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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η προσέγγιση των εννοιών της χωρικής και γεωχωρικής
σκέψης και η ενίσχυση αυτών των µορφών σκέψης µέσω της υλοποίησης ενός οπτικού
εργαλείου που θα αναδεικνύει τη χωρική διάσταση. Η χωρική σκέψη αποτελεί ένα ισχυρό και
ευέλικτο εργαλείο τόσο στις καθηµερινές δραστηριότητες της σύγχρονης ζωής του ανθρώπου
όσο και σε επιστηµονικούς και µη κλάδους. Εξετάζοντάς την υπό γεωγραφική και
περιβαλλοντική κλίµακα, έχει καθιερωθεί να χρησιµοποιείται ο όρος γεωχωρική σκέψη, που
στοχεύει στην επίλυση προβληµάτων του χώρου και προβληµάτων για το χώρο στη
γεωγραφία. Οι γεωγράφοι και οι γεωεπιστήµονες είναι σε µεγάλο βαθµό χωρικά εγγράµµατοι,
δηλαδή έχουν ανεπτυγµένες χωρικές ικανότητες τις οποίες χρησιµοποιούν προκειµένου να
διατυπώσουν προβλήµατα και να οδηγηθούν στη λύση τους. Αντίθετα, διαπιστώνεται µια
σχετική αδυναµία στη χωρική αντίληψη στο πεδίο των Κοινωνικών Επιστηµών και ιδιαίτερα
της Ιστορίας. Η παρούσα διπλωµατική εργασία εστιάζει στην ανάπτυξη της γεωχωρικής
σκέψης των ερευνητών και µαθητών ιστορίας, µέσω οπτικοποίησης των δικών τους γνώσεων
και στην ανάδειξη της χωρο-χρονικής διάστασης των ιστορικών γεγονότων, µε τη χρήση ενός
ισχυρού οπτικού εργαλείου. Τέτοιο εργαλείο είναι ο χωρο-χρονικός κύβος που αποτελεί µια
εναλλακτική γραφική αναπαράσταση, η οποία είναι δυνατόν να υποκινήσει τη γεωχωρική
σκέψη, αλλά παράλληλα ενσωµατώνει και τη χρονική διάσταση, που συνιστά τον πυρήνα της
επιστήµης της Ιστορίας. Στη συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία, εφαρµόζεται η απεικόνιση
του χωρο-χρονικού κύβου για ανάλυση των γεγονότων του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, όπως
αυτά εκτυλίσσονται γύρω από τους ηγέτες και τα στρατεύµατα της Βρετανίας, των ΗΠΑ και
της Σοβιετικής Ένωσης, τις ιστορικές περιόδους 1941-1945 και 1944-1945 αντίστοιχα. Τέλος
γίνεται αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της απεικόνισης µε βάση τη δυνατότητα
απάντησης από το χρήστη µιας σειράς ενδεικτικών ερωτηµάτων που αφορούν στην εξαγωγή
συµπερασµάτων πάνω στις σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ των ιστορικών περιόδων, των
τοποθεσιών και των γεγονότων.
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Abstract
The scope of the present diploma thesis is the survey of the notions of spatial and geospatial
thinking and the development of a visual tool to underpin these forms of thinking within a
seemingly non-spatial framework. Spatial thinking is a powerful and flexible tool in everyday
activities as well as in scientific and non-scientific fields. Referring to geographical and
environmental scales, the term geospatial thinking has been established to deal with problems
of space and problems within space. Geographers and geoscientists are in principle spatially
literate, i.e. they have developed spatial capabilities that they use for the formulation and
solving of problems. On the other hand, spatial perception is rather neglected in the field of
social sciences and in particular in history. The present diploma thesis concentrates on the
cultivation of geospatial thinking of history researchers and students through the
representation of the spatio-temporal dimension of historical events using a visually powerful
tool. Such a tool is the space-time cube that presents an alternate representation which could
incite geospatial thinking, and simultaneously incorporates the dimension of time which is the
core of the history discipline. In this specific diploma thesis, the space-time cube is generated
for the analysis of the World War 2 events, as they evolved around the leaders and the armed
forces of the United States, Great Britain, and the Soviet Union during the historical periods
1941-1945 and 1944-1945 respectively. Finally, the efficiency of the representation is
evaluated on the basis of the capability of the user to answer a set of indicative questions
regarding the drawing of conclusions on the relations that develop among the historic periods,
the locations, and the events.
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Εισαγωγή

κεφάλαιο 1

1 Εισαγωγή
Η µελέτη της σκέψης αποτελεί από µόνη της µια πρωτοποριακή έρευνα. Η σκέψη του
ανθρώπου επηρεάζεται από το φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον στο οποίο ζει µε τις
προκαταλήψεις και τις διαθέσιµες ή µη πληροφορίες, το χώρο δράσης και διασκέδασης, το
οικείο συγγενικό και φιλικό περιβάλλον. Παράλληλα όµως, επηρεάζεται και από τις ατοµικές
ιδιαιτερότητες του κάθε ανθρώπου, όπως είναι η διάσπαση της προσοχής, η µεγάλη ή
περιορισµένη µνήµη, η προσαρµοστικότητα, η ταχύτητα και ο βαθµός εµπέδωσης της γνώσης,
η ανταπόκριση στις προκλήσεις κ.α.
Η αναγκαιότητα µελέτης της σκέψης υπαγορεύεται από τη σηµασία της. Η σκέψη είναι
άρρηκτα συνδεδεµένη µε τα συναισθήµατα, τη δράση και τη νοηµοσύνη του ανθρώπου,
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην παραγωγή νέας γνώσης, στην προσαρµογή του ανθρώπου
σε νέες και δύσκολες συνθήκες, στη λήψη αποφάσεων και στην επίλυση προβληµάτων. Ο
τρόπος που ο κάθε άνθρωπος αντανακλά τις σχέσεις του µε το περιβάλλον και ο τρόπος που
αντιλαµβάνεται την πραγµατικότητα γύρω του διαµορφώνονται από τη σκέψη του, η οποία
και καθορίζει συνολικά τον τρόπο που αλληλεπιδρούν ο άνθρωπος και ο χώρος.
Υπάρχουν πολλές µορφές σκέψης όπως προφορική, λογική, µεταφορική, υποθετική,
µαθηµατική, στατιστική κλπ. Η διάκριση µεταξύ τους µπορεί να γίνει µε βάση το σύστηµα
αναπαράστασής τους ή το συλλογιστικό τους σύστηµα, ενώ κάθε γνωστική περιοχή αξιοποιεί
περισσότερες από µία µορφές σκέψης. Μια µορφή σκέψης είναι και η χωρική σκέψη.
Το αυξανόµενο σώµα της βιβλιογραφίας σχετικά µε χωρικές έννοιες, σε τοµείς τόσο
διαφορετικούς όπως είναι η γνωσιακή ψυχολογία (cognitive psychology), τα µαθηµατικά, η
γεωγραφία και η φιλοσοφία, δίνει πλήθος διαφορετικών ορισµών για την έννοια της χωρικής
σκέψης. ∆ιαφωνίες υπάρχουν ακόµα σχετικά µε τον τρόπο ορισµού της κλίµακας (από την
επιτραπέζια µέχρι τη γεωγραφική κλίµακα), των διαστάσεων της χωρικής σκέψης (γνώση
µέσα στο χώρο, για το χώρο και µε τον χώρο), της φύσης των γνωσιακών διεργασιών που
συµµετέχουν, του πλήθους των κύριων συστατικών και τέλος της σχέσης µεταξύ των όρων
χωρική ικανότητα και χωρική σκέψη. Επίσης η βιβλιογραφία πάνω στις χωρικές έννοιες
εντοπίζει και απαριθµεί τα βασικά στοιχεία µιας χωρικής προοπτικής. Μερικές από τις
χωρικές έννοιες, όπως η απόσταση και η συµπερίληψη (containment), αποκτώνται στην
πρώιµη παιδική ηλικία, ενώ άλλες εµφανίζονται ή διαµορφώνονται πολύ αργότερα ή
παραµένουν αµφίβολες ακόµα και σε µεταπτυχιακούς φοιτητές. Αρκετοί ερευνητές έχουν
δηµοσιεύσει λίστες των εν λόγω εννοιών, όπως ο Gersmehl (2005) που απαριθµεί 13 χωρικές
έννοιες ως θεµελιώδεις από την γεωγραφική σκοπιά και οι Newcombe και Huttenlocher
(2000) που παραθέτουν 11 χωρικές έννοιες ως θεµελιώδεις για το έργο τους στο SILC (Spatial
Intelligence and Learning Center), του Temple University, σχετικά µε την ανάπτυξη της
χωρικής αντίληψης.
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Σύµφωνα µε την έκθεση του National Research Council (NRC, 2006), έχει καθιερωθεί η
διαδικασία της χωρικής σκέψης να αντιµετωπίζεται ως ένας καθολικός τρόπος σκέψης,
προσβάσιµος σε όλους, σε διαφορετικό βαθµό και σε διαφορετικά πλαίσια. Η χωρική σκέψη
βασίζεται σε ένα κράµα (constructive amalgam) τριών στοιχείων, εννοιών του χώρου
(concepts of space), εργαλείων αναπαράστασης (tools of representation) και
συλλογιστικών διαδικασιών (processes of reasoning).
Συνεπώς ενεργεί µέσω τριών λειτουργιών: περιγραφικής, αναλυτικής και συµπερασµατικής
λειτουργίας. Η περιγραφική λειτουργία αφορά στην περιγραφή, αναγνώριση και έκφραση της
µορφής των αντικειµένων καθώς και των σχέσεων µεταξύ τους, δηλαδή στην εξαγωγή των
χωρικών δοµών. Η αναλυτική λειτουργία αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπου να
κατανοήσει τη µορφή και τις σχέσεις µεταξύ αντικειµένων, εκτελώντας χωρικούς
µετασχηµατισµούς ενώ η συµπερασµατική λειτουργία δίνει τη δυνατότητα εξήγησης της
προέλευσης, της δοµής και της λειτουργίας αυτών των αντικειµένων, εξάγοντας λειτουργικά
συµπεράσµατα. Στην περίπτωση ενός γεωγραφικού χάρτη, η περιγραφική λειτουργία
επιτρέπει στον χρήστη να αναγνωρίσει τοποθεσίες, ροές ή την µορφολογία του εδάφους,
δηλαδή τα συστατικά της χωρικής αναπαράστασης, ενώ η αναλυτική και η συµπερασµατική
λειτουργία δίνουν τη δυνατότητα αναζήτησης και εντοπισµού περιοχών µε βάση κάποια
κριτήρια και εξαγωγής συµπερασµάτων για αυτές. Η δυσκολία εκτέλεσης αυτών των
λειτουργιών από τον άνθρωπο µεγαλώνει όσο αυξάνεται ο αριθµός των διαστάσεων (NRC,
2006). Σε επιστηµονικές εφαρµογές, η δυσκολία αυξάνεται επίσης σαν συνάρτηση της
ποιότητας και της ποσότητας των δεδοµένων. Τα ελλειπή δεδοµένα απαιτούν παρέκταση
(extrapolation) και παρεµβολή ενώ τα σφάλµατα στα δεδοµένα δηµιουργούν αβεβαιότητα και
αυξάνουν τη δυσκολία. Μερικές ή ατελείς σειρές δεδοµένων απαιτούν ακόµα πιο
εξειδικευµένη χρήση της παρέκτασης και της παρεµβολής καθώς και πιο σύνθετες
συµπερασµατικές διαδικασίες.
Είναι απαραίτητο δηλαδή να γίνει κατανοητή η έννοια του χώρου και να χρησιµοποιηθούν οι
ιδιότητές του σαν µέσο δόµησης των προβληµάτων προκειµένου να οδηγηθούµε στην εύρεση
απαντήσεων και στην έκφραση λύσεων. Οπτικοποιώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται σε
χωρικές δοµές µπορούµε να αντιλαµβανόµαστε, να θυµόµαστε και να αναλύουµε τις στατικές
και – µέσω µετασχηµατισµών – τις δυναµικές ιδιότητες αντικειµένων καθώς και των σχέσεων
µεταξύ τους. Η περιγραφή και εξήγηση της δοµής και λειτουργίας των αντικειµένων και των
σχέσεών τους µπορεί να γίνει µε χρήση αναπαραστάσεων.
Ο κόσµος δεν είναι στατικός αλλά χαρακτηρίζεται από δυναµικές οντότητες και το µυαλό
βρίσκει τρόπους να κωδικοποιήσει, να ερµηνεύσει και να αντιπροσωπεύσει αυτά τα
κινούµενα αντικείµενα. Η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών µιας δυναµικής οντότητας
περιλαµβάνει την αξιολόγηση της κατεύθυνσης της κίνησής του, του τρόπου κίνησης, της
ταχύτητας ή επιτάχυνσης και του σηµείου τοµής ή σύγκρουσής τους. Η αξιολόγηση της
κατεύθυνσης κίνησης µπορεί να αποτελεί κρίσιµο στοιχείο για επιβίωση καθώς, στην πιο
απλή περίπτωση, βοηθά τον άνθρωπο να αντιληφθεί πότε ένα αντικείµενο κινείται προς
αυτόν. Η σχετική µεταβολή του µεγέθους του αντικειµένου είναι χρήσιµη προκειµένου να
αντιληφθεί κανείς την κατεύθυνση της κίνησης, δηλαδή αν κάτι αυξάνει σε µέγεθος, είναι
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πολύ πιθανό να πλησιάζει. Επίσης η κατεύθυνση κίνησης ενός οργανισµού αποτελεί ένδειξη
των προθέσεών του, για παράδειγµα έχει διαφορετικό σκοπό ένας άνθρωπος αν κινείται προς
ένα εστιατόριο και διαφορετικό αν κινείται προς έναν κινηµατογράφο.
Μια µορφή συσχέτισης των αντικειµένων και των χαρακτηριστικών τους, ανάλογα µε την
απόστασή τους, αποτελεί ο πρώτος νόµος του Tobler (Tobler’s first law). Σύµφωνα µε τον
Tobler (1970) όλα τα πράγµατα σχετίζονται µεταξύ τους αλλά τα κοντινά πράγµατα
σχετίζονται περισσότερο από τα µακρινά. Σε αυτό το νόµο βασίζεται η χωρική παρεµβολή και
θεωρείται δεδοµένος για τη διαχείριση χωρικών πληροφοριών καθώς ήταν ο πρώτος που
όρισε τη συσχέτιση µε βάση την φυσική απόσταση. Χωρίς αυτόν, εκτός από τις δυσκολίες
που θα αντιµετώπιζαν οι άνθρωποι στην καθηµερινή τους ζωή, θα ήταν αδύνατη η οργάνωση
της πληροφορίας και η δηµιουργία Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η χωρική σκέψη συνιστά ένα ισχυρό και ευέλικτο
εργαλείο τόσο στις καθηµερινές δραστηριότητες της σύγχρονης ζωής του ανθρώπου όσο και
σε επιστηµονικούς και µη κλάδους. Ενδεικτικά αναφέρεται πως αποτελεί αναπόσπαστο
κοµµάτι της γεωµετρίας, της µηχανικής, της αρχιτεκτονικής, των µαθηµατικών, της φυσικής,
της αστρονοµίας, της γεωγραφίας, της ιστορίας, της πληροφορικής, της µοντελοποίησης, του
video gaming, των τεχνών καθώς και των γνωσιακών επιστηµών. Οι γνωσιακές επιστήµες
είναι ένα διεπιστηµονικό πεδίο που αντλεί γνώσεις και µεθοδολογία από τις νευροεπιστήµες,
την ψυχολογία, την τεχνητή νοηµοσύνη, τη γλωσσολογία και τη φιλοσοφία του νου. Η έρευνα
στο πεδίο των γνωσιακών επιστηµών εστιάζεται κυρίως στη µελέτη της αντίληψης, της
νόησης, της δράσης, της γλώσσας, της µάθησης και της γνωστικής ανάπτυξης, καθιστώντας
τη χωρική σκέψη ή διαφορετικά χωρική αντίληψη (spatial perception) ως ένα πολύ σηµαντικό
στοιχείο αυτών των επιστηµών.
Επίσης έχει εκφραστεί η άποψη ότι η χωρική σκέψη βρίσκεται στην καρδιά πολλών µεγάλων
εξελίξεων και ανακαλύψεων της επιστήµης. Η διπλή έλικα του DNA, όπως περιγράφτηκε από
τους James Watson και Francis Crick το 1953, αποτελεί ένα αξιοθαύµαστο δείγµα της
δύναµης του συλλογισµού τους. Βασισµένοι σε πειραµατικά δεδοµένα και στερεοχηµικά
επιχειρήµατα κατέληξαν στη γνωστή πλέον δοµή της διπλής έλικας, µιας τρισδιάστατης
κατασκευής υπό κλίµακα µε όρους αποστάσεων και γωνιών. Καθόρισαν τη διάταξη των
νουκλεοτιδίων έτσι ώστε η µία έλικα να είναι νοµοτελειακά συµπληρωµατική της άλλης και
έδειξαν πώς επαναλαµβάνεται σε ένα σταθερό χωρικό διάστηµα. ∆εν αρκέστηκαν σε µία
απλή περιγραφή της δοµής, αλλά τόνισαν πως η συγκεκριµένη αντιστοίχηση που υπέθεσαν
δείχνει έναν πιθανό µηχανισµό αντιγραφής του γενετικού υλικού. Το αρχικό σχήµα τους
περιγράφεται ως καθαρά διαγραµµατικό όµως είναι ενδεικτικό της βιολογικής, χηµικής και
χωρικής τους διαίσθησης.
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Εικόνα 1 - Οι Watson και Crick µε το µοντέλο της δοµής του DNA που κατασκεύασαν (A. Barrington Brown/Science
Photo Library). Πηγή: NRC, 2006

Ένα διαφορετικό αλλά εξίσου εντυπωσιακό παράδειγµα αποτελεί ο χάρτης του Dr. John
Snow, ο οποίος απεικονίζει τη σχέση µεταξύ των θανάτων από χολέρα το καλοκαίρι του 1854
και των αντλιών νερού στο κέντρο του Λονδίνου. Συλλέγοντας δεδοµένα διανοµής του νερού
και δεδοµένα χαρτών των θανάτων από χολέρα, κατασκεύασε χάρτες στους οποίους
ενσωµάτωσε τα δεδοµένα, συσχετίζοντάς τα µε αυτό τον τρόπο. Από αυτούς τους χάρτες
αναγνώρισε δύο χωρικά µοτίβα, αυτό των περιοχών εξυπηρέτησης των δύο µεγαλύτερων
εταιρειών ύδρευσης και αυτό της χωρικής κατανοµής των ποσοστών των θανάτων.
Συσχετίζοντας αυτά τα µοτίβα αιτιολόγησε τη χωρική µεταβολή των ποσοστών θανάτων σαν
συνάρτηση των χωρικών µεταβολών του πρώτου µοτίβου, δηλαδή των πηγών του νερού. Ως
αποτέλεσµα, οδηγήθηκε στο συµπέρασµα ότι τα ποσοστά θανάτων από χολέρα συσχετίζονται
µε τις πηγές νερού. Βασισµένος σε αυτή τη συλλογιστική πορεία, που αποτελεί εξαιρετικό
δείγµα χωρικής σκέψης, πρότεινε την σφράγιση µιας αντλίας, η οποία όπως αποδείχτηκε ήταν
πηγή µολυσµένου πόσιµου νερού. Λόγω της σηµαντικής του συµβολής στον προσδιορισµό
του τρόπου διάδοσης του ιού της χολέρας, ο Dr. Snow χαρακτηρίστηκε ως ο πατέρας της
επιδηµιολογίας.
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Εικόνα 2 - Χάρτης των κρουσµάτων Χολέρας κατασκευασµένος από τον Dr. Snow (Gilbert, 1958)

1.1 Αντικείµενο και Στόχοι της Εργασίας
Στην παρούσα εργασία επιδιώκεται µια πρώτη προσπάθεια προσέγγισης των εννοιών της
χωρικής και γεωχωρικής σκέψης, µε βασικό στόχο την υλοποίηση ενός εργαλείου για την
υποβοήθηση της ανάπτυξής τους. ∆ιαπιστώνοντας µια σχετική αδυναµία στη χωρική
αντίληψη στο πεδίο της Ιστορίας, χρησιµοποιήθηκε ο χωρο-χρονικός κύβος ως µια
εναλλακτική γραφική αναπαράσταση, η οποία είναι δυνατόν να υποκινήσει τη γεωχωρική
σκέψη, αλλά παράλληλα ενσωµατώνει και τη χρονική διάσταση, που αποτελεί την καρδιά της
επιστήµης της Ιστορίας. Η συγκεκριµένη αναπαράσταση στοχεύει επίσης στη µελέτη,
κατανόηση και ανάλυση των ιστορικών γεγονότων για εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε
τα γεγονότα, τις τοποθεσίες και τους ανθρώπους καθώς και για τις σχέσεις που
αναπτύσσονται µεταξύ τους, καθορίζοντας τη ροή της ιστορίας.
Συγκεκριµένα στην επιστήµη της Ιστορίας, η χωρική σκέψη έχει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο.
Θα ήταν αδύνατο κανείς να αγνοήσει την επίδραση που ασκεί ο γεωγραφικός χώρος στην
εξέλιξη της ιστορίας. Εξετάζοντας διάφορες ιστορικές περιόδους, είναι φανερό πως,
διαχρονικά, η θέση αποτελεί παράγοντα δύναµης καθώς και οικονοµικής, πολιτιστικής και
εµπορικής άνθισης. Έτσι παρατηρείται συνεχής διεκδίκηση πόλεων και περιοχών στρατηγικής
σηµασίας, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης. Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει το µικροκλίµα
της περιοχής, που ευνοεί για παράδειγµα την καλλιέργεια συγκεκριµένων προϊόντων, η
γεωµορφολογία του εδάφους που προσφέρει φυσική οχύρωση ή λιµάνι και η πολιτιστική
παράδοση του τόπου, που µεταφράζεται σε οικονοµική δύναµη λόγω της συγκέντρωσης
πληθυσµού.
Ο χώρος συνεπώς αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι στη µελέτη και διερεύνηση των ιστορικών
γεγονότων. Μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τεχνολογίες των γεωεπιστηµών, τα
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ιστορικά γεγονότα µπορούν να οργανωθούν σε βάσεις δεδοµένων, διευκολύνοντας την
ενσωµάτωση τόσο χωρικών όσο και µη χωρικών δεδοµένων, στη συνέχεια να αναλυθούν
ώστε να αναγνωριστούν χωρικά πρότυπα και τέλος να χρησιµοποιηθούν µέθοδοι
οπτικοποίησης για την αναπαράστασή τους. Με αυτό τον τρόπο εξάγονται συµπεράσµατα
σχετικά µε τις ιστορικές περιόδους, τις τοποθεσίες και τα γεγονότα. Επίσης προκύπτουν
συµπεράσµατα για τις σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ τους και τους τρόπους µε τους
οποίους οι ιστορικές περίοδοι, οι τοποθεσίες και τα γεγονότα αλληλεπιδρούν.

1.2 ∆οµή Εργασίας
Η συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία δοµείται σε έξι (6) κεφάλαια.
Το Κεφάλαιο 1 αποτελεί µια πρώτη εισαγωγή στην έννοια της χωρικής σκέψης, όπου
περιγράφεται η σηµασία της και αναφέρονται παραδείγµατα εφαρµογής της.
Το Κεφάλαιο 2 πραγµατεύεται την έννοια της χωρικής σκέψης. Αρχικά ορίζονται η χωρική
σκέψη, η χωρική ικανότητα και ο χωρικός εγγραµµατισµός, αναλύονται τα συστατικά τους
στοιχεία και αναφέρονται τρόποι µέτρησής τους. Στη συνέχεια διαχωρίζεται η έννοια της
γεωχωρικής σκέψης, µε βάση την κλίµακα και εξετάζεται ο βαθµός ενσωµάτωσής της στα
πεδία STEM και στις κοινωνικές επιστήµες ειδικότερα. Τέλος αναλύεται η σηµασία της και
καταγράφονται οι κατηγορίες στις οποίες εστίασαν οι έρευνες στο παρελθόν.
Το Κεφάλαιο 3 περιγράφει το ιστορικό του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, όπως ξετυλίγεται γύρω
από τις κινήσεις των ηγετών της Βρετανίας, των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης, Ουίνστον
Τσώρτσιλ, Φράνκλιν Ρούσβελτ και Γιόζεφ Στάλιν και των στρατευµάτων τους.
Το Κεφάλαιο 4 εισάγει την έννοια του χρόνου, µέσω της θεωρίας της Χρονικής Γεωγραφίας
του Hägerstrand, βασικό στοιχείο της οποίας αποτελεί ο χωρο-χρονικός κύβος. Αρχικά
αναλύεται η τεχνική οπτικοποίησης του χωρο-χρονικού κύβου, στη συνέχεια παραθέτονται
παραδείγµατα εφαρµογών του τόσο στην ιστορία όσο και σε πλήθος άλλων τοµέων και τέλος
αναφέρονται τα λογισµικά που διαθέτουν δυνατότητα υλοποίησής του.
Το Κεφάλαιο 5 περιγράφει τη διαδικασία ανάπτυξης του εργαλείου του χωρο-χρονικού
κύβου, δικαιολογώντας αρχικά την επιλογή της συγκεκριµένης οπτικής αναπαράστασης. Στη
συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία επιλογής και οργάνωσης των δεδοµένων και το
λογισµικό στο οποίο θα γίνει η υλοποίηση. Τέλος κατασκευάζεται ο κύβος και αξιολογείται
µε βάση τα ερωτήµατα που τέθηκαν στην αρχή και το βαθµό στον οποίο επιτεύχθηκε ο
βασικός στόχος της διπλωµατικής.
Το Κεφάλαιο 6 περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν, τόσο από τη θεωρητική
µελέτη της έννοιας της χωρικής σκέψης, όσο και από την διαδικασία υλοποίησης του χωροχρονικού κύβου. Τέλος γίνεται αναφορά σε πιθανές µελλοντικές βελτιώσεις και επεκτάσεις
της συγκεκριµένης εφαρµογής.
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κεφάλαιο 2

2 Χωρική Σκέψη
2.1 Η Έννοια της Χωρικής Σκέψης
Η ερµηνεία του όρου εξαρτάται από την σκοπιά υπό την οποία εξετάζεται. Την τελευταία
δεκαετία, η χωρική σκέψη έχει µελετηθεί ευρέως, ιδιαίτερα ως προς την σχέση της µε τις
γεωχωρικές επιστήµες και τεχνολογίες και λόγω της σηµασίας της στην επίλυση
προβληµάτων στη καθηµερινή ζωή και στην επιστήµη (Albert & Golledge, 1999; Battersby
κ.α., 2006; Bednarz, 2004; Golledge, 2003; Marsh κ.α., 2007). Λόγω της εκτενούς χρήσης του
όρου της χωρικής σκέψης, τόσο σε ακαδηµαϊκούς όσο και σε µη ακαδηµαϊκούς τοµείς,
υπάρχει ένα µεγάλο εύρος ορισµών (NRC, 2006; Eliot & Czarnolewski, 2007; Gersmehl,
2005; Gersmehl & Gersmehl, 2006, 2007; Golledge & Stimson, 1997; Harris, 1981; Marsh
κ.α., 2007; Montello κ.α., 1999) αλλά και όρων που χρησιµοποιούνται εναλλακτικά όπως
χωρική ικανότητα, χωρικός συλλογισµός, χωρική νοηµοσύνη, χωρική αντίληψη, χωρική
αίσθηση, χωρική συνείδηση, γεωγραφική σκέψη και περιβαλλοντική αντίληψη (Eliot, 1987;
Gardner, 1983; Golledge and Stimson, 1997; Gould and White, 1974; Kitchin, 1994; Kitchin
and Freundschuh, 2000; Newcombe and Huttenlocher, 2000; Portugali, 1996; Tversky,
2000a,b). Σε µια µελέτη για τον καθορισµό της δοµής της χωρικής σκέψης, οι Gersmehl &
Gersmehl (2006;2007) όρισαν τη χωρική σκέψη ως δεξιότητες που χρησιµοποιούν οι
γεωγράφοι προκειµένου να αναλύσουν τις χωρικές σχέσεις που υφίστανται στον κόσµο.
Σύµφωνα µε τους Linn και Petersen (1985), χωρική ικανότητα είναι µια γενική ικανότητα του
ανθρώπου για “αναπαράσταση, µετατροπή, συµβολική παραγωγή και ανάκληση στη µνήµη
µη λεκτικής πληροφορίας”.
Σύµφωνα µε την έκθεση του National Research Council (NRC, 2006) µε τίτλο Learning to
Think Spatially, ως χωρική σκέψη ορίζεται µία συλλογή γνωστικών δεξιοτήτων και
γνωστικών λειτουργιών που αποτελούνται από δηλωτικές (declarative) και αντιληπτικές
(perceptual) µορφές γνώσης και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να µετασχηµατίσουν
(transform) και να συνδυάσουν (combine) αυτή τη γνώση λειτουργώντας µέσα σε κάποια
χωρικά πλαίσια. Οι δηλωτικές µορφές γνώσης ή “χωρικά γεγονότα” (spatial facts)
συγκροτούνται από δηλωτικούς προσδιορισµούς χαρακτηριστικών των αντικειµένων όπως ότι
“η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας” ή ότι “το ανθρώπινο σώµα αποτελείται κατά
75% από νερό”. Οι αντιληπτικές µορφές γνώσης µπορούν να διακριθούν σε διαδικαστικές
(procedural) και διαµορφωτικές (configurational). Αυτού του είδους η γνώση περιλαµβάνει
πληροφορίες που δεν γίνονται αντιληπτές από τη συνείδηση. Ο Taylor (2008) εκτιµά πως,
όσον αφορά την αντιληπτική γνώση, ο “αιτίας λογισµός” δεν σχετίζεται µε την απόκτησή της.
Τα δεδοµένα ή αλλιώς στοιχεία αποτελούν µια σειρά από αριθµητικά, ποσοτικά ή ποιοτικά
χαρακτηριστικά ενός συνόλου, σε µη επεξεργασµένη, για το συγκεκριµένο στάδιο ανάλυσης,
µορφή (Κουτσόπουλος, 2008). Ως δεδοµένα µπορούν να θεωρηθούν µία χωρική
αναπαράσταση, ένα γραπτό κείµενο ή µια συλλογή αριθµών. Με τον όρο πληροφορία
υπονοείται κάποιος βαθµός επιλογής, οργάνωσης και προετοιµασίας των δεδοµένων για ένα
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σκοπό. (NRC, 2006). Προκειµένου να γίνει η αναγωγή των δεδοµένων σε πληροφορία
απαιτείται κατοχή γνώσης και δεξιοτήτων, όπως η χωρική σκέψη. Η ικανότητα των
ανθρώπων να χρησιµοποιούν το χώρο και τις αναπαραστάσεις µέσα σε αυτόν προκειµένου να
επεξεργαστούν και να εξαγάγουν πληροφορίες, καταδεικνύει τη δύναµη της χωρικής σκέψης.
Ως χωρικό πλαίσιο ορίζεται ο φυσικός ή νοητός χώρος µέσα στον οποίο τα δεδοµένα
ενσωµατώνονται, συσχετίζονται και δοµούνται σε σύνολα, γίνεται δηλαδή η µετάβαση από τα
δεδοµένα στην πληροφορία.
Σύµφωνα µε το NRC (2006), µπορούν να εντοπιστούν τρία χωρικά πλαίσια ή διαστάσεις της
χωρικής σκέψης:
→ Life space (Ζωτικός χώρος) Αφορά την γνώση µέσα στο χώρο στον οποίο ζουν και
κινούνται καθηµερινά οι άνθρωποι δηλαδή αποτελεί το πλαίσιο της καθηµερινής ζωής
και περιλαµβάνει τον καθηµερινό ή φυσικό γεωγραφικό χώρο των τεσσάρων διαστάσεων
(χωροχρόνος). Η χωρική σκέψη (ή χωρική αντίληψη ή περιβαλλοντική γνώση ή νοητική
χαρτογράφηση) αποτελεί το µέσο αντιµετώπισης των στατικών και δυναµικών χωρικών
σχέσεων µεταξύ αντικειµένων στο φυσικό περιβάλλον. Σχετίζεται µε τον τρόπο που οι
άνθρωποι αντιλαµβάνονται τον χώρο γύρω τους και συχνά περιλαµβάνει δραστηριότητες
πλοήγησης όπως εύρεση δρόµων και βέλτιστης διαδροµής µέσα στην πόλη καθώς και
καθηµερινές δραστηριότητες όπως η συναρµολόγηση ενός επίπλου ακολουθώντας τις
οδηγίες και η φόρτωση του αυτοκινήτου µε αποσκευές ώστε να µεγιστοποιείται ο
διαθέσιµος χώρος.
→ Physical space (Φυσικός χώρος) Αφορά τη γνώση ή αλλιώς επίγνωση για το χώρο
(γεωγραφία του φυσικού χώρου) και δοµείται στον τεσσάρων διαστάσεων κόσµο του
χωροχρόνου. Εστιάζει στην επιστηµονική κατανόηση της φύσης, της δοµής και της
λειτουργίας φαινοµένων που κυµαίνονται από µικροσκοπικές σε αστρονοµικές κλίµακες.
Περιλαµβάνει την κατανόηση φαινοµένων όπως είναι η οργάνωση της παγκόσµιας
οικονοµίας, η διάχυση του πολιτισµού ή τα σχήµατα και οι δοµές των αστικών περιοχών
και η µορφή της έλικας του DNA.
→ Intellectual space (Πνευµατικός χώρος) Αφορά την γνώση ή αλλιώς επίγνωση µε τον
χώρο. Η γνώση ή το αντικείµενο που εξετάζεται δεν είναι απαραίτητα χωρικό όµως
µπορούν να του δοθούν χωρικά χαρακτηριστικά δηλαδή να χωρικοποιηθεί αναθέτοντάς
του θέση ή συντεταγµένες σε ένα πραγµατικό ή νοητό χώρο. Η βασική προϋπόθεση είναι
η µετατροπή δεδοµένων των σχέσεων µεταξύ αντικειµένων σε τοποθεσίες και συνεπώς
οργάνωση των αντικειµένων σε κάποιο χώρο. Για παράδειγµα µέσω γραφικής
απεικόνισης σύνθετων αριθµητικών δεδοµένων, µπορούν να κατανοηθούν καλύτερα και
να αποκαλυφθούν πρότυπα που αυτά ακολουθούν. Ένα κλασσικό παράδειγµα της
γεωγραφίας του πνευµατικού χώρου αποτελεί ο εννοιολογικός χάρτης (concept map), ο
οποίος αντιµετωπίζει τις έννοιες ως χαρακτηριστικά προς απεικόνιση και ορίζει τη θέση
και οργάνωσή τους στο χώρο χρησιµοποιώντας µέτρα οµοιότητας. Η οµοιότητα µπορεί
να καθοριστεί ως προς τη λειτουργία, τη καταγωγή, τη δοµή ή την εµφάνιση.
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∆εν υπάρχει ένας και µοναδικός τρόπος να σκέφτεται κανείς χωρικά, όπως δεν υπάρχει και
ένας µοναδικός µαθηµατικός συλλογισµός (NRC, 2006 σελ. 26). Η διαδικασία της χωρικής
σκέψης περιλαµβάνει ένα ευρύ σύνολο ικανοτήτων που συνδέονται µεταξύ τους και µπορούν
να διδαχθούν σε άτοµα ανεξαρτήτως ηλικίας, µόρφωσης, επιστηµονικού πεδίου και επιπέδου
διαβίωσης. Η χωρική ικανότητα γίνεται αντιληπτή ως ένα χαρακτηριστικό που διαθέτει ο
άνθρωπος και σαν ένας τρόπος να χαρακτηριστεί η ικανότητά του να εκτελεί διανοητικά
λειτουργίες όπως είναι η περιστροφή και η αλλαγή προοπτικής. Σύµφωνα µε τους Linn και
Petersen (1985), χωρική ικανότητα είναι µια γενική ικανότητα του ανθρώπου για
“αναπαράσταση, µετατροπή, συµβολική παραγωγή και ανάκληση στη µνήµη µη
λεκτικής πληροφορίας”. Η χωρική ικανότητα εποµένως δεν αποτελεί ένα χαρακτηριστικό µε
το οποίο ο άνθρωπος γεννιέται αλλά, σύµφωνα µε τον Piaget (1956), αναπτύσσεται στα
πρώιµα στάδια της παιδικής ηλικίας. Η ικανότητα του ατόµου να σκέφτεται χωρικά
καλλιεργείται και αναπτύσσεται µε τη χρήση διαφόρων εργαλείων και µεθόδων, µέσω
συλλογιστικών διαδικασιών και εννοιών του χώρου, τόσο µέσω της εκπαίδευσης όσο και
εµπειρικά. Σύµφωνα µε τους Baenninger και Newcombe (1989), η βαθµολογία στα χωρικά
τεστ συνήθως βελτιώνεται τόσο µε την εξάσκηση όσο και µε την εκπαίδευση, όµως για να
είναι πιο αποτελεσµατική η εκπαίδευση από την απλή εξάσκηση, πρέπει να έχει µια µέση
διάρκεια τουλάχιστον 3 εβδοµάδων και περισσότερες από µία εκπαιδευτικές συνεδρίες.

2.1.1 Μορφές – συστατικά χωρικής σκέψης
Σύµφωνα µε το NRC (2006), η χωρική σκέψη συνεπάγεται γνώση σχετικά µε το χώρο
(space), τις αναπαραστάσεις (representations) και τον συλλογισµό (reasoning).
→ Ο χώρος (space) παρέχει το εννοιολογικό και µαθηµατικό πλαίσιο µέσα στο οποίο τα
δεδοµένα ενσωµατώνονται, συσχετίζονται και δοµούνται σε σύνολα. (NRC, 2006,
p25). Οι έννοιες του χώρου περιλαµβάνουν τις σχέσεις µεταξύ µονάδων µέτρησης,
τρόπων υπολογισµού αποστάσεων και διαστάσεων αντικειµένων, τις έννοιες της
εγγύτητας, της συνέχειας και της τοπολογίας, τη βάση των συστηµάτων αναφοράς και
τη φύση του χώρου δηλαδή τη διάκριση µεταξύ δισδιάστατου και τρισδιάστατου
χώρου.
→ Οι αναπαραστάσεις (representations) παρέχουν το µέσο στο οποίο µπορούν να
αποθηκευτούν δοµηµένες πληροφορίες, να αναλυθούν, να κατανοηθούν και να
µεταδοθούν σε άλλους. Μπορούν να είναι εσωτερικές µε γνωσιακή διάσταση ή
εξωτερικές µε γραφική, γλωσσική, φυσική κ.α. διάσταση. Τα εργαλεία
αναπαράστασης µπορούν να είναι στατικά και δυναµικά, όπως για παράδειγµα χάρτες,
διαγράµµατα και ψηφιακά µοντέλα για οπτικοποίηση των σχέσεων µεταξύ
απεικονίσεων, αντικειµένων και κατανόηση των διαφορών µεταξύ των
χαρτογραφικών προβολών.
→ Ο συλλογισµός (reasoning) παρέχει τα µέσα για τον χειρισµό, την ερµηνεία και την
εξήγηση αυτών των δοµηµένων πληροφοριών. Περιλαµβάνει συλλογιστικές
διαδικασίες όπως εκτιµήσεις, συµπεράσµατα και αποφάσεις. Για παράδειγµα τέτοιες
διαδικασίες είναι ο νοητός υπολογισµός της ελάχιστης απόστασης, που µπορεί να γίνει
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µε διάφορους τρόπους, η ικανότητα παρεµβολής και παρέκτασης θα µπορούσε να
συµβάλλει στην εκτίµηση της κλίσης από έναν χάρτη µε ισοϋψείς ή την εύρεση νέας
διαδροµής βάσει πληροφοριών κίνησης από το ραδιόφωνο.
Οι αναπαραστάσεις των οντοτήτων µπορούν να υποστούν µετασχηµατισµούς, µέσω των
οποίων δηµιουργούνται νοητικές αναπαραστάσεις του χωρικού κόσµου. Άλλωστε, ένα ισχυρό
χαρακτηριστικό της χωρικής σκέψης λειτουργεί, χειρίζεται και µετασχηµατίζεται σε
αναπαραστάσεις. Παρεκτείνοντας (extrapolating) νοητικά µια διαδροµή στην οποία κινείται
µια οντότητα, µπορεί να γίνει πρόβλεψη του χρόνου και της τοποθεσίας άφιξης.
Περιστρέφοντας νοητικά ένα αντικείµενο µπορεί να προσδιοριστεί αν αυτό θα χωρέσει σε ένα
δωµάτιο, σε ένα αυτοκίνητο ή σε µία βαλίτσα. Επεκτείνοντας νοητικά µια γραµµή ενός
γραφήµατος, µπορεί να ανιχνευτεί µία τάση.
Στον κόσµο γενικότερα, οι οντότητες κινούνται µε διαφορετικούς τρόπους και κατευθύνσεις,
αλλάζουν σχήµα, χρώµα και υφή µε τακτικό και προβλέψιµο τρόπο. Γι’ αυτό τον λόγο,
πολλοί νοητικοί µετασχηµατισµοί παράλληλα κωδικοποιούν τις αλλαγές ώστε να
διαµορφωθούν νοητικές αναπαραστάσεις των µεταβαλλόµενων οντοτήτων. Η πρόβλεψη
αυτών των αλλαγών είναι κρίσιµη για την αλληλεπίδραση µε τον κόσµο και συνεπάγεται τη
νοητική θέσπισή τους. Επίσης διευκολύνουν την ανάκληση και διαβίβαση των πληροφοριών.
Οι Linn και Petersen (1986) ξεχωρίζουν 3 κατηγορίες χωρικής ικανότητας
→ Χωρική αντίληψη (spatial perception). Αφορά στην ικανότητα του ατόµου να
προσδιορίζει χωρικές σχέσεις, έχοντας αντίληψη της δικής του τοποθεσίας ή θέσης ως
προς ένα άλλο αντικείµενο στο χώρο.
→ Νοητική περιστροφή (mental rotation). Είναι η ικανότητα νοητικής στρέψης ενός
αντικειµένου στο χώρο. Έρευνες σε παιδιά µικρής ηλικίας έχουν δείξει διαφορές στις
επιδόσεις ανάλογα µε το φύλλο. Φαίνεται πως τα αγόρια δίνουν περισσότερα δείγµατα
ευελιξίας στη νοητική περιστροφή απ’ ότι τα κορίτσια (Moore & Johnson, 2008;
Quinn & Liben, 2008). Η διαδικασία προσδιορισµού της ικανότητας νοητικής
περιστροφής αντικειµένων περιλαµβάνει τόσο δισδιάστατες όσο και τρισδιάστατες
εργασίες νοητικής περιστροφής όπως κάρτες, σχήµατα και σηµαίες.
→ Χωρική οπτικοποίηση (spatial visualization). Περιλαµβάνει χωρικές εργασίες που
αφορούν σε πολλαπλών σταδίων αναλυτικές εργασίες και που απαιτούν ευελιξία στην
επιλογή στρατηγικής.
Προκειµένου να γίνουν κατανοητές οι βασικές διαφορές στους τρόπους µε τους οποίους οι
άνθρωποι σκέφτονται χωρικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η διάκριση µεταξύ “αρχάριου” και
“ειδικού”.
Ειδικά στην επιστήµη, ένας βασικός στόχος είναι να µάθουν να εξάγουν λειτουργικές
πληροφορίες από χωρικές δοµές και να κατανοήσουν πώς και γιατί κάτι λειτουργεί.
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Στην προσπάθεια εκµάθησης των παραπάνω µπορεί να γίνει διάταξη των συνιστωσών
εργασιών (component tasks) της χωρικής σκέψης ως προς την σχετική δυσκολία.
1) Εξαγωγή χωρικών δοµών. Είναι µια διαδικασία περιγραφής των προτύπων και
αποτελεί το πρώτο και ευκολότερο βήµα. Περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των
σχέσεων µεταξύ των συστατικών µιας χωρικής αναπαράστασης και την κατανόησή
τους, όσον αφορά τα µέρη και τα σύνολα που δηµιουργούν πρότυπα και συνεκτικά
σύνολα.
2) Εκτέλεση χωρικών µετασχηµατισµών. Το συγκεκριµένο βήµα είναι δυσκολότερο από
το πρώτο. Οι µετατοπίσεις στο χώρο ή οι µετασχηµατισµοί της κλίµακας δηλαδή
αλλαγές στην απόσταση θέασης είναι ευκολότερες από τις περιστροφές ή τις αλλαγές
προοπτικής δηλαδή τις αλλαγές στη γωνία θέασης και στο αζιµούθιο). Αντίθετα, η
νοητή οπτικοποίηση των σχετικών κινήσεων διαφορετικών µερών του αντικειµένου
µπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη.
3) Άντληση λειτουργικών συµπερασµάτων. Αποτελεί το τρίτο και δυσκολότερο βήµα αλλά
ταυτόχρονα το πιο κοµβικό στη διαδικασία της επιστηµονικής, ή γενικότερα της
χωρικής, σκέψης. Απαιτεί τον καθορισµό χρονικών αλληλουχιών και σχέσεων αιτίαςαποτελέσµατος.
Σύµφωνα µε τους Gersmehl & Gersmehl (2007), η διαδικασία της χωρικής σκέψης είναι πολύ
σύνθετη για να περιγραφεί από 5 θέµατα (themes of geography) (τοποθεσία, θέση,
αλληλεπίδραση ανθρώπου και περιβάλλοντος, κίνηση και περιφέρεια) όπως ορίστηκαν από το
National Council for Geographic Education και την Association of American Geographers
(1984), κάτι που µπορεί να δικαιολογήσει την αναθεώρηση των παιδαγωγικών στόχων της
γεωγραφίας. Οι καθηγητές πρέπει να ενθαρρυνθούν να συµπεριλάβουν και άλλες µορφές
χωρικής σκέψης στη διδασκαλία καθώς µια ευρύτερη λίστα χωρικών λειτουργιών θα τους
παρέχει καλύτερα εργαλεία ώστε να ανταποκριθούν στις διαφορετικές ανάγκες και τρόπους
που ο κάθε µαθητής οργανώνει την πληροφορία για τον χώρο. Για παράδειγµα το χωρικό
πρότυπο του κλίµατος θα µπορούσε να διδαχθεί πιο αποτελεσµατικά ζητώντας από τους
µαθητές να σκεφτούν τις χωρικές ιεραρχίες, µεταβάσεις και αναλογίες. Έτσι ο Gersmehl
(2008) παρουσιάζει 8 µορφές χωρικής σκέψης, βασιζόµενος σε µελέτες νευρολογίας,
αναπτυξιακής ψυχολογίας και άλλων επιστηµών. Αυτές είναι:
→ η σύγκριση (comparison). Ένας τρόπος να προσδιοριστούν οι συνθήκες και οι
σχέσεις που επικρατούν σε νέα µέρη που συναντά ο άνθρωπος, είναι συγκρίνοντάς τες
µε µέρη που είναι πιο οικεία. Από µελέτες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας έχει
προσδιοριστεί πως η σύγκριση δρα ως γέφυρα προς άλλες µορφές της χωρικής
σκέψης (Gentner & Namy, 1999). Η σύγκριση επίσης χρησιµοποιείται από
εκπαιδευτικούς ως εργαλείο µάθησης της γλώσσας, των µαθηµατικών καθώς και των
τεχνών. Πρόσφατα παρατηρήθηκε µια έξαρση στη χρήση γραφικών εργαλείων όπως
είναι τα διαγράµµατα Venn (Venn diagrams). Πρόκειται για µια τεχνική που βοηθάει
τους µαθητές να οργανώσουν λέξεις σε οµάδες µέσα στον χώρο προκειµένου να τις
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θυµούνται ευκολότερα καθώς δείχνει όλες τις πιθανές λογικές σχέσεις µεταξύ
πεπερασµένων συνόλων.
→ η αύρα ή περιβάλλουσα ατµόσφαιρα (aura) είναι µία ζώνη επιρροής γύρω από ένα
αντικείµενο. Για παράδειγµα κάδοι σκουπιδιών, θορυβώδεις µηχανές και έντονα φώτα
έχουν µια προφανή επίδραση στην γύρω περιοχή. Το ίδιο ισχύει και για µεγαλύτερες
γεωγραφικές οντότητες όπως είναι τα ποτάµια, τα αεροδρόµια, οι δρόµοι ταχείας
κυκλοφορίας, τα εργοστάσια, τα πάρκα και οι στρατιωτικές βάσεις, που µπορούν να
επηρεάσουν της ποιότητα ζωής, τις αξίες των ακινήτων ακόµα και το επίπεδο
ασφάλειας στις περιοχές περιµετρικά τους. Εποµένως η ανάλυση του εύρους και της
έντασης της επιρροής γύρω από αντικείµενα αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι της
εφαρµοσµένης γεωγραφίας τόσο σε µεγαλύτερες τάξεις του σχολείου όσο και στην
ενήλικη ζωή (Eldridge & Jones, 1991; Ferscha κ.α., 2004). Επίσης µπορούν να
εξαχθούν σηµαντικά συµπεράσµατα αποτυπώνοντας τα αποτελέσµατα της επιρροής
στον χάρτη. Για παράδειγµα µια µεγάλη πόλη είναι πιθανό να έχει µια οικονοµική
επιρροή που ενθαρρύνει τις εσωτερικές µετοικήσεις και αυξάνει τη πυκνότητα του
πληθυσµού σε κοντινές επαρχίες. Έτσι αν ένα άτοµο µεταφέρει αυτή την επίγνωση
της πιθανότητας επιρροής στην εργασία ανάγνωσης του χάρτη, δεν θα εκπλαγεί
βλέποντας, σε έναν χωροπληθή χάρτη του πληθυσµού, µια ζώνη µέσης πυκνότητας
γύρω από τον πυκνοκατοικηµένο πυρήνα σχεδόν κάθε µεγάλης αστικής περιοχής.
→ η περιοχή (region). Πρόκειται για ένα σύνολο γειτονικών τοποθεσιών που διαθέτουν
παρόµοιες συνθήκες και σχέσεις. Η διαδικασία της περιφερειοποίησης είναι στην
ουσία ένα είδος ταξινόµησης µε σαφή χωρική διάσταση. Το µυαλό ψάχνει για µέρη
που έχουν κάτι κοινό και είναι γειτονικά ή τουλάχιστον κοντά το ένα στο άλλο
(DeLoache & Todd, 1988; Gelman & Markman, 1986; Wiener κ.α., 2004). Ο
χωρισµός σε περιοχές έχει συζητηθεί περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες µορφές
χωρικής σκέψης στα µαθήµατα και στα βιβλία γεωγραφίας. Η χρήση της
περιφερειοποίησης ως εργαλείο οργάνωσης της γνώσης αποτελεί µία από τις βασικές
συµβολές του επιστηµονικού πεδίου της γεωγραφίας
→ η µετάβαση (transition). Ως χωρική µετάβαση ορίζεται η αλλαγή από ένα µέρος σε
ένα άλλο. Για παράδειγµα, η κλίση του εδάφους, δηλαδή η αλλαγή του υψοµέτρου
µεταξύ δύο περιοχών µπορεί να είναι το ίδιο σηµαντική µε το πραγµατικό υψόµετρο
της περιοχής δηλαδή µιας κατάστασης αυτής της περιοχής. Πρόσφατες νευρολογικές
µελέτες υποστηρίζουν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποθηκεύει πληροφορίες για τις
περιβαλλοντικές διαβαθµίσεις (environmental gradients) σαν έναν παράλληλο και
ανεξάρτητο τρόπο επεξεργασίας των χωρικών πληροφοριών (Jacobs & Schenk, 2003;
Histed & Miller, 2006)
→ η ιεραρχία (hierarchy) αποτελείται από ένθετες περιοχές διαφορετικού µεγέθους και
είναι εύκολο να αποτυπωθεί µε διοικητικά όρια. Ένας νοµός για παράδειγµα είναι
µέρος µιας µεγαλύτερης περιφέρειας και συνολικά µιας χώρας. Ταυτόχρονα,
περιλαµβάνει µικρότερες περιοχές στο εσωτερικό του, τις επαρχίες και αυτές µε τη
σειρά τους περιλαµβάνουν ∆ήµους, οι οποίοι µπορεί να έχουν πόλεις, οι οποίες
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διαθέτουν γειτονιές κ.ο.κ.. Η οργάνωση των χώρων σε ιεραρχίες ξεκινά από πολύ
µικρές ηλικίες, όµως η αποτελεσµατικότητα αυτής της διαδικασίας παρεµποδίζεται
από την τάση να υπερφορτωθεί η χωρικά λειτουργική µνήµη µε πολλές ανοργάνωτες
πληροφορίες (Sandberg, 1999; Liben & Yekel, 1996).
→ η αναλογία (analogy). Χωρικά ανάλογα είναι τα µέρη που µπορεί να απέχουν το ένα
από το άλλο αλλά έχουν περιοχές που είναι παρόµοιες και συνεπώς µπορεί να
διαθέτουν και άλλες συνθήκες ή σχέσεις που να είναι παρόµοιες. Για παράδειγµα το
Los Angeles και η Casablanca βρίσκονται σε διαφορετικές ηπείρους όµως απέχουν
περίπου την ίδια απόσταση βόρεια του ισηµερινού και τοποθετούνται και οι δύο
κοντά στη δυτική ακτή της αντίστοιχης ηπείρου. Επίσης και οι δύο καταλαµβάνουν
µια παρόµοια θέση σε χαµηλούς λόφους µεταξύ του ωκεανού και παραθαλάσσιων
βουνών. Συνεπώς και οι δύο πόλεις θα διαθέτουν παρόµοιο κλίµα δηλαδή ζεστά και
ξηρά καλοκαίρια και ήπιους και σχετικά βροχερούς χειµώνες. Αυτές οι κλιµατικές
συνθήκες επιτρέπουν κοντά σε αυτές τις πόλεις τη καλλιέργεια συγκεκριµένων ειδών
κ.ο.κ.. Ο συλλογισµός µέσω της αναλογίας ξεκινά να αναπτύσσεται από πολύ µικρές
ηλικίες και είναι µια ισχυρή µέθοδος οργάνωσης εντυπώσεων και υποθέσεων για τον
κόσµο.
→ το πρότυπο (pattern). Χωρικό πρότυπο είναι µια διάταξη αντικειµένων που είναι
ορατή, µπορεί να περιγραφεί και δεν είναι τυχαία δηλαδή µπορεί να είναι µια
ανισσοροπία, µια διάταξη, µια κλάση ή µια παράταξη αντικειµένων. Η ικανότητα
εντοπισµού προτύπων εξαρτάται εν µέρει από προηγούµενη γνώση των δυνάµεων που
καθορίζουν ποια πρότυπα δεν είναι τυχαία. Γι αυτό το λόγο, παρά το γεγονός ότι η
ικανότητα ανάλυσής τους εκδηλώνεται στη προνηπιακή ηλικία, συνεχίζει να
αναπτύσσεται και να εξελίσσεται κατά την παιδική ηλικία αλλά και κατά την ενήλικη
ζωή του ατόµου (Burack κ.α., 2000). Ακόµα και µετά την ενηλικίωση, η
αποτελεσµατικότητα της ανάλυσης προτύπων εξαρτάται εν µέρει από το πόσο συχνά
και µε πόση επιτυχία ο άνθρωπος αναζητούσε τα χωρικά µοτίβα στο παρελθόν.
→ η συσχέτιση (association) είναι ένα ζεύγος χαρακτηριστικών που τείνουν να
συναντώνται µαζί στις ίδιες τοποθεσίες. Προκειµένου να την αναπτύξουν, τα παιδιά
πρέπει να ενθαρρυνθούν να παρατηρούν πότε τα ίδια ζεύγη χαρακτηριστικών
εµφανίζονται µαζί σε διαφορετικές τοποθεσίες (Hund κ.α., 2002; Cornell κ.α., 1989).
Σε µεγαλύτερες ηλικίες, τα παιδιά µπορούν να µάθουν πώς να εφαρµόζουν την
ικανότητα σύγκρισης των χωρικών προτύπων µε σκοπό να αποκαλύψουν χωρικές
συσχετίσεις που είναι πιθανό να διαθέτουν περιστασιακή σηµασία.
Τέλος ο Gersmehl (2008) υποστήριξε ότι µια έρευνα επικεντρωµένη στον ανθρώπινο
εγκέφαλο δείχνει ότι αυτές οι µορφές χωρικής σκέψης έχουν διακριτά ή ανεξάρτητα
νευρολογικά θεµέλια. Στη συνέχεια, η ευελιξία του ανθρώπινου µυαλού επιτρέπει να
εφαρµοστούν αυτές οι νοητικές χωρικές λειτουργίες τόσο σε φανταστικά ερεθίσµατα όσο και
σε αντιληπτά, παρέχοντας έτσι τα µέσα όχι µόνο για να γίνει πρόβλεψη καταστάσεων και
διεργασιών στον κόσµο αλλά και για να δηµιουργηθούν διανοητικά νέες καταστάσεις και
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διεργασίες. Συνεπώς, δεν αντικατοπτρίζονται πιστά όλες οι µεταβολές που παρατηρούνται
στον κόσµο, σε νοητικούς µετασχηµατισµούς (NRC, 2006).
Ο χειρισµός των χωρικών αναπαραστάσεων αποτελεί τη βάση για την εξαγωγή
συµπερασµάτων, την πρόβλεψη και τη δηµιουργικότητα. Επίσης, ο µετασχηµατισµός
χωρικών αναπαραστάσεων είναι στοιχειώδης για την ανάπτυξη επιστηµονικού συλλογισµού,
από την κατανόηση νέων καταστάσεων µέχρι τη δηµιουργία και δοκιµή των νέων ιδεών. Οι
χειρουργοί χρησιµοποιούν χωρικούς µετασχηµατισµούς προκειµένου να εξετάσουν µια νέα
χειρουργική επέµβαση ενώ οι γεωλόγοι προκειµένου να κατανοήσουν τον τρόπο µε τον οποίο
οι σεισµοί διαµόρφωσαν τους σχηµατισµούς πετρωµάτων που παρατηρούν. Μερικοί από τους
χωρικούς µετασχηµατισµούς που οι άνθρωποι µπορούν να εφαρµόσουν περιλαµβάνουν:
•

Αλλαγή προοπτικής (πλαισίου αναφοράς)

•

Αλλαγή προσανατολισµού (νοητική περιστροφή)

•

Μετατροπή σχηµάτων

•

Αλλαγή µεγέθους

•

Μετακίνηση συνόλων

•

Αναδιαµόρφωση µερών ή ανίχνευση ενσωµατωµένων στοιχείων

•

Μεγέθυνση και σµίκρυνση

•

∆ιαδραµάτιση (enacting)

Πολλοί από τους παραπάνω µετασχηµατισµούς έχουν ιδιαίτερη σηµασία καθώς η δεξιότητα
στην εκτέλεσή τους συνεπάγεται απόδοση σε σύνθετες εργασίες χωρικού συλλογισµού. Η
αλλαγή προσανατολισµού ή νοητική περιστροφή (Shepard & Cooper, 1982), η αλλαγή
προοπτικής ή αλλαγή του πλαισίου αναφοράς (Franklin & Tversky, 1990) και η
αναδιαµόρφωση µερών ή η ανίχνευση ενσωµατωµένων στοιχείων (Suwa & Tversky, 2001)
φαίνεται να συµµετέχουν σε ένα µεγάλο αριθµό χωρικών εργασιών. Η νοητική περιστροφή
σχετίζεται µε το πιάσιµο και τον χειρισµό αντικειµένων, η αλλαγή προοπτικής συµβάλλει
στην πλοήγηση, η αναδιαµόρφωση µερών επιτρέπει την αναδιοργάνωση του χωρικού κόσµου
και η ανίχνευση ενσωµατωµένων στοιχείων επιτρέπει την αναγνώριση ατόµων µέσα στο
πλήθος.
Πιο συγκεκριµένα, η αλλαγή προοπτικής ή αλλιώς αλλαγή του πλαισίου αναφοράς,
περιλαµβάνει την νοητική αλλαγή του σηµείου θέασης ενός αντικειµένου ή ενός
περιβάλλοντος. Σε κάθε ανταλλαγή χειραψίας, πρέπει ο άνθρωπος να αλλάξει νοητικά το
πλαίσιο αναφοράς, αν και το συγκεκριµένο κοµµάτι χωρικής συµπεριφοράς έχει γίνει
αυτοµατοποιηµένο στους περισσότερους ενήλικες (NRC, 2006). Η δυσκολία της νοητικής
αλλαγής του πλαισίου αναφοράς γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή όταν ο άνθρωπος πρέπει να
δώσει οδηγίες πλοήγησης σε κάποιον που έχει χαθεί. Εξετάζοντας την επιστηµονική διάσταση
της χωρικής σκέψης, οι χειρουργοί πρέπει νοητικά να αλλάξουν προοπτική προκειµένου να
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σχεδιάσουν και να εκτελέσουν µια εγχείριση ενώ οι γεωλόγοι προκειµένου να µεταβούν
νοητικά από όψεις σε διατοµές.
Η νοητική περιστροφή είναι στενά συνδεδεµένη µε την αλλαγή προοπτικής και επιτρέπει
στους ανθρώπους να φανταστούν την αλλαγή της θέσης ενός αντικειµένου µέσα σε ένα
περιβάλλον. Για παράδειγµα, µπορούν να περιστρέψουν νοητικά µια εικόνα στον τοίχο ώστε
να προσδιορίσουν αν θα φαίνεται καλύτερα µε έναν διαφορετικό προσανατολισµό, Η νοητική
περιστροφή είναι επίσης χρήσιµη στους γεωµέτρες για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων
γεωµετρικών σχηµάτων.
Η διαδραµάτιση (enacting) αποτελεί µια ειδική περίπτωση χωρικού µετασχηµατισµού που
συνδυάζει τη χωρική σκέψη µε την κινητική σκέψη (motoric thinking) (Schwartz, 1999).
Όπως η χωρική σκέψη βασίζεται σε αντιληπτική επεξεργασία, έτσι και η κινητική σκέψη έχει
τη δράση σαν βάση της. Η δράση επιτυγχάνεται µέσω της αλληλεπίδρασης του χώρου που
καταλαµβάνει το σώµα του ανθρώπου στο χώρο του κόσµου γύρω του. Το enacting αποτελεί
τη βάση νοητικών πρακτικών τεχνικών που χρησιµοποιούν αθλητές, ρήτορες, µουσικοί κ.α.
προκειµένου να προετοιµάσουν τις παραστάσεις τους. Επίσης µπορεί να συµβάλλει στην
κατανόηση τόσο των δυνάµεων όσο της µηχανικής και των αλληλουχιών ενεργειών. Για
παράδειγµα, εφαρµόζεται προκειµένου να οδηγηθεί ένα σκάφος ή ένα αυτοκίνητο ή ένα
ποδήλατο και να γίνει κατανοητή η δύναµη του ανέµου στις τρεις αυτές περιπτώσεις, η
επίδραση των ωκεάνιων ρευµάτων στο σκάφος και της βαρύτητας στο αυτοκίνητο ή το
ποδήλατο.
Επίσης µπορεί να καθορίσει τη σειρά των χωρικών µετασχηµατισµών όταν εφαρµόζονται
διαδοχικά διάφοροι µετασχηµατισµοί στην ίδια αναπαράσταση. Έτσι, όταν οι άνθρωποι
πρέπει να εφαρµόσουν πολλούς µετασχηµατισµούς στο ίδιο σχήµα, προκειµένου να λύσουν
γεωµετρικές αναλογίες, πρώτα µετακινούν το σχήµα (θέση), µετά αλλάζουν τον
προσανατολισµό του, στη συνέχεια καθορίζουν το µέγεθός του (κλίµακα) και τέλος
προσθέτουν µέρη στο σχήµα. Η συγκεκριµένη σειρά αντιστοιχεί ακριβώς στη σειρά µε την
οποία η άνθρωποι σχεδιάζουν τα σχήµατα, αρχικά αποφασίζουν από πού θα ξεκινήσουν τη
σχεδίαση (θέση), έπειτα τη διεύθυνση κατά την οποία θα κινηθούν (προσανατολισµός) και
τέλος πόσο µακριά θα προχωρήσουν το σχέδιο (κλίµακα) (Novick and Tversky, 1987).
Συνεπώς, η σειρά εκτέλεσης των νοητών µετασχηµατισµών σε πολύπλοκες συλλογιστικές
εργασίες (reasoning tasks) αντιστοιχεί στη σειρά εκτέλεσης των ανάλογων εξωτερικών
εργασιών (external tasks), υποδηλώνοντας πως η αναπαράσταση ενός σχεδίου εσωτερικεύεται
και εφαρµόζεται σε άλλες νοητικές εργασίες.

2.1.2 Χωρικός εγγραµµατισµός (spatial literacy)
Ο εγγραµµατισµός (literacy) είναι µία κανονιστική δήλωση του τι πρέπει να ξέρουν και να
είναι σε θέση να κάνουν µε αυτή τη γνώση τα µέλη µιας κουλτούρας. Καθώς ο άνθρωπος
γίνεται χωρικά εγγράµµατος, αναπτύσσει παράλληλα µία γενική χωρική συµπεριφορά που
αναγνωρίζεται ως ικανότητα και προθυµία να διατυπώνει τα προβλήµατα µε χωρικούς όρους
δηλαδή να χρησιµοποιεί χωρικές λέξεις για να εκφράσει τα στοιχεία του και µέσω αυτών να
οδηγείται στη λύση του προβλήµατος. Συνδέοντας τη χωρική γνώση, χωρικούς τρόπους
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σκέψης και δράσης και χωρικών ικανοτήτων µε τη παραπάνω γενική χωρική συµπεριφορά, ο
άνθρωπος αποκτά ένα ευέλικτο και ισχυρό τρόπο σκέψης, που µεταφέρεται και εφαρµόζεται
σε ένα εύρος καταστάσεων τόσο στην καθηµερινή ζωή όσο και στην επιστήµη.
Χωρικά εγγράµµατοι µαθητές, που έχουν αναπτύξει το κατάλληλο επίπεδο χωρικής γνώσης
και ικανοτήτων σε χωρικούς τρόπους σκέψης και δράσης, µαζί µε σύνολα χωρικών
δυνατοτήτων, διαθέτουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά:
•

Έχουν τη συνήθεια να σκέφτονται χωρικά, δηλαδή γνωρίζουν πού, πότε, πώς και γιατί
να σκεφτούν χωρικά.

•

Εφαρµόζουν τη χωρική σκέψη µε έναν τεκµηριωµένο τρόπο. Αυτό σηµαίνει πως
διαθέτουν ευρεία και βαθιά γνώση των χωρικών εννοιών και των χωρικών
αναπαραστάσεων, έχουν έλεγχο του χωρικού συλλογισµού χρησιµοποιώντας µια
ποικιλία χωρικών τρόπων σκέψης και δράσης και διαθέτουν καλά ανεπτυγµένες
χωρικές δυνατότητες χρήσης υποστηρικτικών εργαλείων και τεχνολογιών.

•

Υιοθετούν µια κριτική στάση απέναντι στη χωρική σκέψη. Μπορούν να αξιολογήσουν
τη ποιότητα των χωρικών δεδοµένων ανάλογα µε τη πηγή και την πιθανή ακρίβεια και
αξιοπιστία τους, µπορούν να χρησιµοποιήσουν αυτά τα χωρικά δεδοµένα προκειµένου
να δοµήσουν, να διατυπώσουν και να υποστηρίξουν έναν συλλογισµό ή µια άποψη
στην επίλυση προβληµάτων και απάντηση ερωτηµάτων, καθώς και να αξιολογήσουν
την εγκυρότητα των επιχειρηµάτων βασιζόµενοι σε χωρικές πληροφορίες.

Οι ικανότητες που ορίζουν τη χωρική σκέψη µαθαίνονται από τον άνθρωπο µέσα σε ένα
συγκεκριµένο πλαίσιο και µπορούν να υποστηριχθούν από εργαλεία και τεχνολογίες, τα οποία
η κάθε επιστήµη προσαρµόζει στις ανάγκες της. Στα µαθηµατικά, οι σπουδαστές µαθαίνουν
να χρησιµοποιούν αριθµοµηχανές γραφικών παραστάσεων, στο σχέδιο χρησιµοποιούν
σχεδιαστικά προγράµµατα (CAD) και στη γεωγραφία µαθαίνουν να χρησιµοποιούν
συστήµατα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS). Τα παραπάνω εργαλεία και τεχνολογίες
υποστηρίζουν διαφορετικές εργασίες. Οι αριθµοµηχανές γραφικών παραστάσεων
χρησιµοποιούνται στην έρευνα και στη διδασκαλία, οι εννοιολογικοί χάρτες
χρησιµοποιούνται για τη δόµηση των ιδεών, το CAD για σχεδίαση και τα GIS για ανάλυση
γεωχωρικών δεδοµένων. Παράλληλα, για κάθε κατηγορία εργασιών, υπάρχουν ανταγωνιστικά
εργαλεία, που διαφέρουν ως προς την πολυπλοκότητα και το επίπεδο της τεχνολογίας που
χρησιµοποιείται.
Η εκπαιδευτική πρόκληση του χωρικού εγγραµµατισµού των νέων έχει τρεις πτυχές. Αρχικά
πρέπει να παρέχει στους µαθητές εµπειρία, χρησιµοποιώντας εργαλεία χαµηλής τεχνολογίας
όπως χαρτί, µολύβια, µοιρογνωµόνια, πυξίδες κ.α.. Επίσης είναι αναγκαίο να τους δίνονται
ευκαιρίες εκµάθησης εφαρµογών υψηλής τεχνολογίας που υποστηρίζουν τη χωρική σκέψη
και τέλος να αναπτύξουν τις ικανότητες που θα τους παρέχουν τη δυνατότητα εκµάθησης
νέων εφαρµογών χαµηλής και κυρίως υψηλής τεχνολογίας. Με την επίτευξη των παραπάνω
εκπαιδευτικών προκλήσεων, επιτυγχάνεται παράλληλα ο στόχος προώθησης µιας νέας γενιάς
χωρικά εγγράµµατων µαθητών.
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2.2 Μέτρηση χωρικής σκέψης
Η χωρική σκέψη διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο σε πολλά επιστηµονικά πεδία, συνεπώς δεν
αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η χωρική ικανότητα σχετίζεται µε επιτυχία σε πλήθος
επιστηµονικών πεδίων όπως στη φυσική (Kozhevnikov κ.α., 2007) στη χηµεία (Coleman &
Gotch, 1998), στη γεωλογία (Orion κ.α., 1997), τα µαθηµατικά (Casey κ.α., 1997), τη
µηχανική (Peters κ.α., 1995) και την ιατρική (Schueneman κ.α., 1984). Μια πρόσφατη,
µακροχρόνια, µελέτη που εφαρµόστηκε σε ταλαντούχους αποφοίτους Λυκείου δείχνει πως η
χωρική ικανότητα µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό παράγοντα πρόβλεψης της µετέπειτα
συµµετοχής τους στους κλάδους της επιστήµης και της µηχανικής (Shea, Lubinski & Benbow,
2001).
Οι χωρικές ικανότητες µπορούν να διδαχθούν (Titus & Horsman, 2009; Uttal & Cohen, 2011)
και το να δίνονται διαρκώς ευκαιρίες εξάσκησης των συγκεκριµένων ικανοτήτων αποτελεί
την πιο διαδεδοµένη, µέχρι αυτή τη στιγµή, µέθοδο ανάπτυξής τους. ∆ύο από τα πιο
διαδεδοµένα τεστ προσδιορισµού της ικανότητας χωρικής οπτικοποίησης του ατόµου είναι το
τεστ των ενσωµατωµένων στοιχείων (embedded figures test) και το τεστ διπλώµατος χαρτιού
(paper folding test). Στο τεστ ενσωµατωµένων στοιχείων τους ζητείται να εντοπίσουν ένα
απλό σχήµα στο εσωτερικό ενός σύνθετου (Εικόνα 3,α) ενώ στο τεστ διπλώµατος χαρτιού
παρουσιάζονται στους εξεταζόµενους σχέδια διπλωµένων κοµµατιών χαρτιού µε µία ή
περισσότερες τρύπες και τους ζητείται να επιλέξουν ποιο σχέδιο υποδεικνύει τη µορφή που θα
έχει το χαρτί όταν ξεδιπλωθεί (Εικόνα 3,β). Τα δύο αυτά τεστ εντάσσονται στο πρώτο επίπεδο
δυσκολίας και βοηθούν στη γενική διάκριση σε “αρχάριους” και σε “ειδικούς”, όµως δεν
διαθέτουν τη δυνατότητα να παρέχουν ποσοτικά στοιχεία του επιπέδου χωρικής αντίληψης
του ατόµου.

Εικόνα 3 - Αντικείµενα χωρικής οπτικοποίησης (α) ενσωµατωµένα στοιχεία (β) δίπλωµα χαρτιού (Linn & Petersen,
1985)

Πρόσφατες έρευνες έδειξαν µια µερική απόκλιση µεταξύ της απόδοσης στα παραπάνω
αντικειµενοστραφή (µικρής κλίµακας) τεστ µέτρησης της χωρικής ικανότητας και διαφορές
ανάλογα µε το άτοµο σε εργασίες εκτίµησης της χωρικής αντίληψης ως προς το περιβάλλον
(Hegarty κ.α., 2006). Τέτοιες εργασίες αποτελούν η εκµάθηση της διάταξης ενός νέου
περιβάλλοντος, η ικανότητα να ξαναβρεί το άτοµο τον δρόµο του ή να προσδιορίσει
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τοποθεσίες που δεν έχει ξαναδεί µέσα σε ένα γνωστό περιβάλλον. Οι Hegarty κ.α. (2006)
συµπέραναν πως οι µικρής κλίµακας χωρικές ικανότητες και η ικανότητα εκµάθησης της
διάρθρωσης ενός περιβάλλοντος είναι µερικώς διαχωρισµένες, δηλαδή µοιράζονται ένα είδος
διακύµανσης αλλά είναι παράλληλα διαχωρισµένες.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να µετρηθούν οι χωρικές ικανότητες του ατόµου,
χρησιµοποιήθηκε ευρέως µια ποικιλία ψυχοµετρικών τεστ, ειδικά σε έρευνες στον τοµέα της
ψυχολογίας (Clements et al. 1997; Dean and Morris 2003; Hall-Wallace and McAuliffe 2002).
Όµως τα συγκεκριµένα τεστ περιορίζονται στην αξιολόγηση, ψυχολογικά και στενά
καθορισµένων, χωρικών ικανοτήτων αντί της χωρικής σκέψης όπως αυτή ορίζεται από το
NRC (2006). Βασιζόµενοι σε αυτή την άποψη, οι Eliot και Czarnolewski (2007)
υποστηρίζουν πως “οι ερευνητές πρέπει να υπερβούν τα όρια των υπαρχόντων χωρικών τεστ
και να εξετάσουν το ενδεχόµενο η χωρική νοηµοσύνη να αποτελεί µια πιο σφαιρική δοµή των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων”. Πολλά από αυτά χρησιµοποιούν ερωτηµατολόγια ή άλλα
µέσα προκειµένου να αξιολογήσουν τις χωρικές δεξιότητες αλλά συχνά αγνοούν ζητήµατα
αξιοπιστίας και εγκυρότητας (J. Lee & R. Bednarz, 2012). Επί του παρόντος, δεν υπάρχει ένα
τυποποιηµένο µέσο για τον προσδιορισµό του επιπέδου χωρικού εγγραµµατισµού και την
αξιολόγηση της χωρικής αντίληψης του ατόµου. Η επιτροπή δήλωσε ρητά ότι “δεν υπάρχουν
ούτε πρότυπα σχετικά µε το περιεχόµενο (του τεστ) ούτε έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση
της χωρικής σκέψης” (NRC, 2006). Η σχεδίαση ενός τέτοιου τυποποιηµένου τεστ έχει
αποτελέσει αντικείµενο πλήθους µελετών που επικεντρώνονται στο να ενσωµατώνει τη
γνώση του γεωγραφικού περιεχοµένου και τις χωρικές δεξιότητες για τον προσδιορισµό του
επιπέδου χωρικής αντίληψης του ατόµου.
Οι Lee και Bednarz (2012), ανέπτυξαν και επαλήθευσαν ένα τεστ µέτρησης της ικανότητας
χωρικής σκέψης, το STAT (Spatial Thinking Ability Test), που διαµορφώθηκε µε βάση το
τεστ χωρικών δεξιοτήτων (Spatial Skills Test), (Lee & Bednarz, 2009). Tο αρχικό κίνητρο για
να αναθεωρηθεί και να αυξηθεί το τεστ χωρικών δεξιοτήτων ήταν για να µετρηθεί η γνώση
των µαθητών πάνω στο περιεχόµενο και τις δεξιότητες που περιέχονται στο υλικό του
προγράµµατος TGMG (Teacher’s Guide to Modern Geography). Ο κυρίαρχος στόχος του
TGMG είναι να βελτιώσει την προετοιµασία και ικανότητα των καθηγητών γεωγραφίας να
ενσωµατώσουν τις δεξιότητες της χωρικής σκέψης στα µαθήµατά τους. Γι αυτό τον λόγο
παρήγαγαν µια ποικιλία έντυπων και ψηφιακών υλικών για προγράµµατα προετοιµασίας
καθηγητών τόσο εντός της τάξης όσο και εκτός. Το STAT σχεδιάστηκε ώστε να βοηθήσει να
εξακριβωθεί η αποτελεσµατικότητα των υλικών που εισήγαγε το TGMG στην προώθηση των
δεξιοτήτων χωρικής σκέψης των καθηγητών και προκειµένου να εκτιµήσει τον βαθµό
ανάπτυξης των ικανοτήτων χωρικής σκέψης κάθε ατόµου.
Το STAT αποτελείται από 16 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 8 τύπων. Οι πτυχές των
ικανοτήτων χωρικής σκέψης που καλύπτει το STAT περιλαµβάνουν την κατανόηση των
εννοιών του προσανατολισµού και της διεύθυνσης, τη σύγκριση πληροφοριών που έχουν
αντληθεί από χάρτη µε γραφικές πληροφορίες, την επιλογή της βέλτιστης τοποθεσίας
λαµβάνοντας υπόψη πλήθος χωρικών παραγόντων, την νοητική εξαγωγή µηκοτοµών από
τοπογραφικό χάρτη, τον συσχετισµό χωρικά κατανεµηµένων φαινοµένων, την νοητική
οπτικοποίηση τρισδιάστατων εικόνων µε βάση πληροφορίες δύο διαστάσεων, την υπέρθεση
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και ανάλυση χαρτών και τέλος την κατανόηση γεωγραφικών χαρακτηριστικών που
απεικονίζονται σαν σηµεία, γραµµές ή πολύγωνα. Ελέγχθηκε σε δείγµα 532 µαθητών
γυµνασίου, λυκείου και φοιτητές. Προκειµένου να προσδιοριστούν τα συστατικά στοιχεία στα
οποία βασίζεται η χωρική σκέψη και να αξιολογηθεί το τεστ ως προς την εγκυρότητά του,
εφαρµόστηκε η Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (Principal Components Analysis-PCA). Τα
χωρικά στοιχεία που εντοπίστηκαν µε το PCA, συνέπεσαν µόνο εν µέρει µε τις χωρικές
έννοιες που χρησιµοποιήθηκαν για να αναπτυχθούν οι ερωτήσεις που συνθέτουν το STAT.

2.3 Γεωχωρική Σκέψη
Τόσο στους τοµείς της γεωγραφίας και της χαρτογραφίας όσο και των γεωεπιστηµών, η
χωρική σκέψη είναι θεµελιώδης καθώς συµβάλλει σηµαντικά στην κατανόηση των φυσικών
λειτουργιών, στην αναπαράσταση των φαινοµένων και στην επίλυση χωρικών προβληµάτων.
Οι έννοιες που εισάγονται, εξετάζοντας τη χωρική σκέψη υπό την σκοπιά των γεωεπιστηµών,
διαθέτουν γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Για το λόγο αυτό, έχει καθιερωθεί µε τον όρο
γεωχωρική σκέψη να νοείται µια διασταύρωση της γεωγραφίας και της χωρικής σκέψης που
στοχεύει στην επίλυση προβληµάτων του χώρου και προβληµάτων για το χώρο στη
γεωγραφία (Goodchild, 2001).
Σύµφωνα µε τον Montello (1993), η διάκριση µεταξύ χωρικής και γεωχωρικής σκέψης
γίνεται µε βάση την κλίµακα. Υπάρχουν διάφορες κλίµακες για τη χωρική σκέψη που
κυµαίνονται από την µικροκλίµακα (micro) που χρησιµοποιείται κυρίως στην
νανοτεχνολογία, την εικονιστική κλίµακα (figural) που περιορίζεται στο εύρος του
ανθρώπινου σώµατος και την περιβαλλοντική (environmental) δηλαδή η περιοχή στην οποία
ο άνθρωπος ζει και συµπεριφέρεται, µέχρι τη γεωγραφική (geographic) κλίµακα, που
συνήθως δεν µπορεί να παρατηρηθεί από ένα µοναδικό πλεονεκτικό σηµείο θέασης στη Γη.
Παραδοσιακά η γεωγραφία ασχολήθηκε µε περιβαλλοντικούς και γεωγραφικούς χώρους (υπό
την σκοπιά των αναπαραστάσεων και όχι τόσο της προσωπικής αλληλεπίδρασης) καθώς και
µε κλίµακες. Συγκεκριµένα, ο γεωγραφικός χώρος εξετάζεται υπό τη σκοπιά του χώρου των
αναπαραστάσεων και όχι τόσο του χώρου µε τον οποίο ο άνθρωπος αλληλεπιδρά. Παρά το
γεγονός ότι µερικές έρευνες διεύρυναν τη γεωγραφική σκέψη τόσο στο εικονιστικό επίπεδο
όσο και στη µικροκλίµακα, γενικά οι γεωγράφοι παραδοσιακά επικεντρώνονταν στους
περιβαλλοντικούς και γεωγραφικούς χώρους. Το παραπάνω υποδηλώνει ότι µε την έννοια
“χωρικό” νοείται ένας γενικός όρος που καλύπτει όλες τις κλίµακες και ότι η χωρική σκέψη
στη γεωγραφία, δηλαδή η γεωχωρική σκέψη, αποτελεί ένα υποσύνολο αυτού του γενικού όρου
(Golledge κ.α., 2008). Συνεπώς, έχει καθιερωθεί να χρησιµοποιείται ο όρος “γεωχωρικό” στις
περιπτώσεις εξέτασης περιβαλλοντικών και γεωγραφικών κλιµάκων και συναντάται κυρίως
στη βιβλιογραφία αναπαραστάσεων και ανάλυσης των γεωγραφικών φαινοµένων.

Ανάλογα µε την κλίµακα εξέτασης µπορούν να διαχωριστούν δύο ειδών δραστηριότητες:
χωρικές και γεωχωρικές.
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→ Χωρικές (Micro-Figural) δραστηριότητες. Περιλαµβάνουν δραστηριότητες όπως η
προετοιµασία µιας βαλίτσας, η παράλληλη οδήγηση και εκτίµηση του µεγέθους των
κενών στην κίνηση, το στρώσιµο του τραπεζιού, η φύτευση του κήπου, ο υπολογισµός
της εγγύτητας, η αναγνώριση σχηµάτων µε την αφή, η εξέταση µοτίβων στο
µικροσκόπιο, η εύρεση ενός εικονιδίου σε µια οθόνη, το παρκάρισµα του αυτοκινήτου
σε περιορισµένο χώρο, η ασφαλής κίνηση του ατόµου µέσα στο σκοτεινό σπίτι του, η
δυνατότητα να πιάσει µια µπάλα καθώς αυτή αναπηδά ή να βάλει καλάθι στο
µπάσκετ.
→ Γεωχωρικές (Environmental & Geographic) δραστηριότητες. Αφορά σε
δραστηριότητες όπως ο σχεδιασµός µιας οικιστικής ανάπτυξης, η εύρεση και
εµπέδωση ενός νέου δρόµου για τη δουλειά, η παράδοση των εφηµερίδων µε βέλτιστο
και αποτελεσµατικό τρόπο, η επιλογή µιας συνοικίας για µετεγκατάσταση ή η
µετακόµιση σε µια µακρινή περιοχή, η κατανόηση ενός παγκόσµιου χάρτη, ο
προσδιορισµός µορφολογικών στοιχείων του εδάφους (land forms), η κατανόηση της
διάταξης των οικισµών, η εξέταση της λεκάνης απορροής ενός ποταµού, η κατασκευή
ενός χάρτη, η δυνατότητα ενός ατόµου να εντοπίσει τη πόλη που µένει στον χάρτη ή
να περιγράψει σε άλλους πού µένει.
Παρά το γεγονός ότι το NRC (2006) παρέχει συναφείς εκφράσεις και διεπιστηµονικούς
ορισµούς της χωρικής σκέψης, του ασκήθηκε κριτική σχετικά µε την έλλειψη εννοιολογικού
πλαισίου καθώς, σύµφωνα µε τους Gersmehl & Gersmehl (2006), αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για να αναπτυχθούν εργαλεία αξιολόγησης. Προηγούµενες έρευνες δεν
στερούνται εννοιολογικού πλαισίου, παρ’ όλα αυτά, όπως οι Gersmehl & Gersmehl (2006),
έτσι και οι Golledge (1995, 2002, 2008), Battersby κ.α. (2006), Golledge & Stimson (1997)
και Marsh κ.α. (2007), πρότειναν ιεραρχίες των ικανοτήτων και εννοιών της γεωχωρικής
σκέψης. Οι Gersmehl & Gersmehl (2006;2007) εντόπισαν 12 µορφές (modes) γεωχωρικής
σκέψης οι οποίες περιλαµβάνουν τον προσδιορισµό µιας τοποθεσίας, την περιγραφή των
συνθηκών που επικρατούν, τον εντοπισµό των χωρικών σχέσεων, την πραγµατοποίηση µιας
χωρικής σύγκρισης, την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τις χωρικές επιρροές, την
οριοθέτηση µιας περιοχής, την τοποθέτησή της κατά χωρικά ιεραρχικό τρόπο, την απεικόνιση
µιας χωρικής µετάβασης, τον προσδιορισµό χωρικών αναλογιών, την διάκριση χωρικών
προτύπων, την αξιολόγηση µιας χωρικής σύνδεσης, την σχεδίαση και χρήση ενός χωρικού
µοντέλου.
Σε αντίθεση µε το NRC (2006), οι Gersmehl & Gersmehl (2006;2007), επικεντρώνονται µόνο
σε δεξιότητες χωρικής σκέψης που χρησιµοποιούνται σε γεωγραφική κλίµακα δηλαδή
γεωγραφική ανάλυση, ερµηνεία του χάρτη κ.α. (Εικόνα 2).
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Εικόνα 4 - Συγκριτική παρουσίαση των κλιµάκων στις οποίες εξετάζονται οι έννοιες της χωρικής σκέψης (Lee &
Bednarz, 2012)

Αναγνωρίζοντας ότι οι γεωχωρικές έννοιες παρουσιάζουν µεγάλες διαφορές ως προς την
δυνατότητά τους να γίνουν κατανοητές και να χρησιµοποιηθούν, οι Golledge κ.α. (2008)
πρότειναν ένα ιεραρχικό σύνολο εννοιών γεωχωρικής σκέψης (Πίνακας 1), αναπτύσσοντας
µια δοµή εργασιών 5 επιπέδων προκειµένου οι έννοιες να γίνουν κατανοητές. Αυτή η δοµή
εργασιών εξελίσσεται από 4 βασικές γεωχωρικές έννοιες ή γεωχωρικά αρχέτυπα σε πιο
σύνθετες και αφηρηµένες έννοιες, µέσω των ακόλουθων 5 επιπέδων (Golledge κ.α. 2008, 9192):
1) Στοιχειώδες επίπεδο (Primitive level). Περιλαµβάνει τα 4 χωρικά αρχέτυπα που
είναι η ταυτότητα (identity), η τοποθεσία (location), το µέγεθος (magnitude) και ο
χωροχρόνος (space-time) (Golledge, 1995). Οι εργασίες σε αυτό το επίπεδο
στοχεύουν στην αναγνώριση, κατανόηση, χειρισµό και χρήση των γεωχωρικών
αρχετύπων ώστε να παρέχουν τη δοµή για τη µάθηση και τη σκέψη, κάνοντας την
υπόθεση ότι οι έννοιες αυτού του επιπέδου θα είναι οι πρώτες που θα διδαχθούν.
2) Απλό επίπεδο (Simple level). Αφορά στις έννοιες της κατανοµής, της τακτοποίησης,
της γραµµής, του σχήµατος, των ορίων ή συνόρων, της απόστασης, του πλαισίου
αναφοράς και της ακολουθίας. Αυτό το επίπεδο αποτελείται από εργασίες που
σχετίζονται µε την αναγνώριση, την κατανόηση, τον χειρισµό και την χρήση εννοιών
που προέρχονται άµεσα από τα αρχέτυπα του πρώτου ή στοιχειώδους επιπέδου. Για
παράδειγµα από την ταυτότητα µπορούν να αναπτυχθούν οι έννοιες της κλάσης ή της
οµάδας καθώς και η διαδικασία της ταξινόµησης. Από δύο ή περισσότερες τοποθεσίες
µπορούν να εξαχθούν έννοιες όπως η εγγύτητα, η σχετική απόσταση, η κατανοµή και
η σχετική διεύθυνση, εκφρασµένες ως χωρικές προθέσεις (spatial prepositions) όπως
κοντά, µακριά, πάνω, κάτω, πίσω κ.λ.π.. Από το µέγεθος µπορούν να προέρχονται
έννοιες αυτού του επιπέδου όπως το σχετικό µέγεθος ή ποσότητα, η επιφάνεια, η
περιοχή και τα όρια. Από την έννοια του χωροχρόνου προκύπτουν έννοιες όπως η
χρονική ακολουθία, η συµπεριφορά, η ανάπτυξη, η παρέκταση και η αλλαγή.
3) ∆ύσκολο επίπεδο (Difficult level). Στο συγκεκριµένο επίπεδο εντάσσονται οι έννοιες
της γειτνίασης, του πολυγώνου, της γωνίας, της ταξινόµησης, των συντεταγµένων και

Καρκασίνα ∆άφνη

σελ 31 από 106

Χωρική Σκέψη

της µορφής του καννάβου (Grid). Περιλαµβάνει εργασίες αναγνώρισης, κατανόησης,
χειρισµού και χρήσης εννοιών προερχόµενες από συνδυασµό αρχετύπων µε
παράγωγες έννοιες, δηλαδή των δύο πρώτων επιπέδων. Για παράδειγµα, η έννοια της
γειτνίασης µπορεί να προκύψει από µια διάταξη τοποθεσιών και ο κάνναβος µπορεί
να προκύψει από γραµµές, τοποθεσίες και περιοχές.
4) Περίπλοκο επίπεδο (Complicated level). Περιλαµβάνει έννοιες όπως η ζώνη
επιρροής (buffer zone), η κλίµακα, η συνδεσιµότητα, η κλίση, το προφίλ και η
αναπαράσταση. Οι εργασίες σε αυτό το επίπεδο αφορούν στην αναγνώριση,
κατανόηση, χειρισµό, µετασχηµατισµό και χρήση παράγωγων εννοιών που
προκύπτουν από έναν συνδυασµό των προηγούµενων επιπέδων. Για παράδειγµα η
κλίµακα προκύπτει από έννοιες όπως το σχετικό µέγεθος, ο χωροχρόνος, ο
συµβολισµός και ο κάνναβος, ενώ η έννοια της αναπαράστασης προκύπτει από την
τοποθεσία, την ταυτότητα, τον συµβολισµό, τον κάνναβο και το πλαίσιο αναφοράς.
5) Σύνθετο επίπεδο (Complex level). Στο ιεραρχικά υψηλότερο επίπεδο εντάσσονται
έννοιες όπως η παρεµβολή, η συσχέτιση περιοχών (area association), οι
χαρτογραφικές προβολές, ο υποκειµενικός χώρος και η εικονική πραγµατικότητα.
Αποτελείται από εργασίες που περιλαµβάνουν την αναγνώριση, κατανόηση, χειρισµό,
µεταφορά και χρήση εννοιών που απορρέουν από πολλαπλούς συνδυασµούς των
προηγουµένων επιπέδων και αποτελούνται από αφηρηµένες έννοιες, οι οποίες
βρίσκουν εφαρµογή σε διάφορες πτυχές της γεωχωρικής σκέψης και του γεωχωρικού
συλλογισµού.

Concept Levels
I Primitive
Identity
Location
Magnitude
Space-Time

II Simple

III Difficult

Arrangement
Class/Group
Direction
Distribution
Edge
Order/Sequence
Proximity
Relative Distance
Shape

Adjacency
Angle
Area
Center
Change
Cluster
Grid
Growth
Isolated
Linked
Polygon
Reference Frame
Spread

IV Complicated
Buffer
Corridor
Connectivity
Gradient
Profile
Representation
Scale
Surface

V Complex
Activity Space
Central Place
Distortion
Enclave
Great Circle
Interpolation
Projection
Social Area
Subjective Space

Πίνακας 1 - Τα πέντε ιεραρχικά επίπεδα των γεωχωρικών εννοιών. Πηγή δεδοµένων: Golledge κ.α., 2008

Σύµφωνα µε το NRC (2006), η γεωχωρική σκέψη επιτρέπει τόσο στους γεωεπιστήµονες όσο
και στους µαθητές των γεωεπιστηµών να µπορούν µεταξύ άλλων να περιγράψουν τη µορφή
ενός αντικειµένου µε αυστηρό και σαφή τρόπο. Καλούνται δηλαδή, διαθέτοντας ένα
σύνολο αντικειµένων που φαίνονται να συσχετίζονται µε κάποιο τρόπο, να επιλέξουν τι θα
παρατηρήσουν και τι θα µετρήσουν προκειµένου να περιγράψουν και να αποδώσουν το
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σχήµα και τη µορφή του κάθε αντικειµένου. Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσονται µεθοδολογίες
περιγραφής των αντικειµένων. Αρχικά, µέσω προσεκτικής παρατήρησης του σχήµατος ενός
µεγάλου δείγµατος αντικειµένων, δηµιουργείται ένα νοητικό µοντέλο βάσει του κοινού ή των
κοινών χαρακτηριστικών τους στο οποίο αυτά ενσωµατώνονται και στη συνέχεια γίνεται
προσπάθεια να βρεθούν τρόποι διαφοροποίησης µεµονωµένων αντικειµένων παραµένοντας
παράλληλα µέρος του µοντέλου. Τα παραπάνω συντελούν στην ανάπτυξη ενός συνόλου
παραµέτρων που µπορούν να περιγράψουν το εύρος της φυσικής µεταβλητότητας του
δείγµατος, ορίζοντας έτσι µια κλάση. Παράλληλα θα µπορούσαν να αναπτυχθούν όργανα και
µονάδες µέτρησης ή και δισδιάστατες γραφικές αναπαραστάσεις κάποιας πτυχής του
τρισδιάστατου αντικειµένου.
Η γεωχωρική σκέψη επίσης περιλαµβάνει την αναγνώριση ή ταξινόµηση ενός αντικειµένου
µε βάση τη µορφή του. Για παράδειγµα, όπως οι παλαιοντολόγοι αναγνωρίζουν τα
απολιθώµατα µε βάση το σχήµα ή τη µορφολογία τους, µια παραλλαγή αυτής της εργασίας
είναι η αναγνώριση ενός αντικειµένου µε βάση τη µορφή, την υφή και το χρώµα του. Οι
ορυκτολόγοι αναγνωρίζουν ορυκτά από το σχήµα τους, το χρώµα τους που αλλάζει ανάλογα
µε τον φωτισµό και την υφή τους. Όµως µεµονωµένοι κόκκοι του ίδιου ορυκτού σχηµατισµού
και µεµονωµένα απολιθώµατα του ίδιου είδους δεν είναι πανοµοιότυπα αλλά τείνουν να
µοιράζονται συγκεκριµένες διαγνωστικές ιδιότητες. Οι αρχάριοι µαθαίνουν αυτή την
ικανότητα αναγνώρισης συγκρίνοντας άγνωστα απολιθώµατα ή ορυκτά µε βάση πίνακες
ιδιοτήτων, χρησιµοποιώντας περιγραφικούς όρους για το σχήµα, το χρώµα και την υφή,
καθώς και µετρήσεις. Για να γίνουν ειδικοί, οι µαθητές πρέπει να κατασκευάσουν έναν νοητό
πίνακα των ιδιοτήτων εκατοντάδων απολιθωµάτων και ορυκτών και στη συνέχεια να
αποκτήσουν άνεση στη σύγκριση κάθε νέου άγνωστου απολιθώµατος ή ορυκτού µε τα
στοιχεία αυτού του νοητού πίνακα.
Επιπρόσθετα, οι γεωεπιστήµονες και οι µαθητές των γεωεπιστηµών, µπορούν να αποδώσουν
νόηµα στη µορφή ενός φυσικού αντικειµένου. Για παράδειγµα, η µορφή ενός φυσικού
αντικειµένου που βρέθηκε επί τόπου, περιλαµβανοµένου του µεγέθους και προσανατολισµού
του, φέρει ενδείξεις για την ιστορία και την διαδικασία σχηµατισµού του. Μια από τις πιο
διάσηµες περιπτώσεις απόδοσης νοήµατος στη µορφή ενός αντικειµένου, αποτελεί το έργο
του Alfred Wegener. Επεσήµανε την προφανή εφαρµογή (jigsaw-like fit) των ακτογραµµών
της Αφρικής και της Νοτίου Αµερικής και συνήγαγε πως οι ήπειροι ήταν στο παρελθόν
συνδεδεµένες (Wegener, 1929).
Μεταξύ άλλων, η γεωχωρική σκέψη περιλαµβάνει την οπτικοποίηση ενός τρισδιάστατου
αντικειµένου ή µιας δοµής ή µιας διαδικασίας εξετάζοντας παρατηρήσεις που έχουν
συλλεχθεί σε µία ή σε δύο διαστάσεις, όπως η οπτικοποίηση µη ορατών µερών µιας
κατασκευής µε παρεµβολή µεταξύ παρατηρούµενων τµηµάτων και τοµών.
Οι γεωεπιστήµονες µέσω της χωρικής σκέψης µπορούν και περιγράφουν τη θέση και τον
προσανατολισµό αντικειµένων που συναντώνται στον πραγµατικό χώρο, σε σχέση µε ένα
εννοιολογικό σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων, εργασία που είναι ιδιαίτερα
απαιτητική καθώς περιλαµβάνει γωνιακές εκτιµήσεις. Η αντίληψη και οπτικοποίηση γωνιών
είναι µία ικανότητα που µπορεί να βελτιωθεί µε την εξάσκηση αλλά και να χαθεί όταν δεν
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χρησιµοποιείται. Επίσης χρησιµοποιούν τη χωρική σκέψη για µελέτη της διάστασης του
χρόνου, λόγω του ότι η µεταβολή ή εξέλιξη µέσα στο χώρο είναι συνήθως στενά συνδεδεµένη
µε τη µεταβολή ή εξέλιξη στο χρόνο. Μπορούν ακόµα να οραµατίζονται την κίνηση
αντικειµένων ή υλικών στο χώρο των τριών διαστάσεων, δηλαδή να συνδυάζουν τα
δεδοµένα σε µία νοητή εικόνα και να τα ερµηνεύουν, προβλέποντας την εξέλιξή τους µέσω
αιτιολογικών διαδικασιών, να οραµατίζονται τη διαδικασία µέσω της οποίας αντικείµενα
αλλάζουν µορφή και να λαµβάνουν υπόψη δισδιάστατα, τρισδιάστατα αλλά και
τεσσάρων διαστάσεων συστήµατα στα οποία οι άξονες δεν σχετίζονται µε την απόσταση,
δηλαδή χρησιµοποιούν τον χώρο µεταφορικά για να εκφράσουν τη µεταβολή
παρατηρούµενων, µη χωρικών, παραµέτρων. Αυτή η συνήθεια χρήσης χωρικών
αναπαραστάσεων για απεικόνιση µη χωρικών µεταβλητών, είναι κοινή µεταξύ των
γεωεπιστηµόνων.
Η αναγνώριση ενός σχήµατος ή ενός προτύπου (pattern) µέσα σε ένα έντονο και
θορυβώδες υπόβαθρο αποτελεί µια χαρακτηριστική λειτουργία της χωρικής σκέψης. Ένας
έµπειρος ερµηνευτής δεδοµένων σεισµικής ανάκλασης για παράδειγµα, µπορεί να εντοπίσει
τις σεισµικές ανακλάσεις σε ένα γραφικό προφίλ που µοιάζει µε οµοιόµορφο θόρυβο στα µη
έµπειρα µάτια.
Τέλος, τόσο οι γεωεπιστήµονες όσο και οι µαθητές των γεωεπιστηµών, έχουν τη δυνατότητα
να θυµούνται τη θέση και την εµφάνιση αντικειµένων που έχουν συναντήσει και στο
παρελθόν. Η έννοια της θέσης φαίνεται αρκετά απλή µέχρι να προσπαθήσει κανείς να
περιγράψει µια τοποθεσία χωρίς να εµπλέξει τουλάχιστον µία χωρική έννοια όπως είναι η
απόσταση, η κατεύθυνση, η εγγύτητα και η τοπολογία (Gersmehl & Gersmehl, 2006). Αυτή η
ποικιλία χωρικών εννοιών οφείλεται εν µέρει στο γεγονός ότι το ανθρώπινο µυαλό δεν έχει
κάποιο µηχανισµό για αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών σχετικών µε απόλυτες θέσεις
και τοποθεσίες αλλά κάνει χρήση των ίδιων λέξεων για περιγραφή διαφορετικών θέσεων και
σχέσεων.. Έτσι η έννοια της θέσης µπορεί να εκφραστεί µε πολλούς τρόπους και ανάλογα µε
το αν το πλαίσιο αναφοράς βασίζεται στον οµιλητή, στον ακροατή, στο αντικείµενο, στο
κοντινό περιβάλλον ή σε ένα µακρινό και αυθαίρετα ορισµένο χαρακτηριστικό όπως ο πρώτος
µεσηµβρινός (Landau, 1996).

2.4 Χωρική Σκέψη στις Επιστήµες STEM
Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η εφαρµογή που βρίσκει η χωρική σκέψη στους κλάδους της
επιστήµης, της τεχνολογίας, της µηχανικής και των µαθηµατικών (STEM disciplines). Οι
επιστήµες STEM (Science Technology Engineering Mathematics) περιλαµβάνουν ένα µεγάλο
εύρος κλάδων που δεν είναι σαφώς προσδιορισµένο. Σύµφωνα µε το National Science
Foundation (NSF), τα πεδία των STEM ορίζονται µε έναν πιο ευρύ τρόπο. ∆εν
περιλαµβάνουν µόνο τα µαθηµατικά, τις φυσικές επιστήµες, την µηχανική και επιστήµες
υπολογιστών και διαχείρισης πληροφοριών, αλλά και κοινωνικές επιστήµες όπως η
ψυχολογία, οι πολιτικές επιστήµες, η κοινωνιολογία και τα οικονοµικά.
Για παράδειγµα, η ανακάλυψη της δοµής του DNA από τους Watson & Crick προέκυψε όταν
κατάφεραν να ταιριάξουν ένα τρισδιάστατο µοντέλο στις επίπεδες εικόνες του µορίου που
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κατασκεύασε η Rosalind Franklin. Οµοίως, οι γεωεπιστήµονες οπτικοποιούν τις διεργασίες
που επηρεάζουν τον σχηµατισµό της γης, οι µηχανικοί προβλέπουν πώς διάφορες δυνάµεις θα
επηρεάσουν το σχεδιασµό µιας κατασκευής και οι νευροχειρουργοί οπτικοποιούν περιοχές
του εγκεφάλου από µαγνητικές τοµογραφίες, κάτι που µπορεί να καθορίσει την έκβαση της
χειρουργικής επέµβασης. Η απόδοση και η πρόοδος σε διάφορες από τις επιστήµες STEM
είναι στενά συνδεδεµένες µε τη βελτίωση της ικανότητας των ανθρώπων να αναπτύσσουν
συλλογισµούς για χωρικές δοµές και τις ιδιότητές τους. Η συγκεκριµένη άποψη στηρίζεται
από σειρά αποδείξεων. Παιδιά και έφηβοι, που διαθέτουν πιο ανεπτυγµένες χωρικές
ικανότητες στις τάξεις του Γυµνασίου και του Λυκείου, είναι πιο πιθανό να ειδικευτούν σε
πεδία STEM και να ακολουθήσουν επαγγελµατικές σταδιοδροµίες γύρω από αυτές τις
επιστήµες (Shea, Lubinski & Benbow, 2001; Wai, Lubinski & Benbow, 2009).
Η χωρική σκέψη είναι καθολική και κοινή όχι µόνο στον τοµέα των γεωεπιστηµών (NRC,
2006) αλλά και στις επιστήµες γενικότερα (Colwell, 2004), στα µαθηµατικά (National
Council of Teachers of Mathematics, 2000), στις κοινωνικές επιστήµες (Lobao, 2003), στην
ιστορία (Knowles, 2000), στην τέχνη, στη λογοτεχνία καθώς και σε αθλητικές δραστηριότητες
(NRC, 2006). ∆ιαφορετικές επιστήµες STEM απαιτούν διαφορετικό συνδυασµό χωρικών
ικανοτήτων. Ο προσδιορισµός εκείνων των ικανοτήτων που είναι απαραίτητες σε κάθε
επιστηµονικό πεδίο είναι σηµαντικός για τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη των αντίστοιχων
προγραµµάτων σπουδών.
Η ικανότητα χρήσης οπτικών χωρικών απεικονίσεων κατά την επίλυση µαθηµατικών
προβληµάτων είναι σε µεγάλο βαθµό συσχετισµένη µε την συνολική επίδοση σε διαδικασίες
επίλυσης µαθηµατικών προβληµάτων (Van Gardener & Montague, 2003).
Το National Council of Teachers of Mathematics προτείνει ότι το πρόγραµµα των
µαθηµατικών για τις βαθµίδες 5 έως 8 του Αµερικάνικου συστήµατος, δηλαδή παιδιών
ηλικίας 10-14 χρονών, πρέπει να συµπεριλάβει τη µελέτη γεωµετρίας ενός, δύο και τριών
διαστάσεων σε µια ποικιλία καταστάσεων. Έτσι οι µαθητές θα µπορούν να οπτικοποιήσουν
και να αναπαραστήσουν γεωµετρικά σχήµατα, δίνοντας έµφαση στην ανάπτυξη της χωρικής
αίσθησης (NCTM, 1989).
Οι Battista και Clements (1998) ανέφεραν ότι οι µαθητές δηµοτικού παρουσιάζουν αδυναµία
να συντονίσουν τις διάφορες κάθετες όψεις της διάταξης του κύβου. Στην πραγµατικότητα, η
νοητή διάταξη των κάθετων όψεων είναι απαραίτητη προκειµένου να οικοδοµηθεί σωστά
ένας τρισδιάστατος κύβος και να εξερευνηθούν νοητά αόρατοι κύβοι. Η κατανόηση
δισδιάστατων αναπαραστάσεων των τρισδιάστατων κατασκευών, είναι επίσης ένα κοµµάτι
της χωρικής οπτικοποίησης που περιλαµβάνει τη νοητή ενοποίηση διαφορετικών όψεων όπως
είναι η ορθογώνια και η ισοµετρική.
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2.5 Χωρική σκέψη στις Κοινωνικές Επιστήµες
Κοινωνικές επιστήµες ονοµάζονται οι επιστήµες που µελετούν πτυχές της κοινωνικής ζωής
των ανθρώπινων οµάδων. Αφορούν µια πληθώρα τοµέων και χρησιµοποιούν ένα ευρύ φάσµα
µεθόδων αλλά επί της ουσίας, ο τοµέας των κοινωνικών επιστηµών έχει συγκεκριµένους
σκοπούς οι οποίοι συνοψίζονται στους ακόλουθους τρεις:
1) Κατανόηση και ερµηνεία της ανθρώπινης συµπεριφοράς καθώς και διαδικασιών που
αφορούν τους ανθρώπους και τις δράσεις τους.
2) Πρόβλεψη των παραπάνω συµπεριφορών και διαδικασιών για µετέπειτα σχεδιασµό
και για εµπορικούς σκοπούς.
3) Επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η κοινωνία και µπορούν να αµβλυνθούν
µέσω της γνώσης γύρω από την ανθρώπινη συµπεριφορά.
Τα πεδία των κοινωνικών επιστηµών είναι:
→ Κοινωνιολογία: είναι η επιστήµη που εξετάζει την κοινωνία και διερευνά την
κοινωνική ζωή ατόµων, οµάδων και κοινωνιών.
→ Ανθρωπολογία: πρόκειται για την επιστήµη που µελετά τους ανθρώπινους
πολιτισµούς. Η έρευνα σε αυτό το πεδίο επικεντρώνεται στις πηγές και στην ανάπτυξη
των ανθρώπινων κοινωνιών και η εξέταση των διαφορών που παρουσιάζονται µεταξύ
τους.
→ Οικονοµικές επιστήµες: Το πεδίο των οικονοµικών επιστηµών µελετά την ατοµική
και κοινωνική συµπεριφορά και δράση για την υλοποίηση υλικών αναγκών, τα
οικονοµικά φαινόµενα και τους οικονοµικούς νόµους.
→ Πολιτική επιστήµη: Εξετάζει τις σχέσεις εξουσίας που υφίστανται µέσα σε µια
κοινωνία, τους θεσµούς και τα πολιτικά συστήµατα.
→ Παιδαγωγική επιστήµη: Αποτελεί µια ανθρωποκεντρική, πνευµατική και
εφαρµοσµένη κοινωνική επιστήµη που ως έργο έχει την έρευνα των αρχών, των
µεθόδων και όλων των προβληµάτων που σχετίζονται µε την αγωγή
→ Ιστορία: Πρόκειται για την επιστήµη που µελετά το παρελθόν, κυρίως µέσω γραπτών
πηγών, εστιάζοντας κατά βάση στην ανθρώπινη δραστηριότητα µέχρι σήµερα.
Εξετάζει ιστορικά γεγονότα µέσω της καταγραφής τους, των αιτιών που οδήγησαν σε
αυτά και των γενικών νόµων της ιστορικής εξέλιξης.
Ο ρόλος του χώρου και της γεωγραφικής θέσης σε ζητήµατα που απασχολούν τις κοινωνικές
επιστήµες βασίζεται σε δύο, σχετιζόµενους µεταξύ τους, ισχυρισµούς. Πρώτον, η θέση (και
γενικά ο χώρος) είναι σηµαντική και µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των
τριών σκοπών που περιγράφηκαν παραπάνω. ∆εύτερον, τόσο η θέση όσο και ο χώρος,
παρέχουν έναν ισχυρό µηχανισµό για την σύνθεση και ολοκλήρωση των προσπαθειών
διαφόρων κοινωνικών επιστηµών.
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Με τον συνδυασµό πολλαπλών χωρικών εννοιών, αναπτύσσονται χωρικοί συλλογισµοί
προκειµένου να:
•

εντοπιστούν αλλαγές στη χρήση ή στη περιφερειοποίηση του χώρου.

•

µετρηθούν φυσικοί σχηµατισµοί και κλάσεις φαινοµένων ώστε να αναγνωριστούν
χωρικά πρότυπα.

•

καταγραφεί η εξέλιξη των χωρικών προτύπων στο χρόνο.

•

µελετηθούν ροές µεταξύ συγκεκριµένων τοποθεσιών ως ενδείξεις χωροχρονικών
αλληλεπιδράσεων (µετανάστευση, εµπορικά και αγοραστικά πρότυπα).

•

µετρηθούν χωρικές και χωροχρονικές συσχετίσεις ώστε να ελεγχθούν υποθέσεις.

Προκειµένου να επιτύχουν τους επιµέρους στόχους τους και να γίνουν κατανοητές οι σχέσεις
µεταξύ των κοινωνικών και των φυσικών διεργασιών, απαιτούνται διεπιστηµονικές
προσεγγίσεις. Σύµφωνα µε τους Goodchild και Janelle (2004), ο χώρος παρέχει µία από τις
λίγες και πιθανώς την µόνη βάση για να γίνει αυτή η ολοκλήρωση.
Σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη νέων ερευνητικών εργαλείων για χαρτογράφηση και
ανάλυση, η δυναµική των εφαρµογών στις κοινωνικές επιστήµες υπήρξε ιδιαίτερα εµφανής.
Τεκµηριώνεται ως µια χωρική στροφή σε πρόσφατες συλλογές της έρευνας των Anselin κ.α.
(2004) πάνω σε εφαρµογές της χωρικής οικονοµετρίας (spatial econometrics)
και
από
τους Goodchild & Janelle (2004), Scholten κ.α. (2009) και Nyerges κ.α. (2011) πάνω σε
ευρείες εφαρµογές χωρικών µεθοδολογιών σε µια σειρά κοινωνικών επιστηµών. Για
παράδειγµα το βραβείο Νόµπελ στα Οικονοµικά του Paul Krugman (2008) βασίστηκε εν
µέρει στην επαναφορά της σηµασίας της τοποθεσίας στην κατανόηση της οικονοµικής
δραστηριότητας (Krugman, 1991), γεγονός που επιβεβαιώνει τις σηµαντικές δυνατότητες που
προσθέτει η χωρική κατανόηση στις παραδοσιακές προσεγγίσεις των κοινωνικών επιστηµών
και των επιστηµών γενικότερα. Επίσης οι Castro (2007), Voss (2007) και οι Voss κ.α. (2006)
περιέγραψαν σύγχρονες εξελίξεις στις χρήσεις του χωρικού συλλογισµού στη δηµογραφία και
τη κοινωνιολογία. Εφαρµογές των GIS στην έρευνα για τη δηµόσια υγεία διερευνώνται από
τους Cromley και McLafferty (2002) ενώ δηµοσιεύτηκε ένα αφιέρωµα στις χωρικές µεθόδους
στην πολιτική επιστήµη από το περιοδικό Political Analysis (Vol. 10, No. 3, 2002).
Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενσωµάτωσης του χώρου στις κοινωνικές επιστήµες, το
πρόγραµµα SPACE, που χρηµατοδοτείται από το NSF, εκπαιδεύει καθηγητές κοινωνικών
επιστηµών προκειµένου να κατανοήσουν την έννοια της γεωχωρικής σκέψης. Ειδικά την
τελευταία δεκαετία, γίνονται πολλές άµεσες και έµµεσες απόπειρες ενσωµάτωσης της
γεωγραφίας στα εκπαιδευτικά προγράµµατα κοινωνικών επιστηµών (Core Knowledge
Foundation, 1995; Munroe & Smith, 1998; Boehm, 2002).
Συγκεκριµένα στις ανθρωπιστικές επιστήµες, ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας διάδοσης της
χωρικής σκέψης αποτελεί η πρωτοβουλία του Ηλεκτρονικού Πολιτιστικού Άτλαντα
(Electronic Cultural Atlas Initiative). Με στόχο τη χαρτογράφηση της πολιτιστικής
κληρονοµιάς και τη τεκµηρίωση του ρόλου που διαδραµατίζει ο τόπος στην κοινωνία,
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συγκεντρώθηκαν µελετητές από επιστηµονικούς κλάδους όπως η ανθρωπολογία, η ιστορία, η
αρχαιολογία και οι θρησκευτικές σπουδές και αρχεία από µουσεία και βιβλιοθήκες.
Μια άλλη εξίσου σηµαντική απόδειξη της αξίας της χωρικής προοπτικής αποτελεί το
Πρόγραµµα Χωρικής Ιστορίας (Spatial History Project) του Stanford University το οποίο
φέρνει σε επαφή, στο πεδίο που η γεωγραφία και η ιστορία συναντώνται, µελετητές που
χρησιµοποιούν GIS στη έρευνά τους. Παράλληλα επικεντρώνεται στη συλλογή µεγάλων
συνόλων δεδοµένων από χάρτες, εικόνες και κείµενα καθώς και στην ενσωµάτωσή τους για
δηµιουργία δυναµικών ψηφιακών απεικονίσεων των αλλαγών στο χώρο και στο χρόνο.
Τέλος, στον τοµέα της εκπαίδευσης, αναπτύσσονται νέοι τρόποι διδασκαλίας της ιστορικής
σκέψης και του χωρικού συλλογισµού από καθηγητές διαφόρων βαθµίδων. Ένα
χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το American Migration Project, το οποίο αποτελεί βάση
για την διδασκαλία και την έρευνα των µεταναστεύσεων των Αφρικανικών και
Λατινοαµερικάνικων φύλων, που διαµόρφωσαν την Αµερικάνικη ιστορία. Στο συγκεκριµένο
πρόγραµµα συµµετέχουν ερευνητές, καθηγητές λυκείου και πανεπιστήµια, προκειµένου να
συνδιαµορφώσουν το πρόγραµµα διδασκαλίας και εκµάθησης αυτών των µεταναστεύσεων,
χρησιµοποιώντας συστήµατα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS). Μέσω ιστορικών
δηµογραφικών χαρτών δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να οπτικοποιήσουν πληθυσµιακά
πρότυπα καθώς αλλάζουν στο χρόνο, καθιστώντας αυτούς τους χάρτες ισχυρά εργαλεία στην
οικοδόµηση χωρικών συλλογιστικών ικανοτήτων. Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
την ουσιαστικότερη κατανόηση της ιστορίας των Αφροαµερικανών και των
Λατινοαµερικανών, δίνοντας στους µαθητές τη δυνατότητα να διατυπώνουν και να απαντάνε
τις δικές τους ερωτήσεις. Η έρευνα εστιάζεται στους τρόπους µε τους οποίους µπορούν οι
τεχνολογίες GIS να υποστηρίξουν αυτού του είδους τη µάθηση, συντελώντας στην
βελτιστοποίηση του προγράµµατος και στην αξιολόγηση της διδασκαλίας χρησιµοποιώντας
εργαλεία οπτικοποίησης των δεδοµένων όπως είναι τα GIS.

2.6 Σηµασία χωρικής Σκέψης
Τόσο η χωρική σκέψη όσο και οι χωρικές αναπαραστάσεις αποτελούν απαραίτητα εργαλεία
στην εξέλιξη κάθε κινούµενου οργανισµού. Πολλές φορές, το να σκέφτεται κανείς χωρικά
µπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο. ∆εν είναι λίγα τα παραδείγµατα δραστηριοτήτων στη
καθηµερινή ζωή που απαιτούν µια διαφορετική αντίληψη και αντιµετώπιση του χώρου, όπως
η συναρµολόγηση επίπλων βάσει οδηγιών ή ο προσανατολισµός ώστε να µην χαθούµε µέσα
στην πόλη ή η δυνατότητα να δώσουµε σωστές οδηγίες που να µπορεί ο άλλος να
ακολουθήσει για να φτάσει στον προορισµό του. Εκεί έγκειται και η εξάρτηση των ανθρώπων
από τα συστήµατα προσανατολισµού GPS, καθώς έρχονται να καλύψουν, πολλές φορές µε
µεγάλη επιτυχία, την αδυναµία του σύγχρονου ανθρώπου να προσανατολιστεί γρήγορα,
καθώς κινείται σε πραγµατικό χρόνο, ή να βρει τη βέλτιστη διαδροµή ώστε να φτάσει έγκαιρα
στον προορισµό του.
Οι παραπάνω προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο άνθρωπος στην καθηµερινή του ζωή, είναι
επουσιώδεις αν συγκριθούν µε πολύ σηµαντικά θέµατα όπως ο αναλφαβητισµός ή η αδυναµία
σηµαντικού ποσοστού νέων να τελειώσουν το σχολείο. Εκτός από την εστίαση της

σελ 38 από 106

Καρκασίνα ∆άφνη

Χωρική Σκέψη

εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων στην ανάγνωση, στον γραπτό λόγο, στα
µαθηµατικά και στις επιστήµες, η προσοχή θα έπρεπε να στραφεί εξίσου στην ανάπτυξη της
χωρικής σκέψης µέσω της εκπαίδευσης καθώς τόσο ο χώρος, όσο και οι εµπειρίες µέσα σε
αυτόν αποτελούν τη βάση ανάπτυξης µαθηµατικών συλλογισµών εποµένως οι έννοιες είναι
άρρηκτα συνδεδεµένες.
Η ανάπτυξη των χωρικών ικανοτήτων, είναι ιδιαίτερης σηµασίας, κυρίως για τα πρώτα στάδια
της ζωής ενός παιδιού. ∆εν είναι λίγα τα παραδείγµατα που καταδεικνύουν πως η έλλειψη
χωρικών ικανοτήτων µπορεί να λειτουργήσει ως τροχοπέδη στην εκπαιδευτική πορεία του
παιδιού αλλά και στη µετέπειτα ζωή του. Ιδιαίτερα στην Αµερική, έχουν γίνει έρευνες που
δείχνουν ότι παιδιά που δεν µπορούν να σκεφτούν χωρικά, συναντούν δυσκολίες στο να
ανταπεξέλθουν σε απαιτητικά µαθήµατα – τα οποία συναντώνται σε χαµηλές εκπαιδευτικές
βαθµίδες – µε αποτέλεσµα πολλές φορές να εγκαταλείπουν το σχολείο. Συνεπώς, η
προσπάθεια χωρικού εγγραµµατισµού των παιδιών θα έπρεπε να αποτελεί αναπόσπαστο
κοµµάτι του εκπαιδευτικού συστήµατος αλλά προϋποθέτει την αναγνώριση του γεγονότος ότι
ο χωρικός εγγραµµατισµός είναι εξίσου σηµαντικός για τη ζωή του ανθρώπου όσο ο
αριθµητικός εγγραµµατισµός, η ανάγνωση, η γραφή και η λογική (Goodchild, 2007).
Πιο συγκεκριµένα:
Η χωρική νοηµοσύνη προσαρµόζεται και εξελίσσεται παράλληλα µε τον άνθρωπο. Από
τα πρώτα στάδια της εξέλιξης του ανθρώπου η ανάγκη για επιβίωση τον οδήγησε στο
σχεδιασµό και στην κατασκευή πρωτότυπων εργαλείων, προσαρµοσµένων στις ανάγκες του.
Η οπτικοποίηση της µορφής που έπρεπε να έχει το εργαλείο για να επιτελέσει µια
συγκεκριµένη εργασία ήταν καθοριστικής σηµασίας για την επιτυχία του, όπως και η επιλογή
του υλικού κατασκευής και του τρόπου που αυτό θα πλαστεί ή θα λαξευτεί.
Όπως έχει καθιερωθεί µέσω γνωστικών διαδικασιών καθώς και από έρευνες πάνω στην
ψυχολογία της νοηµοσύνης, κινούµενες παράλληλα µε την ανάλυση των απαιτήσεων που
γεννά η εξέλιξη, η χωρική σκέψη αποτελεί το κύριο συµπλήρωµα της γλωσσικής ή
αλλιώς λεκτικής σκέψης. Το παραπάνω στηρίζεται από αποτελέσµατα αναλυτικών ερευνών
που έχουν δείξει πως η ικανότητα της οπτικοποίησης αποτελεί συνιστώσα στο πλαίσιο της
γενικής νοηµοσύνης των ενηλίκων (Carroll, 1993). Επίσης η χωρική νοηµοσύνη ήταν ένα από
τα 8 βασικά είδη νοηµοσύνης που προτάθηκαν στη θεωρία της πολλαπλής νοηµοσύνης
(Gardner, 1983), Η λογική της θεωρίας της πολλαπλής νοηµοσύνης είναι ότι από τις 8 κύριες
κατηγορίες νοηµοσύνης, ένα άτοµο µπορεί να υπερέχει σε µία, δύο ή και τρεις, αλλά κανείς
δεν είναι καλός σε όλες. Με αυτό τον τρόπο, ήταν η πρώτη που έθιξε πόσο περιορισµένος
είναι ο παραδοσιακός τρόπος προσδιορισµού την νοηµοσύνης µέσω µέτρησης του IQ και εκεί
ακριβώς έγκειται η µεγάλη σηµασία της.
Η χωρική σκέψη συµβάλλει επίσης στην ανάπτυξη συλλογιστικών διαδικασιών σε
γνωστικές περιοχές που δεν έχουν εµφανή χωρική διάσταση. Μέσω γραφικών
αναπαραστάσεων και διαγραµµάτων κατανοούνται καλύτερα διατεταγµένες και σύνθετες
ιεραρχικές σχέσεις µεταξύ αντικειµένων. Ένα βασικό εργαλείο επίλυσης λογικών
προβληµάτων είναι τα διαγράµµατα του Venn. Χρησιµοποιούνται εκτενώς στην εκπαίδευση
για τη διδασκαλία της θεωρίας των συνόλων και τα τελευταία χρόνια προκειµένου να
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βοηθήσουν τα παιδιά να οργανώσουν τις σκέψεις τους µέσω σύγκρισης φωτογραφιών,
αντικειµένων, ιστοριών, χρόνων και τοποθεσιών. Πιο συγκεκριµένα βοηθάει τους µαθητές να
οργανώσουν λέξεις σε οµάδες µέσα στο χώρο (visual space) προκειµένου να τις θυµούνται
ευκολότερα. Ειδικά για τους γεωγράφους, αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο διότι
εκµεταλλεύεται µια άλλη µορφή της χωρικής σκέψης που είναι η περιφερειοποίηση
(regionalization). Επίσης οι χάρτες αποτελούν εργαλεία σκέψης λόγω της δυνατότητάς τους
να απεικονίζουν την κατανοµή µεταβλητών όπως η πυκνότητα του πληθυσµού ή οι φυσικοί
και οικονοµικοί πόροι.

2.7 Προγενέστερες Έρευνες
Αναγνωρίζοντας τη σηµασία της χωρικής σκέψης στη ζωή του ανθρώπου, οι ερευνητές έχουν
εστιάσει την προσοχή τους στην ενσωµάτωση του χωρικού εγγραµµατισµού στο πρόγραµµα
εκπαίδευσης της κάθε χώρας. Για παράδειγµα, οι στόχοι επίτευξης για το Ολλανδικό δηµοτικό
σχολείο προσδιόρισαν διάφορες χωρικές δραστηριότητες σαν σηµαντικές στην πρωτοβάθµια
εκπαίδευση (Van den Heuvel-Panhuizen & Buys, 2005). Επίσης έχουν γίνει πολλές αναφορές
σχετικά µε την έλλειψη προετοιµασίας για ένταξη της χωρικής σκέψης στο εκπαιδευτικό
σύστηµα. Αν και χωρικές εργασίες, όπως ο χειρισµός ενός κύβου, αποτελούν κοινά
χαρακτηριστικά των τεστ νοηµοσύνης, είναι δύσκολο να βρεθούν µαθητές που είναι
προετοιµασµένοι για αυτές µε οποιονδήποτε συστηµατικό τρόπο. Μόνο εικασίες µπορούν να
γίνουν για τους λόγους που συµβαίνει αυτό. Ίσως η χωρική σκέψη µπορεί να θεωρηθεί ως
έµφυτη, µια ικανότητα που κατέχεται από µερικούς και όχι άλλους. Για παράδειγµα έχουν
αναφερθεί συνδέσεις µεταξύ κάποιων χωρικών ικανοτήτων και του φύλου (Voyer κ.α., 1995)
ή ίσως οι χωρικές ικανότητες θεωρούνται ως κάτι επουσιώδες, που αποκτάται σε πρώιµη
παιδική ηλικία και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να συγκριθεί µε λεκτικές, µαθηµατικές ή
λογικές ικανότητες,
Από το έργο του Smith (1964) µέχρι σήµερα, ευρήµατα συνεχίζουν να δείχνουν πως άτοµα
που είναι πιο έµπειρα χωρικά έχουν µεγαλύτερη επιτυχία στα υψηλότερα επίπεδα επίλυσης
προβληµάτων (Kozhevnikov κ.α., 1999, 2002, 2005). Ο Legé (1999) υποστήριξε πως η
έλλειψη χωρικής επίγνωσης και χωρικών ικανοτήτων δυσχεραίνει την ικανότητα εκτέλεσης
πολλών εργασιών που είναι απαραίτητες για τους κλάδους της επιστήµης και της µηχανικής,
ενώ σύµφωνα µε τον Wheatley (1997) η προαγωγή της γνώσης των καθηγητών πάνω στην
αποτελεσµατικότητα αυτών των χωρικών ικανοτήτων όπως η οπτικοποίηση, µπορεί να
βοηθήσει τους µαθητές να γίνουν καλύτεροι λύτες µαθηµατικών προβληµάτων.
Προκειµένου να µελετηθεί η χωρική αντίληψη, να αναπτυχθεί η επιστήµη της χωρικής
µάθησης και να χρησιµοποιηθεί αυτή η γνώση για το µετασχηµατισµό της εκπαιδευτικής
πρακτικής, σχηµατίστηκε το RISC (Research in Spatial Cognition) lab σαν τµήµα του Spatial
Intelligence and Learning Center (SILC) του Temple University. Προσφέρει υποστήριξη σε
παιδιά και ενήλικες ώστε να αποκτήσουν ικανότητες στις επιστήµες STEM, οι οποίες είναι
αναγκαίες για την αποτελεσµατική συµµετοχή σε µια διαρκώς αναπτυσσόµενη παγκόσµια
οικονοµία και κοινωνία υψηλής τεχνολογίας. Πρωταρχικός στόχος του RISC lab είναι η
κατανόηση της χωρικής µάθησης και αντίληψης καθώς και του τρόπου που αυτές µπορούν να
ενισχυθούν µέσω της αποτελεσµατικής εκπαίδευσης και της τεχνολογίας. Επίσης το SILC έχει
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συγκεντρώσει αποδείξεις ότι η χωρική νοηµοσύνη µπορεί να εξελιχθεί και ότι οι αυξηµένες
χωρικές ικανότητες στους εφήβους, µπορούν να αποτελέσουν πρόβλεψη των µελλοντικών
σταδιοδροµιών τους στην επιστήµη (Shea κ.α., 2001).
Ένα πολύ σηµαντικό βήµα προς την κατανόηση της φύσης της χωρικής σκέψης και της
σηµασίας ένταξής της στο πρόγραµµα εκπαίδευσης αποτελεί το Learning to Think Spatially
(NRC, 2006). Το NRC (2006) όρισε τη χωρική σκέψη ως µια γνωσιακή ικανότητα που µπορεί
να χρησιµοποιηθεί προκειµένου να δοµηθούν προβλήµατα, να βρεθούν απαντήσεις και να
εκφραστούν λύσεις χρησιµοποιώντας τις ιδιότητες του χώρου. Αναγνώρισε την εκπαιδευτική
σηµασία που έχει η χωρική σκέψη και τεκµηρίωσε την έλλειψη προσοχής από το περιεχόµενο
της διδακτέας ύλης στη χωρική σκέψη, παρά τους ισχυρισµούς ότι αποτελεί µια από τις
κυριότερες µορφές νοηµοσύνης (Eliot, 1987; Gardner, 1983), υποστηρίζοντας ότι µπορεί να
διδαχθεί και να καλλιεργηθεί και συνεπώς θα έπρεπε να αποτελεί, σε όλα τα επίπεδα, ένα
σηµαντικό µέρος του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Ακόµη τόνισε ότι τα συστήµατα
γεωγραφικών πληροφοριών και άλλες γεωχωρικές επιστήµες, µπορούν να διαδραµατίσουν
σηµαντικό ρόλο στην προώθηση της χωρικής σκέψης.
Το συγκεκριµένο επιχείρηµα υποστηρίζεται από πλήθος µελετών (Allen, 2007; DeMers &
Vincent, 2007; Doering & Veletsianos, 2007; Milson & Earle, 2007; Patterson κ.α., 2003) που
αναδεικνύουν τα πλεονεκτήµατα και τα οφέλη ενσωµάτωσης των GIS στην εκπαίδευση και
έχουν αποδείξει την ύπαρξη σαφών δεσµών µεταξύ της µάθησης µέσω GIS και των
ικανοτήτων χωρικής σκέψης των µαθητών (Kerski, 2008; Lee & Bednarz, 2009; Schultz κ.α.,
2008). Ωστόσο, ερευνητές υποστήριξαν ότι προκειµένου να ενταχθεί η χωρική σκέψη στην
εκπαίδευση µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο, η διδασκαλία των GIS και οι στρατηγικές
ανάπτυξης των προγραµµάτων σπουδών θα έπρεπε να ξεκινήσουν µε µια αξιολόγηση του
βαθµού κατανόησης των χωρικών σχέσεων από τους µαθητές (Wigglesworth, 2003) και
τόνισαν την αναγκαιότητα καθιέρωσης ενός τυποποιηµένου τρόπου αξιολόγησης της χωρικής
σκέψης που να βασίζεται σε έναν επιστηµονικά αυστηρό ορισµό (Eliot & Czarnolewski,
2007).
Έχοντας εντοπίσει τρεις συνιστώσες ικανοτήτων, οι Linn & Petersen (1985) χρησιµοποίησαν
αναλύσεις προκειµένου να εξετάσουν τις διαφορές ανάλογα µε το φύλο καθώς και την ηλικία
στην οποία αυτές εµφανίζονται. Πιο συγκεκριµένα, συγκέντρωσαν δεδοµένα από
προηγούµενες έρευνες, υπολόγισαν τα µεγέθη των επιδράσεων (effect sizes) και έλεγξαν την
οµοιογένειά τους σε διάφορες οµάδες µελέτης. Αυτές οι οµάδες περιλαµβάνουν δεδοµένα από
ένα εύρος ηλικιών και από τα δύο φύλα. Στην περίπτωση που δεν εντοπιζόταν οµοιογένεια,
εκπονούνταν µελέτες σε υποοµάδες ανάλογα µε την ηλικία και το φύλο και στη συνέχεια σε
πιο εξειδικευµένες οµάδες, µέχρις ότου προσδιοριστούν οµογενείς ή σχεδόν οµογενείς οµάδες
µελέτης. Στις δύο πρώτες ικανότητες –χωρική αντίληψη και νοητική περιστροφήεντοπίστηκαν διαφορές ανάλογα µε το φύλο που ευνοούν τους άνδρες, όχι όµως και στην
τρίτη, δηλαδή στη χωρική οπτικοποίηση. Πιο συγκεκριµένα, η νοητική περιστροφή είναι η
χωρική ικανότητα που δείχνει τις µεγαλύτερες και πιο επίµονες διαφορές ανάµεσα στα δύο
φύλα, µε τους άνδρες να έχουν τις καλύτερες επιδόσεις.
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Το θέµα των διαφορών στη χωρική ικανότητα µεταξύ των φύλων είναι ιδιαίτερα δηµοφιλές
στη βιβλιογραφία. Έχει προταθεί ότι είναι αποτέλεσµα πολιτισµικών διαφορών στα πρότυπα
κοινωνικοποίησης και στις δραστηριότητες που βασίζονται στο φύλο (Goldstein, Haldane &
Mitchell, 1990). Οι άνδρες συνήθως έχουν καλύτερες επιδόσεις από τις γυναίκες σε αρκετές
χωρικές δραστηριότητες (Halpern & Collaer, 2005), όµως µεταξύ διαφορετικών χωρικών
δραστηριοτήτων παρατηρούνται µεγάλες διακυµάνσεις (Linn & Petersen 1985, Voyer κ.α.
1995). Επίσης, οι διαφορές στην απόδοση ανάλογα µε το φύλο, τείνουν να εξαφανίζονται όσο
οι εργασίες γίνονται ιδιαίτερα απαιτητικές και επικαλύπτονται εντελώς από την ατοµική
διακύµανση (individual variation). Εξηγώντας βιωµατικά τις διαφορές στην χωρική αντίληψη
ανάλογα µε το φύλο, είναι αναµενόµενο η χωρική εκπαίδευση να έχει µεγαλύτερο αντίκτυπο
στην απόδοση των γυναικών σε χωρικές εργασίες απ’ ότι στους άνδρες. Σύµφωνα µε αυτή τη
θεωρία, οι άνδρες εµπειρικά έχουν λάβει αρκετή εκπαίδευση και συνεπώς λειτουργούν ήδη
πολύ κοντά στο µέγιστο των δυνατοτήτων τους, σε αντίθεση µε τις γυναίκες, οι οποίες
παρουσιάζουν µεγαλύτερο πεδίο βελτίωσης (Baenninger & Newcombe, 1989).
Οι Toptas κ.α. (2012) µελέτησαν την επίδραση ενός τρισδιάστατου προγράµµατος
µοντελοποίησης (Google SketchUp) στην ανάπτυξη και βελτίωση της χωρικής ικανότητας
παιδιών ηλικίας 13-14 ετών. Επίσης εστίασαν στη σχέση µεταξύ της χωρικής σκέψης και των
διαφορών ανάλογα µε το φύλο. Το πείραµα έγινε σε δείγµα 82 παιδιών 13 και 14 χρονών, τα
οποία έπρεπε να χρησιµοποιήσουν το λογισµικό προκειµένου να “διπλώσουν” και να
“ξεδιπλώσουν” (fold and unfold) τρισδιάστατα σχήµατα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το
ποσοστό επιτυχίας των δοκιµών, που εκτελέστηκαν µετά τη χρήση του λογισµικού, αυξήθηκε
όσον αφορά τη διαφορική δεξιότητα, τη νοητική περιστροφή και τη χωρική οπτικοποίηση.
Επίσης οι µαθήτριες παρουσίασαν στο σύνολο καλύτερες επιδόσεις από τους µαθητές,
ανεξαρτήτως της σχετικής βιβλιογραφίας που καταδεικνύει το αντίθετο.
Συγκεκριµένα στον τοµέα των Μαθηµατικών, έγινε µια µελέτη από τους Gonzalez και Herbst
(2009) που προωθεί την χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία της γεωµετρίας, αναλύοντας
πώς οι µαθητές λύνουν γεωµετρικά προβλήµατα. Το πείραµα διήρκεσε 4 µέρες, κατά τις 2
πρώτες χρησιµοποιήθηκαν στατικά διαγράµµατα και στις 2 επόµενες δυναµικά διαγράµµατα
που κατασκεύασαν στον υπολογιστή µε χρήση του λογισµικού DGS (Dynamic Geometry
Software). Το συγκεκριµένο λογισµικό δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να δηµιουργήσουν
και να τροποποιήσουν γεωµετρικές κατασκευές, εισάγοντας σηµεία και µετακινώντας τα ώστε
να αλλάξει η µορφή του γεωµετρικού σχήµατος. Παρατηρήθηκε ότι οι µαθητές ήταν πιο
επιτυχείς στην ανακάλυψη νέων µαθηµατικών ιδεών και στην ανακάλυψη συνδέσεων
χρησιµοποιώντας το λογισµικό δυναµικής γεωµετρίας που δεν είχαν ανακαλύψει µε τη χρήση
των στατικών διαγραµµάτων.
Επίσης, σηµαντικό εργαλείο µάθησης αποτελεί το Where are We?, ένα πακέτο λογισµικού και
µαθηµάτων, που δηµιουργήθηκε για να βοηθήσει τους µαθητές, ηλικίας 7 έως 10 χρονών, να
αναπτύξουν την ικανότητα νοητικής µεταφοράς µεταξύ του οπτικά αντιληπτού τρισδιάστατου
φυσικού περιβάλλοντός τους και µιας επίπεδης σχηµατικής αναπαράστασης αυτής της
πραγµατικότητας, δηλαδή ενός χάρτη. Για να αξιολογήσουν εάν οι ικανότητες που ασκούνται
στο Where are We? µεταβιβάζονται στο περιβάλλον του πραγµατικού κόσµου, ανέπτυξαν µε
βάση το πεδίο δοκιµές της ικανότητας να απορροφούν πληροφορίες στο φυσικό περιβάλλον
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και να τις µεταφέρουν σε έναν χάρτη (reality-to-map test) και αντίστροφα της ικανότητας να
αντλούν πληροφορίες από έναν χάρτη και να τις µετατρέπουν σε µια ενέργεια στον
πραγµατικό κόσµο (map-to-reality test). Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως η µέση απόδοση µιας
τάξης των 24 µαθητών ηλικίας 10 ετών βελτιώθηκε και στα δύο τεστ µετά τη χρήση του
Where are We?. Επίσης παρατηρήθηκε πως µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες απέδωσαν
εξαιρετικά καλά τόσο µε το λογισµικό όσο και µε τις δοκιµές πεδίου, υποστηρίζοντας την
άποψη ότι οι χωρικές ικανότητες δεν είναι στενά συνδεδεµένες µε τις λεκτικές δεξιότητες στις
οποίες δίνεται συνήθως έµφαση µέσω των σχολικών εργασιών.
Μια άλλη κατηγορία ερευνών εστιάζει στη µελέτη
ικανοτήτων σε παιδιά νηπιακής ηλικίας (Linn &
εξετάστηκε το επίπεδο κατανόησης των 4 χωρικών
Golledge (1995), δηλαδή η ταυτότητα (identity),
(magnitude) και ο χωροχρόνος (space-time).

του τρόπου ανάπτυξης των χωρικών
Petersen, 1985). Πιο συγκεκριµένα,
αρχετύπων όπως ορίστηκαν από τον
η τοποθεσία (location), το µέγεθος

Παραδείγµατα απλών εργασιών σχετικά µε την έννοια της ταυτότητας µπορούν να
χρησιµοποιηθούν προκειµένου να επιβεβαιώσουν την υπόθεση ότι η ικανότητα χρήσης της
συγκεκριµένης έννοιας είναι παρούσα σε ένα παιδί και υπάρχει η δυνατότητα εµφάνισής της
από την νηπιακή ηλικία. Αυτού του είδους η αντιστοίχιση της εικόνας και της έννοιας
χρησιµοποιείται συχνά για την εισαγωγή των όρων του λεξιλογίου σε µαθητές νηπιακής
ηλικίας, ενώ δεν περιορίζεται στη διδασκαλία της γεωγραφίας. Βέβαια, συµπεριλαµβάνοντας
µερικά εύκολα αναγνωρίσιµα γεωγραφικά αντικείµενα (Smith & Mark, 2001), µπορούν να
εισαχθούν νέα στοιχεία γεωχωρικής µάθησης σε µικρές ηλικίες µέσω αυτής της εµπειρίας.
Σύµφωνα µε τη γενική βιβλιογραφία και το NCTM (2006), η επίγνωση τόσο της σχετικής όσο
και της απόλυτης τοποθεσίας φαίνεται να έχουν ενοποιηθεί µέχρι την ηλικία των 8.
Ειδικότερα, η σχετική τοποθεσία γίνεται κατανοητή πολύ νωρίς στη ζωή ενός παιδιού και δεν
εξαρτάται από την αριθµητική ικανότητα. Στα επόµενα χρόνια, πιο σύνθετες µέθοδοι
προσδιορισµού της απόλυτης τοποθεσίας, όπως οι κάνναβοι, το γεωγραφικό πλάτος και το
γεωγραφικό µήκος δίνουν µια πιο συγκεκριµένη ιδέα της έννοιας της απόλυτης τοποθεσίας.
Έρευνες από τους Cornell, Heath & Broda (1989) και Heath, Cornell & Alberts (1997)
δείχνουν σηµαντική βελτίωση µεταξύ των ηλικιών 4 έως 6 και 11 έως 12 ετών ως προς την
ακρίβεια ανίχνευσης και ανάκλησης συγκεκριµένων τοποθεσιών, ειδικά εκείνων που
αναπαριστούν πολύ γνωστά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά όπως είναι τα αξιοθέατα.
Ως προς την έννοια του µεγέθους, οι εργασίες προσδιορισµού του βαθµού στον οποίο γίνεται
αντιληπτή, περιλαµβάνουν εύκολα αναγνωρίσιµες και αφηρηµένες αναπαραστάσεις
χαρακτηριστικών όπως η παράταξη παιδιών ανάλογα µε το µέγεθος και η ανάπτυξη
συλλογισµών για γεωµετρικά σχήµατα (Golledge κ.α., 2008).
Τέλος µια εργασία εισαγωγής του χωροχρόνου στο πλαίσιο του πραγµατικού κόσµου θα ήταν
να ανατεθεί στα παιδιά να κατασκευάσουν ένα απλό χρονολόγιο των προτύπων των
καθηµερινών τους δραστηριοτήτων ή της χρήσης ενός δωµατίου.
Οι Golledge κ.α. (2008) εκτέλεσαν µια σειρά πειραµάτων ώστε να παρέχουν αποδείξεις των
ικανοτήτων των µαθητών να αναγνωρίζουν και να χρησιµοποιούν απλές γεωχωρικές έννοιες,
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σαν τµήµα ενός µεγαλύτερου προγράµµατος πάνω στη χωρική σκέψη. Στο πρώτο πείραµα,
συµµετείχαν µόνο παιδιά ηλικίας 8-9 ετών και τους δόθηκε µια σειρά εργασιών προς
εκτέλεση, συνδεδεµένων µε συγκεκριµένες γεωχωρικές έννοιες του στοιχειώδους και του
απλού επιπέδου. Ακολούθησε ένα πείραµα σε παιδιά ηλικίας 11-12 χρονών που εξέτασε την
αντίληψη πάνω στις έννοιες του δύσκολου επιπέδου. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι και οι δύο
ηλικιακές οµάδες, ανταποκρίθηκαν µε επιτυχία στην προτεινόµενη κατηγοριοποίηση σε
επίπεδα των γεωχωρικών εννοιών από τους Golledge κ.α. (2008) και συγκεκριµένα όλοι οι
συµµετέχοντες µπόρεσαν να αναγνωρίσουν µε επιτυχία τα γεωχωρικά αρχέτυπα.
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κεφάλαιο 3

3 Ιστορικά Στοιχεία
Οι γεωγράφοι και οι γεωεπιστήµονες είναι σε µεγάλο βαθµό χωρικά εγγράµµατοι, δηλαδή
έχουν ανεπτυγµένες χωρικές ικανότητες τις οποίες χρησιµοποιούν προκειµένου να δράσουν,
να σκεφτούν, να διατυπώσουν προβλήµατα και να οδηγηθούν στη λύση τους. Αντίθετα,
ερευνητές και σπουδαστές άλλων επιστηµών όπως είναι οι κοινωνικές επιστήµες και
ειδικότερα η επιστήµη της Ιστορίας, έχει παρατηρηθεί πως δεν ενσωµατώνουν ευρέως τη
χωρική σκέψη τόσο στην έρευνα όσο και στη διδασκαλία και µάθηση της ιστορίας (White,
2010).
Η παρούσα διπλωµατική θα εστιάσει στην ανάπτυξη της χωρικής σκέψης των ερευνητών και
µαθητών ιστορίας, µέσω οπτικοποίησης των δικών τους γνώσεων και στην ανάδειξη της
χωρο-χρονικής διάστασης των ιστορικών γεγονότων, µε τη χρήση ενός ισχυρού οπτικού
εργαλείου, όπως είναι ο χωρο-χρονικός κύβος (space-time cube). Η επιλογή της ιστορικής
περιόδου έγινε µε χωρο-χρονική (spatiotemporal) λογική. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν δηλαδή την
ανάγκη να εξελίσσονται όλα τα γεγονότα στον ίδιο, γεωγραφικά, χώρο και σε περιορισµένο
και κοινό χρόνο, µε τη µορφή τροχιών, εξετάζεται ενδεικτικά η ιστορία του B’ Παγκοσµίου
Πολέµου.

3.1 Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος
Στο Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, που χαρακτηρίστηκε ως ο πιο εκτεταµένος πόλεµος στην ιστορία,
µετείχαν τα περισσότερα κράτη του κόσµου, οργανωµένα σε δύο αντίπαλες συµµαχίες, τους
Συµµάχους (Allies) και τον Άξονα (Axis alliance).
•

Σύµµαχοι, µε κύριους συντελεστές τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία (µέχρι την παράδοσή
της, καθώς και µετά την απόβαση στη Νορµανδία) και την Πολωνία, µε τις ΗΠΑ να
παρέχουν σηµαντική βοήθεια χωρίς να συµµετέχουν στη Συµµαχία παρά µόνο µετά την
επίθεση της Ιαπωνίας στο Περλ Χάρµπορ. Οι υπόλοιπες χώρες της Συµµαχίας ήταν η
Αυστραλία, το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Βραζιλία, η Τσεχοσλοβακία, η Αιθιοπία, η Ελλάδα,
η Ινδία, το Μεξικό, η Ολλανδία, η Νέα Ζηλανδία, η Νορβηγία, οι Φιλιππίνες, η Νότια
Αφρική και η Κίνα.

•

Άξονας, µε κύριους συντελεστές τη Γερµανία, την Ιταλία και την Ιαπωνία. Οι υπόλοιπες
χώρες του Άξονα ήταν η Ουγγαρία, η Ρουµανία, η Κροατία, η Βουλγαρία και η
Σλοβακία. Συνεµπόλεµες δυνάµεις ήταν η Φινλανδία, το Σαν Μαρίνο, το Ιράκ και η
Ταϋλάνδη.

Κινητοποιήθηκαν 100 εκατοµµύρια άνθρωποι και οι περισσότερες χώρες που συµµετείχαν
διέθεσαν όλες τις οικονοµικές, βιοµηχανικές και επιστηµονικές τους δυνάµεις στην υπηρεσία
του πολέµου. Συνολικά έχασαν τη ζωή τους πάνω από 60 εκατοµµύρια άνθρωποι, οι
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περισσότεροι από αυτούς πολίτες,
πολίτες καθιστώντας το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο την πιο αιµατηρή
σύρραξη στην ανθρώπινη ιστορία.
ιστορία
Η αρχή του πολέµου θεωρείται η 1η Σεπτεµβρίου του 1939 όταν η Γερµανία εισέβαλε στη
Πολωνία και τις µετά από δύο µέρες κηρύξεις πολέµου από την Μεγάλη Βρετανία και την
Γαλλία κατά της Γερµανίας. Ο πόλεµος τελείωσε το 1945 µε νίκη των Συµµάχων ενώ η
Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωµένες
ωµένες Πολιτείες αναδείχθηκαν ως οι δύο υπερδυνάµεις του
πλανήτη.
Αφετηρία θεωρείται η «ατιµωτική
ατιµωτική» συνθηκολόγηση της Γερµανίας µετά την ήττα της στον Α’
Παγκόσµιο Πόλεµο που την οδήγησε σε κοινωνική και οικονοµική κρίση. Η ταπείνωση και οι
δυσβάσταχτες «επανορθώσεις»
ανορθώσεις» που της επιβλήθηκαν εξέθρεψαν τη φασιστική ιδεολογία και
επιτάχυναν τις εξελίξεις προς το Β' Παγκόσµιο Πόλεµο.
Μετά το τέλος του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου, η ηττηµένη Γερµανία αναγκάστηκε να
υπογράψει τη Συνθήκη των Βερσαλλιών µε την οποία έχανε το 13% των εδαφών της,
αποκοβόταν από τις αποικίες της και της απαγορευόταν η προσάρτηση άλλων χωρών σε αυτή.
Η Γερµανία βρίσκεται σε απόγνωση,
απόγνωση καταδικασµένη από την υποχρέωσή της να πληρώνει σε
πολεµικές αποζηµιώσεις τεράστια ποσά επί δεκαετίες για τις ζηµιές που προκάλεσε σε άλλες
χώρες.

Εικόνα 5 - Η Ευρώπη και οι κύριοι συνασπισµοί κρατών τις παραµονές του Β' Παγκοσµίου Πολέµου. (Πηγή:
www.el.wikipedia.org)

σελ 46 από 106

Καρκασίνα ∆άφνη

Ιστορικά Στοιχεία

3.2 Η ∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης
Το όνοµα ∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης δόθηκε από τους ιστορικούς στο γερµανικό πολίτευµα
από την πόλη της Βαϊµάρης (Weimar) όπου συγκλήθηκε η Γερµανική Εθνοσυνέλευση
προκειµένου να δηµιουργήσει ένα νέο Σύνταγµα µετά την κατάλυση της Αυτοκρατορίας. Η
προσπάθεια οικοδόµησης µιας φιλελεύθερης ∆ηµοκρατίας από τις µετριοπαθείς πολιτικές
δυνάµεις (Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα, Κόµµα του Κέντρου, Φιλελεύθεροι) µετά τη
γερµανική επανάσταση του Νοεµβρίου 1918 και την έξωση του Κάιζερ Γουλιέλµου Β’ στις 9
Νοεµβρίου, οδήγησε στο πρώτο δηµοκρατικό πολίτευµα στην ιστορία της Γερµανίας, γνωστό
σαν ∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης (1918-1933). Η Κυβέρνηση που προέκυψε υπέγραψε τη
Συνθήκη των Βερσαλλιών και βρέθηκε αντιµέτωπη µε την εξέγερση του Βερολίνου,
υποκινούµενη από τους Σπαρτακιστές, την οποία κατέστειλε βίαια και εκτέλεσε τους ηγέτες
της, Ρόζα Λούξεµπουργκ και Καρλ Λίµπκνεχτ (15 Ιανουαρίου 1919).
Κατά τη διάρκεια της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης το γερµανικό Ράιχ (εθνικό κράτος), µε
πρωτεύουσα το Βερολίνο, απαρτίζεται από 17 οµόσπονδα κρατίδια, το καθένα µε δική του
κυβέρνηση και κοινοβούλιο, τα οποία εκπροσωπούνταν στο κεντρικό κοινοβούλιο, γνωστό ως
Ράιχσταγκ. Το νέο σύνταγµα καθόριζε ένα πολιτικό σύστηµα µε στοιχεία κοινοβουλευτικής
και προεδρευόµενης δηµοκρατίας. Ξεκίνησε µε την προσπάθεια οικοδόµησης µιας
φιλελεύθερης ∆ηµοκρατίας και κατάληξε µε την επιβολή της ναζιστικής θηριωδίας το 1933.
Το Σύνταγµα ψηφίστηκε στην µικρή πόλη της Βαϊµάρης τον Αύγουστο 1919 και αποδείχτηκε
ιστορικά θνησιγενές. Η περίοδος της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης ήταν καθοριστικής
σηµασίας για την επέλαση του φασισµού στη Γερµανία και τη µελλοντική καταστροφή που
επέφερε ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος. Έχοντας η Γερµανία στην πλάτη της την εξοντωτική
Συνθήκη των Βερσαλλιών µε τις δυσβάσταχτες πολεµικές αποζηµιώσεις, δεν µπορεί να
αποφύγει µια θηριώδη ανεργία και έναν ανεξέλεγκτο πληθωρισµό.
Οι έντονες αντιπαραθέσεις και οι φόβοι για το ενδεχόµενο µιας αριστερής πλειοψηφίας στο
Κοινοβούλιο (Ράιχσταγκ) οδηγούν σε διάλυση όλων εκείνων των παραγόντων – εργατικό
κίνηµα, δοµές πραγµατικής οικονοµίας, φιλειρηνικό κίνηµα, κοινωνικά δικαιώµατα – που θα
µπορούσαν να διασφαλίσουν την αποτροπή του εκφασισµού της κοινωνίας και δίνουν στον
πρόεδρο ισχυρές εξουσίες. Μπορούσε να ενεργεί ανεξάρτητα από την κυβέρνηση και το
Ράιχσταγκ, γεγονός που περιόρισε σηµαντικά τη λειτουργία της αντιπροσωπευτικής
δηµοκρατίας.
Η ∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης δεν ήταν η απόρροια ενός δηµοκρατικού κινήµατος µε στόχο
τον εκδηµοκρατισµό της Αυτοκρατορίας. Ήταν καρπός ενός συµβιβασµού µεταξύ διαφόρων
πολιτικών δυνάµεων και αντιπροσώπευε ότι πιο δηµοκρατικό και προοδευτικό µπορούσε να
υπάρξει εκείνη τη στιγµή. Η επιτυχία της εξαρτιόταν από τη συνεργασία της µετριοπαθούς
αριστεράς µε τα δηµοκρατικά αστικά κόµµατα και στη δυνατότητά της να αντιδράσει
αποτελεσµατικά στους δύο κυρίαρχους φόβους της, δηλαδή τις διαθέσεις της άκρας
Αριστεράς που στόχευε στη δικτατορία του προλεταριάτου από την µία και της άκρας ∆εξιάς
που επιθυµούσε την επιστροφή στο µοναρχικό-αυτοκρατορικό καθεστώς ή την επιβολή
εθνικιστικής δικτατορίας στρατιωτικού τύπου από την άλλη. Η χώρα βρέθηκε αντιµέτωπη µε
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µία τεράστια οικονοµική και κοινωνική κρίση που αυτή η δηµοκρατία απέτυχε να
διαχειριστεί. Η ηττηµένη Γερµανία δεν κατόρθωσε να ελαχιστοποιήσει τα δυσµενή
αποτελέσµατα που παρήγαγε η κατάληξη του πολέµου εις βάρος του πολιτικού και
οικονοµικού της κατεστηµένου.
Η εφιαλτική πραγµατικότητα δίνει βήµα σ’ ένα νέο ριζοσπαστικό και βίαιο κίνηµα το
«Εθνικοσοσιαλιστικό Γερµανικό Κόµµα». Η πρώτη ένδειξη για την πολιτική ισχυροποίηση
των ναζί προήλθε από τις εκλογές του Σεπτεµβρίου 1930 όπου το Γερµανικό
Εθνικοσοσιαλιστικό Κόµµα (NSDAP) εξασφάλισε το 18% των ψήφων. Ταυτόχρονα η
πολιτική βία αυξανόταν µε µεγάλη ένταση, γεγονός που τροφοδοτούσε ακόµα περισσότερο
τους φόβους και την ανασφάλεια µεγάλων τµηµάτων της γερµανικής κοινωνίας. Το ίδιο το
κόµµα έδειχνε να µετέχει τυπικά στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, στην πραγµατικότητα
όµως δεν είχαν κανένα σεβασµό στους θεσµούς της ∆ηµοκρατίας. Η άνοδος του Γερµανικού
Εθνικοσοσιαλιστικού Κόµµατος στην εξουσία το 1933 και η ανάδειξη του αρχηγού του Αδόλφου
Χίτλερ σε καγκελάριο σηµατοδότησε το τέλος του πολιτικού καθεστώτος που ονοµάστηκε
∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης.

3.3 Μεσοπόλεµος
Ο Αδόλφος Χίτλερ µετά από µια ανεπιτυχή απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης το 1923,
γίνεται καγκελάριος της Γερµανίας στις 30 Ιανουαρίου 1933. Καταλύει τη δηµοκρατία,
οργανώνει τον επανεξοπλισµό της χώρας, ξεκινάει γενική στρατολόγηση και
στρατιωτικοποιεί και πάλι τη ζώνη του Ρήνου, αδιαφορώντας πλήρως για τη Συνθήκη των
Βερσαλλιών.

Εικόνα 6 - Ο Χίντενµπουργκ αναθέτει στον Χίτλερ την καγκελαρία του Ράιχ

Εν τω µεταξύ στην Ιταλία, ο Μπενίτο Μουσολίνι σαν δικτάτορας κερδίζει όλο και
περισσότερη δύναµη, υποσχόµενος τη δηµιουργία µιας νέας Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας. Τον
Οκτώβριο του 1936, η Γερµανία και η Ιταλία, σχηµατίζουν τον άξονα Ρώµης - Βερολίνου. Η
Ιαπωνία προσχώρησε στον Άξονα το Σεπτέµβριο 1940 και απετέλεσε τη µεγαλύτερή του
δύναµη στην Ασία και τον Ειρηνικό. Την Αυτοκρατορία της Ιαπωνίας, όπως λεγόταν, την
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κυβερνούσε αυτή την εποχή ο µονάρχης αυτοκράτορας Shōwa. Από τις αρχές του αιώνα, η
Ιαπωνία είχε επεκτατικές βλέψεις στην ευρύτερη γύρω περιοχή, κυρίως λόγω έλλειψης
φυσικών πόρων στα εδάφη της. Η επεκτατική της αυτή πολιτική, την έφερε στη δεκαετία του
'30 κοντά στην Γερµανία και την Ιταλία, που είχαν παρόµοιες βλέψεις. Η πρώτη της πολεµική
επεκτατική ενέργεια ήταν εναντίον της Κίνας το 1937, όταν κατέλαβε περιοχές της Κίνας και
προκάλεσε θανάτους αµάχων. Το 1940 ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν απασχοληµένες µε τον
πόλεµο και η Γαλλία είχε υποκύψει στη Γερµανία, κατέλαβε την Γαλλική Ινδοκίνα.

Εικόνα 7 - Χίτλερ και Μουσολίνι.

Παράλληλα οι Χίτλερ και Μουσολίνι υποστήριξαν στον εµφύλιο της Ισπανίας τις δυνάµεις
του φασίστα Φρανσίσκο Φράνκο ενάντια στην Ισπανική δηµοκρατία που τα στρατεύµατά
της υποστηρίζονταν από τη Σοβιετική Ένωση από τη µια και από πλήθος ∆ηµοκρατικών από
όλο τον κόσµο από την άλλη. Τελικά ο Φράνκο κέρδισε τον πόλεµο το 1939.
Η προσάρτηση της Αυστρίας και της Σουδητίας στη Γερµανία το 1938, και ολόκληρης της
Τσεχοσλοβακίας το 1939, δηµιούργησαν αναστάτωση σε όλη την Ευρώπη. Έτσι υπεγράφη
και το Σύµφωνο Μολότωφ – Ρίµπεντροπ, µε το οποίο η Γερµανία άφησε έξω από τον
πόλεµο τη Σοβιετική Ένωση, αποτρέποντας έτσι τη δηµιουργία δύο µετώπων για το Χίτλερ,
τουλάχιστον τα δύο πρώτα χρόνια του πολέµου.

3.4 Η Περίοδος 1939-1945
3.4.1 Ηγέτες
Οι ηγέτες των τριών συµµαχικών Μεγάλων ∆υνάµεων, που πρωτοστάτησαν για τη νίκη
απέναντι στις δυνάµεις του Άξονα, είναι οι Ουίνστον Τσώρτσιλ, Φραγκλίνος Ντελάνο
Ρούζβελτ και Τζόζεφ Στάλιν. Παρά τις διαφορετικές απόψεις τους, κανένας από τους τρεις
δεν επέτρεψε οι ιδεολογικές διαφορές τους να γίνουν εµπόδιο στη νίκη. Η ανάγκη υποχρέωσε
τους τρεις άντρες και τα κράτη τους να συνεργαστούν. Αν η Βρετανία καταλαµβανόταν, η
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Αµερική θα έχανε την πρώτη αµυντική γραµµή της καθώς και τη βάση εξόρµησης για τη
εισβολή στη Γαλλία. Αν η Σοβιετική Ένωση ηττούνταν ή εξαναγκάζονταν να υπογράψει µια
δεύτερη συµφωνία µε το Χίτλερ, οι άλλες δύο δυνάµεις θα ήταν αδύνατο να κερδίσουν τον
πόλεµο στην Ευρώπη. Αν οι Ηνωµένες Πολιτείες έστρεφαν την προσοχή τους από την
Ευρώπη στη Άπω Ανατολή, µια εισβολή στη Γαλλία θα ήταν αδύνατη και ο Χίτλερ θα ήταν
σε θέση να επικεντρωθεί στον πόλεµο µε τη Ρωσία, ενώ οι πολεµικές προσπάθειες των
Σοβιετικών και των Βρετανών θα εξασθενούσαν λόγω ελλιπών προµηθειών από την άλλη
πλευρά του Ατλαντικού.
Αυτή η αλληλεξάρτηση συµπεριελάµβανε δύσκολους συµβιβασµούς, σκληρές
διαπραγµατεύσεις, σκληρά λόγια και προδοσίες εις βάρος των µικρότερων συµµάχων.
3.4.1.1 Ουίνστον Τσώρτσιλ (1874-1965)
Γεννήθηκε στις 30 Νοεµβρίου 1874. Ήταν ο πρώτος εκ των τριών ηγετών που εξετάζονται
που ενεπλάκη σε πόλεµο µε το Χίτλερ και ο πιο εξωστρεφής, παρορµητικός και ικανός σε
θέµατα συµµαχικής πολιτικής. Παρ’ ότι είχε γεννηθεί από Αµερικανή µητέρα, ήταν γνήσιος
γόνος της βρετανικής παράδοσης. Το αδύναµο σηµείο του ήταν ότι ενδιαφερόταν ελάχιστα
για τα κοινωνικά και οικονοµικά ζητήµατα. Εκτός από πολιτικός, ήταν σε µικρή ηλικία
αξιωµατικός του Βρετανικού στρατού, ιστορικός και συγγραφέας. Όπως δήλωσε ο ίδιος για
τον εαυτό του, ήταν ένα τέκνο της «βικτωριανής εποχής και όχι ένας άνθρωπος του νέου
κόσµου µετά τη νίκη».
Κατά τη διάρκεια του πολέµου, πραγµατοποίησε παράτολµες πτήσεις χιλιάδων χιλιοµέτρων
και υπερατλαντικά ταξίδια σε θάλασσες γεµάτες µε γερµανικά υποβρύχια. Ζούσε για τη
δράση και ήταν µια ανήσυχη, αστείρευτη πηγή δηµιουργικότητας. Είχε την πιο µακρόχρονη
πολιτική θητεία από τους Τρεις Μεγάλους η οποία άρχισε το 1900 µε την εκλογή του σε
ηλικία 26 ετών σε βουλευτή του Συντηρητικού Κόµµατος. Αφού προσχώρησε στην παράταξη
των Φιλελευθέρων έγινε Υφυπουργός Αποικιών το 1905 και τρία χρόνια αργότερα Υπουργός
Εµπορίου. Υπηρέτησε στον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο στο µέτωπο της Γαλλίας και
επιστρέφοντας ξαναγυρνά στους Συντηρητικούς µε τους οποίους γίνεται Υπουργός
Οικονοµικών. Ήταν πρωθυπουργούς της Μεγάλης Βρετανίας στις περιόδους 1940 έως 1945
και 1951 έως 1955. Με την παραίτηση του πρωθυπουργού Νέβιλ Τσάµπερλαιν στις 10 Μαΐου
1940, γίνεται πρωθυπουργός όπου στον πρώτο του λόγο λέει στο βρετανικό λαό: «∆εν έχω να
σας προσφέρω παρά αίµα, µόχθο, δάκρυα και ιδρώτα». Απέκτησε τον τίτλο του µεγαλύτερου
πολιτικού της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς οδήγησε τη χώρα του σε νίκη απέναντι στον
Άξονα.
Το 1953 βραβεύεται µε το Νόµπελ Λογοτεχνίας για το συγγραφικό του έργο. Πεθαίνει στις 24
Ιανουαρίου 1965.
3.4.1.2 Φραγκλίνος Ντελάνο Ρούζβελτ (1882-1945)
∆ιετέλεσε ως ο 32ος Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών για δώδεκα έτη. Εξελέγη πρόεδρος
το 1933, επανεξελέγη το 1937, το 1941 και το 1944. Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 30
Ιανουαρίου 1882 από εύπορη οικογένεια και µε σπουδές στα οικονοµικά στο Χάρβαρντ και
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στο Κολούµπια.. Αριστοκράτης λαϊκιστής, έβαλε σκοπό της ζωής του να βγάλει τις Η.Π.Α.
από την οικονοµική ύφεση. Αψηφώντας την πολυοµελίτιδα από την οποία έπασχε,
χαρακτηρίζεται από αυτοπεποίθηση, από µία µεταδοτική αισιοδοξία και µαεστρία στις
δηµόσιες σχέσεις.
Το 1939 µε το ξέσπασµα του πολέµου, αναγνωρίζει την ανάγκη να αντισταθεί στο φασισµό
όµως ήταν πολύ επιφυλακτικός στη είσοδο των Ηνωµένων Πολιτειών στον πόλεµο. Τα
γεγονότα στο Περλ Χάρµπορ έβαλαν τέλος σ’ αυτό το δίληµµα και από εκείνη τη στιγµή
µεταµορφώνεται σ’ έναν «οξυδερκή δηµοκράτη ιµπεριαλιστή» -κατά το Στάλιν- που διεκδικεί
το ρόλο του βασικού παγκόσµιου παίκτη. Ήταν ο µόνος από τους Τρεις Μεγάλους µε
πανεπιστηµιακή µόρφωση, εγωιστής που εµπιστευόταν µόνο τον εαυτό του. Το µόνο που
άφηνε στους αρχηγούς των επιτελείων, παρ’ όλο που ήταν αρχιστράτηγος των Αµερικανικών
Ενόπλων ∆υνάµεων, ήταν τα στρατιωτικά ζητήµατα δίνοντας γενικές κατευθύνσεις χωρίς να
παρεµβαίνει όπως ο Τσώρτσιλ. Επέµεινε σταθερά σε θέµατα όπως η σύσταση των Ηνωµένων
Εθνών, η ανάγκη σύναψης συµφωνίας µε την ΕΣΣ∆ και το ελεύθερο εµπόριο. Πίστευε πως το
καλύτερο µονοπάτι προς τη µεταπολεµική ειρήνη βρισκόταν σε µία συµφωνία µε τη Μόσχα γι
αυτό και επιδίωξή του σε όλη τη διάρκεια του πολέµου ήταν να κερδίσει την εµπιστοσύνη του
Στάλιν, προσπαθώντας να µην προβεί σε καµία ενέργεια που θα οδηγούσε τον υπερβολικά
καχύποπτο δικτάτορα στο να σκεφτεί ότι τασσόταν µε το µέρος των Βρετανών.
Απεβίωσε στις 12 Απριλίου 1945 λίγο πριν τη λήξη του Β’ παγκοσµίου Πολέµου από
εγκεφαλική αιµορραγία. Τον διαδέχτηκε στην προεδρία των Ηνωµένων Πολιτειών ο µέχρι
τότε αντιπρόεδρος Χάρρυ Τρούµαν.
3.4.1.3 Τζόζεφ Στάλιν (1878-1953)
Γεννήθηκε στις 18 ∆εκεµβρίου 1878 µε ταπεινή καταγωγή. Σπούδασε σε ρωσικό ορθόδοξο
ιεροδιδασκαλείο πριν γίνει εξτρεµιστής κλέβοντας τράπεζες για τη χρηµατοδότηση του
εργατικού κινήµατος. Έγινε Γενικός Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος το 1922
παρά το γεγονός ότι ο Λέων Τρότσκι αναδεικνυόταν ήδη σε διάδοχο του Λένιν από τις αρχές
του 1920. Ο θάνατος όµως του Λένιν το 1924, βρίσκει τον Στάλιν να έχει συγκεντρώσει
απόλυτες εξουσίες, φέρνοντάς τον έτσι στην ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Τρότσκι τον
κατηγορεί για καταπίεση στο Κόµµα. Σε απάντηση ο Στάλιν και οι οπαδοί του αρχίζουν
προπαγάνδα εναντίον του, µε αποτέλεσµα το 1925 να τον αποµακρύνουν ακόµα και από το
Κόµµα.
Στις συναντήσεις κορυφής του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, χαρακτηρίστηκε από τους
συµβούλους του Τσώρτσιλ σαν το πιο συγκρατηµένο, καχύποπτο και καλύτερα
πληροφορηµένο ηγέτη από τους τρεις. Σε όλη τη διάρκεια του πολέµου τον στοίχειωνε η ιδέα
ότι ο Τσώρτσιλ επεδίωκε να συνάψει συµφωνία µε το Χίτλερ για να καταστρέψουν τη
Σοβιετική Ένωση
Στη δεκαετία του 1930, ο Στάλιν εξάλειψε την ενεργό πολιτική αντιπολίτευση αλλά παγίωσε
την εξουσία του κυρίως την εποχή της Μεγάλης Εκκαθάρισης (1936-1938) µε διαγραφές,
φυλακίσεις, εξορίες, εκτελέσεις και δολοφονίες κοµµουνιστών που διαφωνούσαν µε την
εγκαθίδρυση της κυρίαρχης τάσης (σταλινισµός) στο Κοµµουνιστικό Κόµµα.
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Πέθανε στις 5 Μαρτίου του 1953, 74 ετών, από εγκεφαλικό επεισόδιο.

3.4.2 Πολεµικές Επιχειρήσεις
Την 1η Σεπτέµβρη 1939, που θεωρείται η αρχή του πολέµου, οι Γερµανοί εισβάλουν στην
Πολωνία και οι δυνάµεις της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας κηρύσσουν τον πόλεµο
στη Γερµανία δύο ηµέρες µετά. Στις 17 Σεπτεµβρίου 1939, οι σοβιετικές δυνάµεις εισβάλλουν
και αυτές από ανατολικά στην Πολωνία και τη χωρίζουν στα δύο µε τους Γερµανούς ενώ οι
Σοβιετικοί το Νοέµβριο του ίδιου έτους εισβάλουν και στη Φινλανδία. Το Μάρτιο του 1940 οι
Φιλανδοί συνθηκολογούν, παραχωρώντας τµήµατα της χώρας τους στους Σοβιετικούς. Τον
Απρίλιο του 1940 οι Γερµανοί εισβάλουν και καταλαµβάνουν χωρίς αντίσταση ∆ανία και
Νορβηγία. Το Μάιο βοµβαρδίζουν και ξεκινούν επιχειρήσεις σε Ολλανδία, Βέλγιο και
Γαλλία. Η Ολλανδία παραδίνεται σε τέσσερεις µέρες, ενώ µέχρι το τέλος του ίδιου µήνα οι
Γερµανοί καταλαµβάνουν Βέλγιο και Λουξεµβούργο.
Ταυτόχρονα ξεκινά και η «Μάχη της Γαλλίας» που διήρκεσε από 10 Μαΐου µέχρι 22 Ιουνίου
1940 και έληξε και τυπικά µε τη συνθηκολόγηση της Γαλλίας. Αποτέλεσε έναν από τους
καθοριστικότερους θριάµβους της Ναζιστικής Βέρµαχτ κατά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Οι
Γάλλοι κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέµου, µε έµπνευση του τότε Υπουργού Πολέµου Αντρέ
Μαζινό, είχαν δηµιουργήσει µια σειρά από οχυρωµατικά έργα κατά µήκος των συνόρων µε τη
Γερµανία (Γραµµή Μαζινό). Όµως, αφήνοντας ένα κενό 80 χλµ. στα σύνορα µε το Βέλγιο,
στο δάσος των Αρδεννών, επέτρεψε στους Γερµανούς να παρακάµψουν από εκεί τη Γραµµή
Μαζινό και να καταλάβουν τη Λουβαίν και την Αµιένη. Στις 28 Μαΐου είχε ήδη παραδοθεί ο
Βελγικός Στρατός άνευ όρων. Από τις 5 Ιουνίου, όλες οι µεραρχίες από όλες τις κατευθύνσεις
προχωρούν νότια προς τα γαλλικά εδάφη. Οι λανθασµένες κινήσεις Άγγλων και Γάλλων
οδήγησε στα τέλη Ιουνίου τον κύριο όγκο των στρατευµάτων τους εγκλωβισµένο στο λιµάνι
της ∆ουνκέρκης. Στις 14 Ιουνίου 1940 τα χιτλερικά στρατεύµατα µπήκαν στο Παρίσι, µε την
πολιτική ηγεσία της χώρας να έχει διαφύγει στο εξωτερικό. Ο στρατάρχης Philippe Petain
σχηµατίζει κυβέρνηση στην πόλη Vichy. Στις 22 Ιουνίου 1940 υπογράφει συνθηκολόγηση.
Ο Μουσολίνι βλέποντας την επικράτηση του Χίτλερ κηρύσσει τον πόλεµο στους Συµµάχους.
Η Μεγάλη Βρετανία µένει η µόνη χώρα στην Ευρώπη που αντιστέκεται. Ο Χίτλερ για να την
υποτάξει έπρεπε να εισβάλει στο έδαφός της (σχέδιο «Θαλάσσιος Λέων» - Seelöwe), δεν
τολµούσε όµως απόβαση προτού εξουδετερωθεί η Βρετανική Αεροπορία (RAF). Έτσι, τον
Αύγουστο του 1940 ξεκίνησε τον ανηλεή βοµβαρδισµό της Αγγλίας, µε αεροπορικές
επιδροµές κατά των αεροδροµίων και λιµανιών της, που συνεχίστηκαν τον Σεπτέµβριο µε
επιδροµές κατά πόλεων στο εσωτερικό της χώρας (Μάχη της Αγγλίας). Η
αποτελεσµατικότητα όµως των ραντάρ, της αντιαεροπορικής άµυνας και των βρετανικών
µαχητικών προκάλεσαν υψηλές απώλειες στην Γερµανική αεροπορία, που αναγκάσθηκε να
πραγµατοποιεί µόνον νυκτερινούς βοµβαρδισµούς και τελικά να εγκαταλείψει τις
προσπάθειες στις 17 Σεπτεµβρίου 1940.
Ο Χίτλερ στρέφεται στην προετοιµασία της εκστρατείας κατά της Σοβιετικής Ένωσης διότι
πίστευε ότι, καταβάλλοντας την ΕΣΣ∆, θα έκαµπτε και την βρετανική αντίσταση. Οι
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στρατηγοί του όµως τελικά τον έπεισαν να ξεκινήσει την άνοιξη αντί το φθινόπωρο, όπως
αρχικά σχεδίαζε, ώστε να αποφύγουν τον επερχόµενο χειµώνα.
Το Φεβρουάριο του 1941, ο Χίτλερ στέλνει στη Βόρεια Αφρική τον Αντιστράτηγο τότε Erwin
Rommel (τον αποκαλούµενο «Αλεπού της Ερήµου») επικεφαλής του Afrika Korps, που
σηµειώνει µεγάλες νίκες κατά των Βρετανών.
Στις 11 Μαρτίου του 1941, ο Ρούσβελτ κατορθώνει να περάσει από το Κογκρέσο το Νόµο
Εκµισθώσεως και ∆ανεισµού (Lend Lease Act), µε τον οποίο ο Πρόεδρος µπορεί να
παραχωρεί οποιουδήποτε είδους οικονοµική και υλική σε οποιαδήποτε χώρα κρίνει σκόπιµο
και µε όποιο αντάλλαγµα κρίνει εύλογο. Αυτό οδηγεί σε οικονοµική ενίσχυση προς τους
Συµµάχους και αποστολή εφοδίων, τηρώντας όµως πάντα αυστηρή ουδετερότητα. Ο Νόµος
αυτός ανατρέπει ολοσχερώς τα σχέδια του Χίτλερ και οι Γερµανοί κάνουν συνεχώς
επιχειρήσεις ενάντια στον εµπορικό συµµαχικό στόλο στον Ατλαντικό, κυρίως µε επιθέσεις
των υποβρυχίων τους σε νηοποµπές που µετέφεραν εφόδια στην Ευρώπη (Μάχη του
Ατλαντικού).
Τον Απρίλιο του 1941, η Γερµανία εισβάλλει και καταλαµβάνει Γιουγκοσλαβία, Αλβανία και
Ελλάδα.
Οι ΗΠΑ ακροβατούν µεταξύ ειρήνης και πολέµου, παρά το γεγονός ότι ήδη από τα τέλη
Μαρτίου έχει τεθεί η βασική προγραµµατική συµφωνία µεταξύ Άγγλων, Καναδών και
Αµερικανών στρατιωτικών για είσοδο των ΗΠΑ στο πόλεµο. Το Μάιο του 1941 ο Ρούζβελτ
κήρυξε το κράτος «σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης», χωρίς να ζητήσει από το Κογκρέσο να
προχωρήσει σε πόλεµο. Επιταχύνει όµως την πολιτική ενίσχυσης της Βρετανίας µε πολεµικό
υλικό και πρώτες ύλες, χωρίς αποστολή στρατευµάτων.
Στις 22 Ιουνίου του 1941 η Γερµανία, έχοντας εξασφαλίσει το δυτικό µέτωπο και τα
Βαλκάνια, εισβάλει στη Σοβιετική Ένωση, µία κίνηση που καθόρισε την έκβαση του
πολέµου. Οι Σοβιετικοί αιφνιδιάστηκαν και προσπάθησαν να εξαπολύσουν αντεπίθεση, που
όµως απέτυχε κύρια λόγω έλλειψης ικανών στρατιωτικών ηγετών και ο Σοβιετικός Στρατός
εξαναγκάσθηκε σε οπισθοχώρηση. Σηµειώνεται ότι οι Σοβιετικοί διέθεταν υπεροπλία σε
άρµατα µάχης και αεροπλάνα, ήταν όµως παλαιάς τεχνολογίας, µε ανεπαρκή θωράκιση και
οπλισµό, ανίκανα να αντιµετωπίσουν τα αντίστοιχα γερµανικά. Η εισβολή σχεδιάστηκε σε
τρεις άξονες, προς Λένινγκραντ στο βορρά, προς Μόσχα ανατολικά και προς Κίεβο στο νότο,
σε µια προσπάθεια να καθηλωθεί ο Σοβιετικός στρατός αλλά και να καταληφθούν οι
σηµαντικοί πόροι της Ουκρανίας και τα πετρέλαια του Καυκάσου. Το σηµαντικό για τους
Γερµανούς στρατηγούς ήταν να επιτύχουν νίκη µέσα σε δέκα εβδοµάδες, πριν την έναρξη του
ρωσικού χειµώνα, καθώς η εκστρατεία στα Βαλκάνια τους είχε ήδη καθυστερήσει κατά τρεις
εβδοµάδες. Μετά την εισβολή, η Βρετανία πρόσφερε την συµµαχία της και οι ΗΠΑ
οικονοµική βοήθεια στην ΕΣΣ∆.
Στην 1η συνάντηση κορυφής Τσώρτσιλ – Ρούζβελτ 9-12 Αυγούστου 1941 στον κόλπο
Placentia στις Καναδικές ακτές, µίλησαν για πρώτη φορά σχετικά µε νέες µορφές ενέργειας
που θα διέθεταν καταστρεπτική ισχύ. Το µήνυµα του Τσώρτσιλ ήταν ξεκάθαρο ότι έπρεπε οι
ΗΠΑ να εµπλακούν στον πόλεµο, εισπράττοντας όµως απουσία δεσµεύσεων. Μέχρι τότε ο
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γερµανικός στρατός συνέτριβε τη Σοβιετική Ένωση, ο Χίτλερ δεν αντιµετώπιζε καµιά
πρόκληση στη ∆υτική Ευρώπη, το γερµανικό Afrika Korps απειλούσε τους βρετανούς στη Β.
Αφρική και Μέση Ανατολή, τα γερµανικά υποβρύχια έσπερναν την καταστροφή στην
εµπορική ναυτιλία του Ατλαντικού Ωκεανού και η Ιαπωνία απειλούσε να επεκταθεί στη
Νοτιοανατολική Ασία όπου θα µπορούσε να καταλάβει τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες των
Ανατολικών Ινδιών.
Σε αυτό το απογοητευτικό πλαίσιο στη συνάντηση αυτή οι δύο ηγέτες θέσπισαν αρχές
ξεκαθαρίζοντας ότι τα ζητήµατα πολέµου ξεπερνούν τα πεδία των µαχών. Έτσι,
συνυπέγραψαν το «Χάρτη του Ατλαντικού» για το µεταπολεµικό κόσµο, που όριζε:
•

Το δικαίωµα όλων των λαών να επιλέγουν τη µορφή διακυβέρνησής τους (για τον
Τσώρτσιλ αυτό αφορούσε σε όσους βρίσκονταν υπό φασιστικό καθεστώς και όχι στη
Βρετανική Αυτοκρατορία)

•

Έδινε έµφαση στην κοινωνική πρόνοια, τις βελτιωµένες εργασιακές συνθήκες και
την οικονοµική ανάπτυξη, και

•

Την ανάγκη αφοπλισµού εκείνων των κρατών που απειλούσαν µε επίθεση.

Επίσης στέλνεται στη Μόσχα κοινή διπλωµατική αποστολή για να ρυθµίσει αποστολή
πολεµοφοδίων στην ΕΣΣ∆ ώστε να καθυστερήσει η εµπλοκή της Αµερικής στον πόλεµο. Εκεί
τίθεται από τον Στάλιν το ζήτηµα του δεύτερου µετώπου, ώστε να απαγκιστρωθούν
γερµανικές δυνάµεις από το ανατολικό µέτωπο, ζήτηµα στο οποίο θα επανέρχεται συνέχεια
στα επόµενα τρία χρόνια.
Μέχρι το ∆εκέµβριο 1941, οι Γερµανοί έχουν καταφέρει να καταλάβουν τις περισσότερες
µεγάλες πόλεις στο δυτικό τµήµα της ΕΣΣ∆ αλλά σταµατούν στη Μόσχα λόγω κακών
καιρικών συνθηκών. Από την αρχή της εισβολής οι Ρώσοι υπερασπίστηκαν σθεναρά τη
Μόσχα έχοντας σηµαντικές απώλειες, αλλά ο Χίτλερ διέταξε τις δυνάµεις του κεντρικού
µετώπου να στραφούν προς Βορρά και Νότο για να βοηθήσουν τα άλλα δύο µέτωπα. Στο
Βορρά σε συνεργασία µε Φινλανδικές δυνάµεις πολιορκήθηκε το Λένινγκραντ και στο Νότο
µια επιτυχής κυκλωτική κίνηση στο Κίεβο αιχµαλώτισε 665.000 σοβιετικούς στρατιώτες.
Αργότερα επαναλήφθηκε επίθεση εναντίον της Μόσχας µε νέες σοβιετικές απώλειες και,
παρόλο που είχε αρχίσει ο ρωσικός χειµώνας, οι επιχειρήσεις συνεχίσθηκαν, µε αρκετές
βέβαια δυσκολίες. Ο Γερµανικός στρατός, επειδή δεν ήταν προετοιµασµένος για χειµερινό
αγώνα καθηλώθηκε 22 χλµ. πριν φθάσει στη Μόσχα και δέχτηκε την αντεπίθεση των Ρώσων,
και ενώ οι στρατηγοί του Χίτλερ πρότειναν να υποχωρήσουν και να αµυνθούν στην Πολωνία
ο Χίτλερ διέταξε να κρατήσουν τις θέσεις τους και να αµυνθούν επί τόπου (Haltbefehl).
Η ξαφνική επίθεση των Ιαπώνων την Κυριακή 7 ∆εκεµβρίου 1941 στις 10:30 το πρωί στην
αµερικανική ναυτική βάση του Περλ Χάρµπορ, αναγκάζει την Αµερική να µπει στον πόλεµο,
που γίνεται πλέον παγκόσµιος. Κατά τους Άγγλους η επίθεση των Ιαπώνων ήταν θεόσταλτη
καθώς κανένα άλλο γεγονός δεν θα είχε συσπειρώσει τους αµερικάνους υπέρ της εµπλοκής
τους στον πόλεµο. Η είσοδος των ΗΠΑ στον πόλεµο έφερνε πλέον τον άξονα αντιµέτωπο µε
ένα νέο τεράστιο αντίπαλο. Η Γερµανία σε σχέση µε τους Ευρωπαίους αντιπάλους είχε
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περισσότερο έµψυχο δυναµικό από την ΕΣΣ∆, διέθετε περισσότερο άνθρακα και παρήγε
περισσότερο χάλυβα. Ωστόσο η οικονοµία των Ναζί ήταν πιο εύθραυστη µε ελλείψεις
αποθεµάτων πετρελαίου, πυροµαχικών κα όπλων. Οι αµερικανικοί βιοµηχανικοί πόροι και το
ανθρώπινο δυναµικό επρόκειτο να γείρουν την πλάστιγγα σε βάρος του Άξονα.
Μετά το Περλ Χάρµπορ ο Τσώρτσιλ πάει στη 2η συνάντηση κορυφής στην Ουάσινγκτον στις
22 ∆εκεµβρίου 1941. Εκεί βρίσκεται σε αντίθεση µε το Ρούζβελτ ο οποίος επιθυµεί να
επικεντρώσει τη µεγάλη του επίθεση κατά του Άξονα σε µια εισβολή στη Βόρειο Γαλλία και
που θα αποτελούσε το προοίµιο για επίθεση εναντίον της Γερµανίας ενώ ο Τσώρτσιλ
υποστήριζε περιµετρικές επιθέσεις εστιάζοντας στη Μεσόγειο την οποία ο βρετανός
Πρωθυπουργός θεωρούσε «περιοχή βρετανικής κυριαρχίας». Όπως ακριβώς οι Ρούζβελτ και
Τσώρτσιλ σχεδίαζαν το Χάρτη του Ατλαντικού µε βάση το µεταπολεµικό κόσµο, έτσι και ο
Στάλιν αδιαφορούσε για την κατάσταση στο πεδίο των µαχών και επιθυµούσε µεταπολεµικές
εδαφικές διευθετήσεις, χαράζοντας νέα σύνορα στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης και
ασκώντας πιέσεις ώστε µεταπολεµικά να πάρει τον έλεγχο δηµιουργώντας µια ακτίνα
προστασίας γύρω από τη Σοβιετική Ένωση.
Την 6η Ιουνίου 1942 ο Ρόµµελ κατατροπώνει τους Άγγλους στο Τοµπρούκ της Αφρικής και
αιχµαλωτίζει 25.000 άντρες. Στις 7 Ιουνίου η ναυµαχία έξω από την αµερικανική ναυτική
βάση του Midway στον Ειρηνικό Ωκεανό, µετά από επίθεση των ιαπώνων, καταλήγει σε νίκη
των αµερικανών. Το Σεπτέµβριο του 1942 η Βέρµαχτ έφτασε στις πρώτες
πετρελαιοπαραγωγές περιοχές του Καυκάσου και οι Σοβιετικοί ανατινάζουν τις
πετρελαιοπηγές προτού υποχωρήσουν. Στις 25 Σεπτεµβρίου οι Γερµανοί έφθασαν στο
Στάλινγκραντ όπου και σταµάτησαν λόγω ανεπαρκούς τροφοδοσίας του γερµανικού στρατού.
Στην Ουάσινγκτον, το πρόγραµµα σχετικά µε την ατοµική βόµβα έλαβε επίσηµα υπόσταση
µε το όνοµα «Σχέδιο Μανχάταν». Το πρώτο πείραµα θα διεξαγόταν το ∆εκέµβριο του 1942.
Στις 7 Νοεµβρίου 1942, στη µεγαλύτερη αµφίβια εισβολή που είχε πραγµατοποιηθεί µέχρι
τότε, 700 πλοία αποβιβάζουν 107.000 άντρες στη Β. Αφρική. Εκεί αναλαµβάνει πρώτη φορά
τη διοίκηση ο Ντουάϊτ Αϊζενχάουερ. Στις 9 Νοεµβρίου 1942 Βρετανικά και Αµερικανικά
στρατεύµατα αποβιβάζονται στις Γαλλικές κτήσεις της Βόρειας Αφρικής. Συγκεκριµένα οι
Αµερικανοί, ερχόµενοι απευθείας από τις ΗΠΑ, αποβιβάζονται στο Μαρόκο και οι Βρετανοί
στο Οράν της Αλγερίας. Η επιχείρηση αυτή των Συµµάχων είχε το κωδικό όνοµα
«Επιχείρηση Πυρσός» (Operation Torch). Οι διαφωνίες, βέβαια, ανάµεσα στους Συµµάχους
δεν έλειπαν. Οι Αµερικανοί που βρίσκονταν στο Μαρόκο φοβούνταν µια συµµαχία της
Ισπανίας του Φράνκο µε τις δυνάµεις του Άξονα. Επέµεναν να παραµείνουν στη ∆υτική
πλευρά της Β. Αφρικής για να αποφύγουν µια πιθανή κατάληψη του Στενού του Γιβραλτάρ
από τους Ισπανούς. Από την άλλη, οι Άγγλοι επέµεναν να οργανώσουν τις δυνάµεις τους όσο
πιο ανατολικά ήταν δυνατό, φοβούµενοι την αναδιοργάνωση των γερµανοϊταλικών δυνάµεων
που βρίσκονταν στην Τυνησία.
Με την απόβαση των αµερικανικών δυνάµεων και τη νίκη των Συµµάχων στο Ελ Αλαµέιν µε
το Μοντγκόµερι, οι δυνάµεις του Άξονα αναγκάζονται να υποχωρήσουν σηµαντικά από τις
θέσεις τους και το µέτωπο στη Β. Αφρική κλείνει το Μάιο του 1943 µε την παράδοσή τους.
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Στις 14 Ιανουαρίου 1943 οι Ρούζβελτ και Τσώρτσιλ συναντώνται στην Καζαµπλάνκα του
Μαρόκου όπου συζητείται το θέµα της απόβασης στη Γαλλία ζητώντας τη σύµπραξη της
Κυβέρνησης του Vichy και του αντιστασιακού De Gaulle, η οποία, µετά από διαδοχικές
συναντήσεις των δύο πλευρών, καταλήγει σε αποτυχία. ∆ηλώνουν ότι το αποτέλεσµα της
συνάντησης είναι:
•

να παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια στην ΕΣΣ∆,

•

να ενώσουν τους Γάλλους να πολεµήσουν εναντίον του Άξονα, και

•

να συνεχίσουν τον πόλεµο µέχρι να φτάσουν στο Βερολίνο όπου εκεί ο µόνος όρος θα
είναι η «άνευ όρων παράδοση» της Γερµανίας.

Το καλοκαίρι του 1943, οι Σύµµαχοι αποβιβάζονται στη Σικελία, καταλαµβάνουν την Ιταλία,
ο Μουσολίνι παραιτείται από την ηγεσία της χώρας και η Ιταλία συνθηκολογεί µε τους
Συµµάχους. Ωστόσο οι Γερµανοί είχαν ήδη οχυρώσει τη Ρώµη και οι µάχες για την κατάληψή
της συνεχίστηκαν µέχρι τον Ιούνιο του 1944 οπότε και οι Σύµµαχοι την κατέλαβαν οριστικά.
Από 17 έως 24 Αυγούστου 1943, οι Τσώρτσιλ και Ρούζβελτ συναντώνται στο Κεµπέκ όπου
συµφωνούν να τεθεί σε εφαρµογή το συντοµότερο δυνατόν το πρόγραµµα της ατοµικής
βόµβας. ∆εσµεύονται να µην το χρησιµοποιήσουν η µία χώρα εναντίον της άλλης, αλλά και
να µην το χρησιµοποιήσουν εναντίον τρίτων χωρών χωρίς την κοινή συναίνεσή τους.
Ορίζεται ως ηµεροµηνία απόβασης στη Γαλλία (επιχείρηση OVERLORD) η 1η Μαΐου 1944.
Από 28 Νοεµβρίου έως 1 ∆εκεµβρίου 1943 πραγµατοποιείται η 1η τριµερής συνάντηση
κορυφής των τριών ηγετών Τσώρτσιλ, Ρούζβελτ και Στάλιν στην Τεχεράνη, όπου
συζητούνται οι επιδιώξεις και τα σχέδιά τους για τη µεταπολεµική αποδυνάµωση της
Γερµανίας και το ζήτηµα της Πολωνίας. Επίσης ορίζεται η τελική ηµεροµηνία της απόβασης
στη Νορµανδία που θα είναι η 4η Ιουνίου 1944. Στη διάσκεψη αυτή αποφάσισαν ότι:
• η Γερµανία θα διασπασθεί και θα παραµείνει διασπασµένη,
• δεν θα επιτραπεί στα κράτη της Ανατολικής, Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης
να συνενωθούν και να διαµορφώσουν οµοσπονδίες ή ενώσεις,
• η Πολωνία και η Ιταλία θα διατηρήσουν σχεδόν την ισχύουσα εδαφική έκτασή τους,
αλλά δεν θα επιτραπεί σε καµιά από αυτές να συντηρεί υπολογίσιµη ένοπλη δύναµη,
• η Σοβιετική Ένωση θα αποτελέσει µια µοναδική στρατιωτική και πολιτική δύναµη στην
ευρωπαϊκή ήπειρο.

σελ 56 από 106

Καρκασίνα ∆άφνη

Ιστορικά Στοιχεία

Εικόνα 8 - Οι Τσώρτσιλ, Ρούζβελτ και Στάλιν στην Τεχεράνη το 1943 (U.S. Army). Πηγή: The New York Times Photo
Archives.

Με καθυστέρηση 24 ωρών, λόγω καιρικών συνθηκών, στις 04:00 τα ξηµερώµατα της 5ης
Ιουνίου 1944 δίδεται το παράγγελµα για την απόβαση στη Νορµανδία. Συµµετέχουν 5.000
πλοία και 600.000 άντρες υπό την απόλυτη δικαιοδοσία του Αϊζενχάουερ να πράττει
οτιδήποτε θεωρεί απαραίτητο για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Επίσης, είχε την προσωρινή
de facto εξουσία για την πολιτική διοίκηση της Γαλλίας. Στους Γάλλους θα επιτρεπόταν µετά
τη λήξη του πολέµου να επιλέξουν ελεύθερα τη µελλοντική Κυβέρνησή τους. Στις 15
Αυγούστου γίνεται απόβαση µε επιτυχία στη νότια Γαλλία (επιχείρηση DRAGOON). Την 24η
προς 25η Αυγούστου τα συµµαχικά στρατεύµατα µπαίνουν στο Παρίσι. Εν τω µεταξύ, στις 22
Ιουνίου ο Κόκκινος Στρατός προχωρεί σε αντεπίθεση στις γερµανικές δυνάµεις και µέχρι τις
αρχές Αυγούστου οι σοβιετικές δυνάµεις έχουν προελάσει σε ένα µέτωπο που εκτεινόταν από
τη Ρίγα στη Βαλτική, τη Λιθουανία, την Ανατολική Πρωσία και από τα προάστια της
Βαρσοβίας µέχρι τη νότια Ουγγαρία.
Στη διάσκεψη του Bretton Woods στη Πολιτεία του New Hampshire, που έλαβε χώρα από 1
έως 15 Ιουλίου, εκπρόσωποι 44 χωρών αποφάσισαν την ίδρυση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου και της ∆ιεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (που µετεξελίχθηκε στη
γνωστή Παγκόσµια Τράπεζα – World Bank) που θα επεδίωκαν την παγκόσµια ανάκαµψη
µετά τον πόλεµο και θα διαµόρφωναν το µελλοντικό χρηµατοοικονοµικό σύστηµα. Στη
διάσκεψη του Dumbarton Oaks στη Ουάσινγκτον από 21 έως 29 Αυγούστου 1944,
απεσταλµένοι 39 κρατών, ο Stettinius των ΗΠΑ, ο Cadogan της Μεγάλης Βρετανίας και ο
Gromyko της ΕΣΣ∆ κατέληξαν στη συµφωνία ίδρυσης του Οργανισµού των Ηνωµένων
Εθνών.
Στη διάσκεψη στο Κεµπέκ 12-16 Σεπτεµβρίου οι Τσώρτσιλ και Ρούζβελτ θέτουν στο τραπέζι
το σχέδιο Morgenthau (τότε Υπουργός Οικονοµικών των ΗΠΑ) για τη µεταπολεµική
Γερµανία. Το σχέδιο Morgenthau προέβλεπε (1) την άµεση διάλυση όλων των εργοστασίων
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και τη µεταφορά του εξοπλισµού τους σε Συµµαχικά κράτη ως αποζηµίωση, (2) οι Γερµανοί
θα υποβάλλονταν σε καταναγκαστικά έργα στο εξωτερικό, (3) σχολειά και πανεπιστήµια θα
έκλειναν (τα δηµοτικά µόνο θα άνοιγαν όταν θα διορίζονταν κατάλληλοι δάσκαλοι και
τυπώνονταν κατάλληλα βιβλία, (4) άλλα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα θα παρέµεναν
κλειστά για «σηµαντικό χρονικό διάστηµα», (5) η λειτουργία των Μέσων Ενηµέρωσης θα
σταµατούσε µέχρι να βρεθούν τα κατάλληλα άτοµα, (6) οι νικητές θα έλεγχαν το εµπόριο της
Γερµανίας και τις εισροές κεφαλαίων επί είκοσι τουλάχιστον χρόνια, (7) η Ανατολική Πρωσία
θα µοιραζόταν ανάµεσα στη Ρωσία και την Πολωνία, (8) το Saar θα δινόταν στη Γαλλία, (9)
το Ruhr θα ετίθετο υπό διεθνή έλεγχο, (10) η υπόλοιπη Γερµανία θα διαιρούνταν σε δύο
ζώνες (11) απαγόρευση ανεµοπτέρων, παρελάσεων και στολών.
Ενώ στην αρχή ο Τσώρτσιλ το θεωρεί απάνθρωπο για το γερµανικό λαό, στη συνέχεια µε την
επιµονή του Ρούζβελτ και των συνεργατών του, διαπιστώνει τα πλεονεκτήµατα του σχεδίου
για τη βρετανική αγορά από την εξάλειψη του γερµανικού ανταγωνισµού. Θέτει όµως
παράλληλη προϋπόθεση τη διαβεβαίωση από τις ΗΠΑ ότι θα υπάρξει µια δεύτερη φάση
εφαρµογής του Προγράµµατος Εκµισθώσεως και ∆ανεισµού (οικονοµική βοήθεια προς την
Αγγλία). Συµφώνησαν στη συνέχεια να χωρίσουν τη Γερµανία καταλαµβάνοντας οι Βρετανοί
τη βόρεια τµήµατα της χώρας και οι Αµερικάνοι µια ζώνη στο νότο. Σε υπόµνηµα αφήνεται
για πρώτη φορά το ενδεχόµενο να χρησιµοποιηθεί η ατοµική βόµβα εναντίον της Ιαπωνίας
«κατόπιν ωρίµου σκέψεως».
Κατά τη συνάντηση κορυφής Τσώρτσιλ και Στάλιν της 9ης Οκτωβρίου 1944 στο Κρεµλίνο,
στο πλαίσιο των συζητήσεων σχετικά µε τις απαιτήσεις του Στάλιν και τα ποσοστά επιρροής,
που διάρκεσαν από 9 µέχρι 18 Οκτωβρίου, ο Τσώρτσιλ προτείνει στο σοβιετικό ηγέτη να
ανταλλάξει την επιρροή στην Ελλάδα µε «σοβιετική κυριαρχία» επί της Ρουµανίας. Τη
χρονική περίοδο που ο σοβιετικός στρατός καταλάµβανε τις ρουµανικές πετρελαιοπαραγωγές
περιοχές, βρετανικές δυνάµεις αποβιβάζονται στην Πελοπόννησο και εισέρχονται στην Αθήνα
που εγκαταλείπουν οι Γερµανοί.
Μετά την απόβαση στη Νορµανδία, αρχίζει η προέλαση προς τη Γερµανία. Στα ανατολικά,
παρά τη σθεναρή αντίσταση των Γερµανών, ο Κόκκινος Στρατός κινούνταν σταθερά προς τα
γερµανικά σύνορα.
Στις 4-11 Φεβρουαρίου 1945 γίνεται η 2η τριµερής συνάντηση κορυφής (Τσώρτσιλ,
Ρούσβελτ, Στάλιν) στη Γιάλτα της Κριµαίας κατά την οποία αποφασίζονται τα τελικά σχέδια
για τη συντριβή της Γερµανίας, τα µεταπολεµικά Ευρωπαϊκά σχέδια και ο ορισµός της
ηµεροµηνίας για την εναρκτήρια συνεδρίαση των Ηνωµένων Εθνών στο Σαν Φρανσίσκο. Την
11η Φεβρουαρίου εκδόθηκε το κοινό ανακοινωθέν για τα συµφωνηθέντα, που κατά τον
Τσώρτσιλ άφηνε πολλά σοβαρά προβλήµατα εκκρεµή. Πιο συγκεκριµένα, για την τύχη της
Γερµανίας το ανακοινωθέν εξέφραζε την «άκαµπτη αποφασιστικότητα των Συµµάχων να
καταστραφεί ο γερµανικός µιλιταρισµός και ο ναζισµός και να εξασφαλιστεί ότι η Γερµανία
δε θα είναι ποτέ ξανά σε θέση να διαταράξει την ειρήνη στον κόσµο». Θα επιβαλλόταν άνευ
όρων παράδοση, η Γερµανία θα αφοπλιζόταν, το Γενικό Επιτελείο της θα διαλυόταν, η
βιοµηχανία της που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς θα
µετακινούνταν ή θα καταστρεφόταν, θα απαιτούνταν αποζηµιώσεις σε είδος και οι
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εγκληµατίες πολέµου θα παραπέµπονταν αµέσως στη δικαιοσύνη. Οι Σύµµαχοι και η Γαλλία
θα αποκτούσαν από µία ζώνη κατοχής ο καθένας. Κατ’ αντιστοιχία µε το «Χάρτη του
Ατλαντικού», το ανακοινωθέν ανέφερε ότι η επαναφορά της τάξης στην Ευρώπη και η
ανασυγκρότησή της πρέπει να βασιστούν «στο δικαίωµα όλων των λαών να επιλέγουν τη
µορφή διακυβέρνησής τους, καθώς και στην αποκατάσταση των κυριαρχικών δικαιωµάτων
τους και στην αυτοδιάθεση»
Στις 12 Απριλίου ο Ρούζβελτ πεθαίνει ξαφνικά στο εξοχικό του στο Warm Springs, ενώ
ετοίµαζε την οµιλία του για την εναρκτήρια διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών. Νέος Πρόεδρος
αναλαµβάνει ο Χάρι Τρούµαν.
Την περίοδο εκείνη, τα δύο µέτωπα είχαν ήδη ολοκληρώσει την εκκαθάριση της Ποµερανίας
και της Σιλεσίας (περιοχή στη Νότια Πολωνία) και έτσι δεν απέµενε κατόπιν έντονων
διαβουλεύσεων ανάµεσα στους τρεις ηγέτες παρά να προσφέρουν στο Στάλιν το πολυπόθητο
έπαθλο του Βερολίνου, προς το οποίο πλησίαζαν επικίνδυνα οι στρατιές των δυτικών
συµµάχων, διερχόµενες από τις πεδιάδες της κεντρικής Γερµανίας. Η αιφνίδια αµερικανική
προώθηση είχε προκαλέσει υποψίες και ταυτόχρονα αγανάκτηση στο Κρεµλίνο, το οποίο
παρόλο που επί σειρά ετών πίεζε τους δυτικούς συµµάχους να ανοίξουν ένα δεύτερο µέτωπο
στην Ευρώπη, τώρα τρόµαζε στην ιδέα ότι µπορεί να έχανε την κούρσα για το Βερολίνο.
Παραµένει ακόµα µυστήριο γιατί ο Στάλιν φοβόταν µια συµµαχική κίνηση κατάληψης του
Βερολίνου πριν από τα Σοβιετικά στρατεύµατα, τη στιγµή που οι ζώνες κατοχής της
µεταπολεµικής Γερµανίας είχαν καθοριστεί ήδη από τις συµφωνίες ποσοστών επιρροής στις
διασκέψεις των τριών ηγετών.
Στις 16 Απριλίου ο Κόκκινος Στρατός αρχίζει τη µάχη στα προάστια του Βερολίνου.
Παράλληλα οι αγγλοαµερικανικές δυνάµεις δίνουν µάχες στα ∆υτικά σύνορα της Γερµανίας,
στον ποταµό Ρήνο. ∆ιαφωνώντας µε τους Αµερικανούς, ο Τσώρτσιλ θεωρούσε πως έπρεπε να
επιδοθούν σε έναν αγώνα δρόµου για να καταλάβουν το Βερολίνο. Ωστόσο, ο Σοβιετικός
στρατός απείχε µόλις 60 χιλιόµετρα από την πόλη ενώ οι συµµαχικές δυνάµεις ήταν
περισσότερα από 320 χιλιόµετρα µακριά. Έτσι το να βρεθούν εκεί πριν από τους Σοβιετικούς
θα απαιτούσε τεράστια προσπάθεια και δραστική αλλαγή στρατηγικής, ενώ ο διαµελισµός του
Βερολίνου µεταξύ των Συµµάχων είχε ήδη συµφωνηθεί. Συνεπώς αν τα ∆υτικά στρατεύµατα
κατάφερναν να φτάσουν στο Βερολίνο πριν τους Σοβιετικούς, θα έπρεπε ακολούθως να
αποσυρθούν, καθώς η πόλη δεν ανήκε στις δικές τους ζώνες κατοχής αλλά σε αυτές των
Σοβιετικών. Έτσι τα στρατεύµατα των Αµερικανών κατευθύνθηκαν στον ποταµό Έλβα έξω
από το Βερολίνο και στις 25 Απριλίου φτάνει στο Βερολίνο η είδηση πως τµήµα της 5ης
Σοβιετικής Στρατιάς είχε συναντηθεί στο Τοργκάου του Έλβα µε αµερικανικό απόσπασµα
(Elbe Day).
Σύντοµα ακολούθησαν αρκετά ανάλογα περιστατικά, τα οποία µάλιστα έγιναν αφορµή για τη
διοργάνωση θερµών εκδηλώσεων συµµαχικής αλληλεγγύης µεταξύ των Αµερικανών και
Σοβιετικών στρατιωτών. Η οµαλή προσέγγιση των συµµαχικών στρατιωτών έσβησε κάθε
ελπίδα που έτρεφε ο Χίτλερ για µια νίκη του την τελευταία στιγµή και σηµάδεψε την αρχή
του τέλους για το καθηµαγµένο Βερολίνο. Στις 30 Απριλίου ο Χίτλερ και η σύντροφός του
Εύα Μπράουν αυτοκτονούν στον καταφύγιό τους στο Βερολίνο και το Γ' Ράϊχ παραδίδεται
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στις Σοβιετικές δυνάµεις µε τη συνθηκολόγηση που υπογράφει ο διάδοχος του Χίτλερ,
ναύαρχος Νταίνιτς στις 7 Μαΐου 1945. Ο Σοβιετικός στρατός µπαίνει στο Βερολίνο στις 9
Μαΐου του 1945.
Από 17 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 1945 γίνεται η 3η και τελευταία συνάντηση κορυφής
(Τσώρτσιλ, Τρούµαν, Στάλιν) στο Potsdam έξω από το Βερολίνο όπου γίνεται η διακήρυξη
της άνευ όρων παράδοσης της Ιαπωνίας και υπεγράφη το Σύµφωνο Potsdam για την πολιτική
που θα ακολουθούτανε για τη Γερµανία. Επίσης αναγνωρίστηκε η προσωρινή κυβέρνηση της
Πολωνίας, καθώς και οι κυβερνήσεις Ρουµανίας, Ουγγαρίας, Βουλγαρίας µε απόλυτη
επικράτηση κοµµουνιστών.
Στις 6 Αυγούστου 1945 οι αµερικάνοι ρίχνουν την πρώτη ατοµική βόµβα στη Χιροσίµα και
τρεις µέρες µετά τη δεύτερη στο Ναγκασάκι. Αυτή ήταν η χαριστική βολή στην Ιαπωνία που
οδηγήθηκε στην άνευ όρων συνθηκολόγηση.
Στις 2 Σεπτεµβρίου 1945 υπογράφεται η άνευ όρων παράδοση της Ιαπωνίας από τον
Ιάπωνα Υπουργό των Εξωτερικών Mamoru Shigemitsu στο θωρηκτό Μιζούρι παρουσία του
αµερικανού Στρατηγού Sutherland, οπότε και λήγει επίσηµα ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος.

Εικόνα 9 - O Ιάπωνας υπουργός εξωτερικών Mamoru Shigemitsu υπογράφει την άνευ όρων παράδοση της Ιαπωνίας,
επάνω στο θωρηκτό «Μιζούρι», µε τον Στρατηγό Richard K. Sutherland να παρακολουθεί (Army Signal Corps
Collection), Πηγή: U.S. National Archives.

Μετά τη λήξη του πολέµου, η κατάσταση των χωρών που συµµετείχαν στον πόλεµο
διαµορφώθηκε όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Η Γερµανία εδαφικά επέστρεψε τη περιοχή
της Alsace-Lorraine στη Γαλλία, που την κατείχε από το 1871 µετά το τέλος του ΓαλλοΠρωσσικού πολέµου ενώ η Σουδητία επέστρεψε στη Τσεχοσλοβακία. Το υπόλοιπο της χώρας
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χωρίστηκε σε 4 ζώνες κατοχής σύµφωνα µε το Συµβούλιο Ελέγχου των Συµµάχων. Το 1949,
οι δυτικές ζώνες κατοχής σχηµάτισαν την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, ενώ η
Σοβιετική ζώνη ίδρυσε την Ανατολική Γερµανία. Η Αυστρία αποκόπηκε από τη Γερµανία,
χωρίστηκε κι αυτή σε 4 ζώνες κατοχής, αλλά ενώθηκε ξανά το 1955 ως ∆ηµοκρατία της
Αυστρίας. Η Γερµανία πλήρωσε αποζηµιώσεις στην Βρετανία, στη Γαλλία και στη Σοβιετική
Ένωση κυρίως µέσω αναγκαστικής εργασίας, διάλυσης της γερµανικής βιοµηχανίας και
µεταφοράς τεχνογνωσίας. Το επίπεδο ζωής των Γερµανών µειώθηκε, ακόµα και κάτω από
αυτό της Μεγάλης Κρίσης. Αµέσως µετά τον πόλεµο, οι Σύµµαχοι συµφώνησαν ότι καµία
βοήθεια δεν θα προσφερόταν στη Γερµανία, φροντίζοντας µόνο την αποφυγή της πείνας του
γερµανικού πληθυσµού. Ακόµα και ο Ερυθρός Σταυρός είχε εντολή αρχικά να µην παράσχει
ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα, κάτι που όµως άλλαξε στο τέλος του 1945. Οι Σύµµαχοι
φρόντισαν για τον άµεσο αφοπλισµό της Γερµανίας, καθώς και την αποβιοµηχάνισή της. Το
1946 η Γερµανία υπέγραψε την καταστροφή 1.500 βιοµηχανικών µονάδων. Σκοπός των
Συµµάχων ήταν να µειωθεί η παραγωγή στη βαρεία βιοµηχανία κατά 50% σε σχέση µε το
πριν τον πόλεµο επίπεδο. Ωστόσο, µετά το 1947 ο πρόεδρος Τρούµαν επισήµανε πως η
ευηµερία της Ευρώπης απαιτεί µια σταθερή και παραγωγική Γερµανία, δίνοντας έτσι τη
δυνατότητα στη Γερµανία να δεχθεί τους πρώτους πόρους του Σχεδίου Μάρσαλ για την
ανοικοδόµησή της.
Η Σοβιετική Ένωση, έχοντας στη κατοχή της πολλές χώρες που είχε ελευθερώσει από τους
Γερµανούς στη κεντρική και ανατολική Ευρώπη όπως η Πολωνία, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία,
η Τσεχοσλοβακία, η Ρουµανία, η Αλβανία και η Ανατολική Γερµανία, τις µετέτρεψε σε
σοσιαλιστικές δηµοκρατίες, οικοδοµώντας µια αυτοκρατορία που εγγυάτο την εθνική
ασφάλεια της Σοβιετικής Ένωσης καθώς απλωνόταν έως την Κεντρική Ευρώπη.
Το Potsdam εγκαινίασε µια εποχή άγχους σχετικά µε τα ατοµικά όπλα, καθώς ο κόσµος
διαιρέθηκε στα δύο. Η διαίρεση αυτή έγινε ακόµα πιο έντονη, όταν ο Μάο πήρε την εξουσία
στην Κίνα στα τέλη του 1949. Η Συµµαχία που προέκυψε κατά σύµπτωση είχε φτάσει στο
τέλος της. Όπως παρατήρησε ο Τσώρτσιλ σε λόγο του στη Βουλή των Κοινοτήτων το 1944,
το θαύµα ήταν πως είχε επιβιώσει. Μετά τη νίκη, οι αποκλίσεις που αφορούσαν την
ιδεολογία, τη γεωγραφία και τις εθνικές κουλτούρες και που είχαν αποσιωπηθεί λόγω της
κοινής ανάγκης, βγήκαν στην επιφάνεια.
Η απειλή που αντιµετώπιζαν είχε πείσει τρεις ισχυρούς και πολύ διαφορετικούς ηγέτες για την
απόλυτη σπουδαιότητα της συνεργασίας, όσο ψεύτικη και να ήταν αυτή. Παρόλο που
υπήρξαν πολλές παρεκκλίσεις, πολλές στιγµές αναποφασιστικότητας, πολλές περιπτώσεις
κατά τις οποίες η διπλωµατική γλώσσα κάλυψε την πραγµατικότητα και πολλές στιγµές
καχυποψίας γνώριζαν ότι έπρεπε να πετύχουν δύο πράγµατα: Να νικήσουν έναν µεγάλο εχθρό
και για να το πετύχουν αυτό, έπρεπε να διατηρήσουν τη µεταξύ τους Συµµαχία.
Οι Τρεις Μεγάλοι ανήκουν τώρα στην Ιστορία και όλα καταλήγουν στο ότι διαδραµάτισαν
τον πιο σηµαντικό ρόλο από οποιαδήποτε άλλη ηγετική οµάδα του 20ου αιώνα.
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κεφάλαιο 4

4 Χωρο-Χρονικός Κύβος
Προκειµένου να αναπτυχθεί η χωρική σκέψη στο πεδίο της Ιστορίας και να εξοικειωθούν οι
επιστήµονες και οι σπουδαστές µε τη χωρο-χρονική διάσταση που λαµβάνουν τα ιστορικά
γεγονότα, χρησιµοποιείται το οπτικό εργαλείο του χωρο-χρονικού κύβου (space-time cube).
Αποτελεί µια δυναµική αναπαράσταση των κινήσεων στο χωρο-χρόνο και θεωρείται ένας
µοντέρνος και πολλά υποσχόµενος τρόπος αναπαράστασης ιστορικών γεγονότων και τροχιών.
Αυτό οφείλεται στη δυνατότητα του κύβου να αναδεικνύει τόσο τη χωρική όσο και τη
χρονική διάσταση των φαινοµένων. Η ιστορία εξ’ ορισµού εστιάζει στο χρόνο και η
χρονολογία θα παραµένει πάντα στην καρδιά µιας επιστήµης που προσπαθεί να εξηγήσει την
αλλαγή στο χρόνο.

4.1 Χρονική Γεωγραφία του Hägerstrand
Στα τέλη της δεκαετίας του ’60, ο Torsten Hägerstrand εισήγαγε την έννοια της χρονικής
γεωγραφίας µέσω ενός χωρο-χρονικού µοντέλου που περιλαµβάνει χαρακτηριστικά όπως η
χωροχρονική διαδροµή (space-time path) και το χωροχρονικό πρίσµα (space-time prism). Ο
Hägerstrand δηµιούργησε αυτό το µοντέλο, βασιζόµενος σε ιδέες που είχε αναπτύξει
νωρίτερα κατά τις εµπειρικές έρευνές του πάνω σε πρότυπα µετανάστευσης των ανθρώπων
στη Σουηδία και το οποίο θεωρείται συχνά ως η αφετηρία των µελετών πάνω στην χρονική
διάσταση της γεωγραφίας. Η χρονική γεωγραφία µελετά τη χωρο-χρονική συµπεριφορά των
ατόµων δεδοµένου ότι στην καθηµερινή τους ζωή ακολουθούν τροχιές µέσα στο χώρο και
στον χρόνο. Σε συνολικό επίπεδο µπορεί να ασχοληθεί µε τάσεις που υπάρχουν στην
κοινωνία, εξετάζοντας δέσµες δραστηριοτήτων (activity bundles) που δηµιουργούνται τη
χρονική στιγµή στην οποία άτοµα συναντώνται σε κάποιο σταθµό. Με αυτό τον τρόπο
εξάγονται σηµαντικά συµπεράσµατα σχετικά µε τις δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα σε
µια κοινωνία. Με την πάροδο των χρόνων, το µοντέλο του Hägerstrand εφαρµόστηκε και
βελτιώθηκε ώστε να αντιλαµβάνεται τις µετακινήσεις στον χώρο.
Σύµφωνα µε τον Pred (1977), ένα από τα πιο σηµαντικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει η
προσέγγιση της χρονικής γεωγραφίας είναι ότι αφαιρεί την υπερβολική προσήλωση των
γεωγράφων στο χώρο και στρέφει την προσοχή στους στον άνθρωπο, εισάγοντας την έννοια
του χρόνου. Πρόσφατα, ο Miller (2002) υπογράµµισε ότι το επίκεντρο της προσοχής
µετατοπίζεται από την τοποκεντρική προοπτική (place-based perspective) σε µια πιο
ανθρωποκεντρική προοπτική (people-based perspective).
Η χρονική γεωγραφία του Hägerstrand θεωρεί άρρηκτα συνδεδεµένο τον χώρο µε τον χρόνο,
κάτι που γίνεται εµφανές αν κανείς µελετήσει τη γραφική αναπαράσταση της ιδέας του που
είναι ο χωρο-χρονικός κύβος (Space-Time Cube).
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4.2 Χωρο-χρονικός κύβος
Από την σκοπιά της απεικόνισης, ο χωρο-χρονικός κύβος (space-time cube), ή αλλιώς το
χωρο-χρονικό ενυδρείο (space-time aquarium), αποτελεί το πιο σηµαντικό στοιχείο της
προσέγγισης του Hägerstrand. Είναι µια τεχνική οπτικοποίησης για αναπαράσταση του χώρου
και του χρόνου σε τρεις διαστάσεις. Πρόκειται για µια τρισδιάστατη γραφική απεικόνιση µε
µορφή κύβου, του οποίου οι δύο διαστάσεις χρησιµοποιούνται για αναπαράσταση του χώρου
(άξονες x και y), ενώ η τρίτη διάσταση, δηλαδή το ύψος του κύβου, αντιπροσωπεύει τον
χρόνο (άξονας z). Στη βάση του κύβου σχεδιάζεται ένας δισδιάστατος χάρτης ή ένα ψηφιακό
µοντέλο εδάφους (DTM). Ο χάρτης στη βάση του χωρο-χρονικού κύβου (basemap) είναι
κινητός κατά την διεύθυνση z, διευκολύνοντας έτσι την ανάλυση της χωρικής και χρονικής
διάστασης της διαδροµής και τον προσδιορισµό της γεωγραφικής θέσης µε την πάροδο του
χρόνου.
Στο εσωτερικό του κύβου σχεδιάζονται τροχιές µε αξονοµετρική γραφική προβολή των
συντεταγµένων του χώρου και του χρόνου και απεικονίζονται ως τρισδιάστατες γραµµές
(χωρο-χρονικές διαδροµές – space time paths). Στον χώρο και στο χρόνο το άτοµο περιγράφει
µια διαδροµή. Η χωρο-χρονική διαδροµή (space-time path) ή διαφορετικά γεωχωρική
γραµµή ζωής (geospatial life line), όπως την αποκαλούν οι Hornsby & Egenhofer (2002),
είναι µια συνεχής τροχιά στον τρισδιάστατο χώρο (Εικόνα 10, ΙΙ) και χρησιµοποιείται
συνήθως για να απεικονίσει τις κινήσεις ατόµων στο χώρο και στο χρόνο. Οι σχεδόν
οριζόντιες γραµµές υποδηλώνουν κίνηση ενώ οι κατακόρυφες δείχνουν παραµονή σε
συγκεκριµένες τοποθεσίες που ονοµάζονται σταθµοί (stations).
Για µια συγκεκριµένη κλίµακα παρατήρησης, θα θεωρηθεί πως οι σταθµοί ισοδυναµούν µε
έλλειψη µετακίνησης (no-movement). Εξετάζοντάς τους όµως υπό µεγαλύτερη κλίµακα, είναι
πολύ πιθανό να παρατηρηθεί κίνηση, καθώς στην πραγµατικότητα χαρακτηρίζονται από
πλήθος δραστηριοτήτων. Για παράδειγµα, ένα σχολείο αποτελεί σταθµό στον οποίο
λαµβάνουν χώρα δραστηριότητες όπως είναι τα µαθήµατα, η γυµναστική, η κίνηση των
µαθητών στα διαλείµµατα κ.α.. Με τη προβολή της χωρο-χρονικής διαδροµής στον χάρτη
σχηµατίζεται το ίχνος της (footprint) που αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντικό εργαλείο στην
ανάλυση της κίνησης στο χώρο.
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Εικόνα 10 - Ο χωρο-χρονικός κύβος (Kraak, 2003)

Σύµφωνα µε τον Hägerstrand, “Οι χωρο-χρονικές διαδροµές αιχµαλωτίζονται µέσα στο
πλαίσιο ενός δικτύου περιορισµών, µερικοί από τους οποίους επιβάλλονται από φυσιολογικές
και φυσικές ανάγκες και µερικοί από ιδιωτικές και κοινές αποφάσεις” (1970, p. 10) και
περιγράφει τρεις σηµαντικές κατηγορίες περιορισµών που επηρεάζουν αυτές τις τροχιές:
→ Περιορισµοί ικανότητας (capability constraints). Περιλαµβάνουν περιορισµούς στη
δραστηριότητα των ατόµων εξαιτίας της βιολογικής τους δοµής ή και των εργαλείων
που έχουν στη διάθεσή τους. Αυτό το είδος περιορισµού σηµαίνει ότι ένας άνθρωπος
δεν µπορεί να βρίσκεται σε περισσότερα από ένα µέρη ταυτόχρονα, ούτε να ταξιδέψει
ακαριαία από το ένα σηµείο στο άλλο. Η φυσική ανάγκη του ανθρώπου για ύπνο ή οι
τρόποι µεταφοράς που διατίθενται στο περιβάλλον που ζει και κινείται αποτελούν
επίσης τέτοιους περιορισµούς. Οι άνθρωποι που έχουν πρόσβαση σε υπερταχείες
αµαξοστοιχίες ή σε αυτοκίνητα για τις µετακινήσεις τους έχουν χωρο-χρονικό
πλεονέκτηµα έναντι εκείνων που περιορίζονται σε µετακινήσεις µε ποδήλατο ή και µε
τα πόδια.
→ Ζεύξη περιορισµών (coupling constraints). Πρόκειται για περιορισµούς που
καθορίζουν πού, πότε και για πόσο χρόνο το άτοµο πρέπει να συνδυαστεί µε άλλα
άτοµα, εργαλεία και υλικά προκειµένου να παράξει, να καταναλώσει και να
συναλλαγεί. Εξετάζοντας µια δεδοµένη χρονική στιγµή, κάθε άνθρωπος πρέπει
απαραίτητα να βρίσκεται σε ένα µοναδικό µέρος, συχνά σε αλληλεπίδραση µε άλλα
άτοµα. Αυτή η σύµπτωση των χωρο-χρονικών διαδροµών περιγράφεται µε
οµαδοποιηµένες τροχιές σε συγκεκριµένους σταθµούς, ατόµων των οποίων οι πορείες
πρέπει προσωρινά να συνδεθούν προκειµένου να ολοκληρωθεί µια συγκεκριµένη
εργασία.
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→ Περιορισµοί εξουσίας (authority constraints). Πρόκειται για περιοχές ή τοµείς που
ελέγχονται από ορισµένα άτοµα και θέτουν περιορισµούς στην πρόσβαση σε
συγκεκριµένα άτοµα ή οµάδες. Για παράδειγµα, η χωρο-χρονική διαδροµή ενός
ατόµου δεν επιτρέπεται να εισέλθει σε συγκεκριµένα κτήρια ή ιδιωτικές λέσχες ή
στρατιωτικές βάσεις κ.α..
Το χωρο-χρονικό πρίσµα (space-time prism) είναι ένας όγκος µέσα στον κύβο που καλύπτει
τις θέσεις στις οποίες ένα άτοµο µπορεί να φτάσει, επιστρέφοντας έγκαιρα στην αρχική του
θέση, µέσα σε κάποιο καθορισµένο χρονικό διάστηµα (Εικόνα 10, ΙΙΙ). Η µέγιστη διάµετρος
δείχνει τον πιθανό χώρο που καλύπτει η διαδροµή (Potential Path Space). Με αυτό τον τρόπο
µπορεί να µελετηθεί η πιθανή συµπεριφορά των ατόµων στο χώρο και στο χρόνο, δεδοµένων
των περιορισµών ικανότητας και ζεύξης. Η προβολή του πρίσµατος στον χάρτη δηµιουργεί
την πιθανή περιοχή της διαδροµής (Potential Path Area). Για παράδειγµα µπορεί να δώσει
απάντηση στο ερώτηµα πού µπορεί κανείς να πάει στο διάλειµµά του για µεσηµεριανό. Όπως
παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα ΙΙΙ (Εικόνα 10), το ίχνος του πρίσµατος αναπαρίσταται µε έναν
κύκλο διότι γίνεται η υπόθεση πως είναι δυνατόν να προσεγγιστεί κάθε τοποθεσία που
βρίσκεται στα όρια του κύκλου. Στην πραγµατικότητα το παραπάνω δεν είναι πάντα εφικτό
λόγω του φυσικού, αστικού και τοπογραφικού περιβάλλοντος.
Το φάσµα των λειτουργιών που αναµένεται να είναι διαθέσιµο µέσω των εφαρµογών
υλοποίησης του χωρο-χρονικού κύβου είναι ευρύ. Ο Kraak (2008) τις διακρίνει σε λειτουργίες
αναζήτησης και λειτουργίες θέασης. Η πρώτη κατηγορία λειτουργιών αφορά στην ευελιξία
της απεικόνισης. ∆ηλαδή περιγράφεται η ευελιξία να απενεργοποιηθεί κάποιο περιεχόµενο,
να τροποποιηθεί ο τρόπος εµφάνισης των δεδοµένων ή να γίνει αναζήτηση δεδοµένων στο
εσωτερικό του κύβου. Η δεύτερη λειτουργία, δίνει τη δυνατότητα θέασης του κύβου και του
περιεχοµένου του υπό οποιαδήποτε οπτική γωνία και υπό διαφορετικές κλίµακες. Οι πρώτες
εφαρµογές σε λογισµικό της συγκεκριµένης µεθόδου οπτικοποίησης εµφανίστηκαν σχετικά
πρόσφατα (Kraak 2003, Andrienko κ.α. 2003, Kapler & Wright 2005) και περιλαµβάνουν τις
ακόλουθες διαδραστικές λειτουργίες:
→ Αλλαγή του σηµείου θέασης (viewpoint)
→ Επιλογή των χωροχρονικών αντικειµένων προς απεικόνιση
→ Πρόσβαση στα αντικείµενα επιλέγοντας και σύροντάς τα
→ Μεγέθυνση και εστίαση στις χωρικές και χρονικές διαστάσεις
→ ∆υνατότητα κίνησης του περιεχοµένου του STC
→ Προσοµοίωση πτήσης για πρόσθετη χρονική αναφορά
Ο Pred (1977), εκθέτει µια καλή ανάλυση της θεωρίας του Hägerstrand, συνοψίζοντας το
πλαίσιο της χρονικής γεωγραφίας ως αφοπλιστικά απλό στη σύνθεση και ταυτόχρονα
φιλόδοξο στον σχεδιασµό. Σύµφωνα µε τον Kraak, εξετάζοντάς την από οπτική σκοπιά, η
σύνθεση είναι µόνο εν µέρει απλή διότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να βρεθεί ένα διαδραστικό
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περιβάλλον θέασης. Αυτός είναι πιθανότατα ένας από τους λόγους που ο χωρο-χρονικός
κύβος χρησιµοποιήθηκε µόνο σποραδικά από την εποχή που έγινε η σύλληψή του (Kraak,
2003).
Η βελτίωση των τεχνικών συλλογής των δεδοµένων καθώς και οι εξελίξεις στο λογισµικό
(software) και στο υλικό (hardware) των υπολογιστών, που επιτρέπουν την εύκολη
δηµιουργία και επεξεργασία γραφικών, έφεραν ξανά τον χωρο-χρονικό κύβο (STC) στο
επίκεντρο. Σαν αποτέλεσµα, όλο και περισσότεροι ειδικοί σε διάφορους τοµείς χρησιµοποιούν
τον STC προκειµένου να οπτικοποιήσουν και να αναλύσουν σύνθετα σύνολα δεδοµένων
κίνησης (complex movement datasets). Ο Miller (1991, 1999) εφάρµοσε τις αρχές του
προσπαθώντας να µετρήσει την ευκολία πρόσβασης µέσα στο αστικό περιβάλλον και ο Yuan
(2001) για την ανάλυση φυσικών φαινοµένων όπως οι καταιγίδες. Η Kwan (1998, 1999) τον
χρησιµοποίησε για να µελετήσει τις διαφορές στην προσβασιµότητα µεταξύ φύλων και
εθνικοτήτων. Επίσης έκανε την πρώτη προσπάθεια ενσωµάτωσης του κυβερνοχώρου µέσα
στον κύβο. Ο STC αποτελεί πλέον µια κοινή απεικόνιση για οπτικοποίηση τροχιών (Kraak,
2003; Andrienko and Andrienko, 2011) καθώς βοηθά στην κατανόηση των σχέσεων µεταξύ
µεµονωµένων κινήσεων και µοτίβων ως σύνολο.

4.3 Εφαρµογές
Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρήθηκε αυξηµένο ενδιαφέρον για την χωρο-χρονική ανάλυση
καθώς οι ερευνητές, ενθαρρυµένοι από τις εξελίξεις στα GIS, διεύρυναν τις υπάρχουσες
θεωρίες και τεχνικές ώστε να αναλύσουν την χωρική και χρονική συµπεριφορά σε πολλαπλές
κλίµακες. Η ραγδαία βελτίωση της ικανότητας συλλογής δεδοµένων χωρικών και χρονικών
δραστηριοτήτων µέσω των τεχνολογιών της πληροφορίας (κινητά τηλέφωνα, ασύρµατα PDA,
συσκευές GPS, µέθοδοι ραδιοεντοπισµού) βελτιώνει την ποσότητα και την ποιότητα αυτών
των δεδοµένων ενώ µειώνει σηµαντικά το κόστος τους. Πολλά πρόσφατα παραδείγµατα
περιγράφονται από τους Mountain και Raper (2001) και τους Dykes και Mountain (2003), οι
οποίοι εξετάζουν τεχνικές συλλογής δεδοµένων µε κινητά τηλέφωνα, µε GPS και µέσω
υπηρεσιών αξιοποίησης της γεωγραφικής θέσης (LBS).
Τα τελευταία χρόνια, η χρηστικότητα του χωρο-χρονικού κύβου απασχόλησε τους ερευνητές
στον τοµέα της γεωοπτικοποίησης (geovisualization). Τα σχετικά επιστηµονικά άρθρα είναι
περιορισµένα σε αριθµό, εκθέτοντας κυρίως πειράµατα αξιολόγησης που συγκρίνουν τον STC
µε άλλες οπτικές αναπαραστάσεις και στοχεύουν στην κατανόηση των εργαλείων της
χρονικής γεωγραφίας.
Η πρώτη αξιολόγηση του χωρο-χρονικού κύβου έγινε από τους Kristensson κ.α. (2009). Το
πείραµα επικεντρώνεται στο πώς οι οπτικές αναπαραστάσεις µπορούν να παρέχουν “χρήστες
µε µια συνολική κατανόηση των χωρο-χρονικών µοτίβων που υπάρχουν µέσα στο σύνολο
δεδοµένων”. Έγινε σύγκριση ενός διαδραστικού δισδιάστατου χάρτη µε έναν διαδραστικό
χωρο-χρονικό κύβο χρησιµοποιώντας ως δεδοµένα µονοπάτια περπατήµατος και ένα χάρτη
της πανεπιστηµιούπολης και απευθύνοντας µια σειρά ερωτήσεων, διαφόρων επιπέδων και
πολυπλοκότητας, σε δείγµα 30 ατόµων χωρισµένων σε δύο οµάδες. Σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα, οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες µπορούσαν να κατανοήσουν
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καλύτερα τον κύβο από τον δισδιάστατο χάρτη, όµως ο STC έδινε περισσότερα σφάλµατα
στα απλά και άµεσα ερωτήµατα. Αντιθέτως, ο χρόνος παρατήρησης των πολύπλοκων
σχηµάτων ήταν χαµηλότερος από τον αντίστοιχο χρησιµοποιώντας την 2D απεικόνιση.
Μια ακόµα αξιολόγηση δηµοσιεύτηκε από τον Demissie (2010), συγκρίνοντας κινούµενη
εικόνα, χωρο-χρονικό κύβο, µονούς και πολλαπλούς στατικούς χάρτες και αναζητώντας
παράλληλα την πιο κατάλληλη οπτική απεικόνιση για κινούµενα χαρακτηριστικά όπως είναι η
αλλαγή ταχύτητας, η επιστροφή στην ίδια τοποθεσία, στάσεις και επιστροφές στον ίδιο
δρόµο. Συµµετείχαν συνολικά 16 άτοµα χωρισµένα σε 4 οµάδες, µία για κάθε µέθοδο
απεικόνισης. Τα αποτελέσµατα όπως προέκυψαν από την εκτέλεση διαφόρων εργασιών
έδειξαν καλύτερες επιδόσεις των κινούµενων εικόνων σχεδόν σε όλες τις πτυχές εκτός από
την οπτικοποίηση στάσεων και επιστροφών στο ίδιο µονοπάτι, όπου η επίδοση του χωροχρονικού κύβου ήταν καλύτερη.
Οι Kjellin κ.α. (2010 a) πραγµατοποίησαν σύγκριση µεταξύ ενός τρισδιάστατου STC, µιας
κινούµενης εικόνας (animation) και µιας δισδιάστατης απεικόνισης. Οι συµµετέχοντες έπρεπε
να προβλέψουν το σηµείο συνάντησης κινούµενων αντικειµένων βάσει του ιστορικού των
κινήσεών τους και να αποφασίσουν µε ποια σειρά τα κινούµενα αντικείµενα θα φτάσουν σε
µια συγκεκριµένη τοποθεσία. Το πρώτο πείραµα έδειξε ότι η κινούµενη εικόνα και ο
τρισδιάστατος κύβος ήταν λιγότερο αποτελεσµατικοί σε σχέση µε την δισδιάστατη
απεικόνιση, οδηγώντας στον επανασχεδιασµό και στην επανεξέταση του κύβου απέναντι στην
ίδια 2D απεικόνιση. Στο δεύτερο πείραµα που εκτελέστηκε, ο χωρο-χρονικός κύβος απέδωσε
συγκριτικά καλύτερα από το 2D, δείχνοντας ότι η χαρτογραφική σχεδίαση διαδραµατίζει
επίσης σηµαντικό ρόλο στην αποτελεσµατική οπτικοποίηση. Σε ένα διαφορετικό πείραµα, οι
Kjellin κ.α. (2010 b) αξιολόγησαν δύο εκδοχές του χωρο-χρονικού κύβου. Η πρώτη ήταν 3D
στερεοσκοπική ενώ η δεύτερη απλή 3D µονοσκοπική (monocular) απεικόνιση του κύβου
δίνοντας όµως ιδιαίτερη προσοχή στην αντίληψη του βάθους. Το πείραµα εξέτασε δύο
ερωτήµατα, πρώτον πόσο κατάλληλος είναι ο χωρο-χρονικός κύβος για απεικόνιση διακριτών
χωρο-χρονικών δεδοµένων και δεύτερον αν η χρήση µόνο του σχετικού µεγέθους και της
παρεµβολής θα έχει την ίδια επίδραση στην µονοεικονική απόδοση όσο έχει και στην
στερεοσκοπική. Τα αποτελέσµατα ερωτήσεων σε δείγµα 32 ατόµων, ανάλογα µε την
εγκυρότητα και τον χρόνο απάντησης, έδειξαν ότι και στις δύο περιπτώσεις ο χωρο-χρονικός
κύβος είναι αποτελεσµατικός.
Εκτός από την αξιολόγηση του κύβου σε σχέση µε άλλες αναπαραστάσεις, έχει δηµοσιευτεί
µια σειρά άρθρων σε επιστηµονικά περιοδικά σχετικά µε την καταλληλότητα του χωροχρονικού κύβου στην απεικόνιση συγκεκριµένων φαινοµένων. Ο Morgan (2010) εξέτασε την
χρηστικότητα των χωρο-χρονικών πρισµάτων για την διερεύνηση εγκληµάτων. Η προσέγγισή
του είχε ως επίκεντρο τον χρήστη και συµµετείχαν 19 εµπειρογνώµονες και επαγγελµατίες
στην χαρτογράφηση των εγκληµάτων. Στόχος του ήταν να κατανοήσει πώς λειτουργούν ‘τα
εργαλεία της χρονικής γεωγραφίας βασισµένα στην οπτική αναπαράσταση του χάρτη’ και
απευθύνοντας ερωτήσεις σχετικά µε σενάρια εγκληµάτων, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τα
πρίσµατα έγιναν αντιληπτά από τους εµπειρογνώµονες στην χαρτογράφηση εγκληµάτων αλλά
όχι από τους επαγγελµατίες.
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Ανάλογα µε την ικανότητα αναπαράστασης κάποιων χαρακτηριστικών της κίνησης των
σκαφών (maritime movement features) όπως είναι οι πολυσύχναστες διαδροµές (busy lanes), οι
στάσεις (stops) και οι γρήγορες κινήσεις (fast movements), οι Willems κ.α. (2011)
αξιολόγησαν την απόδοση ενός κινούµενου χάρτη κουκίδων (dot animation), χαρτών
πυκνότητας και του STC. Σύµφωνα µε την εγκυρότητα των απαντήσεων αλλά και τον χρόνο
απάντησης, εξήχθη το συµπέρασµα ότι ο STC δεν απέδωσε όσο καλά αναµενόταν όµως ήταν
επιτυχηµένος σε εργασίες προσδιορισµού των πολυσύχναστων λωρίδων στη θάλασσα και των
κινούµενων χαρακτηριστικών.
Οι Vrotsou κ.α. (2010) πραγµατοποίησαν ένα πείραµα αξιολόγησης για να διακρίνουν αν οι
χρήστες είναι ικανοί να αναγνωρίσουν περιοχές στο χώρο µε παρόµοια χαρακτηριστικά.
Προκειµένου εποµένως να µελετήσουν τις δραστηριότητες ατόµων και να προσδιορίσουν
χρονικά µοτίβα/πρότυπα στη συµπεριφορά τους, ανέπτυξαν και στη συνέχεια αξιολόγησαν,
έναν αφηρηµένο τρισδιάστατο κύβο χρόνων και δραστηριοτήτων µε βάση τον χώρο,
ακολουθώντας το υπόδειγµα του STC. Στον συγκεκριµένο κύβο, ο άξονας των x αντιστοιχεί
στις τροχιές των ατόµων, ο άξονας των y είναι ο χρόνος και ο άξονας των z αντιστοιχεί στις
δραστηριότητες. Οι συµµετέχοντες, παρατηρώντας τον κύβο από τρεις διαφορετικές οπτικές
γωνίες (όψη, δισδιάστατη πλαϊνή όψη και τρισδιάστατη όψη µε περιστροφή γύρω από έναν
µόνο άξονα), υποβλήθηκαν σε µία σειρά τυπικών διερευνητικών εργασιών. Σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα, οι επιδόσεις της τρισδιάστατης όψης ήταν συγκριτικά καλύτερες από τις
αντίστοιχες της δισδιάστατης.
Στα περισσότερα από αυτά τα πειράµατα, η χρήση του χωρο-χρονικού κύβου εµφανίζεται ως
ικανοποιητική όµως συνολικά δεν λαµβάνονται υπ’ όψη τα αποτελέσµατα ενός σωστού
χαρτογραφικού σχεδιασµού του περιεχοµένου του, δηλαδή των χωρο-χρονικών διαδροµών
και των χωρο-χρονικών πρισµάτων (Kveladze & Kraak, 2012). Προσπαθώντας να
απαντήσουν στο ερώτηµα «ποια είναι η επίδραση του χαρτογραφικού σχεδιασµού στη
χρηστικότητα του χωρο-χρονικού κύβου;», οι Kveladze και Kraak (2012) υλοποίησαν µια
εκτεταµένη αξιολόγηση της χρηστικότητας του χωρο-χρονικού κύβου, βασισµένη σε µια
σχεδιαστική προσέγγιση µε επίκεντρο το χρήστη. Με τη συµβολή ειδικών στον τοµέα της
γεωγραφίας, καθιερώθηκαν ροές εργασίας και συνδέθηκαν µε µία στρατηγική οπτικοποίησης
βασισµένη στους κανόνες του Shneiderman για την αποτελεσµατική παρουσίαση των
δεδοµένων στην οθόνη. ∆ηλαδή επιµέρους στάδια της ροής εργασίας συνδέθηκαν µε τα
ακόλουθα βήµατα που περιγράφει ο Shneiderman (1996): “overview first, zoom and filter,
then details-on-demand”. ∆ηµιουργήθηκαν διαφορετικοί χάρτες εφαρµόζοντας διαφορετικές
οπτικές µεταβλητές και ενδείξεις βάθους (depth cues) και συζητήθηκε η καταλληλότητα
αυτών των οπτικών µεταβλητών ως προς τις ενέργειες της επισκόπησης και της µεγέθυνσης
(overview και zoom) µε βάση διάφορες υποθέσεις. Τα αποτελέσµατα ήταν τα αναµενόµενα
ως προς την χρήση του χρώµατος για απεικόνιση των ποιοτικών δεδοµένων των τροχιών ενώ
προτάθηκε να µετατραπεί η ποσοτική κλίµακα σε ποιοτική ώστε να αξιοποιηθεί η δύναµη που
διαθέτει το χρώµα σαν οπτική µεταβλητή.
Ο χωρο-χρονικός κύβος είναι πιο ταιριαστός για την απεικόνιση και ανάλυση των διαδροµών
πολλαπλών ατόµων, οµάδων ή αντικειµένων που κινούνται στο χώρο. Όµως µπορεί να
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χρησιµοποιηθεί και για παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο µέσω δεκτών GPS. Σήµερα
χρησιµοποιείται συχνά για την απεικόνιση αγώνων τρεξίµατος, την εξαγωγή χρήσιµων
συµπερασµάτων για τις διαδροµές και τους χρόνους που έκαναν οι αθλητές και τον
µελλοντικό σχεδιασµό τους. Ως εργαλείο ανάλυσης του χώρου που ενσωµατώνει
αποτελεσµατικά την χρονική διάσταση, χρησιµοποιείται συχνά στην έρευνα του αστικού
περιβάλλοντος όπως για την ανάλυση της κίνησης και των δραστηριοτήτων του ανθρώπου
µέσα στο αστικό περιβάλλον (Kwan & Lee, 2004) και την ανάλυση δεδοµένων ηµερολογίων
κίνησης (travel diary data – TDD) στο πλαίσιο των συγκοινωνιακών ερευνών (Yu & Shaw,
2004). Εκτεταµένη είναι και η χρήση του χωρο-χρονικού κύβου, σε συνδυασµό µε δέκτες
GPS, για την παρατήρηση και µελέτη των κινήσεων ζώων όπως για παράδειγµα των
αποδηµητικών πουλιών.
Επίσης µεγάλο µέρος των ερευνών και των επιστηµονικών άρθρων πάνω στον STC έχουν
εκπονηθεί στον τοµέα του Eye Tracking (Li, Çöltekin & Kraak, 2010). Οι καταγραφές των
κινήσεων του µατιού παράγουν µεγάλες ποσότητες χωρο-χρονικών δεδοµένων που
χρησιµοποιούνται σαν βοήθηµα στην κατανόηση της ανθρώπινης σκέψης. Η απεικόνιση
αυτών των δεδοµένων µε τη βοήθεια του χωρο-χρονικού κύβου αποκαλύπτει κατευθείαν
χωρο-χρονικά πρότυπα. Οι κατακόρυφες γραµµές καταδεικνύουν καθήλωση των µατιών σε
µια συγκεκριµένη τοποθεσία ενώ το µήκος αυτών των γραµµών δείχνει τον χρόνο που
παρέµειναν καθηλωµένα εκεί. Οι οριζόντιες γραµµές αποτελούν ένδειξη της κίνησης των
µατιών και η κλίση τους δείχνει την ταχύτητα της κίνησης. Τέλος, προβάλλοντας τη χωροχρονική διαδροµή σε µία δισδιάστατη επιφάνεια, όπως η επιφάνεια της παρατηρούµενης
οθόνης, προκύπτει το ίχνος της δηλαδή µια διαγραµµατική αναπαράσταση της πορείας του
βλέµµατος. Με αυτό τον τρόπο παρέχει ευκολία στην αναγνώριση προτύπων κίνησης, που δεν
θα εντοπίζονταν τόσο αποτελεσµατικά αν παρατηρούνταν ξεχωριστά τα χωρικά και τα
χρονικά χαρακτηριστικά, προσφέροντας έτσι βαθύτερη και γρηγορότερη κατανόηση των
δεδοµένων, του πειράµατος, των εργασιών και της συµπεριφοράς των συµµετεχόντων. Επίσης
µπορούν να απαντηθούν χρονικά ερωτήµατα σχετικά µε την κίνηση του µατιού όπως για πόσο
χρόνο, πόσο συχνά, πότε και µε ποια σειρά.
Ένα από τα πρώτα παραδείγµατα χρήσης του χωρο-χρονικού κύβου για οπτικοποίηση
ιστορικών γεγονότων αποτελεί η δουλειά του Kraak (2002), βασισµένη στον χάρτη του
Minard (Εικόνα 11), για απεικόνιση της ιστορικής πορείας του Ναπολέοντα. Ο χάρτης αυτός
αναπαριστά τις απώλειες του στρατού του Ναπολέοντα κατά τη διάρκεια της ρωσικής
εκστρατείας.
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Εικόνα 11 - Χάρτης της πορείας του Ναπολέοντα το 1812 στη Ρωσσία (Müller, 2003)

Θέλοντας να τονίσει τη σηµασία της γεωοπτικοποίησης και συγκεκριµένα πώς εναλλακτικές
γραφικές αναπαραστάσεις µπορούν να υποκινήσουν τη διαδικασία της οπτικής σκέψης, ο
Kraak εφάρµοσε µια σειρά τεχνικών γεωοπτικοποίησης στον χάρτη του Minard
(http://www.itc.nl/personal/kraak/1812/). Μεταξύ άλλων, χρησιµοποίησε την τρίτη διάσταση
για να δείξει τις µεταβολές στο µέγεθος του στρατού κατά µήκος της ιστορικής πορείας και
έδωσε έµφαση στη χρονική διάσταση, κατασκευάζοντας χρονοσειρές της εκστρατείας,
αποτελούµενες από πολλαπλούς στατικούς χάρτες. Τέλος εφάρµοσε την τρίτη διάσταση από
µία εντελώς διαφορετική προοπτική, αυτή του χωρο-χρονικού κύβου (Εικόνα 12),
χρησιµοποιώντας την οπτική µεταβλητή του µεγέθους για να απεικονίσει τις απώλειες του
στρατού του Ναπολέοντα.
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Εικόνα 12 - Χωρο-χρονικός κύβος της πορείας του Ναπολέοντα (Kraak, 2003).

Πολλά υποσχόµενη είναι και η χρήση του STC στον τοµέα της αρχαιολογίας (Huisman,
Santiago, Kraak & Retsios, 2008). Μέσω του κύβου γίνονται ορατές πολύπλοκες σχέσεις
µεταξύ των αντικειµένων που έχουν ανασκαφεί σε συγκεκριµένες στιγµές, που προέρχονται
από διαφορετικές περιόδους ή έχουν βρεθεί σε διαφορετικές θέσεις. Με την ανάλυση των
µοτίβων που σχηµατίζονται, ο χωρο-χρονικός κύβος θα µπορούσε να συµβάλλει στην
πρόβλεψη της θέσης και τον εντοπισµό πιθανών περιοχών ενδιαφέροντος δηλαδή περιοχών
προς εκσκαφή. Η θέση ενός ευρήµατος αναπαριστάται µε κατακόρυφη γραµµή, το πάχος της
οποίας µπορεί να είναι ανάλογο της χρονικής περιόδου ή να υποδηλώνει αβεβαιότητα (Εικόνα
13). Επίσης, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα περισσότερα ευρήµατα είναι σηµειακά, οι
χωρο-χρονικές διαδροµές δεν θα έχουν την ίδια σηµασία σε µια αρχαιολογική έκδοση του
κύβου όσο έχουν στην αρχική. Με τη χρήση για παράδειγµα διαφορετικών χρονικών
κλιµάκων που σχετίζονται µε την ιστορία, την γεωλογία, την αρχαιολογία κ.λ.π. είναι εφικτό,
µέσω µιας ανάλυσης που θα αξιοποιεί τον χωρο-χρονικό κύβο, να ανακαλυφθεί για
παράδειγµα η διάδοση ενός πολιτισµού ή η περιοχή επιρροής µιας εκσκαφής αναλύοντας τη
διασπορά στο χώρο συγκεκριµένων ιδιαίτερων αντικειµένων.
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Εικόνα 13 - Χωρο-χρονικοί σταθµοί που αντιπροσωπεύουν τις αρχαιολογικές περιόδους, οµαδοποιηµένoi ανά
πολιτισµό (Feliciano, 2007)

4.4 Λογισµικά
Τα λογισµικά στα οποία µπορεί να υλοποιηθεί ο χωρο-χρονικός κύβος είναι τα ακόλουθα:
•

uDig: Πρόκειται για ένα Open Source λογισµικό µε µεγάλο εύρος λειτουργιών και
διαδραστικότητας. Ο χωρο-χρονικός κύβος ενσωµατώνεται ως πρόσθετο στο
λογισµικό το οποίο όµως δεν είναι συµβατό µε όλες τις εκδόσεις. ∆ίνει τη δυνατότητα
θέασης του κύβου υπό οποιαδήποτε γωνία και κλίµακα. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα
σύνδεσης στον κύβο βίντεο, φωτογραφιών και κειµένου, δηµιουργώντας τη λεγόµενη
“σχολιαζόµενη χωρο-χρονική διαδροµή” (Annotated space-time path) που διαθέτει
χωρική, χρονική και θεµατική διάσταση.

•

ILWIS: Είναι ένα Open Source Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών και
Τηλεπισκόπησης, που από τη έκδοση 3.8 και έπειτα διαθέτει ενσωµατωµένο εργαλείο
για τον χωρο-χρονικό κύβο. Συγκριτικά µε τα υπόλοιπα, διαθέτει το πιο φιλικό προς
τον χρήστη περιβάλλον υλοποίησης.

•

CommonGIS: Ο κύβος είναι διαθέσιµος µέσω του “Visual Analytics Toolbox”. Πριν
την εισαγωγή τους στο CommonGIS είναι απαραίτητη η τροποποίηση των δεδοµένων
ενώ δεν έχει τη δυνατότητα διαφοροποίησης των στοιχείων ανάλογα µε το µέγεθος.
Παρέχει δύο ειδών απεικονίσεις των δεδοµένων σε χωρο-χρονικό κύβο, πρώτον
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απεικόνιση των τροχιών απευθείας από τα δεδοµένα και δεύτερον οπτικοποίηση
σταθµών που είναι ενωµένοι µε γραµµές.
•

ArcScene for ArcGIS µέσω του “Space-Time Path Visualizer tool”: Πρόκειται για µία
επέκταση σχεδιασµένη για το ArcGIS 9.3. που σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες
εφαρµογές διαθέτει τη λιγότερη λειτουργικότητα.

•

GeoTime 5: Είναι ένα εµπορικό λογισµικό για οπτική ανάλυση δεδοµένων
χρονοσειρών που διαθέτει ενσωµατωµένη εφαρµογή χωρο-χρονικού κύβου. Έχει
σχεδιαστεί για γεωγραφικά δεδοµένα (WGS’84) και µπορεί να συνδεθεί µε το ArcMap
και το Excel και να φορτώσει από εκεί απευθείας τα δεδοµένα. Υπάρχει η δυνατότητα
µεταβολής των σταθµών ανάλογα µε το µήκος τους
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κεφάλαιο 5

5 Υλοποίηση Χωρο-Χρονικού Κύβου
Η επιλογή του χωρο-χρονικού κύβου για αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων είναι πολλά
υποσχόµενη. Πρόκειται για έναν πιο µοντέρνο τρόπο οπτικοποίησης που διευκολύνει την
αναγνώριση χωρο-χρονικών προτύπων που δεν είναι εµφανή και την ανάδειξη των χωροχρονικών συσχετίσεων. Η χρησιµοποίηση του χάρτη του Minard από τον Kraak και η
κατασκευή ενός χωρο-χρονικού κύβου για την ανάδειξη τόσο της χωρικής όσο και της
χρονικής διάστασης της ιστορικής πορείας του Ναπολέοντα στη Ρωσία, έδειξε πως ο κύβος
είναι πολλά υποσχόµενος στο πεδίο της Ιστορίας, ενσωµατώνοντας µε ευκολία την
πολυπλοκότητα που δηµιουργείται λόγω των πολλών µεταβλητών, ώστε οι χρήστες να µην
συνειδητοποιούν ότι κοιτούν έναν κόσµο των 4 ή των 5 διαστάσεων.
Συγκεκριµένα, βοηθά
1) Στην κατανόηση των ιστορικών γεγονότων. Ο κύβος αναδεικνύει τη χωρο-χρονική
διάσταση των ιστορικών γεγονότων, η οποία δε γίνεται σαφής εξετάζοντας τα
γεγονότα µέσω ενός γραπτού κειµένου ή µέσω ενός δισδιάστατου χάρτη. Επίσης
δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να κατανοήσει και να αποµνηµονεύσει ευκολότερα
τη ροή των γεγονότων καθώς και να εξαγάγει σηµαντικά συµπεράσµατα σχετικά µε
την αλληλεπίδραση των οντοτήτων που εξετάζονται τόσο µεταξύ τους όσο και στο
χωρο-χρόνο. Με αυτό τον τρόπο, προκύπτουν πληροφορίες για την ιστορική περίοδο
και τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο χώρο και στο χρόνο και διαµορφώνουν τη ροή
της ιστορίας που δεν θα µπορούσαν να εξαχθούν εύκολα διαβάζοντας ένα ιστορικό
κείµενο ή µελετώντας έναν δισδιάστατο χάρτη.
2) Στην ανάπτυξη της γεωχωρικής αντίληψης. Ο χρήστης εξοικειώνεται στον οραµατισµό
της κίνησης αντικειµένων ή υλικών στο χώρο των τριών διαστάσεων και στη µελέτη
και κατανόηση της διάστασης του χρόνου. Επίσης µπορεί εύκολα να εντοπίσει
χωρικές σχέσεις, να πραγµατοποιήσει χωρικές συγκρίσεις, να διακρίνει χωρικά
πρότυπα και να εξαγάγει συµπεράσµατα σχετικά µε τις χωρικές επιρροές.
3) Στην ανάπτυξη της χωρικής αντίληψης. Ο συγκεκριµένος τρόπος απεικόνισης διαθέτει
τα χαρακτηριστικά ενός τρισδιάστατου κύβου, τον οποίο ο χρήστης µπορεί να
επεξεργαστεί στο λογισµικό µε λειτουργίες όπως το pan και το zoom. Έτσι ο χρήστης
εξοικειώνεται µε την εφαρµογή χωρικών µετασχηµατισµών όπως η αλλαγή
προοπτικής, η νοητική περιστροφή, η αλλαγή µεγέθους και η µετατόπιση. Επίσης,
µέσω της έννοιας του χωροχρόνου, προκύπτουν συµπεράσµατα για τη χρονική
ακολουθία των γεγονότων, τη συµπεριφορά των προς εξέταση οντοτήτων και τις
µεταβολές στο χώρο, το χρόνο και στα αντικείµενα.
Στην παρούσα διπλωµατική επιλέχθηκε να εξεταστεί η ιστορική περίοδος του Β’ Παγκοσµίου
Πολέµου και συγκεκριµένα οι κινήσεις των στρατευµάτων της Βρετανίας, των ΗΠΑ και της
Σοβιετικής Ένωσης την περίοδο 1944-1945, καθώς και οι κινήσεις των αντίστοιχων ηγετών,
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Τσώρτσιλ, Ρούσβελτ και Στάλιν. Οι κινήσεις των ηγετών θα εξετασθούν σε ένα χρονικά
µεγαλύτερο εύρος, δηλαδή από το 1941 έως το 1945, µε γνώµονα τις µεταξύ τους διασκέψεις.
Ενδεικτικά ερωτήµατα στων οποίων την απάντηση στοχεύει ο κύβος είναι:
→ Ποιες πόλεις είναι οι έδρες των τριών ηγετών
→ Πόσες διµερείς και πόσες τριµερείς διασκέψεις έλαβαν χώρα, µεταξύ ποιών ηγετών
και τι συµπεράσµατα µπορούν να εξαχθούν
→ Ποιος ηγέτης έκανε τις περισσότερες µετακινήσεις στο χρονικό διάστηµα 1941-1945
και γιατί
→ Ποιος ηγέτης έκανε τις λιγότερες µετακινήσεις στο χρονικό διάστηµα 1941-1945 και
γιατί
→ Πότε και από πού ξεκίνησαν τα στρατεύµατα των τριών δυνάµεων
→ Ποιες είναι οι συγκρούσεις µε τη µεγαλύτερη διάρκεια
→ Πού και πότε συναντήθηκαν οι πορείες δύο ή τριών στρατευµάτων

5.1 Λογισµικό Υλοποίησης
Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης διπλωµατικής, η υλοποίηση του χωρο-χρονικού κύβου έγινε
στο open source λογισµικό ILWIS (Integrated Land and Water Information System).
Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο, ελεύθερο και φιλικό προς το χρήστη Σύστηµα
Γεωγραφικών Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης, µε δυνατότητες διανυσµατικής
επεξεργασίας και επεξεργασίας ψηφιδωτών (raster) αντικειµένων. Η πρώτη έκδοση του
λογισµικού έγινε το 1988 για DOS (version 1.0) από το ITC σε συνεργασία µε άλλους
δηµόσιους φορείς.
Από την έκδοση 3.8 ενσωµατώθηκε εργαλείο για κατασκευή χωρο-χρονικού κύβου (Εικόνα
14) που διαθέτει τις ακόλουθες δυνατότητες:
→ Υλοποίηση χωρο-χρονικής διαδροµής (space-time path) και χωρο-χρονικών σταθµών
(stations) για απεικόνιση των στοιχείων κάθε θεµατικού επιπέδου
→ Απεικόνιση του ίχνους των διαδροµών (footprint)
→ Οµαδοποίηση και κατάταξη των διαδροµών ανά χαρακτηριστικό του πίνακα ιδιοτήτων
(attribute table)
→ Μεταβολή της οπτικής µεταβλητής “µέγεθος” ανάλογα µε πεδίο του πίνακα ιδιοτήτων
→ Καθορισµός της οπτικής µεταβλητής “χρώµα” για κάθε κατηγορία από παλέτα
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→ Καθορισµός του ποσοστού διαφάνειας των διαδροµών, του ίχνους και του χάρτη
βάσης
→ Επιλογή του πλήθους των ακµών της απεικόνισης της χωρο-χρονικής διαδροµής (από
1 έως 25)
→ Καθορισµός του χάρτη βάσης (basemap)
→ Μετακίνηση του χάρτη βάσης κατά τον άξονα του χρόνου
→ Αλλαγή της κλίµακας και της γωνίας θέασης (λειτουργίες pan και zoom)
→ Λειτουργία χωρο-χρονικής εστίασης κατά τους άξονες χ, y και z

Εικόνα 14 - ∆ένδρο εργαλείωνν τρισδιάστατης ανάλυσης στη περιοχή διαχείρισης επιπέδων
(layer management) του ILWIS
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5.2 ∆ιαµόρφωση δεδοµένων
Το πρώτο στάδιο στην κατασκευή του χωρο-χρονικού κύβου είναι η επιλογή των δεδοµένων
προς απεικόνιση. Η µελέτη των κινήσεων των ηγετών, τη χρονική περίοδο 1941-1945 και η
επιλογή των δεδοµένων προς απεικόνιση, έγινε µε γνώµονα τις µεταξύ τους διασκέψεις (15
συνολικά), όπου γινόταν η χάραξη της στρατηγικής για την ανακοπή της πορείας του Χίτλερ.
Στη συνέχεια έγινε γενίκευση των δεδοµένων που αφορούν στη πορεία του κάθε στρατού, µε
κριτήριο να περιγραφεί η κίνησή του ως ένα ενιαίο σώµα. Αυτή η παραδοχή έγινε διότι
υπάρχει η αναγκαιότητα ο στρατός κάθε χώρας να περιγραφεί ως µία µοναδική τροχιά στο
χώρο και στο χρόνο, ενώ στην πραγµατικότητα κάθε στράτευµα χωρίζεται σε πλήθος
µεραρχιών που δρουν παράλληλα σε διαφορετικές, γεωγραφικά, περιοχές. Έτσι
ακολουθήθηκαν οι πορείες των κυρίων σωµάτων των τριών στρατών, των Συµµαχικών από τη
∆ύση, µε αφετηρία την απόβαση στη Νορµανδία και του Σοβιετικού στρατού στην Ανατολή,
µε αφετηρία το Στάλινγκραντ, που καταλήγουν τον Απρίλιο του 1945 στο Βερολίνο.
Η δυσκολία του συγκεκριµένου σταδίου έγκειται στη φύση της πληροφορίας προς οργάνωση.
Ως πηγές χρησιµοποιήθηκαν ιστορικά κείµενα και δισδιάστατοι χάρτες από τα οποία
εξήχθησαν τα αντίστοιχα δεδοµένα και οργανώθηκαν στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας 2,
Πίνακας 3).
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ΤΣΩΡΤΣΙΛ

ΣΤΑΛΙΝ

1η ∆ιάσκεψη : 9-12 Αυγούστου 1941 – Κόλπος Placentia, Νέα Γη (κωδικός Riviera)
Στις 2 Αυγούστου αναχωρεί από Plymouth Αγγλίας Κρεµλίνο – Μόσχα
Από Ουάσινγκτον µε τραίνο για Κονέκτικατ
Επιβίβαση στην Προεδρική θαλαµηγό Potomac για και διασχίζει τον Ατλαντικό µε το θωρηκτό Prince of
Μασαχουσέτη και διώρυγα Cape Cod
Wales
Μετεπιβίβαση στο καταδροµικό Augusta για Κόλπο
Placentia, στον Καναδά, 250 µίλια απόσταση –
07:00 το πρωί της 9ης Αυγούστου το Prince of Wales
αγκυροβολεί στο λιµάνι Argentia
µπαίνει στον Κόλπο Placentia
Περιµένοντας τον Τσώρτσιλ, έχει συσκέψεις µε
αρχηγούς επιτελείων
Συνάντηση µε Ρούζβελτ
Συσκέψεις πότε στο ένα πλοίο, πότε στο άλλο
Κρεµλίνο – Μόσχα
Θέµατα : Ατοµική ενέργεια, «Χάρτης Ατλαντικού»
Τελευταία συνεδρίαση κορυφής στο Augusta την Τρίτη 12 Αυγούστου–τελετή αποχαιρετισµού
17:00 της 12ης Αυγούστου το Augusta αποπλέει για Αναχώρηση του Prince of Wales για Plymouth Κρεµλίνο – Μόσχα
Ουάσινγκτον
Αγγλίας στις 12 Αυγούστου
2η ∆ιάσκεψη : 22 ∆εκεµβρίου 1941 – 14 Ιανουαρίου 1942 – Λευκός Οίκος, Ουάσινγκτον (κωδικός Arcadia)
(Ο Ήντεν ταξιδεύει για Μουρµάνσκ βορειοδυτικά της Ρωσίας και Μόσχα για συνάντηση µε Στάλιν ο οποίος
θέτει ξεκάθαρα ζήτηµα µελλοντικών συνόρων της Σοβιετικής Ένωσης)
Ουάσινγκτον
Ο Τσώρτσιλ επιβιβάζεται στις 14 ∆εκεµβρίου 1941 Κρεµλίνο – Μόσχα
στο θωρηκτό Duke of York και διασχίζει τον
Ατλαντικό µε προορισµό Νέα Υόρκη όπου φτάνει
στις 21 ∆εκεµβρίου. Πετάει µε αεροπλάνο στη
Ουάσινγκτον για συνάντηση µε Ρούζβελτ
22 ∆εκεµβρίου: υποδοχή Τσώρτσιλ στο αεροδρόµιο και κατεύθυνση για Λευκό Οίκο
Κρεµλίνο – Μόσχα
∆ιάσταση απόψεων για το αν έπρεπε να ανοίξει 2ο µέτωπο και αν έπρεπε να ικανοποιηθούν οι εδαφικές
διεκδικήσεις των Σοβιετικών.
Ο Ρούζβελτ αποφασίζει να στηρίξει απόβαση στη Β. Αφρική
Ουάσινγκτον
14 Ιανουαρίου 1942 αναχωρεί για Λονδίνο
Κρεµλίνο – Μόσχα
3η ∆ιάσκεψη : 20-25 Ιουνίου 1942 – Hyde Park, Ουάσινγκτον
Hyde Park, Ουάσινγκτον
18 Ιουνίου αναχώρηση από σκωτσέζικη ναυτική Κρεµλίνο – Μόσχα
βάση Stranraer µε υδροπλάνο και προσυδάτωση στον
ποταµό Potomac. Από εκεί αεροπορικά στην εξοχική
κατοικία του Ρούζβελτ στο Hyde Park
Συµφωνία συνεργασίας για την ατοµική βόµβα
Κρεµλίνο – Μόσχα
Συζήτηση για απόβαση και ολοκλήρωση σχεδίων της
Φτάνουν τα νέα για την ήττα των βρετανών στο Τοµπρούκ της Λιβύης από τον Ρόµελ
Παραµένει στην Ουάσινγκτον
Αρχές Ιουλίου αναχώρηση για Λονδίνο
Κρεµλίνο – Μόσχα

4η ∆ιάσκεψη : 12-17 Αυγούστου 1942 – Κρεµλίνο, Μόσχα (κωδικός Argonaut)
Ουάσινγκτον
Αναχωρεί για Κάϊρο όπου αλλάζει τον Ανώτατο
∆ιοικητή των Συµµάχων στη Μέση Ανατολή
Αναχωρεί για Τεχεράνη όπου συναντά το Σάχη και
στη συνέχεια για Μόσχα
Άφιξη 12 Αυγούστου 1942, µένει 10 χλµ έξω από τη
Μόσχα
Ουάσινγκτον
Συναντήσεις στο Κρεµλίνο µε Στάλιν
Θέµατα : Πολωνία, Γαλλία, απόβαση-επίθεση στη Β.
Ένωση υπέγραψε σύµφωνο µε Χίτλερ το 1939
Ουάσινγκτον
16 Αυγούστου αναχώρηση για Τεχεράνη, Κάϊρο,
Λονδίνο
5η ∆ιάσκεψη : 14-24 Ιανουαρίου 1943 – Καζαµπλάνκα, Μαρόκο (κωδικός Symbol)
Αναχώρηση 13 Ιανουαρίου 1943 από Σικάγο για 12 Ιανουαρίου 1943, τα µεσάνυχτα, αναχώρηση από
Καζαµπλάνκα (Μαρόκο) µέσω Βραζιλίας και της τη βάση της RAF στην Οξφόρδη και άφιξη µετά από
Βρετανικής αποικίας Γκάµπια (∆. Αφρική)
πτήση 9 ωρών στην Καζαµπλάνκα το πρωί της 13ης
Ήταν το πρώτο του ταξίδι σαν Πρόεδρος εκτός ΗΠΑ σε Ιανουαρίου 1943
καιρό πολέµου
Άφιξη 15 Ιανουαρίου στην Καζαµπλάνκα
Συζήτηση για απόβαση στη Γαλλία, εισβολή στη Σικελία, Κίνα
Συνάντηση µε de Gaulle
Συµφωνία να βοηθήσουν την ΕΣΣ∆, να βοηθήσουν την Κίνα, να ενώσουν τους Γάλλους
Άνευ όρων παράδοση της Γερµανίας και άρνηση διαβουλεύσεων µε Γερµανία
Αναχώρηση τέλος Ιανουαρίου 1943 για Κάϊρο και
Άγκυρα Τουρκίας
24 Ιανουαρίου αναχώρηση για Ουάσινγκτον
Άφιξη στο Λονδίνο στις 8 Φεβρουαρίου
6η ∆ιάσκεψη : 12-27 Μαΐου 1943 – Ουάσιγκτον (κωδικός Trident)
Ουάσινγκτον
5 Μαΐου επιβίβαση στο Queen Mary από Plymouth
Αγγλίας
11 Μαΐου άφιξη Ουάσιγκτον
12 Μαΐου έναρξη συνάντησης κορυφής για καθυστέρηση απόβασης στη Γαλλία.
Απόφαση για απόβαση στη Σικελία.
Μυστική πρόταση Ρούζβελτ για συνάντηση µε Στάλιν
χωρίς τον Τσώρτσιλ
Ουάσινγκτον

Κρεµλίνο – Μόσχα

Αφρική, εξηγήσεις από το Στάλιν γιατί η Σοβιετική
Κρεµλίνο – Μόσχα

Κρεµλίνο – Μόσχα

Κρεµλίνο – Μόσχα

Κρεµλίνο – Μόσχα
Κρεµλίνο – Μόσχα

28 Μαϊου αναχώρηση για Λονδίνο

Ο Στάλιν πληροφορείται την καθυστέρηση απόβασης
στη Γαλλία και τους κατηγορεί ότι αφήνουν το
Σοβιετικό Στρατό µόνο του να πολεµήσει το Χίτλερ
Κρεµλίνο – Μόσχα

Επιστροφή στο Λονδίνο στις 4 Ιουνίου

Κρεµλίνο – Μόσχα

7η ∆ιάσκεψη : 17-24 Αυγούστου 1943 – Quebec, Καναδάς (κωδικός Quadrant)
Hyde Park, Ουάσινγκτον
8 Αυγούστου αναχωρεί δια θαλάσσης από το
Plymouth για Βόρεια Αµερική και καταλύει στο
Hyde Park 15 Αυγούστου
17 Αυγούστου ταξιδεύουν µε τραίνο για Κεµπέκ
Συµφωνήθηκε να τεθεί το συντοµότερο δυνατό σε εφαρµογή το πρόγραµµα της ατοµικής βόµβας - Αναγνώριση
της Γαλλικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης
24 Αυγούστου επιστρέφουν στη Ουάσινγκτον
Ουάσινγκτον, Hyde Park
6 µέρες στη Ουάσινγκτον
8η ∆ιάσκεψη : 23-26 Νοεµβρίου 1943 – Κάιρο, Αίγυπτος (κωδικός Sextant)
11 Νοεµβρίου 1943 στις 21:30, από τη βάση πεζοναυτών 16 Νοεµβρίου 1943 ταξιδεύει µε τραίνο στο
Quantico, Virginia, επιβιβάζεται στην προεδρική Plymouth όπου επιβιβάζεται στο καταδροµικό
θαλαµηγό Potomac µε προορισµό το Cherry Point Renown µε προορισµό τη Μάλτα στην οποία φτάνει
Βόρειας Καρολίνας.
στις 19 Νοεµβρίου.
12 Νοεµβρίου στις 09:00 επιβιβάζεται στο θωρηκτό Iowa 21 Νοεµβρίου µεταβαίνει αεροπορικώς στο Κάιρο που αναχωρεί την 00:06 το πρωί της 13 Νοεµβρίου για Συνάντηση µε τον ηγέτη της Εθνικιστικής Κίνας
Β. Αφρική (επιθεώρηση στρατευµάτων)
(Ταϊβάν) Τσανγκ Κάι Σεκ
20 Νοεµβρίου φτάνει στην Τύνιδα: συνάντηση µε το
στρατηγό Αϊζενχάουερ
22 Νοεµβρίου πετάει για Κάιρο: συνάντηση µε
κινέζο ηγέτη Τσανγκ Κάι Σεκ, µε τους βασιλείς Ελλάδος
& Γιουγκοσλαβίας, τον πρέσβη της Αµερικής στην
Τουρκία και διοικητές µονάδων Μέσης Ανατολής
9η ∆ιάσκεψη : 28 Νοεµβρίου-01 ∆εκεµβρίου 1943 – Τεχεράνη, Ιράν (κωδικός Eureka)
28 Νοεµβρίου : αναχωρούν από το Κάιρο µε προορισµό την Τεχεράνη για την 1η τριµερή συνάντηση των Τριών
Μεγάλων (αρχηγοί ΗΠΑ, Βρετανίας και Σοβιετικής Ένωσης)

Κρεµλίνο – Μόσχα

Κρεµλίνο – Μόσχα

Κρεµλίνο – Μόσχα
Κρεµλίνο – Μόσχα

Αναχώρηση στις 23 Νοεµβρίου από Μόσχα µε
αµαξοστοιχία για Στάλινγκραντ. Πάει στο Baku της
Κασπίας (όπου επιβιβάζεται για πρώτη φορά στη ζωή
του σε αεροπλάνο) και φτάνει στην Τεχεράνη 27
Νοεµβρίου
Συζητούνται: de Gaulle – Ινδοκίνα – Ινδία, ανταλλαγές ανάµεσα σε ΗΠΑ-Μόσχα (στρατεύµατα, πρώτες ύλες), η απόβαση στη Γαλλία (πιέσεις Στάλιν για απόβαση στη
Νορµανδία), προτάσεις για νέες χαράξεις συνόρων
Επιδίωξη Στάλιν : βαθιά ζώνη ασφαλείας που θα κατακτούσε ο κόκκινος στρατός στην Ανατολική Ευρώπη χωρίς να συναντήσει αγγλοαµερικανικές δυνάµεις στο δρόµο
του – ζητά να διαµελιστεί η Γερµανία
Απόφαση να προελάσουν στην Ιταλία ως τη γραµµή Πίζας-Ρίµινι και διεξαγωγή επιχείρησης στη νότια Γαλλία σε συνδυασµό µε την απόβαση στη Νορµανδία
1η ∆εκεµβρίου : αναχώρηση για Κάιρο
1η ∆εκεµβρίου : αναχώρηση αεροπορικώς για Baku,
µετά µε τραίνο για Στάλινγκραντ και στη συνέχεια µε
τραίνο για Μόσχα.

10η ∆ιάσκεψη : 04-06 ∆εκεµβρίου 1943 – Κάϊρο, Αίγυπτος (κωδικός Sextant)
Συνάντηση µε Τούρκο Πρόεδρο Ισµέτ Ινονού
Κρεµλίνο – Μόσχα
Συµφωνία για ολοκλήρωση Συµµαχικών αεροπορικών βάσεων στην Τουρκία
Αναβολή Επιχείρησης Ανακίµ κατά της Ιαπωνίας στη Burma.
7 ∆εκεµβρίου: αναχώρηση αεροπορικώς για Τύνιδα Κρεµλίνο – Μόσχα
Συνάντηση µε Στρατηγό Αϊζενχάουερ
9 ∆εκεµβρίου: αναχώρηση για Ουάσινγκτον
11 ∆εκεµβρίου: αναχώρηση αεροπορικώς για Τύνιδα Κρεµλίνο – Μόσχα
- Συνάντηση µε Στρατηγό Αϊζενχάουερ
25 ∆εκεµβρίου: διάσκεψη ∆ιοικητών των Κρεµλίνο – Μόσχα
Επιχειρήσεων Μεσογείου
14 Ιανουαρίου 1944: αναχώρηση µε πλοίο για Κρεµλίνο – Μόσχα
Plymouth
5 Ιουνίου 1944 : απόβαση αγγλοαµερικανικών δυνάµεων στη Νορµανδία
6-8 Ιουλίου : συνάντηση Ρούζβελτ µε de Gaulle στη 9 Ιουνίου αναχώρηση για Νορµανδία, 5 χλµ έξω από Κρεµλίνο – Μόσχα
Ουάσινγκτον
το θέρετρο των επιχειρήσεων – παραµονή για 2
µέρες
11 Ιουνίου : αναχώρηση για Λονδίνο
11η ∆ιάσκεψη : 12-16 Σεπτεµβρίου 1944 – Quebec, Καναδάς (κωδικός Octagon)
6 Σεπτεµβρίου αναχώρηση από Plymouth και Κρεµλίνο – Μόσχα
διάπλους του Ατλαντικού µε το Queen Mary,
αποβίβαση στο Χάλιφαξ, αναχώρηση µε τραίνο για
Κεµπέκ
Συζήτηση για το σχέδιο Morgenthau, την ατοµική βόµβα κατά της Ιαπωνίας, τον διαµελισµό και την Κρεµλίνο – Μόσχα
αποβιοµηχανοποίηση της Γερµανίας
12η ∆ιάσκεψη : 09 Οκτωβρίου 1944 – Κρεµλίνο, Μόσχα (κωδικός Tolstoy)
Ουάσινγκτον
Θέµατα: ∆ιαµελισµός Ευρώπης
Συζήτηση για Βαλκάνια - καθορισµός µεταπολεµικών σφαιρών επιρροής στην Ανατολική Ευρώπη και τα
Βαλκάνια
Ανταλλαγή επιρροών : Βρετανία για Ελλάδα και Σοβιετική Ένωση για Ρουµανία
Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία : σφαίρα ανεξάρτητων αντιναζιστικών φιλορωσικών κρατών
Ruhr και Saar υπό διεθνή έλεγχο.
Ουάσινγκτον
18 Οκτωβρίου : αναχώρηση αεροπορικώς για Κρεµλίνο – Μόσχα
Λονδίνο
Ουάσινγκτον
24 ∆εκεµβρίου 1944 : αναχώρηση αεροπορικώς για Κρεµλίνο – Μόσχα
Αθήνα - συνάντηση µε κοµµουνιστική ηγεσία
26 ∆εκεµβρίου αναχώρηση για Λονδίνο

13η ∆ιάσκεψη : 30 Ιανουαρίου-2 Φεβρουαρίου 1945, Μάλτα (κωδικός Argonaut & Cricket)
Προετοιµασία για τη διάσκεψη της Γιάλτας
Ο Ρούσβελτ επιβιβάζεται στο καταδροµικό Quincy από Αεροπορικώς φτάνει από το Λονδίνο στη Μάλτα στις Κρεµλίνο – Μόσχα
τη ναυτική βάση Newport News, Virginia, διαπλέει τον 30 Ιανουαρίου 1945
Ατλαντικό και φτάνει στις 2 Φεβρουαρίου 1945 στο
λιµάνι Βαλέτα της Μάλτας για συνάντηση µε τον
Τσώρτσιλ
2 Φεβρουαρίου: συνάντηση Ρούσβελτ και Τσώρτσιλ πριν τη συνάντηση µε το Στάλιν στη Γιάλτα
14η ∆ιάσκεψη : 04-11 Φεβρουαρίου 1945, Γιάλτα, Κριµαία (κωδικός Argonaut & Maneto)
Βράδυ 2 προς 3 Φεβρουαρίου µεταφέρονται αεροπορικώς πάνω από Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα στο 3 Φεβρουαρίου: Κρεµλίνο - Μόσχα
αεροδρόµιο της Κριµαίας και κατευθύνονται µε αυτοκίνητα στο Ιαµατικό Κέντρο της Γιάλτας στη Μαύρη
Θάλασσα.
Ο Ρούσβελτ καταλύει στο Ανάκτορο Livadia
Ο Τσώρτσιλ καταλύει σε αρχοντικό στην παραλία
4 Φεβρουαρίου: άφιξη Στάλιν µε τραίνο από Μόσχα
η
4 Φεβρουαρίου: 1 ολοήµερη συνεδρίαση των ηγετών
Τις επόµενες µέρες:
Οι στρατιωτικοί αρχηγοί των 3 δυνάµεων συνεδρίαζαν κάθε πρωί
Οι Υπουργοί Εξωτερικών το µεσηµέρι
Οι ηγέτες µετά τις 16:00 για 3-4 ώρες
Θέµατα: Τελικά σχέδια για την ήττα της Γερµανίας - διαµελισµός, διάλυση εργοστασίων, πολεµική αποζηµίωση από Γερµανία, µεταπολεµικά ευρωπαϊκά σχέδια Πολωνία (η διαίρεση της Ευρώπης είχε συµφωνηθεί πολύ πριν στη διάσκεψη της Τεχεράνης), καθορισµός ηµεροµηνίας για συνδιάσκεψη ΟΗΕ, όροι για εµπλοκή της
Σοβιετικής Ένωσης σε πόλεµο κατά της Ιαπωνίας, ∆ιακήρυξη
11 Φεβρουαρίου, 16:00, φεύγει ο Ρούσβελτ οδικά για το 11 Φεβρουαρίου, 17:30, αναχωρεί ο Τσώρτσιλ για 11 Φεβρουαρίου, 15:55, ο Στάλιν φεύγει µε τραίνο
λιµάνι της Σεβαστούπολης όπου τον περίµενε πολεµικό Σεβαστούπολη και στις 12 Φεβρουαρίου φεύγει για Μόσχα
πλοίο των ΗΠΑ και από εκεί αναχωρεί αεροπορικώς για αεροπορικώς για Αθήνα όπου εκφωνεί λόγο στην
Κάιρο για συναντήσεις
Πλατεία Συντάγµατος κάνοντας έκκληση για ενότητα
Την ίδια µέρα αναχωρεί για Κάιρο για να συναντήσει
το Ρούσβελτ
12 Απριλίου 1945: Θάνατος Ρούσβελτ - νέος Πρόεδρος ο Τρούµαν
Κατάληψη Βερολίνου - συνάντηση των 3 στρατευµάτων στις 25 Απριλίου 1945
15η ∆ιάσκεψη : 17 Ιουλίου-02 Αυγούστου 1945, Πότσνταµ, Γερµανία (κωδικός Terminal)
Στις αρχές Ιουλίου βρίσκεται σε διακοπές στη Νότια Ξεκινά οδικώς από τη Μόσχα και φτάνει στις 17
Γαλλία
Ιουλίου στο Πότσνταµ
Αναχωρεί στις 15 Ιουλίου για Βερολίνο και στη
συνέχεια µεταβαίνει στο Πότσνταµ
∆ιακήρυξη του Πότσνταµ για άνευ όρων παράδοση της Ιαπωνίας
Συµφωνία του Πότσνταµ για πολιτική έναντι της Γερµανίας
Αναγνώριση από Τρούµαν και Τσώρτσιλ της προσωρινής κυβέρνησης της Βαρσοβίας (και µε µη κοµµουνιστικά µέλη)
Πίνακας 2 – Κινήσεις ηγετών

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΗΠΑ

ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

1944
Ιούνιος

6
7
9
19

D-day απόβαση στη Νορµανδία
Απελευθερώνουν την Bayeux
Ο Στάλιν διατάσσει επίθεση στη Φινλανδία
Ο κόκκινος στρατός επιτίθεται στη ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
Γενική επίθεση στη ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (επιχείρηση
Bagration)
Μάχη Tali – Ihantala – Φιλανδία
Απελευθέρωση Μινσκ

22
Ιούλιος

25
3
9

Απελευθέρωση Καν
Απελευθέρωση στρατοπέδου συγκέντρωσης Majdanele
– Πολωνία

22
Αύγουστος

Σεπτέµβριος

4
25
31
1
3
6
8
13

17
Οκτώβριος

15

Νοέµβριος
∆εκέµβριος

21
23
15
29

Απελευθέρωση Ρεν
Απελευθέρωση Παρισιού
Απελευθέρωση Amiens
Απελευθέρωση Lille (1-5 Σεπτεµβρίου)
Απελευθέρωση Βρυξελλών
Απελευθέρωση Liege
Απελευθέρωση Maastricht
Απελευθέρωση Λουξεµβούργου
Οι πρώτες συµµαχικές δυνάµεις µπαίνουν στη
Γερµανία (Άαχεν)
20.000 αλεξιπτωτιστές των Συµµάχων προσγειώνονται στο ∆έλτα του Ρήνου (επιχείρηση Market Garden)
Οι Σύµµαχοι βοµβαρδίζουν το Άαχεν – η πρώτη
µεγάλη µάχη σε Γερµανικό έδαφος
Κατάληψη του Άαχεν από τους Συµµάχους
Απελευθέρωση Μετς και Στρασβούργου
Μάχη του Bulge - για να µην περάσουν οι Γερµανοί τις Ardennes (15/12/44 έως 25/01/45)
Μάχη της Βουδαπέστης

1945
Ιανουάριος

Μεγάλη επίθεση των Σοβιετικών στα σύνορα
Γερµανίας-Πολωνίας
Απελευθέρωση Βαρσοβίας
Οι Σοβιετικοί προχωρούν στην Πρωσία

12
17
20
25
27

Επικράτηση στη µάχη του Bulge (Ardennes)
Απελευθέρωση στρατοπέδου Άουσβιτς
Οι Σοβιετικοί φτάνουν 60 µίλια έξω από το Βερολίνο
(Oder)
Νίκη στη µάχη της Βουδαπέστης

31
Φεβρουάριος

Μάρτιος

13
14
7

20
23
29
Απρίλιος

Μαζικός βοµβαρδισµός στη Γερµανία
Οι Γερµανοί αποτυγχάνουν να ανατινάξουν τη
γέφυρα του Remagen στο Ρήνο και οι Αµερικάνοι
µπαίνουν στη Γερµανία
Κατάληψη Mainz και Trier από τµήµατα του
Βρετανικού στρατού που κινούνται προς τη
Γιουγκοσλαβία
Από Wesel διασχίζουν το Ρήνο
Ο κόκκινος στρατός εισβάλλει στην Αυστρία
Τµήµατα του Γερµανικού στρατού παραδίδονται στους
Σοβιετικούς έξω από το Βερολίνο
Κατάληψη Βιέννης
Το κύριο σώµα του στρατού µεταφέρεται στα Seelow
Heights (υψώµατα ΝΑ του Βερολίνου)
Οι Σοβιετικοί είναι έξω από το Βερολίνο (Triebel)
Ξεκινούν τη µάχη του Βερολίνου (20/4 – 2/5)
Elbe Day : η πρώτη επαφή Αµερικάνων και Ρώσων στρατιωτών στον ποταµό Elbe (Torgau)

2
13
16
19
20
25
26
29

Μάιος

2

Ιούνιος

7
5

Bremen – κινούνται προς τη Βαλτική
Απελευθέρωση στρατοπέδου Νταχάου
Το Βερολίνο παραδίδεται στους Ρώσους – είσοδος του
Σοβιετικού Στρατού
Η Γερµανία παραδίδεται χωρίς όρους στους συµµάχους στη Γαλλική πόλη Reims
Χωρισµός της Γερµανίας σε 4 περιοχές ελέγχου από τους Συµµάχους (Βρετανία, ΗΠΑ, Γαλλία και Σοβιετική Ένωση)
Πίνακας 3 - Πολεµικές επιχειρήσεις

Υλοποίηση Χωρο-Χρονικού Κύβου

Από τους παραπάνω πίνακες, έγινε επιλογή και κωδικοποίηση των δεδοµένων ώστε να
εισαχθούν στο λογισµικό. Κατασκευάστηκαν συνολικά δύο πίνακες δεδοµένων, ένας για τους
ηγέτες (Πίνακας 4) και ένας για τους στρατούς (Πίνακας 5) και περιλαµβάνουν τα παρακάτω
πεδία:
→ Time: Το Domain ορίζεται “Time” και για να τον αναγνωρίσει το λογισµικό, ο χρόνος
εισάγεται σε µορφή YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.
→ Who: Το Domain ορίζεται “String” και εισάγονται τα αρχικά των ονοµάτων των
ηγετών (C, R και S) και τα αρχικά των χωρών για τα στρατεύµατα (uk, usa και su)
→ ID: Το Domain ορίζεται “Value”, µε ακρίβεια 1.0 και µε εύρος 1-3 για τους στρατούς
(1 για uk, 2 για usa και 3 για su) και 4-6 για τους ηγέτες Το συγκεκριµένο πεδίο είναι
απαραίτητο καθώς το λογισµικό µπορεί να οµαδοποιήσει τις χωροχρονικές διαδροµές
µόνο ως προς πεδίο µε domain ορισµένο σε value. Έτσι σαν επιλογή δεν αναγνωρίζει
το πεδίο Who που έχει αλφαριθµητικά στοιχεία και περιλαµβάνει τις οντότητες ως
προς τις οποίες πρέπει να γίνει η οµαδοποίηση.
→ Location: Το Domain ορίζεται “String”. Ως εγγραφές, το συγκεκριµένο πεδίο,
περιλαµβάνει τις πόλεις και τοποθεσίες που αντιστοιχούν σε κάθε χρόνο για την κάθε
οντότητα.
→ LatLon: Το Domain ορίζεται “LatLon”. Το λογισµικό αναγνωρίζει µόνο γεωγραφικές
συντεταγµένες, εποµένως εισάγεται το γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό µήκος για
κάθε τοποθεσία.
→ Description: Το Domain ορίζεται “String”. Εισάγονται οι περιγραφικές πληροφορίες
για κάθε εγγραφή.
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A/A

Time

Who

ID

Location

LatLon

Description

1

1941-08-02T00:00:00

C

4

Plymouth

50°22′17.0''N, 04°08′32.0''W

leaving to 1st conference - Placentia Bay

2

1941-08-07T00:00:00

R

5

Washington

38°53′42.4''N, 77°02′12.0''W

leaving to 1st conference - Placentia Bay

3

1941-08-08T00:00:00

R

5

New London

41°21′20.0''N, 72°05′58.0''W

1st conference - Placentia Bay

4

1941-08-09T01:00:00

R

5

Placentia Bay

47°15′03.0''N, 54°15′32.0''W

1st conference - Placentia Bay

5

1941-08-09T07:00:00

C

4

Placentia Bay

47°15′03.0''N, 54°15′32.0''W

1st conference - Placentia Bay

6

1941-08-09T12:00:00

C

4

Argentia Naval Base

47°18′22.0''N, 53°59′24.0''W

1st conference - Placentia Bay

7

1941-08-09T12:00:00

R

5

Argentia Naval Base

47°18′22.0''N, 53°59′24.0''W

1st conference - Placentia Bay

8

1941-08-12T17:00:00

C

4

Argentia Naval Base

47°18′22.0''N, 53°59′24.0''W

1st conference - Placentia Bay

9

1941-08-12T17:00:00

R

5

Argentia Naval Base

47°18′22.0''N, 53°59′24.0''W

1st conference - Placentia Bay

10

1941-08-14T00:00:00

R

5

Washington

38°53′42.4''N, 77°02′12.0''W

returning from 1st conference - Placentia Bay

11

1941-08-19T00:00:00

C

4

Plymouth

50°22′17.0''N, 04°08′32.0''W

returning from 1st conference - Placentia Bay

12

1941-12-14T00:00:00

C

4

Plymouth

50°22′17.0''N, 04°08′32.0''W

leaving to 2nd conference - White House, Washington

13

1941-12-21T00:00:00

C

4

New York

40°40.2′00''N, 73°56.4′00''W

2nd conference - White House, Washington

14

1941-12-22T00:00:00

C

4

Washington

38°53′42.4''N, 77°02′12.0''W

2nd conference - White House, Washington

15

1941-12-22T00:00:00

R

5

Washington

38°53′42.4''N, 77°02′12.0''W

2nd conference - White House, Washington

16

1942-01-14T00:00:00

C

4

Washington

38°53′42.4''N, 77°02′12.0''W

2nd conference - White House, Washington

17

1942-01-14T00:00:00

R

5

Washington

38°53′42.4''N, 77°02′12.0''W

2nd conference - White House, Washington

18

1942-01-15T00:00:00

C

4

London

51°30′26.0''N, 00°07′39.0''W

returning from 2nd conference - παραδοχή η ηµεροµηνία

19

1942-06-18T00:00:00

C

4

Stranraer

54°54′07.0″N, 05°01′37.0″W

leaving to 3rd conference - Hyde Park, Washington

20

1942-06-20T00:00:00

C

4

Washington

38°53′42.4''N, 77°02′12.0''W

3rd conference - Hyde Park, Washington

21

1942-06-20T00:00:00

R

5

Washington

38°53′42.4''N, 77°02′12.0''W

3rd conference - Hyde Park, Washington

22

1942-06-25T00:00:00

R

5

Washington

38°53′42.4''N, 77°02′12.0''W

3rd conference - Hyde Park, Washington

23

1942-07-01T00:00:00

C

4

Washington

38°53′42.4''N, 77°02′12.0''W

3rd conference - Hyde Park, Washington

24

1942-07-02T00:00:00

C

4

London

51°30′26.0''N, 00°07′39.0''W

returning from 3rd conference - παραδοχή η ηµεροµηνία

25

1942-08-09T00:00:00

C

4

London

51°30′26.0''N, 00°07′39.0''W

leaving to 4th conference - παραδοχή η ηµεροµηνία

26

1942-08-10T00:00:00

C

4

Cairo

30°03′00.0''N, 31°14′00.0''E

παραδοχή η ηµεροµηνία

27

1942-08-11T00:00:00

C

4

Teheran

35°41′46.0''N, 51°25′23.0''E

παραδοχή η ηµεροµηνία

28

1942-08-12T00:00:00

C

4

M oscow

55°45′00.0''N, 37°37′00.0''E

4th conference - M oscow

29

1942-08-12T00:00:00

S

6

M oscow

55°45′00.0''N, 37°37′00.0''E

4rth conference -Kremlin, M oscow

30

1942-08-16T00:00:00

C

4

M oscow

55°45′00.0''N, 37°37′00.0''E

4th conference - M oscow

31

1942-08-16T00:00:00

S

6

M oscow

55°45′00.0''N, 37°37′00.0''E

4rth conference -Kremlin, M oscow

32

1942-08-17T00:00:00

C

4

Teheran

35°41′46.0''N, 51°25′23.0''E

παραδοχή η ηµεροµηνία

33

1942-08-18T00:00:00

C

4

Cairo

30°03′00.0''N, 31°14′00.0''E

παραδοχή η ηµεροµηνία

34

1942-08-19T00:00:00

C

4

London

51°30′26.0''N, 00°07′39.0''W

returning from 4th conference - παραδοχή η ηµεροµηνία

35

1943-01-12T23:00:00

C

4

Oxford

51°45′07.0''N, 01°15′28.0''W

leaving to 5th conference - Casablanca, M orocco

36

1943-01-13T06:00:00

R

5

Chicago

41°52′55.0''N, 87°37′40.0''W

leaving to 5th conference - Casablanca, M orocco - παραδοχή η ηµεροµηνία

37

1943-01-13T09:00:00

C

4

Casablanca

33°32′00.0''N, 07°35′00.0''W

5th conference - Casablanca, M orocco

38

1943-01-13T16:00:00

R

5

Sao Paolo

23°33′00.0''S, 46°38′00.0''W

παραδοχή η ηµεροµηνία

39

1943-01-14T00:00:00

R

5

Gabia

13°27′11.0''N, 16°34′39.0''W

παραδοχή η ηµεροµηνία

40

1943-01-15T16:00:00

R

5

Casablanca

33°32′00.0''N, 07°35′00.0''W

5th conference - Casablanca, M orocco

41

1943-01-24T00:00:00

R

5

Casablanca

33°32′00.0''N, 07°35′00.0''W

5th conference - Casablanca, M orocco

42

1943-01-25T00:00:00

R

5

Washington

38°53′42.4''N, 77°02′12.0''W

returning from 5th conference - Casablanca, M orocco

43

1943-01-27T00:00:00

C

4

Casablanca

33°32′00.0''N, 07°35′00.0''W

returning from 5th conference - Casablanca, M orocco

44

1943-01-28T00:00:00

C

4

Cairo

30°03′00.0''N, 31°14′00.0''E

παραδοχή η ηµεροµηνία

45

1943-02-03T12:00:00

C

4

Cairo

30°03′00.0''N, 31°14′00.0''E

παραδοχή η ηµεροµηνία

46

1943-02-03T16:00:00

C

4

Ancara

39°52′00.0''N, 32°52′00.0''E

παραδοχή η ηµεροµηνία

47

1943-02-08T06:00:00

C

4

Ancara

39°52′00.0''N, 32°52′00.0''E

returning from 5th conference - Casablanca, M orocco

48

1943-02-08T12:00:00

C

4

London

51°30′26.0''N, 00°07′39.0''W

returning from 5th conference - Casablanca, M orocco

49

1943-05-05T00:00:00

C

4

Plymouth

50°22′17.0''N, 04°08′32.0''W

leaving to 6th conference - Washington

50

1943-05-11T00:00:00

C

4

Washington

38°53′42.4''N, 77°02′12.0''W

6th conference - Washington

51

1943-05-12T00:00:00

R

5

Washington

38°53′42.4''N, 77°02′12.0''W

6th conference - Washington

52

1943-05-27T00:00:00

R

5

Washington

38°53′42.4''N, 77°02′12.0''W

6th conference - Washington

53

1943-05-28T00:00:00

C

4

Washington

38°53′42.4''N, 77°02′12.0''W

6th conference - Washington

54

1943-06-04T00:00:00

C

4

London

51°30′26.0''N, 00°07′39.0''W

returning from 6th conference - Washington

55

1943-08-08T00:00:00

C

4

Plymouth

50°22′17.0''N, 04°08′32.0''W

leaving to 7th conference - Quebec

56

1943-08-15T00:00:00

C

4

Washington

38°53′42.4''N, 77°02′12.0''W

leaving to 7th conference - Quebec

57

1943-08-16T00:00:00

C

4

Washington

38°53′42.4''N, 77°02′12.0''W

leaving to 7th conference - Quebec

58

1943-08-16T00:00:00

R

5

Washington

38°53′42.4''N, 77°02′12.0''W

leaving to 7th conference - Quebec

59

1943-08-17T00:00:00

C

4

Quebec

46°49′00.0''N, 71°13′00.0''W

7th conference - Quebec

60

1943-08-17T00:00:00

R

5

Quebec

46°49′00.0''N, 71°13′00.0''W

7th conference - Quebec

61

1943-08-24T12:00:00

C

4

Quebec

46°49′00.0''N, 71°13′00.0''W

7th conference - Quebec

62

1943-08-24T12:00:00

R

5

Quebec

46°49′00.0''N, 71°13′00.0''W

7th conference - Quebec

63

1943-08-24T18:00:00

C

4

Washington

38°53′42.4''N, 77°02′12.0''W

returning from 7th conference - Quebec

64

1943-08-24T18:00:00

R

5

Washington

38°53′42.4''N, 77°02′12.0''W

returning from 7th conference - Quebec

65

1943-08-30T00:00:00

C

4

Washington

38°53′42.4''N, 77°02′12.0''W

returning from 7th conference - Quebec

66

1943-09-07T00:00:00

C

4

Plymouth

50°22′17.0''N, 04°08′32.0''W

returning from 7th conference - Quebec - παραδοχή η τοποθεσία επιστροφής

67

1943-11-11T21:30:00

R

5

68

1943-11-12T00:00:00

R

5

Cherry Point

34°54′03.0''N, 76°52′51.0''W

leaving to 8th conference - Cairo

69

1943-11-13T00:06:00

R

5

Cherry Point

34°54′03.0''N, 76°52′51.0''W

leaving to 8th conference - Cairo

70

1943-11-16T00:00:00

C

4

Plymouth

50°22′17.0''N, 04°08′32.0''W

leaving to 8th conference - Cairo

71

1943-11-19T00:00:00

C

4

M alta

35°53′00.0''N, 14°30′00.0''E

leaving to 8th conference - Cairo

72

1943-11-20T00:00:00

R

5

Tunis

36°48′00.0''N, 10°11′00.0''E

leaving to 8th conference - Cairo

73

1943-11-21T00:00:00

C

4

M alta

35°53′00.0''N, 14°30′00.0''E

leaving to 8th conference - Cairo
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74

1943-11-22T00:00:00

C

4

Cairo

30°03′00.0''N, 31°14′00.0''E

8th conference - Cairo

75

1943-11-22T06:00:00

R

5

Tunis

36°48′00.0''N, 10°11′00.0''E

leaving to 8th conference - Cairo

76

1943-11-22T12:00:00

R

5

Cairo

30°03′00.0''N, 31°14′00.0''E

8th conference - Cairo

77

1943-11-23T00:00:00

S

6

M oscow

55°45′00.0''N, 37°37′00.0''E

leaving to 9th conference - Teheran

78

1943-11-25T00:00:00

S

6

Staligrand

48°42′00.0''N, 44°31′00.0''E

leaving to 9th conference - Teheran

79

1943-11-26T00:00:00

S

6

Baku

40°23′43.0''N, 49°52′56.0''E

leaving to 9th conference - Teheran

80

1943-11-27T00:00:00

S

6

Teheran

35°41′46.0''N, 51°25′23.0''E

9th conference - Teheran

81

1943-11-28T06:00:00

C

4

Cairo

30°03′00.0''N, 31°14′00.0''E

leaving to 9th conference - Teheran

82

1943-11-28T06:00:00

R

5

Cairo

30°03′00.0''N, 31°14′00.0''E

leaving to 9th conference - Teheran

83

1943-11-28T12:00:00

C

4

Teheran

35°41′46.0''N, 51°25′23.0''E

9th conference - Teheran

84

1943-11-28T12:00:00

R

5

Teheran

35°41′46.0''N, 51°25′23.0''E

9th conference - Teheran

85

1943-12-01T00:00:00

C

4

Teheran

35°41′46.0''N, 51°25′23.0''E

9th conference - Teheran

86

1943-12-01T00:00:00

R

5

Teheran

35°41′46.0''N, 51°25′23.0''E

9th conference - Teheran

87

1943-12-01T00:00:00

S

6

Teheran

35°41′46.0''N, 51°25′23.0''E

9th conference - Teheran

88

1943-12-02T00:00:00

C

4

Cairo

30°03′00.0''N, 31°14′00.0''E

10th conference - Cairo

89

1943-12-02T00:00:00

R

5

Cairo

30°03′00.0''N, 31°14′00.0''E

10th conference - Cairo

90

1943-12-02T00:00:00

S

6

Baku

40°23′43.0''N, 49°52′56.0''E

returning from 9th conference - Teheran

91

1943-12-03T00:00:00

S

6

Staligrand

48°42′00.0''N, 44°31′00.0''E

returning from 9th conference - Teheran

92

1943-12-05T00:00:00

S

6

M oscow

55°45′00.0''N, 37°37′00.0''E

returning from 9th conference - Teheran

93

1943-12-07T08:30:00

R

5

Cairo

30°03′00.0''N, 31°14′00.0''E

10th conference - Cairo

94

1943-12-07T12:30:00

R

5

Tunis

36°48′00.0''N, 10°11′00.0''E

returning from 10th conference - Cairo

95

1943-12-09T00:00:00

R

5

Tunis

36°48′00.0''N, 10°11′00.0''E

returning from 10th conference - Cairo

96

1943-12-10T00:00:00

R

5

Washington

38°53′42.4''N, 77°02′12.0''W

returning from 10th conference - Cairo

97

1943-12-11T08:30:00

C

4

Cairo

30°03′00.0''N, 31°14′00.0''E

10th conference - Cairo

98

1943-12-11T12:30:00

C

4

Tunis

36°48′00.0''N, 10°11′00.0''E

returning from 10th conference - Cairo

99

1943-12-14T00:00:00

C

4

Tunis

36°48′00.0''N, 10°11′00.0''E

returning from 10th conference - Cairo

100

1943-12-16T00:00:00

C

4

Plymouth

50°22′17.0''N, 04°08′32.0''W

returning from 10th conference - Cairo

101

1944-06-09T01:00:00

C

4

Plymouth

50°22′17.0''N, 04°08′32.0''W

102

1944-06-09T09:00:00

C

4

Omaha

49°22′08″N, 0°52′07″W

Normandia

103

1944-06-11T00:00:00

C

4

Omaha

49°22′08″N, 0°52′07″W

Normandia

104

1944-06-12T00:00:00

C

4

London

51°30′26.0''N, 00°07′39.0''W

105

1944-09-06T00:00:00

C

4

Plymouth

50°22′17.0''N, 04°08′32.0''W

leaving to 11th conference - Quebec

106

1944-09-11T00:00:00

R

5

Washington

38°53′42.4''N, 77°02′12.0''W

leaving to 11th conference - Quebec

107

1944-09-12T00:00:00

R

5

Quebec

46°49′00.0''N, 71°13′00.0''W

11th conference - Quebec

108

1944-09-12T06:00:00

C

4

Halifax Port

44°38′13.3''N, 63°34′05.0''W

leaving to 11th conference - Quebec

109

1944-09-12T12:00:00

C

4

Quebec

46°49′00.0''N, 71°13′00.0''W

11th conference - Quebec

110

1944-09-16T00:00:00

C

4

Quebec

46°49′00.0''N, 71°13′00.0''W

11th conference - Quebec

111

1944-09-16T00:00:00

R

5

Quebec

46°49′00.0''N, 71°13′00.0''W

11th conference - Quebec

112

1944-09-17T00:00:00

R

5

Washington

38°53′42.4''N, 77°02′12.0''W

returning from 11th conference - Quebec

113

1944-09-22T00:00:00

C

4

Plymouth

50°22′17.0''N, 04°08′32.0''W

returning from 11th conference - Quebec

114

1944-10-08T00:00:00

C

4

London

51°30′26.0''N, 00°07′39.0''W

leaving to 12th conference - M oscow - παραδοχή

115

1944-10-09T00:00:00

C

4

M oscow

55°45′00.0''N, 37°37′00.0''E

12th conference - M oscow

116

1944-10-09T00:00:00

S

6

M oscow

55°45′00.0''N, 37°37′00.0''E

12th conference - M oscow

117

1944-10-18T00:00:00

C

4

M oscow

55°45′00.0''N, 37°37′00.0''E

12th conference - M oscow

118

1944-10-18T00:00:00

S

6

M oscow

55°45′00.0''N, 37°37′00.0''E

12th conference - M oscow

119

1944-10-19T00:00:00

C

4

London

51°30′26.0''N, 00°07′39.0''W

returning from 12th conference - M oscow - παραδοχή

120

1944-12-24T09:00:00

C

4

London

51°30′26.0''N, 00°07′39.0''W

leaving to Athens

121

1944-12-24T16:00:00

C

4

Athens

37°58′00.0''N, 23°43′00.0''E

συνάντηση µε την κοµµουνιστική ηγεσία

122

1944-12-26T09:00:00

C

4

Athens

37°58′00.0''N, 23°43′00.0''E

συνάντηση µε την κοµµουνιστική ηγεσία

123

1944-12-26T16:00:00

C

4

London

51°30′26.0''N, 00°07′39.0''W

returning from Athens

124

1945-01-24T06:00:00

R

5

Washington

38°53′42.4''N, 77°02′12.0''W

leaving to 13th conference - M alta

125

1945-01-24T12:00:00

R

5

Newport News

37°04′15.0''N, 76°29′04.0''W

leaving to 13th conference - M alta

126

1945-01-30T00:00:00

R

5

Valletta

35°53′52.0''N, 14°30′45.0''E

13th conference - M alta

127

1945-01-30T06:00:00

C

4

London

51°30′26.0''N, 00°07′39.0''W

leaving to 13th conference - M alta

128

1945-01-30T12:00:00

C

4

Valletta

35°53′52.0''N, 14°30′45.0''E

13th conference - M alta

129

1945-02-02T23:00:00

C

4

Valletta

35°53′52.0''N, 14°30′45.0''E

13th conference - M alta

130

1945-02-02T23:00:00

R

5

Valletta

35°53′52.0''N, 14°30′45.0''E

13th conference - M alta

131

1945-02-03T00:00:00

S

6

M oscow

55°45′00.0''N, 37°37′00.0''E

leaving to 14th conference - Yalta

132

1945-02-03T02:00:00

C

4

Yalta

44°29′58.0''N, 34°09′19.0''E

14th conference - Yalta

133

1945-02-03T02:00:00

R

5

Yalta

44°29′58.0''N, 34°09′19.0''E

14th conference - Yalta

134

1945-02-04T00:00:00

S

6

Yalta

44°29′58.0''N, 34°09′19.0''E

14th conference - Yalta

135

1945-02-11T15:55:00

S

6

Yalta

44°29′58.0''N, 34°09′19.0''E

14th conference - Yalta

136

1945-02-11T16:00:00

R

5

Yalta

44°29′58.0''N, 34°09′19.0''E

14th conference - Yalta

137

1945-02-11T17:30:00

C

4

Yalta

44°29′58.0''N, 34°09′19.0''E

14th conference - Yalta

138

1945-02-11T18:00:00

R

5

Sebastopol

44°36′00.0''N, 33°32′00.0''E

139

1945-02-11T20:00:00

C

4

Sebastopol

44°36′00.0''N, 33°32′00.0''E

140

1945-02-12T00:00:00

R

5

Cairo

30°03′00.0''N, 31°14′00.0''E

141

1945-02-12T00:00:00

S

6

M oscow

55°45′00.0''N, 37°37′00.0''E

142

1945-02-12T00:01:00

C

4

Athens

37°58′00.0''N, 23°43′00.0''E

143

1945-02-12T23:00:00

C

4

Cairo

30°03′00.0''N, 31°14′00.0''E

144

1945-02-16T00:00:00

R

5

Washington

38°53′42.4''N, 77°02′12.0''W

returning from 14th conference - Yalta - παραδοχή η ηµεροµηνία

145

1945-02-16T00:00:00

C

4

London

51°30′26.0''N, 00°07′39.0''W

returning from 14th conference - Yalta - παραδοχή η ηµεροµηνία
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146

1945-04-12T00:00:00

R

5

Washington

38°53′42.4''N, 77°02′12.0''W

θάνατος Roosevelt

147

1945-07-07T00:00:00

C

4

London

51°30′26.0''N, 00°07′39.0''W

leaving to 15th conference - Potsdam - παραδοχή η ηµεροµηνία

148

1945-07-08T00:00:00

C

4

France

43°21′34″N, 01°46′24″W

παραδοχή η ηµεροµηνία

149

1945-07-15T00:00:00

S

6

M oscow

55°45′00.0''N, 37°37′00.0''E

παραδοχή η ηµεροµηνία

150

1945-07-15T06:00:00

C

4

France

43°21′34″N, 01°46′24″W

παραδοχή η ηµεροµηνία

151

1945-07-15T08:00:00

C

4

Berlin

52°31′00.0''N, 13°23′00.0''E

152

1945-07-15T16:00:00

C

4

Potsdam

52°24′00.0''N, 13°04′00.0''E

15th conference - Potsdam

153

1945-07-17T08:00:00

S

6

Potsdam

52°24′00.0''N, 13°04′00.0''E

15th conference - Potsdam

154

1945-08-02T00:00:00

C

4

Potsdam

52°24′00.0''N, 13°04′00.0''E

15th conference - Potsdam

155

1945-08-02T00:00:00

S

6

Potsdam

52°24′00.0''N, 13°04′00.0''E

15th conference - Potsdam

Πίνακας 4 – Ο πίνακας ιδιοτήτων των κινήσεων του Τσώρτσιλ, του Ρούσβλετ και του Στάλιν.

A/A

Time

Who

ID

Location

LatLon

Description

1

1944-01-27T00:00:00

su

3

Leningrad

59°57′00''N, 30°18′00''E

αφετηρία στρατού µετά την πολιορκία - παραδοχή

2

1944-06-06T06:30:00

uk

1

Omaha

49°22′08″N, 0°52′07″W

start D-day Normandy Landing

3

1944-06-06T06:30:00

usa

2

Omaha

49°22′08″N, 00°52′07″W

start D-day Normandy Landing

4

1944-06-06T21:00:00

uk

1

Omaha

49°22′08″N, 0°52′07″W

end D-day Normandy Landing

5

1944-06-06T21:00:00

usa

2

Omaha

49°22′08″N, 00°52′07″W

end D-day Normandy Landing

6

1944-06-07T00:00:00

uk

1

Bayeux

49°16′46″N, 00°42′10″W

απελευθέρωση

7

1944-06-07T00:00:00

usa

2

Bayeux

49°16′46″N, 00°42′10″W

απελευθέρωση

8

1944-06-28T00:00:00

su

3

M insk

53°54′00''N, 27°33′00''E

έναρξη επιχειρήσεων

9

1944-07-03T00:00:00

su

3

M insk

53°54′00''N, 27°33′00''E

απελευθέρωση

10

1944-07-09T00:00:00

uk

1

Caen

49°10′59″N, 00°22′10″W

απελευθέρωση

11

1944-07-09T00:00:00

usa

2

Caen

49°10′59″N, 00°22′10″W

απελευθέρωση

12

1944-07-22T00:00:00

su

3

Lublin

51°13′13″N, 22°36′00″E

majdanek στρατόπεδο συγκέντρωσης

13

1944-07-24T00:00:00

su

3

Lublin

51°13′13″N, 22°36′00″E

majdanek στρατόπεδο συγκέντρωσης

14

1944-08-31T00:00:00

uk

1

Amiens

49°53′31″N, 02°17′56″E

15

1944-09-01T00:00:00

uk

1

Lille

50°38′14″N, 03°03′48″E

16

1944-09-01T00:00:00

usa

2

Lille

50°38′14″N, 03°03′48″E

έναρξη επιχειρήσεων

17

1944-09-03T01:00:00

uk

1

Lille

50°38′14″N, 03°03′48″E

αποχώρησαν πριν τους Αµερικανούς

18

1944-09-03T21:00:00

uk

1

Brussels

50°51′00″N, 04°21′00″E

19

1944-09-05T00:00:00

usa

2

Lille

50°38′14″N, 03°03′48″E

20

1944-09-06T00:00:00

usa

2

Liege

50°38′00''N, 05°34′00''E

έναρξη επιχειρήσεων

απελεθέρωση

21

1944-09-08T00:00:00

usa

2

M aastricht

50°51′04″N, 05°41′27″E

22

1944-09-13T00:00:00

usa

2

Aachen

50°46′31″N, 06°04′58″E

23

1944-10-21T00:00:00

usa

2

Aachen

50°46′31″N, 06°04′58″E

24

1944-12-15T00:00:00

usa

2

Ardennes

50°15′00''N, 05°40′00''E

25

1944-12-15T00:00:04

uk

1

Ardennes

50°15′00''N, 05°40′00''E

Battle of Bulge

26

1945-01-17T00:00:00

su

3

Warsaw

52°14′00''N, 21°01'00'′E

army entered the ruins of Warsaw
Battle of Bulge

Battle of Bulge

27

1945-01-25T00:00:00

usa

2

Ardennes

50°15′00''N, 05°40′00''E

28

1945-01-25T00:00:04

uk

1

Ardennes

50°15′00''N, 05°40′00''E

Battle of Bulge

29

1945-01-31T00:00:00

su

3

Oder

52°08'34"N, 14°40'50"E

60 miles from berlin
Bridge at Remagen

30

1945-03-07T00:00:00

usa

2

Rhine

50°34′45″N, 07°14′39″E

31

1945-03-23T00:00:00

uk

1

Wesel

51°39′31″N, 06°37′04″E

διασχίζουν Rhine

32

1945-04-02T00:00:00

su

3

Oder

52°08'34"N, 14°40'50"E

60 miles from berlin

33

1945-04-16T00:00:00

su

3

Seelow Heights

52°32′05″N, 14°23′45″E

το κύριο σώµα του στρατού

34

1945-04-19T00:00:00

su

3

Triebel

50°21′00''N, 12°08′00''E

35

1945-04-25T00:00:00

usa

2

Torgau

51°33′37″N, 13°00′20″E

36

1945-04-25T00:00:00

su

3

Torgau

51°33′37″N, 13°00′20″E

Elbe Day
Elbe Day

37

1945-04-26T00:00:00

uk

1

Bremen

53°04′33″N, 08°48′27″E

κινούνται προς Baltic Sea

38

1945-04-27T00:00:00

usa

2

Torgau

51°33′37″N, 13°00′20″E

Elbe Day

39

1945-04-27T00:00:00

su

3

Torgau

51°33′37″N, 13°00′20″E

Elbe Day

40

1945-05-02T00:00:00

su

3

Berlin

52°31′00''N, 13°23′00''E

είσοδος Σοβιετικού Στρατού στο Βερολίνο

Πίνακας 5 – Ο πίνακας ιδιοτήτων των κινήσεων των στρατευµάτων της Βρετανίας, των ΗΠΑ και της Σοβιετικής
Ένωσης.
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Οι εγγραφές ταξινοµούνται κατά αύξουσα σειρά ως προς τον χρόνο και δίνεται ιδιαίτερη
προσοχή στο να υπάρχει ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της παραµονής των οντοτήτων σε
κάθε τοποθεσία προκειµένου να σχηµατιστούν όλοι οι σταθµοί.
Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί πως κάποιες από τις στάσεις που έκαναν οι ηγέτες
πηγαίνοντας ή γυρνώντας από διασκέψεις, δεν θεωρούνται σταθµοί, λόγω έλλειψης
πληροφοριών σχετικά µε τους χρόνους παραµονής, δηλαδή δεν δίνεται χρόνος άφιξης και
χρόνος αναχώρησής τους. Επίσης, πολλές ηµεροµηνίες υπολογίστηκαν προσεγγιστικά µε
βάση πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο µετακίνησης (αεροπλάνο, τραίνο, πλοίο, αυτοκίνητο)
και την απόσταση που έπρεπε να διανυθεί.

5.3 Υλοποίηση Κύβου
Αφού εισαχθούν τα δεδοµένα στο περιβάλλον του λογισµικού ILWIS και κατασκευαστούν οι
πίνακες ιδιοτήτων (attribute tables), δηµιουργούνται δύο ξεχωριστά θεµατικά επίπεδα (layers)
που περιλαµβάνουν τις θέσεις στο χώρο των ηγετών και των στρατευµάτων κάθε χρονική
στιγµή. Στη συνέχεια, από το εργαλείο του χωρο-χρονικού κύβου, επιλέγεται η δηµιουργία
χωρο-χρονικής διαδροµής (STP) για κάθε layer, η ταξινόµηση των διαδροµών ανά κωδικό
(ID) και η οµαδοποίησή τους πάλι ανά κωδικό (Εικόνα 15).

Εικόνα 15 - Κατασκευή χωρο-χρονικού κύβου

Σαν χάρτης βάσης (basemap) χρησιµοποιείται υπόβαθρο από το open street maps. Επίσης
ορίζεται το χρώµα ως οπτική µεταβλητή ανά οντότητα και διαφοροποιείται το πλήθος των
ακµών για αν διαχωριστούν οι κινήσεις των ηγετών (1 ακµή) από τις κινήσεις των
στρατευµάτων (25 ακµές). Με αυτό τον τρόπο προκύπτει ο χωρο-χρονικός κύβος των
κινήσεων των τριών ηγετών και των αντίστοιχων στρατευµάτων (Εικόνα 16).
Ο χωρο-χρονικός κύβος που υλοποιήθηκε είναι διαδραστικός στα πλαίσια του περιβάλλοντος
του λογισµικού ILWIS. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να περιεργαστεί τον κύβο υπό
οποιαδήποτε κλίµακα και γωνία θέασης, µέσω των λειτουργιών pan και zoom που προσφέρει
το λογισµικό. Για να προσδιορίσει το χρόνο και τη γεωγραφική θέση υπάρχει η δυνατότητα
µετακίνησης του χάρτη βάσης κατά τον άξονα του χρόνου (z-axis) και ρύθµιση του ποσοστού
διαφάνειάς του ώστε να είναι ορατά και τα στοιχεία που βρίσκονται από κάτω του. Στην
περίπτωση εξέτασης µεγάλου αριθµού οντοτήτων, ο χρήστης µπορεί να εστιάσει στη χρονική
περίοδο που επιθυµεί, να επιλέξει ποιες οντότητες θα απεικονίζονται και να εστιάσει στη
γεωγραφική περιοχή που θέλει να εξετάσει. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να απεικονιστεί
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µεγάλος όγκος δεδοµένων χωρίς να επιβαρύνεται η απεικόνιση και ο χρήστης να επιλέξει το
επίπεδο γενίκευσης ανάλογα µε τη φύση των πληροφοριών που θέλει να αντλήσει.
Το λογισµικό ILWIS δεν δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής της απεικόνισης ούτε σε δυναµική
αλλά ούτε και σε διαδραστική µορφή. Γι αυτό το λόγο, η απεικόνιση που υλοποιήθηκε
παρουσιάζεται σε στατική µορφή στην εικόνα 16.

Εικόνα 16 - Χωρο-χρονικός κύβος των κινήσεων των ηγετών και των στρατευµάτων κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο.

σελ 92 από 106
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5.4 Αξιολόγηση
Προκειµένου να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της καταλληλότητας της απεικόνισης του χωροχρονικού κύβου για αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων και της αποτελεσµατικότητάς της
στην ενίσχυση της χωρικής και γεωχωρικής σκέψης, απαιτείται κάποιας µορφής αξιολόγηση.
Αναγνωρίζοντας ότι η παρούσα διπλωµατική εστιάστηκε κυρίως στην εύρεση και υλοποίηση
του εργαλείου που θα πληροί τα παραπάνω κριτήρια, εφαρµόστηκε ενδεικτικά µια σειρά
ερωτηµάτων, ώστε να αξιολογηθεί η απεικόνιση ως προς τη δυνατότητα απάντησής τους.
Ο χωρο-χρονικός κύβος των γεγονότων του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, που υλοποιήθηκε στο
περιβάλλον του λογισµικού ILWIS, προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα εξαγωγής των
ακόλουθων συµπερασµάτων ως απάντηση των ερωτηµάτων που τέθηκαν.
→ Το ερώτηµα που αφορά στο ποιες πόλεις είναι οι έδρες των τριών ηγετών µπορεί να
απαντηθεί µέσω παρατήρησης των σταθµών. Είναι φανερό πως ο Τσώρτσιλ (µε
κωδικό 4 στην εικόνα 16) χρησιµοποιούσε ως έδρα των επιχειρήσεων την ευρύτερη
περιοχή του Λονδίνου καθώς, κατά τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζεται, οι
µεγαλύτεροι σε διάρκεια σταθµοί συγκεντρώνονται στο Λονδίνο. Αντίστοιχα
ορµητήριο του Ρούσβελτ (κωδικός 5) ήταν η Ουάσινγκτον και του Στάλιν (κωδικός 6)
η Μόσχα.
→ Μετακινώντας το χάρτη βάσης κατά τον άξονα του χρόνου, µπορούν να εντοπιστούν
τα σηµεία τοµής των χωρο-χρονικών διαδροµών των τριών ηγετών (Εικόνα 17) και
αντίστοιχα να υπολογιστεί το πλήθος των διασκέψεων. Από το παραπάνω προκύπτει
ότι οι περισσότερες συναντήσεις έγιναν µεταξύ Ρούσβελτ και Τσώρτσιλ, κάτι που
προβλέπει την µετέπειτα κοινή πορεία των στρατευµάτων τους από τη Νορµανδία
προς το Βερολίνο. Τέλος, παρατηρείται πως ο Στάλιν συναντούσε τους υπόλοιπους
ηγέτες µόνο σε κρίσιµες, χρονικά, ιστορικές στιγµές, για να πιέσει αρχικά να γίνει η
απόβαση στη Νορµανδία, που θα αποσπούσε την προσοχή και τα στρατεύµατα του
Χίτλερ από το Ανατολικό µέτωπο σε ένα νέο ∆υτικό µέτωπο και στη συνέχεια
προκειµένου να συµφωνηθεί ο διαµελισµός του Βερολίνου.
→ Τις περισσότερες µετακινήσεις φαίνεται να τις έκανε ο Τσώρτσιλ, προετοιµάζοντας
την απόβαση στη Νορµανδία. Ήταν ο µόνος ηγέτης που παρέµεινε δραστήριος σε όλη
τη διάρκεια του πολέµου, µε συνεχή, επικίνδυνα και µεγάλα ταξίδια, καθώς και ο
µόνος που παρακολούθησε από κοντά την επιχείρηση της απόβασης. Ανατρέχοντας σε
ιστορικές πηγές, µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα πως η παραπάνω συµπεριφορά
συνδέεται άµεσα µε την ανασφάλεια και το φόβο του να συναφθούν κρυφές
συµφωνίες ανάµεσα στο Ρούσβελτ µε τον Στάλιν.
→ Τις λιγότερες µετακινήσεις, παρατηρώντας τον κύβο, τις έκανε ο Στάλιν, ο οποίος δεν
έφευγε από το Κρεµλίνο, συντονίζοντας και παρακολουθώντας από εκεί όλες τις
επιχειρήσεις στο Ανατολικό Μέτωπο.
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Εικόνα 17 - Εντοπισµός σηµείων ενδιαφέροντος στο χώρο και στο χρόνο.

Προκειµένου να µελετηθούν οι πορείες των στρατευµάτων, ο χρήστης µπορεί να εφαρµόσει
χωρο-χρονική εστίαση στη διετία 1944-1945, δηλαδή να τροποποιήσει τη κλίµακα του χρόνου
ώστε να καλύπτει όλο το εύρος των πολεµικών επιχειρήσεων (Εικόνες 18, 19).
→ Όσον αφορά στα στρατεύµατα, µε χρήση της λειτουργίας χωρο-χρονικής εστίασης,
µπορεί να προσδιοριστεί η χωρική και χρονική αφετηρία τους. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν
ότι η κλίµακα του χρόνου εξελίσσεται από τη βάση προς τη κορυφή του κύβου, οι
αφετηρίες των στρατευµάτων είναι στη βάση των χωρο-χρονικών διαδροµών τους.
Μετακινώντας τον χάρτη βάσης ώστε να εφάπτεται στη βάση κάθε διαδροµής µπορεί
να προσδιοριστεί ο χρόνος από τον άξονα z και παράλληλα µε τη βοήθεια των
λειτουργιών pan και zoom µπορεί να αναγνωστεί η τοποθεσία από το σηµείο που ο
χάρτης βάσης τέµνει την κάθε διαδροµή. Στην περίπτωση της Σοβιετικής ένωσης, ως
αφετηρία του στρατού θεωρείται το Leningrad στις 27 Ιανουαρίου 1944 ενώ αφετηρία
των δυνάµεων της Βρετανίας και των ΗΠΑ είναι η Omaha στη Νορµανδία στις 6
Ιουνίου 1944.
→ Για να προσδιοριστούν οι συγκρούσεις µε τη µεγαλύτερη διάρκεια, αρκεί να
µελετηθούν οι σταθµοί. Όσο µεγαλύτερη είναι η έκταση του κάθε κατακόρυφου
τµήµατος µιας χωρο-χρονικής διαδροµής, τόσο µεγαλύτερη είναι η χρονική διάρκεια
της παραµονής του στρατεύµατος σε µία τοποθεσία. Συνήθως αυτό οφείλεται σε
συγκρούσεις ή απελευθερώσεις περιοχών που συνεπάγονται παραµονή του
στρατεύµατος στη συγκεκριµένη πόλη ή περιοχή προκειµένου να εδραιωθεί η
κυριαρχία του. Εξετάζοντας τα στρατεύµατα της Βρετανίας και των ΗΠΑ, ξεχωρίζουν
οι συγκρούσεις στις Αρδέννες λόγω του µεγάλου σταθµού που σχηµατίζεται. Οι
συγκρούσεις διήρκεσαν από τις 15 ∆εκεµβρίου 1944 έως τις 25 Ιανουαρίου 1945.
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Στην Ανατολή, ο Σοβιετικός Στρατός φαίνεται να παραµένει για µεγάλο χρονικό
διάστηµα στην ευρύτερη περιοχή του Οντέρ ποταµού, στα σύνορα Πολωνίας και
Γερµανίας και συγκεκριµένα από τις 31 Ιανουαρίου έως τις 2 Απριλίου 1945.
→ Το τελευταίο ερώτηµα αφορά στις τοµές των διαδροµών των στρατευµάτων στο χώρο
και στο χρόνο. Μπορεί να απαντηθεί εξετάζοντας τον κύβο µε τη βοήθεια των
λειτουργιών pan και zoom. Αφού εντοπιστούν οι τοµές, µετακινείται το επίπεδο του
χάρτη βάσης ώστε να τις τέµνει και προσδιορίζεται ο χρόνος από τον άξονα z και η
τοποθεσία από το χάρτη.

Εικόνα 18 - Λειτουργία χωρο-χρονικής εστίασης (spatio-temporal zoom) στο περιβάλλον του ILWIS

Εικόνα 19 – Εφαρµογή λειτουργίας χωρο-χρονικής εστίασης (spatio-temporal zoom)
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Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφερθεί ότι τα σχεδόν κατακόρυφα τµήµατα των χωροχρονικών διαδροµών, δηλαδή τα τµήµατα µε µεγάλη κλίση, δείχνουν αργή κίνηση. Ένα τέτοιο
παράδειγµα εντοπίζεται στη χωρο-χρονική διαδροµή του Σοβιετικού στρατού, ο οποίος µπήκε
στη Πολωνία στις 22 Ιουλίου 1944 και απελευθέρωσε τη Βαρσοβία στις 17 Ιανουαρίου 1945.
Έκανε δηλαδή σχεδόν 6 µήνες να διασχίσει τη Πολωνία και να καταλάβει τη Βαρσοβία. Με
αυτό τον τρόπο, µπορεί εύκολα να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι η αργή κίνηση του Σοβιετικού
στρατού οφείλεται στη σθεναρή αντίσταση που συνάντησε στο Μέτωπο της Πολωνίας.
Αντίθετα, τα τµήµατα της διαδροµής πριν και µετά έχουν ιδιαίτερα µικρή κλίση, δείχνοντας
έτσι την επείγουσα ανάγκη των Σοβιετικών να φτάσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο
Βερολίνο, προκειµένου να διασφαλίσουν ότι θα εισέλθουν πρώτοι, όπως είχε ήδη συµφωνηθεί
µεταξύ των τριών ηγετών.
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κεφάλαιο 6

6 Συµπεράσµατα
Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποτελεί µια πρώτη προσπάθεια προσέγγισης των εννοιών
της χωρικής και γεωχωρικής σκέψης, µε βασικό στόχο την υλοποίηση ενός εργαλείου για την
υποβοήθηση της ανάπτυξης αυτών των µορφών σκέψης.
Από τη θεωρητική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε σχετικά µε τη χωρική σκέψη διαπιστώνεται
ότι διαδραµατίζει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο, τόσο στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων όσο
και στην επιστηµονική εξέλιξη. Ιδιαίτερα σηµαντική κρίνεται επίσης η προσπάθεια χωρικού
εγγραµµατισµού των παιδιών µέσα από το πρόγραµµα εκπαίδευσης της κάθε χώρας. Στην
Ελλάδα, η έρευνα πάνω στη χωρική σκέψη φαίνεται να περιορίζεται γύρω από τη διδασκαλία
του µαθήµατος της γεωγραφίας στα σχολεία. Ακόµα, έχει απασχολήσει εκτενώς τους
ερευνητές, το διαφορετικό επίπεδο χωρικής αντίληψης µεταξύ των δύο φύλων, µε
επικρατούσα αντίληψη αυτή που θέλει τις χωρικές ικανότητες να διαµορφώνονται ανάλογα µε
το είδος των δραστηριοτήτων κατά την παιδική ηλικία, δίνοντας προβάδισµα στους άνδρες
αλλά µεγαλύτερο πεδίο βελτίωσης στις γυναίκες.
Προκύπτει επίσης ότι στους κλάδους των επιστηµών STEM, η χωρική αντίληψη είναι
ιδιαίτερα ανεπτυγµένη, σε αντίθεση µε το πεδίο των Κοινωνικών επιστηµών, όπου
παρατηρείται αδυναµία ενσωµάτωσης της διάστασης του χώρου τόσο στη διδασκαλία όσο και
στην έρευνα. Το παραπάνω επιχείρηµα ενισχύεται από πλήθος προγραµµάτων (SPACE,
Spatial History Project, American Migration History κ.α.) που στοχεύουν σε έναν νέο τρόπο
προσέγγισης και εκµάθησης της Ιστορίας, στην ενσωµάτωση της γεωχωρικής σκέψης στα
προγράµµατα διδασκαλίας του µαθήµατος της ιστορίας καθώς και στην κατανόηση των
εννοιών της γεωχωρικής σκέψης από καθηγητές κοινωνικών επιστηµών.
Η διαπίστωση ότι ερευνητές και σπουδαστές των θεωρητικών επιστηµών και ειδικότερα της
ιστορίας, δεν ενσωµατώνουν ευρέως τη γεωχωρική σκέψη στην έρευνα, τη διδασκαλία και
εκµάθηση της ιστορίας, γεννά την ανάγκη εύρεσης και αξιολόγησης ενός εργαλείου, που θα
ενσωµατώνει και θα αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης επιστήµης και
παράλληλα θα συντελεί στην ενίσχυση της γεωχωρικής σκέψης στη συγκεκριµένη οµάδα
επιστηµόνων. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες της επιστήµης της
Ιστορίας, επιλέχθηκε στην παρούσα διπλωµατική να αναπτυχθεί η απεικόνιση του χωροχρονικού κύβου, καθώς ενσωµατώνει τόσο τη χωρική όσο και τη χρονική διάσταση των
γεγονότων και χρησιµοποιείται εκτενώς για την απεικόνιση τροχιών στο χώρο και στο χρόνο,
προκειµένου να αξιολογηθεί ως προς τη δυνατότητα ανάπτυξης της χωρικής και γεωχωρικής
σκέψης.
Οι νέες δυνατότητες που διαρκώς ανοίγονται στον τοµέα των γραφικών και του διαδικτύου,
σε συνδυασµό µε το αυξηµένο ενδιαφέρον για τη χωρο-χρονική ανάλυση, δηµιουργούν ένα
ευρύ πεδίο µελλοντικών δυνατοτήτων όσον αφορά την απεικόνιση του χωρο-χρονικού κύβου.
Σαν αποτέλεσµα, όλο και περισσότεροι ειδικοί σε διάφορους τοµείς χρησιµοποιούν τον χωρο-
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χρονικό κύβο προκειµένου να οπτικοποιήσουν και να αναλύσουν σύνθετα σύνολα δεδοµένων
κίνησης.
Οι κυριότερες εφαρµογές του χωρο-χρονικού κύβου συνοψίζονται στην παρακολούθηση,
καταγραφή και ανάλυση των κινήσεων οντοτήτων σε πραγµατικό χρόνο, µε χρήση δεκτών
GPS, στον τοµέα του Eye-Tracking καθώς και στην αρχαιολογία. Στον τοµέα της Ιστορίας
ξεχωρίζει η χρήση του κύβου από τον Kraak (2003) για απεικόνιση της ιστορικής πορείας του
Ναπολέοντα στη Ρωσία, ως συνάρτηση των ανθρώπινων απωλειών στο στράτευµά του.
Στη συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία, εφαρµόστηκε η απεικόνιση του χωρο-χρονικού
κύβου για ανάλυση των γεγονότων του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, όπως αυτά εκτυλίσσονται
γύρω από τους ηγέτες και τα στρατεύµατα της Βρετανίας, των ΗΠΑ και της Σοβιετικής
Ένωσης, τις ιστορικές περιόδους 1941-1945 και 1944-1945 αντίστοιχα.
Από την υλοποίηση συµπεραίνεται ότι ο χωρο-χρονικός κύβος αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο
οπτικοποίησης τροχιών στο χώρο και στο χρόνο και ειδικά για απεικόνιση ιστορικών πορειών.
Πρόκειται για έναν µοντέρνο και ευέλικτο τρόπο αναπαράστασης των ιστορικών γεγονότων
καθώς ενσωµατώνει τόσο τη χωρική όσο και τη χρονική διάσταση που αποτελεί την καρδιά
της επιστήµης της Ιστορίας. Η συγκεκριµένη αναπαράσταση βοήθησε στη µελέτη, κατανόηση
και ανάλυση των ιστορικών γεγονότων. Με αυτό τον τρόπο προσφέρεται η δυνατότητα
εξαγωγής συµπερασµάτων σχετικά µε τα γεγονότα, τις τοποθεσίες και τους ανθρώπους καθώς
και για τις σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ τους, καθορίζοντας τη ροή της ιστορίας.
Το λογισµικό υλοποίησης ILWIS προσφέρει όλες τις βασικές λειτουργίες για την κατασκευή
και χρήση του κύβου όπως η δηµιουργία χωρο-χρονικών διαδροµών, χωρο-χρονικών
σταθµών και η απεικόνιση του ίχνους των διαδροµών. Επίσης προσφέρεται η δυνατότητα
καθορισµού του χάρτη βάσης και µετακίνησής του κατά τον άξονα του χρόνου. Τέλος, είναι
πολύ σηµαντικό ότι δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να περιεργαστεί τον κύβο υπό
οποιαδήποτε κλίµακα επιθυµεί, µέσω των λειτουργιών pan και zoom που καθιστούν τον κύβο
διαδραστικό καθώς και να εστιάσει στη χρονική περίοδο, στη τοποθεσία και στην οντότητα
που επιθυµεί να εξετάσει εκτενέστερα και υπό µεγαλύτερη κλίµακα, µέσω των λειτουργιών
χωρο-χρονικής εστίασης κατά τους άξονες x και y.
Οι βασικές δυσκολίες που αντιµετωπίστηκαν κατά την ανάπτυξη της εφαρµογής εστιάζονται
στον όγκο και τη πολυπλοκότητα των δεδοµένων προς οργάνωση και στην έλλειψη ενός
ολοκληρωµένου λογισµικού υλοποίησης του χωρο-χρονικού κύβου µε χαρτογραφικά
κριτήρια.
Ως προς την ευελιξία της απεικόνισης, είναι φανερή η ανάγκη ενσωµάτωσης, στα λογισµικά
που υλοποιούν τον κύβο, λειτουργιών όπως είναι η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση κάποιου
περιεχοµένου, η τροποποίηση του τρόπου εµφάνισης των δεδοµένων σύµφωνα µε τους
κανόνες της χαρτογραφίας και η δυνατότητα αναζήτησης δεδοµένων στο εσωτερικό του
κύβου. Σύµφωνα µε τον Kraak (2003), θα µπορούσαν να εφαρµοστούν ολισθαίνοντα επίπεδα
κατά µήκος κάθε άξονα του κύβου. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες
να µετακινούν τα επίπεδα και να επισηµαίνουν τοποθεσίες και χρονικές περιόδους.
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Επίσης εντοπίζεται αδυναµία ως προς τις λειτουργίες θέασης, δηλαδή την ανάγκη ο κύβος να
είναι τόσο δυναµικός όσο και διαδραστικός. Η κατασκευή ενός κύβου και η εξαγωγή του από
το λογισµικό σε στατική µορφή, δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα παρατήρησης υπό µία
προεπιλεγµένη γωνία θέασης και µειώνει σηµαντικά τα πλεονεκτήµατα της συγκεκριµένης
απεικόνισης. Συνεπώς, η αποτελεσµατικότητα της συγκεκριµένης απεικόνισης έγκειται
στη δυνατότητα του χρήστη να µεταβάλλει την κλίµακα και τη γωνία θέασης,
παρατηρώντας τον κύβο µε τρόπο όµοιο µε αυτό ενός στερεού που κρατά στα χέρια του.
Οι προοπτικές για µελλοντική επέκταση της συγκεκριµένης εφαρµογής θα µπορούσαν να
περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων:
→ Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της απεικόνισης στην κατανόηση των ιστορικών
γεγονότων, µέσω ειδικά διαµορφωµένων πειραµάτων, συγκρίνοντας το βαθµό
κατανόησης ανάµεσα σε 3 οµάδες αντικειµένων: του βιβλίου, του βιβλίου σε
συνδυασµό µε έναν δισδιάστατο χάρτη και του χωρο-χρονικού κύβου.
→ Χρήση δυναµικού χάρτη στη βάση του κύβου για συσχέτιση των ιστορικών γεγονότων
µε αλλαγές συνόρων και µελέτη της σχέσης αιτίου-αποτελέσµατος µεταξύ των
µεταβλητών. Επίσης θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ένας δυναµικός χάρτης
πυκνότητας και να εξετασθεί η µεταβολή του πληθυσµού ως συνάρτηση των
πολεµικών επιχειρήσεων και των αλλαγών των συνόρων ή ένας δυναµικός χάρτης που
θα απεικονίζει τη προώθηση και υποχώρηση των µετώπων παράλληλα µε την εξέλιξη
των πολεµικών επιχειρήσεων.
→ Χρήση οπτικών µεταβλητών όπως το µέγεθος για απεικόνιση περισσότερων παραµέτρων
καθώς, ο χωρο-χρονικός κύβος, είναι µία αναπαράσταση που ενσωµατώνει µε ευκολία
περισσότερες από τρεις διαστάσεις.
→ Απεικόνιση διαφορετικού τύπου δεδοµένων στους άξονες του κύβου. Για παράδειγµα,
θα µπορούσαν εναλλακτικά να αντιστοιχηθούν στους άξονες παράµετροι όπως είναι η
θερµοκρασία σε σχέση µε τα στρατεύµατα και τον χρόνο.
→ Εξαγωγή του κύβου σε δυναµική και διαδραστική µορφή ώστε να είναι συµβατός µε
λογισµικά ευρείας χρήσεως και να µην είναι ο χρήστης εξαρτώµενος από ένα
εξειδικευµένο λογισµικό. Εναλλακτικά θα µπορούσε να διερευνηθεί η δυνατότητα
προβολής του χωρο-χρονικού κύβου online, σε διαδραστική µορφή, ώστε να επιτρέπει
την αλληλεπίδραση µε το χρήστη.
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