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Η ΕΝΝΟΙΑ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΣΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

 
Οη έλλνηεο ηνπ θέληξνπ θαη ηεο ζπγθέληξσζεο παξνπζηάδνληαη ζπρλά ζε δεηήκαηα ηεο 
αλζξσπνγεσγξαθίαο θαζψο θαη ηεο γεσγξαθίαο γεληθφηεξα θαη κεξηθέο θνξέο έρνπκε 
κηα δηαηζζεηηθή αληίιεςή ηνπο πνπ δελ απέρεη απφ ηηο επαθξηβψο νξηδφκελεο  έλλνηεο. 
Δμάιινπ ζηελ θαζεκεξηλή γιψζζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά εθθξάζεηο πνπ 
ππνδειψλνπλ ηηο έλλνηεο απηέο. 
 
Η θίλεζε, ε εγθαηάζηαζε θαη ε επέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ ζην ρψξν ζπλδένληαη πάληα 
κε ηε δεκηνπξγία θέληξνπ (θέληρφζε) θαη ηε ζπζζψξεπζε πιεζπζκνχ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ γχξσ απφ ην θέληξν (ζσγθέληρφζε). Βέβαηα, ε ινγηθή επεμεξγαζία 
ησλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ επηηξέπεη λα κηιήζνπκε γηα θέληξν θαη ζπγθέληξσζε 
αλεμάξηεηα απφ ηε δξάζε ηνπ αλζξψπνπ. Μπνξνχκε, γηα παξάδεηγκα, λα πνχκε φηη ν 
νξεηλφο φγθνο ησλ Ικαιαΐσλ απνηειεί ην θέληξν ησλ βνπλψλ ηεο γεο ή φηη εθεί ππάξρεη 
ε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε νξεηλψλ καδψλ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη λα 
νξηζηεί κε αθξίβεηα ε ζρεηηθή έλλνηα θαη κάιηζηα λα επηλνεζεί θαη έλαο αξηζκεηηθφο 
δείθηεο πνπ ζα καο επηηξέπεη λα εθθξαδφκαζηε πνζνηηθά γηα ηηο ζρεηηθέο έλλνηεο. 
 
1. ηελ αεξνθσηνγξαθία ηεο ζειίδαο απηήο βιέπνπκε ζην δεμηφ κέξνο κηα 
δηακφξθσζε ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ πνπ ππνλνεί ηελ χπαξμε θέληξνπ: Πξφθεηηαη γηα ην 
ρσξηφ ζην νπνίν νδεγνχλ νη δξφκνη απφ ηα θηήκαηα θαη γχξσ απφ ην νπνίν ηα 
αγξνηεκάρηα έρνπλ κηθξέο δηαζηάζεηο. 
 

 

http://geander.com/c_madis.html
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2. Αλ πεξηνξηζηνχκε ζηνλ θαηνηθεκέλν ρψξν, κέζα ζε κηα πφιε, μέξνπκε φηη θάζε πφιε 
παξνπζηάδεη κηα  θχξηα δηαθνξνπνίεζε ζηελ νηθηζηηθή θαη πιεζπζκηαθή ηεο δνκή, πνπ 
απνηειεί ην θέληξν ηεο. Πνιιέο λεφηεξεο πφιεηο (φπσο νη ακεξηθαληθέο)  ππάγνληαη ζε 
έλα απφ ηα παξαθάησ πξφηππα αλάπηπμεο πνπ δείρλνπλ θαλεξά ηε ζέζε ηνπ θέληξνπ. 
Πξφθεηηαη γηα ηελ θεληρηθή περηοτή ηφλ επητεηρήζεφλ (Central Business District, 
CBD) γχξσ απφ ηελ νπνία αλαπηχζζεηαη ε πφιε. ηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνχλ 
κπνξεί λα επηζεκαλζεί εχθνια, κε ηελ επθαηξία απηή, ε ζέζε θαηνηθίαο ησλ ιατθψλ 
ζηξσκάησλ (θνληά ζην θέληξν ή θνληά ζηε βηνκεραληθή δψλε)  θαη ησλ κεζαίσλ θαη 
αζηηθψλ ζηξσκάησλ (πξνο ηελ πεξηθέξεηα). ε κηα πφιε κπνξεί λα ππάξρνπλ εθηφο 
απφ ην θέληξν θαη δεπηεξεχνληα θέληξα θαζψο θαη πεξηαζηηθέο ρξήζεηο γεο γχξσ απφ 
ηελ πφιε (πεξηαζηηθή θαηνηθία θαη πεξηαζηηθή βηνκεραλία). 
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3. Καη νη ρψξεο, σο εληαίν ζχλνιν ε θάζε κηα, έρνπλ έλα θέληξν, φπνπ παξαηεξείηαη κηα 
ραξαθηεξηζηηθή ζπγθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνχ. Σν θέληξν απηφ ζπκπίπηεη ζπλήζσο κε 
ηνλ ηζηνξηθφ ππξήλα δεκηνπξγίαο ηεο ρψξαο. Σέηνηα είλαη γηα παξάδεηγκα ε πεξίπησζε 
ηεο Γαιιίαο, φπνπ ηζηνξηθφο ηεο ππξήλαο, απφ ην Ι' αηψλα, είλαη ε πεξηνρή ηνπ 
Παξηζηνχ (ε Ιι-ληε-Φξαλο). Οη ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο ζεκεξηλήο Γαιιίαο 
ελζσκαηψζεθαλ ζ'απηφλ ηνλ ππξήλα κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Δμάιινπ, απφ ηελ 
επνρή ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο, ν θεληξηθφο ππξήλαο άζθεζε πιεζπζκηαθή 
έιμε ζηνπο εζσηεξηθνχο κεηαλάζηεο, νη νπνίνη κε ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ πεξηνρή 
ηνπ Παξηζηνχ αχμεζαλ ηνλ πιεζπζκφ ηεο. Η εηθφλα ηεο ζειίδαο απηήο δείρλεη ηνπο 
εθβηνκεραληζκέλνπο -θαη ζπλεπψο ππθλνθαηνηθεκέλνπο- ππξήλεο ησλ επξσπατθψλ 
ρσξψλ. Γχξσ απφ θάζε ππξήλα ππάξρεη θαη κηα δεπηεξεχνπζα θεληξηθή πεξηνρή. 
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4. 'Οπσο είπακε πην πάλσ, ε θίλεζε, ε εγθαηάζηαζε θαη ε επέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ 
ζην ρψξν έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αλζξσπνγεσγξαθηθνχ θέληξνπ , δειαδή 
ηελ θέληξσζε ηνπ ρψξνπ. Η θέληξσζε πξνζθέξεη ζην ρψξν έλα δπλακηζκφ, δειαδή 
επηηξέπεη ζε κεγαιχηεξν πιεζπζκφ λα  αλαπηχμεη αλζξσπνγεσγξαθηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο (αγνξαπσιεζίεο, κεηαθηλήζεηο, πιεξνθφξεζε θ.ιπ.). Η θέληξσζε 
απμάλεη ηελ πξνζηηφηεηα ησλ ζεκείσλ ηνπ ρψξνπ. Σελ πξνζηηφηεηα ηελ κεηξάκε κε ηελ 
έλλνηα ηνπ πιεζπζκηθνχ δπλακηθνχ. 
 
ην δηπιφ ζήκα πνπ αθνινπζεί έρνπκε θαηαλείκεη ζηελ ηχρε ηνλ πιεζπζκφ ελφο λεζηνχ 
θαηά κνλάδεο (θνπθίδεο) πνπ αληηπξνζσπεχνπλ κηα εθαληνληάδα αηφκσλ ε θάζε κηα. 
Δπηζπκνχκε λα ππνινγίζνπκε κε κηα κέζνδν ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο ην πιεζπζκηθφ 
δπλακηθφ σο πξνο δπν ζεκεία, ην ζεκείν Α ζην θέληξν ηνπ λεζηνχ θαη ην ζεκείν Β ζε 
κηαλ αθηή , ζηελ άθξε, ηνπ λεζηνχ. 
 
Ο ππνινγηζκφο γίλεηαη, φπσο δείρλνπλ ηα δπν ζρήκαηα, κε εγθιεηζκφ ηκεκάηφλ ηοσ 
πιεζσζκού (p) ζε θπθιηθνχο δαθησιίοσς δηαθόρφλ αθηίλφλ (r), ζρεκαηηζκφ ηνπ 
πειίθνπ U = p/r γηα θάζε δαθηχιην θαη άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο πειίθσλ. Όπσο 
βιέπνπκε, ην πιεζπζκηθφ δπλακηθφ ηνπ ζεκείνπ Α είλαη ίζν κε 17,65 ελψ ην 
πιεζπζκηθφ δπλακηθφ ηνπ ζεκείνπ Β είλαη ίζν κε 11,92. Γειαδή ην πιεζσζκηθό 
δσλακηθό ηοσ θεληρηθού ζεκείοσ Α είλαη κεγαιύηερο από ηο πιεζσζκηθό ζεκείο 
ηοσ αθραίοσ ζεκείοσ Β.   
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Όηαλ ελδηαθεξφκαζηε γηα κηα νιφθιεξε ρψξα θαη φρη γηα έλα ή δπν ζεκεία 
ππνινγίδνπκε εηδηθέο κεζφδνπο ην δπλακηθφ θάζε ζεκείνπ ηεο ρψξαο θαη ελψλνπκε ηα 
ζεκεία πνπ έρνπλ ην ίδην δπλακηθφ. 'Δηζη πξνθχπηνπλ πιεζσζκηθές ηζοδσλακηθές 
γρακκές πνπ πεξηβάιινπλ ην θέληξν ή θαη ηα δεπηεξεχνληα θέληξα ηεο ρψξαο. 
Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη ηζνδπλακηθέο γξακκέο ζηελ πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο γχξσ απφ 
ην Παξίζη θαη γχξσ απφ ηε Λπψλ (ζρήκα δεμηά). Αο ζεκεησζεί φηη νη ζπγθνηλσληαθνί 
άμνλεο είλαη θάζεηνη ζηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο (ζρήκα αξηζηεξά).   
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Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη επίζεο νη πιεζπζκηθέο ηζνδπλακηθέο γξακκέο θαη ζηελ 
πεξίπησζε ησλ ΗΠΑ φπνπ ν αλζξσπνγεσγξαθηθφο δπλακηζκφο είλαη έθδεινο ζην 
αλαηνιηθφηεξν ηκήκα ηεο ρψξαο. 'Οπσο θαίλεηαη απφ ην ζρήκα  θάζε δπλακηθή 
γξακκή, θαζψο απνκαθξπλφκαζηε απφ ην δπλακηθφηεξν θαη πξνζηηφηεξν ζεκείν, ηε 
Νέα Τφξθε, πνπ απνηειεί ην αλζξσπνγεσγξαθηθφ θέληξν ησλ ΗΠΑ, ελψλεη ζεκεία κε 
ρακειφηεξν δπλακηθφ. 
 

 
 
Σν ζρήκα πιεζπζκηθψλ ηζνδπλακηθψλ γξακκψλ ηεο Διιάδαο είλαη θαη απηφ 
ελδηαθέξνλ ιφγσ ηνπ κηθηνχ ραξαθηήξα ηνπ ειιεληθνχ εδάθνπο (επεηξσηηθφ θαη 
λεζησηηθφ). 
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5. Όηαλ μέξνπκε φηη κηα πεξηνρή είλαη ππθλνθαηνηθεκέλε θαη ζέινπκε λα βξνχκε ην βαζκφ 

ζπγθέληξσζεο πνπ παξνπζηάδεη, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε πφζν κεγαιχηεξε είλαη ε 
ππθλφηεηα πιεζπζκνχ ζ' απηή ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή πνπ έρεη ε κέζε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ 
ζηελ ππφινηπε ρψξα. Γηα παξάδεηγκα γηα ηελ Διιάδα μέξνπκε φηη ζην Λεθαλνπέδην ηεο 
Αηηηθήο, πνπ απνηειεί ηα 0,3% (δειαδή ηα 3/1000) ηεο ειιαδηθήο έθηαζεο, θαηνηθνχλ ηα 30% 
(δειαδή ηα 3/10) ηνπ πιεζπζκνχ ηεο. Η κέζε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ είλαη ζηελ Διιάδα D = 
P/S (φπνπ P: ν νιηθφο πιεζπζκφο θαη  S: ε νιηθή έθηαζε ηεο Διιάδαο). Η ππθλφηεηα 
πιεζπζκνχ ηνπ Λεθαλνπεδίνπ είλαη d = p/s  φπνπ p: ν πιεζπζκφο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ θαη s: ε 
έθηαζή ηνπ. Έρνπκε:  

𝑑 =
𝑝

𝑠
=

 
3

10
 𝑃

 
3

1000 𝑆
=

 3 ∙ 1000 𝑃

 10 ∙ 3 𝑆
= 100  

𝑃

𝑆
 = 100𝐷. 

Γειαδή ε ππθλφηεηα ηνπ Λεθαλνπεδίνπ είλαη 100 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηε κέζε ππθλφηεηα 
ηεο Διιάδαο, νπφηε ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο είλαη 100 !  
 
6. Σν θέληξν κηαο γεσγξαθηθήο επηθάλεηαο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηε γεσκεηξηθή κνξθή κε ηελ 
νπνία κνηάδεη απηή ή ηα επηκέξνπο ηκήκαηά ηεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα βέβαηα ππάξρνπλ ιίγεο 
κφλν ρψξεο (ηεο Αθξηθήο) θαη Πνιηηείεο ησλ ΗΠΑ πνπ έρνπλ γεσκεηξηθφ ζρήκα. 

 
Η έλλνηα ηνπ θέληξνπ κηαο γεσγξαθηθήο επηθάλεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζεσξεηηθά 
δεηήκαηα γεσγξαθίαο φπσο ην παξαθάησ. πρλά αλαθεξφκαζηε ζηελ ηξαγηθή κνίξα ησλ 
Ιλδηάλσλ πνπ αλ θαη ππήξμαλ νη πξψηνη θάηνηθνη ηεο Ακεξηθήο εθηνπίζηεθαλ ‒ φζνη επηβίσζαλ 
‒ απφ ηηο εζηίεο ηνπο θαη ηνπο ρψξνπο θαιιηέξγεηαο ησλ πνιηηηζκψλ ηνπο. Με πνην ηξφπν 
κπνξνχκε  λα ππνινγίζνπκε ην κέγεζνο ηεο κεηαηφπηζήο ηνπο, αθνχ κάιηζηα δελ γλσξίδνπκε 
ηα πξαγκαηηθά φξηα ηνπ ρψξνπ δηαβίσζεο θάζε θπιεηηθήο νκάδαο; Έλαο ακεξηθαλφο 
γεσγξάθνο θαζφξηζε ηα φξηα ηνπ ρψξνπ θάζε νκάδαο κε βάζε ηνλ πηζαλφ πιεζπζκφ ηεο θαη 
κε ηε ινγηθή πξνυπφζεζε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο πιεζπζκφο ζα απαηηνχζε γηα λα ζπληεξεζεί κε 
ηξνθνζπιινγή θαη θπλήγη κηα έθηαζε πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε θπηηθή θαη δσηθή βηνκάδα πνπ 
ηθαλνπνηνχζε ηηο αλάγθεο ηνπ. Έηζη πξνέθπςε ε δηαίξεζε ζε δσηηθνχο ρψξνπο πνπ 
παξνπζηάδεη ε πην θάησ εηθφλα (αξηζηεξά). ηε ζπλέρεηα ν ελ ιφγσ εξεπλεηήο θαζφξηζε ην 
θέληξν θάζε δσηηθνχ ρψξνπ θαη ην έλσζε κε ην ζεκείν ζην νπνίν κεηαηνπίζηεθε ε θάζε νκάδα 
Ιλδηάλσλ. Με ην ηξφπν απηφ πξνέθπςε ε εηθφλα πνπ δείρλεη ηε κεηαηφπηζε ησλ Ιλδηάλσλ 
(δεμηά).  
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7. ε πνιιά γεσγξαθηθά δεηήκαηα ρξεηάδεηαη λα πξνζδηνξίζνπκε ην θέληξν ελφο 
πιήζνπο αλζξσπνγεσγξαθηθψλ κνλάδσλ φπσο εξγνζηάζηα, λνζνθνκεία, ζρνιεία ή 
έλαο πιεζπζκφο (δειαδή άηνκα). 
 
7.1. Αλ νη κνλάδεο είλαη απιέο (π.ρ. εξγνζηάζηα ίζεο δπλακηθφηεηαο ζε παξαγσγή, μελνδνρεία 
ίζεο δπλακηθφηεηαο ζε θιίλεο, άηνκα ελφο νκνγελνχο πιεζπζκνχ) ηφηε αθνινπζνχκε ηελ 
πνξεία πνπ εηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 1 ηεο επφκελεο ζειίδαο: Με αθεηεξία ηηο ζπληεηαγκέλεο x 
θαη y ηεο θάζε κηαο απφ ηηο 8 κνλάδεο A, B, C, D, E, F, G θαη H (α) ζρεκαηίδνκε ην άζξνηζκα 
ησλ ηεηκεκέλσλ θαη ην δηαηξνχκε κε ην πιήζνο ησλ  κνλάδσλ, νπφηε πξνθχπηεη ε ηεηκεκέλε 
ηνπ θέληξνπ x = 2,675. ηε ζπλέρεηα (β) ζρεκαηίδνπκε ην άζξνηζκα ησλ ηεηαγκέλσλ θαη 
δηαηξψληαο ην κε ην πιήζνο ησλ κνλάδσλ παίξλνπκε ηελ ηεηαγκέλε ηνπ θέληξνπ y = 2,550. ην 
ζρήκα 1 βιέπνπκε ηε ζέζε ηνπ θέληξνπ ησλ απιψλ κνλάδσλ. 
 
7.2. Αλ νη κνλάδεο είλαη πνιιαπιέο (π.ρ. εξγνζηάζηα δηαθνξεηηθήο δπλακηθφηεηαο ζε 
παξαγσγή, μελνδνρεία δηαθνξεηηθήο δπλακηθφηεηαο ζε θιίλεο, άηνκα ελφο εηεξνγελνχο 
πιεζπζκνχ φπσο πξφβαηα θαη βφδηα) ν ππνινγηζκφο πξέπεη λα γίλεη κε ζηάζκηζε ησλ 
ζπληεηαγκέλσλ. Ο πίλαθαο 2 καο δείρλεη ηελ πνξεία πνπ αθνινπζνχκε γηα λα βξνχκε ηηο 
ζπληεηαγκέλεο ηνπ θέληξνπ ησλ 5 πνιιαπιψλ κνλάδσλ A(8), B(5), C(10), D(42), E(20), φπνπ 
κέζα ζε παξέλζεζε δειψλεηαη ε πνιιαπιφηεηα θάζε κηαο κνλάδαο ή ην "βάξνο" ηεο ζε ζρέζε 
κε ηηο άιιεο, δειαδή πφζν πην κεγάιε είλαη: (α) Κάζε ηεηκεκέλε x  πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην 
βάξνο ηεο κνλάδαο θαη ηα γηλφκελα αζξνηδφκελα θαη δίλνπλ 319. (β) Κάζε ηεηαγκέλε y 
πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην βάξνο ηεο αληίζηνηρεο κνλάδαο θαη ηα γηλφκελα αζξνηδφκελα δίλνπλ 
142. (γ) Σα βάξε ησλ κνλάδσλ αζξνίδνληαη θαη δίλνπλ 85. (δ) Η ηεηκεκέλε ηνπ θέληξνπ 
βξίζθεηαη κε δηαίξεζε ηνπ αζξνίζκαηνο 319 (ησλ  "ζηαζκηζκέλσλ ηεηκεκέλσλ") κε ην νιηθφ 
βάξνο 85 ησλ κνλάδσλ θαη είλαη ίζε κε 3,75. (ε) Η ηεηαγκέλε ηνπ θέληξνπ βξίζθεηαη κε δηαίξεζε 
ηνπ αζξνίζκαηνο 142 (ησλ "ζηαζκηζκέλσλ ηεηαγκέλσλ") θαη είλαη ίζε κε 1,67. Σν ζρήκα 2 
δείρλεη ηε ζέζε ηνπ θέληξνπ ησλ πνιιαπιψλ κνλάδσλ. Δίλαη επεμήγεην γηαηί βξίζθεηαη πξνο ην 
κέξνο ησλ πην "βαξηψλ" κνλάδσλ, αθνχ εθεί είλαη θπξίσο ζπγθεληξσκέλεο νη πην κεγάιεο 
κνλάδεο. Δμάιινπ κπνξνχκε λα αλαξσηεζνχκε γηαηί ην θέληξν δελ βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ δχν 
κεγαιχηεξσλ κνλάδσλ D(42) θαη E(20). Ο ιφγνο είλαη φηη ε ζρεηηθά κηθξέο κνλάδεο A(8) θαη 
B(5) βξίζθνληαη καθξηά θαη "ηξαβνχλ" ην θέληξν θάπσο πξνο ην κέξνο ηνπο θαη πξνο ην κέξνο 
ηνπ C(10). 

 
Αλ ζέιακε λα εκβαζχλνπκε πεξηζζφηεξν ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θέληξνπ απιψλ ή πνιιαπιψλ 
αλζξσπνγεσγξαθηθψλ κνλάδσλ ζα κπνξνχζακε λα ην ζπγθξίλνπκε κε ην θέληξν βάξνπο 
ηζνβαξψλ ή αληζνβαξψλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζε κηα επηθάλεηα. 'Οπσο 
βιέπνπκε ζηελ πεξίπησζε ησλ απιψλ κνλάδσλ αληηζηνηρνχλ ηα λνκίζκαηα πνπ είλαη 
ζθνξπηζκέλα πάλσ ζηελ επηθάλεηα (αξηζηεξά) ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ πνιιαπιψλ κνλάδσλ 
αληηζηνηρνχλ νη ζσξνί λνκηζκάησλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο επηθάλεηαο 
(δεμηά). 
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ΠΙΝΑΚΑ 1 

εκείο πληεηαγκέλεο 

 𝒙 𝒚 

A 1,2 4,0 

B 1,8 3,2 

C 2,7 3,0 

D 3,7 3,2 

E 2,3 2,2 

F 3,6 2,1 

G 3,2 1,7 

H 2,9 1,0 

n = 8 ∑ 𝑥 = 21,4 ∑ 𝑦 = 20,4 
 

𝒙 =
𝟐𝟏,𝟒

𝟖
= 𝟐,𝟔𝟕𝟓 

 

 

 

𝑦 =
20,4

8
= 2,550 

 

 

                ^^ ρήκα 1            ρήκα 2   
 

ΠΙΝΑΚΑ 2 

εκείο πληεηαγκέλεο «Βάξνο» 
(σληειεζηής 
ζηάζκηζες) 

ηαζκηζκέλεο 
ζπληεηαγκέλεο 

  𝒙 𝒚 𝒘  𝒙 · 𝒘  𝒚 · 𝒘 

A 2 5 8 16 40 

B 1 4 5 5 20 

C 3 2 10 30 20 

D 4 1 42 168 42 

E 5 1 20 100 20 

   ∑ 𝒘 = 85 ∑ 𝒙 · 𝒘 = 319 ∑ 𝒚 · 𝒘 = 142 
 

𝒙 w =
∑ 𝒙 · 𝒘

∑ 𝒘
=

𝟑𝟏𝟗

𝟖𝟓
= 𝟑,𝟕𝟓 

 

 

 

𝑦 w =
∑ 𝒚 · 𝒘

∑ 𝒘
=

142

85
= 1,67 
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Η έλλνηα ηνπ θέληξνπ αλζξσπνγεσγξαθηθψλ κνλάδσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε 
πεξηπηψζεηο φπνπ ζέινπκε λα βξνχκε ηε κέζε απφζηαζε κεηαμχ ελφο ζπλφινπ 
αλζξσπνγεσγξαθηθψλ κνλάδσλ (π.ρ. ηαηξψλ) θαη ελφο άιινπ ζπλφινπ (π.ρ. αζζελψλ δειαδή 
πειαηψλ ησλ ηαηξψλ). 
 

Όπσο μέξνπκε νη ηαηξνί εγθαζηζηνχλ ην ηαηξείν ηνπο ζε θεληξηθφ ζεκείν ηεο πφιεο ή ηνπ 
νηθηζκνχ. Η ζπγθέληξσζή ηνπο φκσο ζε νξηζκέλα ζεκεία ‒έζησ θαη πνιχ εππξφζηηα‒ ηνπο 
απνκαθξχλεη απφ ηηο επηκέξνπο ζπλνηθίεο. ε κηα έξεπλα πνπ έγηλε ζηα Γηάλληλα θαη ηεο νπνίαο 
παξνπζηάδνπκε κεξηθά ζεκεία δεηήζεθε απφ έλα δείγκα ηνπ γηαλληψηηθνπ πιεζπζκνχ λα 
δειψζεη πφζν θνληά ή καθξηά, ζε κνλάδεο ρξφλνπ, θαηνηθεί απφ ην γηαηξφ. (Βι. θσηνηππία, 
ζηα απνηειέζκαηα δίλεηαη θαη ε "ηππηθή απφθιηζε", +12,6 min). Αλζξσπνγεσγξαθηθά ζα 
κπνξνχζακε λα  κειεηήζνπκε ην δήηεκα βξίζθνληαο (α) ην θέληξν ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 
Ισαλλίλσλ (β) ην θέληξν ηνπ "πιεζπζκνχ" ησλ ηαηξψλ θαη (γ) εθηηκψληαο πάλσ ζην ράξηε ηελ 
απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν θέληξσλ. 

 
 

Οη έλλνηεο ηνπ θέληξνπ κηαο γεσγξαθηθήο επηθάλεηαο (βι. 6) θαη ηνπ θέληξνπ 
αλζξσπνγεσγξαθηθψλ κνλάδσλ (βι. 7) κπνξνχλ λα επηδεηρζνχλ ζηελ πεξίπησζε ησλ ΗΠΑ 
πνιχ θαζαξά. Σν θέληξν ηεο ρψξαο βξίζθεηαη ζηελ Πνιηηεία ηνπ Κάλζαο, πεξίπνπ ζην 
γεσκεηξηθφ θέληξν ηνπ νξζνγσλίνπ πνπ ζρεκαηίδνπλ νη 48 ζπλερφκελεο Πνιηηείεο. Σν θέληξνπ 
ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ απνηειείηαη απφ απιέο αλζξσπνγεσγξαθηθέο κνλάδεο (άηνκα) βξίζθεηαη 
αλαηνιηθφηεξα, ζηελ Πνιηηεία ηνπ Μηζνχξη. Φπζηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επνηθηζκνχ ησλ ΗΠΑ , 
πξνο ηε Γχζε, ην θέληξν ηνπ πιεζπζκνχ κεηαθηλήζεθε θαη απηφ αλάινγα. 
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8. H ζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε κηα θεληξηθή πεξηνρή ζεκαίλεη 
άληζε θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ άιισλ αλζξσπνγεσγξαθηθψλ κεγεζψλ. Η 
άληζε θαηαλνκή εθθξάδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο ζψξεπζεο ή άζξνηζεο θαη κπνξεί λα 
επεθηαζεί ζε φιεο ηεο πεξηπηψζεηο άληζεο θαηαλνκήο είηε είλαη γεσγξαθηθέο είηε 
θαζαξά νηθνλνκηθέο. 
 
ηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα, π.ρ. θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ πινχηνπ ζηνλ 
πιεζπζκφ, ππάξρνπλ δηάθνξνη ππνινγηζκνί θαη δηαγξάκκαηα. ην δηάγξακκα πνπ 
αθνινπζεί απνδίδνληαη ηα πνζνζηά ηνπ βξεηαληθνχ πιεζπζκνχ (ΗΒ, Ηλσκέλν 
Βαζίιεην) πνπ θαηέρνπλ αζχκκεηξα πνζνζηά ηνπ εζληθνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο απηήο. 
Γηα παξάδεηγκα, ην 1% ησλ πινπζηφηεξσλ Βξεηαλψλ θαηέρνπλ ην 20% ηνπ πινχηνπ, 
ελψ ην 50% ησλ πινπζηφηεξσλ θαηέρνπλ ην 95%! Απηφ ζεκαίλεη πσο νη ππφινηπνη 
κηζνί Βξεηαλνί αξθνχληαη (;) ζην ππφινηπν 5%. 
 

 
 
Θα δνχκε κε ηελ επθαηξία απηή ην δηάγξακκα Lorentz πνπ απνδίδεη ζπκκεηξηθά ηηο 
νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο. Αο ππνζέζνπκε φηη 5 άηνκα έρνπλ ηα πνζά πνπ δείρλεη ν 
πίλαθαο 1ζε ρηιηάδεο. Η πξψηε ζηήιε δείρλεη ηελ ηάμε ή θαηάηαμε ηνπ θάζε αηφκνπ 
μεθηλψληαο απφ ην πξψην θαη πην "θησρφ", ε δεχηεξε ζηήιε δείρλεη ην πνζφ πνπ έρεη 
ην θάζε άηνκν θαη ε ηξίηε ζηήιε δείρλεη ην άζξνηζκα ησλ πνζψλ πνπ έρεη θάζε άηνκν 
(π.ρ. ην 3ν ) καδί κε ηα πξνεγνχκελα (δει. ην 1ν θαη ην 2ν). Ο πίλαθαο 2 παξνπζηάδεη ηα 
κεγέζε ηεο δεχηεξεο θαη ηεο ηξίηεο ζηήιεο σο πνζνζηά επί ηνηο εθαηφ. 
 
                              ΠΙΝΑΚΑ 1                                  ΠΙΝΑΚΑ  2 
 

ΣΑΞΗ ΠΟΟ ΑΘΡΟΙΜΑ  ΠΟΟ % ΑΘΡΟΙΜΑ % 

1ν 1 1  20 6,7 

2ν 2 3  40 20,0 

3ν 3 6  60 40,0 

4ν 4 10  80 66,7 

5ν 5 15  100 100,0 

 
Δίλαη θαλεξφ φηη, ην πξψην άηνκν (1 ζηα 5, δειαδή ην 20 % ησλ αηφκσλ) έρεη κφλν 1 
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ρηιηάξηθν απφ ζχλνιν 15 ρηιηάξηθσλ, δειαδή ην 6,7% ησλ ρξεκάησλ. Δπίζεο ηα δχν 
πξψηα άηνκα (πνπ απνηεινχλ ηα 40 % ησλ 5 αηφκσλ) έρνπλ 3 ρηιηάξηθα απφ ηα 15 
(δειαδή κφλν ην 20 % ηνπ νιηθνχ πνζνχ).  
 
Η έλλνηα απηή ηεο ζψξεπζεο (αζξνίζκαηνο) κπνξεί λα απνδνζεί ζε δηάγξακκα 
(θακπχιε LORENZ) θαη λα καο επηηξέςεη λα δνχκε ηελ αληζνθαηαλνκή. Δπεηδή  νη ηηκέο 
ηνπ παξαδείγκαηφο καο απέρνπλ ιίγν απφ ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο θαηαλνκήο ηνπ 
εηζνδήκαηνο ζηηο ΗΠΑ ην 1971, δίλνπκε ην αληίζηνηρν δηάγξακκα. 

 
Ο πίλαθαο θαη ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζνχλ καο παξνπζηάδνπλ ηελ άληζε θαηαλνκή 
γεσξγηθήο γεο ζηε Γαιιία. Αο ζεκεηψζνπκε φηη κε βάζε ηελ θακπχιε Lorenz 
κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ην δείθηε ζσγθέληρφζες δ = 2s/S, φπνπ: s είλαη ε 
επηθάλεηα ζσγθέληρφζες  θαη S ε νιηθή επηθάλεηα ηνπ ηεηξαγψλνπ. 
 

S  
ζε ha 

Πνζνζηά ζε % 

ΑΠΛΑ  

<1 0,7 0,7 

[1-2[ 0,9 1,6 

[2-5[ 3,0 4,6 

[5-10[ 7,1 11,7 

[10-20[ 18,0 29,7 

[20-30[ 16,1 45,8 

[30-40[ 12,0 57,8 

[40-50[ 8,7 66,5 

[50-70[ 11,0 77,5 

[70-100[ 8,6 86,1 

≥100 13,9 100 
 

S: έθηαζε, 1 ha (εθηάξην) = 10 ζηξέκκαηα, Σν ζχκβνιν 
π.ρ. [1-2[ ζεκαίλεη «απφ αθξηβψο 1 έσο πεξίπνπ 2, ρσξίο 
λα ην θηάλεη».  = ΩΡΕΤΣΙΚΑ.  
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Σν δηάγξακκα Lorenz είλαη έλα ρξήζηκν παηδαγσγηθφ εξγαιείν ζε πνιιά δεηήκαηα, 
φπσο ζηελ αληζφηεηα θαηαλνκήο ηεο αγξνηηθήο γεο πνπ είδακε. ηα δηαγξάκκαηα πνπ 
αθνινπζνχλ (θαηά Υαηδεκηράιε) βιέπνπκε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ 
ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη ηελ εμέιημή ηεο. Η άληζε θαηαλνκή είλαη 
ηδηαίηεξα εληππσζηαθή ζηε ηεξεά Διιάδα (κε ηελ Αζήλα) θαη ζηε Μαθεδνλία (κε ηε 
Θεζζαινλίθε). 
 

 
 
                             
Οη άμνλεο ησλ δηαγξακκάησλ Lorentz θαίλνληαη ζην πξψηo δηάγξακκα-ππφκλεκα φπνπ 
ππνδεηθλχεηαη θαη ν ζπκβνιηζκφο ησλ ηξηψλ γξακκψλ (ζηηθηή γξακκή ………… γηα ην 
1951, δηαθνπηφκελε -------- γηα ην 1961 θαη ζπλερήο ________ γηα ην 1971). Όπσο 
παξαηεξνχκε, ε θακπχιε ηνπ 1971 είλαη πην θάησ απφ φιεο, δειαδή ε ζπγθέληξσζε 
έγηλε φιν θαη πην κεγάιε απφ ην 1951 έσο ην 1971. Δμαίξεζε έρνπκε ζηα Νεζηά ηνπ 
Αηγαίνπ, φπνπ έιαβε ρψξα κεγάιε αξαίσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηα ζρεηηθψο κεγάια 
αζηηθά θέληξα.  
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9. Μαο δίλεηαη ε επθαηξία λα παξνπζηάζνπκε θαη έλαλ άιιν ηχπν δηαγξάκκαηνο 
ζπζζψξεπνεηο κε δεδνκέλα απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Πξφθεηηαη γηα ην δηάγξακκα 
ζπζζψξεπζεο πνπ απνηέιεζε εμψθπιιν ηεο Έθζεζεο Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο 1992. 
(Human Development Report 1992). ε απηφ δίδεηαη ε θαηαλνκή ηεο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ θφζκν.  
 
Ο θαηαθφξπθνο άμνλαο είλαη δηαηξεκέλνο ζε πέκπηα, δειαδή ζε ηκήκαηα πνπ ην 
θαζέλα ηνπο αληηπξνζσπεχεη ην 20% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ. Σν πινπζηφηεξν 
πέκπην, πνπ παξνπζηάδεη ηνπο ιανχο ηνπ Β. Ηκηζθαηξίνπ (θαη κεξηθνχο ηνπ Ν. 
Ηκηζθαηξίνπ, φπσο νη Απζηξαινί), είλαη επάλσ θαη ην θησρφηεξν θάησ.  
 

 
  
Όπσο παξαηεξνχκε, ην πινπζηφηεξν πέκπην κνηξάδεηαη ην 82,7% ηνπ παγθφζκηνπ 
Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ) θαη, γεληθά, νη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηέο 
ηνπ (εκπφξην. επελδχζεηο) θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηα 4/5 ηεο παγθφζκηαο 
oηθoλoκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Αληίζεηα, ην θησρφηεξν πέκπην ησλ ιαψλ ηεο γεο 
ζπκκεηέρεη κφλν κε ην 1% πεξίπνπ ησλ παγθφζκησλ κεγεζψλ.  
 
Αλ ην ζιηβεξφ δηάγξακκα, πνπ ζπκΙδεη κηα θιεςχδξα, καο ππνβάιιεη ηελ ηδέα ηεο 
εθξνήο θάπνηνπ πινχηνπ απφ ηηο πινχζηεο ρψξεο ζηηο θησρέο, θαιφ είλαη λα 
ζπκεζνχκε πσο γηα κεξηθνχο αηψλεο ε θιεςχδξα ιεηηνχξγεζε αλάπνδα. Τιηθνί θαη 
αλζξψπηλνη πφξνη θχιεζαλ ‒ θαη θπιάλε αθφκα ‒ απφ ηηο λφηηεο θαηαθηεκέλεο ρψξεο 
ζηηο πινχζηεο κεηξνπφιεηο. 
 

ΑΚΗΕΙ ΚΑΙ ΕΡΩΣΗΕΙ 
 
Γηα λα βεβαησζείηε φηη θαηαλνήζαηε ηα δηάθνξα ζεκεία ηνπ καζήκαηνο γηα ην θέληξν θαη 
ηε ζπγθέληξσζε πξνζπαζήζηε λα επεμεξγαζηείηε ηηο παξαθάησ αζθήζεηο θαη λα 
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απαληήζηε ζηηο εξσηήζεηο. 
1. Η Ιηαιία θαη ε Ιζπαλία παροσζηάδοσλ φς προς ηο δήηεκα ηοσ θεληρηθού πσρήλα (βι. 3) 

δηαθορές ζε ζτέζε κε ηε Γαιιία θαη ηελ Αγγιία. Ποηες είλαη ασηές οη δηαθορές; 
 
 
2. Πόζες είλαη οη θοσθίδες (ποσ θάζε κηα ηοσς αληηπροζφπεύεη κηα εθαηοληάδα αηόκφλ) ζε 

θάζε δαθηύιηο ζηο ζτήκα Α (βι. 4) θαη πόζε είλαη ε αληίζηοητε απόζηαζε r αλ ε αθηίλα 
ηοσ θεληρηθού θύθιοσ ζεφρεζεί φς κία κολάδα; 

 
 
3.  Θεφρούκε όηη ηο πιεζσζκηθό δσλακηθό ζηο θέληρο αθρηβώς ηοσ Παρηζηού είλαη 100 

κολάδες θαη όηη θάζε ηζοδσλακηθή γρακκή ζσλδέεη ζεκεία κε δσλακηθό θαηά 5 κολάδες 
ιηγόηερο από ηελ εζφηερηθόηερε. εκεηώζηε ηο δσλακηθό κερηθώλ ηζοδσλακηθώλ 
γρακκώλ θαη σποιογίζηε ηο δσλακηθό ηες Λσώλος. 

 
 
4.  Τποιογίζηε ηο βαζκό ζσγθέληρφζες (βι. 5) ζε έλα ποιεοδοκηθό ζσγθρόηεκα ηο  οποίο 

θαηαιακβάλεη ηο 15% ηες οιηθής έθηαζες ηες τώρας θαη ζσγθεληρώλεη ηο 50% ηοσ 
πιεζσζκού ηες. 

 
 
5.  Πόζα θέληρα παροσζηάδεη κηα τώρα, όπφς γηα παράδεηγκα οη ΗΠΑ; Ποηα από ασηά είλαη 

ζηαζερά θαη ποηα κεηαβάιιοσλ ζέζε ζηο τώρο; 
 
 
6.  Ση ζηοητεία πρέπεη λα δηαζέηοσκε γηα λα βρούκε ηο θέληρο ηοσ πιεζσζκού ηφλ Ιφαλλίλφλ 

(βι. 7); Ση ζηοητεία πρέπεη λα δηαζέηοσκε γηα λα βρούκε ηο θέληρο ηοσ πιεζσζκού ηφλ 
ηαηρώλ; Τπάρτοσλ ζηελ περίπηφζε ηφλ ηαηρώλ ποιιαπιές κολάδες; 

 
 
7.  Πάρηε φς κολάδα έλα ηεηραγφλάθη (δειαδή 1 ηεηραγφληθό εθαηοζηόκεηρο) ηοσ 

δηαγράκκαηος θαηαλοκής ηες γεφργηθής ζηε Γαιιία θαη προζπαζήζηε λα  σποιογίζηε 
προζεγγηζηηθά ηο δείθηε ζσγθέληρφζες δ (βι. 8). 

 
 
8.  ύκθφλα κε ηα ζηοητεία ηες θαηαλοκής ηοσ εηζοδήκαηος ζηης ΗΠΑ ηο πιοσζηόηερο 5% 

ηοσ πιεζσζκού έτεη ηο 14% ηοσ εηζοδήκαηος ηφλ ΗΠΑ. Εάλ  ιάβοσκε σπόυε κας όηη ε 
τώρα ασηή έτεη περίποσ ηα 35% ηοσ παγθόζκηοσ εηζοδήκαηος θαη ηα 5,2% ηοσ 
παγθόζκηοσ πιεζσζκού, λα βρεζεί ηη ποζοζηό ηοσ παγθόζκηοσ πιεζσζκού 
αληηπροζφπεύεη ηο 5% ηφλ Ακερηθαλώλ θαη ηη ποζοζηό ηοσ παγθόζκηοσ εηζοδήκαηος 
έτοσλ. 

 
  


