας ακτογραμμής της Μεσογείου θάλασσας (46.000 km
μήκος) είναι χωροθετημένος ένας πολύ μεγάλος αριθμός πόλεων, διαφορετικών
μεγεθών και ιδιαιτεροτήτων (βλ. Σχήμα 4.8). Οι εν λόγω πόλεις αποκτούν ολοένα και
περισσότερη σημασία κυρίως λόγω της πλεονεκτικής γεωγραφικής θέσης τους, αλλά
και των πολλαπλών ρόλων / λειτουργιών / προοπτικών που απορρέουν από τη θέση
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αυτή. Η τεράστια σημασία που αποδίδεται σε αυτές τις περιοχές δικαιολογείται
κυρίως από τη δυνατότητά τους να αποτελούν ταυτόχρονα πόλους πράσινης και
γαλάζιας αναπτυξιακής πολιτικής (green and blue growth) (Stratigea και άλλοι
2017b).

Σχήμα 4.8: Παράκτιες Μεσογειακές Περιοχές και Κύριες Μεσογειακές Πόλεις κοντά
στις Ακτές
Πηγή: EEA & UNEP/MAP 2014

Πιο συγκεκριμένα, οι παραλιακές Μεσογειακές πόλεις μπορούν να
λειτουργήσουν ως ολοκληρωμένα πολυ-τομεακά κέντρα οικονομικής ανάπτυξης
ακολουθώντας: μονοπάτια πράσινης ανάπτυξης σε τομείς όπως κατοικία, βιομηχανία,
τουρισμός και αναψυχή, καθώς και μονοπάτια γαλάζιας ανάπτυξης που
περιλαμβάνουν μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων όπως: η παραγωγή ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές, αλιεία και γεωργία, δραστηριότητες που σχετίζονται με την
αξιοποίηση των άφθονων ορυκτών πόρων, θαλάσσιες μεταφορές, θαλάσσια αναψυχή
και τουριστικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, διάφορα θέματα έχουν προκύψει σχετικά με
το πως οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης θα ικανοποιηθούν και το πως θα
αντιμετωπιστούν οι συγκρούσεις χρήσεων γης που προκύπτουν από την πολύ υψηλή
ζήτηση για γη από όλες αυτές τις δραστηριότητες, ενώ παράλληλα νέες προκλήσεις
εμφανίζονται σχετικά με τη δυνατότητα συνύπαρξης διάφορων δραστηριοτήτων έτσι
ώστε να επιτευχθεί μια πιο αποδοτική διαχείριση γης και πόρων (Stratigea και άλλοι
2017b).
4.2.5. Πόλεις που λειτουργούν ως τουριστικοί και πολιτιστικοί πόλοι
Ο Μεσογειακός χώρος είναι εξαιρετικά ελκυστικός στην τουριστική αγορά και την
αγορά αναψυχής γεγονός που τον έχει κατατάξει ανάμεσα στoυς πιο
αναγνωρισμένους, όμορφους και πλέον επισκέψιμους τουριστικούς προορισμούς σε
παγκόσμιο επίπεδο. Η Μεσογειακή περιοχή, κυρίως το παραλιακό της τμήμα,
προσελκύει σχεδόν το 1/3 των παγκόσμιων τουριστικών ροών και παράγει
περισσότερο από το 1/4 των παγκόσμιων τουριστικών εσόδων. Το 2014 σημειώθηκαν
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περίπου 314 εκατομμύρια διεθνείς τουριστικές αφίξεις που αντιπροσωπεύουν το 30%
του συνόλου των παγκόσμιων τουριστών (Fosse & Le Tellier 2017). Αυτή η εικόνα
αναμένεται να έχει αυξητικές τάσεις με τις τουριστικές ροές να φτάσουν τα 500
εκατομμύρια επισκέπτες μέχρι το 2030 (UNWTO 2015). Ο τουρισμός εμφανίζει
έντονο εποχικό χαρακτήρα, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί έναν τομέα ζωτικής σημασίας
για τις τοπικές οικονομίες πολλών Μεσογειακών περιοχών, καθώς δημιουργεί θέσεις
εργασίας (11,5% της συνολικής απασχόλησης για το 2014), συμβάλλει σημαντικά
στο ΑΕΠ (11,3% του Περιφερειακού ΑΕΠ), αλλά ταυτόχρονα αποτελεί σημαντική
πηγή συναλλάγματος. Το 2014, ο τουρισμός σημείωσε έσοδα ύψους 313,7
δισεκατομμυρίων δολαρίων και αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,7% το 2015 (WTTC
2015). Σημειώνεται ότι, τα έσοδα του τουρισμού το 1970 κυμαινόταν στα 5,6
δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που καταδεικνύει την ραγδαία ανάπτυξη του
τουριστικού τομέα (5600% αύξηση) (EEA & UNEP/MAP 2014).
Ο τουριστικός τομέας εμφανίζεται ιδιαίτερα αναπτυγμένος στις χώρες της
βόρειας Μεσογείου, κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, ενώ σημειώνει
σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης σε χώρες της νότιας και ανατολικής Μεσογείου
(κυρίως στην Αίγυπτο και την Τουρκία) κατά την τελευταία δεκαετία (βλ. Σχήμα
4.9). Οι πέντε κορυφαίοι Μεσογειακοί τουριστικοί προορισμοί για το 2014 ήταν: η
Γαλλία (84 εκατομμύρια επισκέπτες), η Ισπανία (65 εκατομμύρια), η Ιταλία (48
εκατομμύρια), η Τουρκία (40 εκατομμύρια) και η Ελλάδα (22 εκατομμύρια),
ποσοστά που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 83% των συνολικών επισκεπτών της
Μεσογείου για την εν λόγω χρονιά (Fosse & Le Tellier 2017).
Οι παράκτιες Μεσογειακές περιοχές γίνονται αποδέκτες μεγάλων τουριστικών
ροών κυρίως για διακοπές και αναψυχή, με τον αστικό πολιτιστικό τουρισμό (cultural
urban tourism), τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό και τον τουρισμό με
κρουαζιερόπλοια να είναι οι δεσπόζουσες μορφές τουρισμού που εμφανίζονται στην
περιοχή. Πρόσφατα, άλλες τουριστικές μορφές έχουν ξεκινήσει και κερδίζουν μερίδιο
στην τουριστική αγορά, σταδιακά, όπως ο τουρισμός υγείας, ο επιχειρηματικός
τουρισμός, ο οικοτουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, ο συνεδριακός τουρισμός,
κ.λπ. οι οποίες μορφές συνεισφέρουν στην διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος
και τη σταδιακή άρση της εποχικότητας που αποτελεί και το κυρίαρχο πρόβλημα του
τουριστικού τομέα στον Μεσογειακό χώρο.

Σχήμα 4.9: Τάσεις Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων στη Μεσόγειο (1995-2014)
Πηγή: Plan Bleu 2016
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Παρά τα σημαντικά οικονομικά οφέλη, η ανάπτυξη του τουρισμού -σε πολλές
περιπτώσεις- βασίζεται στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και των τοπικών
οικοσυστημάτων, καθώς και στην παραβίαση της κοινωνικής ισότητας. Το στρεβλό
τουριστικό αναπτυξιακό πρότυπο που έως και σήμερα ακολουθείται και βασίζεται
στο σύμπλεγμα θάλασσα-άμμος-ήλιος (sea-sand-sun - 3s), η ανεπαρκής
διακυβέρνηση, η υποβάθμιση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, η
κατασπατάληση πόρων, η κλιματική αλλαγή, οι πολιτικές αναταραχές και η
κοινωνική αστάθεια, η διαρροή οικονομικών και ανθρώπινων κεφαλαίων είναι
μερικές από μια σειρά προκλήσεων/κινδύνων που απειλούν τη βιωσιμότητα της
περιοχής της Μεσογείου γενικά και τον τουριστικό τομέα ειδικά (Fosse & Le Tellier
2017).

4.3. Σύγχρονες Προκλήσεις - Τρωτά Σημεία του Μεσογειακού
Χώρου
Εκτός από τη μελέτη των βασικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του Μεσογειακού
χώρου που του έχουν προσδώσει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα κάνοντάς τον να
ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη, η Μεσόγειος διακρίνεται και για
ένα μεγάλο πλήθος σύγχρονων προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει.
Η Μεσογειακή λεκάνη αναγνωρίζεται σήμερα ως ένα κρίσιμο επίκεντρο
(hotspot) διαφόρων προκλήσεων / εξελίξεων / προοπτικών. Πιο συγκεκριμένα
θεωρείται:










εστία
περιβαλλοντικών
προβλημάτων
(EEA
2015):
λόγω
της
υπερεκμετάλλευσης των τοπικών φυσικών πόρων, κυρίως στο θαλάσσιο τμήμα
της περιοχής μελέτης.
επίκεντρο αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (EEA 2015): σύμφωνα
με δυσοίωνες εκτιμήσεις προβλέπονται τάσεις υπερθέρμανσης και ξηρασίας για
τη Μεσογειακή λεκάνη, με πολλαπλές κοινωνικοοικονομικές επιπλοκές και
πιέσεις (υγεία, ενέργεια, νερό, τροφή, ασφάλεια και προστασία, αυξημένοι
κίνδυνοι πυρκαγιάς, μείωση ατμοσφαιρικών κατακρημνίσεων, υποβάθμιση της
βιοποικιλότητας, κ.λπ.) (Giannakopoulos και άλλοι 2005, Lionello και άλλοι
2008).
εστία υποβάθμισης της βιοποικιλότητας: η Μεσογειακή περιοχή παρουσιάζει το
χαμηλότερο ποσοστό της εναπομείνασας φυσικής βλάστησης σε σχέση με
οποιαδήποτε άλλη εστία βιοποικιλότητας στον κόσμο. Πολλές δασικές εκτάσεις
έχουν μετατραπεί σε αγροτική γη, ενώ παράλληλα ο αστικός χώρος συνεχώς
επεκτείνεται εις βάρος των αγροτικών εκτάσεων (CEPF 2017).
εστία λειψυδρίας: η Μεσόγειος αντιμετωπίζει μια συνεχώς αυξανόμενη πίεση
στους υδατικούς πόρους (ARLEM 2011), ενώ αν δεν παρθεί κανένα
αποτελεσματικό μέτρο, εκτιμάται ότι μέχρι το 2025 οι μισές από τις
Μεσογειακές χώρες θα χρησιμοποιούν περισσότερο νερό από αυτό που μπορεί
να ανανεωθεί με φυσικό τρόπο (Sundseth 2009). Το υδατικό αποτύπωμα ανά
άτομο καταδεικνύει ότι 5 χώρες της Μεσογειακής λεκάνης (Ελλάδα, Ισπανία,
Ιταλία, Κύπρος και Πορτογαλία) ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία περιοχών.
Η τουριστική εποχικότητα καθώς και το μαζικό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης
που ακολουθείται, συμβάλλουν στην περαιτέρω ένταση των πιέσεων που
ασκούνται στους υδατικούς πόρους.
επίκεντρο φυσικών καταστροφών: οι Μεσογειακές πόλεις παρουσιάζουν
ιστορικά υψηλό βαθμό ευπροσβλητότητας σχετικά με φυσικές καταστροφές,
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όπως πλημμύρες και σεισμοί. Τα πλημμυρικά επεισόδια αναμένεται να
ενταθούν στην περιοχή σαν αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Σε ότι αφορά
στους σεισμούς, η Μεσόγειος θεωρείται περιοχή υψηλής σεισμικότητας, με
μεγάλη πυκνότητα σεισμικών επεισοδίων να σημειώνονται στο νότιο τμήμα
των χωρών της ΕΕ και το Αιγαίο πέλαγος.
επίκεντρο εντατικής αστικοποίησης: ο Μεσογειακός χώρος αποτελεί μια από τις
πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του πλανήτη, εμφανίζοντας ένα συνεχώς
εντεινόμενο πληθυσμιακό πρότυπο. Αυτή η έντονη τάση αστικοποίησης έχει
σαν αποτέλεσμα μια πληθώρα σοβαρών επιπτώσεων που σχετίζονται με την
κατανάλωση ενέργειας, την εξάντληση φυσικών πόρων, τη ρύπανση του αέρα
και των υδάτων, την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τη σφράγιση του εδάφους και
την αντίστοιχη απώλεια αρόσιμης γης, κ.λπ.
εστία παραγωγής στερεών αποβλήτων: στο Μεσογειακό χώρο παράγεται σχεδόν
το 50% των αποβλήτων της ΕΕ, τάση η οποία ολοένα και εντείνεται (15%
αύξηση στην παραγωγή αποβλήτων στη νότια Μεσόγειο κατά την τελευταία
δεκαετία) σαν αποτέλεσμα της πληθυσμιακής μεγέθυνσης και της αύξησης του
καταναλωτικού προτύπου. Σημειώνεται ότι, ενώ η ΕΕ έχει θέσει στόχο την
ανακύκλωση του 70% των συνολικών οικιακών αποβλήτων μέχρι το 2030,
λιγότερο από το 10% των μεσογειακών οικιακών αποβλήτων συλλέγεται και
ανακυκλώνεται (ΕΕΑ 2015).
επίκεντρο οικονομικής κρίσης: η κρίση χρέους που βίωσαν ή και ακόμη βιώνουν
οι Ευρωπαϊκές χώρες έχει οδηγήσει σε μια βαθιά ύφεση, η οποία είναι
ιδιαιτέρως έκδηλη στον Μεσογειακό χώρο. Τα μέτρα λιτότητας, οι μειώσεις
των αποδοχών και τα πρωτοφανή υψηλά ποσοστά ανεργίας έχουν επιβαρύνει
δραματικά το εισόδημα των νοικοκυριών και έχουν οδηγήσει, μεταξύ άλλων,
σε: κατάρρευση της συνολικής ζήτησης, συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων που κήρυξαν πτώχευση, περαιτέρω επιδείνωση των
ήδη υψηλών ποσοστών ανεργίας, αύξηση των ανθρώπων που ζουν κάτω από το
όριο της φτώχειας, κ.λπ.
επίκεντρο διαρροής νέων ανθρώπων με υψηλά προσόντα (brain drain hotspot):
οι χαμηλές οικονομικές επιδόσεις σε συνδυασμό με την οικονομική ύφεση που
πλήττει κυρίως τον Μεσογειακό χώρο, είχε και συνεχίζει να έχει σοβαρές
κοινωνικές επιπτώσεις. Η ανεργία των νέων σημείωσε επίπεδα ρεκόρ και στα
δύο μέτωπα της Μεσογειακής λεκάνης (βόρειο και νότιο) με πολλές χώρες να
σημειώνουν ποσοστά ανεργίας μεταξύ του 20% με 30% (Plan Bleu 2005). Σαν
αποτέλεσμα, ένας σημαντικός αριθμός νέων επιστημόνων με πολύ υψηλά
προσόντα μεταναστεύουν για μια καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση και
ένα καλύτερο μέλλον γενικότερα.

Επιπλέον, παρατηρείται έντονη εξάπλωση των παράκτιων περιοχών που
οφείλεται στην αστικοποίηση και την τουριστική ανάπτυξη και οδηγεί στην
αποσταθεροποίηση και διάβρωση των ακτών, καθώς και στον κατακερματισμό, την
υποβάθμιση και την απώλεια οικοτόπων και τοπίων (UNEP/MAP 2012).
Τέλος, ο ευτροφισμός των θαλάσσιων υδάτων αποτελεί ένα ακόμη κρίσιμο
ζήτημα, ιδίως για τις παράκτιες ή παραποτάμιες περιοχές. Οι επιπτώσεις του
ευτροφισμού περιλαμβάνουν υπερβολική ανάπτυξη φυκών, με μερικά από αυτά να
είναι ιδιαιτέρως επιβλαβή, και υποξία. Οι άμεσες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
σχετίζονται με: την τοξικότητα ή τη θνησιμότητα των αλιευθέντων ψαριών και
οστρακοειδών, την απώλεια της αισθητικής αξίας των παράκτιων οικοσυστημάτων
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και την υποβαθμισμένη ποιότητα των υδάτων που έχει με τη σειρά της άμεση
αρνητική επίδραση στον τουρισμό (UNEP/MAP 2012).
Στις επόμενες υποενότητες αναλύονται εκτενώς οι σημαντικότερες σύγχρονες
προκλήσεις με τις οποίες έχει έρθει ήδη αντιμέτωπος ο Μεσογειακός χώρος και
αποτελούν κύριους παράγοντες απειλής της βιώσιμου μέλλοντός του.
4.3.1. Κλιματική αλλαγή
Ήδη από το 1970, η μέση θερμοκρασία στη νοτιοδυτική Ευρώπη έχει αυξηθεί κατά
σχεδόν 2°C, ενώ αύξηση έχει σημειωθεί επίσης και στη Βόρεια Αφρική (δυσκολία
προσδιορισμού τιμών λόγω ελλιπών δεδομένων). Παράλληλα, οι βροχοπτώσεις έχουν
μειωθεί κατά περίπου 20% σε αρκετές περιοχές της νότιας Ευρώπης. Ακραία καιρικά
φαινόμενα αυξάνονται σε συχνότητα και ένταση παγκοσμίως, ενώ η κλιματική
αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει και τους τρείς πυλώνες της βιωσιμότητας
(περιβάλλον, οικονομία, κοινωνία), με τον Μεσογειακό χώρο να βρίσκεται ανάμεσα
στις πιο ευάλωτες περιοχές του πλανήτη αναφορικά με το φαινόμενο της
υπερθέρμανσής του (ARLEM 2011). Σύμφωνα με το IPCC - Intergovernmental Panel
on Climate Change (2007), η άνοδος της μέσης θερμοκρασίας στην Ευρώπη θα είναι
μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή που θα σημειωθεί στον υπόλοιπο πλανήτη,
επηρεάζοντας τη χειμερινή περίοδο στο βόρειο τμήμα και τη θερινή περίοδο στο
νότιο τμήμα της Ευρωπαϊκής ηπείρου. Επιπλέον, σύμφωνα με μελέτη των UNWTO World Tourism Organization και UNEP - United Nations Environment Programme
(2008), η μεγαλύτερη αύξηση της θερμοκρασίας προβλέπεται να σημειωθεί στη
βόρεια Ευρώπη κατά τη διάρκεια του χειμώνα και στη Μεσογειακή περιοχή κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού.
Ειδήμονες πάνω στην κλιματική αλλαγή κάνουν τις ακόλουθες δυσοίωνες
προβλέψεις για το τι αναμένεται να συμβεί τον 21ο αιώνα (UNEP/MAP-Plan Bleu
2009):








Η μέση θερμοκρασία του αέρα στις χώρες της νότιας Ευρώπης αναμένεται να
αυξηθεί από 2,2°C σε 5,1°C κατά την περίοδο 2080-2099 έναντι της περιόδου
1980-1999.
Σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων της τάξης του 4% - 27% προβλέπεται
για τη νότια Ευρώπη και το Μεσογειακό χώρο, ενώ αύξηση της τάξης του 0% 16% προβλέπεται για τη βόρεια Ευρώπη.
Οι εμφανίσεις θερμοκρασιών άνω των 30°C κατά τη διάρκεια της ημέρας
αναμένεται να είναι όλο και συχνότερες λόγω των αυξημένων περιόδων
ξηρασίας. Η συχνότητα και η ένταση των ακραίων κλιματικών φαινομένων
όπως καύσωνες, ξηρασία ή πλημμύρες αναμένεται επίσης να αυξηθούν.
Αρκετές μελέτες προβλέπουν πιθανή άνοδο της μέσης στάθμης της θάλασσας
κατά 35 cm μέχρι το τέλος του αιώνα.

Πιο συγκεκριμένα για τον Μεσογειακό χώρο, η κλιματική αλλαγή αναμένεται
να έχει δραματικές επιπτώσεις (UNEP/MAP-Plan Bleu 2009):


Στους υδατικούς πόρους, καθώς ο κύκλος του νερού θα επηρεαστεί σημαντικά
από την αυξημένη εξάτμιση (λόγω αύξησης της μέσης θερμοκρασίας) και την
παράλληλη μείωση των βροχοπτώσεων. Το πρότυπο των ατμοσφαιρικών
κατακρημνίσεων θα αλλάξει δραστικά, σημειώνοντας σημαντική πτώση στον
αριθμό των βροχοπτώσεων στις περισσότερες Μεσογειακές περιοχές,
προκαλώντας έτσι αυξημένο ρίσκο ξηρασίας. Επιπλέον, η λειψυδρία θα ενταθεί
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περαιτέρω, δημιουργώντας έντονα φαινόμενα ερημοποίησης (IPCC 2007). Το
θέμα του νερού θα αποτελέσει τεράστια πρόκληση για τη βιώσιμη ανάπτυξη
του Μεσογειακού χώρου.
Στη βιοποικιλότητα, λόγω: της μετανάστευσης ορισμένων ειδών προς το βορρά,
της εξαφάνισης κλιματικά ευαίσθητων ειδών και της εμφάνισης νέων ειδών, της
αύξησης της θερμοκρασίας των θαλάσσιων υδάτων, της επιδείνωσης των
πλημμυρών στις παράκτιες εκτάσεις που επιταχύνουν τη διάβρωση.
Στο έδαφος, λόγω της επιδείνωσης του ήδη ορατού φαινομένου της
ερημοποίησης αλλά και στα δάση λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.

Η κλιματική αλλαγή θα έχει επίσης αρνητικό αντίκτυπο στη γεωργία και την
αλιεία, στον τουρισμό, στις παράκτιες ζώνες, στις υποδομές (υψηλός βαθμός έκθεσης
σε ακραίες κλιματολογικές και καιρικές συνθήκες) καθώς και στη δημόσια υγεία
(κύματα καύσωνα) (UNEP/MAP-Plan Bleu 2009).
Οι παραπάνω επιπτώσεις αναμένεται να εντείνουν τις πιέσεις που ασκούνται
από τις ανθρώπινες δραστηριότητες στο φυσικό περιβάλλον και αποτελούν βασικές
προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο Μεσογειακός χώρος και που ενέχουν
σοβαρές περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνέπειες (IPCC
2007).
Οι πιο ευάλωτες -στην κλιματική αλλαγή- Μεσογειακές περιοχές θεωρούνται
εκείνες που βρίσκονται κοντά στις ερήμους της Βόρειας Αφρικής και στα δέλτα
μεγάλων ποταμών (Νείλος, Πάδος, Ροδανός), οι παράκτιες ζώνες της βόρειας και
νότιας λεκάνης, καθώς και κοινωνικά ευάλωτες περιοχές που χαρακτηρίζονται από
υψηλούς ρυθμούς δημογραφικής ανάπτυξης (περιοχές της νότιας και ανατολικής
λεκάνης, πυκνοκατοικημένες πόλεις και προάστια). Γενικά, οι νότιες και ανατολικές
Μεσογειακές χώρες φαίνεται να είναι περισσότερο ευάλωτες σε σχέση με τις χώρες
της βόρειας λεκάνης. Αυτό συμβαίνει διότι οι εν λόγω περιοχές είναι πιο επιρρεπείς
και εκτεθειμένες στην ερημοποίηση και ξηρασία των εδαφών, καθώς και στην
αραίωση των αποθεμάτων των υδάτινων πόρων. Επιπλέον, η δομή των οικονομιών
τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους φυσικούς πόρους, ενώ παράλληλα δεν
διαθέτουν επαρκή τεχνικά και οικονομικά μέσα για την εφαρμογή μεγάλης κλίμακας
λύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (UNEP/MAP-Plan Bleu 2009).
Διάφορες μελέτες πάνω στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την
ευπροσβλητότητα (τρωτότητα) των περιοχών σε αυτή, κατατάσσουν την Μεσόγειο
ανάμεσα στα κυριότερα επίκεντρα (hotspots) της κλιματικής αλλαγής (Giorgi 2006,
ARLEM 2011). Ως τέτοιο, έχει έρθει ήδη αντιμέτωπο με προβλήματα που
σχετίζονται με έντονες πιέσεις στους φυσικούς πόρους (κυρίως στο νερό), καθώς
επίσης και με ακραία κλιματικά επεισόδια όπως σφοδρές πλημμύρες, εκτεταμένες
περίοδοι ξηρασίας, αυξημένες θερμοκρασίες, αύξηση της μέσης στάθμης θάλασσας,
συχνότερες καταρρακτώδεις βροχές, συχνότερες υπερχειλίσεις ποταμών, κ.λπ.
Σύμφωνα με αυτές τις μελέτες, η κλιματική αλλαγή αναμένεται να εντείνει περεταίρω
αυτά τα προβλήματα έχοντας σαν αποτέλεσμα σημαντικές ανθρώπινες και
οικονομικές απώλειες (EEA & UNEP/MAP 2014). Ειδικότερα, σύμφωνα με το IPCC
- Intergovernmental Panel on Climate Change (2013) στην περιοχή της Μεσογείου
αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας της τάξης των 2-3°C μέχρι το 2050 και 3-5°C
μέχρι το 2100. Η αύξηση της θερμοκρασίας κατά πάσα πιθανότητα θα συνοδεύεται
από περαιτέρω μείωση των ατμοσφαιρικών κατακρημνίσεων, εντείνοντας με αυτό
τον τρόπο το πρόβλημα λειψυδρίας στην περιοχή.
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής φαίνεται να είναι πιο εμφανείς στις
παράκτιες και νησιωτικές τουριστικές περιοχές (καταλαμβάνουν ένα τεράστιο
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ποσοστό της έκτασης του Μεσογειακού χώρου) παίρνοντας τη μορφή καταιγίδων και
ακραίων κλιματικών φαινομένων, διάβρωσης των ακτών, φθοράς των υποδομών,
αύξησης της στάθμης της θάλασσας, πλημμυρών, έλλειψης και μόλυνσης του νερού,
κ.λπ. (UNWTO & UNEP 2008), ενώ παράλληλα ο υψηλός βαθμός τρωτότητας των
περιοχών αυτών είναι στενά συνδεδεμένος με τον ιδιαίτερα χαμηλό βαθμό
ικανότητας προσαρμογής, κυρίως των αναπτυσσόμενων χωρών (Stratigea & Katsoni
2015). Ο υψηλός βαθμός τρωτότητας των νησιωτικών περιοχών οφείλεται επίσης και
στην έντονη εποχικότητα του τουριστικού τομέα (μαζικός τουρισμός στις παράκτιες
περιοχές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού), καθώς σε πολλές από αυτές τις περιοχές
η τουριστική περίοδος αιχμής συμπίπτει με τα χαμηλά επίπεδα διαθέσιμου νερού
λόγω της ξηράς περιόδου, εντείνοντας έτσι ζητήματα διαχείρισης νερού και
περιβαλλοντικά προβλήματα (UNWTO & UNEP 2008). Πράγματι, οι νησιωτικές
περιοχές, παρά την πολύ μικρή συμβολή τους στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, είναι
εξαιρετικά εκτεθειμένες στους κινδύνους και τις απειλές της κλιματικής αλλαγής. Ο
υψηλός βαθμός ευπροσβλητότητας στην κλιματική αλλαγή που είναι στενά
συνδεδεμένος με τον χαμηλό βαθμό ικανότητας προσαρμογής καθιστά της
νησιωτικές Μεσογειακές περιοχές κάποιες από τις πιο ευπαθείς περιοχές στον κόσμο
(Sauter και άλλοι 2013). Οι βασικότεροι κίνδυνοι σχετίζονται με: την αύξηση της
θερμοκρασίας, την αλλαγή του προτύπου των ατμοσφαιρικών κατακρημνίσεων
(κυρίως της βροχής), ακραία καιρικά φαινόμενα και την άνοδο της στάθμης της
θάλασσας (βλ. Σχήμα 4.10) με εμφανείς επιπτώσεις στην κοινωνία, την οικονομία και
το περιβάλλον.

Σχήμα 4.10: Διακυμάνσεις της Στάθμης της Θάλασσας στον Μεσογειακό Χώρο
Πηγή: UNEP/MAP 2012

Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να προκαλέσει δραματικές αλλαγές κυρίως
στο παράκτιο τμήμα του Μεσογειακού χώρου, καθώς αυτό στηρίζεται σημαντικά
στον τουρισμό (climate sensitive sector - τομέας που επηρεάζεται άμεσα από τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής). Πράγματι, η κλιματική αλλαγή μπορεί να
επηρεάσει όλες τις τουριστικές δραστηριότητες, αλλά και τους προορισμούς
(καλοκαιρινές ή χειμερινές τουριστικές δραστηριότητες και αντίστοιχοι νησιωτικοίπαραθαλάσσιοι ή ορεινοί προορισμοί), διακυβεύοντας έτσι το μερίδιο των περιοχών
αυτών στην τουριστική αγορά. Η κλιματική αλλαγή και το πρότυπο των καιρικών
συνθηκών θα αποτελέσουν στο μέλλον αποφασιστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη
του τουριστικού τομέα (UNWTO & UNEP 2008) εφόσον αυτοί αναμένεται να
επηρεάσουν την άνεση των επισκεπτών και επομένως τις επιλογές τους, ενώ -σε
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ακραίες περιπτώσεις- μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους (τσουνάμι,
πλημμύρες, καύσωνες, κ.λπ.) (Stratigea & Katsoni 2015).
Όπως επισημαίνουν αρκετοί ερευνητές, η μετανάστευση εξαιτίας της
κλιματικής αλλαγής θα επηρεάσει μελλοντικά τα μεταναστευτικά ρεύματα από τις
νότιες στις βόρειες Μεσογειακές περιοχές. To 2002, ο Norman Myers επισήμανε ότι
η κλιματική αλλαγή θα δημιουργήσει έως 200 εκατομμύρια πρόσφυγες (παγκοσμίως)
οι οποίοι θα αναζητήσουν καταφύγιο τόσο εντός, όσο και εκτός των συνόρων των
ευάλωτων περιοχών. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Μέση Ανατολή και
την Αφρική, σύμφωνα με κλιματολόγους έχουν ήδη αλλοιώσει το πρότυπο των
καιρικών συνθηκών και έχουν συμβάλλει στην αύξηση φυσικών καταστροφών
(πλημμύρες, καύσωνες, κ.λπ.), θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές του τοπικού πληθυσμού
εξαιτίας της ερημοποίησης της αγροτικής γης, και των δραματικές επιπτώσεις των
καυσώνων στις καλλιέργειες και στη βόσκηση των ζώων (Robert S. Strauss Center
for International Security and Law 2016). Οι αλλαγές που παρατηρούνται στις
καιρικές συνθήκες ευνοούν τη μετανάστευση προς περιοχές και αστικά κέντρα που
επηρεάζονται λιγότερο από την κλιματική αλλαγή, αλλάζοντας με αυτό τον τρόπο την
γεωγραφία της πληθυσμιακής κατανομής. Μια νέα γενιά προσφύγων, οι πρόσφυγες
της κλιματικής αλλαγής (climate refugees ή environmental migrants) πρόκειται να
επηρεάσει τις λιγότερο εκτεθειμένες στην κλιματική αλλαγή περιοχές, γεγονός που
φαίνεται ότι θα αποτελέσει μια επιπλέον πρόκληση για τον Μεσογειακό χώρο, με
άγνωστες προς το παρόν συνέπειες.
4.3.2. Λειψυδρία
Με κύρια αιτία την κλιματική αλλαγή (μείωση ατμοσφαιρικών κατακρημνίσεων αυξημένες και συχνότερες περίοδοι ξηρασίας), ο Μεσογειακός χώρος αντιμετωπίζει
ήδη σοβαρό πρόβλημα έλλειψης νερού, γεγονός που απειλεί τη βιωσιμότητα πολλών
περιοχών, τη διαβίωση των κατοίκων αλλά και τη σταθερότητα των τοπικών
οικοσυστημάτων. Πρόσθετοι παράγοντες που συντελούν στο φαινόμενο της
λειψυδρίας είναι: η αύξηση του πληθυσμού και η ένταση του φαινομένου της
αστικοποίησης, καθώς επίσης και η μεγάλη εξάρτηση των τοπικών οικονομιών από
τον τουρισμό και τον αγροτικό τομέα που απαιτούν την κατανάλωση τεράστιων
ποσοτήτων υδατικών πόρων.
Το φαινόμενο της λειψυδρίας αποκτά δραματικές διαστάσεις στον
Μεσογειακό χώρο, καθώς το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού που ζει υπό καθεστώς
έλλειψης νερού (water poverty), κατοικεί σε αυτόν (GWP 2012). Αξίζει να σημειωθεί
ότι 180 εκατομμύρια κάτοικοι καταναλώνουν λιγότερα από 1.000 m3 ετησίως (ανά
κάτοικο), ενώ 80 εκατομμύρια καταναλώνουν λιγότερα από 500 m3 ανά έτος (ανά
κάτοικο) (βλ. Σχήμα 4.11) (UNEP/MAP-Plan Bleu 2009).
Πιο συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του δείκτη Falkenmark (1989) (μέτρο για
τις διαθέσιμες πηγές νερού που αναλογούν σε κάθε κάτοικο ετησίως) καταδεικνύει
ότι η πλειοψηφία των νότιων και ανατολικών παράκτιων Μεσογειακών περιοχών
βρίσκονται σε κατάσταση έντονης πίεσης υδάτων, με κατανάλωση λιγότερη από
1.000 m3. Επιπλέον, σε Μεσογειακά κράτη όπως η Αλγερία, το Ισραήλ, η Λιβύη, η
Μάλτα, η Τυνησία και η Λωρίδα της Γάζας, η τιμή του δείκτη πέφτει στο μισό (500
m3) (βλ. Σχήματα 4.11 & 4.12), μια κρίσιμη κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται ως
"διαρθρωτική έλλειψη" (GWP 2012) υπονοώντας μια εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση
λειψυδρίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπολογισμός του εν λόγω δείκτη εμφανίζει
μεγάλες διακυμάνσεις μέσα στα όρια των ίδιων κρατών.
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Σχήμα 4.11: Διαθεσιμότητα Υδατικών Πόρων ανά Κάτοικο στις Μεσογειακές Χώρες
Πηγή: FAO-Plan Bleu 2013

Σχήμα 4.12: Χάρτης Διαθεσιμότητας Υδατικών Πόρων ανά Κάτοικο στην Μεσόγειο
Πηγή: Burak & Margat 2016

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η έλλειψη νερού είναι εντονότατη στις νότιες και
ανατολικές Μεσογειακές περιοχές (βλ. Σχήμα 4.13), γεγονός που δικαιολογεί την
προσφυγή σε μη συμβατικούς υδατικούς πόρους όπως η επαναχρησιμοποίηση των
λυμάτων, η αφαλάτωση και ποικίλες τεχνικές για την ενίσχυση των δυνατοτήτων
αξιοποίησης υδατικών πόρων (πχ. επαναφόρτωση υπογείων υδάτων) (UNEP/MAPPlan Bleu 2009).

Σχήμα 4.13: Πιέσεις Υδάτων στη Μεσογειακή Λεκάνη
Πηγή: UNEP/MAP 2012
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Η ζήτηση νερού έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 50 χρόνια (280 km3 / έτος το
2007), με τη γεωργία να αποτελεί τον κύριο καταναλωτή (64%). Απώλειες, διαρροές
και σπατάλη εκτιμάται ότι αποτελούν το 40% της συνολικής ζήτησης νερού
(ιδιαίτερα στον γεωργικό τομέα). Παρά το γεγονός ότι αρκετές χώρες έχουν ήδη
αρχίσει να καταβάλλουν προσπάθειες περιορισμού αυτών των απωλειών, η ένταση
του φαινομένου της λειψυδρίας παραμένει υψηλή σε πολλές περιοχές. Για την
ικανοποίηση της αυξανόμενης οικιακής ζήτησης, οι χώρες καταφεύγουν ολοένα και
περισσότερο σε υπερβολική χρήση μη ανανεώσιμων πόρων (16 km3 / έτος),
προκαλώντας ανησυχητικά θέματα υφαλμύρωσης (UNEP/MAP-Plan Bleu 2009).
Σε ότι αφορά στις υποδομές, παρά το γεγονός ότι 20 εκατομμύρια κάτοικοι
στο Μεσογειακό χώρο στερούνται ακόμη πρόσβασης σε πηγές νερού, στις νότιες και
ανατολικές Μεσογειακές περιοχές η πρόσβαση σε πόσιμο νερό βρίσκεται πάνω από
τον παγκόσμιο μέσο όρο, γεγονός που καταδεικνύει μια αξιοσημείωτη πρόοδο (+75
εκατομμύρια κάτοικοι μεταξύ του 1990 και του 2006) (UNEP/MAP-Plan Bleu 2009).
Σύμφωνα με το GWP - Global Water Partership (2012), οι μέσες ετήσιες
ανανεώσιμες πηγές υδάτων (επιφανειακά και υπόγεια) όλων των Μεσογειακών
χωρών εκτιμάται ότι φτάνουν περίπου τα 1080 km3, ενώ βρίσκονται ανομοιόμορφα
κατανεμημένες στην περιοχή μελέτης. Η παρούσα κατανομή ευνοεί τις χώρες της
βόρειας λεκάνης, όπου συγκεντρώνονται τα 2/3 των πηγών αυτών, ενώ στις
ανατολικές και νότιες χώρες αναλογούν μόνο το 1/4 και 1/10 αντίστοιχα. Οι πιο
φτωχές -σε νερό- Μεσογειακές χώρες είναι: Κύπρος, Ισραήλ, Λιβύη, Μάλτα,
Παλαιστίνη και Τυνησία, στις οποίες αναλογεί συνολικά λιγότερο από το 1% των
πηγών φρέσκου νερού ολόκληρης της Μεσογείου. Ένα δείγμα αυτής της
ανομοιομορφίας αποτελούν οι ετήσιες κατακρημνίσεις οι οποίες ποικίλουν από 1.500
mm έως 2.000 mm σε συγκεκριμένες βόρειες περιοχές (Αλπικές περιοχές, περιοχές
των Πυρηναίων), ενώ αντιθέτως το νούμερο αυτό μετά βίας φτάνει τα 100 mm σε
μερικές νότιες περιοχές (βλ. Σχήμα 4.14) (EEA & UNEP/MAP 2014).

Σχήμα 4.14: Κατανομή Μέσης Ετήσιας Βροχόπτωσης στον Μεσογειακό Χώρο
Πηγή: Margat 2008

Συνοψίζοντας, τα χαμηλά επίπεδα ατμοσφαιρικών κατακρημνίσεων σε
συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και τον αντίστοιχο υψηλό ρυθμό εξάτμισης
του νερού, σαν συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, οδηγούν σε έλλειψη νερού στο
Μεσογειακό χώρο, με μεγαλύτερη ένταση στο νότιο τμήμα του. Η κατάσταση γίνεται
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ακόμα χειρότερη από την ανισορροπία που παρατηρείται ανάμεσα στη ζήτηση και
την παροχή, σαν αποτέλεσμα των αναπτυξιακών προτύπων που έχουν έως τώρα
ακολουθηθεί (μαζική τουριστική ανάπτυξη, καλλιέργειες που απαιτούν κατανάλωση
μεγάλων ποσοτήτων νερού, κ.λπ.). Σε αντίθεση με τις εποχικές ελλείψεις νερού που
καταγράφονται στις βόρειες περιοχές και συμπίπτουν με τους ξηρούς μήνες, οι
περίοδοι ξηρασίας σε ορισμένες νότιες περιοχές μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο
από έξι μήνες, οδηγώντας αυτές σε κατάσταση μόνιμης ξηρασίας (EMWIS 2007).
4.3.3. Αστικοποίηση
Μια τεράστια σύγχρονη πρόκληση που απειλεί τη βιωσιμότητα του Μεσογειακού
χώρου σχετίζεται με το συνεχώς αυξανόμενο φαινόμενο της αστικοποίησης, το οποίο
εμφανίζει ιδιαίτερα μεγάλη ένταση στην περιοχή μελέτης συγκριτικά με τα
περισσότερα μέρη του πλανήτη. Αυτή η τάση έχει καταγράψει τρομακτικούς ρυθμούς
ανάπτυξης τις τελευταίες δεκαετίες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο αριθμός των πόλεων
με περισσότερους από 10.000 κατοίκους έχει σημειώσει μια τεράστια αύξηση της
τάξης του 76% μέσα σε διάστημα 45 ετών (από 1.923 πόλεις το 1950 σε 3.392 πόλεις
το 1995) (Plan Bleu 2005). Μια αντίστοιχη εικόνα περιγράφει και η έκθεση του
ARLEM - Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly (2011) σύμφωνα με την
οποία, μέσα σε διάστημα 40 ετών (1970-2010), ο ρυθμός αστικοποίησης στη
Μεσόγειο αυξήθηκε από 54% σε 66%, με το νότιο και ανατολικό τμήμα να
παρουσιάζουν τους μεγαλύτερους ρυθμούς αστικοποίησης στον κόσμο (βλ. Σχήματα
4.15 & 4.16).

Σχήμα 4.15: Διαχρονική Εξέλιξη του Φαινομένου της Αστικοποίησης (1960-2011)
στις Μεσογειακές Χώρες
Πηγή: EEA & UNEP/MAP 2014

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.15, ο ρυθμός αστικοποίησης των Ευρωπαϊκών
Μεσογειακών χωρών ήταν ήδη μεγάλος το 1960 (57%), ενώ έφτασε το 76% το 2011.
Σε ότι αφορά στις δυτικές Βαλκανικές χώρες και την Τουρκία, καθώς και στις χώρες
της Βόρειας Αφρικής και Μέσης Ανατολής, οι ρυθμοί αστικοποίησης σημειώθηκαν
αρκετά μεγαλύτεροι (από 30% και 36% το 1960, σε 70% και 58% το 2011
αντίστοιχα). Από τις νοτιοανατολικές χώρες, το Ισραήλ, ο Λίβανος και η Ιορδανία
είναι οι πλέον αστικοποιημένες (με ρυθμό αστικοποίησης μεγαλύτερο από 80%), ενώ
η Αίγυπτος παρουσιάζει τον χαμηλότερο ρυθμό αστικοποίησης (44%) παρά το
γεγονός ότι είχε 36 εκατομμύρια αστούς το 2011 (10 εκατομμύρια το 1960) (EEA &
UNEP/MAP 2014).
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Σχήμα 4.16: Διαχρονική Εξέλιξη του Φαινομένου της Αστικοποίησης (1990-2010)
στις Μεσογειακές Χώρες
Πηγή: UNEP/MAP 2012

Σχετικές μελέτες προβλέπουν πως μέχρι το 2050 θα έχει επέλθει μια κάποια
πληθυσμιακή ισορροπία στο βόρειο τμήμα της Μεσογειακής λεκάνης (χώρες ΕΕ),
ενώ η πληθυσμιακή μεγέθυνση των νότιων και ανατολικών περιοχών αναμένεται να
κλιμακωθεί περαιτέρω με γοργούς ρυθμούς (UN 2009). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το
νοτιοανατολικό τμήμα της Μεσογειακής λεκάνης εμφανίζει τους μεγαλύτερους
ρυθμούς αστικοποίησης παγκοσμίως, ενώ προβλέπεται ότι ο αστικός πληθυσμός του
θα φτάσει το 74% μέχρι το 2025 (Plan Bleu 2005). Ο Lanquar (2013) συνδέει αυτούς
τους υψηλούς ρυθμούς αστικοποίησης (κυρίως των παράκτιων περιοχών) με την
τουριστική ανάπτυξη, η οποία σημειώνεται πολύ πιο έντονη στις νοτιοανατολικές
χώρες σε σχέση με τις βόρειες (κατά το διάστημα 1995-2020 οι τουριστικές αφίξεις
στις βόρειες χώρες αναμένεται να σημειώσουν αύξηση της τάξης του 3,8%, ενώ στις
ανατολικές και νότιες 6,9%) (UNWTO 2001). Πράγματι, κάτι τέτοιο φαίνεται πως
ισχύει σε περιπτώσεις όπως η Τυνησία, το Μαρόκο, η Τουρκία, κ.ά., όπου έχουν
σημειωθεί τεράστια ρεύματα αστικοποίησης σε πολλές παράκτιες περιοχές οι οποίες
έχουν εξελιχθεί σε εξέχοντες τουριστικούς προορισμούς.
Η ένταση του φαινομένου της αστικοποίησης παρατηρείται ιδιαίτερα μεγάλη
στις παράκτιες ζώνες, με σχεδόν το 1/3 του συνολικού πληθυσμού της Μεσογείου να
κατοικεί σε αυτές (βλ. Σχήμα 4.17). Μια απλή σύγκριση της μέσης πληθυσμιακής
πυκνότητας των παράκτιων περιοχών (120 κάτοικοι/km2) με τη μέση πληθυσμιακή
πυκνότητα του Μεσογειακού χώρου συνολικά (58 κάτοικοι/km2) καταδεικνύει
ξεκάθαρα ότι το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού βρίσκεται συγκεντρωμένο στις
παράκτιες περιοχές (EEA & UNEP/MAP 2014). Αυτό οφείλεται κυρίως σε
συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες που επικρατούν στις τοπικές οικονομίες
των πόλεων αυτών, όπως ο τουρισμός, η αλιεία και δραστηριότητες που σχετίζονται
με την αναψυχή και την ύπαρξη λιμανιών.
Ο πληθυσμός των Ευρωπαϊκών Μεσογειακών παράκτιων πόλεων (Ρώμη,
Αθήνα, Βαρκελώνη, Νάπολη και Μασσαλία) αυξήθηκε λιγότερο από το διπλάσιο
κατά το διάστημα 1950-2010. Μια εντελώς αντίθετη εικόνα ισχύει για τις νότιες και
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ανατολικές Μεσογειακές πόλεις, όπου η πληθυσμιακή μεγέθυνση ήταν δραματικά
μεγαλύτερη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, κατά την περίοδο 1950-2010 η πόλη
Σούμπρα ελ Χέιμα της Αιγύπτου σημείωσε πληθυσμιακή αύξηση της τάξης του
2.800%, το Αμμάν, η Ραμπάτ και η Κωνσταντινούπολη 1.000% - 1.500%, η
Δαμασκός, η Βηρυτός, η Άγκυρα, η Καζαμπλάνκα, το Τελ-Αβίβ και το Αλγέρι 500%
- 1.000%, το Κάιρο, η Τύνιδα και η Αλεξάνδρεια 300% - 500% (EEA & UNEP/MAP
2014).

Σχήμα 4.17: Πληθυσμός Παράκτιων Μεσογειακών Πόλεων
Πηγή: EEA & UNEP/MAP 2014

Η πληθυσμιακή πυκνότητα στον παράκτιο χώρο εμφανίζει σημαντικές
διαφοροποιήσεις και κυμαίνεται από 0-100 άτομα ανά km2 σε περιοχές όπως τα
δυτικά Βαλκάνια, οι νότιες και ανατολικές Μεσογειακές χώρες, η Ελλάδα και η
Λιβύη, ενώ ξεπερνά τα 5.000 άτομα ανά km2 σε περιοχές όπως η Παλαιστίνη και το
Ισραήλ (βλ. Σχήμα 4.19β). Γενικά, οι μεγαλύτερες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις
παρατηρούνται στη δυτική Μεσόγειο και στις παράκτιες περιοχές των χωρών:
Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Παλαιστίνη, Συρία και Τουρκία (EEA & UNEP/MAP
2014).

Σχήμα 4.18: Πληθυσμιακή Πυκνότητα και Αστικά Κέντρα στη Μεσόγειο
Πηγή: UNEP/MAP 2012
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Η υδρολογική λεκάνη του ποταμού Νείλου με πληθυσμιακή πυκνότητα 250500 άτομα ανά km2, θεωρείται μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες της περιοχής
μελέτης (βλ. Σχήματα 4.18 & 4.19α). Η αυξημένη πληθυσμιακή πυκνότητα αποτελεί
μια βασική ένδειξη της δημογραφικής πίεσης που ασκείται σε όλο τον Μεσογειακό
χώρο και αναδεικνύει την ένταση του προβλήματος.

Σχήμα 4.19α: Πληθυσμιακή Πυκνότητα
Μεσογειακών Χωρών

Σχήμα 4.19β: Πληθυσμιακή Πυκνότητα
Παράκτιων Μεσογειακών Περιοχών

Πηγή: EEA & UNEP/MAP 2014

Πηγή: EEA & UNEP/MAP 2014

Η ένταση με την οποία φαίνεται να εξελίσσεται το φαινόμενο της
αστικοποίησης στον Μεσογειακό χώρο ενέχει τεράστιους κινδύνους, κυρίως για τις
παράκτιες περιοχές όπου σημειώνονται ιδιαίτερες πιέσεις, οι οποίοι σχετίζονται με
την υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας της περιοχής μελέτης, πρωτίστως σε όρους
φυσικών πόρων. Η ζήτηση σε προϊόντα και υπηρεσίες υπερβαίνει κατά πολύ την
ικανότητα των τοπικών οικοσυστημάτων να ανανεώσουν τους πόρους που
χρησιμοποιούνται. Επίσης, η αύξηση του πληθυσμού έχει σαν αποτέλεσμα την
ανεξέλεγκτη και στρεβλή επέκταση των πόλεων (εις βάρος των αγροτικών και
δασικών εκτάσεων), που παίρνει κυρίως τη μορφή άτυπων οικισμών που σχετίζονται
με μια σειρά περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων
(υποβάθμιση φυσικού περιβάλλοντος, έλλειψη υπηρεσιών και υποδομών, κ.λπ.), ενώ
παράλληλα τέτοιοι οικισμοί αποτελούν συνήθως τα πιο ευάλωτα "θύματα" των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (πχ. πλημμύρες που έχουν σαν αποτέλεσμα
τεράστιες καταστροφές και απώλειες ανθρώπινων ζωών).
4.3.4. Φυσικές καταστροφές - σεισμοί
Η περιοχή της Μεσογείου χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σεισμογενής καθώς εκεί
βρίσκονται τα σημεία σύγκλισης πολλών λιθοσφαιρικών πλακών (βλ. Σχήματα 4.204.22). Το γεωδυναμικό της μοντέλο χαρακτηρίζεται κυρίως από την κίνηση της
Αφρικανικής πλάκας προς τον Βορρά, καθώς και την σύγκρουσή της και τελικά την
καταβύθισή της κάτω από Ευρασιατική πλάκα, στις περιοχές της Σικελίας και του
Αιγαίου πελάγους. Επιπλέον, πολλές άλλες μικρότερες πλάκες κινούνται ανεξάρτητα,
επηρεάζοντας όλη την ευρύτερη περιοχή. Όλα αυτά αποτελούν καθοριστικούς
παράγοντες για την υψηλή σεισμικότητα και έντονη ηφαιστειότητα ολόκληρης της
Μεσογειακής λεκάνης (RACCE Project11 2012).

11

http://racce.nhmc.uoc.gr/files/items/8/899/poster5_greekreduced.pdf?rnd=1355135278
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Σχήμα 4.20: Ευρωπαϊκός Χάρτης Σεισμικού Κινδύνου
Πηγή: Giardini και άλλοι 2014

Σχήμα 4.21: Γεωδυναμική Κατάσταση του Μεσογειακού Χώρου
Πηγή: RACCE Project 2012

Σύμφωνα με τους ερευνητές του έργου SHARE12 (Seismic Hazard
Harmonization in Europe) οι οποίοι μελέτησαν τις πιο ευάλωτες -σε σεισμικά
12

http://www.share-eu.org/
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επεισόδια- περιοχές, επισημαίνεται ότι οι Βαλκανικές (με μεγάλη ένταση στην
Βουλγαρία και Ρουμανία) και Μεσογειακές χώρες (με τεράστια ένταση στην Ελλάδα
και την Ιταλία), όπως και η Τουρκία, βρίσκονται ανάμεσα στις πιο εκτεθειμένες
χώρες ολόκληρης της Ευρώπης (Giardini και άλλοι 2014) (βλ. Σχήματα 4.20-4.23δ).

Σχήμα 4.22: Χωρική Κατανομή Σεισμικών Επεισοδίων στον Ευρωπαϊκό Μεσογειακό
Χώρο κατά την Περίοδο 1998-2007
Πηγή: Godey και άλλοι 2009

Σχήμα 4.23α: Επίκεντρα Σεισμών
στην Ελλάδα κατά την Περίοδο
1992-2012
Πηγή: RACCE Project 2012

Σχήμα 4.23β: Επίκεντρα Σεισμών στην
Βουλγαρία
Πηγή: RACCE Project 2012
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Σχήμα 4.23γ: Σεισμικός Κίνδυνος
στην Ιταλία

Σχήμα 4.23δ: Επίκεντρα Σεισμών στη Γαλλία
κατά την Περίοδο 1980-2010

Πηγή: RACCE Project 2012

Πηγή: RACCE Project 2012

4.3.5. Ανθρώπινο κεφάλαιο
Μια ακόμη πρόκληση που σχετίζεται με τον Μεσογειακό χώρο αφορά στο ανθρώπινο
δυναμικό και τις δεξιότητές του. Η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από μια έντονη
κινητικότητα πληθυσμών διαχρονικά, με τις όποιες ποιοτικές και ποσοτικές αλλαγές
κάτι τέτοιο συνεπάγεται στην πληθυσμιακή σύνθεση. Πιο συγκεκριμένα,
παρατηρούνται δύο μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα διαφορετικής φύσης, τα οποία
έχουν επηρεάσει και αναμένεται να επηρεάσουν περαιτέρω τον Μεσογειακό χώρο τα
επόμενα χρόνια. Το πρώτο μεταναστευτικό ρεύμα σχετίζεται με την υφιστάμενη
κατάσταση έντονης οικονομικής κρίσης η οποία έχει πλήξει σοβαρά το νότιο κυρίως
τμήμα της Μεσογειακής λεκάνης. Η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει τεράστια
προβλήματα ανεργίας και δραματικής μείωσης θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα μια
σημαντική μερίδα νέων κυρίως ανθρώπων, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο να
μεταναστεύουν σε χώρες λιγότερο ευάλωτες (brain drain phenomenon). Το δεύτερο
μεταναστευτικό ρεύμα, το οποίο έχει πάρει πλέον τη μορφή μεταναστευτικής κρίσης
και θέτει σε μεγάλη δοκιμασία την πολιτική και κοινωνική δομή και σταθερότητα του
Ευρωπαϊκού χώρου, σχετίζεται με τις πολιτικές αναταραχές που σημειώνονται σε
κάποιες νότιες Μεσογειακές χώρες και έχουν προκαλέσει τεράστιες μετακινήσεις
πληθυσμών προς τις βόρειες χώρες με σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές
και περιβαλλοντικές συνέπειες.
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5. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΈΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
Το παρόν κεφάλαιο εστιάζει το ενδιαφέρον του στον σχεδιασμό μιας οντολογίας για
μικρές και μεσαίες Μεσογειακές έξυπνες πόλεις. Πιο συγκεκριμένα, σε πρώτο στάδιο
συγκεντρώνονται εκείνες οι έννοιες που αποτελούν ή περιγράφουν τα βασικά
χαρακτηριστικά/ιδιομορφίες του Μεσογειακού χώρου. Στη συνέχεια, οι έννοιες αυτές
ενσωματώνονται σε μια ήδη υπάρχουσα οντολογία έξυπνης πόλης, με στόχο την
εννοιολογική διερεύνηση αυτών των αστικών περιβαλλόντων μέσα σε ένα δεδομένο
χωρικό πλαίσιο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Επιπλέον, προσδιορίζονται οι
σχέσεις μεταξύ των νέων εννοιών της οντολογίας, αλλά και οι σχέσεις αυτών με τις
ήδη υπάρχουσες έννοιες (ιεραρχικές και άλλου είδους σχέσεις), έτσι ώστε να
καταστεί δυνατή η μελέτη των αλληλεπιδράσεων και συσχετίσεων που
αναπτύσσονται μεταξύ τους. Τέλος, γίνεται μια σύντομη αναφορά στις
πτυχές/διαστάσεις της βιωσιμότητας που θα πρέπει απαραιτήτως να χαρακτηρίζουν
κάθε σύγχρονο αστικό περιβάλλον και στις αντίστοιχες έννοιες που την περιγράφουν.

5.1. Βήματα Οντολογικού Σχεδιασμού
Μελετώντας το κεφάλαιο που αφορά στη σκιαγράφηση του Μεσογειακού χώρου
(κεφάλαιο 4), συμπεραίνεται ότι οι όροι που περιγράφουν τις ιδιαιτερότητες της
περιοχής μελέτης και δύνανται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο μιας νέας οντολογίας για
μικρές και μεσαίες Μεσογειακές έξυπνες πόλεις, μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο
ευρείες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία σχετίζεται με τις ιδιομορφίες της
φυσιογνωμίας του Μεσογειακού χώρου που τον κάνουν να ξεχωρίζει σε σχέση με τις
υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη, ενώ η δεύτερη αναφέρεται στις σύγχρονες
προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η περιοχή μελέτης. Οι όροι που
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται στον Πίνακα
5.1.
Με τη δόμηση του Πίνακα 5.1 επιδιώκεται η καταγραφή των όρων που
περιγράφουν τις ιδιαιτερότητες/χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις του Μεσογειακού
χώρου και είναι σημαντικοί προκειμένου να μοντελοποιηθεί ο τομέας ενδιαφέροντος.
Στη συνέχεια, ακολουθεί ο προσδιορισμός των κλάσεων και η δημιουργία ιεραρχικών
δομών, με απώτερο στόχο όλα αυτά να ενσωματωθούν σε μια ήδη υπάρχουσα
οντολογία έξυπνης πόλης. Τέλος, καθορίζονται οι ιδιότητες των κλάσεων και οι
μεταξύ τους σχέσεις. Με αυτό τον τρόπο, επιχειρείται ο εμπλουτισμός μιας
υφιστάμενης οντολογίας -που αναφέρεται σε έξυπνα αστικά περιβάλλοντα- με τα
ειδικά χαρακτηριστικά/πτυχές των Μεσογειακών περιοχών. Σκοπός όλης αυτής της
διαδικασίας είναι η εννοιολογική διερεύνηση του όρου "έξυπνη πόλη" μέσα στο
πλαίσιο των μικρών και μεσαίων Μεσογειακών πόλεων, ή διαφορετικά, το πως
μεταφράζεται ο όρος αυτός μέσα σε ένα συγκεκριμένο χωρικό πλαίσιο, λαμβάνοντας
υπόψη μια σειρά ιδιαιτεροτήτων που το χαρακτηρίζουν.
Μέσα από μια εκτενή αναζήτηση και μελέτη οντολογιών σχετικών με τον
τομέα της έξυπνης πόλης, επιλέχθηκε η Smart City Ontology (SCO) (βλ. ενότητα 3.2)
ως η οντολογία εκείνη που αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία χτίζεται το νέο τμήμα
που αφορά στις Μεσογειακές πόλεις. Η επιλογή αυτή έγκειται στο γεγονός ότι η SCO
είναι απλή, ιδιαίτερα κατανοητή/φιλική σε έναν κοινό χρήστη και αρκετά κοντά στη
φιλοσοφία του χωρικού σχεδιασμού που αποτελεί βασικό άξονα της εργασίας, καθώς
η καλύτερη κατανόηση της έννοιας της έξυπνης πόλης και της πολυπλοκότητάς της,
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οδηγεί σε πιο καινοτόμες, αποδοτικές και στηριγμένες στη γνώση, σχεδιαστικές
προσπάθειες. Ένα σημαντικό μειονέκτημά της είναι ότι σχεδόν καμία έννοια δεν
συνοδεύεται από σχετικούς ορισμούς, γεγονός που θέτει μεγάλα θέματα ασάφειας ή
ακόμη και σύγχυσης σε πολλές περιπτώσεις.

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Ιδιαιτερότητες Μεσογειακού Χώρου
Πλήθος μικρών και μεσαίων πόλεων
Παράκτιες πόλεις
Νησιωτικές πόλεις
Πόλεις-λιμάνια
Πόλεις που λειτουργούν ως
τουριστικοί/πολιτιστικοί πόλοι

Σύγχρονες Προκλήσεις
Αύξηση της στάθμης της θάλασσας (sea
level rise)
Αύξηση της μέσης θερμοκρασίας
(temperature rise)
Λειψυδρία (water scarcity)
Ερημοποίηση (desertification)
Αστικοποίηση (urbanization)
Φυσικές καταστροφές (natural disasters)
Υποβάθμιση βιοποικιλότητας (degradation
of biodiversity)
Παραγωγή στερεών αποβλήτων (solid waste
generation)
Οικονομική κρίση (economic recession)
Λιτότητα (austerity)
Ανεργία (unemployment)
Διαρροή ανθρώπινου κεφαλαίου (brain
drain)
Τρομοκρατία (terrorism)
Πολιτικές αναταράξεις (political upheaval)
Πόλεμος (war)
Μετανάστευση (migration)
Ξηρασία (drought)
Διάβρωση (erosion)
Έλλειψη ατμοσφαιρικών κατακρημνίσεων
(precipitation deficiency)
Αποψίλωση (deforestation)
Υπερβολική άρδευση (excessive irrigation)
Αστική εξάπλωση (urban sprawl)
Ευτροφισμός (eutrophication)
Θαλάσσια απορρίμματα (marine litter)
Θαλάσσια ηχορύπανση (marine noise)

Πίνακας 5.1: Όροι που Σχετίζονται με τη Φυσιογνωμία του Μεσογειακού Χώρου
Σημειώνεται ότι, η χρήση υπαρχουσών οντολογιών ή λεξιλογίων, αποτελεί
βασικό -αλλά όχι υποχρεωτικό- βήμα της διαδικασίας ανάπτυξης μιας οντολογίας,
καθώς μέσα από αυτές είναι δυνατόν να καλύπτεται το πεδίο ενδιαφέροντος συνολικά
ή μερικώς ή να καλύπτονται (να έχουν μοντελοποιηθεί) συναφή πεδία (Noy &
McGuiness 2001). Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να διερευνηθεί αν κάποια (ή κάποιες)
από αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βάση για την περεταίρω ανάπτυξη μιας
οντολογίας.
Η διαδικασία εμπλουτισμού μιας υφιστάμενης οντολογίας, που υλοποιήθηκε
στο πλαίσιο της διατριβής, ακολουθεί τα βήματα ανάπτυξης μιας οντολογίας έτσι
όπως αυτά διατυπώθηκαν από τους Noy και McGuiness (2001), με κάποιες μικρές
παραλλαγές, καθώς η σειρά εκτέλεσης των βημάτων δεν είναι αυστηρή και δεν είναι
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απαραίτητη η υλοποίηση όλων των επιμέρους σταδίων. Συνοπτικά, τα βήματα που
ακολουθήθηκαν περιγράφονται στη συνέχεια.
5.1.1. Προσδιορισμός πεδίου ενδιαφέροντος και στόχου της οντολογίας
Το πεδίο ενδιαφέροντος της οντολογίας είναι ο τομέας των έξυπνων πόλεων. Πιο
συγκεκριμένα, επιχειρείται η βαθιά κατανόηση του όρου της έξυπνης πόλης, καθώς
παρατηρείται μια τεράστια πολυφωνία στη διεθνή βιβλιογραφία για το τι τελικά
σημαίνει. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται μέσα από τη σκιαγράφηση των βασικών
πυλώνων/πτυχών που συνθέτουν ή χαρακτηρίζουν μια έξυπνη πόλη, καθώς και των
σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ τους. Ειδικότερα, επιδιώκεται η κατανόηση των
έξυπνων αστικών περιβαλλόντων μέσα σε ένα συγκεκριμένο χωρικό πλαίσιο, αυτό
της Μεσογείου, για έναν συγκεκριμένο τύπο πόλεων (μικρές και μεσαίες πόλεις) που
μοιράζονται πολυάριθμα χαρακτηριστικά τα οποία τις καθιστούν μερικά από τα πιο
ενδιαφέροντα αλλά ταυτόχρονα και ευάλωτα μέρη του κόσμου.
5.1.2. Χρήση υφιστάμενων οντολογιών
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας χρησιμοποιείται η
Smart City Ontology (SCO) σαν μια αρχική βάση γνώσης η οποία εμπλουτίζεται με
νέες έννοιες και σχέσεις που αφορούν στον Μεσογειακό χώρο και στις μικρές και
μεσαίες πόλεις.
5.1.3. Καταγραφή όρων σχετικών με το πεδίο ενδιαφέροντος
Στον Πίνακα 5.1 παρουσιάζονται όλοι οι όροι που σχετίζονται με τον Μεσογειακό
χώρο, καθώς και με τις μικρές και μεσαίες πόλεις. Κατά το στάδιο αυτό δεν είναι
ιδιαίτερα σημαντικό να ελεγχθεί αν οι όροι που τελικά επιλέχθηκαν εκφράζουν
ισοδύναμες ή επικαλυπτόμενες έννοιες, ούτε είναι απαραίτητο να οργανωθούν ακόμη
(Noy & McGuiness 2001). Επομένως, σε αυτή τη φάση υλοποιείται μόνο η
καταγραφή τους.
5.1.4. Προσδιορισμός κλάσεων και δημιουργία ιεραρχικών δομών
Όπως έχει αναφερθεί ήδη σε προηγούμενο κεφάλαιο, η Smart City Ontology περιέχει
10 υπερ-κλάσεις (Komninos και άλλοι 2015): φυσικός, κοινωνικός και ψηφιακός
χώρος, αστικές λειτουργίες που αφορούν στους πολίτες, τη γνώση και την
καινοτομία, αστικές προκλήσεις, τύπος πόλεων, σχεδιασμός και άνθρωποι (βλ. Σχήμα
5.1).
Σύμφωνα με το Σχήμα 5.1, η SCO περιέχει ήδη μια κλάση που αναφέρεται
στις προκλήσεις μιας πόλης (CityChallenge) (βλ. Σχήμα 5.2) και στην οποία μπορούν
να προστεθούν σαν υπο-κλάσεις οι προκλήσεις του Μεσογειακού χώρου, έτσι όπως
αυτές καταγράφονται στον Πίνακα 5.1.
Εξετάζοντας προσεκτικά το Σχήμα 5.2 που απεικονίζει τις υποκατηγορίες της
κλάσης CityChallenge της SCO, συμπεραίνεται ότι καμία από τις προκλήσεις του
Μεσογειακού χώρου δεν συναντάται στην εν λόγω κλάση, με εξαίρεση -ίσως- την
υποκατηγορία pollution η οποία όμως δεν συνοδεύεται από κάποιον σαφή ορισμό (ο
όρος pollution είναι πολύ γενικός και συνεπάγεται διαφορετικά πράγματα και
καταστάσεις, επιπλέον υπάρχουν πολλές υποκατηγορίες αυτής της έννοιας οι οποίες
στη συγκεκριμένη οντολογία δεν έχουν οριστεί). Παρόλα αυτά, όλοι οι όροι του
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Πίνακα 5.1 που περιγράφουν τις προκλήσεις του Μεσογειακού χώρου μπορούν να
ενσωματωθούν σαν υποκατηγορίες στην κατηγορία CityChallenge της SCO.

Σχήμα 5.1: Οι Υπερ-Κλάσεις της Smart City Ontology (SCO)

Σχήμα 5.2: Η Υπερ-Κλάση CityChallenge της Smart City Ontology (SCO)
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ορθή ταξινόμηση των όρων αυτών και στη
δημιουργία σωστών ιεραρχικών δομών. Στην ουσία επιχειρείται η ομαδοποίηση των
προκλήσεων εκείνων που μπορούν να βρίσκονται μέσα στην ίδια κλάση. Για
παράδειγμα, οι έννοιες: SeaLevelRise, TemperatureRise, PrecipitationDeficiency και
Drought μπορούν να ταξινομηθούν σαν υπο-κατηγορίες μιας ευρύτερης κλάσης, έστω
ClimateChangeImpacts, η οποία με τη σειρά της αποτελεί υπο-κατηγορία της κλάσης
CityChallenge. Επίσης, η κλάση NaturalDisasters μπορεί να έχει σαν υπο-κατηγορίες
τις έννοιες: Earthquake, Flood, Fire, που αποτελούν και τις σημαντικότερες φυσικές
καταστροφές που απειλούν τον Μεσογειακό χώρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχική
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οντολογία περιέχει την κλάση NaturalHazard που αποτελεί υπο-κλάση της κλάσης
EventResponse. Αυτό σημαίνει πως αντί να δημιουργηθεί η κλάση NaturalDisasters,
ορίζεται η κλάση NaturalHazard σαν υπο-κλάση της κλάσης CityChallenge στην
οποία προστίθενται σαν υποκατηγορίες οι έννοιες Earthquake, Flood και η έννοια
Fire η οποία υπάρχει σαν κλάση μέσα στην αρχική οντολογία. Επιπλέον, έννοιες
όπως: Desertification, Erosion, Deforestation, Eutrophication, MarineLitter και
MarineNoise μπορούν να ταξινομηθούν σαν υπο-κατηγορίες μιας ευρύτερης κλάσης,
έστω DegradationOfNaturalEnvironment, η οποία με τη σειρά της έχει 2 υπο-κλάσεις,
έστω DegradationOfTerrestrialEnvironment και DegradationOfMarineEnvironment.
Έτσι, οι έννοιες: Desertification, Erosion και Deforestation αποτελούν υποκατηγορίες
της κλάσης DegradationOfTerrestrialEnvironment, ενώ οι έννοιες: Eutrophication,
MarineLitter και MarineNoise αποτελούν υποκατηγορίες της κλάσης
DegradationOfMarineEnvironment. Με αυτή τη λογική ενσωματώνονται όλες οι νέες
έννοιες στην κλάση CityChallenge της υπάρχουσας οντολογίας (βλ. Σχήμα 5.3).

Σχήμα 5.3: Η Εμπλουτισμένη Υπερ-Κλάση CityChallenge
Σε ότι αφορά στις ιδιαιτερότητες του Μεσογειακού χώρου και με βάση τον
Πίνακα 5.1, μπορεί να προκύψει η εξής ιεραρχική δομή: Αρχικά, δημιουργείται μια
νέα υπερ-κλάση, έστω CityKind, η οποία περιέχει τις υπο-κλάσεις City_Kind_Based_
On_Size, City_Kind_Based_On_Site και City_Kind_Based_On_Profile.
Η κλάση City_Kind_Based_On_Size αναφέρεται στην κατηγοριοποίηση των
πόλεων λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και την πυκνότητα του πληθυσμού. Σύμφωνα
με τους Dijkstra και Poelman (2012), μια πόλη μπορεί να είναι (βλ. Σχήμα 5.4):


Small city: 50.000 - 100.000 κάτοικοι.
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Medium city: 100.000 - 250.000 κάτοικοι.
Large city: 250.000 - 500.000 κάτοικοι.
XLarge City: 500.000 - 1.000.000 κάτοικοι.
XXLarge City: 1.000.000 - 5.000.000 κάτοικοι.
Global city: > 5.000.000 κάτοικοι.

Σχήμα 5.4: Η Νέα Υπερ-Κλάση CityKind
Η κλάση City_Kind_Based_On_Site αναφέρεται στην κατηγοριοποίηση των
πόλεων βάσει της τοποθεσίας και σαν υπο-κλάσεις έχουν οριστεί (βλ. Σχήμα 5.4):





Παραλιακή πόλη (CoastalCity).
Νησιωτική πόλη (InsularCity).
Ορεινή πόλη (MountainousCity).
Πεδινή πόλη στην ενδοχώρα (PlaneMainlandCity).

Τέλος, η κλάση City_Kind_Based_On_Profile αναφέρεται στην ταξινόμηση
των πόλεων ανάλογα με την κυρίαρχη αστική λειτουργία/δραστηριότητα, κυρίως
οικονομικής φύσεως. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, σαν υπο-κλάσεις του
City_Kind_Based_On_Profile ορίζονται οι (βλ. Σχήμα 5.4):









Διοικητική πόλη (AdministrativeCity): κύριο διοικητικό κέντρο.
Εμπορική πόλη (CommercialCity): κύριο εμπορικό κέντρο.
Πολιτιστική πόλη (CulturalCity): πόλη με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά
και έντονες εκπαιδευτικές, θρησκευτικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
Βιομηχανική πόλη (IndustrialCity): πόλη η οποία χαρακτηρίζεται από ισχυρή
παρουσία δραστηριοτήτων του δευτερογενή τομέας παραγωγής.
Πόλη-λιμάνι (PortCity): πόλη με βασική δραστηριότητα την εισαγωγή και
εξαγωγή αγαθών.
Οικιστική πόλη (ResidentialCity): πόλη η οποία απλά καλύπτει τις ανάγκες
διαμονής των κατοίκων.
Πόλη-θέρετρο (ResortCity): κέντρο δραστηριοτήτων αναψυχής.
Τουριστική πόλη (TouristCity): πόλη που αποτελεί κύριο τουριστικό
προορισμό.
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Αναφορικά με τα παραπάνω επισημαίνονται τα εξής:


Οι όροι City_Kind_Based_On_Size, City_Kind_Based_On_Site και
City_Kind_Based_On_Profile δεν αποτελούν ιδιότητες μιας κάποιας έννοιας
της οντολογίας, αλλά αποτελούν κλάσεις στην συγκεκριμένη περίπτωση,
όπως συνάγεται και από το Σχήμα 5.4 μέσα από τη χρήση των ιεραρχικών
σχέσεων IS-A. Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι οι αναφορές στο
μέγεθος ή την τοποθεσία μιας πόλης θα έπρεπε να αποτελούν ιδιότητες της
πόλης (δηλαδή να δηλωθούν σαν datatype properties) με τις αντίστοιχες υποκλάσεις τους να αποτελούν τιμές των ιδιοτήτων αυτών (datatype values),
κάτι το οποίο θα ήταν σωστό, εφόσον για παράδειγμα ο όρος size ή site
περιγράφει την έννοια πόλη. Στη δεδομένη όμως περίπτωση, η έννοια της
πόλης δεν υπάρχει στην οντολογία σαν υλοποιημένη κλάση. Επομένως, όροι
όπως το size, το site ή το profile μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν υποκλάσεις μιας ευρύτερης κλάσης (έστω CityKind) που αναφέρεται στην
κατηγοριοποίηση των πόλεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Έτσι για
παράδειγμα ισχύει ότι: LargeCity IS-A City_Kind_Based_On_Size και
City_Kind_Based_On_Size IS-A CityKind ή MountainousCity IS-A
City_Kind_Based_On_Site και City_Kind_Based_On_Site IS-A CityKind.
Το παραπάνω αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση, καθώς ένας
όρος με το ίδιο ακριβώς νόημα μπορεί να οριστεί σαν κλάση στο πλαίσιο
μιας συγκεκριμένης ιεραρχίας και σαν ιδιότητα ή τιμή μιας ιδιότητας στο
πλαίσιο μιας άλλης. Επιπλέον, όροι όπως: InsularCity, CoastalCity, PortCity,
SmallCity, MediumCity, κ.λπ. (όλες ουσιαστικά οι υπο-κλάσεις των
κλάσεων City_Kind_Based_On_Size, City_Kind_Based_On_Site και
City_Kind_Based_On_Profile) αποτελούν βασικές έννοιες της οντολογίας
που δομείται (συνθέτουν τον πυρήνα του σκοπού της οντολογίας), για τις
οποίες επιδιώκεται ο καθορισμός όλων των σχέσεων που αναπτύσσονται με
άλλες κλάσεις της οντολογίας [πχ. η αστικοποίηση (Urbanization) επηρεάζει
έντονα τις παράκτιες πόλεις (CoastalCity) ή οι επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής (ClimateChangeImpacts) ασκούν τεράστιες πιέσεις στις νησιωτικές
(InsuralCity) και παραλιακές πόλεις (CoastalCity)]. Αυτές, αποτελούν
σχέσεις που περιγράφουν τις αλληλεπιδράσεις δύο κλάσεων, γεγονός που
σημαίνει ότι οι όροι Urbanization, CoastalCity, ClimateChangeImpacts,
InsuralCity, κ.λπ. πρέπει να αποτελούν κλάσεις προκειμένου να είναι
εφικτός ο ορισμός των μεταξύ τους σχέσεων. Το αν ένας όρος θα αποτελέσει
τελικά νέα κλάση μιας οντολογίας ή ιδιότητα μιας κλάσης ή τιμή ιδιότητας
μιας κλάσης, έχει απασχολήσει έντονα τους Noy και McGuiness (2001), οι
οποίοι επισημαίνουν ότι αυτό εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από: (α) τον
σκοπό για τον οποίο αναπτύσσεται μια οντολογία, (β) το πόσο σημαντικός
είναι ο εν λόγω όρος για το πεδίο που πρόκειται να μοντελοποιηθεί και (γ)
αν η απόδοση του όρου αυτού σαν ιδιότητα (ή τιμή ιδιότητας) μιας κλάσης
θα αλλάξει τις σχέσεις της κλάσης αυτής με άλλες κλάσεις. Αν για
παράδειγμα ο όρος CoastalCity έχει δευτερεύουσα σημασία για το πεδίο
εφαρμογής ή το να είναι μια πόλη παραλιακή ή όχι δεν επηρεάζει τις σχέσεις
της με άλλες κλάσεις, τότε ο όρος αυτός θα πρέπει να δηλωθεί σαν τιμή μιας
ιδιότητας και όχι σαν μια ξεχωριστή κλάση, κάτι που στην εν λόγω
περίπτωση δεν ισχύει (το να είναι μια πόλη παραλιακή, επηρεάζει τη σχέση
της με μια πληθώρα άλλων κλάσεων, όπως επίσης οι παραλιακές πόλεις
αποτελούν βασική έννοια στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας). Τέλος,
επισημαίνεται ότι αν μια διάκριση είναι σημαντική για το πεδίο που
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μοντελοποιείται και τα αντικείμενα με διαφορετικές τιμές αυτής της
διάκρισης θεωρούνται αντικείμενα διαφορετικού είδους (πχ. μικρές, μεσαίες,
μεγάλες πόλεις, κ.λπ.), τότε, για την δεδομένη διάκριση θα πρέπει να
δημιουργηθεί μια νέα κλάση (Noy & McGuiness 2001).
Η κλάση City_Kind_Based_On_Profile, όπως έχει αναφερθεί, αφορά στην
κατηγοριοποίηση των πόλεων ανάλογα με την επικρατούσα αστική
δραστηριότητα. Έτσι, μια πόλη μπορεί να είναι βιομηχανική (IndustrialCity)
ή πολιτιστική (CulturalCity), κ.λπ. Ωστόσο, αρκετά συχνά παρατηρείται η
επικράτηση πολλαπλών λειτουργιών που καθορίζουν τη φυσιογνωμία μιας
πόλης. Επομένως, μια πόλη μπορεί να είναι πολιτιστική (CulturalCity) και
ταυτόχρονα τουριστική (TouristCity) ή μπορεί να είναι πόλη-λιμάνι
(PortCity) και εμπορική πόλη (CommercialCity). Σε μια τέτοια περίπτωση,
ένα στιγμιότυπο (μια συγκεκριμένη πόλη) μπορεί να δηλωθεί ως στιγμιότυπο
πολλαπλών κλάσεων. Σε αντιστοιχία με τα παραπάνω, μια πόλη Χ μπορεί να
είναι στιγμιότυπο της κλάσης CulturalCity και ταυτόχρονα στιγμιότυπο της
κλάσης TouristCity ή στιγμιότυπο της κλάσης PortCity και ταυτόχρονα
στιγμιότυπο της κλάσης CommercialCity. Αυτό επιτυγχάνεται εάν οι
συγκεκριμένες κλάσεις, εν προκειμένω οι υπο-κλάσεις της κλάσης
City_Kind_Based_On_Profile, δεν διαχωριστούν. Η γλώσσα OWL υποθέτει
ότι οι κλάσεις (του ίδιου ιεραρχικού επιπέδου) επικαλύπτονται (επιτρέπεται
με αυτό τον τρόπο η πολλαπλή κληρονομικότητα). Επομένως, δεν γίνεται να
θεωρείται ότι ένα στιγμιότυπο δεν είναι μέλος μιας συγκεκριμένης κλάσης
απλώς και μόνο επειδή δεν δηλώθηκε ότι είναι μέλος αυτής της κλάσης. Ο
διαχωρισμός (disjoint) των κλάσεων μεταξύ τους εξασφαλίζει ότι ένα
στιγμιότυπο που έχει δηλωθεί ότι είναι μέλος μιας κλάσης δεν μπορεί να
είναι μέλος οποιασδήποτε άλλης κλάσης (Horridge 2011). Έτσι λοιπόν, μη
διαχωρίζοντας τις υπο-κλάσεις της κλάσης City_Kind_Based_On_Profile,
γίνεται δυνατή η απόδοση του ίδιου στιγμιότυπου σε πολλαπλές κλάσεις.
Κάτι τέτοιο δεν έγινε για παράδειγμα στην περίπτωση των υπο-κλάσεων της
κλάσης City_Kind_Based_On_Size, διότι δεν είναι δυνατόν για παράδειγμα
ένα στιγμιότυπο να είναι SmallCity και ταυτόχρονα GlobalCity. Επομένως,
όλες οι υπο-κλάσεις που ανήκουν στην εν λόγω κλάση
(City_Kind_Based_On_Size) έχουν διαχωριστεί.

5.1.5. Προσδιορισμός σχέσεων μεταξύ κλάσεων
Εκτός από τη διαδικασία προσδιορισμού των εννοιών εκείνων που
περιγράφουν τον Μεσογειακό χώρο και που χρειάζεται να ενσωματωθούν στην ήδη
υπάρχουσα οντολογία, ένα εξίσου σημαντικό βήμα είναι ο ορισμός των σχέσεων οι
οποίες υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες κλάσεις. Έχουν ήδη οριστεί οι ιεραρχικές
σχέσεις (IS-A) ανάμεσα στις έννοιες που θα χρησιμοποιηθούν (βλ. Σχήματα 5.3 &
5.4.), αλλά υπάρχουν και άλλου είδους σχέσεις που συνδέουν τις κλάσεις μεταξύ τους
και οι οποίες πρέπει να περιγραφούν, έτσι ώστε κάποιος να έχει μια πλήρη εικόνα των
αλληλεπιδράσεων και συσχετίσεων των εννοιών μεταξύ τους. Στο πλαίσιο του
παρόντος κεφαλαίου αναφέρονται τρία ενδεικτικά παραδείγματα που σχετίζονται με
σοβαρές προκλήσεις του Μεσογειακού χώρου (αστικοποίηση, επιπτώσεις κλιματικής
αλλαγής, πολιτικές αναταράξεις). Πιο συγκεκριμένα, η έννοια urbanization σχετίζεται
με μια σειρά από άλλες έννοιες όπως (βλ. Σχήματα 5.5α & 5.5β):


urban sprawl: όσο πιο πολύ εντείνεται το πρόβλημα της αστικοποίησης, τόσο
μεγαλύτερες ανάγκες προκύπτουν για αστική εξάπλωση.
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city infrastructure και city service: η αστικοποίηση ασκεί τεράστιες πιέσεις
στις αστικές υποδομές και υπηρεσίες.
traffic congestion, pollution, solid waste generation: αυξάνονται κατακόρυφα
λόγω της μεγάλης συσσώρευσης ανθρώπων στα αστικά κέντρα.
degradation of natural environment και degradation of biodiversity: η
αστικοποίηση συμβάλλει στην υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος
(χερσαίου και θαλάσσιου) και της βιοποικιλότητας.
water scarcity: η πίεση στους πόρους και ιδιαίτερα στο νερό είναι τεράστιες.
poverty, unemployment, cohesion, attraction και quality of life: η
αστικοποίηση μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την αστική φτώχεια, την συνοχή
των κατοίκων μιας πόλης, την ελκυστικότητά της (από άποψη επενδύσεων,
ανθρώπινου κεφαλαίου, εγκατάστασης επιχειρήσεων, κ.λπ.) να αυξήσει τα
ποσοστά ανεργίας και να υποβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα ζωής.
crime: τα εγκληματικά συμβάντα είναι ιδιαίτερα αυξημένα σε έντονα
αστικοποιημένες περιοχές.
coastal city: αποτελεί τον τύπο της Μεσογειακής πόλης που έχει επηρεαστεί
δραματικά από την αστικοποίηση.

Με την ίδια ακριβώς λογική δομούνται όλες οι σχέσεις που αναπτύσσονται
ανάμεσα στις διαφορετικές έννοιες. Σημειώνεται ότι οι περισσότερες από τις σχέσεις
που δημιουργήθηκαν είναι inverse, οπότε για κάθε μια σχέση που ορίζεται, ορίζεται
ταυτόχρονα και η αντίστροφή της (πχ. η αστικοποίηση προκαλεί αστική εξάπλωση
και η αστική εξάπλωση προκαλείται από την αστικοποίηση).

Σχήμα 5.5α: Οι Σχέσεις της Κλάσης Urbanization με Άλλες Κλάσεις της Smart City
Ontology (SCO)
Στα Σχήματα που ακολουθούν (Σχήματα 5.6α-5.7β) παρουσιάζονται οι
σχέσεις των κλάσεων climate change impacts και political upheaval με τις υπόλοιπες
κλάσεις της SCO.
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Σχήμα 5.5β: Οι Σχέσεις της Κλάσης Urbanization με Άλλες Κλάσεις της Smart City Ontology (SCO)
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Σχήμα 5.6α: Οι Σχέσεις της Κλάσης Climate Change Impacts με Άλλες Κλάσεις της Smart City Ontology (SCO)
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Σχήμα 5.6β: Οι Σχέσεις της Κλάσης Climate Change Impacts με Άλλες Κλάσεις της
Smart City Ontology (SCO)

Σχήμα 5.7α: Οι Σχέσεις της Κλάσης Political Upheaval με Άλλες Κλάσεις της Smart
City Ontology (SCO)
Πιο συγκεκριμένα, η έννοια του climate change impacts σχετίζεται με τις
έννοιες: degradation of biodiversity, degradation of natural environment, migration,
quality of life, water scarcity, flood, health, city infrastructure, coastal city και insular
city (βλ. Σχήματα 5.6α και 5.6β). Η έννοια του political upheaval σχετίζεται με τις
έννοιες: brain drain, cohesion, competitiveness, economic recession, migration,
poverty, quality of life, terrorism, unemployment, war, austerity και attraction (βλ.
Σχήματα 5.7α και 5.7β).
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Η τελική οντολογία της έξυπνης πόλης, έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά τον
εμπλουτισμό της με έννοιες που περιγράφουν τις Μεσογειακές ιδιαιτερότητες, καθώς
και τις μικρές και μεσαίες πόλεις, παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.8.
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Σχήμα 5.7β: Οι Σχέσεις της Κλάσης Political Upheaval με Άλλες Κλάσεις της Smart City Ontology (SCO)
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Σχήμα 5.8: Η Τελική Εμπλουτισμένη Smart City Ontology (SCO)
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5.2. Ενσωμάτωση Πτυχών της Βιωσιμότητας στην Οντολογία της
Έξυπνης Πόλης
Αναφορικά με τη σημασία του όρου της έξυπνης πόλης και την ανάλυση που έγινε
στο κεφάλαιο 3, είναι προφανές ότι η πληθώρα των διαφορετικών ορισμών που
συναντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία καταλήγουν σε διαφορετικές ερμηνείες και
προσεγγίσεις των έξυπνων αστικών περιβαλλόντων, οι οποίες με τη σειρά τους
δίνουν έμφαση, τις περισσότερες φορές, σε διαφορετικές αλλά και μεμονωμένες
διαστάσεις μιας έξυπνης πόλης (τεχνολογία, διακυβέρνηση, οικονομία, περιβάλλον,
κ.λπ.). Η ύπαρξη όλων αυτών των διαφορετικών προσεγγίσεων είναι αποτέλεσμα
ενός βασικού προβλήματος που έχει παρατηρηθεί εδώ και χρόνια, αλλά δεν έχει
επιλυθεί ακόμη, και αναφέρεται στο αν τελικά η έννοια της έξυπνης πόλης σχετίζεται
με ένα σύνολο τεχνολογικών προϊόντων, υπηρεσιών και συστημάτων που
προωθούνται κυρίως από τις τεχνολογικές εξελίξεις και την αγορά (instrumental
concept), ή αν σχετίζεται με ένα επιθυμητό αποτέλεσμα (μια επιθυμητή μελλοντική
εικόνα) η υλοποίηση του οποίου υποστηρίζεται από την τεχνολογία, λαμβάνοντας
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες μιας πόλης και ενισχύοντας
την προσπάθειά της να μετασχηματιστεί σε ένα έξυπνο και βιώσιμο αστικό
περιβάλλον (normative concept) (Al-Nasrawi και άλλοι 2015).
Επιπλέον, και σε συνάφεια με τις δύο διαφορετικές οπτικές (instrumental vs
normative), αναδύεται το θέμα της έμφασης που δίνεται στις πτυχές της βιωσιμότητας
μέσα στο πλαίσιο των έξυπνων πόλεων. Οι διάφοροι ορισμοί που έχουν κατά καιρούς
προταθεί για την περιγραφή μιας έξυπνης πόλης δεν αναφέρονται πάντοτε ρητά στις
διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και στους στόχους της βιωσιμότητας. Επίσης,
ενώ στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η έξυπνη πόλη θεωρείται μια βιώσιμη πόλη,
στην πραγματικότητα υπάρχουν έξυπνες πόλεις οι οποίες αποδεικνύεται πως δεν είναι
βιώσιμες (Hollands 2008, Hilty και άλλοι 2014, Komninos και άλλοι 2015). Σύμφωνα
με τους Lövehagen και Bondesson (2013), μια έξυπνη πόλη θα μπορούσε, αλλά δεν
είναι απαραίτητο, να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εφαρμογών ΤΠΕ που
χρησιμοποιούνται σε μια έξυπνη πόλη, σε σύγκριση με την πραγματική μείωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που πετυχαίνουν μέσα από την βελτίωση άλλων
διαδικασιών (Hilty και άλλοι 2014). Προκειμένου να υπογραμμιστεί η σημασία της
βιωσιμότητας στο πλαίσιο των έξυπνων πόλεων, η ομάδα εστίασης της ITU-T Telecommunication Standardization Sector of International Telecommunication
Union (ITU-T 2014), εισήγαγε τον όρο Έξυπνη Βιώσιμη Πόλη - Smart Sustainable
City (SSC) -που θεωρείται παραλλαγή της έξυπνης πόλης- και στον πυρήνα του
βρίσκεται η βιώσιμη ανάπτυξη (βλ. Σχήμα 5.9) η οποία αποτελεί βασικό μέλημα και
κύριο στόχο του χωρικού σχεδιασμού.
Σύμφωνα με την άποψη πολλών χωρικών σχεδιαστών και κέντρων λήψης
αποφάσεων, η έξυπνη πόλη υιοθετεί την ιδέα της ευφυΐας υπό την έννοια ότι υλοποιεί
πολιτικές, στρατηγικές και παρεμβάσεις που στηρίζονται στις σύγχρονες τεχνολογίες
με απώτερο σκοπό την επίτευξη στόχων βιωσιμότητας (οικονομική ανάπτυξη,
κοινωνική δικαιοσύνη και περιβαλλοντική προστασία). Η πολυδιάστατη αυτή
στόχευση της βιωσιμότητας συνεπάγεται την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση ανάπτυξης των έξυπνων πόλεων, η οποία υιοθετείται τόσο στο στάδιο
σχεδιασμού όσο και στο στάδιο υλοποίησης έξυπνων και βιώσιμων στρατηγικών
(PWC 2015).
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Σχήμα 5.9: Μετάβαση από τις Έξυπνες Πόλεις στις Έξυπνες και Βιώσιμες Πόλεις
Πηγή: Προσαρμογή από PWC 2015

Επομένως, η μετάβαση από τις έξυπνες πόλεις στις έξυπνες και βιώσιμες
πόλεις συνεπάγεται ότι το ενδιαφέρον παύει να εστιάζεται σε μεμονωμένους τομείς
και κυρίως στις σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές, αλλά επικεντρώνεται στον
τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται η τεχνολογία, η γνώση και η καινοτομία για την
επίτευξη της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Μια σύγχρονη πόλη οφείλει να
ενσωματώνει βιώσιμες λύσεις και στρατηγικές σε όλες της τις πτυχές και να αξιοποιεί
τις ψηφιακές τεχνολογίες για τη δημιουργία και παροχή αποδοτικότερων υπηρεσιών
προς τους πολίτες, για την καλύτερη διαχείριση των πόρων, για τον περιορισμό των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής συνολικά.
Με βάση όλα όσα περιγράφηκαν παραπάνω, προτείνεται ο εμπλουτισμός της
οντολογίας της έξυπνης πόλης με πρόσθετες έννοιες που σχετίζονται ή απορρέουν
από την έννοια της βιωσιμότητας. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται μέσα από τη διερεύνηση
υπαρχουσών οντολογιών που επιχειρούν να μοντελοποιήσουν το συγκεκριμένο πεδίο
ενδιαφέροντος. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οντολογία Sustainable
Development Goals Interface Ontology13 (SDGIO) η οποία έχει δημιουργηθεί για
λογαριασμό των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο του έργου Sustainable Development
Goals - SDG (ή Global Goals).
Αρχικά, αναφέρεται ότι το Sustainable Development Goals - SDG (ή Global
Goals) αποτελεί ένα πρόγραμμα παγκόσμιας εμβέλειας που στοχεύει στην
καταπολέμηση της φτώχειας, στην προστασία του πλανήτη και στη διασφάλιση
ευημερίας για όλους. Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου έχουν τεθεί 17 θεμελιώδεις και
αλληλοσχετιζόμενοι στόχοι οι οποίοι αναφέρονται, μεταξύ άλλων, σε
συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας όπως η κλιματική αλλαγή, η οικονομική
ανισότητα, η καινοτομία, η ειρήνη, η δικαιοσύνη, η βιώσιμη κατανάλωση, κ.λπ14.
Η ανάγκη για τη δημιουργία μιας οντολογίας που σχετίζεται με πτυχές της
βιωσιμότητας προέκυψε από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κοινώς αποδεκτοί ή
ακριβείς ορισμοί για τους διαφορετικούς όρους που εμπεριέχονται/χρησιμοποιούνται
στα διάφορα υπο-προγράμματα του γενικού έργου Sustainable Development Goals
(πρόβλημα σημασιολογικής διαλειτουργικότητας). Επιπλέον, κάθε στόχος που τίθεται
στο πλαίσιο αυτού του έργου πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τουλάχιστον
έναν δείκτη που συνδέεται με συγκεκριμένα ανοιχτά δεδομένα τα οποία μπορούν να
παρακολουθούν στατιστικολόγοι και πολίτες, προκειμένου να αξιολογήσουν την
πρόοδο του προγράμματος στους διάφορους τομείς δραστηριότητας15. Είναι

13

https://github.com/SDG-InterfaceOntology/sdgio
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
15
http://aims.fao.org/activity/blog/sustainable-development-goals-interface-ontology-sdgio-supportunited-nations
14
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προφανές λοιπόν ότι η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος απαιτεί υψηλή
ποιότητα δεδομένων, διαφάνεια και διαλειτουργικότητα.
Στο Σχήμα 5.10β παρουσιάζεται ένα τμήμα της SDGIO στο οποίο ήδη
φαίνονται κάποιες έννοιες όπως: Climate change, desertification, deforestation,
earthquake, flooding, land degradation, κ.λπ., που έχουν συμπεριληφθεί στην SCO,
καθώς και πολλές άλλες ενδιαφέρουσες έννοιες όπως: sustainable development
process, resilience strengthening process, sustainable development indicator, κ.λπ. οι
οποίες είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να εμπλουτίσουν την
οντολογία της έξυπνης πόλης (SCO). Επομένως, μια τέτοια τύπου οντολογία αποτελεί
πηγή εννοιών, σχέσεων μεταξύ εννοιών (ιεραρχικών και όχι μόνο) και ιδιοτήτων οι
οποίες θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στην οντολογία μιας έξυπνης πόλης.
Φυσικά, εκτός από μεμονωμένες έννοιες, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ολόκληρο
τμήμα της SDGIO και να ενσωματωθεί στην οντολογία της έξυπνης πόλης, εάν κάτι
τέτοιο κρίνεται απαραίτητο.

Generic
Classes

Σχήμα 5.10α: Sustainable Development
Goals Interface Ontology (SDGIO)

Σχήμα 5.10β: Τμήμα της Sustainable
Development Goals Interface Ontology
(SDGIO)

Κάτι άλλο που αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό είναι το γεγονός ότι η
SDGIO περιλαμβάνει δύο πολύ βασικές κλάσεις, continuant και occurrent (βλ.
Σχήμα 5.10α), οι οποίες συναντώνται σε οντολογίες υψηλού επιπέδου. Πιο
συγκεκριμένα, μια κλάση continuant αντιπροσωπεύει οντότητες που υπάρχουν μέσα
στο χρόνο διατηρώντας την ταυτότητά τους, δηλαδή οντότητες τις οποίες μπορεί
κάποιος να αντιληφθεί ως πλήρεις έννοιες σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή (πχ. ένα
κτίριο ή ένας δρόμος). Αντίθετα, μια κλάση occurrent αντιπροσωπεύει οντότητες οι
οποίες συμβαίνουν, εκτυλίσσονται ή αναπτύσσονται μέσα στον χρόνο, δηλαδή
οντότητες των οποίων μόνο ένα τμήμα τους μπορεί να γίνει αντιληπτό από κάποιον
96

σε μια δεδομένη χρονική στιγμή (πχ. ένα σεισμικό γεγονός ή ένας τυφώνας). Οι
Grenon και Smith (2004) και Smith και Grenon (2004) επισημαίνουν ότι occurrents
λέγονται τα γεγονότα ή συμβάντα στα οποία συμμετέχουν οντότητες τύπου
continuant. Σημειώνεται ότι και οι δύο προαναφερθείσες κατηγορίες επεκτείνονται
στο χώρο και τον χρόνο, ενώ η εν λόγω διάκριση επιτρέπει την ταξινόμηση
οντοτήτων του πραγματικού κόσμου, όπως αντικείμενα, διεργασίες, γεγονότα και
καταστάσεις (Kougias και άλλοι 2015). Έχοντας η SDGIO τις δύο αυτές κλάσεις σαν
βασικά συστατικά της μέρη, συνάγεται πως έχει γίνει κάποιου είδους συσχέτισή της
με μια οντολογία υψηλού επιπέδου, γεγονός που παρέχει μια σειρά από σημαντικά
οφέλη.
Υπογραμμίζεται ότι η ρίζα (root node) μιας οντολογίας πεδίου καλό είναι να
συσχετιστεί (ή να οριστεί) με όρους που εμπεριέχονται σε μια οντολογία υψηλού
επιπέδου, προκειμένου να καταστεί αποδοτικότερη η διαχείριση -μακροπρόθεσματης επιστημονικής πληροφορίας που εμπεριέχεται στη συγκεκριμένη οντολογία. H εν
λόγω διαδικασία θα διασφαλίσει ότι η οντολογία είναι δομημένη χρησιμοποιώντας
την αρχιτεκτονική μιας οντολογίας υψηλού επιπέδου την οποία μοιράζεται με άλλες
οντολογίες (πολλές άλλες οντολογίες που έχουν πια κοινή αρχιτεκτονική) (Arp &
Spear 2015).
Οι οντολογίες υψηλού επιπέδου λειτουργούν ως σημασιολογικές γέφυρες για
τη διευκόλυνση της σημασιολογικής ολοκλήρωσης (επίλυση προβλημάτων
σημασιολογικής ετερογένειας) οντολογιών πεδίου και για την καθοδήγηση της
ανάπτυξης νέων οντολογιών. Για τον λόγο αυτό, επικεντρώνονται στην τυποποίηση
γενικών και αφηρημένων εννοιών που δεν σχετίζονται με κάποιο συγκεκριμένο
τομέα, αλλά αντίθετα ισχύουν για όλους τους τομείς και επομένως μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν εύκολα από αυτούς. Δηλαδή, παρέχουν ένα κοινό οντολογικό
υπόβαθρο για οντολογίες πεδίου (Hoehndorf 2010, Schmidt και άλλοι 2016).
Επιπλέον, μια οντολογία υψηλού επιπέδου παρέχει περιορισμούς στις κατηγορίες που
εμπεριέχει (με τη μορφή αξιωμάτων) οι οποίοι κληρονομούνται από τις οντολογίες
πεδίου που συσχετίζονται με τη συγκεκριμένη οντολογία υψηλού επιπέδου. Συνεπώς,
οι οντολογίες υψηλού επιπέδου αποτελούν ένα μέσο επαλήθευσης των οντολογιών
πεδίου. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο κατά τη διαδικασία δημιουργίας μιας
νέας οντολογίας για την οποία επιδιώκεται σημασιολογική διαλειτουργικότητα με μια
άλλη, υφιστάμενη οντολογία. Κατά τη διαδικασία της δημιουργίας/ανάπτυξης μιας
νέας οντολογίας, οι οντολογίες υψηλού επιπέδου συμβάλλουν στην επαλήθευση
βασικών οντολογικών περιορισμών. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την
επαλήθευση της συμβατότητας μιας νέας οντολογίας με άλλες οντολογίες που
βασίζονται στην ίδια οντολογία υψηλού επιπέδου. Κατά συνέπεια, παρέχουν υψηλής
ποιότητας έλεγχο συμβατότητας και αξιοπιστίας για οντολογίες πεδίου και τη
σημασιολογική ολοκλήρωσή τους (Hoehndorf 2010). Επιπλέον, αν σκεφτεί κανείς το
πλήθος των οντολογιών πεδίου που υπάρχουν, η συσχέτιση αυτών με μια οντολογία
υψηλού επιπέδου είναι εξαιρετικά χρήσιμη, καθώς είναι σημαντικό να
επαναχρησιμοποιηθεί η καλά τεκμηριωμένη γνώση που υπάρχει στις οντολογίες
υψηλού επιπέδου μαζί με τις οντολογίες πεδίου, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος
μοντελοποίησης, το πρόβλημα ετερογένειας της αναπαράστασης γνώσης και η
πολυπλοκότητα της μοντελοποίησης με οντολογίες (Schmidt και άλλοι 2016).
Οι πιο διαδεδομένες οντολογίες υψηλού επιπέδου που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν για έναν τέτοιο σκοπό είναι:

16

BFO - Basic Formal Ontology16.

http://basic-formal-ontology.org/
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GFO - General Formal Ontology17.
DOLCE - Descriptive Ontology for Linguistic and Cognitive Engineering18.
Upper Cyc Ontology19.
SOWA Top-Level Ontology20.
SUMO - Suggested Upper Merged Ontology21.
CIDOC Conceptual Reference Model (CRM)22.

Τέλος, ολοκληρώνοντας το εν λόγω κεφάλαιο, αξίζει να παρατεθεί ένα
ενδεικτικό παράδειγμα σχετικό με την οντολογία που αναπτύχθηκε/επεκτάθηκε στο
πλαίσιο της παρούσας διατριβής, προκειμένου να καταστεί σαφές για ποιό λόγο
δημιουργήθηκε και ποιά πρόσθετη γνώση μπορεί να εξαχθεί από αυτή, για τη στήριξη
του χωρικού σχεδιασμού. Γενικά, ο στόχος ανάπτυξης της συγκεκριμένης οντολογίας,
όπως έχει ήδη επισημανθεί, είναι η τροφοδότηση της διαδικασίας του χωρικού
σχεδιασμού με γνώση που αφορά σε δεδομένους τύπους πόλεων (μικρές και μεσαίες
πόλεις) οι οποίες είναι χωροθετημένες σε έναν συγκεκριμένο χώρο (Μεσόγειος) και
όλα αυτά υπό το πρίσμα ανάπτυξης των αστικών περιβαλλόντων ως έξυπνες και
βιώσιμες πόλεις. Ο Μεσογειακός χώρος αποτελεί μια ιδιάζουσα περιοχή με
πολλαπλές και -σε πολλές περιπτώσεις καθοριστικές- ιδιομορφίες οι οποίες πρέπει να
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και οι διαστάσεις τους χρειάζεται να ενσωματώνονται σε
κάθε σχεδιαστική προσπάθεια που αναφέρεται στο συγκεκριμένο χωρικό πλαίσιο.
Έστω για παράδειγμα ότι ένας χωρικός σχεδιαστής καλείται να υλοποιήσει
μια στρατηγική μελέτη για την πόλη της Λεμεσού (Κύπρος), οπότε και πρέπει να έχει
-μεταξύ άλλων- μια πολύ καλή εικόνα για εκείνους τους τομείς της πόλης που
αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την ανάπτυξή της και που επηρεάζονται από
μια σειρά προκλήσεων οι οποίες απειλούν την περιοχή μελέτης. Αρχικά, δηλώνεται
ότι η Λεμεσός είναι μια μεσαία πόλη (MediumCity), νησιωτική αλλά και
παραθαλάσσια (InsularCity & CoastalCity), με βασικές οικονομικές δραστηριότητες
οι οποίες σχετίζονται με τη βιομηχανία, τον τουρισμό και την ύπαρξη δύο
καθοριστικής σημασίας λιμανιών (IndustrialCity & TouristCity & PortCity) (βλ.
Σχήμα 5.11). Βάσει αυτών των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, φαίνεται ότι ο
συγκεκριμένος τύπος πόλης συνδέεται άμεσα με δύο κρίσιμες αστικές προκλήσεις:
την αστικοποίηση (urbanization) και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (climate
change impacts) (μέσα από την μελέτη της περιοχής, οι προκλήσεις που θα
προκύψουν είναι σίγουρα περισσότερες από δύο. Στο πλαίσιο του παρόντος
παραδείγματος και για λόγους απλοποίησης αναφέρονται ενδεικτικά οι δύο από τις
τρεις βασικές προκλήσεις που αναλύθηκαν εκτενώς σε προηγούμενη ενότητα). Οι εν
λόγω προκλήσεις συνδέονται με τη σειρά τους με ένα πλήθος άλλων προκλήσεων και
αστικών υπο-συστημάτων, όπως έχει αναλυθεί στην ενότητα 5.1 και φαίνεται στα
αντίστοιχα Σχήματα. Έτσι προκύπτει ότι, η πόλη της Λεμεσού επηρεάζεται από τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν
διάφορους παράγοντες όπως: υποβάθμιση της βιοποικιλότητας και του φυσικού
περιβάλλοντος (degradation of biodiversity, degradation of natural environment),
ποιότητα ζωής (quality of life), μετανάστευση (migration), λειψυδρία (water
scarcity), πλημμύρα (flood), υγεία (health), αστικές υποδομές (city infrastructure).
17

http://www.onto-med.de/ontologies/gfo/
http://www.loa.istc.cnr.it/old/DOLCE.html
19
http://www.cyc.com/
20
http://www.jfsowa.com/ontology/toplevel.htm
21
http://www.adampease. org/OP/
22
http://www.cidoc-crm.org/
18
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Παράλληλα, η πόλη της Λεμεσού επηρεάζεται από το φαινόμενο της αστικοποίησης
το οποίο έχει σημαντικές συνέπειες σε τομείς όπως: αστική εξάπλωση (urban sprawl),
αστικές υποδομές και υπηρεσίες (city infrastructure, city service), κυκλοφοριακή
συμφόρηση (traffic congestion), ρύπανση (pollution), παραγωγή στερεών αποβλήτων
(solid waste generation), υποβάθμιση της βιοποικιλότητας και του φυσικού
περιβάλλοντος (degradation of biodiversity, degradation of natural environment),
λειψυδρία (water scarcity), φτώχεια (poverty), ανεργία (unemployment), συνοχή
(cohesion), ελκυστικότητα (attraction), ποιότητα ζωής (quality of life), έγκλημα
(crime) (βλ. Σχήμα 5.12). Επομένως, μέσα από μια τέτοια διαδικασία σκιαγραφούνται
όλοι εκείνοι οι τομείς της πόλης οι οποίοι επηρεάζονται από συγκεκριμένες
προκλήσεις και για τους οποίους θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την
σχεδιαστική διαδικασία.

Σχήμα 5.11: Απόδοση Βασικών Χαρακτηριστικών στην Πόλη της Λεμεσού
Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι μέσα από την ανάπτυξη μιας τέτοιας
οντολογίας, ένας σχεδιαστής μπορεί να έχει μια πλήρη εικόνα των βασικών
συστατικών μερών μιας πόλης και όλων των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ
τους. Με αυτό τον τρόπο, έχει στη φαρέτρα του ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο
μπορεί να του προσφέρει άμεση πρόσβαση σε οργανωμένη γνώση του πεδίου που
μελετά, με αποτέλεσμα η σχεδιαστική διαδικασία να καθίσταται περισσότερο
αποδοτική, ολιστική και ολοκληρωμένη, καθώς επίσης και επικεντρωμένη σε
συγκεκριμένα προβλήματα ενός δεδομένου τόπου (place-specific).
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Σχήμα 5.12: Συσχετίσεις της Πόλης της Λεμεσού με μια Σειρά Προκλήσεων και Αστικών Υπο-συστημάτων
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6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατύπωσε το 2011 το "κοινό" όραμα για τις Ευρωπαϊκές πόλεις
του μέλλοντος, σύμφωνα με το οποίο τα αστικά περιβάλλοντα θεωρούνται (EU 2011:
VI):






τόποι κοινωνικής προόδου με υψηλό βαθμό κοινωνικής συνοχής, κοινωνικά
ισορροπημένη στέγαση, καθώς και υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης για
όλους,
πλατφόρμες δημοκρατίας, πολιτισμικού διαλόγου και ποικιλομορφίας,
τόποι πράσινης, οικολογικής ή περιβαλλοντικής αναγέννησης,
ελκυστικοί τόποι και "μηχανές" οικονομικής ανάπτυξης.

ή όπως έχει επισημανθεί από τον Schaffers και άλλους (2012), οι πόλεις
αντιπροσωπεύουν μια υπόσχεση για το μέλλον, που χτίζεται πάνω σε έννοιες όπως η
ελευθερία, η καινοτομία, η δημιουργικότητα και η ευημερία, με απώτερο σκοπό την
επίτευξη των στόχων της βιωσιμότητας των αστικών περιοχών.
Η σημερινή πραγματικότητα των Ευρωπαϊκών πόλεων απέχει παρασάγγας
από ένα τέτοιο όραμα και αποτελεί έναν στόχο που πρέπει να επιτευχθεί μέσα στο
ευρύτερο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Πράγματι, οι σύγχρονες πόλεις
βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικές προκλήσεις, οι οποίες διακυβεύουν την
πορεία τους προς ένα βιώσιμο μέλλον. Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη, παρότι βρίσκεται
στο προσκήνιο για κάποιες δεκαετίες πλέον, εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί
έναν θεμελιώδη σχεδιαστικό στόχο, στην πραγματικότητα έναν "κινούμενο στόχο"
υπό το φως των σύγχρονων προκλήσεων, αλλά και της έντασης της αστικοποίησης
ως μιας κυρίαρχης τάσης του 21ου αιώνα (Suzuki και άλλοι 2010). Ο σχεδιαστικός
αυτός στόχος βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των κέντρων λήψης αποφάσεων και των
(χωρικών) σχεδιαστών κυρίως λόγω (Stratigea 2012, Tao 2013):







των σημαντικών δημογραφικών και πολιτισμικών αλλαγών που έχουν
σημειωθεί,
της αυξανόμενης έντασης του φαινομένου της αστικοποίησης παγκοσμίως
(UN 2015),
των προκλήσεων που απορρέουν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
οι οποίες απειλούν τη βιωσιμότητα των αστικών οικοσυστημάτων (Lim και
άλλοι 2005, Seto και άλλοι 2012),
των υψηλών ρυθμών κατανάλωσης μη ανανεώσιμων πόρων,
των προβλημάτων κοινωνικής συνοχής που αναμένεται να επιδεινωθούν
περαιτέρω, εξαιτίας κυρίως των μεταναστευτικών ρευμάτων που
προκαλούνται από την πολιτική αστάθεια, την οικονομική κρίση, τους
πολέμους, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, κ.λπ. (Stratigea και άλλοι
2017a)

Για τον σχεδιασμό της στρατηγικής και των σχετικών σχεδιαστικών
παρεμβάσεων που καθοδηγούν την επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος των αστικών
περιοχών, τα κέντρα χάραξης πολιτικής και οι χωρικοί σχεδιαστές υποστηρίζονται
σήμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις ριζικές τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες
δυνατότητες που αυτές μπορούν να προσφέρουν για οικονομική ανάπτυξη,
οργανωτική αποδοτικότητα, κοινωνική ισότητα και ποιότητα ζωής. Οι Τεχνολογίες
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχουν επηρεάσει σημαντικά τις δυνατότητες
αλληλεπίδρασης μεταξύ των πολλαπλών παραγόντων που διαμορφώνουν τις
101

εξελίξεις σε ένα αστικό οικοσύστημα (κέντρα λήψης αποφάσεων και χάραξης
πολιτικής, επιστημονική κοινότητα, φορείς και οργανισμοί, πολίτες, επιχειρηματική
κοινότητα, κ.λπ.), παρέχοντας πρόσβαση σε: γνώση και πληροφόρηση που
βρίσκονται κατανεμημένες στην παγκόσμια σκηνή, αλλά και σε ένα ευρύ φάσμα
εργαλείων και εφαρμογών που επιτρέπουν τη δημιουργία δικτυώσεων και ανάπτυξης
συνεργειών σε τοπικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, εξαλείφοντας τα εμπόδια στον
χώρο και τον χρόνο και μεταφέροντας πολλές από τις λειτουργίες της πόλης από τον
χώρο των "τόπων" στον χώρο των "ροών" (Castells 1992), μέσα δηλαδή σε ένα
ηλεκτρονικό περιβάλλον, όπου η αξία παράγεται και ρέει μέσα από το διαδίκτυο
(Kelly 1998). Πάνω σε αυτές τις τεχνολογικές προκλήσεις, αναδύεται η έννοια της
έξυπνης πόλης ως ένα νέο τεχνολογικό υπόδειγμα που μπορεί να υποστηρίξει την
επιδίωξη του στόχου της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ενισχύοντας την
ανταγωνιστικότητα, την τοπική ευημερία και την κοινωνική ένταξη στο σύγχρονο
αστικό περιβάλλον. Η ευρεία αξιοποίηση αυτής της έννοιας συνδέεται με τον
κεντρικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που
προκύπτουν κυρίως από τις διαστάσεις που έχει πάρει το φαινόμενο της
αστικοποίησης παγκοσμίως (Walters 2011, UN 2015).
Παρόλα αυτά, η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αναδεικνύει μια
τεράστια πολυφωνία ως προς το νόημα που αποδίδεται στην έννοια της έξυπνης
πόλης, μέσα από το οποίο αναδύεται η διαφορετική αντίληψη των διαφόρων
επιστημονικών ομάδων και η έλλειψη συμφωνίας γύρω από την σημασία του όρου.
Ταυτόχρονα, καταδεικνύεται και ένα μεγάλο κενό στην οριοθέτηση ενός κοινώς
αποδεκτού ορισμού από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Το έλλειμμα της πλήρους
αποδελτίωσης και κατανόησης του όρου και της εφαρμογής του σε ένα αστικό
περιβάλλον έχει σε αρκετές περιπτώσεις ως αντίκτυπο τη μη ευόδωση των υψηλών
προσδοκιών, οι οποίες έχουν εναποτεθεί στην έννοια της έξυπνης πόλης, όπως
επισημαίνεται μέσα από πραγματικά παραδείγματα έξυπνων πόλεων και την
απόκλιση μεταξύ των εκτιμώμενων αποτελεσμάτων και αυτών που τελικά
επιτυγχάνονται μέσα από την αξιοποίηση σχετικών τεχνολογικών εφαρμογών
(Komninos και άλλοι 2015). Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει (ή τουλάχιστον να
προσπαθήσει) η χρήση των οντολογιών, οι οποίες αποτελούν τυπική αναπαράσταση
γνώσης ενός συγκεκριμένου πεδίου εφαρμογής.
Μέσα από την ανάπτυξη μιας οντολογίας για την έξυπνη πόλη είναι δυνατόν
να σκιαγραφηθούν όλα εκείνα τα βασικά συστατικά που τη συνθέτουν αλλά και την
καθορίζουν, καθώς και να προσδιοριστούν οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ
τους, στοιχείο κρίσιμο για την κατανόηση των πολύπλοκων αστικών συστημάτων και
τη δυνατότητα σχεδιασμού αποτελεσματικών παρεμβάσεων για την επίλυση των
σχεδιαστικών προβλημάτων. Με αυτό τον τρόπο, κάποιος θα είναι σε θέση να
κατανοήσει τη σημασία του όρου έξυπνη πόλη και να έχει μια πολύ καλή εικόνα για
τις διάφορες πτυχές της.
Επίσης, μέσα από την ανάπτυξη μιας τέτοιας οντολογίας επιτυγχάνεται:





Η επαναχρησιμοποίηση και οργάνωση της υφιστάμενης γνώσης πάνω στο
συγκεκριμένο πεδίο ενδιαφέροντος.
Η κατανόηση της πολυπλοκότητας και των αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ των
κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, τεχνικών και
χωρικών πτυχών μιας έξυπνης πόλης.
Η αποδόμηση των σιλό της γνώσης (knowledge silos) που αντιμετωπίζουν
μονοδιάστατα ένα θέμα και η αποκατάσταση της σημασιολογικής
διαλειτουργικότητας. Το στοιχείο αυτό αποτελεί μια κρίσιμη παράμετρο για
τη διαχείριση των προβλημάτων του αστικού χώρου, προβάλλοντας την
102



ανάγκη ολοκλήρωσης της χωρικής και άλλης πληροφορίας και την ενίσχυση
της διεπιστημονικής προσέγγισης στη μελέτη των αστικών οικοσυστημάτων.
Η δυνατότητα επέκτασης/εμπλουτισμού αυτής της οντολογίας με νέες
έννοιες, σχέσεις ή ακόμη και με νέες οντολογίες.

Βέβαια, διαφορετικά (έξυπνα) αστικά περιβάλλοντα συνεπάγονται
διαφορετικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, διαφορετικά τοπικά οράματα και
διαφορετικές ανάγκες/απαιτήσεις, διαφορετική αφετηρία σχετικά με στόχους
βιωσιμότητας, επομένως διαφορετικούς στόχους και πακέτα πολιτικών που θα
οδηγήσουν στην επίτευξή τους (ανάλογα με το όραμα, τους διαθέσιμους πόρους, τις
υφιστάμενες υποδομές, την ψηφιακή εκπαίδευση του τοπικού πληθυσμού, κ.λπ.)
(Stratigea και άλλοι 2017b). Οι όποιες προσπάθειες καταβάλλονται για την εφαρμογή
της ιδέας της έξυπνης πόλης οφείλουν ακόμη να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και
προσδοκίες των πολιτών, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προβλήματα του εκάστοτε
αστικού χώρου, των κατοίκων του, κ.λπ., προκειμένου να ληφθούν οι ανάλογες
αποφάσεις σχετικά με τις υποδομές και τις ψηφιακές εφαρμογές που θα υλοποιηθούν
(Stratigea 2012, Stratigea & Panagiotopoulou 2014). Με άλλα λόγια, οι προσπάθειες
και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην υλοποίηση της ιδέας της έξυπνης πόλης
πρέπει να είναι προσανατολισμένες στην επίλυση προβλημάτων του αστικού χώρου,
έτσι ώστε η όλη διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογών στο εκάστοτε αστικό περιβάλλον
να αποτελεί μία ξεχωριστή μελέτη περίπτωσης, όπου αξιολογούνται τα προβλήματα
και επιλέγονται, με βάση αυτά, οι τεχνολογικές εφαρμογές που συμβάλλουν στην
επίλυσή τους προς όφελος της ευημερίας των πολιτών και της βιώσιμης αστικής
ανάπτυξης. Έτσι δεν υπάρχει μια μοναδική στρατηγική έξυπνης πόλης, που μπορεί να
εφαρμοστεί σε όλα τα αστικά περιβάλλοντα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι
της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Όντως, τα τρέχοντα παραδείγματα των έξυπνων
πόλεων καταδεικνύουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε όρους τεχνολογικής
ωριμότητας, τεχνολογικών υποδομών, έξυπνων εφαρμογών, γεωγραφικού και
γεωπολιτικού πλαισίου μέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι έξυπνες εφαρμογές, κ.λπ.
(Stratigea και άλλοι 2017b).
Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε ένα
συγκεκριμένο χωρικό πλαίσιο, αυτό της Μεσογείου, σε μια προσπάθεια να
σκιαγραφήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εν λόγω περιοχής που έχουν
καταστήσει αυτή μια από τις πιο ξεχωριστές και σε κίνδυνο μελέτες περίπτωσης στον
πλανήτη. Επιπλέον, εκτός από το συγκεκριμένο χωρικό πλαίσιο αναφοράς, το
ενδιαφέρον της εργασίας στρέφεται γύρω από δύο συγκεκριμένους τύπους πόλεων:
τις μικρές και μεσαίες Μεσογειακές πόλεις. Αυτό γίνεται για δύο βασικούς λόγους:
(α) οι δύο συγκεκριμένοι τύποι πόλεων είναι αυτοί που επικρατούν σε ολόκληρο τον
Μεσογειακό χώρο, δηλαδή, οι αριθμός τους υπερτερεί σημαντικά σε σχέση με τα
υπόλοιπα μεγέθη πόλεων, και (β) διότι οι πόλεις αυτές βρίσκονται σε υστέρηση, σε
σχέση με την πρόοδό τους στον τομέα της υιοθέτησης στρατηγικών και εφαρμογών
έξυπνης πόλης, ενώ αντίστοιχα ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στον σχεδιασμό, την
ανάπτυξη και την υλοποίηση έξυπνων στρατηγικών σε πολύ μεγάλες πόλεις (πχ.
Βαρκελώνη). Η κυριαρχία των μεγάλων πόλεων στις σχετικές εξελίξεις στον
Μεσογειακό, αλλά και τον Ευρωπαϊκό χώρο εν γένει, ως προϊόν πολιτικών για τη
δημιουργία "φάρων" (lighthouses) ως υποδειγμάτων του συγκεκριμένου
υποδείγματος της έξυπνης πόλης, αλλά και αποτέλεσμα της ελκυστικότητας των
πόλεων αυτού του μεγέθους στην αγορά και τις ευκαιρίες που αυτές απολαμβάνουν,
αφήνει στο περιθώριο των εξελίξεων έναν αξιοσημείωτο αριθμό πόλεων (πλειοψηφία
και στον Ευρωπαϊκό χώρο συνολικά), η αναπτυξιακή δυναμική των οποίων
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παραμένει έως σήμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό αναξιοποίητη, ενώ περιορισμένη είναι,
μέσα από την υστέρηση αυτή, και η συνεισφορά τους σε Ευρωπαϊκούς στόχους, που
εστιάζουν στην προώθηση βιώσιμων αστικών συμπλεγμάτων με όρους οικονομικούς,
κοινωνικούς, πολιτιστικούς, τεχνολογικούς, περιβαλλοντικούς, ενεργειακούς,
μεταφορών, κ.λπ.
Με αυτή τη λογική, η προσέγγιση της ανάπτυξης οντολογίας για τις μικρές
και μεσαίες πόλεις της περιοχής της Μεσογείου στην παρούσα εργασία οικοδομείται
στη βάση μιας υφιστάμενης οντολογίας πάνω στις έξυπνες πόλεις, επιχειρώντας την
επέκταση και τον εμπλουτισμό της με όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
Μεσογειακού χώρου, καθώς και των μικρών και μεσαίων πόλεων, όπως αυτά έχουν
αναλυθεί διεξοδικά σε προηγούμενη ενότητα. Η οπτική μέσα από την οποία
προσεγγίζεται η ανάπτυξη/επέκταση μιας υπάρχουσας οντολογίας για την καλύτερη
προσαρμογή της στις μικρές και μεσαίες πόλεις της Μεσογείου είναι αυτή του
χωρικού σχεδιασμού. Επιδιώκεται δηλαδή η βαθύτερη κατανόηση των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών και εννοιών των συγκεκριμένων αστικών περιβαλλόντων, με σκοπό
την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων χωρικών παρεμβάσεων για την άνθιση των
συγκεκριμένων περιοχών με όρους βιωσιμότητας. Για τον σκοπό αυτό, επιχειρήθηκε
ο προσδιορισμός όλων εκείνων των εννοιών που σκιαγραφούν τις σύγχρονες
προκλήσεις του Μεσογειακού χώρου, τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν οι
μικρές και μεσαίες (και όχι μόνο) πόλεις, καθώς και οι σχέσεις των προκλήσεων
αυτών με τους διάφορους τομείς της πόλης και τα διάφορα αστικά υποσυστήματα. Το
αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι η ανάπτυξη ενός ισχυρού εργαλείου για την
υποστήριξη των χωρικών σχεδιαστών, που μπορεί να τροφοδοτήσει με δομημένη
γνώση τη σχεδιαστική διαδικασία, καθιστώντας αυτή περισσότερο ολοκληρωμένη
και ολιστική, καινοτόμα, πιο αποδοτική, ανθρωποκεντρική και στοχευμένη στην
επίλυση των προβλημάτων ενός συγκεκριμένου τόπου. Τα παραπάνω αποτελούν
χαρακτηριστικά αλλά και επιδιώξεις που συνθέτουν σήμερα τη σύγχρονη προσέγγιση
στη θεώρηση της έννοιας της έξυπνης πόλης στον (χωρικό) σχεδιασμό, όπως
επισημαίνεται από ένα πλήθος ερευνητών στο αντικείμενο αυτό (Coe και άλλοι 2001,
Lombardi και άλλοι 2012, Stratigea και άλλοι 2015, Lara και άλλοι 2016, Bell 2017,
Panagiotopoulou & Stratigea 2017, κ.λπ.).
Κλείνοντας την παρούσα εργασία, αναφέρεται ότι το εφαρμοσμένο της
κομμάτι αποτελεί ένα εμβρυακό στάδιο και ένα μικρό μόνο τμήμα μιας ευρύτερης
έρευνας η οποία θα πραγματοποιηθεί μελλοντικά. Αρχικά, κρίνεται σκόπιμη η
προσαρμογή (αφαίρεση ή τροποποίηση των υφιστάμενων κλάσεων κατά κύριο λόγο)
της υφιστάμενης οντολογίας που χρησιμοποιήθηκε, προκειμένου να εμπλουτιστεί με
νέες έννοιες και σχέσεις, έτσι ώστε να αντανακλά πλήρως την οπτική του χωρικού
σχεδιασμού. Η εύρεση της κατάλληλης οντολογίας που θα αποτελούσε τη βάση για
την ανάπτυξη μιας οντολογίας προσανατολισμένης στον Μεσογειακό χώρο,
αποτέλεσε ένα από τα βασικότερα προβλήματα της συγκεκριμένης εργασίας. Οι πιο
σημαντικοί λόγοι για αυτό σχετίζονται με τον περιορισμένο αριθμό οντολογιών που
επιχειρούν να μοντελοποιήσουν το πεδίο των έξυπνων πόλεων, η εντελώς
διαφορετική σκοπιά με την από την οποία αντιμετωπίζουν πολλές από αυτές τις
οντολογίες την έξυπνη πόλη, οι μη συμβατές οντολογικές δεσμεύσεις με το
αντικείμενο του χωρικού σχεδιασμού, κ.λπ. Επίσης, βασικός στόχος αποτελεί ο
περαιτέρω εμπλουτισμός της οντολογίας με περισσότερες έννοιες και σχέσεις, έτσι
ώστε να καλυφθούν όσα κατά το δυνατόν περισσότερα κενά έχουν εντοπιστεί ή θα
εντοπιστούν στο μέλλον (επίτευξη πληρότητας). Επιπλέον, είναι αναγκαία η σύνδεση
της εμπλουτισμένης οντολογίας με άλλες οντολογίες, όπως μια οντολογία που να
σχετίζεται με τη βιωσιμότητα (η ανάγκη για ενσωμάτωση πτυχών της βιωσιμότητας
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αναλύεται διεξοδικά στο κεφάλαιο 5), μια οντολογία που θα αναλύει σε μεγαλύτερο
βάθος διάφορα αστικά υπο-συστήματα και τις μεταξύ τους σχέσεις, μια οντολογία
που θα περιγράφει τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε μια πόλη, τις
δραστηριότητες που αναπτύσσουν, τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους, κ.λπ.
Υπάρχουν αρκετά καταθετήρια οντολογιών (κάποια από αυτά παρατίθενται στο
κεφάλαιο 3 - ενότητα 3.2) όπου κάποιος μπορεί να βρει οντολογίες για τις
περισσότερες πτυχές των αστικών χώρων. Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να δημιουργηθεί
μια βάση γνώσης για την ενσωμάτωση περιπτώσεων (instances) συγκεκριμένων
μικρών και μεσαίων Μεσογειακών πόλεων.
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