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Abstract 
The history of cities and city planning is 
covered with the impacts of industrial urban 
development described, as well as the 
contemporary concerns of biodiversity loss, 
peak oil and climate change. This study 
examines the need to find new approaches to 
the development of cities in order to become 
increasingly urgent in this age of continuing 
population growth, demographic transition, 
climate change, fossil fuel peak and biodiversity 
losses. Restoring ecosystem services and 
promoting biodiversity is essential to 
sustainable development – even in the built 
environment, because architecture and 
buildings are inseparable parts of a city. 
Particularly in modern and semi modern cities 
today, the dominance of buildings against 
natural environment is undeniable. As a matter 
of fact, during last century people’s reaction 
about environmental crisis in construction 
industry was nearly nothing. 

Keywords: city ecosystem, urban architectural 
design, environmental design, landscape 
design, biotic design 

Introduction 
The modern city is a recent phenomenon. The 
growth of modern industry from the late 18th 
century onward led to massive urbanization 
and the rise of new great cities, first in Europe 
and then in other regions, as new opportunities 
brought huge numbers of migrants from rural 
communities into urban areas. In the United 
States from 1860 to 1910, the invention of 
railroads reduced transportation costs, and 
large manufacturing centers began to emerge, 
thus allowing migration from rural to city areas. 
Before the rapid expansion in human 
population that began after the Industrial 
Revolution, cities were relatively small, few in 
number and their impact on the natural world 
was limited. There had been human-induced 
extinctions of wildlife caused by hunter-
gatherers, the deforestation caused by the 
introduction to fire as a means of cooking and 
heating, but for the most part, the ecological 
footprint of human settlements was light 
because they were embedded bio regionally 
and their size permitted provisioning by the 
immediate surrounding natural environment. 
[1] 
 

For more than a century, urban ecological 
theories have developed from the idea that 
natural processes, built environments and 
human communities are part of an interacting 
system of stocks and flows. As early as 1829, J. 
C. Loudon proposed a design for London using 
concentric greenbelts to improve air quality 
and human health. Large-scale urban design 
interventions were constructed in New York 
and Boston by Ellen Swallow Richards and 
Frederick Law Olmsted, with the explicit aim of 
influencing human health and urban ecology as 
early as the 1870’s. These projects launched the 
American professions of landscape 
architecture, environmental engineering and 
public health. [1] 

The City as a garden: the first urban 
ecosystem 
During modern era of human development, 
growth of towns and cities displayed a 
separation between nature and human 
activities. This was not the case in premodern 
times, when human settlements either 
integrated or co-existed peacefully with the 
nature. There are many examples of this city—
nature relationship in Old Iranian cities like 
Isfahan, Shiraz and even Tehran; The Garden 
Cities of Sir Ebenezer Howard in England, Kilwa 
coastal towns in what is now present day 

Tanzania, Teotenango, Mexico, as other few 
examples. [2] 
 
It is worth noted, that the idea of th e garden 
city movement was initiated in 1898 by 
Ebenezer Howard in the United Kingdom.  Is a 
method of urban planning in which self-
contained communities are surrounded by 
"greenbelts", containing proportionate areas of 
residences, industry, and agriculture and aims 
to capture the primary benefits of a countryside 
environment and a city environment while 
avoiding the disadvantages presented by 
both.[2] 
Boston's Fens and Riverway are a remarkable 
integration of urban nature and human 
purpose. Conceived by Frederick Law Olmsted 
(1822-1903), the great American landscape 
architect, and built in the 1880s and 1890s on 
the site of tidal flats and floodplains polluted by 
sewage and industrial effluent, these projects 
were designed to purify water and protect 
adjacent land from flooding. As a result, they 
form a landscape system designed to 
accommodate the movement of people, the flow 
of water, and the removal of wastes. This 
skeleton of park, road, sewer, and public transit 
structured the growing city and its suburbs.[2] 
Olmsted's contemporaries knew full well that 
these parks were constructed, for they had seen 
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Fig. 1 - Landscape-like eco building; Monterey Bay Shores Ecoresort. Designed by Thomas 
Rettenwender and Brent Bucknum for Rana Creek 
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smelled the filthy, stinking, muddy mess the 
Fens and Riverway replaced; the recognition of 
the transformation was part of their social 
meaning and aesthetic power. Today these 
works are admired, but most people believe 
that they are wetlands and forest, which 
Olmsted preserved, rather than places he 
designed and built, daring experiments of 
engineering, ecology, landscape design, and city 
planning.[2] 

After the arrival of modernism and the growth 
urbanism, modern homes and high rise habitats 
replaced gardens. In addition, fast growing 
populations and changes in lifestyle 
contributed to the destruction of garden 
cities.[3] 
In the early 1980s, most landscape architects 
thought that although it might be beneficial to 
design the city in harmony with natural 
processes, too little was known about urban 
nature for such an approach to be practical. 
Most cities forged largely by social and 
economic forces in which natural processes 
played little role.[2] 
 
The urban eco-systems 
Urban ecosystems are the cities, towns, and 
settlements constructed by humans. An urban 
ecosystem includes people among the living 
things, and the structures they build among the 
non-living things. In an urban ecosystem, 
humans influence ecological factors (plants, air, 
soil, animals), and human decisions (where and 
how to build houses, parks, highways, schools) 
are influenced by ecological factors. Urban 
ecologist Zipperer and Carreiro have identified 
four interrelated factors of an urban ecosystem: 
1) The prevailing climate, 2) The substrate, 3) 
The resident organisms and their residual 

effects, 4) Relief, from soil erosion 5) The time 
over which the first four factors have been 
acting, which can be summarized as the history 
of the system.[4]-[5] 
Urban ecosystems are diverse, and include 
human activities that sustain human life forms, 
(infrastructure; roads, dams and buildings) and  
biological inventory (plants, wildlife, water 
systems, food systems and microbes). The  
condition of urban ecological systems can be 

useful indicators for comparing the effects of 
climate change, land use patterns, organismal 
components, and substrates on human and 
biological health. [4]-[5] 
Historically, the concept of the built 
environment both embraced and rejected the 
idea of a balance with our natural environment. 
Home was a safe place against wild and cruel 
nature of outside. The realization that nature 
embraces the city has powerful implications for 
how cities are built and maintained and for the 
health, safety, and welfare of each resident. 
Disregard of natural processes in the city is and 
always has been costly and dangerous. As a 
result, many cities have suffered from failure to 
take account of natural processes. The cost of 
disregarding nature extends also to quality of 
life. Looking back at urban history, we realize 
that the problems of contemporary 
urbanization are still persistent, just as plagued 
ancient cities. [6]-[7] 
Nature has been seen as a superficial 
embellishment, as a luxury encountered only in 
parks and gardens, rather and meaningful 
urban form is than as an essential force that 
permeates the city. A city’s natural 
environment and its urban form, taken 
together, are a record of the interaction 
between natural processes and human purpose 

over time. Together they contribute to each 
city’s unique identity.[2] 
If our parks could showcase our rich and native 
plant life and we could lessen our dependence 
on oil and breathe clean air by making our 
cities walkable, and compost and recycle our 
waste, our built environment could contribute 
to creating a collective ecological 
consciousness.[2] 
 
Ecological Design and smart cities 
Ecological design is defined by Sim Van der Ryn 
and Stuart Cowan as “any form of design that 
minimizes environmentally destructive impacts 
by integrating itself with living processes”. 
Ecological design is an integrative ecologically 
responsible design discipline. It helps connect 
scattered efforts in green architecture, 
sustainable agriculture, ecological engineering, 
ecological restoration and other fields. This 
design approach must be organized around 
what can be called the “ecological design arts,” 
around developing the analytic abilities, 
ecological wisdom, and practical wherewithal 
essential to making things fit in a world of 
humans, microbes, plants, animals, and 
entropy.[8] 
Although many of the environmental challenges 
facing cities are greater than ever before, the 
knowledge and the tools available to meet them 
are far more sophisticated. They need only be 
applied. More is known about urban nature 
today than ever before, yet little of this 
information has been applied to molding urban 
form: the shape of buildings and parks, the 
course of roads, and the pattern of the whole. A 
small fraction of that knowledge has been 
employed in establishing regulations to 
improve environmental quality, but these are 
commonly perceived as restrictive and 
punitive, rather than as posing opportunities 
for new approaches to city design.[8] 
Everybody has to imagine a city where every 
building, every park, every highway is designed 
with more than one end in mind, both in itself 
and as part of a larger system. Where every 
building is not only constructed to serve its 
own internal uses, but also to conserve energy 
and to create a comfortable environment in the 
surrounding streets and plazas. Where parks 
are used for a great deal more than play: for 
preserving mineral resources, for storing flood 
waters, for stabilizing hazardous slopes, for 
producing timber, and for treating wastes.[9]-
[10] 
 
Hammarby Sjö(lake) in Stockholm, smart city 
case 
Stockholm, Copenhagen, Barcelona and 
Amsterdam (fig.8) are examples of cities of the 
future that have already begun their journey to 
the smart city for several years, each with its 
own story-related features. In Amsterdam, for 
example, nearly thousands of homes have been 
equipped with sophisticated consumer 

Fig.2 - Primary School & Sport Hall by Chartier-Dalix architects; covered with a “living” shell. 
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scanners capable of advising residents on how 
to manage their home energy while achieving 
an average savings of 14%.[11] 
Therefore, Stockholm is an example of a smart, 
green city with a very high quality of life. Once 
in Stockholm, one can see in the Hammarby 
Sjosta district an example of a future city, built  
on the most advanced ecological sustainability 
practices. The case of Hammarby (fig.5,6) 
shows how it is possible to turn a gray 
industrial area into a green, modern and smart 
residential neighborhood.[11] 
In the early 1990s, the area surrounded by a 
lake was home to some large manufacturing 
industries and later an extensive style of craft 
activities housed in metal sheds. From a chaotic 
and polluted slum has been converted to a 
green city at the turn of the century, with an 
efficient transport network, car sharing and 
carpooling, bicycles, light rail connection to the 
center and large green spaces. The old 
industrial areas have been transformed into 
residential areas submerged in green parks, 
thus ensuring that the land is not further 
changing. Even the houses are made with eco-
friendly materials that make them comfortable 
and above all healthy.[11] 

  
Fig.4 - Multifunctional ecological space in a 
residential complex; Semnan, Iran. Architects: 
Kaveh Samiei and Hamidreza Golzardi. 

The houses have balconies and large 
interconnecting areas that facilitate meeting 
and collaboration. 50 percent of the walls are 
made of glass for better use of sunlight and save 
electricity. The rest of the required energy 
comes from solar panels placed on the roofs of 
buildings, which can provide in addition to the 
lighting of public areas and the production of 
hot water for domestic use. In each 
compartment there is a pipe system from which 
hot or cold water flows as required for heating 
or cooling. The energy system makes this urban 
area unique: it has forecasted the use of 
renewable energy and the reuse of heat lost in 
homes with appliances that reduce 
consumption. Also, for waste, a recycling 
system was created to produce clean energy: in 
fact, all household waste is dumped in huge 
underground tanks where biogas-forming 
sewage can be reused immediately in the 
kitchens of the same compartments.[11] 
 
Conclusion 
The challenge of this era is landscape 
architectures’ ability to shape the environment, 
to transform an environment that has become 
hostile to life into a humane habitat that 
sustains life and nurtures growth. 
Conceptualizing cities as a series of ecosystems, 
rather than just one, could make urban design 
more tractable, since it wouldn’t be necessary 
to try to manage everything all at once.  
Concluding, a holistic approach would 
accommodate the significant and dynamic 
human influence on management of private 
green spaces, and recognize important 
interactions, such as those potentially existing 
between human well-being benefits and 
biodiversity benefits. Thinking about a city as a 
collection of ecosystems influenced by their 
surrounds could be a more helpful way to 
inform urban design, and make it easier for 

everybody to identify the elements that make 
up each particular ecosystem. 
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ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΩΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΝΕΑ 
ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
 
Περίληψη 
Η ιστορία των πόλεων και του αστικού  σχεδιασμού 
επικαλύπτεται από τις επιπτώσεις της βιομηχανικής 
αστικής ανάπτυξης, που περιγράφονται ως οι 
σύγχρονες ανησυχίες για την σταδιακή απώλεια της 
 

Fig. 3 - “Sostenibili distopie”, Stefano Boeri. The Boeri’s sustainable city; a Nature-city. 
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 χλωρίδας και πανίδας, το ζήτημα του πετρελαίου και 
την αλλαγή του κλίματος. Η παρούσα μελέτη εξετάζει 
την ανάγκη εξεύρεσης νέων προσεγγίσεων για την 
ανάπτυξη των πόλεων, που καθίσταται όλο και πιο 
επείγουσα στην εποχή της συνεχιζόμενης αύξησης του 
πληθυσμού, της δημογραφικής μετάβασης, της 
αλλαγής του κλίματος, της κορυφής των ορυκτών 
καυσίμων και της απώλειας της  χλωρίδας και 
πανίδας. Η αποκατάσταση των οικοσυστήματος είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την αειφόρο ανάπτυξη - 
ακόμη και στο δομημένο περιβάλλον, διότι η 
αρχιτεκτονική και τα κτίρια είναι αναπόσπαστα μέρη 
μιας πόλης. Ιδιαίτερα στις σύγχρονες και μη-
σύγχρονες πόλεις σήμερα, η κυριαρχία των κτιρίων 
ενάντια στο φυσικό περιβάλλον είναι αναμφισβήτητη. 
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα η 
αντίδραση των ανθρώπων σχετικά με την 
περιβαλλοντική κρίση στον κατασκευαστικό κλάδο 
ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. 

Λέξεις κλειδιά: πόλη οικοσύστημα, αστικός 
αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, περιβαλλοντικός 
σχεδιασμός, αρχιτεκτονική τοπίου, βιώσιμος 
σχεδιασμός 
 
Εισαγωγή 
Η σύγχρονη πόλη είναι ένα πρόσφατο φαινόμενο. Η 
ανάπτυξη της σύγχρονης βιομηχανίας από τα τέλη του 
18ου αιώνα και μετά οδήγησε στη μαζική 
αστικοποίηση και τη δημιουργία μεγάλων πόλεων, 
πρώτα στην Ευρώπη και στη συνέχεια σε άλλες 
περιοχές, καθώς νέες ευκαιρίες έφερναν τεράστιους 
αριθμούς μεταναστών από αγροτικές κοινότητες στις 
πόλεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, από το 1860 έως το 

1910, η εφεύρεση των σιδηροδρόμων μείωσε το 
κόστος μεταφοράς, επίσης, δημιουργήθηκαν μεγάλα 
κέντρα παραγωγής, επιτρέποντας έτσι τη μετακίνηση 
από τις αγροτικές στις αστικές περιοχές. 
Πριν από την γρήγορη επέκταση του ανθρώπινου 
πληθυσμού που ξεκίνησε μετά τη Βιομηχανική 
Επανάσταση, οι πόλεις ήταν σχετικά μικρές, λίγες και 
οι επιπτώσεις τους στη φύση περιορισμένες. Υπήρξε 
εξαφάνιση της άγριας ζωής από κυνηγούς-συλλέκτες 
και των δασών από τη φωτιά ως μέσο μαγειρέματος 
και θέρμανσης, αλλά ως επί το πλείστον, το οικολογικό  
αποτύπωμα των ανθρώπινων οικισμών στο άμεσο 
φυσικό περιβάλλον ήταν μηδαμινό. [1] 
Πάνω από  έναν αιώνα, έχουν αναπτυχθεί θεωρίες ότι 
η φύση, το χτισμένο περιβάλλον και οι ανθρώπινες 
κοινότητες αποτελούν μέρος ενός αλληλεπιδραστικού 
συστήματος αποθεμάτων και ροών. Ήδη από το 1829, 
ο J.C. Loudon πρότεινε ένα σχέδιο για το Λονδίνο 
χρησιμοποιώντας ομόκεντρες ζώνες για τη βελτίωση 
της ποιότητας του αέρα και της ανθρώπινης υγείας. Οι 
μεγάλες επεμβάσεις αστικού σχεδιασμού έγιναν στη 
Νέα Υόρκη και στη Βοστώνη από την Ellen Swallow 
Richards και τον Frederick Law Olmsted, με σαφή 
στόχο να καλυτερεύσουν την ανθρώπινη υγεία και την 
αστική οικολογία, από τη δεκαετία του 1870. Αυτά τα 
έργα ήταν η αρχή της αρχιτεκτονικής τοπίου, 
περιβαλλοντικών μελετών και δημόσιας υγείας. [1] 

Η κηπούπολη: Το πρώτο αστικό οικοσύστημα 
Στη σύγχρονη εποχή της εξέλιξης του ανθρώπινου 
είδους, η ανάπτυξη των πόλεων επέδειξε έναν 
διαχωρισμό μεταξύ της φύσης και των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων. Αυτό δεν συνέβαινε στην εποχή των 
πρώτων χρόνων, όταν οι οικισμοί ενσωματώθηκαν ή 

συνυπήρχαν αρμονικά με τη φύση. Υπάρχουν πολλά 
παραδείγματα αυτής της σχέσης πόλης-φύσης σε 
παλαιές ιρανικές πόλεις όπως στο Isfahan, στο  Shiraz 
και ακόμη και στην Τεχεράνη. Οι κηπουπόλεις του Sir 
Ebenezer Howard στην Αγγλία, οι παράκτιες πόλεις 
της Kilwa (η σημερινή Τανζανία), το Teotenango, το 
Μεξικό, όπως και άλλα παραδείγματα.[2] 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η αρχική ιδέα του κινήματος 
της κηπούπολης, ξεκίνησε το 1898 από τον Ebenezer 
Howard στο Ηνωμένο Βασίλειο.  Είναι μια μέθοδος 
αστικού σχεδιασμού στην οποία οι αυτόνομες 
κοινότητες περιβάλλονται από «πράσινες ζώνες», που 
περιέχουν αναλογικούς τομείς κατοικιών, βιομηχανίας 
και γεωργίας, αποσκοπώντας στην αποτύπωση των 
βασικών ωφελειών ενός περιβάλλοντος στην ύπαιθρο 
και ενός περιβάλλοντος πόλης, αποφεύγοντας τα 
μειονεκτήματα που παρουσιάζουν και τα δύο.[2] 
Η πόλη Fens στη Βοστώνη και το ποτάμι της, είναι ένα 
αξιόλογο δείγμα φύσης και ανθρώπινης παρέμβασης. 
Σχεδιάστηκε από τον Frederick Law Olmsted (1822-
1903), τον μεγάλο αρχιτέκτονα  τοπίου της Αμερικής 
και χτίστηκε στη δεκαετία του 1880 - 1890 στην 
περιοχή των παλιρροιακών κυμάτων και των 
πλημμυρών,  που μολύνθηκαν από τα λύματα και τα 
βιομηχανικά απόβλητα. Τα έργα αυτά σχεδιάστηκαν 
για να καθαρίσουν το νερό και να προστατεύσουν τις 
γειτονικές εκτάσεις από τις πλημμύρες. Σήμερα 
υπάρχει ένα αστικό τοπίο σχεδιασμένο να φιλοξενεί 
τον περίπατο των κατοίκων, τη ροή του νερού και την 
απομάκρυνση των αποβλήτων. Αυτός ο σκελετός του 
πάρκου, του δρόμου, του υπονόμου και της δημόσιας 
συγκοινωνίας δημιούργησε την αναπτυσσόμενη πόλη 
και τα προάστιά της.[2] 
Οι σύγχρονοι του Olmsted ήξεραν πολύ καλά ότι αυτά 
τα πάρκα κατασκευάστηκαν, για να αντικαταστήσουν 
το βρώμικο, λασπώδες χάος της πόλης Fens και του 
ποταμού και η αναγνώριση του μετασχηματισμού 
αυτού ήταν μέρος της κοινωνίας και της αισθητικής. 
Σήμερα τα έργα αυτά θαυμάζονται, αλλά οι 
περισσότεροι πιστεύουν ότι είναι υγροβιότοποι και 
δάση, τα οποία ο Olmsted διατήρησε, και όχι αστικά 
τοπία που σχεδίασε και έχτισε, τολμηρά πειράματα 
μηχανικής, οικολογίας, σχεδιασμού τοπίου και αστικού 
σχεδιασμού.[2] 
Μετά την άφιξη του μοντερνισμού και της ανάπτυξης 
της αστικής τάξης, τα σύγχρονα σπίτια 
αντικατέστησαν τους κήπους. Επιπλέον, οι γρήγοροι 
ρυθμοί ανάπτυξης των πληθυσμών και οι αλλαγές 
στον τρόπο ζωής,  συνέβαλαν στην καταστροφή των 
κηπουπόλεων.[3] 
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, οι περισσότεροι 
αρχιτέκτονες τοπίου θεώρησαν ότι, αν και μπορεί να 
είναι ωφέλιμο να σχεδιαστεί η πόλη σε αρμονία με τη 
φύση, γνώριζαν ελάχιστα για το αστικό φυσικό τοπίο 
ώστε να είναι πρακτική αυτή η προσέγγιση. Οι 
περισσότερες  πόλεις δημιουργήθηκαν σε μεγάλο 
βαθμό με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια , όπου η 
φύση δεν είχε σημαντικό ρόλο.[2] 

Τα αστικά οικοσυστήματα 
Τα αστικά οικοσυστήματα είναι οι πόλεις και οι 
οικισμοί που κατασκευάζονται από τον άνθρωπο. Ένα 
αστικό οικοσύστημα περιλαμβάνει ανθρώπους μεταξύ 
των ζωντανών οργανισμών, καθώς και τις δομές που 
αυτοί χτίζουν ανάμεσα στουςμη ζωντανούς 
οργανισμούς . Σε ένα αστικό οικοσύστημα, οι 
άνθρωποι επηρεάζουν τους οικολογικούς παράγοντες 
(φυτά, αέρα, χώμα, ζώα) και οι ανθρώπινες αποφάσεις 
(το που και πως να χτίζουν σπίτια, πάρκα, 
αυτοκινητόδρομους, σχολεία) επηρεάζονται από 
οικολογικούς παράγοντες. Ο αστικός οικολόγος 
Zipperer μαζί με τον  Carreiro έχουν εντοπίσει 
τέσσερις αλληλένδετους παράγοντες ενός αστικού 

Fig. 5 - Hammarby Sjöstad – a unique environmental project in Stockholm 

Fig. 6 - Rainwater collection canal in 
Hammarbysjostad 

Fig. 7 - Scheepstimmermanstraat Amsterdam 
waterside, construction 1997. Free choice of 
style and architect (participation), 
coordination Adriaan Geuze 
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οικοσυστήματος: 1) το κλίμα που επικρατεί, 2) το 
υπόστρωμα, 3) τους κατοίκους και τις συνέπειες του 
οικοσυστήματος, 4) την απαλλαγή από τη διάβρωση 
του εδάφους και 5) τη στιγμή που οι πρώτοι τέσσερις 
παράγοντες είναι ενεργοί, μπορούν να συνοψιστούν 
ως η ιστορία του συστήματος.[4]-[5] 
Τα αστικά οικοσυστήματα είναι ποικίλα και 
περιλαμβάνουν ανθρώπινες δραστηριότητες που 
υποστηρίζουν μορφές ανθρώπινης ζωής (υποδομές: 
δρόμους φράγματα και κτίρια) και βιολογικό 
αποθεματικό (φυτά, άγρια ζώα, υδάτινα συστήματα, 
συστήματα διατροφής και μικρόβια). Η κατάσταση 
των αστικών οικολογικών συστημάτων μπορεί να 
είναι χρήσιμοι δείκτες για τη σύγκριση των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, των μοντέλων 
χρήσης της γης, των συστατικών των οργανισμών και 
των υποστρωμάτων στην ανθρώπινη και βιολογική 
υγεία.[4]-[5] 
Από ιστορικής άποψης, η έννοια του δομημένου 
περιβάλλοντος αγκάλιασε και απέρριψε την ιδέα της 
ισορροπίας με το φυσικό μας περιβάλλον. Το σπίτι 
ήταν ένα ασφαλές μέρος ενάντια στην άγρια και 
σκληρή φύση του έξω. Η συνειδητοποίηση ότι η φύση 
αγκαλιάζει την πόλη έχει ισχυρές επιπτώσεις για το 
πώς οικοδομούνται και συντηρούνται οι πόλεις, όπως 
και για την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία κάθε 
κατοίκου. Η παραβίαση της φύσης στην πόλη ήταν 
πάντα και είναι δαπανηρή και επικίνδυνη. Αυτό είχε 
σαν αποτέλεσμα, πολλές πόλεις να υποφέρουν από την 
αποτυχία να λάβουν υπόψη τη φύση, με το κόστος να 
επεκτείνεται και στην ποιότητα ζωής. Κοιτώντας πίσω 
στην ιστορία των πόλεων, συνειδητοποιεί κανείς ότι 
τα προβλήματα της σύγχρονης αστικοποίησης 
εξακολουθούν να είναι επίμονα, όπως συνέβαινε και 
στις αρχαίες πόλεις.[6]-[7] 
Η φύση έχει θεωρηθεί σαν μια εξωτερική διακόσμηση, 
σαν μια πολυτέλεια που απαντάται μόνο σε πάρκα και 
κήπους, περισσότερο με την έννοια της  αστικής  
μορφής παρά σαν ένα  απαραίτητο στοιχείο της πόλης. 
Το φυσικό περιβάλλον της πόλης μαζί με την αστική 
του μορφή, είναι μια καταγραφή της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ της φύσης  και του ανθρώπου στην πάροδο 
του χρόνου, όπου μαζί συνεισφέρουν στην μοναδική 
ταυτότητα κάθε πόλης.[2] 
Εάν τα πάρκα σε μια πόλη μπορούσαν να επιδείξουν 
την πλούσια φυσική ζωή και οι άνθρωποι μπορούσαν 
να μειώσουν την εξάρτησή τους από το πετρέλαιο και 
να αναπνέουν καθαρό αέρα κάνοντας τις πόλεις 
περιπατητικές και να ανακυκλώνουν τα απόβλητά 
τους, τότε το χτισμένο περιβάλλον θα μπορούσε να 
συμβάλει στη δημιουργία μιας συλλογικής οικολογικής 
συνείδησης.[2] 

Οικολογικός σχεδιασμός και οι έξυπνες πόλεις 
Ο οικολογικός σχεδιασμός ορίζεται από τους Sim Van 
der Ryn και Stuart Cowan, ως «κάθε μορφή 
σχεδιασμού που ελαχιστοποιεί τις καταστροφικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, συμπεριλαμβάνοντας τον 
ίδιο σε διαδικασίες διαβίωσης». Ο οικολογικός 
σχεδιασμός είναι μια ολοκληρωμένη, οικολογικά 
υπεύθυνη πειθαρχία σχεδιασμού. Βοηθά στην 
διασύνδεση των διάσπαρτων προσπαθειών στην 
οικολογική αρχιτεκτονική και αποκατάσταση κτιρίων, 
στη βιώσιμη γεωργία και σε άλλους τομείς.[8] 
Αυτή η προσέγγιση σχεδιασμού πρέπει να οργανωθεί 
γύρω από το τι μπορεί να ονομαστεί «τέχνη του 
οικολογικού σχεδιασμού», γύρω από την ανάπτυξη 
των αναλυτικών ικανοτήτων της οικολογίας και των 
πρακτικών μέσων που είναι απαραίτητα για την 
προσαρμογή των πραγμάτων σε ένα κόσμο 
ανθρώπων, μικροβίων, φυτών, ζώων και εντροπίας.[8] 
Παρόλο που πολλές από τις περιβαλλοντικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις είναι 

μεγαλύτερες από ποτέ, οι γνώσεις και τα διαθέσιμα 
εργαλεία για την αντιμετώπισή τους είναι πολύ πιο 
εξελιγμένα. Πρέπει  μόνο να εφαρμοστούν. Αν και 
περισσότερο από ποτέ άλλοτε  είναι γνωστή σήμερα η 
σχέση πόλης-φύσης, πολύ λίγες από τις  πληροφορίες 
που υπάρχουν έχουν εφαρμοστεί  στη σχηματοποίηση 
του αστικού περιβάλλοντος, όπως: το σχήμα κτιρίων 
και πάρκων, την πορεία των δρόμων και το πρότυπο 
του συνόλου. Ένα μικρό μέρος αυτής της γνώσης έχει 
χρησιμοποιηθεί για τη θέσπιση κανονισμών για τη 
βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, αλλά 
αυτοί θεωρούνται συνήθως περιοριστικοί και 
διορθωτικοί παρά ως ευκαιρίες για νέες προσεγγίσεις 
στο σχεδιασμό πόλεων.[9]-[10] 
Ο καθένας πρέπει να φανταστεί μια πόλη όπου κάθε 
κτίριο, κάθε πάρκο, κάθε αυτοκινητόδρομος 
σχεδιάζεται με περισσότερα από ένα στοιχείο στο 
μυαλό, τόσο από μόνο του όσο και σαν μέρος ενός 
μεγαλύτερου συστήματος. Όπου κάθε κτίριο δεν είναι 
μόνο κατασκευασμένο για να εξυπηρετεί τις δικές του 
εσωτερικές χρήσεις, αλλά και για να συντηρεί ενέργεια 
και να δημιουργεί ένα άνετο περιβάλλον στους γύρω 
δρόμους και πλατείες. Και όταν τα πάρκα 
χρησιμοποιούνται για σημαντικότερες 
δραστηριότητες  από ότι είναι το παιχνίδι: για τη 
διατήρηση των ορυκτών πόρων, για την αποθήκευση 
των πλημμυρών, για τη σταθεροποίηση επικίνδυνων 
πλαγιών, για την παραγωγή ξυλείας και για την 
επεξεργασία αποβλήτων.[9]-[10] 

Hammarby Sjö(lake) στην Στοκχόλμη, η περίπτωση 
της έξυπνης πόλης 
Η Στοκχόλμη, η Κοπεγχάγη, η Βαρκελώνη και το 
Άμστερνταμ είναι παραδείγματα πόλεων του 
μέλλοντος που έχουν ήδη ξεκινήσει το ταξίδι τους 
προς την έξυπνη πόλη για μερικά χρόνια, η κάθε μία με 
τα δικά της χαρακτηριστικά που συνδέονται με την 
ιστορία. Στο Άμστερνταμ, για παράδειγμα, σχεδόν 
χιλιάδες σπίτια έχουν εξοπλιστεί με εξελιγμένους 
ανιχνευτές κατανάλωσης, που είναι σε θέση να 
συμβουλεύουν τους κατοίκους για το πώς θα 
διαχειρίζονται την ενέργεια του σπιτιού 
επιτυγχάνοντας μια μέση εξοικονόμηση 14%.[11] 
Ως εκ τούτου, η Στοκχόλμη αποτελεί παράδειγμα μιας 
έξυπνης, πράσινης πόλης με πολύ υψηλή ποιότητα 
ζωής. Μόνο στη Στοκχόλμη, είναι δυνατόν να δει 
κανείς στην περιοχή Hammarby Sjosta ένα 
παράδειγμα μιας πόλης του μέλλοντος, κτισμένη 
σύμφωνα με τις πιο προηγμένες πρακτικές 
οικολογικής βιωσιμότητας. Η περίπτωση του 
Hammarby δείχνει πώς μπορεί  να μετατραπεί μια 
γκρίζα βιομηχανική περιοχή σε μια πράσινη, σύγχρονη 
και έξυπνη οικιστική γειτονιά.[11] 
Στις αρχές του 1990, η περιοχή που περιβάλλεται από 
μια λίμνη φιλοξενούσε μερικές μεγάλες μεταποιητικές 
βιομηχανίες και αργότερα ένα εκτεταμένο είδος 
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων που στεγάζονταν σε 
μεταλλικά υπόστεγα. Από μια χαοτική και μολυσμένη 
παραγκούπολη μετατράπηκε σε μια πράσινη πόλη στις 
αρχές του αιώνα, με ένα αποτελεσματικό δίκτυο 
μεταφορών, carsharing και carpooling, 
ποδηλατόδρομους, ελαφριά σιδηροδρομική σύνδεση 
με το κέντρο και μεγάλους χώρους πρασίνου. Οι 
παλιές βιομηχανικές περιοχές έχουν μετατραπεί σε 
κατοικημένες περιοχές βυθισμένες σε πράσινα πάρκα, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι το έδαφος θα αλλοιωθεί  
περαιτέρω. Ακόμη και τα σπίτια είναι 
κατασκευασμένα με οικολογικά υλικά που τα κάνουν 
άνετα και πάνω από όλα υγιή.[11] 
Τα σπίτια διαθέτουν μπαλκόνια και μεγάλους χώρους 
διασύνδεσης που διευκολύνουν τη συνάντηση και τη 
συνεργασία. Το 50 τοις εκατό των τοίχων είναι 
κατασκευασμένοι από γυαλί για καλύτερη χρήση του 

ηλιακού φωτός και εξοικονόμηση ηλεκτρικής 
ενέργειας. Η υπόλοιπη απαιτούμενη ενέργεια 
προέρχεται από ηλιακούς συλλέκτες τοποθετημένους 
στις στέγες των κτιρίων, που εκτός από τον φωτισμό 
των κοινόχρηστων χώρων παρέχουν και την 
παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση. Σε κάθε 
διαμέρισμα υπάρχει ένα σύστημα σωληνώσεων στο 
οποίο κυκλοφορεί ζεστό ή κρύο νερό για θέρμανση ή 
ψύξη. Το ενεργειακό σύστημα καθιστά την εν λόγω 
αστική περιοχή μοναδική: έχει προβλεφθεί η χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η 
επαναχρησιμοποίηση της θερμότητας που έχει χαθεί 
στα σπίτια με συσκευές που μειώνουν την 
κατανάλωση. Επίσης, για τα απόβλητα, 
δημιουργήθηκε ένα σύστημα ανακύκλωσης για την 
παραγωγή καθαρής ενέργειας: στην πραγματικότητα, 
όλα τα οικιακά απόβλητα μεταφέρονται σε τεράστιες 
υπόγειες δεξαμενές όπου τα λύματα που σχηματίζουν 
βιοαέριο μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν αμέσως 
στις κουζίνες των ίδιων διαμερισμάτων.[11] 

Επίλογος 
Η πρόκληση αυτής της εποχής είναι η ικανότητα της 
αρχιτεκτονικής τοπίου να διαμορφώνει και να  
μεταμορφώνει  ένα επικίνδυνο περιβάλλον για τον 
άνθρωπο,  το οποίο διατηρεί τη ζωή και καλλιεργεί 
την ανάπτυξη. Η ιδέα των πόλεων ως μια σειρά 
οικοσυστημάτων, και όχι μόνο ενός, θα μπορούσε να 
καταστήσει τον  αστικό σχεδιασμό πιο ελκυστικό, 
αφού δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν  όλα 
αμέσως. 
Κλείνοντας, μια ολιστική προσέγγιση θα εξυπηρετούσε 
τη σημαντική και δυναμική ανθρώπινη επιρροή στη 
διαχείριση των ιδιωτικών χώρων πρασίνου και θα 
αναγνώριζε σημαντικές αλληλεπιδράσεις, όπως 
εκείνες που ενδεχομένως υπάρχουν ανάμεσα στα 
οφέλη της ευημερίας των ανθρώπων και τα οφέλη 
των ζώντων οργανισμών. Η σκέψη μιας πόλης ως μιας 
συλλογής οικοσυστημάτων που επηρεάζεται από το 
περιβάλλον της θα ήταν ο πιο χρήσιμος τρόπος για να 
ενημερωθεί ο αστικός σχεδιασμός και να γίνει πιο 
εύκολο στον καθένα  να εντοπίσει τα στοιχεία που 
συνθέτουν κάθε συγκεκριμένο οικοσύστημα. 

 

 

 

 

 

 


