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Πεπίλητη 

 Ζ εγθιεκαηηθφηεηα είλαη έλα απφ ηα κείδνλα πξνβιήκαηα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Ζ 

ζπζρέηηζή ηεο κε ηε θηψρεηα, απνηέιεζε θαη απνηειεί έλα ακθηιεγφκελν δήηεκα. ηφρνο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη ε δηεξεχλεζε απηήο ηεο ζρέζεο, ηφζν κε ηε ρξήζε κεζφδσλ 

θιαζζηθήο ζηαηηζηηθήο, φζν θαη κε ηε ρξήζε κεζφδσλ ρσξηθήο αλάιπζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, 

κειεηψληαη ζηνηρεία 32 επξσπατθψλ πεξηθεξεηψλ, γεσγξαθηθήο ππνδηαίξεζεο NUTS 2, ηα 

νπνία αθνξνχλ ζε θνηλσληθννηθνλνκηθνχο δείθηεο, αιιά θαη ζηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαζεκίαο εμ‟ απηψλ. Σφζν ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο, αιιά θαη ηεο 

ρσξηθήο αλάιπζεο, παξήρζεζαλ κέζσ ηνπ αλνηρηνχ θψδηθα ηεο R.   

 Αξρηθά, πξνζεγγίδνληαη νη νξηζκνί ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ θαη ελ ζπλερεία ηε ζχλδεζή ηνπ, κε δηάθνξεο παξακέηξνπο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

εμεγήζνπλ ηε δηφγθσζή ηνπ, ζε ζρέζε κε ην θαηλφκελν ηεο θηψρεηαο. Αθνινχζσο, 

παξνπζηάδνληαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο έρνπλ αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηεο 

πεξηβαιινληηθήο εγθιεκαηνινγίαο, θαη επηθεληξψλνληαη ζηε κειέηε ηνπ ρψξνπ, σο 

ζεκαληηθήο παξακέηξνπ. ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, φιεο εθείλεο νη 

κέζνδνη, νη νπνίεο ζα εθαξκνζηνχλ ζην ηειεπηαίν θαη θπξηφηεξν ηκήκα ηεο εξγαζίαο. Απηφ 

πεξηιακβάλεη, ηελ παξνπζίαζε πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ ππφ εμέηαζε 

κεηαβιεηή, ηελ θαηαζθεπή ζεκαηηθψλ ραξηψλ, ηε δηεξεχλεζε χπαξμεο ρσξηθήο 

απηνζπζρέηηζεο θαη ηε δηεξεχλεζε χπαξμεο ρσξηθψλ αληζνηήησλ, γηα ηα δεδνκέλα. Δπίζεο, 

αλαπηχζζνληαη εξκελεπηηθέο κέζνδνη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, ηφζν κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο, φζν θαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο γεσγξαθηθά ζηαζκηζκέλεο 

παιηλδξφκεζεο. Ζ ηειεπηαία ελφηεηα, αθνξά ζηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα, ζηα νπνία 

θαηέιεμε ε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή εξγαζία, κέζα απφ ηνλ ζπγθεξαζκφ ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ, ησλ κεζφδσλ αλάιπζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ.  
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Abstract 

 Crime is one of the major problems of modern societies. Its correlation with poverty has 

been and is until now, a controversial issue. The aim of this dissertation is to investigate this 

relationship, using both classical statistical and spatial analysis methods. For this purpose, 

data from 32 European regions, of NUTS 2 geographic subdivisions, which are relevant to 

socio-economic indicators and their demographic characteristics, are being studied. Both the 

results of statistical and spatial analysis were produced, through R open source code. 

 Initially, the definitions of crime are approached, with a view to understanding the 

phenomenon and then linking it, with various parameters that can explain its expansion, in 

relation to the phenomenon of poverty. Subsequently, theoretical approaches, developed in 

the context of environmental criminology, are presented, focusing on the study of space, as an 

important parameter. As follow, all those methods which will be applied in the last and main 

part of the dissertation are analyzed, on a theoretical level. This includes the presentation of 

descriptive statistical measures for the variable under consideration, the construction of 

thematic maps, the investigation of the existence of spatial autocorrelation and the 

investigation of the existence, of spatial inequalities for the data. Also, interpretive methods of 

data analysis are developed, both through the application of the multiple regression, and 

through the application of the geographically weighted regression. The final section, relates to 

the most important results, in which this research work has ended up, through combining the 

conclusions, of the methods of analysis applied. 
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2. ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, απνηειεί έλα εξψηεκα ην νπνίν απαζρφιεζε θαη 

απαζρνιεί αθφκε ηνλ ρψξν ηεο εγθιεκαηνινγηθήο επηζηήκεο. Σν έγθιεκα απνηειεί 

αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο, θαη επηπιένλ ζπλζέηεη έλα ηδηαίηεξα δεκνθηιέο θαη ειθπζηηθφ 

δήηεκα. Ζ εχιεπηε πξνζέγγηζή ηνπ,  κέζα απφ ινγνηερληθά έξγα, αιιά θπξίσο κέζα απφ ηελ 

ηειεφξαζε, ην ελέηαμε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, σο θάηη ην δεδνκέλν 

θαη αλαπφθεπθην. Απφ απηή ηε ζθνπηά, νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ηα εγθιήκαηα απινπνηείηαη, 

θαη ηα άηνκα πξνζπαζνχλ λα αληηιεθζνχλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηηο θαηαζηάζεηο απηέο κε 

πεξηζζφηεξν θξηηηθή καηηά, αγλνψληαο ηνλ θίλδπλν. Ζ γνεηεία πνπ πξνζδίδεηαη ζε απηέο, είηε 

κέζα απφ ηελ κηθξή νζφλε είηε κέζα απφ δηάθνξα έξγα κπζνπιαζίαο, ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πεπνίζεζε ησλ αηφκσλ φηη δε δηαηξέρνπλ θίλδπλν  ζπκαηνπνίεζεο, αιιά θαη κε ηελ αζθαιή 

ηνπο γλσξηκία κε ην ρψξν ηνπ εγθιήκαηνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ππάξρεη κεγάιε 

αβεβαηφηεηα, φζνλ αθνξά ζηελ εγθιεκαηηθφηεηα (Attewell, 2010). Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ελ 

ζπλερεία, ν έιεγρνο θαη ε κείσζε ηνπ βαζκνχ απηήο ηεο αβεβαηφηεηαο, απνηεινχλ δεηήκαηα 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, θαζψο ε αλαζθάιεηα απηή επηδξά ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη ζηνλ θνηλσληθφ 

ηζηφ κίαο ρψξαο, κέζα απφ δηάθνξνπο ηξφπνπο.  

Γεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα θαη ηνπ αζηαζνχο 

πεξηβάιινληνο πνπ απηή δεκηνπξγεί, ην εξψηεκα πνπ εγείξεηαη είλαη, θαηά πφζνλ νη 

δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηα άκεζα επαθφινπζα απηψλ, ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εκθάληζε εγθιεκάησλ.  

Ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα, ν Αξηζηνηέιεο ζπζρέηηζε ηε θηψρεηα θαη ην έγθιεκα, 

αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά : «Ζ θηψρεηα είλαη ν γνληφο ηεο επαλάζηαζεο θαη ηνπ 

εγθιήκαηνο». χκθσλα κε ηνλ Abraham Maslow (1943), έλα άηνκν ζέιεη λα εθπιεξψλεη ηηο 

αληθαλνπνίεηεο αλάγθεο ηνπ. Οη αλάγθεο απηέο, είλαη ηεξαξρηθά δνκεκέλεο, ζχκθσλα κε ηελ 

πξνηεξαηφηεηα ηθαλνπνίεζήο ηνπο. Πξσηαξρηθέο, είλαη νη αλάγθεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε 

ηηο ειιείςεηο ελφο αηφκνπ (Deficiency Needs) ζε επίπεδν βηνπνξηζκνχ, ελψ ππάξρεη θαη κία 

άιιε θαηεγνξία αλαγθψλ (Being Needs), νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ απηνπξαγκάησζε θαη 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ αηφκνπ, σο πξνζσπηθφηεηαο.  Γίλεηαη αληηιεπηφ, πσο φηαλ ηα άηνκα 

δελ έρνπλ δηαζθαιίζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ειιείςεσλ, δελ είλαη ζε ζέζε λα δηεξεπλήζνπλ 

ηηο αλάγθεο απηνπξαγκάησζήο ηνπο.  Ζ θηψρεηα πνπ βηψλνπλ, απνηειεί ηζρπξή απφδεημε, πσο 

φηαλ νη βαζηθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ, παξακέλνπλ αληθαλνπνίεηεο, ηα άηνκα παχνπλ λα 

παξαθηλνχληαη, γηα ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο αλαγθψλ.  

Ζ δσή ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο, έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ ςπρνινγηθή επεκεξία ησλ 

αηφκσλ. Όηαλ απηά παξακέλνπλ δηαξθψο εθηεζεηκέλα ζε νηθνλνκηθέο πηέζεηο, θάλνληαο 

ζπλερείο ζπκβηβαζκνχο, ζρεηηθoχο κε ηε δηαρείξηζε ηεο ξνπηίλαο ηνπο, ηεο  ηθαλνπνίεζεο 

ησλ αλαγθψλ θαη ησλ επηζπκηψλ ηνπο, έρνπλ κεησκέλε ηθαλφηεηα απηνειέγρνπ (Adamkovič 
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&Martončik, 2017). Χο απηνέιεγρνο, νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αληηζηέθεηαη ζε 

δειεαζηηθά εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ (εμαπάηεζε, θινπή) θαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ, 

λα κελ αληηδξά κε γλψκνλα ηελ παξφξκεζε (Diamond, 2013). Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

θηψρεηαο θαη ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε πσο φηαλ ηα άηνκα βηψλνπλ 

απνζηέξεζε (φρη απφ επηινγή, αιιά εμαηηίαο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο ζε αγαζά), ζα 

πξνζπαζήζνπλ λα ηα απνθηήζνπλ απφ απηνχο πνπ ηα έρνπλ (Bharadwaj, 2014).  
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3. ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ    
 

3.1 ΟΡΙΜOΙ   ΣΟΤ ΔΓΚΛΗΜΑΣΟ  

 Οη φξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έγθιεκα είλαη αξθεηνί. Μεξηθέο θνξέο κάιηζηα ζπγρένληαη 

σο ζπλψλπκνη, ελψ θάζε φξνο πξνζδίδεη θαη δηαθνξεηηθή ζεκαζία.  Έηζη, ζπλεζίδεηαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη «εγθιεκαηηθφηεηα», «απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά» θαη 

«παξαβαηηθφηεηα» (ebook.edu, 2007).  

 Ζ απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά, απνηειεί κία κεγαιχηεξε θαηεγνξία, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ηελ  εγθιεκαηηθφηεηα θαη ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά (ebook.edu, 2007). Ζ δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ δχν ππνθαηεγνξηψλ, έγθεηηαη ζην βαζκφ ζνβαξφηεηαο ηνπ δηαπξαρζέληνο 

(Μπαθηξηδφγινπ, 2015). Οη παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, απνηεινχλ κία γεληθφηεξε έλλνηα, ε 

νπνία δελ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζε αμηφπνηλεο, βάζεη λφκνπ πξάμεηο. Αλαθέξεηαη θαη ζε 

εθείλεο ηηο πξάμεηο, νη νπνίεο αληηβαίλνπλ ζηα εζηθά ζσζηά γηα ηελ θνηλσλία πξφηππα, δε 

γίλνληαη απνδεθηέο απφ απηή θαη ηηο απνδνθηκάδεη σο  εγθιεκαηηθέο.  

 Οπνηαδήπνηε κειέηε ηνπ εγθιήκαηνο, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ηνπ λφκνπ.  

Δγθιεκαηηθέο, ραξαθηεξίδνληαη νη πξάμεηο εθείλεο, νη νπνίεο αληηβαίλνπλ ζηα φζα νξίδεη ν 

πνηληθφο λφκνο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην «έγθιεκα νξίδεηαη σο πξάμε άδηθε, θαηαινγηζηή 

ζην δξάζηε θαη αμηφπνηλε απφ ην λφκν» (Π. Κ. Άξζξν 14). Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ κε ηελ 

παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, είλαη πσο θαη νη δχν, ζπληζηνχλ κία ζχγθξνπζε, κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ πνπ ηηο πηνζεηνχλ θαη ησλ θνηλσληθά απνδεθηψλ πξνηχπσλ θαη θαλφλσλ.  

 Ο πξναλαθεξζείο νξηζκφο, «δελ απεηθνλίδεη επαξθψο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ εγθιεκαηηθνχ 

θαηλνκέλνπ θαη δελ αληαπνθξίλεηαη, ζε απηφ πνπ νη θνηλσλνί θαη ηα ζχκαηα, 

αληηιακβάλνληαη σο έγθιεκα» (Βιάρνπ, 2016). Δζηηάδεη ζηα κέηξα πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

εκθάληζε εγθιεκαηηθφηεηαο θαη πψο απηή νξηνζεηείηαη, εληφο ηνπ ζπλφινπ ησλ έλλνκσλ 

θαλφλσλ κίαο θνηλσλίαο.. Σα άηνκα κίαο θνηλσλίαο αληηιακβάλνληαη σο έγθιεκα θαη άιιεο 

πξάμεηο ή ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο δελ θαιχπηνληαη απφ απηφλ ηνλ νξηζκφ. Οη λφκνη είλαη 

ζρεηηθνί θαη πάληα ηζηνξηθά δηακνξθσκέλνη. Πνιινί εγθιεκαηνιφγνη, δηαηείλνληαη πσο ε 

κειέηε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε κειέηε, ππφ ην πξίζκα 

ηεο δηθαηνζχλεο. Απηφ, ζα θαζηζηνχζε ηελ εγθιεκαηνινγία, κία ζπληεξεηηθή θαη ζπκβαηηθή 

επηζηήκε (Carrabine et al., 2009), πνπ επηρεηξεί φκσο λα πξνζεγγίζεη έλα θαηλφκελν κε 

πνιιέο εθθάλζεηο. Ζ πξνζέγγηζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, ζπλάπηεηαη κε ζχλζεηα θνηλσληθά 

ραξαθηεξηζηηθά, γηα απηφ θαη απνηειεί έλα πνιχπιεπξν θνηλσληθφ θαηλφκελν. Απηφ, θαζηζηά 

δχζθνιε ηελ ελλνηνινγηθή ηεο νξηνζέηεζε, θαζψο ζρεηίδεηαη κε έλα επξχ θάζκα ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. 
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 ε παγθφζκηα θιίκαθα, ην άηνκν πθίζηαηαη κία πνιπδηάζηαηε ππνβάζκηζε (θαηάξξεπζε 

εζηθψλ αμηψλ, άγρνο γηα ην κέιινλ, νηθνλνκηθή αλαζθάιεηα, ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα, 

ςπρηθά λνζήκαηα). Όια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, φηαλ βξνπλ ην θαηάιιειν έδαθνο, 

δεκηνπξγνχλ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο επλννχλ ηελ εκθάληζε εγθιεκάησλ. ηα 

κεγάια θαη ζχγρξνλα αζηηθά θέληξα, ε πνζνηηθή ζπγθέληξσζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, ηείλεη 

λα είλαη κεγαιχηεξε θαη νη ζπλζήθεο εγθιεκαηνγέλεζεο επλντθφηεξεο , ζε ζρέζε κε άιιεο 

πεξηνρέο.  

 Οη αηηίεο ηεο εγθιεκαηνγέλεζεο ζηα ζχγρξνλα αζηηθά θέληξα, εζηηάδνπλ ζε ηέζζεξηο 

επηκέξνπο θαηεγνξίεο : ζηα ςπρνινγηθά αίηηα, ζηα βηνινγηθά αίηηα, ζηα νηθνλνκηθά αίηηα , 

θαζψο θαη ζηηο επηθξαηνχζεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Οη πξνζεγγίζεηο απηέο, 

επηρεηξνχλ λα δηεξεπλήζνπλ πέξα απφ ηα ζηελά φξηα ηεο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο, 

θαηαλνψληαο ηηο ζχγρξνλεο δνκέο θαη ηνλ πνιηηηζκφ.  

 Οη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο δηαδξακαηίδνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζε φιεο ηηο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη εγθιεκαηνιφγνη νξίδνπλ, πψο ηα άηνκα ηα νπνία 

εκπιέθνληαη ζε εγθιεκαηηθέο πξάμεηο, ηείλνπλ λα θέξνπλ νξηζκέλα θνηλά  ραξαθηεξηζηηθά, 

ρσξίο απηφ φκσο λα ζπληζηά απαξαίηεηα ιφγν εθδήισζεο αληηζπκβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Ζ 

εθδήισζε, είλαη ηειηθά έλα απνηέιεζκα, ζπλαξηήζεη ηνπ ρψξνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ (Ρεξξέο, 

2010). Όπσο αλαθέξεηαη (Ρεξξέο, 2010), νη θνηλσληθέο αληηζέζεηο ππξνδνηνχλ θαη 

λνκηκνπνηνχλ ζην κπαιφ ησλ ππνςήθησλ δξαζηψλ, πνπ δηαπξάηηνπλ γηα παξάδεηγκα, 

εγθιήκαηα θαηά ηεο πεξηνπζίαο, ηηο πξάμεηο ηνπο, νη νπνίεο ηειηθψο ζρεηίδνληαη κε ην 

αίζζεκα θαησηεξφηεηαο πνπ βηψλνπλ ιφγσ θνηλσληθψλ - νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ. 

 Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά, ζε νηθνλνκηθέο αηηίεο εγθιεκαηνγέλεζεο, δχν είλαη νη βαζηθφηεξεο 

παξάκεηξνη πνπ πξσηίζησο δηεξεπλψληαη. Απηέο είλαη, ε θηψρεηα, ηα επίπεδα ηεο αλεξγίαο, 

ην εηζφδεκα ησλ αηφκσλ θαη ε γεληθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο κίαο ρψξαο, 

φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη κέζα απφ δηάθνξνπο δείθηεο. Ζ θηψρεηα πξνθαιεί νξγή θαη νδεγεί 

ηα άηνκα ζηελ πηνζέηεζε αθξαίσλ ζπκπεξηθνξψλ. Απνηειεί έλα θαηλφκελν, ην νπνίν κπνξεί 

λα ελεξγνπνηήζεη θαη λα παξαθηλήζεη ηελ εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, θαζψο εληείλεη ηηο 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο. Σα άηνκα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο, λα κεηψζνπλ ηελ πθηζηάκελε 

δηαθνξά, πηνζεηνχλ παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

 Οη έλλνκεο θαη νη παξάλνκεο πξάμεηο, απφθηεζεο αγαζψλ, απνηεινχλ έθθξαζε ησλ ίδησλ 

αλαγθψλ γηα ηα άηνκα. Ζ δηαθνξνπνίεζε εληνπίδεηαη φρη ζην ζθνπφ, αιιά ζηα κέζα 

επίηεπμήο ηνπ (Πεξπέξεο, 2016). 
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3.2 ΦΣΩΥΔΙΑ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ 

 Πνιιέο πξνζεγγίζεηο ηεο θηψρεηαο ελζσκαηψλνπλ έλλνηεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

Ζ θηψρεηα είλαη κία έλλνηα, ε νπνία εζηηάδεη θπξίσο ζηελ πιηθή απνζηέξεζε. Ο θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο, απνηειεί έλα πην ζχλζεην θαηλφκελν. Πεξηιακβάλεη ηελ έιιεηςε ή ηελ 

αδπλακία πξφζβαζεο ζε πφξνπο, ηελ απνζηέξεζε δηθαησκάησλ, ηελ αδπλακία ζπκκεηνρήο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ κίαο θνηλσλίαο. Δπεξεάδεη 

ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κίαο θνηλσλίαο, φζν θαη ζηελ ηζφηεηα θαη ηε ζπλνρή ηεο 

θνηλσλίαο ζην ζχλνιφ ηεο. Σα άηνκα κίαο θνηλσλίαο, κπνξεί λα ζεσξεζνχλ φηη βξίζθνληαη ζε 

θαηάζηαζε θηψρεηαο, φηαλ δε δηαζέηνπλ πφξνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ βηνπνξηζηηθψλ ηνπο 

αλαγθψλ, φηαλ δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη λα έρνπλ ηηο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο θαη ηηο επθνιίεο, πνπ είλαη ζπλήζεηο ησλ θνηλσληψλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ. 

 

3.3 ΑΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ  ΚΑΙ ΔΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ  

 Οη αζηηθέο πεξηνρέο ηείλνπλ λα ζπγθεληξψλνπλ κεγάια κέξε ηνπ πιεζπζκνχ θαζψο νη 

επθαηξίεο πξφζβαζεο ζε αγαζά είλαη πεξηζζφηεξεο θαη ππάξρεη κεγαιχηεξν εχξνο επηινγψλ, 

νη νπνίεο  κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ δηακφξθσζε ελφο θαιχηεξνπ επηπέδνπ δσήο. 

Απηφο είλαη θαη έλαο ιφγνο, γηα ηνλ νπνίν ηα ζχγρξνλα αζηηθά θέληξα, απνηεινχλ πφιν έιμεο 

κεηαλαζηψλ, κε απνηέιεζκα ηελ πςειή ζπγθέληξσζή ηνπο ζε απηά. Έηζη, νη πεξηνρέο απηέο 

ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο, ησλ έληνλσλ ξπζκψλ δσήο ζε απηέο, ηεο εηεξνγέλεηαο ηνπ 

πιεζπζκνχ αιιά θαη ησλ απξφζσπσλ ζρέζεσλ πνπ ηηο ραξαθηεξίδνπλ, δεκηνπξγνχλ 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο εκθάληζεο εγθιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (Malik, 2016). ηα κεγάια 

θαη ζχγρξνλα αζηηθά θέληξα, φπνπ ππάξρεη ζπλήζσο κεγάιε ζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ, 

ζπλήζσο παξαηεξνχληαη θαη κεγαιχηεξεο εηζνδεκαηηθέο δηαθνξέο, αιιά θαη επηδείλσζε ησλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ αηφκσλ (Sekkat, 2013).. Δλ νιίγνηο, φηαλ ζε κία πεξηνρή ππάξρεη 

κεγάιε ζπζζψξεπζε αλζξψπσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απξφζσπεο δνκέο θαη ζρέζεηο πνπ 

ελππάξρνπλ, πθίζηαηαη κία θνηλσληθή αζηάζεηα θαη απνδφκεζε, ε νπνία δε ζπλδξάκεη ζηελ 

θαηεχζπλζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο έμαξζεο ηνπ εγθιεκαηηθνχ θαηλνκέλνπ. Σν έγθιεκα 

πθίζηαηαη ζε πεξηνρέο φπνπ νη δπλεηηθνί παξαβάηεο ζε ζρέζε κε ηνπο ελ δπλάκεη ζηφρνπο – 

ζχκαηά ηνπο, ζα έρνπλ κεγαιχηεξε επθνιία ζην λα δηαπξάμνπλ θάπνην έγθιεκα ρσξίο απηφ 

λα ζπλεπάγεηαη γηα ηνπο ίδηνπο θάπνην θφζηνο (Brantingham & Brantingham,1995) ή ζε 

πεξηνρέο φπνπ ε σθέιεηα πνπ απνθνκίδεη ην άηνκν απφ ηελ ηέιεζε ηεο παξάλνκεο πξάμεο, 

είλαη κεγαιχηεξε ηνπ θφζηνπο ηεο (Glaser & Sacerdote,1999). Έηζη, έλα αζηηθφ πεξηβάιινλ 

ζπλζέηεη έλαλ θαηάιιειν ηφπν δηάπξαμεο εγθιεκάησλ, θαζψο δηαζέηεη θαηαιιειφηεξνπο θαη 

πην εχθνια εληνπίζηκνπο ζηφρνπο, ελψ αληίζηνηρα ηα άηνκα είλαη πην επηξξεπή ζην λα 

ελδψζνπλ ζε ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο, ελ αληηζέζεη κε έλα αγξνηηθφ πεξηβάιινλ (Malik, 2016) 
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 Μεξηθέο νκάδεο αηφκσλ είλαη θχζεη επηξξεπείο,  ζηε ζχιιεςε θαη ζηελ ηέιεζε 

εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ. Ζ εθδήισζή  ηνπο πνιιέο θνξέο, πξνυπνζέηεη θαη ηε δηακφξθσζε 

ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ. Ζ κεηάβαζε απφ ην ζρεδηαζκφ ζηελ ηέιεζε κίαο πξάμεο, 

ελδερνκέλσο λα είλαη ην απνηέιεζκα ζπζζψξεπζεο αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, απφξξνηαο 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ηνλ νπνίν βηψλνπλ, απηέο νη νκάδεο αηφκσλ (Ρεξξέο, 2010). Ο 

θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, είλαη επίζεο έλα ζχλζεην θαηλφκελν, ην νπνίν κπνξεί λα ζρεηίδεηαη 

κε δηάθνξεο παξακέηξνπο.  

 Δίλαη γεληθψο παξαδεθηφ, φηη νη θνηλσληθέο αληηζέζεηο δεκηνπξγνχλ ζπγθξνχζεηο. Ο 

πινχηνο δεκηνπξγεί αηζζήκαηα δεινθζνλίαο ζηα άηνκα ηα νπνία δελ ηνλ θαηέρνπλ, κε 

απνηέιεζκα λα λνκηκνπνηεί ζηε ζπλείδεζή ηνπο, ηηο παξάλνκεο πξνζπάζεηεο απφθηεζήο ηνπ. 

Δπίζεο, ν πινχηνο θαηαηάζζεη ηα άηνκα  ζε θνηλσληθέο βαζκίδεο θαη απνηειεί κέζν ηζρχνο 

θαη θχξνπο. Σα άηνκα αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ, ζε έλαλ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ, 

βηψλνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ ηηκσξία ησλ πξάμεψλ ηνπο θαη ηα επαθφινπζά ηεο. Σν 

γεγνλφο απηφ, δεκηνπξγεί δηαθνξεηηθά θνηλσληθά απνδεθηά φξηα, ζε φ,ηη αθνξά ζηελ αλνκία 

θαη ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο, νμχλνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο θνηλσληθέο 

δηαθνξέο.  Tα άηνκα βηψλνπλ ην δηαρσξηζκφ θαη ηνλ ζεσξνχλ ππεχζπλν γηα ηε δπζρεξή ζέζε 

ζηελ νπνία βξίζθνληαη. Άκεζε ζπλέπεηα, απνηειεί ε άξζε  ησλ  νπνηνλδήπνηε εζηθψλ 

αλαζηνιψλ, ζρεηηθά κε ην λα πξνρσξήζνπλ ζε θάπνηα εγθιεκαηηθή ελέξγεηα (Ρεξξέο, 2010).   

3.4 ΑΝΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΦΟΒΟ ΣΟΤ ΔΓΚΛΗΜΑΣΟ  
 

 Ζ ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα , εηδηθά ζε έλα ζχγρξνλν αζηηθφ πεξηβάιινλ, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιππινθφηεηα, έληνλνπο βηνηηθνχο ξπζκνχο, 

πνηθηιφηεηα θαη έιιεηςε εγγχηεηαο ζε φ,ηη αθνξά ηηο πεξηζζφηεξεο αλζξψπηλεο ζρέζεηο πνπ 

ζεκειηψλνληαη, ζηα πιαίζηα κίαο πφιεο. Άκεζε ζπλέπεηα απηψλ, απνηειεί ην άγρνο θαη ε 

αλαζθάιεηα, πνπ αλαπηχζζνληαη ζε απηφ ην ηαρέσο εμειηζζφκελν πεξηβάιινλ. Ζ 

αλαζθάιεηα απηή πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα εληφο ηεο  θνηλσλίαο, είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε θαη 

κε ην θφβν ηνπ εγθιήκαηνο.  

 Ο θφβνο απηφο, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κία ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ζην έγθιεκα 

θαη ζηα ζρεηηθά κε απηφ ζχκβνια (Tandogan & Ilhan, 2016). Αθφκε, ηνπ απνδίδεηαη  ν 

νξηζκφο ηεο ινγηθήο ή ηεο παξάινγεο αληίδξαζεο, φηαλ πθίζηαηαη κία θαηάζηαζε 

ζπλαγεξκνχ θαη φηαλ ππάξρεη ε πεπνίζεζε, πσο θάπνηνο κπνξεί λα γίλεη ζηφρνο 

ζπκαηνπνίεζεο (Εαξαθσλίηνπ, 2009).  

 Με θαηαζηξνθηθέο ηηο επηπηψζεηο γηα ηε δσή ησλ αηφκσλ, ν θφβνο ηνπ εγθιήκαηνο σο 

θνηλσληθφ πξφβιεκα, έρεη πνιιά αξλεηηθά επαθφινπζα, ηφζν ζε αηνκηθφ επίπεδν, φζν θαη 

ζηε θνηλσλία, ζηελ νηθνλνκία αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία θνηλσληθήο ζπλεθηηθφηεηαο. Ο θφβνο 
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ηνπ εγθιήκαηνο ζπλεπάγεηαη έλα έκκεζν θφζηνο γηα κία θνηλσλία (Hale, 1996). Ζ 

θαηάξξεπζε απηή, είλαη ηθαλή λα νδεγήζεη ζε θνηλσληθή αιινηξίσζε. Όζν πην κεησκέλε 

εκθαλίδεηαη ε θνηλσληθή ζπλνρή, ηφζν απμάλεηαη ε θνηλσληθή απνδηνξγάλσζε θαη  ν θφβνο 

ηνπ εγθιήκαηνο (Chataway & Hart, 2016). Πιήηηνληαη ζεκαληηθά, ε θνηλσληθή εηξήλε θαη ην 

θνηλφ αίζζεκα εκπηζηνζχλεο, ελψ παξάιιεια απνδπλακψλνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν, νη ήδε 

«ραιαξέο» αλζξψπηλεο ζρέζεηο. Σα άηνκα βηψλνληαο απηά ηα αηζζήκαηα, ηνπ θφβνπ θαη ηεο 

αλαζθάιεηαο, πεξηνξίδνπλ ηελ θνηλσληθφηεηά ηνπο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ξνπηίλαο ηνπο θαη 

εγθαηαιείπνπλ πνιιέο απφ ηηο ζπλήζεηέο ηνπο. Απνθεχγνπλ λα εκπιέθνληαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ελδερνκέλσο λα ηνπο εθζέζνπλ ζε θίλδπλν ζπκαηνπνίεζεο, 

απνκνλψλνληαη πεξηζζφηεξν ζηα ζπίηηα ηνπο ή επηιέγνπλ λα θπθινθνξήζνπλ θαηά ηηο ψξεο 

εθείλεο θαη ζηηο πεξηνρέο εθείλεο, πνπ ζεσξνχλ ιηγφηεξν επηθίλδπλεο, ελψ απνθεχγνπλ ηε 

ζπλαλαζηξνθή κε άηνκα ηα νπνία ζεσξνχλ χπνπηα. Ο θφβνο θαη νη πεξηνξηζκνί απηνί 

ζρεκαηίδνπλ έλαλ θαχιν θχθιν. Όζν δηνγθψλεηαη ν θφβνο, ηφζν ηα άηνκα πεξηνξίδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο, γεγνλφο ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ απμάλεη ην θφβν (Hale, 1996).

 Γηαθαίλεηαη ινηπφλ απφ ηα παξαπάλσ, φηη ε «πγεία» κίαο θνηλσλίαο, αληαλαθιάηαη ζην 

βαζκφ πνπ ηα κέιε ηεο, ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλσληθή δσή ηνπ ηφπνπ (Piscitelli & Perrella, 

2017). Όζν απηφ, δελ θαζίζηαηαη δπλαηφ, ε επεκεξία θαη ε θνηλσληθή ηζνξξνπία, ηίζεληαη 

ππφ ακθηζβήηεζε.  

3.5 ΚΟΣΟ ΔΤΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ  
 

 ε κία πεξηνρή  πνπ καζηίδεηαη απφ αλεξγία, νη επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο είλαη ιίγεο, θαηά 

απηφ ηνλ ηξφπν ινηπφλ δηακνξθψλεηαη θαη ην θφζηνο επθαηξίαο επηινγήο εγθιεκαηηθψλ 

δξάζεσλ έλαληη λφκηκσλ, ην νπνίν ηείλεη λα είλαη κηθξφ (Melick, 2003). Γηεπθξηλίδεηαη, πσο 

φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζε θφζηνο επθαηξίαο εγθιήκαηνο, λνείηαη ε απψιεηα σθέιεηαο ή ην 

ξίζθν πνπ αλαιακβάλεη θαλείο, φηαλ επηιέγεη κία δξαζηεξηφηεηα (εγθιεκαηηθή ή παξάλνκε) 

έλαληη κίαο άιιεο (λφκηκεο). Δπίζεο, ν εθάζηνηε παξαβάηεο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα 

νξζνινγηθφ άηνκν, ην νπνίν επηδηψθεη ην κέγηζην δπλαηφ θέξδνο (σθέιεηα απφ ηελ ηέιεζε 

παξάλνκσλ ελεξγεηψλ), κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο (ειαρηζηνπνίεζε θηλδχλνπ 

ζχιιεςεο) θαη θαηαβνιή ηεο κηθξφηεξεο δπλαηήο πξνζπάζεηαο (Ρεξξέο, 2010). Σν θφζηνο 

επθαηξίαο ηνπ εγθιήκαηνο, ζπληζηά ην θαζαξφ φθεινο ηεο έλλνκεο δξαζηεξηφηεηαο, ην νπνίν 

ράλεηαη, ελφζσ ζρεδηάδεηαη, εθηειείηαη θαη επηηπρψο απνθξχπηεηαη κία παξάλνκε πξάμε. Όζν 

ρακειφηεξν είλαη ην εηζνδεκαηηθφ επίπεδν ελφο αηφκνπ, ηφζν κηθξφηεξν είλαη ην θφζηνο 

επθαηξίαο ηνπ λα εκπιαθεί ζε κία παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα. (Shepherd & Rubin, 1968). Σν 

ελδερφκελν φθεινο, ζπληζηά ηνλ πξνσζεηηθφ παξάγνληα (pushing factors) ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο, ελψ ηα ςπρνγελή ή πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπληζηνχλ ηα 

αληηθίλεηξα (resistant factors), κε ηελ έλλνηα ησλ ςπρνγελψλ ή πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ 
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πνπ επηθξαηνχλ, φηαλ επηρεηξείηαη κία εγθιεκαηηθή ελέξγεηα (Ρεξξέο, 2010). Χζηφζν, 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηε κειέηε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο παξνπζηάδεη φρη κφλν ην πνηεο είλαη 

νη ζπλζήθεο πνπ ππνζάιπνπλ ηελ εγθιεκαηηθφηεηα, αιιά θαη ην πνπ, δειαδή ην  ρσξηθφ 

πιαίζην ζην νπνίν εμειίζζεηαη. 

3.6 ΔΓΚΛΗΜΑΣΑ ΚΑΙ Η ΥΩΡΙΚΗ ΣΟΤ ΓΙΑΣΑΗ  
 

  Ζ Γεσγξαθία, ζχκθσλα κε ην Oxford Dictionaries online (2018), νξίδεηαη σο ε κειέηε 

ησλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο γεο θαη ηεο αηκφζθαηξαο, θαζψο θαη ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηή επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο θαηαλνκήο ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη ηεο πνιηηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Καζίζηαηαη ζαθέο, πσο φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα κειέηε 

εγθιεκάησλ, ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζην θνκκάηη ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ζε ζρέζε κε ηα θαηά ηφπνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη φρη ζηελ θαηεμνρήλ κειέηε 

ησλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ζ αλάγθε κειέηεο απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ, νδήγεζε ζηελ 

αλάπηπμε ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο, ε νπνία νπζηαζηηθά αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ρσξηθψλ 

πξνηχπσλ , ζηαηηθψλ ή εμειηζζφκελσλ θαηλνκέλσλ, αλζξσπνγελνχο ηαπηφηεηαο, πάλσ ζηελ 

επηθάλεηα ηεο Γεο (Butorac & Marinović, 2017). Ζ κειέηε ηεο γεσγξαθίαο ηνπ εγθιήκαηνο, 

αθνξά ζηε κειέηε ηεο ρσξηθήο δηάζηαζεο ησλ εγθιεκάησλ (Warf, 2006). Ζ γεσγξαθία 

πεξηιακβάλεη ηξία ζρεηηδφκελα κεηαμχ ηνπο πεδία κειέηεο ηα νπνία  αθνξνχλ, ζηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ θαηλνκέλσλ πάλσ θαη θνληά ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο, ζηε 

κειέηε ησλ αιιειεμαξηήζεσλ κεηαμχ θαηλνκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, ζηε 

δηεξεχλεζε πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ ρσξηθή δηάζηαζε πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζζεί ε ζεκαζία 

ηνπ ρψξνπ σο κεηαβιεηήο (Μαινχηαο,  1986).  

 Ζ κειέηε ησλ εγθιεκάησλ δελ κπνξεί λα δηεξεπλάηαη ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 

ρσξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ. Ο ρψξνο θαη ε γεσγξαθία, δελ πξνζαξηψληαη απιψο ζηα 

θαηλφκελα σο θάηη δεδνκέλν . Μαδί ζπλζέηνπλ κία ζρέζε αιιειεπίδξαζεο, ε νπνία απνθηά 

λφεκα, φηαλ κειεηάηαη ακθίδξνκα. 

 Σα εγθιήκαηα δελ θαηαλέκνληαη ηπραία ζην ρψξν. Αληηζέησο, ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη απφ 

θάπνην είδνο ρσξηθήο δνκήο. Ζ γεσγξαθία επεξεάδεη ηελ παξνπζία εγθιεκάησλ θαη ζπλεπψο 

ν ρψξνο απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα, θαζψο θάζε πεξηνρή επεξεάδεηαη απφ έλα 

δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ, φπσο ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν, ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηε 

δηαρείξηζή ηεο, ηηο επηξξνέο απφ άηππεο κνξθέο θνηλσληθνχ ειέγρνπ, αιιά θαη απφ ην γεγνλφο 

φηη ηα άηνκα ζε ζρέζε κε ην ρψξν, επίζεο δελ θαηαλέκνληαη νκνηφκνξθα, θάηη ην νπνίν 

νδεγεί ζε δηαθνξεηηθή ζπγθέληξσζε ηνπ εγθιήκαηνο (Eck et al., 2005). 
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  Αλ ζπλέβαηλε απηφ, ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο θάπνηνπ γεγνλφηνο ζα ήηαλ ίδηα παληνχ, θαη 

ζπλεπψο ε απεηθφληζή ηνπο δε ζα είρε θακία ηδηαίηεξε ζεκαζία. Όκσο, ηα εγθιήκαηα δελ 

θαηαλέκνληαη ηπραία θαη αθνινπζνχλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα γεσγξαθηθά κνηίβα. Απηά είλαη 

θαη ηα δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγθιήκαηνο, δειαδή ην φηη έρεη εγγελέο ην 

γεσγξαθηθφ πξνζδηνξηζηηθφ ζηνηρείν θαη ζπλεπψο δελ θαηαλέκεηαη ηπραία ζην ρψξν 

(Chainey, 2008).  

 Ζ ραξηνγξάθεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηψληαο έλαο ζχζηεκα γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ (Geographic Information 

System), θαζίζηαηαη δπλαηή ε ρσξηθή αλάιπζε πξνβιεκάησλ εγθιεκαηηθφηεηαο θαη άιισλ 

ζπλαθψλ κε απηή θαηαζηάζεσλ (Boba, 2005).   

 “Έλα ζχζηεκα γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ (Geographical Information System) είλαη έλα 

ζχζηεκα ππνινγηζηψλ γηα ηε ιήςε, ηελ απνζήθεπζε, ηελ ελζσκάησζε, ηελ αλάιπζε θαη ηελ 

πξνβνιή γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ”, (Home Office, 2005). 

 Ζ ραξηνγξάθεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο είλαη απηή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη θαη 

ρξεζηκνπνηεί, φιε ηε δηαζέζηκε πιεξνθνξία, ηελ νπνία κπνξεί λα ιάβεη έλαο εξεπλεηήο, 

ζπιιέγνληαο δεδνκέλα θαη πξνρσξψληαο ζηε δηαδηθαζία ηεο νπηηθνπνίεζεο, κέζσ ελφο 

ράξηε. πγθεθξηκέλα εμππεξεηεί ηε δηαδηθαζία απηή, κέζσ ηεο παξνπζίαζεο 

πξνζδηνξηζηηθψλ γηα ηα εγθιήκαηα ζηνηρείσλ, φπσο ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ησλ εγθιεκαηηψλ , 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πην επάισησλ ζηφρσλ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη παξαβάηεο 

κεηαθηλνχληαη γηα λα βξεζνχλ ζηε ζέζε – ζηφρν θαη ηειηθά κέζσ απηνχ, λα πξνζδηνξηζηνχλ 

θαη λα αλαδεηρζνχλ νη πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο (Chainey, 2008).  Έλαο ράξηεο απεηθφληζεο 

εγθιεκάησλ απνηειεί έλα ηειηθφ απνηέιεζκα, ην νπνίν δηακνξθψλεηαη απφ ηηο γλψζεηο ησλ 

αλζξψπσλ, απφ ηε ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ηα θαηαιιειφηεξα εμ‟απηψλ, απνβιέπνληαο 

ζηε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ πξφιεςεο ησλ εγθιεκάησλ (Home Office, 2005).  

 Ζ ραξηνγξάθεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, ζπληειεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηνλ έιεγρν θαη 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ εγθιήκαηνο. Μεηαμχ ησλ φζσλ πξναλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ζηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο ραξηνγξάθεζεο εγθιεκάησλ έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ θαη ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά. Μέζσ ηεο ρξήζεο ηνπο, δηεπθνιχλεηαη ην έξγν ηεο αζηπλνκίαο θαη 

απμάλεηαη ν ν βαζκφο αληαπφθξηζήο ηεο ζε επείγνπζεο θαηαζηάζεηο, ζπιιέγνληαη δεδνκέλα 

γηα ην ρψξν ησλ εγθιεκάησλ, ππάξρεη ππνζηήξημε ζην θνκκάηη πνπ αθνξά ζηελ αλαιπηηθή 

ελεκέξσζε ησλ αζηπλνκηθψλ, εληνπηζκφο ησλ θαηά ζπξξνή εγθιεκάησλ γηα ηελ θαιχηεξε 

δηεξεχλεζε ηεο γεσγξαθηθήο ηαπηφηεηαο ή ηνπ γεσγξαθηθνχ πξνθίι (φζνλ αθνξά ζηελ 

εγθιεκαηηθφηεηα) ηεο πεξηνρήο, θαζίζηαηαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο γεσγξαθηθψλ κνηίβσλ, 

ζχκθσλα κε ηα νπνία πξνζδηνξίδεηαη ε θαηαλνκή ησλ εγθιεκάησλ θαη  δηεπθνιχλεηαη ε 
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πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ησλ κεραληζκψλ, νη νπνίνη βξίζθνληαη πίζσ απφ ηελ ηέιεζε άλνκσλ 

πξάμεσλ. Δπίζεο, αλαπηχζζεηαη έλαο κεραληζκφο ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο 

ζηνρεπκέλεο αζηπλφκεπζεο ησλ πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ, πνπ θαζηζηά εθηθηή θαη ηελ 

θαιχηεξε κειινληηθή πξνζαξκνγή ηνπ (Wakefield & Fleming, 2009). 

 

3.6.1  ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ :  ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ ΣΗ ΔΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ  

  

Οη ράξηεο αλέθαζελ απνηεινχζαλ δηαχινπο επηθνηλσλίαο γηα ηνλ πνιηηηζκφ ησλ αλζξψπσλ. 

Σα παιαηφηεξα ζρέδηα ηα νπνία έρνπλ αλαθαιπθζεί, ρξνλνινγνχληαη αθφκα θαη 30.000 

ρξφληα πξηλ
1

. ηελ αξρή, απνηέιεζαλ απιέο απνηππψζεηο αθφκα θαη ζε ζπήιαηα, 

αθνινπζψληαο φκσο ηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ, ζπλέρηζαλ θαη απηέο λα εμειίζζνληαη θαη λα 

θέξνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ρξήζε ηνπο γηα απηφ ην ζθνπφ, 

πξνθχπηεη αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηα ηαμίδηα ησλ αλζξψπσλ θαη ηηο πξψηκεο κνξθέο ραξηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  ζηε λαπζηπινΐα, κεηαγελέζηεξα γηα ηε γεσγξαθηθή δηαίξεζε ησλ 

ζπλφξσλ ησλ ρσξψλ, γηα ζρεδηαζκφ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη πνιιέο άιιεο 

εθαξκνγέο.     

 Αλαηξέρνληαο ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα, δηαπηζηψλεηαη φηη ε εκθάληζε ηεο ραξηνγξάθεζεο 

ησλ εγθιεκάησλ, δελ απνηειεί κία ηδηαίηεξα ζχγρξνλε ηδέα. Σν ελδηαθέξνλ ζε πνιιέο 

πεξηφδνπο ππήξμε αξθεηά κεγάιν, ζηαδηαθά φκσο εμαζζελνχζε θαη νη ιφγνη πνπ ζπλεηέιεζαλ 

ζε απηφ, πνηθίιινπλ (Weisburd & McEwen,2015). Έλα απφ ηα πξψηα ζρεηηθά επξήκαηα, 

απεηθφληζεο ζε ράξηε πξνέξρεηαη απφ ηε Βαβπιψλα, ην νπνίν ρξνλνινγείηαη πεξί ην 2.300 

π.Υ. θαη πξφθεηηαη γηα κία απνηχπσζε ησλ ηεζζάξσλ ζεκείσλ ηνπ νξίδνληα, θαζψο θαη κία 

απνηχπσζε ζε έλαλ δίζθν θπθιηθνχ ζρήκαηνο ηεο ηεξήο πφιεο Νηπνχξ (ηζηνξηθή πεξηνρή ηεο 

Μεζνπνηακίαο θαη ηφηε ζξεζθεπηηθνχ θέληξνπ ησλ νπκέξησλ ζηε Βαβπιψλα) πεξί ηνλ 15ν  

αηψλα π.Υ., ν νπνίνο απεηθφληδε κε ζρεηηθή επθξίλεηα ην λαφ ηεο Δλιίι, ηνλ πνηακφ Δπθξάηε, 

δχν θαλάιηα πνπ δηέξξεαλ ηελ πφιε θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά2. Σέηνηνπ είδνπο επξήκαηα, 

απνδεηθλχνπλ ηελ παιαηφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε ραξηνγξαθία.  

 Ηζηνξηθά ε κειέηε ηνπ ηνπηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ εγθιήκαηνο, ηνπνζεηείηαη ζηηο αξρέο 

ηνπ 19νπ αηψλα, ε νπνία θαη απνηειεί ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δγθιεκαηνινγίαο. ηαζκνί ζηελ εμέιημή ηεο, ζεσξνχληαη ε Γαιιν-Βειγηθή ρνιή 

Υαξηνγξαθία  θαη κεηαγελέζηεξα ε ρνιή ηνπ ηθάγν. Απηέο, είλαη νη πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο 

                                                           
1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%

CF%86%CE%AF%CE%B1 

 
2
 http://www.cartographic-images.net/Cartographic_Images/101_Mesopotamian_City_Plan,_Nippur.html 

2
 http://www.cartographic-images.net/Cartographic_Images/101_Mesopotamian_City_Plan,_Nippur.html 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://www.cartographic-images.net/Cartographic_Images/101_Mesopotamian_City_Plan,_Nippur.html
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πξνζαλαηνιίζηεθαλ ζηελ εχξεζε κεζφδσλ απνηξνπήο ηνπ εγθιήκαηνο θαη έζεζαλ ηε βάζε 

γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ θαηεπζχλζεσλ, ζηνλ ηνκέα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δγθιεκαηνινγίαο.  

«Ζ ραξηνγξάθεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο απνηειεί ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δγθιεκαηνινγίαο» (Υατλάο,2012).    

  

3.6.1.1  ΓΑΛΛΟ –  ΒΔΛΓΙΚΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΥΟΛΗ (1830  –  1880)  :  19Ο ΑΙΩΝΑ  

  Χο ρξνληθή αθεηεξία ηεο, κπνξεί λα νξηζηεί ην 1800 ζηε Γαιιία. Πεξίπνπ ζηα κέζα ηνπ 

19νπ αηψλα, ε ρψξα ηεο Γαιιίαο βξηζθφηαλ αληηκέησπε κε έλα θαηλφκελν ξαγδαίαο 

πιεζπζκηαθήο αχμεζεο, ε νπνία ζπλνδεπφηαλ θαη απφ κία αληίζηνηρε αχμεζε ζηα επίπεδα 

εγθιεκαηηθφηεηαο. Ζ αλεζπρία γηα απηέο ηηο θνηλσληθέο κεηαβνιέο, ήηαλ απηή πνπ αλέδεημε 

ηελ Υαξηνγξαθηθή ρνιή ηεο Δγθιεκαηνινγίαο, βαζηθή δηαηχπσζε ηεο νπνίαο ήηαλ ε 

ζχλδεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, φρη κε βηνινγηθνχο παξάγνληεο, αιιά κε ηα θνηλσληθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κία κέζνδν, ε νπνία 

ζπλέδεζε ην θαηλφκελν ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο κε ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Κχξηνη 

εθπξφζσπνη απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ππήξμαλ ν Adolphe Quételet (1796 – 1874) θαη ν André-

Michel Guerre (1802 – 1866) (Weisburd & McEwen,2015).  

  Οη πξψηνη νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ επηζήκσο κε ηελ θαηαζθεπή ραξηψλ εγθιεκαηηθφηεηαο, 

ήηαλ ν Andriano Balbi θαη ν Andr -Michel Guerry, ην 1829. Υξεζηκνπνηψληαο ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία γηα ηνλ πιεζπζκφ ηεο Γαιιίαο, θαηά ηα έηε 1825 έσο θαη ην 1827, θαηαζθεχαζαλ 

ράξηεο πνπ αθνξνχζαλ ζε εγθιήκαηα θαηά ηεο ηδηνθηεζίαο, ζε εγθιήκαηα θαηά ηνπ αηφκνπ 

θαη ζην αληίζηνηρν κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο θάζε πεξηνρήο. Γηεξεπλψληαο ηα δηαζέζηκα 

ζηνηρεία, θαηέιεμαλ ζε εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα γηα ηελ επνρή απνηειέζκαηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, εληφπηζαλ πεξηνρέο πνπ ζπγθέληξσλαλ κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ κε 

πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, δηεπίζησζαλ δε πσο ζε πεξηνρέο κε πςειά πνζνζηά 

εγθιεκαηηθφηεηαο ηα αληίζηνηρα ζπκβάληα γηα πεξηζηαηηθά ελαληίνλ αηφκσλ, ήηαλ ιηγφηεξα 

θαη ηέινο φηη πεξηνρέο κε πςειά πνζνζηά εγθιεκάησλ θαηά ηεο πεξηνπζίαο, ήηαλ σο επί ην 

πιείζηνλ, θαηνηθεκέλεο απφ άηνκα κε θαιχηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο. Γηαπίζησζε πσο ηα 

εγθιήκαηα θαηά ηεο πεξηνπζίαο, ήηαλ πην πηζαλφ λα ζπκβνχλ ζε πεξηνρέο φπνπ 

ζπγθέληξσλαλ κεγαιχηεξν πινχην, ιφγσ θφζηνπο επθαηξίαο. Παξά ηαχηα, ηα επξήκαηά ηνπο 

δελ βξήθαλ πξφζθνξν έδαθνο γηα λα επδνθηκήζνπλ, θαζψο δελ έδεημαλ θαη νη δχν ηνλ ίδην 

βαζκφ ελδηαθέξνληνο, ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο (Weisburd & 

McEwen,2015). 

 εκαληηθή ζπκβνιή ζην ρψξν ηεο κειέηεο ησλ εγθιεκάησλ θαη ηεο γεσγξαθίαο, ήηαλ θαη 

απηή ηνπ Βέιγνπ αζηξνλφκνπ θαη ζηαηηζηηθνχ, Lambert Adolphe Jacques Quételet. 

Θεσξείηαη ηδξπηήο ηεο Υαξηνγξαθηθήο ρνιήο ηεο Δγθιεκαηνινγίαο. Μεηαμχ ησλ εηψλ 1831 
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θαη 1832, θαηαζθεχαζε ηξεηο ράξηεο, κειεηψληαο ηα επίπεδα εγθιεκαηηθφηεηαο ζε κεγάιεο 

πεξηνρέο ηεο Γαιιίαο. Γηεξεχλεζε ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο 

θαη δηαθφξσλ άιισλ κεηαβιεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αλνκνηνγέλεηαο ησλ 

πιεζπζκψλ θαη ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ (Weisburd & McEwen,2015) αιιά θαη ηεο ειηθίαο 

θαη ηνπ θχινπ (Anderson and  Anderson, 2014).  Ζ ζεψξεζή ηνπ ήηαλ πσο ε θνηλσληθέο 

δνκέο, είλαη άκεζα ζπζρεηηζκέλεο κε ην έγθιεκα (Anderson & Anderson, 2014). Σν 

επηζηεκνληθφ ηνπ ελδηαθέξνλ πξνζαλαηνιίζηεθε ζηε κειέηε θαη ζηελ ελαζρφιεζε κε ηηο 

θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ηε ζηαηηζηηθή, πξσηίζησο εμαηηίαο ηεο γλσξηκίαο ηνπ κε ηνπο 

ζηαηηζηηθνχο Fourier θαη Laplace, αιιά θαη ιφγσ ηεο απμεκέλεο γηα εθείλε ηελ επνρή 

δήηεζεο γηα θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο 

ζπλέπεηεο απφ ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ηα απμαλφκελα θαη κε ηαρχ ξπζκφ εμάπισζεο 

επίπεδα αλεξγίαο, ηελ αλεπάξθεηα παξνρψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγηεηλήο, θαζψο θαη ηελ 

απνζηέξεζε θαίξησλ αλαγθψλ, φπσο ήηαλ ε ζηέγε θαη ηξνθή (Beirne, 1986). 

 Παξά ηελ αλαγθαηφηεηά ηεο, ε εμέιημε ηεο θαηαζθεπήο ζεκαηηθψλ ραξηψλ άξρηζε 

ζηαδηαθά λα εμαζζελεί, θαζψο ε θαηαζθεπή ηνπο πξνυπέζεηε, δηάζεζε ρξφλνπ, κεγάιε 

πξνζπάζεηα θαη δπζθνιία, ζε φ,ηη αθνξνχζε ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη κεγάιε δπζθνιία 

ζηελ απνηχπσζή ηνπο κε ην ρέξη (Weisburd & McEwen,2015). 

3.6.1 .2  ΑΓΓΛΙΑ :  19Ο Α ΙΩΝ Α  

 ηνλ ίδην ρξφλν, παξάιιειεο κειέηεο ιάκβαλαλ ρψξα θαη ζηελ Αγγιία. ε αμηνζεκείσηα 

απνηειέζκαηα θαηέιεμαλ νη Mayhew (1812 – 1887) θαη Rawson (1812 – 1899) (Hardyns and 

Pauwels, 2017). Ο Mayhew ήηαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο θαη ζεκαληηθφηεξνπο θνηλσληθνχο 

εξεπλεηέο, ηεο κεζν-Βηθησξηαλήο Δπνρήο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξεπλψλ ηνπ, ζπγθέληξσζε 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζε επίπεδν λνκνχ, ηα νπνία παξείραλ γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο, 

ζρεηηδφκελεο κε εγθιήκαηα, σο πξνο ην επίπεδν αλαιθαβεηηζκνχ θαη ηεο λνκηκνπνίεζεο ηνπ 

εθεβηθνχ γάκνπ. εκαληηθφο ήηαλ θαη ν δηαρσξηζκφο πνπ επηρείξεζε λα πξαγκαηνπνηήζεη, 

δηαθξίλνληαο ηηο εγθιεκαηηθέο πξάμεηο ζε πεξηζηαζηαθέο θαη ζε επαγγεικαηηθέο. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε, πξφθεηηαη γηα κία πεξηζηαζηαθή ζπγθπξία, ε νπνία ελδερνκέλσο λα πξνήιζε απφ 

θάπνηνπ είδνπο πίεζε, ελψ ν φξνο «επαγγεικαηηθέο», απνδίδνληαλ ζε εθείλεο ηηο πξάμεηο, νη 

νπνίεο ζρεηηδφηαλ κε κία ζπλήζε απξνζπκία ζηελ εξγαζία θαη ην έγθιεκα απνηεινχζε 

βηνπνξηζηηθφ κέζν.Απέξξηπηε ηελ ηδέα πσο ε εγθιεκαηηθφηεηα ήηαλ θάπνην είδνο γελεηηθήο 

πξνδηάζεζεο, ελψ αληηζέησο πίζηεπε πσο ζρεηηδφηαλ κε ηε θηψρεηα θαη ηελ ειιηπή γνληθή 

θξνληίδα. Θεσξνχζε πσο ην έγθιεκα δε ζα κπνξνχζε λα εμαιεηθζεί πιήξσο θαη φηη ζα 

ζπλερίζεη λα ππάξρεη πάληα κε θάπνηα κνξθή  (Bbk.ac.uk, 2018).  

 Ο Rawson ζπζρέηηζε κεηαβιεηέο φπσο ε ειηθία θαη ην θχιν, κε ην έγθιεκα, θαη επίζεο 

πξνζδηφξηζε ηνλ αξηζκφ ησλ εγθιεκάησλ ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Οπαιίαο. 

Θεψξεζε, φηη ην θιίκα θαη ε εζληθή αλνκνηνγέλεηα, δελ είλαη παξάγνληεο νη νπνίνη 



 

29 

 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ εκθάληζε εγθιεκαηηθφηεηαο. Απνξξίπηνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

Guerry πεξί ζπζρέηηζεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη επηπέδνπ εθπαίδεπζεο, επέιεμε έλαλ 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο. πζρέηηζε ηα επίπεδα εγθιεκαηηθφηεηαο, κε ηνλ ηχπν 

εξγαζίαο, δηαηξψληαο ηελ Αγγιία ζε ππνπεξηνρέο. Απηέο ήηαλ νη αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο 

Αγγιίαο, νη βηνκεραληθέο, νη πεξηνρέο εμφξπμεο θαη ηέινο νη κεγάιεο πφιεηο. Με βάζε απηφ 

ηνλ δηαρσξηζκφ πνπ έθαλε, δηαπίζησζε φηη νη κεγαινππφιεηο, εκθάληδαλ ηε κεγαιχηεξε 

ζπγθέληξσζε εγθιεκαηηθφηεηαο, ελψ νη πεξηνρέο εμφξπμεο ηα κηθξφηεξα (Weisburd, 

Bruinsma & Bernasco, 2017).  

3.6.1 .3  Η   ΥΟΛΗ ΣΟ Τ  ΙΚΑΓΟ (1920)  :  20
Ο 

 ΑΙΩΝ Α  

 Καηά ηνλ 20
ν
 αηψλα ην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ ηεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ησλ 

εγθιεκάησλ, άξρηζε λα ζηξέθεηαη πξνο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, θαη εηδηθφηεξα ζηελ πφιε 

ηνπ ηθάγν. Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ ηθάγν κε ηε ζπκβνιή κίαο 

νκάδαο θνηλσληνιφγσλ, δηεμήγαγε κία έξεπλα ζρεηηθή κε ηα αζηηθά πξνβιήκαηα, ε νπνία 

επηθεληξσλφηαλ ελ κέξεη ζην έγθιεκα. Δπίζεο, επηρεηξήζεθε κία πην ζηνρεπκέλε πξνζέγγηζε 

ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηνπ ρψξνπ, ε νπνία εζηίαδε εληφο ησλ πφιεσλ θαη δελ αθνξνχζε ζε 

κεγαιχηεξεο γεσγξαθηθέο εθηάζεηο (Weisburd, Bruinsma and Bernasco, 2017).  

 Οη Ακεξηθαληθέο  πφιεηο άξρηζαλ λα παξνπζηάδνπλ κία απμεκέλε πιεζπζκηαθή ηάζε θαηά 

ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη θαηά ην πξψην κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Δπξφθεηην, γηα ηε 

κεγαιχηεξε πιεζπζκηαθή αχμεζε απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζηηγκή ζηελ ηζηνξία, κε φια ηα 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζε λα αλαδείμεη κία  ηέηνηα εμέιημε. Ζ πφιε ηνπ 

ηθάγν, δηαδξακάηηζε έλαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζε κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο δηαθφξσλ 

εζληθνηήησλ (Ηηαιψλ, Ηξιαλδψλ, Γεξκαλψλ , Κηλέδσλ, Πνισλψλ, Δβξαίσλ, θαλδηλαβψλ). Ζ 

πφιε εμειίρζεθε απφ κία κηθξή πφιε (πιεζπζκφο 4.470 θαηνίθσλ) ζε κία πφιε κε πιεζπζκφ 

κηζνχ εθαηνκκπξίνπ θαηά ην έηνο 1880. Πξφθεηηαη γηα κία ξαγδαία πιεζπζκηαθή αχμεζε. 

Γέθα ρξφληα αξγφηεξα ν αξηζκφο απηφο άγγηδε ην έλα εθαηνκκχξην, ελψ θαηά ην 1930 ν 

πιεζπζκφο αλεξρφηαλ ζε ηξεηζήκηζη πεξίπνπ εθαηνκκχξηα. Σν έγθιεκα απνηέιεζε έλα απφ 

ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ην αζηηθφ πεξηβάιινλ (Weisburd, Bruinsma and 

Bernasco, 2017).  

 Οη θνηλσληνιφγνη κε ην πέξαο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ, άξρηζαλ λα ζηξέθνπλ ην 

επηζηεκνληθφ ηνπο ελδηαθέξνλ ζε δηάθνξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, δεδνκέλεο θαη ηεο 

επηδείλσζεο ησλ ζπλζεθψλ, ιφγσ ηνπ θξαρ ηνπ 1929 ζηελ Ακεξηθή. Έηζη, ην έγθιεκα έγηλε 

ην επίθεληξν ηεο κειέηεο ηεο ρνιήο ηνπ ηθάγν.  

 Μία νκάδα θνηλσληνιφγσλ, νη Robert Park, William Thomas, Luis Wirth, Ernest Burgess, 

Clifford Shaw θαη Henry McKay, ζπλεηέιεζαλ ζεκαληηθά ζηελ εμέιημε ηεο κειέηεο ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ην ρψξν. Ο William Thomas εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο 
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θνηλσληθήο απνδηνξγάλσζεο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο κεησκέλεο ηζρχνο πνπ είραλ νη θνηλσληθνί 

θαλφλεο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ. Ο Robert Park εζηίαζε ηε κειέηε ηνπ ζηα αζηηθά 

θέληξα θαη ηηο επηκέξνπο γεηηνληέο, αιιάδνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηε κνλάδα αλάιπζεο 

θαη πξνζδηνξίδνληάο ηελ ζε κηθξφηεξε θιίκαθα. Γειαδή, απφ εθεί πνπ ε κειέηε 

πξνζπαζνχζε λα θαιχςεη εθηελείο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, πιένλ ην θαηλφκελν πξνζεγγηδφηαλ 

ζε επίπεδν άζηεσο θαη γεηηνληάο. Ζ πφιε γηα απηφλ δελ απνηειεί έλαλ κεραληζκφ, αιιά νχηε 

θαη κία ηερλεηή θαηαζθεπή. Δίλαη έλα ζχλνιν εζίκσλ θαη παξαδφζεσλ, ηα νπνία 

θιεξνδνηνχληαη κέζσ ησλ αηφκσλ. Ζ πφιε απνηειεί πξντφλ ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, θαζψο 

εκπιέθεηαη ζηε δσηηθή δηαδηθαζία ησλ αηφκσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ, ελψ αλαθέξεη ηηο 

γεηηνληέο σο ηελ βαζηθή κνξθή ζπλεθηηθφηεηαο, κέζα ζε έλα αζηηθφ πεξηβάιινλ (Weisburd, 

Bruinsma and Bernasco, 2017).  

 Ο Ernest Burgess, αληιψληαο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηηκέο αθηλήησλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο 

ηνπ ηθάγν, πξνρψξεζε ζε δηαίξεζή ηνπ, δηαθξίλνληαο πέληε νκφθεληξεο δψλεο, ηέζζεξηο εθ 

ησλ νπνίσλ εθηείλνληαλ γχξσ απφ ην εκπνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο. ην κνληέιν πνπ αλέπηπμε, 

ε πξψηε δψλε ήηαλ ην εκπνξηθφ ηεο θέληξν, ε δεχηεξε ε δψλε ησλ εξγνζηαζίσλ, έπεηηα 

αθνινπζνχζε κία κεηαβαηηθή δψλε κεηαμχ ηεο δεχηεξεο θαη ηεο ηέηαξηεο δψλεο, ε δψλε ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο (θαηνηθεκέλε απφ άηνκα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη φζνπο θαηάθεξλαλ λα 

κεηαθηλεζνχλ απφ ηελ πξνεγνχκελε δψλε), ε νηθηζηηθή δψλε (πςειφηεξε πνηφηεηα ζηέγαζεο 

ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε δψλε) θαη ε δψλε ε νπνία βξίζθνληαλ ζηε κεγαιχηεξε 

απφζηαζε απφ ην εκπνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο. ε απηή ηε δψλε ην θφζηνο ζηέγαζεο ήηαλ 

ηδηαίηεξα πςειφ, φπσο θαη ην θφζηνο κεηαθίλεζεο. Πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ απηνθηλήηνπ 

θαη ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ, νη πεξηνρέο απηέο βξίζθνληαλ θνληά ζε ζηαζκνχο ηξέλσλ.  

Όζν κεγαιχηεξε ήηαλ ε απφζηαζε απφ ην εκπνξηθφ θέληξν, ηφζν βειηησκέλε ζα ήηαλ ε 

πνηφηεηα ζηέγαζεο, παξάιιεια φκσο ζα δπζρεξαίλνληαλ, ηφζν ν ρξφλνο κεηαθίλεζεο, φζν 

θαη ην αληίζηνηρνο θφζηνο. Χο κνλάδα αλάιπζεο, ρξεζηκνπνίεζε ηηο γεηηνληέο πνπ 

ζπγθέληξσλαλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά. Έθαλε ηελ ππφζεζε, φηη ηα επίπεδα 

εγθιεκαηηθφηεηαο, ζα δηαθνξνπνηνχληαλ αλάινγα κε ηελ απφζηαζε απφ ην θέληξν θαη ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε δψλεο.  

 Σν κνληέιν ηνπ, δέρζεθε θαη αξλεηηθέο θξηηηθέο νη νπνίεο ζρεηίδνληαλ κε ηελ απιφηεηά 

ηνπ θαη ην γεγνλφο φηη αθνξνχζε κφλν ζηα δεδνκέλα ηεο επνρήο ηνπ. Δπίζεο, ηνπ αζθήζεθε 

θξηηηθή, ιφγσ ηνπ φηη αλαπηχρζεθε ζε κία πεξίνδν αικαηψδνπο πιεζπζκηαθήο αλάπηπμεο γηα 

ηελ Ακεξηθή θαη ε ηδησηηθή κεηαθίλεζε δελ ήηαλ αθφκα θάηη δεδνκέλν, εθφζνλ ηα 

πεξηζζφηεξα άηνκα ρξεζηκνπνηνχζαλ δεκφζηα κέζα κεηαθνξάο. Σέινο, έλα ζεκαληηθφ 

κεηνλέθηεκά ηνπ, ζεσξήζεθε ε αλάπηπμή ηνπ ζχκθσλα κε ακεξηθαληθά πξφηππα θαη 

ζεσξήζεθε πσο απηφ ην κνληέιν δε ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί επηηπρψο θαη ζε άιιεο 

πεξηνρέο.  Παξά ηελ θξηηηθή πνπ δέρζεθε ην κνληέιν απηφ, απνηέιεζε κία ηδηαίηεξα ρξήζηκε 
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πξνζέγγηζε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε αλάπηπμε ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ ζηελ 

Ακεξηθή, θαηά ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα.  

 Ο Clifford Shaw ππήξμε έλαο απφ ηνπο πξψηνπο θνηλσληνιφγνπο ηνπ ηθάγν, ν νπνίνο 

πξαγκαηνπνίεζε εθηελείο επηζηεκνληθέο έξεπλεο πάλσ ζην θνκκάηη ηεο γεσγξαθηθήο 

θαηαλνκήο ησλ εγθιεκάησλ, ζηεξηδφκελνο πάλσ ζην ήδε ππάξρνλ κνληέιν ηνπ Ernest 

Burgess. Ζ έξεπλά ηνπ ήηαλ ιεπηνκεξήο απφ άπνςε δεδνκέλσλ, αιιά θαη ηδηαίηεξα 

θαηλνηφκα απφ άπνςε κεζφδσλ. Βάζεη ηνπ κνληέινπ ηνπ Burgess, θαη κε ηελ επηζηεκνληθή 

ζπλδξνκή ησλ Henry McKay, Frederick Zorbaugh θαη Leonard Cottrell κειέηεζε  ηελ 

θαηαλνκή ησλ εγθιεκάησλ ελειίθσλ θαη αλειίθσλ ηεο πφιεο ηνπ ηθάγν. Χο κνλάδεο 

αλάιπζεο ρξεζηκνπνίεζε θπζηθέο πεξηνρέο, δίλνληαο πνιχ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε 

ιεπηνκέξεηα, ζε ζρέζε κε αληίζηνηρεο πξνεγνχκελεο έξεπλεο. Δηζήγαγε ηελ ηδέα ηεο 

απεηθφληζεο ζε ράξηε ζεκείσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ δεδνκέλα ρηιηάδσλ παξαβαηψλ θαη 

απνηππψλνληάο ηα, ζε ράξηε ηεο πφιεο ηνπ ηθάγν.  Έπεηηα, αζρνιήζεθε κε ην λα ζπλδπάζεη 

ηα δεδνκέλα ησλ δηεπζχλζεσλ ησλ παξαβαηψλ κε απνγξαθηθά δεδνκέλα, θαηαζθεπάδνληαο 

έηζη ράξηεο πνζνζηψλ παξαβαηηθφηεηαο, αλά ηεηξαγσληθφ κίιη. Γειαδή, ρψξηζε ηελ πφιε ζε 

επηκέξνπο ηεηξάγσλα πιεπξάο ελφο κηιίνπ θαη γηα θάζε έλα απφ απηά βξήθε ηνλ αξηζκφ ησλ 

παξαβαηψλ, σο πξνο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ θαηνίθσλ (ηνπιάρηζηνλ 500 θάηνηθνη) εληφο ηνπ 

ηεηξαγψλνπ, ηεο ίδηαο ειηθίαο θαη ηνπ ίδηνπ θχινπ. Σα ζηνηρεία απηά παξνπζίαζαλ ηδηαίηεξε 

ρξεζηκφηεηα ζηε ζθίαζε πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ ζε ράξηεο, αιιά θαη ζηελ εχξεζε 

ζπζρεηίζεσλ.  

 Οη Shaw θαη McKay ήζειαλ λα απνδείμνπλ φηη ην έγθιεκα απνηεινχζε έλα είδνο θπζηθήο 

αληαπφθξηζεο ζηηο θνηλσληθέο, δνκηθέο θαη ζηηο αξρηηεθηνληθέο ηδηαηηεξφηεηεο κίαο πεξηνρήο 

θαη λα εμεγήζνπλ ην πψο ε απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά, ζρεηηδφηαλ κε ηα ρακειφηεξα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα ηεο αζηηθήο ηάμεο. χκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπο, ε θνηλσληθή 

απνδηνξγάλσζε είλαη απηή ε νπνία κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ 

θνηλσληθή απνδηνξγάλσζε ζεσξείηαη απφξξνηα ηεο θαηάξξεπζεο ησλ ζεζκηθψλ αμηψλ κίαο 

θνηλσλίαο αηφκσλ. Όηαλ ηα άηνκα δελ είλαη νξηνζεηεκέλα απφ θαλφλεο θαη εθφζνλ δελ 

ππάξρεη θάπνηνο πεξηνξηζκφο, ηφηε ζα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππάξρνπζεο απνδηνξγαλσκέλεο 

ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο, πηνζεηψληαο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Θεψξεζαλ φηη 

ην έγθιεκα, είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ έλλνηα ηεο γεηηνληάο θαη φηη ε εθδήισζε 

παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, δε ζρεηίδεηαη κε ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία θέξεη 

θάζε άηνκν πνπ δεη ζε απηή. Αληίζεηα, ε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο 

ηνπο, πεγάδεη απφ ηε δπλαηή επηξξνή πνπ αζθεί ε γεηηνληά σο ζχλνιν, πάλσ ζηα άηνκα.  Ζ 

απνδηνξγάλσζε κία θνηλφηεηαο εληείλεηαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα έλα αζηηθφ πεξηβάιινλ θαζψο 

είλαη ηαρχηεξε ε εθβηνκεράληζή ηνπ, ε αζηηθνπνίεζή ηνπ αιιά θαη ν ξπζκφο ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ (Wong, 2002). Δπίζεο, έλα απνδηνξγαλσκέλν πεξηβάιινλ εληζρχεη 
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ηελ θαζηέξσζε αμηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έγθιεκα θαη αληηθαζηζηνχλ ηηο ζπκβαηηθέο 

αξρέο.   

 Ζ ρνιή ηνπ ηθάγν απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ ξεχκα ζθέςεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

  

αηψλα, φκσο θάζε ζχγρξνλε έξεπλα πξέπεη λα αλαλεψλεηαη θαη λα πξνζεγγίδεηαη κε βάζε ηα 

ζχγρξνλα δηαζέζηκα ζηνηρεία. Άιισζηε είλαη δπλαηφ λα κειεηεζεί φ,ηη ήδε ππάξρεη. Αλ θαη 

νη ζέζεηο πνπ δηαηχπσζαλ νη θνηλσληθνί επηζηήκνλεο ηεο ρνιήο ηνπ ηθάγν ήηαλ πνιχ 

ζεκαληηθέο γηα ηελ επνρή ηνπο, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη εθ λένπ ζα πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε 

αλαζεψξεζε, θαζψο νη θνηλσλίεο εμειίζζνληαη θαη ηα δεδνκέλα ηνπο κεηαβάιινληαη. Ζ 

ρξεζηκφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπο, εμαξηάηαη ζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ 

πξαγκαηηθή δσή. Γηα έλαλ αηψλα ε ρνιή ηνπ ηθάγν δηαδξακάηηζε ζπνπδαίν ξφιν ζηνλ 

θιάδν ηεο εγθιεκαηνινγίαο, φκσο νη θνηλσληθέο αιιαγέο θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε λέσλ 

πξνζεγγίζεσλ.  
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3.7 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ  ΔΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ   

 Ζ ηνπνζέηεζε ζρεηηθά κε ηε ζπζρέηηζε αλεξγίαο θαη εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ηα άηνκα είλαη νξζνινγηθά θαη αληαπνθξίλνληαη ζηα 

θίλεηξα πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηελ σθέιεηά ηνπο. Γεδνκέλσλ ησλ ππνινίπσλ κεηαβιεηψλ 

ζηαζεξψλ, ε ηαπηφρξνλε κείσζε εηζνδήκαηνο απφ αθνχζηα αλεξγία, απηνκάησο ζα απμήζεη 

ηηο ζρεηηθέο απνδφζεηο γηα ζπκκεηνρή ζε παξάλνκεο ελέξγεηεο (Raphael & Winter‐Ebmer, 

2001).  

 Οη κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί θαη δηεξεπλνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε είλαη πνιιέο. 

Δπίζεο, πνιιέο, είλαη απηέο νη νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη σο βαζηθφ νηθνλνκηθφ δείθηε, ηα 

επίπεδα ηεο αλεξγίαο. Οη πεξηζζφηεξεο ζρεηηθέο κειέηεο, εληνπίδνπλ ηηο κεγαιχηεξεο 

ζπζρεηίζεηο, ζε επίπεδν εγθιεκάησλ θαηά ηεο πεξηνπζίαο θαη φρη ζε βίαηα εγθιήκαηα. Απηφ 

είλαη γεληθψο παξαδεθηφ, θαζψο ηα βίαηα εγθιήκαηα έρνπλ ζπλδεζεί πεξηζζφηεξν κε 

αηνκηθνχο ζπλαηζζεκαηηθνχο παξάγνληεο θαη ιηγφηεξν κε νηθνλνκηθά θίλεηξα (Lui &Xu, 

2017). Μεξηθέο αληίζηνηρεο εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο, πνπ δηεξεχλεζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζρέζε αηηηφηεηαο, παξαηίζεληαη αθνινχζσο :  

 O Becker (1968), ζπλέδεζε ηηο δχν απηέο έλλνηεο κε κία πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθή 

πξνζέγγηζε.  Μία πνιχ απιή δηαηχπσζε ηεο εξεπλεηηθήο ηνπ ζθνπηάο, είλαη φηη ηα άηνκα ζα 

επηιέμνπλ λα δηαπξάμνπλ έλα αδίθεκα, ζχκθσλα κε ηελ πηζαλφηεηα ζχιιεςήο ηνπο ή θαη ηε 

βαξχηεηα ηεο πνηλήο ηνπο. Μάιηζηα, ν ηνκέαο ηεο έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνίεζε σο πξφηππν 

έξγν, ην έξγν ηνπ Becker, έγηλε γλσζηφο σο ηνκέαο ελαζρφιεζεο κε ηελ  Οηθνλνκηθή 

Πξνζέγγηζε ηεο Δγθιεκαηηθφηεηαο. 

 Οη Cantor θαη Land (1985) ρξεζηκνπνηψληαο σο βαζηθή παξάκεηξν νηθνλνκηθήο 

απνζηέξεζεο ηα επίπεδα αλεξγίαο, επηρείξεζαλ λα δηεξεπλήζνπλ απηή ηε ζρέζε. Σα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο, δηεξεπλψληαο επηά δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο εγθιεκάησλ 

(αλζξσπνθηνλίεο, βηαζκνί, βίαηεο επηζέζεηο, θινπέο, δηαξξήμεηο ζπηηηψλ, θινπέο 

απηνθηλήησλ, κηθξνθινπέο), θαηέδεημαλ κία κηθξή αιιά ζεκαληηθή ζπλνιηθά επίδξαζε ησλ 

επηπέδσλ αλεξγίαο ζε πέληε απφ ηηο επηά θαηεγνξίεο. Ζ ηζρπξφηεξε ζπζρέηηζε δηαπηζηψζεθε 

ζε φ,ηη αθνξνχζε εγθιήκαηα κε πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ηελ πεξηνπζία (δηαξξήμεηο 

ζπηηηψλ, θινπέο, θινπέο απηνθηλήησλ, κηθξνθινπέο) , κε ιηγφηεξν έληνλε ηελ επίδξαζε ηεο 

αλεξγίαο ζε βαξχηεξα εγθιήκαηα ή θαη απνχζα, γεγνλφο ην νπνίν εξκελεχεηαη αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο ηα θίλεηξα πίζσ απφ ηελ αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά. Δλ θαηαθιείδη, 

δηαπηζηψζεθε πψο ε ζρέζε απηή κπνξεί λα είλαη ζεηηθή, αξλεηηθή ή κεδεληθή, αλάινγα 

πάληα κε ηνλ ηχπν ηνπ εγθιήκαηνο θαη αλάινγα κε ην αλ θάπνηνο επηρεηξεί λα πξνζεγγίζεη ην 

θαηλφκελν αζρνινχκελνο κε ηα εγθιεκαηηθά θίλεηξα ή κε ηηο εγθιεκαηηθέο επθαηξίεο. Δδψ 

δηεπθξηλίδεηαη πσο εγθιεκαηηθφ θίλεηξν, ζπληζηά θάζε ζηνηρείν, ην νπνίν σζεί θάπνηνλ ζηελ 

ηέιεζε θάπνηνπ εγθιήκαηνο, ελψ ε εγθιεκαηηθή επθαηξία αλαθέξεηαη ζηελ εχξεζε 
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ειθπζηηθφηεξνπ ζηφρνπ (επθνιία πξνζέγγηζεο εθ κέξνπο ηνπ δξάζηε, ρσιέο ζπλζήθεο 

αζθαιείαο). ηελ πεξίπησζε εμέηαζεο ππφ ην πξίζκα ησλ εγθιεκαηηθψλ επθαηξηψλ, 

πξνέθπςε κία αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε φιεο ηηο θαηεγνξίεο εγθιεκάησλ εθηφο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ βηαζκψλ θαη ησλ βίαησλ επηζέζεσλ. Γειαδή, ε αχμεζε αλεξγίαο ζρεηηδφηαλ 

αξλεηηθά κε ηελ εγθιεκαηηθφηεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηαδφηαλ απφ άπνςε 

εγθιεκαηηθψλ επθαηξηψλ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε επθαηξία ζρεηίδεηαη κε ηελ επθνιία 

πξνζέγγηζεο ηνπ ζηφρνπ. Όζν ινηπφλ επηθξαηνχλ ζπλζήθεο αλεξγίαο, ηα άηνκα 

εγθαηαιείπνπλ ζπαληφηεξα ην ρψξν ηνπο, νπφηε δπζρεξαίλεηαη θαη ε δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο 

ηνπ ζηφρνπ, γηα ηνπο ελ δπλάκεη δξάζηεο. Αληίζεηα, αλ ην ζέκα δηεξεπλάηαη απφ άπνςε 

εγθιεκαηηθψλ θηλήηξσλ, ε ζρέζε αλακέλεηαη λα είλαη ζεηηθή, θαη είλαη πην εχθνιε ζηελ 

εξκελεία ηεο, θαζψο ε αλεξγία ζρεηίδεηαη κε ηελ έιιεηςε ηξνθνδνηηθψλ πεγψλ, πνπ ζα 

σζήζνπλ ηα άηνκν ζην λα ηηο απνθηήζεη. 

 Ο Timbrell (1990) θάλνληαο κία νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε ησλ πνζνζηψλ ηεο αλεξγίαο, 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα, πσο ε αλεξγία απηή θαζεαπηή δελ αζθεί άκεζε επηξξνή ζηα 

επίπεδα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. Τπνζηήξημε πσο νη έξεπλεο νη νπνίεο ζπλέδεζαλ άκεζα ηηο 

δχν απηέο ζρέζεηο, πξνζέγγηδαλ ην δήηεκα ιάζνο. Σν ιάζνο, ζχκθσλα κε ηνλ Timbrell 

(1990), έγθεηηαη ζηελ ζχγρπζε ησλ φξσλ, ηεο αλεξγίαο θαη ηεο γεληθφηεξεο έλλνηαο ηεο 

νηθνλνκηθήο επεκεξίαο. Ζ έξεπλά ηνπ θαηέιεμε ζην φηη ηα επίπεδα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο 

επεξεάδνληαη ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία κίαο θνηλσλίαο. 

χκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ, πεξηζζφηεξνο πινχηνο ζεκαίλεη θαη ιηγφηεξα εγθιήκαηα. 

 Ο Ehrlich (1996) κε βάζε ην κνληέιν ηνπ Becker, πξνρψξεζε ηελ έξεπλα ηνπ θαη πάλσ 

ζηα ήδε δηαηππσζέληα ζπκπεξάζκαηα θαη ήξζε λα πξνζζέζεη φηη ην θφζηνο επθαηξίαο 

εκπινθήο ζε άλνκεο πξάμεηο, είλαη επίζεο θαζνξηζηηθφ ηεο ζηνηρείν ηεο εγθιεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Γειαδή, ε απφθαζε ελφο αηφκνπ γηα ζπκκεηνρή ζε κία παξάλνκε 

δξαζηεξηφηεηα, θαζνξίδεηαη θαη παξαθηλείηαη, απφ ην θφζηνο θαη ην φθεινο απφ κία ηέηνηα 

ελέξγεηα. ην κνληέιν ηνπ, ελζσκάησζε φρη κφλν ηηο πνηλέο, αιιά έιαβε ππφςε ηνπ ηηο 

πηζαλέο απνδφζεηο ησλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ έλαληη ησλ απνδφζεσλ ησλ λφκηκσλ. Όξηζε 

δειαδή, βαζηδφκελνο ζηελ πξνεγνχκελε ζεψξεζε, φηη έλα νξζνινγηθφ άηνκν ζα επηιέμεη λα 

δηαπξάμεη θάπνην αδίθεκα αλ κεγηζηνπνηείηαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπ, δειαδή αλ ε απφδνζε ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο είλαη κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε έλλνκεο 

πξάμεηο. Δδψ ζεκεηψλεηαη πσο έλα νξζνινγηθφ άηνκν, νξίδεηαη βάζεη ηεο ζεσξίαο ησλ 

νηθνλνκηθψλ, εθείλν ην νπνίν κεγηζηνπνηεί ηε ζπλάξηεζε σθειείαο ηνπ, βάζεη ηεο δηαζέζηκεο 

πιεξνθφξεζεο.  Έλα άηνκν ινηπφλ, ζα πξνβεί ζε αδηθήκαηα, αλ ε ρξεζηκφηεηα πνπ 

απνιακβάλεη απφ ηε δηάπξαμε αδηθεκάησλ, είλαη κεγαιχηεξε απφ εθείλε πνπ απνιακβάλεη, 

φηαλ δαπαλά ηνλ αληίζηνηρν ρξφλν θαη ελέξγεηα, γηα ηηο αληίζηνηρεο λφκηκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Έηζη, φηαλ νη νηθνλνκηθέο δπλάκεηο κίαο ρψξαο αθνινπζνχλ κία θζίλνπζα πνξεία, είλαη 
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αλακελφκελν, πψο ε εκπινθή ησλ αηφκσλ ζε έλλνκεο πξάμεηο, δε ζα ηνπο δηαζθαιίζεη ηφζν 

κεγάιε ρξεζηκφηεηα, φζν απηή πνπ ζα απνθνκίζνπλ εάλ εκπιαθνχλ ζε αδηθήκαηα πνπ ζα 

ηνπο δηαζθαιίζνπλ νηθνλνκηθφ φθεινο. 

 Οη Papps θαη Winkelmann (1999) δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ αλεξγίαο θαη δηαθφξσλ 

θαηεγνξηψλ εγθιεκαηηθφηεηαο ζηε Νέα Εειαλδία. Γηα ηελ έξεπλά ηνπο, ρξεζηκνπνίεζαλ 

δεθαέμη πεξηθέξεηεο, θαηά ηα έηε 1984 έσο θαη ην 1996. ηφρνο ηνπο ήηαλ ε δηεξεχλεζε 

ζρέζεο αηηηφηεηαο κεηαμχ εγθιεκαηηθφηεηαο θαη αλεξγίαο. Σα απνηειέζκαηα ζηα νπνία 

θαηέιεμαλ, ήηαλ φηη ππήξρε επίδξαζε, κεηαμχ ησλ δχν, ηφζν γηα ην έγθιεκα ζπλνιηθά, φζν 

θαη νξηζκέλεο ππνθαηεγνξίεο ηνπ.   

 Oη Raphael θαη Winter – Ebmer (2001) αζρνιήζεθαλ επίζεο κε ηε κειέηε ηεο ζρέζεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο θαη θηψρεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνίεζαλ δεδνκέλα ησλ Ζ.Π.Α., 

πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζνπλ ηελ επίδξαζε ηεο αλεξγίαο ζε επηά θαηεγνξίεο εγθιεκάησλ. 

Σξεηο ππνθαηεγνξίεο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ζε εγθιήκαηα θαηά ηεο ηδηνθηεζίαο (δηαξξήμεηο, 

θινπέο θαη θινπέο απηνθηλήησλ) θαη ηέζζεξηο  ππνθαηεγνξίεο νη νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαλ 

ζηελ θαηεγνξία ησλ βίαησλ εγθιεκάησλ (θφλνη, βηαζκνί, ιεζηείεο, βίαηεο επηζέζεηο). Σα 

επξήκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο θαηέδεημαλ κία θαζνξηζηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ, 

θπξίσο γηα ηα εγθιήκαηα θαηά ηεο ηδηνθηεζίαο. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ζρέζε κεηαμχ 

αλεξγίαο θαη βίαησλ εγθιεκάησλ δελ εκθάληζε ηφζν κεγάιε ζπλάθεηα. Δηδηθφηεξα γηα ηηο 

ππνθαηεγνξίεο ηνπ θφλνπ θαη ηνπ βηαζκνχ, ε αλεξγία θαηλφηαλ λα ζρεηίδεηαη κεδεληθά κε 

απηέο.   

 Οη Marselli θαη Vannini (2000) κε βάζε ηελ εκπεηξηθή ηνπο αλάιπζε, ζεψξεζαλ δχζθνιε 

ηελ ηεθκεξίσζε ηεο χπαξμεο ζπλάθεηαο θαη ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο, κεηαμχ ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αλεξγίαο. Τπνζηεξίδνπλ, πσο ε νηθνλνκηθή ζεσξία πξνηείλεη κία 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν θαηλνκέλσλ, κφλν ζηελ πεξίπησζε απινπζηεπκέλσλ 

κνληέισλ. Δπίζεο, δηεπθξίληζαλ, πσο ν ζχλδεζκφο ηνπο (κεηαμχ εγθιεκαηηθφηεηαο θαη 

αλεξγίαο) είλαη δηθνξνχκελνο, θαη ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαη ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο ηνπ. 

 Υξεζηκνπνηψληαο εηήζηα δεδνκέλα γηα πεξηθέξεηεο ηεο Ηηαιίαο θαηά ηελ πεξίνδν 1970-

1994, εθηίκεζαλ κία εμίζσζε εγθιεκάησλ, γηα ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο εγθιεκάησλ 

(θινπέο, δνινθνλίεο θαη ιεζηείεο), πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ πην αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. 

πγθεθξηκέλα ηα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ φηη κία αχμεζε θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα ηνπ 

επηπέδνπ ηεο αλεξγίαο, πξνθαινχζε αχμεζε ίζε κε  118 εγθιήκαηα θινπήο, 12 εγθιεκάησλ 

ιεζηείαο θαη 0,2 δνινθνλίεο εθ πξνζέζεσο, αλά 100000 θαηνίθνπο. 

 Οη Phillips θαη Land (2012) βαζηδφκελνη ζηελ πξνζέγγηζε ησλ Cantor θαη Land, 

δηαηχπσζαλ νξηζκέλεο ππνζέζεηο, ηηο νπνίεο επηρείξεζαλ λα ειέγμνπλ κέζα απφ εκπεηξηθά 

δεδνκέλα. Ζ πξψηε ππφζεζε, ήηαλ πσο ην επίπεδν ηεο αλεξγίαο (σο εγθιεκαηηθήο επθαηξίαο), 
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αλακελφηαλ λα ζπζρεηηζηεί αξλεηηθά κε ηηο δηαθπκάλζεηο ζηα πνζνζηά ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο, ελψ αλακελφηαλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηα επίπεδα ηεο αλεξγίαο (σο 

εγθιεκαηηθνχ θηλήηξνπ) θαη ηηο αληίζηνηρεο δηαθπκάλζεηο ζηα πνζνζηά εγθιεκαηηθφηεηαο. 

Δπεηδή, νη δχν απηέο φςεηο ηεο αλεξγίαο ήηαλ αληίζεηεο, ε ζπλνιηθή ηνπο επηξξνή ζηε 

δηακφξθσζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, αλακελφηαλ αλίζρπξε θαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Ζ 

δεχηεξε ππφζεζε, δηαηχπσλε πσο εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θχζεο ηνπ εγθιεκαηηθνχ 

θηλήηξνπ, φπσο δηαηππψζεθε ζην κνληέιν ησλ Cantor θαη Land, ε ζρέζε κεηαμχ εγθιεκάησλ 

θαηά ηεο πεξηνπζίαο θαη αλεξγίαο, ζα έπξεπε λα είλαη πην ηζρπξή, ελ αληηζέζεη κε βίαηα 

εγθιήκαηα. H ηξίηε ππφζεζε, ζρεηηδφηαλ κε ηελ νκνηνγέλεηα πνπ θέξνπλ πεξηνρέο ρακειήο 

ζπγθέληξσζεο. Ζ αλάιπζε ζε επίπεδν θξάηνπο θαη λνκνχ, ζεσξήζεθε φηη ζα είρε 

πεξηζζφηεξνπο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνχο ζπληειεζηέο, ζε ζρέζε κε ηελ αλάιπζε ζε εζληθφ 

επίπεδν, γηα νπνηνδήπνηε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο.  

 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ πξψηε ππφζεζε, φλησο θαηέδεημαλ κία 

αζζελή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ, ιφγσ ηεο αληηθξνπφκελεο ζρέζεο. Δπίζεο, ε 

δεχηεξε ππφζεζε έγηλε ηειηθψο απνδεθηή, θαζψο ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ, νδήγεζαλ 

ζηελ επαιήζεπζε ησλ φζσλ δηαηππψζεθαλ. Γηα ηελ ηξίηε ππφζεζε, δηαπηζηψζεθε πσο νη 

ζρέζεηο θαη νη πηζαλφηεηεο, κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ, εμαζζελνχζαλ θάπσο, 

φηαλ άιιαδε ην επίπεδν ηεο αλάιπζεο ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. Δλ θαηαθιείδη, ηα 

ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ κνληέινπ, επηζθξάγηζαλ ηηο δηαηππψζεηο ησλ 

Cantor θαη Land.  

 Ζ Καξαγεψξγε (2013) αζρνιήζεθε κε ηε κειέηε ηεο ρσξηθήο δηάζηαζεο ηεο 

Δγθιεκαηηθφηεηαο ζηελ Δπξψπε ζε επίπεδν ρψξαο γηα ηα έηε 2002 έσο θαη 2010, 

εθαξκφδνληαο κεζφδνπο ρσξηθήο αλάιπζεο γηα 36 επξσπατθέο ρψξεο, νπηηθνπνίεζε 

γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηε κέζνδν ηεο γεσγξαθηθά ζηαζκηζκέλεο παιηλδξφκεζεο 

κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο σο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε ηηο 

αληίζηνηρεο ππφ εμέηαζε εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο, φπσο επίπεδν ηεο νηθνλνκίαο, ν δείθηεο 

αλεξγίαο, ηα πνζνζηά αζηπλφκεπζεο, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν.  Μέζα απφ απηή ηελ έξεπλα 

δηαπηζηψζεθαλ πςειφηεξεο ηηκέο γηα ηελ Δγθιεκαηηθφηεηα ζην Βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο 

Δπξψπεο θαη ρακειφηεξεο ζην Ννηηναλαηνιηθφ. Σε κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά ζηελ 

πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ κνληέινπ είραλ, ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαη ην πνζνζηφ 

αζηπλφκεπζεο. Χζηφζν, επεζήκαλε, πσο ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο θχζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ησλ πνιπδηάζηαησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη 

γεσγξαθηθψλ ζρέζεσλ πνπ ην δηέπνπλ, λα κειεηάηαη ζε επίπεδν ππνδηαηξέζεσλ (NUTS), πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε Δπξσπατθή Έλσζε γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  
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4. ΘΔΩΡΙΔ ΔΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ -  ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΔΓΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ  

 

H πεξηβαιινληηθή εγθιεκαηνινγία (Environmental Criminology) είλαη ην πεδίν εθείλν ηεο 

έξεπλαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν «ηα εγθιεκαηηθά πεξηζηαηηθά πξέπεη λα γίλνληαη θαηαλνεηά σο 

ε ζπληζηακέλε ησλ δξαζηώλ, ζπκάησλ ή εγθιεκαηηθώλ ζηόρσλ θαη λόκσλ, ζε εηδηθά 

πεξηβάιινληα, ζε ηδηαίηεξνπο ηόπνπο θαη ρξόλνπο» (Εαξαθσλίηνπ & Υξπζνρφνπ, Wortley & 

Mazerolle 2008).  

 Ζ αλάιπζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο είλαη «ε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ εγθιήκαηνο θαη 

πξνβιεκάησλ αηαμίαο, όπσο επίζεο θαη άιισλ δεηεκάησλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αζηπλόκεπζε - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθνδεκνγξαθηθώλ, ρσξηθώλ θαη ρξνληθώλ 

παξαγόλησλ - πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηεο αζηπλνκίαο ζε ό,ηη αθνξά ζηε ζύιιεςε, 

ζηε κείσζε ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο θαη ηεο αηαμίαο, ζηελ πξόιεςε θαη ζηελ αμηνιόγεζε ηεο 

εγθιεκαηηθόηεηαο» (Boba, 2005).  

 Σν έγθιεκα θαη ε αηαμία πεγάδνπλ απφ ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά νξηζκέλσλ πεξηνρψλ, 

ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζπγθέληξσζε ηεο θηψρεηαο θαη ηελ έιιεηςε θνηλσληθψλ 

πφξσλ, πξνάγνπλ ηέηνηεο πξάμεηο. Ζ πξνζέγγηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο εγθιεκαηνινγίαο, 

εηζήρζε πεξί ην 1980, απφ ηνπο Paul θαη Patricia Brantingham, νη νπνίνη ζπλέδεζαλ ηελ 

εγθιεκαηνινγηθή κειέηε,  κε παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Απηνί νη παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ, ηε 

γεσγξαθία, ην ρξφλν, ην λφκν, ηνλ παξαβάηε θαη ην ζηφρν – ζχκα. Σα πέληε απηά ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία, απνηεινχλ αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε, δηφηη ρσξίο ην έλα εμ‟ απηψλ, δε 

ζπληίζεηαη εγθιεκαηηθφ πεξηζηαηηθφ. χκθσλα κε ηνπο Felson θαη Boba (2016), ηα 

πεξηζζφηεξα εγθιήκαηα ιακβάλνπλ ρψξα ζε έλα επλντθφ πεξηβάιινλ κε ηξία ζπλζεηηθά 

ζηνηρεία, ηνλ ελ δπλάκεη παξαβάηε, ην ζηφρν θαη ηελ απνπζία ηθαλνπνηεηηθήο πξνθχιαμεο 

απφ ην αδίθεκα. Γηα λα ζπκβεί ην έγθιεκα, απηά ηα ηξία ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ζπγθιίλνπλ 

ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν.   

 Ζ ηαπηφρξνλε κειέηε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, δελ απνηειεί κία ηδηαίηεξα απιή 

δηαδηθαζία. Γηα  λα κειεηεζεί ην θαηλφκελν ζε απηέο ηηο δηαζηάζεηο, απνκνλψλνληαο ηηο 

επηκέξνπο ιεπηνκέξεηεο θαη νξγαλψλνληαο ηε δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε, έρνπλ αλαπηπρζεί 

ζρεηηθέο ζεσξίεο, νη νπνίεο πξνζεγγίδνπλ ην δήηεκα απφ δηάθνξεο πιεπξέο (Felson θαη Boba, 

2016).  
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4.1 ΘΔΩΡΙΑ ΣΩΝ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ  
 

  Ζ Θεσξία ησλ Καζεκεξηλψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Routine Activities Theory), ππνζηεξίδεη 

πσο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξγαλψλνληαη νη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ, 

κέζα ζε κία θνηλσλία, είλαη θαη απηφο ν νπνίνο δεκηνπξγεί ηηο εγθιεκαηηθέο επθαηξίεο. Δλ 

νιίγνηο, νη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αηφκσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα δίθηπα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο κεηαθηλήζεηο, ν ηφπνο εξγαζίαο ηνπο, νη νκάδεο 

θνηλσληθνπνίεζεο, ηα θαηαζηήκαηα ηα νπνία ζπρλάδνπλ, επεξεάδνπλ ηζρπξά ην πφηε, ην πνχ 

θαη ζε πνηνλ ζπκβαίλεη έλα εγθιεκαηηθφ πεξηζηαηηθφ. Απηέο νη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, 

είλαη θαη απηέο νη νπνίεο θαζηζηνχλ ηηο εγθιεκαηηθέο πξάμεηο εχθνιεο θαη κε ρακειφ θίλδπλν 

(κε ηελ έλλνηα ηνπ ξίζθνπ). Ζ Θεσξία ησλ Καζεκεξηλψλ Γξαζηεξηνηήησλ έρεη ζπλδεζεί κε 

ηνπο Cohen θαη Felson (1979), νη νπνίνη κειεηψληαο ηα πνζνζηά ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο 

παξαηήξεζαλ, πσο κε ην ηέινο ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ππήξμε κία αχμεζε ζε απηά. Ζ 

αχμεζε απηή, απνδφζεθε ζην γεγνλφο φηη ηα άηνκα, είραλ αξρίζεη λα αλαπηχζζνπλ ηηο 

ζπλήζεηο θαη θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, καθξηά απφ ην ζπίηη ηνπο (Criminal Justice, 

n.d.), απμάλνληαο έηζη ηηο πηζαλφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ην επλντθφ πεξηβάιινλ 

:  παξαβάηεο, ζηφρνο, απνπζία αζθάιεηαο θαη ζχγθιηζε απηψλ ζην ρσξνρξφλν. Ζ Θεσξία 

απηή αλαζεσξήζεθε ην 1986 πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη έλλνηεο ησλ ρεηξηζηψλ 

(handlers of offenders). Ζ έλλνηα ελφο ρεηξηζηή, ππνδειψλεη ηελ ηθαλφηεηα θάπνηνπ κε 

επαξθή γλψζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ παξαβάηε, έηζη ψζηε λα 

κπνξέζεη λα αλαιάβεη θαη λα ρεηξηζηεί ηελ αληηκεηψπηζε ελφο 

πεξηζηαηηθνχ (Felson, 1986). Ζ ηειεπηαία αλαζεψξεζε απηήο 

ηεο πξνζέγγηζεο, ήξζε ην 1994 απφ ηνλ  John Eck, ν νπνίνο 

νπζηαζηηθά ήξζε λα ζπκπιεξψζεη ηηο πξνεγνχκελεο 

δηαηππψζεηο, ππνζηεξίδνληαο φηη έλα έγθιεκα είλαη πηζαλφ λα 

ζπκβεί, φηαλ έλαο δξάζηεο θαη έλαο ζηφρνο δηαζηαπξψλνληαη 

ρσξηθά θαη ρξνληθά, ελφζσ δελ ππάξρεη γχξσ απφ ηελ πεξηνρή 

θαλέλαο, πξνθεηκέλνπ λα ζέζεη ππφ έιεγρν ηνλ δξάζηε, λα πξνζηαηεχζεη ην ζηφρν ή λα 

ξπζκίζεη ηε ζπκπεξηθνξά ζην ζεκείν (Eck, 2003). Μία ζρεκαηηθή πξνζέγγηζε, ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνίεζε γηα λα απεηθνλίζεη, κε έλαλ πην εχιεπην ηξφπν ηηο παξαπάλσ έλλνηεο, είλαη ην 

Τπίγωνο ηηρ Δγκλημαηικόηηηαρ. Έλαο θχιαθαο (guardian), πξνζηαηεχεη ηνλ πηζαλφ ζηφρν 

θαη έλαο ρεηξηζηήο επνπηεχεη ηνλ πηζαλφ παξαβάηε (handler). Έλαο δηαρεηξηζηήο (manager), 

είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επνπηεία ηνπ ρψξνπ (Felson, 1995). Σν εζσηεξηθφ ηξίγσλν, πεξηέρεη 

ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα λα ζπληειεζηεί έλα έγθιεκα. Σν εμσηεξηθφ ηξίγσλν, πεξηέρεη ηα 

κέξε, πνπ αζθνχλ έιεγρν θαη πξνιακβάλνπλ (Eck,2003). Αλ ηα ηξία απηά κέξε, απνδεηρηνχλ 

αλαπνηειεζκαηηθά, ηφηε είλαη απμεκέλε ε πηζαλφηεηα λα ζπληειεζηεί θάπνην έγθιεκα.  

Δικόνα 4.1.1 Σξίγσλν 

Δγθιεκαηηθφηεηαο, Πεγή 

(ECK,1994) 
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4.2 ΘΔΩΡΙΑ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΓΙΟΡΓΑΝΩΗ  
 

 Γηα ηελ επηζηήκε ηεο θνηλσληνινγίαο, ε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο απνδηνξγάλσζεο , είλαη 

κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο αλαπηχρζεθαλ απφ ηε ρνιή ηνπ ηθάγν, 

πξνσζήζεθαλ απφ ηνπο Clifford Shaw θαη Henry McKay, θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ 

Πεξηβαιινληηθή Δγθιεκαηνινγία.  

 Ζ πξνζέγγηζε απηή, ζπλδέεη άκεζα ηελ εγθιεκαηηθφηεηα κε ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

κίαο γεηηνληάο. Ππξήλα ηεο απνηειεί ε άπνςε, πσο ν ρψξνο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. Μάιηζηα, 

ν ρψξνο ίζσο λα επηδξά ην ίδην ή θαη πεξηζζφηεξν, ζε ζρέζε κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θάζε αηφκνπ, φπσο ην θχιν, ε ειηθία θαη θπιεηηθή πξνέιεπζε.  Ζ θνηλσληθή 

απνδηνξγάλσζε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ή κε κίαο θνηλφηεηαο αηφκσλ, λα πινπνηήζεη 

θνηλνχο ζηφρνπο θαη λα επηιχζεη θνηλσληθά πξνβιήκαηα. (Kubrin & Harris,2003). Οη  Larry 

Gaines θαη Roger Miller, ζεσξνχλ ην έγθιεκα απνηέιεζκα επηβιαβψλ ζπλζεθψλ, ζε κία 

θνηλφηεηα. Ζ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο απνδηνξγάλσζεο, εκπιέθεηαη ζην λα εμεγήζεη ηελ 

απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά, ζην επίπεδν ηεο γεηηνληάο. χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, ε 

θηψρεηα, ε θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα, ηα αδχλακα θνηλσληθά δίθηπα (Kubrin & Harris, 2003), ε  

πξφσξε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ, ε ππνβάζκηζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ, 

νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, απνηεινχλ παξάγνληεο νη νπνίνη κεηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα κίαο 

γεηηνληάο λα ειέγρεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηψλ ηεο, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη θαη ε 

πηζαλφηεηα ησλ εγθιεκάησλ (Kubrin & Harris, 2003).  

 

4.3 ΘΔΩΡΙΑ ΣΟΤ ΔΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ  
 

 Ζ Θεσξία Δγθιεκαηηθνχ Πξνηχπνπ απνηειεί έλαλ ηξφπν εξκελείαο ηνπ γηαηί ηα 

εγθιήκαηα, ιακβάλνπλ ρψξα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κέξνο. Ζ βάζε ηεο ζεψξεζεο είλαη, φηη 

θαλέλα έγθιεκα δελ είλαη ηπραίν. χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, ηα εγθιήκαηα είηε είλαη 

πξνζρεδηαζκέλα, είηε επθαηξηαθά. Σν άηνκν ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, αζρνιείηαη κε 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη κεηαβαίλεη ζε δηάθνξα ζεκεία, φπσο ν ρψξνο εξγαζίαο ηνπ, 

εκπνξηθά θέληξα, ην ζρνιείν, ην ζπίηη ηνπ. Απηά ηα ζεκεία, ελαιιαθηηθά νλνκάδνληαη 

θφκβνη, θαη νη δηαδξνκέο πνπ αθνινπζεί ην άηνκν γηα λα θζάζεη, απφ ηνλ έλαλ θφκβν ζηνλ 

άιιν νλνκάδνληαη κνλνπάηηα. Σα κνλνπάηηα πνπ ελνπνηνχλ απηνχο ηνπο θφκβνπο, 

δεκηνπξγνχλ κία πεξίκεηξν. Απηή ε πεξίκεηξνο ζπλζέηεη ην ρψξν δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ 

θάζε αηφκνπ. χκθσλα κε ηε Θεσξία Δγθιεκαηηθνχ Πξνηχπνπ, έλα έγθιεκα ιακβάλεη ρψξα 

φηαλ ππάξμεη δηαζηαχξσζε ησλ κνλνπαηηψλ ηνπ παξαβάηε θαη ηνπ ζχκαηνο – ζηφρνπ. Όζν 
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κεγαιχηεξνο ν αξηζκφο ησλ ζηφρσλ ζε έλαλ θφκβν, ηφζν κεγαιχηεξε θαη ε πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 Μία αλαιπηηθφηεξε πξνζέγγηζε ζηα φζα δηαηππψζεθαλ, κπνξεί λα δνζεί κέζα απφ ηε 

δηαηχπσζε θάπνησλ θαλφλσλ, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηε Θεσξία ηνπ Δγθιεκαηηθνχ 

Πξνηχπνπ. 

 Καλφλαο 1νο : Όηαλ νη άλζξσπνη αλαπηχζζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, παξάιιεια 

ιακβάλνπλ θαη θάπνηεο απνθάζεηο. Όηαλ νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο επαλαιακβάλνληαη κε 

κεγάιε ζπρλφηεηα, ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαλνληθνπνηείηαη. Ζ θαλνληθνπνίεζε 

απηή δεκηνπξγεί έλα πξφηππν. Έηζη, φηαλ πξφθεηηαη γηα κία απφθαζε ζρεηηθή κε ηε δηάπξαμε 

θάπνηνπ εγθιήκαηνο, ηφηε πθίζηαηαη έλα εγθιεκαηηθφ πξφηππν.  

 Καλφλαο 2νο : Σα πεξηζζφηεξα άηνκα κίαο θνηλφηεηαο δε ιεηηνπξγνχλ αηνκηθά, αιιά 

ζπιινγηθά κέζα απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα ζηα νπνία είλαη εληαγκέλα. Απηή ε δηθηχσζε, 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο απνθάζεηο κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ.  

 Καλφλαο 3νο : πλδπάδνληαο ηα επηκέξνπο εγθιεκαηηθά πξφηππα, ηα νπνία απνηεινχλ ην 

απνηέιεζκα θάπνηαο αηνκηθήο απφθαζεο, πξνθχπηεη έλα κέζν εγθιεκαηηθφ πξφηππν.  

 Καλφλαο 4νο : Σα άηνκα ή ηα δίθηπα αηφκσλ, πξνβαίλνπλ ζηε δηάπξαμε θάπνηαο 

εγθιεκαηηθήο πξάμεο, φηαλ βξνπλ έλαλ ζηφρν, ν νπνίνο λα ηαηξηάδεη ζην εγθιεκαηηθφ ηνπο 

πξφηππν.  

 Καλφλαο 5νο : Σα άηνκα αλαπηχζζνληαο ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, θηλνχληαη 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θφκβσλ, δηακέζνπ ησλ κνλνπαηηψλ, ηα νπνία ζπλδένπλ απηνχο ηνπο 

θφκβνπο.  

 Καλφλαο  6νο : Σα άηνκα πνπ δηαπξάηηνπλ εγθιήκαηα, έρνπλ ρψξν επαηζζεηνπνίεζεο θαη 

δξαζηεξηνπνίεζεο, φπσο φια ηα ππφινηπα κέιε κίαο θνηλφηεηαο. Ζ πηζαλή ηνπνζεζία 

ηέιεζεο κίαο εγθιεκαηηθήο πξάμεο, βξίζθεηαη θνληά ζε απηφ ην ρψξν επαηζζεηνπνίεζήο 

ηνπο.  

 Καλφλαο 7νο : Οη ελ δπλάκεη ζηφρνη/ζχκαηα έρνπλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν 

δξαζηεξηνπνίεζεο ν νπνίνο ηέκλεη ην ρψξν ησλ δπλεηηθψλ παξαβαηψλ. Οη πηζαλνί ζηφρνη 

γίλνληαη πξαγκαηηθνί, φηαλ ε πξνζπκία ελφο παξαβάηε λα δηαπξάμεη θάπνην έγθιεκα 

ελεξγνπνηεζεί θαη φηαλ ν ζηφρνο απηφο, αληαπνθξίλεηαη ζην εγθιεκαηηθφ πξφηππν ηνπ 

δξάζηε.  

 Καλφλαο 8νο : Οη πξνεγνχκελνη θαλφλεο ιεηηνπξγνχλ εληφο κίαο αζηηθήο κνξθήο. Οη 

γελλήηξηεο εγθιεκάησλ (crime generators) δεκηνπξγνχληαη απφ πςειέο ξνέο αηφκσλ ζε 

ζεκεία θνκβηθήο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ νη πεξηνρέο πνπ έιθνπλ ην έγθιεκα (crime attractors), 



 

41 

 

δεκηνπξγνχληαη, φηαλ νη ζηφρνη εληνπίδνληαη ζε ζεκεία θνκβηθήο δξαζηεξηφηεηαο αηφκσλ, ηα 

νπνία εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε πξνζπκία ζην λα δηαπξάμνπλ θάπνην έγθιεκα. (Brantingham 

& Brantingham, 2013).  

5.  ΥΩΡΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ - ΥΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ - ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΑ 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

5.1 ΥΩΡΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 
 

 Με ηνλ φξν ρσξηθά δεδνκέλα, γίλεηαη αλαθνξά ζε εθείλα ηα δεδνκέλα, ηα νπνία έρνπλ κία 

γεσγξαθηθή ή ρσξηθή αλαθνξά, θάπνησλ απφ ηηο κνξθέο, πνπ είλαη επξέσο γλσζηέο θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα άηνκα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, φπσο είλαη νη γεσγξαθηθέο 

ζπληεηαγκέλεο, ν ηαρπδξνκηθφο θψδηθαο κίαο πεξηνρήο, ηα δηνηθεηηθά φξηα ελφο δήκνπ 

(Καινγήξνπ, 2016) ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ηχπνπ γεσγξαθηθή δηαίξεζε. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ησλ 

ρσξηθψλ δεδνκέλσλ έγθεηηαη ζηε γεσγξαθηθή ηνπο θέζη, ζηε γειηνίαζη, θαη ζηελ απόζηαζη. 

Πνιιέο θνξέο, ζεκαληηθφ ζπλζεηηθφ ζηνηρείν ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ είλαη θαη ν σπόνορ, 

σζηφζν δελ απνηειεί θαηεμνρήλ ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ. Γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ δεδνκέλσλ 

ή ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, ππάξρεη δηαζέζηκε ρσξηθή πιεξνθφξεζε, είηε 

άκεζε (κέζσ ησλ γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ) είηε έκκεζε (κέζσ ηηκψλ ζε θάπνην 

ζχζηεκα αλαθνξάο). Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

γεσγξαθηθφ ηνπο πξνζδηνξηζηηθφ ζηνηρείν, ζπλζέηνπλ ηα ρσξηθά δεδνκέλα (Καινγήξνπ, 

2015).  

5.1.1  ΜΔΘΟΓΟΙ ΤΛΛΟΓΗ ΥΩΡΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ  

 

 Ζ κέζνδνο κε ηελ νπνία ζπιιέγνληαη ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα γεληθά, αιιά θαη ηα ρσξηθά 

εηδηθφηεξα, δηαθξίλεηαη ζε πξσηνγελή θαη ζε δεπηεξνγελή ζπιινγή κέζσ ζηαηηζηηθήο 

έξεπλαο. Ζ πξσηνγελήο έξεπλα, ζεκαίλεη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απεπζείαο απφ ηε κνλάδα 

πνπ δηαζέηεη ηα ππφ εμέηαζε ραξαθηεξηζηηθά. Ζ δεπηεξνγελήο ζηαηηζηηθή έξεπλα, δηεμάγεηαη 

ζπλήζσο κε έηνηκα δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ ζπιιερζεί θαη ηεξνχληαη ζην αξρείν δηαθφξσλ 

θνξέσλ, φπσο νη ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο ή άιινη δεκφζηνη νξγαληζκνί.  

 θνπφο ζχζηαζεο ελφο εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, είλαη ε απνθξπζηάιισζε ησλ ππφ 

εμέηαζε θαηλνκέλσλ, θαη ηειηθψο ε εξκελεία ηνπο. Μέζσ ηεο αλάιπζεο, ηνπνζεηνχληαη ζην 

εξεπλεηηθφ κηθξνζθφπην, ηα παξαηεξεζέληα δεδνκέλα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αλαιχνληαη, 

θαηαγξάθνληαη θαη εξκελεχνληαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Μέρξη θαη ζρεηηθά πξφζθαηα, ε 

ζπιινγή ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, ήηαλ βαζηζκέλε ζε παξαηεξήζεηο θαη πξνζσπηθέο καξηπξίεο, 
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γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηνχζε αλαμηφπηζηε. Απηφ, δηφηη ην θάζε θαηλφκελν, δηεξεπλφληαλ ππφ 

ην πξίζκα ηνπ εθάζηνηε εξεπλεηή, ηα ζπκπεξάζκαηα ήηαλ ππνθεηκεληθά, θαη ζπλεπψο 

κπνξνχζε εχθνια λα ηεζεί ππφ ακθηζβήηεζε, ε πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο έξεπλαο.  

Έηζη, ζηα πιαίζηα ηεο πνζνηηθήο γεσγξαθίαο, αθνινπζείηαη ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαη νη 

ζπιινγείο δεδνκέλσλ, αθνινπζνχλ έλαλ ηππνπνηεκέλν ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα εμάγνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (Καινγήξνπ, 2015). Οη δηαδηθαζίεο απηέο, δηαζθαιίδνπλ ην 

ακεξφιεπην ηεο έξεπλαο θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ.  

5.2 ΥΩΡΙΚΗ  ΑΝΑΛΤΗ  
 

 Οη θιαζζηθέο κέζνδνη πξνζέγγηζεο ηεο ζηαηηζηηθήο, δελ αζρνινχληαη κε ην γεσγξαθηθφ 

απηφ ζηνηρείν, πνπ θέξεη ε πιεηνλφηεηα ησλ θαηλνκέλσλ. Ζ ηδηαίηεξε θχζε ησλ ρσξηθψλ 

δεδνκέλσλ, δελ θαιχπηεηαη επαξθψο απφ ηηο θιαζζηθέο κεζφδνπο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζε άιινπ ηχπνπ δεδνκέλα. Έηζη, ράλεηαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο, 

ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία νδεγνχλ ελδέρεηαη λα είλαη γεληθά, θαη πηζαλψο λα κελ 

αλαδεηθλχνληαη ζεκαληηθέο ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ηα γεγνλφηα. Ζ έλλνηα ηεο γεηηλίαζεο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηα γεσγξαθηθά δεδνκέλα, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζψο θαηά ηελ εθαξκνγή 

ησλ θιαζζηθψλ κεζφδσλ ζηαηηζηηθήο, ππάξρεη αλεμαξηεζία κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, ελψ ζε 

φ,ηη αθνξά ηα ρσξηθά δεδνκέλα, θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη. Μεηαμχ ησλ παξαηεξήζεσλ, ππάξρεη 

ρσξηθή εμάξηεζε, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ πξψην λφκν ηεο Γεσγξαθίαο. χκθσλα κε ηνλ 

Waldo Tobler, γεηηνληθέο παξαηεξήζεηο ηείλνπλ λα έρνπλ παξφκνηεο ηηκέο, ζε ζρέζε κε ηηο 

πην απνκαθξπζκέλεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε επηζηήκε ηεο Γεσγξαθίαο, έρεη αλαπηχμεη ζεσξία, 

ε νπνία ζπλδπάδνληαο ηε γλψζε, απφ δηάθνξεο επηζηήκεο κε ηα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ θαηλνκέλσλ, επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ αλάιπζεο, ηεο ρσξηθήο αλάιπζεο 

(Καινγήξνπ, 2015).  

  Ζ ρσξηθή αλάιπζε είλαη είδνο γεσγξαθηθήο αλάιπζεο, ε νπνία επηρεηξεί λα εξκελεχζεη 

πξφηππα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο γεσγξαθηθήο ηεο έθθξαζεο, ζε γεσκεηξηθνχο 

θαη καζεκαηηθνχο φξνπο (Mayhew, 2015). Απνηειεί έλα εξεπλεηηθφ ππφδεηγκα, ην νπνίν 

παξέρεη, έλα κνλαδηθφ ζχλνιν ηερληθψλ θαη κεζφδσλ, γηα ηελ αλάιπζε γεγνλφησλ, πνπ 

βξίζθνληαη ζε γεσγξαθηθφ ρψξν (Fischer, 2001).  

  χκθσλα κε ηνλ Καινγήξνπ (2015), «νη κέζνδνη δηεξεπλεηηθήο ρσξηθήο αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ, επηηξέπνπλ ηε κειέηε θαη ηελ θαηαλόεζε ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο, ηεο ρσξηθήο 

δνκήο θαη ηελ αλίρλεπζε ρσξηθήο εμάξηεζεο ή απηνζπζρέηηζεο ζηα ρσξηθά δεδνκέλα». Ζ 

πξνζέγγηζε ηέηνησλ θαηλφκελσλ, ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη απφ ηα αληίζηνηρα πεξηγξαθηθά 

κέηξα θαη ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο νπηηθνπνίεζεο.  Απνηειεί ηκήκα ηεο πνζνηηθήο 

γεσγξαθίαο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί επηζηεκνληθέο κεζφδνπο γηα ηελ αλάιπζε ρσξηθψλ 

δεδνκέλσλ.  
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5.3 ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΑ  ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

 Έλα Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ), εμππεξεηεί θαη ππνζηεξίδεη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ,  ηε δεκηνπξγία, ηελ απνδνηηθφηεξε επεμεξγαζία, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ 

νπηηθνπνίεζε ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ (Καινγήξνπ, 2015). Δίλαη απηφλνκα ιεηηνπξγηθά 

πξνγξάκκαηα, ηα νπνία βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα ζε έλαλ ππνινγηζηή (Καινγήξνπ, 2016) 

θαη ππνζηεξίδνπλ απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηελ αλάγθε, γηα 

παξαγσγή ρσξηθήο πιεξνθνξίαο (Υαιθηάο, 2011).   

  Δίλαη κία πην εμεηδηθεπκέλε κνξθή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ε νπνία αζρνιείηαη 

κε ηελ επεμεξγαζία ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, ελψ παξάιιεια κπνξεί λα θάλεη θαη ρσξηθή 

αλάιπζε (Υαιθηάο, 2011). 

 Σα εξσηήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα απαληεζνχλ κε ηε ρξήζε ελφο Γεσγξαθηθνχ 

πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ, ζρεηίδνληαη κε «ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ γεσγξαθηθώλ νληνηήησλ 

ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζέζε, πξνζδηνξηζκόο ησλ ζεκείσλ ηνπ ρώξνπ ζηα νπνία ηθαλνπνηνύληαη 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, πξνζδηνξηζκόο γεσγξαθηθώλ ζπκβάλησλ ή ηάζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ 

αιιάμεη ή βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία αιιαγήο, αλάιπζε ρσξηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ γεσγξαθηθώλ 

νληνηήησλ, ππνινγηζκόο πεξηνρώλ κε κεγάιε επηθηλδπλόηεηα» (Υαιθηάο, 2011). 

  Ζ απάληεζε ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα κέζσ ηεο ρξήζεο ελφο Γεσγξαθηθνχ πζηήκαηνο 

Πιεξνθνξηψλ είλαη ζεκαληηθή, θαζψο πξνζζέηνπλ αμία ζηα δεδνκέλα, παξέρνληαο 

πιεξνθνξίεο , νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα (Καινγήξνπ, 2016). Θα 

απνηεινχζε κία επίπνλε δηαδηθαζία, εάλ εθαξκφδνληαλ νη ζπκβαηηθέο κέζνδνη 

αξρεηνζέηεζεο, αλάιπζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ ρξήζε 

Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ ζπληζηά κία κέζνδν ε νπνία αμηνπνηεί ηε 

δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε απφ πνηθίιεο πεγέο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο αλαζεψξεζεο 

θαη ελεκέξσζεο, φηαλ λέα δεδνκέλα γίλνπλ δηαζέζηκα, ππάξρεη κεγάιε επθνιία ζρεηηθά κε 

ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ αλάθηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, πξνζθέξεη εμειηγκέλεο δπλαηφηεηεο 

επεμεξγαζίαο θαη κνληεινπνίεζεο, θαη ηέινο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο θαη 

απηνκαηνπνηεκέλεο νπηηθνπνίεζεο (Υαιθηάο, 2011). 
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5.4 ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΝΑΛΤΗ  ΥΩΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ  
 

 Οη κέζνδνη αλάιπζεο ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ δηαθξίλνληαη ζε διεπεςνηηικέρ μεθόδοςρ 

αλάιπζεο θαη ζε επμηνεςηικέρ μεθόδοςρ ανάλςζηρ.  

 χκθσλα κε ηνλ Καινγήξνπ (2015), «νη κέζνδνη δηεξεπλεηηθήο ρσξηθήο αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ (Exploratory Spatial Data Analysis – ESDA), επηηξέπνπλ ηε κειέηε θαη ηελ 

θαηαλόεζε ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο, ηεο ρσξηθήο δνκήο θαη ηελ αλίρλεπζε ρσξηθήο εμάξηεζεο ή 

απηνζπζρέηηζεο ζηα ρσξηθά δεδνκέλα». Ζ πξνζέγγηζε ηέηνησλ θαηλφκελσλ ζπλήζσο 

ζπλνδεχεηαη απφ ηα αληίζηνηρα πεπιγπαθικά μέηπα, ηηο θαηάιιειεο μεθόδοςρ 

οπηικοποίηζηρ θαη ηνλ ενηοπιζμό ζςζσεηίζεων.  

 Οη εξκελεπηηθέο κέζνδνη αλάιπζεο εζηηάδνπλ ζηε κειέηε θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ, ησλ 

ζρέζεσλ αηηηφηεηαο ηνπ ππφ εμέηαζε θαηλνκέλνπ. Ζ ζρέζε αηηηφηεηαο νξίδεηαη σο ε εθείλε ε 

ζρέζε πνπ ζπλδέεη κία εμαξηεκέλε κεηαβιεηή κε έλα πιήζνο αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ., κε 

ζηφρν ηελ εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Ζ επηινγή ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ απφθξηζε ή αιιηψο ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, δελ απνηειεί θάηη ην 

απζαίξεην. Βαζίδεηαη ζε δηαηππσζέληα εξεπλεηηθά πνξίζκαηα, πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε 

ηζρπξέο πηζαλφηεηεο ζπζρέηηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ κε ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο, 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο φκσο, είλαη ε κεηαβιεηή πνπ έρεη επηιεγεί γηα λα εθθξάζεη ην 

θαηλφκελν, λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή απηνχ (Καινγήξνπ, 2015). 

 

5.4.1  ΓΙΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ  ΜΔΘΟΓΟΙ  

 

5.4.1.1  ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚ Α ΣΑΣΙΣΙΚΑ  ΜΔΣΡΑ  

 Σα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κέηξα παξέρνπλ κία πξψηε θαη ζπλνπηηθή πξνζέγγηζε ζρεηηθά 

κε ην δείγκα θαη ηηο παξαηεξήζεηο. Σέηνηεο πξνζεγγίζεηο κπνξεί λα είλαη είηε πνζνηηθέο είηε 

νπηηθέο απεηθνλίζεηο. Μπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε, έηζη ψζηε ράξε ζηελ αξρηθή απηή 

πξνζέγγηζε ησλ δεδνκέλσλ, λα γίλεη απνηειεζκαηηθφηεξε ε κεηέπεηηα αλάιπζε. Ζ 

πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή δηαθξίλεηαη απφ ηελ επαγσγηθή ζηαηηζηηθή, σο πξνο ην απνηέιεζκα 

ηεο θάζε κεζφδνπ. Ζ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή, αζρνιείηαη κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ ηη 

παξνπζηάδνπλ ή ηη δείρλνπλ ηα δεδνκέλα, ελψ ε επαγσγηθή ζηαηηζηηθή, ρξεζηκνπνηεί ηα 

δεδνκέλα γηα λα θαηαιήμεη ζε λέα ζπκπεξάζκαηα.  

 Σα ζπλεζέζηεξα πνζνηηθά κέηξα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή, είλαη 

ηα κέηξα θεληξηθήο ηάζεο, φπσο ν κέζνο, ε δηάκεζνο θαη ε επηθξαηνχζα ηηκή, αιιά θαη κέηξα 
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δηαζπνξάο ή κεηαβιεηφηεηαο, φπσο ην εχξνο, ε δηαθχκαλζε, ε ηππηθή απφθιηζε, ν 

ζπληειεζηήο κεηαβιεηφηεηαο.  

 

5.4.1 .1 .1  Μ ΔΣΡΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΣΑ Η Η  ΘΔΗ  

 Μέζνο : Πξφθεηηαη γηα έλαλ αξηζκεηηθφ κέζν φξν, ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ παξαηεξήζεσλ, 

δηα ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο 

 

  

 Γηάκεζνο : γηα έλα δείγκα n παξαηεξήζεσλ δηαηεηαγκέλσλ ζε αχμνπζα ζεηξά, ε δηάκεζνο 

νξίδεηαη σο ε κεζαία παξαηήξεζε αλ ην n είλαη πεξηηηφο αξηζκφο ή ην εκηάζξνηζκα ησλ 

κεζαίσλ παξαηεξήζεσλ εάλ ην n είλαη άξηηνο αξηζκφο. Δίλαη ν αξηζκφο εθείλνο, ν νπνίνο 

βξίζθεηαη αθξηβψο ζηε κέζε, ελφο ζπλφινπ δηαηεηαγκέλσλ θαη‟αχμνπζα ζεηξά 

παξαηεξήζεσλ, θαη ηηο ρσξίδεη ζηε κέζε. Γειαδή, ην 50% βξίζθεηαη πάλσ απφ απηή ηελ ηηκή 

θαη ην 50% θάησ απφ απηή ηελ ηηκή.  

 Δπηθξαηνύζα Τηκή (ή θνξπθή) : είλαη ε ηηκή κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο, κέζα 

ζε έλα δείγκα. Δίλαη έλα απφ ηα κέηξα ηα νπνία κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη ζε πνηνηηθά 

δεδνκέλα.  

5.4.1 .1 .2  Μ ΔΣΡΑ Μ ΔΣΑΒΛΗΣΟΣΗΣΑ (Γ Ι ΑΠΟΡ Α )   

 Δύξνο (ή θύκαλζε) : πξφθεηηαη γηα ηε δηαθνξά ηεο κεγαιχηεξεο απφ ηε κηθξφηεξε ηηκή.  Γε 

ζεσξείηαη ηδηαίηεξα αμηφπηζην κέηξν, θαζψο ν ππνινγηζκφο ηνπ βαζίδεηαη κφλν ζηηο αθξαίεο 

παξαηεξήζεηο            

             Rmax- Rmin 

  

  Δλδνηεηαξηεκνξηαθό εύξνο : Δίλαη ε δηαθνξά ηνπ 1
νπ

 ηεηαξηεκνξίνπ (Q1) απφ ην 3
ν
 

ηεηαξηεκφξην (Q3)     

 

Γηαθύκαλζε (ή Γηαζπνξά) : ππνινγίδεηαη σο ν κέζνο φξνο ησλ ηεηξαγψλσλ, ησλ 

απνθιίζεσλ ησλ παξαηεξήζεσλ, απφ ηε κέζε ηηκή ηνπο θαη ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

αθφινπζε ζρέζε  

 

Χ  = 
1

n
   xi

n
i  

S
2
 = 

𝟏

𝐧−𝟏
  (𝐱𝐢 − 𝐱 𝐧

𝐢=𝟏 ) 
2
 

Q = Q1- Q3 
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Τππηθή Απόθιηζε : Πξφθεηηαη γηα ηε ζεηηθή ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο δηαθχκαλζεο  

  

 

Σπληειεζηήο Μεηαβνιήο ή Μεηαβιεηόηεηαο : Απνηειεί έλα κέηξν ζρεηηθήο θαη φρη απφιπηεο 

δηαζπνξάο. Δθθξάδεη ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, απαιιαγκέλε απφ ηελ επίδξαζε ηεο 

κέζεο ηηκήο, θαη εθθξάδεηαη ζε πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ.  Ο αληίζηνηρνο ηχπνο ππνινγηζκνχ 

είλαη  

 

 

5.4.1.2  ΟΠΣΙΚ ΟΠΟΙΗΗ   

 Ζ δηαδηθαζία ηεο νπηηθνπνίεζεο απνηειεί εμ‟νξηζκνχ ηε κεηαηξνπή ηεο πιεξνθνξίαο ζε 

νπηηθφ εξέζηζκα. ηνλ ηνκέα ηεο ζηαηηζηηθήο ππάξρνπλ κέζνδνη νπηηθνπνίεζεο, νη νπνίεο 

επηηξέπνπλ ηελ νπηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ θαηλνκέλσλ. Ζ αλαπαξάζηαζε απηή κπνξεί λα 

είλαη είηε κία απλή απεικόνιζη μέζω γπαθημάηων, είηε αποηύπωζη ηος σώπος μέζω 

καηαζκεςήρ σαπηών. Σα ζπλεζέζηεξα γξαθήκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη, είλαη ην 

ηζηφγξακκα θαη ην ζεθφγξακκα, θαη εθ ησλ ζπλεζέζηεξσλ απνηππψζεσλ ηνπ ρψξνπ, είλαη νη 

θεμαηικοί σάπηερ.  

5.4.1 .2 .1  ΙΣΟΓΡΑΜ ΜΑΣΑ   

Σα ηζηνγξάκκαηα είλαη γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζπρλνηήησλ, νκαδνπνηεκέλσλ 

δεδνκέλσλ. Οη παξαηεξήζεηο θαηαλέκνληαη ζε θιάζεηο. Ο αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ ζε 

θάζε θιάζε, θαιείηαη ζπρλφηεηα. Σν ηζηφγξακκα πξνθχπηεη, σο γξαθηθή απεηθφληζε ζε έλα 

ζχζηεκα νξζνγσλίσλ αμφλσλ. ηνλ νξηδφληην άμνλα, ζεκεηψλνληαη ηα φξηα ησλ θιάζεσλ. Δλ 

ζπλερεία, θαηαζθεπάδνληαη δηαδνρηθά νξζνγψληα, κε βάζε ην πιάηνο θάζε θιάζεο θαη χςνο 

ηελ αληίζηνηρε ζπρλφηεηα.  

5.4.1 .2 .2  ΘΗΚΟΓΡΑΜ ΜΑΣΑ  

  Σα ζεθνγξάκκαηα απνηεινχλ εμίζνπ ρξήζηκεο γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Αλαπαξηζηνχλ 

ηηο ηηκέο κίαο κεηαβιεηήο, ζε απεηθφληζε ελφο νξηδφληηνπ νξζνγσλίνπ. ε απηφ δίλνληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηε κέγηζηε θαη ηελ ειάρηζηε ηηκή, ελφο ζπλφινπ νκαδνπνηεκέλσλ 

δεδνκέλσλ, θαζψο θαη γηα ην Q1, Q2, Q3 ηεηαξηεκφξηα. Απφ ηελ ειάρηζηε ηηκή έσο θαη ην Q1  

ηεηαξηεκφξην, πεξηιακβάλεηαη ην 25% ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαηεξήζεσλ, απφ ην Q1 έσο ην Q3  

πεξηέρεηαη ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαηεξήζεσλ ή ζχκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή νξνινγία ην 

ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο, θαη απφ ην Q3  έσο θαη ηε κέγηζηε παξαηήξεζε, ην ππφινηπν 25% 

S =  𝐒𝟐 

CV = 
𝑆

𝑋 
 × 100  
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ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαηεξήζεσλ. Ζ ζέζε ηνπ Q2 ηεηαξηεκνξίνπ, ζπκπίπηεη κε ηε ζέζε ηεο 

δηακέζνπ. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, κέζα απφ έλα ζεθφγξακκα, είλαη δπλαηή ε άληιεζε 

πιεξνθφξεζεο, γηα πέληε πεξηγξαθηθά κέηξα θεληξηθήο ηάζεο θαη δηαζπνξάο, γηα απηφ θαη 

είλαη γλσζηφ σο ζεθφγξακκα ησλ πέληε αξηζκψλ (Καινγήξνπ, 2015).   

5.4.1 .2 .3  ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ ΥΑ ΡΣΔ  

 Όπσο, πξναλαθέξζεθε ε νπηηθνπνίεζε δεκηνπξγεί νπηηθά εξεζίζκαηα. Απηφ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα αληηιακβάλνληαη ηαρχηεξα, ηελ παξνπζίαζε δεδνκέλσλ, κέζα 

απφ εηθφλεο. Έλαο ζεκαηηθφο ράξηεο, παξνπζηάδεη ηε ρσξηθή θαηαλνκή κίαο ή πεξηζζφηεξσλ 

κεηαβιεηψλ. Ολνκάδεηαη επίζεο ράξηεο εηδηθνχ ζθνπνχ (Καινγήξνπ 2015),  κνλνζεκαηηθφο 

ή θαη ζηαηηζηηθφο ράξηεο.  πλήζσο, πεξηιακβάλεη ζηνηρεία, φπσο πιεξνθνξίεο ηνπνζεζίαο ή 

αλαθνξάο, πξνθεηκέλνπ ν εθάζηνηε αλαγλψζηεο, λα απνθηήζεη εμνηθείσζε κε ηε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή πνπ εμεηάδεηαη ζην ράξηε θαη λα κπνξέζεη λα αληιήζεη ηε δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε, 

κέζα απφ απηφλ. Σα πην ζπρλά απαληψκελα είδε ραξηψλ, είλαη νη ρσξνπιεζείο ράξηεο 

(choropleth maps). Απνηειεί κία ζχλζεζε ιέμεσλ, ε νπνία πξνζδηνξίδεη ην είδνο ηνπ ράξηε, 

βάζεη ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ κεγέζνπο. Σα δεδνκέλα ηνπ, νκαδνπνηνχληαη ζε θιάζεηο, κε θάζε 

κία απφ απηέο, λα αληηπξνζσπεχεη έλα εχξνο ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο. ηε ζπλέρεηα, 

εθαξκφδεηαη κία δηαβάζκηζε ρξσκάησλ, αλάινγα κε ηελ θάζε θιάζε. ηελ θαηαζθεπή 

ρσξνπιεζψλ ραξηψλ, θξίλεηαη σο θαιχηεξε, ε απεηθφληζε ηππνπνηεκέλσλ κεγεζψλ θαη φρη 

απφιπησλ κεγεζψλ (Statcan.gc.ca, n.d.). Απηφ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη επηηξέπεη ηηο 

ζπγθξίζεηο κεγεζψλ, κε κεγάιεο δηαθνξέο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ζπγθξίλνληαη ρψξεο κε 

δηαθνξεηηθφ, σο πξνο ηελ έθηαζε, κέγεζνο. Μία ρψξα κεγάιεο έθηαζεο, κπνξεί λα εκθαλίδεη 

ρακειφηεξε πιεζπζκηαθή ζπγθέληξσζε, ζπγθξηλφκελε κε κία κηθξφηεξεο έθηαζεο ρψξα. Αλ 

ηα δεδνκέλα, δελ είλαη ηππνπνηεκέλα, ην γεγνλφο απηφ κπνξεί λα κελ γίλεηαη αληηιεπηφ κέζα 

απφ ηελ απνηχπσζε ζην ράξηε (Axis Maps, n.d.).   

 χκθσλα κε ηνλ Καινγήξνπ (2015) ηα βαζηθά ζηνηρεία ηα νπνία δηέπνπλ έλαλ ζεκαηηθφ 

ράξηε είλαη α) ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ β) ην κέγεζνο ησλ 

θιάζεσλ γ) ε κέζνδνο ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη νη θιάζεηο θαη δ) ε παιέηα 

ησλ ρξσκάησλ.    

5.4.1.3  ΥΩΡΙΚΗ  ΑΤΣΟΤΥΔΣΙΗ  

 Ζ συπική αςηοζςζσέηιζη ή η συπική εξάπηηζη κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ζρέζε κεηαμχ 

ηεο ρσξηθήο εγγχηεηαο ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηεο αξηζκεηηθήο νκνηφηεηαο ησλ ηηκψλ ηνπο.  

Γειαδή, ζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν κία παξαηήξεζε είλαη παξφκνηα κε άιιεο 

θνληηλέο παξαηεξήζεηο. Ζ θεηική ρσξηθή απηνζπζρέηηζε αλαθέξεηαη ζε εθείλεο ηηο 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο , φζν πιεζηέζηεξεο είλαη νη παξαηεξνχκελεο κνλάδεο, ηφζν 

πεξηζζφηεξν ζα νκνηάδνπλ νη ηηκέο ηνπο, θαη ην αληίζηξνθν, ζε φ,ηη αθνξά ηηο απνηηικέρ 

ηηκέο. Ζ παξνπζία ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο ζεκαίλεη, φηη νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο 
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𝑰 = 
𝑁 ∙   𝑤𝑖𝑗 ∙  (𝑋𝑖  − 𝛸 ) ∙ (𝛸𝑗 − 𝛸 )

𝑁,𝑗≠𝑖
𝑗=1

𝑁
𝑖=1

(  𝑤𝑖𝑗)
𝑁
𝑗

𝑁
𝑖 ∙   (𝑋𝑖  − 𝛸 )2𝑁

𝑖=1

 

 

κνηξάδνληαη θαη αληηγξάθνληαη κεηαμχ γεηηνληθψλ πεξηνρψλ (Lee, 2017).  Ζ χπαξμε ρσξηθήο 

απηνζπζρέηηζεο, ζε φ,ηη αθνξά ρσξηθά δεδνκέλα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, δηφηη ελψ θαηά 

ηελ εθαξκνγή θιαζζηθψλ  κεζφδσλ ζηαηηζηηθήο, ππνηίζεηαη αλεμαξηεζία κεηαμχ ησλ 

παξαηεξήζεσλ, εδψ ηα δεδνκέλα απηνζπζρεηίδνληαη. Ζ απηνζπζρέηηζε θαζηζηά ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο άθπξνπο, γηα απηφ θαη είλαη ζεκαληηθή, ε δηεξεχλεζή 

ηεο. Έλαο ζεκαληηθφο δείθηεο ειέγρνπ ηεο χπαξμεο απηνζπζρέηηζεο, είλαη ν δείθηεο ηνπ 

Moran.   

 

5.4.1 .3 .1  Ο  ΟΛΙΚΟ  ΓΔ ΙΚΣΗ  M ORAN ’S I   

 Ο δείθηεο ηνπ Moran είλαη έλα κέηξν ην νπνίν αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Patrick Alfred Pierce 

Moran,  ην 1950. Ζ ζπλάξηεζε ειέγρνπ ε νπνία ρξεζηκνπνηεί, απνδίδεηαη σο εμήο :  

 

 

 

 

Δξίζωζη 5.4.1.3.1 Οιηθφο Γείθηεο Moran‟s I 

φπνπ Ν είλαη ν αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ ή ησλ ρσξηθψλ νληνηήησλ, ην Wij πξνζδηνξίδεη 

ηε δπλακηθή ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ παξαηεξήζεσλ i θαη j, βάζεη ηεο ρσξηθήο ηνπο εγγχηεηαο  

(Καινγήξνπ, 2015),  ην  0  είλαη ην άζξνηζκα ησλ βαξψλ  ij (Biomedware.com, 2018), θαη 

ην    είλαη ε κέζε ηηκή ησλ  i παξαηεξήζεσλ θαη ηζνχηαη κε    =      
 
 −1 .  

 Ο νιηθφο δείθηεο Moran‟s ιακβάλεη ηηκέο ζε έλα εχξνο ηηκψλ απφ ην -1 έσο θαη ην +1. Οη 

ηηκέο νη νπνίεο βξίζθνληαη θνληά ζηε κνλάδα ππνδειψλνπλ ηζρπξή ζεηηθή ρσξηθή 

απηνζπζρέηηζε, ην νπνίν είλαη θαη ην πιένλ ζχλεζεο ζε φ,ηη αθνξά ρσξηθά δεδνκέλα. Ζ 

ζεηηθή ρσξηθή απηνζπζρέηηζε, δειψλεη φηη ππάξρνπλ ρσξηθά πξφηππα θαη φηη γεηηνληθέο 

παξαηεξήζεηο, έρνπλ φκνηα πςειέο ή ρακειέο ηηκέο. Ζ αξλεηηθή απηνζπζρέηηζε πξνθχπηεη 

απφ ηηκέο,  νη νπνίεο βξίζθνληαη θνληά ζην αξλεηηθφ άθξν ηνπ δηαζηήκαηνο ηηκψλ, δειαδή ην 

-1. Δίλαη ζρεηηθά ζπαληφηεξε πεξίπησζε, ε νπνία δειψλεη, φηη νη πςειέο ηηκέο κίαο 

κεηαβιεηήο, βξίζθνληαη θνληά ζε ρακειέο ηηκέο ηεο. Σέινο, φηαλ ν δείθηεο ιακβάλεη ηηκέο νη 

νπνίεο βξίζθνληαη θνληά ζην 0, δηαπηζηψλεηαη απνπζία ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο θαη 

θαη‟επέθηαζε,  ρσξηθψλ πξνηχπσλ (Καινγήξνπ, 2015).  

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ δείθηε Moran‟s I, γίλεηαη κε ηνλ 

δίπιεπξν έιεγρν ησλ αθφινπζσλ ππνζέζεσλ :  
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 Ζ0  :  Σα δεδνκέλα είλαη ρσξηθά αλεμάξηεηα, ν δείθηεο I είλαη 0  

 Ζ1 : Σα δεδνκέλα έρνπλ θάπνην είδνο ρσξηθήο εμάξηεζεο,  ν δείθηεο Η δελ είλαη 0  

 Ζ ζπλάξηεζε  πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ ππνζέζεσλ γίλεηαη κε ην  

ζηαηηζηηθφ     

    = 
 −  ( )

√ ( )
 

 

Δξίζωζη 5.4.1.3.2 ηαηηζηηθή πλάξηεζε Διέγρνπ Οιηθνχ Γείθηε Moran‟s I 

 

φπνπ Δ(I) είλαη ε αλακελφκελε ηηκή ηνπ δείθηε I, ππφ ηελ κεδεληθή ππφζεζε θαη ηζνχηαη κε  

  

 

 

 

Δξίζωζη 5.4.1.3.3 Αλακελφκελε Σηκή ηνπ Οιηθνχ Γείθηε Moran‟s I 

  

Ζ αλακελφκελε ηηκή ηείλεη ζην 0, θαζψο ην Ν απμάλεηαη. 

  

 Ζ δηαθχκαλζε  ( )  πξνζδηνξίδεηαη κε δχν ηξφπνπο αλάινγα κε ηνλ ππφ εμέηαζε 

πιεζπζκφ θαη έηζη δηαθξίλνληαη δχν πεξηπηψζεηο, ε πεξίπησζε ην δείγκα λα πξνέξρεηαη απφ 

θαλνληθφ πιεζπζκφ (N) θαη ε πεξίπησζε ην δείγκα λα πξνέξρεηαη απφ πιεζπζκφ, ηνπ νπνίνπ 

ε θαηαλνκή είλαη άγλσζηε (R). Οη αληίζηνηρνη ηχπνη γηα ηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο δίλνληαη 

αθνινχζσο:  

 

 

 

 

 

 

 

𝜠(𝑰) =  
−𝟏

𝑵 –  𝟏
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Πίνακαρ 5.4.1.1 Γηαθχκαλζε Moran‟s I (Καλνληθή Καηαλνκή Πιεζπζκνχ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακαρ 5.4.1.2. Γηαθχκαλζε Moran‟s I (Σπραία Καηαλνκή Πιεζπζκνχ) 

  

 Ο θαλφλαο απφθαζεο νξίδεη φηη γηα ηηκέο           2 (ζεηηθή ρσξηθή απηνζπζρέηηζε) ή 

    < - Εα/2 (αξλεηηθή ρσξηθή απηνζπζρέηηζε), κπνξεί λα απνξξηθζεί ε κεδεληθή ππφζεζε ηεο 

ρσξηθήο αλεμαξηεζίαο. Σέινο, αλ δελ ππάξρεη θακία ρσξηθή εμάξηεζε ζηα δεδνκέλα, ε ηηκή 

ηνπ δείθηε I, είλαη ζπρλά θνληά ζηελ αλακελφκελε ηηκή  
−1

  −1
, ε νπνία πξνζεγγηζηηθά ηζνχηαη 

κε ην 0, αλ ην N είλαη κεγάιν (Lin and Zhang, 2007).  

 

VarN (I) =
1

(𝑁−1)(𝑁+1)𝑆0
2 (𝑁2𝑆1 − 𝑁𝑆2 + 3𝑆0

2
) – 𝐸 (𝐼) 

2 

θαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο 

𝑆0 =   𝑤𝑖𝑗
𝑁
𝑗

𝑁
𝑖 , i ≠ j  

𝑆1= 0, 5   (𝑤𝑖𝑗
𝑁
𝑗≠𝑖

𝑁
𝑖  +𝑤𝑗𝑖) 

2 

𝑆2 = ( 𝑤𝑘𝑗
𝑁
𝑗

𝑁
𝑘 +  𝑤𝑖𝑘

𝑁
𝑖 ) 

2
 

VarR (I) = 
𝑁 [(𝑁2 − 3𝑁 +3) 𝑆1 − 𝑁𝑆2+ 3𝑆0

2 ] – 𝑏2 [(𝑁2 –𝑁) 𝑆1 − 2𝑁𝑆2+6𝑆0
2]

(𝑁−1)(𝑁−2)(𝑁−3)𝑆0
2  - 𝐸 (𝐼) 

2 

𝑏2 = 𝑚4/𝑚2
2  

𝑚4 = 1/N 𝛧𝑖
4𝑁

𝑖=1  

𝑚2 = 1/N 𝛧𝑖
2𝑁

𝑖=1  

𝑆1= 
1

2
   (𝑤𝑖𝑗 +𝑤𝑗𝑖)

𝑁,𝑗≠𝑖
𝑗=1

𝑁
𝑖=1  

2 

𝑆2 =  (𝑤𝑘𝑗 +𝑤𝑖𝑘
𝑁
𝑖=1 ) 

2
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5.4.1 .3 .2  Ο  ΣΟΠ ΙΚΟ  ΓΔΙΚΣΗ  M ORA N’S I   

 Ο νιηθφο δείθηεο Moran‟s I, παξά ηελ απιφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ, κεηνλεθηεί σο πξνο 

νξηζκέλα ζεκεία. Ο δείθηεο απηφο εμεηάδεη κία επξχηεξε πεξηνρή ρξεζηκνπνηψληαο έλα 

ζηαηηζηηθφ κέηξν, ππφ ηελ ππφζεζε ηεο νκνηνγέλεηαο. Αλ ε ππφζεζε απηή δελ ηζρχεη, ηφηε ε 

ρξήζε ελφο κφλν ζηαηηζηηθνχ κέηξνπ, ράλεη ην λφεκά ηεο, θαζψο ζα πξέπεη δηαθνξνπνηείηαη  

εληφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο (Oliveau & Guilmoto, 2005). Σν πξφβιεκα απηφ αλέδεημε ηελ 

αλάγθε δηακφξθσζεο ηνπηθψλ δεηθηψλ. Οη ηνπηθνί  απηνί δείθηεο ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο ή 

αιιηψο Local Indicators of Spatial Association (LISA) , φπσο ν ηνπηθφο δείθηεο Moran‟s I,  

επηηξέπνπλ  ηελ απνζχλζεζε ησλ νιηθψλ δεηθηψλ, φπσο ν νιηθφο δείθηεο Moran‟s I , θαη ηε 

ζπκβνιή ηνπο ζε θάζε κεκνλσκέλε παξαηήξεζε. Έλαο ηνπηθφο δείθηεο ρσξηθήο ζπζρέηηζεο, 

πξέπεη λα πιεξνί νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Πξσηίζησο,  έλαο ηνπηθφο δείθηεο γηα θάζε 

παξαηήξεζε, ζα πξέπεη λα δίλεη κία έλδεημε γηα ηελ έθηαζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο ρσξηθήο 

νκαδνπνίεζεο, γχξσ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε παξαηήξεζε. Δπηπιένλ,  ην άζξνηζκα ησλ 

επηκέξνπο ηνπηθψλ δεηθηψλ ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγν ηνπ νιηθνχ δείθηε ρσξηθήο 

απηνζπζρέηηζεο (Anselin, 1995). Έηζη, ν ηνπηθφο δείθηεο  i  κία κεηαβιεηήο   νξίδεηαη σο 

εμήο : 

 

 

Δξίζωζη 5.4.1.3.4 Σνπηθφο Γείθηεο Moran‟s I 

 

Με  2 =  (   −  ̅ 
 = ) 

2
 / n 

 O δείθηεο απηφο εξκελεχεηαη παξφκνηα κε απηή ηνπ νιηθνχ δείθηε ηνπ Moran θαη κπνξεί 

λα ιάβεη ηηκέο, εθηφο ηνπ εχξνπο ηηκψλ -1 θαη +1. Δδψ, νη ζεηηθέο ηηκέο ηνπ Ii ππνδεηθλχνπλ 

φηη γχξσ απφ κία πεξηνρή κε πςειέο ηηκέο (ή ρακειέο ηηκέο) ζπγθεληξψλνληαη γείηνλεο κε 

επίζεο πςειέο ηηκέο (ή ρακειέο ηηκέο), ελψ νη αξλεηηθέο ηηκέο ππνδεηθλχνπλ φηη γχξσ απφ 

κία πεξηνρή κε ρακειέο ηηκέο (ή πςειέο ηηκέο), ζπγθεληξψλνληαη γείηνλεο κε πςειέο ηηκέο (ή 

ρακειέο ηηκέο). Γειαδή, ε ζεηηθή ζπζρέηηζε ζεκαίλεη ηε ζπγθέληξσζε φκνησλ ηηκψλ, ελψ ε 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηε ζπγθέληξσζε αλφκνησλ ηηκψλ (Καινγήξνπ, 2015). Γηα θάζε ζέζε, νη 

ηηκέο ησλ ηνπηθψλ δεηθηψλ επηηξέπνπλ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο νκνηφηεηαο κε ηνπο γείηνλεο θαη 

ηνπ ειέγρνπ ηεο ζηαηηζηηθήο ηνπο ζεκαληηθφηεηαο. πλνπηηθά, ηα πηζαλά ζελάξηα ηα νπνία 

κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ είλαη ηα αθφινπζα :  

 

Ιi  = 
𝒙𝒊−�̅�

𝒎𝟐
 𝒘𝒊𝒋(𝒙𝒋 − �̅�𝒌
𝒋=𝟏 ), 𝒋 ≠ 𝒊 
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 Πεξηνρέο κε πςειέο ηηκέο, κε γείηνλεο πεξηνρέο πςειψλ ηηκψλ: Τςειή – Τςειή, νη 

νπνίεο είλαη γλσζηέο θαη σο hot spots  

 Πεξηνρέο κε ρακειέο ηηκέο, κε γείηνλεο πεξηνρέο ρακειψλ ηηκψλ : Υακειή – Υακειή, 

νη νπνίεο είλαη γλσζηέο θαη σο cold spots  

 Πεξηνρέο κε πςειέο ηηκέο, αιιά κε γείηνλεο πεξηνρέο ρακειψλ ηηκψλ, νη νπνίεο ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη έθηνπεο ηηκέο (outliers) 

 Πεξηνρέο κε ρακειέο ηηκέο, αιιά κε γείηνλεο πεξηνρέο πςειψλ ηηκψλ, νη νπνίεο ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη έθηoπεο ηηκέο (outliers)  

 Πεξηνρέο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, ζχκθσλα κε ηνλ ηνπηθφ δείθηε ηνπ Moran 

(Oliveau & Guilmoto, 2005; Καινγήξνπ, 2015) 

 Ο έιεγρνο ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο, ηνπ ηνπηθνχ δείθηε Moran‟s I κπνξεί λα γίλεη 

κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ αθφινπζσλ κεγεζψλ (Δμίζσζε 5.4.1.3.5 & Δμίζσζε 5.4.1.3.6)  :  

 

E [Ii] = -     / (n - l) 

Δξίζωζη 5.4.1.3.5 Αλακελφκελε Σηκή Σνπηθνχ Γείθηε Moran‟s I 

 

Varr [Ii] =     
2

 ≠ 
( − 2)

( −1)
 +          ≠  ≠ 

(2 2− )

( −1)( −2)
 – (E [Ii]) 

2
 

 

Δξίζωζη 5.4.1.3.6 Γηαθχκαλζε  Σνπηθνχ Γείθηε Moran‟s I 

φπνπ  2 =  4  2 
2 

 θαη ην δείγκα πξνέξρεηαη απφ πιεζπζκφ ηνπ νπνίνπ ε θαηαλνκή είλαη 

άγλσζηε.  
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G = 
  𝑤𝑖,𝑗 𝑋𝑖−𝑋𝑗 

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

2𝑛2𝑋 
 +

  (1−𝑤𝑖,𝑗) 𝑋𝑖−𝑋𝑗 
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

2𝑛2𝑋 
 

5.4.1.4  ΥΩΡΙΚΔ ΑΝΙΟΣΗΣΔ  

 

5.4.1 .4 .1  ΥΩΡΙΚΟ ΓΔ ΙΚΣΗ  GI NI  

Οη ρσξηθέο αληζφηεηεο δηεξεπλψληαη κε δείθηεο, φπσο ν δείθηεο ρσξηθψλ αληζνηήησλ Gini. 

Ζ ρξήζε απηνχ ηνπ δείθηε θαζίζηαηαη ζεκαληηθή, ζηελ δηεξεχλεζε ηεο αληζνθαηαλνκήο κίαο 

κεηαβιεηήο. O ζπληειεζηήο Gini βάζεη ζεσξίαο, ιακβάλεη ηηκέο απφ 0 έσο 1. Ζ ηηκή 1 

εθθξάδεη ηελ πιήξε αληζνθαηαλνκή θαη ε ηηκή 0 ηελ πιήξε ηζνθαηαλνκή. Δπίζεο, φζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ δείθηε, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε αληζνθαηαλνκή ηνπ δείθηε ζηνλ 

πιεζπζκφ.  

Ο δείθηεο Gini γηα κία κεηαβιεηή κπνξεί λα ππνινγηζηεί κέζσ ηεο Δμίζσζεο 5.4.1.4.1 :  

 

 

 

 

φπνπ    είλαη ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ζηε ζέζε i,     ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ζηελ ελαιιαθηηθή 

ζέζε j, n ν αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ θαη  ̅ ε κέζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο X..   

Ο ρσξηθφο δείθηεο Gini ππνινγίδεηαη κέζσ ηεο Δμίζσζεο 5.4.1.4 2:  

 

 

 

Δξίζωζη 5.4.1.4.2 Υσξηθφο Γείθηεο Gini 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ παξαπάλσ εμίζσζε ν ρσξηθφο δείθηεο Gini απνηειείηαη απφ 

δχν ζπζηαηηθά ζηνηρεία. To πξψην κέξνο, αθνξά ζηελ αληζφηεηα ησλ γεηηνληθψλ 

παξαηεξήζεσλ θαη ην δεχηεξν κέξνο, αθνξά ζηελ αληζφηεηα ησλ κε γεηηνληθψλ 

παξαηεξήζεσλ.  Ο νιηθφο ρσξηθφο δείθηεο Gini, κεηξά ηφζν ηελ ρσξηθή απηνζπζρέηηζε φζν 

θαη ηελ ρσξηθή αληζφηεηα. Σν  i,j είλαη ην βάξνο θαη ιακβάλεη κεδεληθέο ηηκέο γηα ηνπο κε 

γείηνλεο θαη ηηκέο δηάθνξεο ηνπ κεδελφο γηα ηνπο γείηνλεο. Όζνλ αθνξά ζηελ εξκελεία ησλ 

ζπζηαηηθψλ ηνπ νιηθνχ δείθηε, φζν νη ηηκέο ηνπ πξψηνπ ζπζηαηηθνχ (Gini ησλ γεηηφλσλ) 

ηείλνπλ πξνο ην 0, απμάλεηαη ε ζεηηθή ρσξηθή απηνζπζρέηηζε θαη νη ρσξηθέο αληζφηεηεο 

πξνζδηνξίδνληαη θπξίσο απφ ηηο κε γεηηνληθέο παξαηεξήζεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην πξψην 

ζπζηαηηθφ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην δεχηεξν (Gini κε γεηηφλσλ), ηφηε ππάξρεη αξλεηηθή 

ρσξηθή απηνζπζρέηηζε, θαη ε αληζνθαηαλνκή νθείιεηαη ζηηο γεηηνληθέο παξαηεξήζεηο.   

G = 
   𝑋𝑖−𝑋𝑗 

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

2𝑛2𝑋 
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Γειαδή:  

 Gini Γεηηφλσλ > Gini Με Γεηηφλσλ: αξλεηηθή ρσξηθή απηνζπζρέηηζε, αληζνθαηαλνκή 

ε νπνία νθείιεηαη ζε γεηηνληθέο παξαηεξήζεηο 

 Gini Γεηηφλσλ < Gini Με Γεηηφλσλ: ζεηηθή ρσξηθή απηνζπζρέηηζε, αληζνθαηαλνκή ε 

νπνία νθείιεηαη ζε κε γεηηνληθέο παξαηεξήζεηο 

5.4.1 .4 .2  ΓΔΙΚΣΗ ΥΩΡΟΘΔΣΗΗ   

 

Ο δείθηεο ρσξνζέηεζεο, απνηειεί κέηξν ζχγθξηζεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πιεζπζκνχ (Καινγήξνπ, 2015). Ο δείθηεο απηφο είλαη έλα πειίθν, ην νπνίν κεηξά ην 

πνζνζηφ θάπνηαο δξαζηεξηφηεηαο, εθθξαζκέλν ζε ρσξηθέο κνλάδεο, ζε ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ ίδηνπ πνηνηηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ, αιιά γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο. Δίλαη έλα κέηξν, ην νπνίν εθθξάδεη είηε ηελ ππνεθδήισζε, είηε ηελ έληνλε 

παξνπζία ελφο θαηλνκέλνπ, γηα κία πεξηνρή. Δίλαη έλαο ζεκαληηθφο δείθηεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηλνκέλσλ θαη ησλ πεξηνρψλ εθείλσλ, ζηηο νπνίεο απηά ιακβάλνπλ ρψξα. 

Δλ πξνθεηκέλσ, εμεηάδνληαη ηα επίπεδα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ν δείθηεο απηφο 

ππνινγίδεηαη σο εμήο :  

 

 

 

 

Όπνπ Cin είλαη ε κέηξεζε γηα ηα εγθιήκαηα i ζε ρσξηθέο κνλάδεο n, Ctn είλαη ε κέηξεζε γηα 

ηα ζπλνιηθά επίπεδα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, γηα ηηο επξσπατθέο πεξηθέξεηεο NUTS 2 θαη N 

είλαη ην ζχλνιν ησλ ρσξηθψλ κνλάδσλ. Αλ ν δείθηεο ιάβεη ηηκή κεγαιχηεξε ηεο κνλάδαο, ε 

πεξηθέξεηα εκθαλίδεη κία δπζαλάινγα κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε εγθιήκαηνο, ζε ζρέζε κε ην 

ζχλνιν ηεο Δπξψπεο. Αλ ιάβεη ηηκή ίζε κε ηε κνλάδα, ηφηε ε ζπγθέληξσζε απηή είλαη 

αλάινγε ηεο αληίζηνηρεο ηνπ ζπλφινπ ηεο Δπξψπεο. Αλ ιάβεη ηηκή κηθξφηεξε ηεο κνλάδαο, 

ηφηε ε πεξηθέξεηα εκθαλίδεη δπζαλάινγα κηθξφηεξε ζπγθέληξσζε εγθιήκαηνο, ζε ζρέζε κε 

ην ζχλνιν ηεο Δπξψπεο (Andresen, 2007).  

 

  

 

 

LQ = 
𝐶𝑖𝑛 𝐶𝑡𝑛

 𝐶𝑖𝑛  𝐶𝑡𝑛
𝑁
𝑛=1

𝑁
𝑛=1
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5.4.2  ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΔ  ΜΔΘΟΓΟΙ  

 

5.4.2.1  ΠΑΛΙΝΓΡΟΜΗΗ  

 πρλά εκθαλίδεηαη ε αλάγθε κειέηεο δχν ή θαη πεξηζζφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

(κεηαβιεηψλ), κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά 

ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Γειαδή, πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ε επίδξαζε ηεο κίαο κεηαβιεηήο 

πάλσ ζηελ άιιε. Ο ηνκέαο ηεο ηαηηζηηθήο, ν νπνίνο δηεξεπλά ηε ζρέζε κεηαμχ δχν 

κεηαβιεηψλ (ή θαη πεξηζζφηεξσλ), κε ζηφρν ηελ πξφβιεςε κίαο απφ απηέο, κε ρξήζε ηηκψλ 

κίαο ή πεξηζζφηεξσλ άιισλ, νλνκάδεηαη αλάιπζε παιηλδξφκεζεο (regression analysis) 

(Κνχηξαο, 2016). Χζηφζν, φιεο νη ηερληθέο δελ εθαξκφδνληαη κε ηνλ ίδην βαζκφ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ  θχζε ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη θαη απηή ε νπνία ηειηθψο ππνδεηθλχεη 

ηνλ πην ελδεδεηγκέλν ηξφπν πξνζέγγηζεο (Καινγήξνπ, 2015).  

5.4.2.2  ΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΓΡΟΜΗΗ  

 Ζ ζπλεζέζηεξε κνξθή ζρέζεο πνπ δηέπεη δχν κεηαβιεηέο πνζφηεηεο, είλαη ε 

ζπλαξηεζηαθή ζρέζε, ε νπνία εθθξάδεηαη κέζσ ελφο καζεκαηηθνχ ηχπνπ. ηελ πεξίπησζε 

πνπ γηα θάζε ηηκή x ηεο κεηαβιεηήο Χ, θαζνξίδεηαη κνλνζήκαληα ε  ηηκή y ηεο κεηαβιεηήο Y, 

ιέκε  φηη νξίδεηαη κία ζπλάξηεζε κε ηχπν y = f(x), φπνπ f(x) είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν 

καζεκαηηθφο ηχπνο, πνπ εθθξάδεη  ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο y κέζσ ηεο x. Γηα λα απνδνζεί 

ε ζρέζε εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ, ζεκεηψλεηαη πσο : 

  =   0  +   1  +    

 Ζ παξαπάλσ ζρέζε πεξηγξάθεη έλα ζηνραζηηθφ κνληέιν, θαζψο φπσο θαίλεηαη 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηπραίνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ. Δθεί 

αθξηβψο, έγθεηηαη θαη ε δηαθνξά ηνπο κε ηα ληεηεξκηληζηηθά κνληέια. Σα  0   θαη   1  ηεο 

παξαπάλσ ζρέζεο θαινχληαη άγλσζηεο παξάκεηξνη, ε   απνηειεί ζπγθεθξηκέλε ηηκή ηεο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο  , θαη ηέινο ε   απνηειεί κία ηπραία κεηαβιεηή, θαζψο ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο ηεο, επαθίεηαη ζε ηπραίνπο παξάγνληεο. Ζ απφθιηζε ηεο ηπραίαο 

κεηαβιεηήο   απφ ηελ πνζφηεηα   0  +   1 , εθθξάδεηαη κέζσ ηνπ ηπραίνπ φξνπ ε, ην νπνίν 

θαιείηαη ηπραίν ζθάικα.  

 Αλ ινηπφλ δνζνχλ ζηε κεηαβιεηή   νη ηηκέο  1,  2,      , ηφηε θαηαγξάθνληαη θαη νη 

αληίζηνηρεο ηηκέο  1,  2,       ηηο νπνίεο ιακβάλεη ε κεηαβιεηή  . Αλ ζηνλ πξνεγνχκελν 

ηχπν  

  =   0  +   1  +    

 εθαξκνζηνχλ νη ηηκέο   ,   ,   =   , ,    ηφηε ε ζρέζε δηακνξθψλεηαη σο εμήο :  

   =   0  +   1   +   ,   =   , ,    
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 Δίλαη πξνθαλέο πσο γηα ηε ζχζηαζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ κνληέινπ πξφβιεςεο ν ηπραίνο 

φξνο   =    − ( 0 +   1   ),   =   , ,   , ν νπνίνο θαιείηαη θαη απνθιίζεηο ή ζθάικαηα, ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεη κηθξέο ηηκέο (είηε ζεηηθέο είηε αξλεηηθέο). ηφρνο δειαδή, είλαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε απηψλ ησλ απνθιίζεσλ.  

 Οη κέζνδνη νη νπνίεο έρνπλ πξνηαζεί, είλαη δχν. Ζ πξψηε είλαη ε εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ 

ησλ ειάρηζησλ απφιπησλ απνθιίζεσλ ή αιιηψο ηνπ θξηηεξίνπ MAD (Mean Absolute 

Deviation). Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ θξηηεξίνπ, είλαη ε απαινηθή ηνπ 

πξνζήκνπ κέζα απφ ηε ζρέζε    =    − ( 0 +   1   ) , ζεσξψληαο ηα απφιπηα ησλ 

απνθιίζεσλ. Έηζη, ε παξαπάλσ ζρέζε δηακνξθψλεηαη σο εμήο :  

 |  |
 
 =1  =  |  − ( 0 +   1   )|

 
 =1  

Ζ ελαιιαθηηθή κέζνδνο ε νπνία έρεη πξνηαζεί είλαη ε απαινηθή ηνπ πξνζήκνπ, πςψλνληαο 

ζην ηεηξάγσλν θαη ηα δχν κέιε ηεο αξρηθήο ζρέζεο. Έηζη, ην απνηέιεζκα ην νπνίν πξνέθπςε 

ήηαλ ην αθφινπζν :  

  (  )
2 

 =1  =  (  − ( 0 +   1   ))
2 

 =1  

ε νπνία ζα ήηαλ ηειηθψο θαη ε πνζφηεηα, ε νπνία ζα έπξεπε λα ειαρηζηνπνηεζεί.  

 Δθ ησλ δχν κεζφδσλ, θαιχηεξε θξίζεθε ε κέζνδνο εθαξκνγήο ηνπ ηεηξαγψλνπ, ιφγσ 

παξαγψγηζεο. Ζ παξαγψγηζε κε ηεηξάγσλα, δηεπθφιπλε ηε δηαδηθαζία ηεο ειαρηζηνπνίεζεο, 

θαζψο ε ζπλάξηεζε ηνπ ηεηξαγψλνπ είλαη παξαγσγίζηκε παληνχ, ελ αληηζέζεη κε ηε 

ζπλάξηεζε ηνπ απνιχηνπ, ε νπνία δελ είλαη παξαγσγίζηκε ζην 0.  Πξνηάζεθε ην 1805 απφ 

ηνπο Legendre θαη Gauss, είλαη ε πιένλ δηαδεδνκέλε κέζνδνο εθηίκεζεο ησλ παξακέηξσλ 

 0 θαη    1  θαη έρεη επηθξαηήζεη σο κέζνδνο κε ηελ νλνκαζία, κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ.  

 Έηζη, ζεσξψληαο (  ,   ),   =   , ,    ζεκεία ηνπ επηπέδνπ ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ 

ησλ απνθιίζεσλ 

 ( 0,   1) =   (  )
2 

 =1  =  (  − ( 0 +   1   ))
2 

 =1  

ζα νλνκάδεηαη άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ ζθαικάησλ. Ζ ειαρηζηνπνίεζή ηνπ, είλαη θαη 

απηή ε νπνία δίλεη ηηο εθηηκήηξηεο ησλ παξακέηξσλ γηα λ δεχγε ζεκείσλ (  ,   ), νη νπνίεο 

δίλνληαη απφ ηηο αθφινπζεο ζρέζεηο  (Κνχηξαο, 2016):  

 ̂1 = 
      −(   )(   )

 
 =1

 
 =1

 
 =1

    
2−(   

 
 =1 )2 

 =1

 θαη  ̂0 = 
1

 
    

 
 =1  -  ̂1

1

 
   

 
 =1  
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5.4.2.3  ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΓΡΟΜΗΗ  

 Μία απιή πεξίπησζε ηνπ κνληέινπ παιηλδξφκεζεο, πξνθχπηεη αλ ζέινπκε λα εμεηάζνπκε, 

κε πνηνλ ηξφπν πεξηζζφηεξεο απφ κία αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Σν κνληέιν ηεο πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο κειεηά ηελ απφθξηζε  , ε νπνία είλαη ηπραία κεηαβιεηή θαη νη ηηκέο ηεο 

κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ κε ηε ρξήζε p-1 αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ  1,  2,    −1  , νη 

νπνίεο δελ είλαη ηπραίεο κεηαβιεηέο. Σν ζηαηηζηηθφ κνληέιν ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο 

κπνξεί λα εθθξαζηεί κέζα απφ ηελ ηζφηεηα :  

Τ =  0+ 1  1 +   2  2+   +   −1  , −1 +   ,   =   , ,    

 Γηα ηελ παξαπάλσ ηζφηεηα ηζρχεη φηη νη πνζφηεηεο   0 ,  1,  2,   −1 είλαη άγλσζηεο 

παξάκεηξνη, ηα Χi1, Χi2,   Χi, −1,    =   , ,   , είλαη γλσζηέο πνζφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα 

νη ηηκέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαηά ηε i επαλάιεςε ηνπ πεηξάκαηνο. Ζ   i είλαη ε 

αληίζηνηρε απφθξηζε, θαηά ηελ i εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο θαη ηα   ,   =   , ,    είλαη ηα 

ηπραία ζθάικαηα. Δδψ, ε πνζφηεηα πνπ ειαρηζηνπνηείηαη, αθνινπζψληαο ηελ ίδηα 

ζπιινγηζηηθή πνξεία κε απηή ηνπ κνληέινπ ηεο απιήο παιηλδξφκεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

εθηηκεζνχλ νη παξάκεηξνη   0,  1,  2,   −1 είλαη ε αθφινπζε :  

  (  )
2 

 =1  =  (  − ( 0 +   1  1 +   2  2 +  +    −1  , −1))
2 

 =1  

 Οη εθηηκήηξηεο ησλ παξακέηξσλ   0,  1,  2,   −1 δίλνληαη απφ ηνλ ηχπν  ̂ = (   )−1   , 

φπνπ  ̂ = ( ̂0,  ̂1,  ̂2,  ̂ −1) . Ολνκάδνληαη δε εθηηκήηξηεο ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ κνληέινπ πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο, θαη εθφζνλ είλαη ζπλαξηήζεηο ησλ 

ηπραίσλ κεηαβιεηψλ    ,   =   , ,   , ζα είλαη επίζεο ηπραίεο κεηαβιεηέο (Κνχηξαο, 2016).  

5.4.2.4  ΜΔΣΡΑ AΞΙΟΛΟΓΗΗ  ΠΑΛΙΝΓΡΟΜΗΗ   

  Ζ εθαξκνγή ελφο κνληέινπ παιηλδξφκεζεο, πνιιέο θνξέο απνηειεί κία ζχλζεηε θαη 

ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ελδερνκέλσο θαη έλα θφζηνο ζε φ,ηη αθνξά ζηε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξέπεη λα νδεγεί ζε απνηειέζκαηα, ηα νπνία λα 

πξνζδίδνπλ αμία ζηελ έξεπλα. Έρεη ινηπφλ, ηδηαίηεξε πξαθηηθή ζεκαζία, ε επηινγή 

κνληέισλ, ηα νπνία λα πξαγκαηνπνηνχλ πξνβιέςεηο κε ζρεηηθή αθξίβεηα, θαη κε ην ειάρηζην 

δπλαηφ θφζηνο. Γειαδή, πνιιέο θνξέο εμππεξεηεί, ε επηινγή ελφο ππνζπλφινπ απφ ην 

ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, ην νπνίν επεξεάδεη ηελ ηηκή ηεο 

απφθξηζεο θαη κπνξεί  λα ηελ πξνβιέςεη κε ζρεηηθή αθξίβεηα (Κνχηξαο, 2016).  

  Γηα ην ζθνπφ απηφ, έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο κέζνδνη αμηνιφγεζεο θαη εμέηαζεο απηψλ 

ησλ ππνζπλφισλ, νη νπνίεο ζηφρν έρνπλ, λα εμαθξηβψζνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα απηψλ θαη ηελ 

θαιή πξνζαξκνγή ηνπο, ζηα δηαζέζηκα δεδνκέλα. Σα ζπλεζέζηεξα κέηξα αμηνιφγεζεο είλαη 

ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ  2 
, ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ ππνινίπσλ SSE, ην 
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κέζν ηεηξαγσληθφ ησλ ππνινίπσλ    , ν ηξνπνπνηεκέλνο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ  2
T, 

θαη ν ζπληειεζηήο    ηνπ Mallows. Δπεηδή ηα κέηξα αμηνιφγεζεο εμεηάδνπλ έλα δηαθνξεηηθφ 

κνληέιν θάζε θνξά, κε p-1 πιήζνο παξακέηξσλ απφ ηηο r -1 δηαζέζηκεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο, ζπλήζσο ζεκεηψλεηαη σο δείθηεο ηνπο θαη ην πιήζνο ησλ παξακέηξσλ ηνπ θαηά 

πεξίπησζε εμεηαδφκελνπ κνληέινπ (Κνχηξαο, 2016).  

5.4.2 .4 .1  Ο  ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΠΡΟΓ ΙΟΡ ΙΜΟ Τ  2  
 

 Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ  p
2
 , απνηειεί έλα αμηφπηζην θξηηήξην, ζχκθσλα κε ην 

νπνίν επηιέγεηαη σο θαιχηεξν, ην κνληέιν εθείλν, ην νπνίν απνδίδεη ηε κεγαιχηεξε ηηκή γηα 

απηφ. Όζν απμάλεη ην πιήζνο ησλ p -1 παξακέηξσλ, απμάλεηαη θαη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 

απηνχ. Απηφ φκσο δελ απνηειεί κία απνδεθηή ιχζε, θαζψο κε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ 

πξνζέγγηζε βέιηηζην ζα ζεσξνχληαλ ην πιήξεο κνληέιν (κνληέιν ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

φιεο ηηο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο) , θαη ζπλεπψο δε ζα είρε θαλέλα λφεκα ε επηινγή θάπνηνπ 

ππνζπλφινπ γηα εμέηαζε. Γηα λα μεπεξαζηεί απηφ ην πξφβιεκα, εμεηάδνληαη φια ηα δπλαηά 

κνληέια κε ηε ζηαδηαθή πξνζζήθε αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη αλαδεηνχληαη εθείλα κε ην 

κεγαιχηεξν ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ (Κνχηξαο, 2016).  

5.4.2 .4 .2  Ο  ΣΡΟΠΟΠΟΙΗ ΜΔΝΟ  Τ ΝΣΔ ΛΔΣΗ ΠΡΟΓΙΟΡΙ ΜΟΤ   T , P
2

  

 Ο ζπληειεζηήο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε ζρέζε  

 T,P 
2
 = 

 − 

    
    p 

 χκθσλα κε ην θξηηήξην απηφ ν θαζνξηζκφο ηνπ βέιηηζηνπ ζπλφινπ κεηαβιεηψλ, 

πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην ππνζχλνιν εθείλν, πνπ απνδίδεη ηε κέγηζηε ηηκή γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ζπληειεζηή (Κνχηξαο, 2016).  

5.4.2 .4 .3  ΣΟ ΑΘΡΟΙ ΜΑ ΣΩΝ ΣΔΣΡΑ ΓΩΝΩΝ ΣΩΝ ΤΠ ΟΛΟΙΠΩ Ν    P  

 Σν άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ ππνινίπσλ    P απνηειεί έλα αθφκα κέηξν εμέηαζεο 

θαη αμηνιφγεζεο ηεο παιηλδξφκεζεο. πλδέεηαη κε ην πξναλαθεξζέλ, κέζσ ηνπ ηχπνπ  

 p
2
 = 1- 

    

    
 

 Με παξφκνην ζθεπηηθφ, ππνινγίδεηαη γηα φια ηα ππνζχλνια κε ζηαδηαθή πξνζζήθε 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, κέρξη θαη ην πιήξεο κνληέιν. ε θάζε ππνζχλνιν αλαδεηείηαη ην 

κνληέιν εθείλν, ην νπνίν θέξεη ηε κηθξφηεξε ηηκή γηα ην    p. Σν θξηηήξην ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, είλαη ε επηινγή ζχκθσλα κε ηε κηθξφηεξε ηηκή. Γειαδή, κεηαμχ ησλ 

ππνζπλφισλ θαη ηνπ πιήξνπο κνληέινπ, αλαδεηείηαη εθείλν, ην νπνίν απνδίδεη ην κηθξφηεξν 

   P (Κνχηξαο, 2016).  
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5.4.2 .4 .4  ΣΟ ΜΔΟ ΣΔΣΡΑΓΩΝΙ ΚΟ  ΦΑΛΜ Α  ΣΩΝ ΤΠ ΟΛΟΙΠ ΩΝ    P  

 Σν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα ησλ ππνινίπσλ, γηα έλα κνληέιν κε p-1 κεηαβιεηέο δίλεηαη 

απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν :  

   p = 
    

 − 
 

 Ξεθηλψληαο θαη πάιη απφ έλα ππνζχλνιν κεηαβιεηψλ, αξρηθά έλα κνληέιν p = 2 (δειαδή 

ην κνληέιν ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηε ζηαζεξά θαη κία αλεμάξηεηε κεηαβιεηή), πξνζηίζεληαη 

ζηαδηαθά αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, απφ ην πιήζνο ησλ δηαζέζηκσλ. Ζ δηάηαμε ησλ    P, δελ 

κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα, θαζψο ηφζν ζηνλ αξηζκεηή, φζν θαη ζηνλ 

παξνλνκαζηή, ε πξνζζήθε αλεμάξηεησλ, επηθέξεη δηαξθή κείσζε ησλ ηηκψλ. ηνλ αξηζκεηή  

ην    P, κεηψλεηαη κε ηελ πξνζζήθε αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, θαζψο ππνζεηηθά 

βειηηψλεηαη ε εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ κνληέινπ, θάηη ην νπνίν ζπκβαίλεη θαη ζηνλ 

παξνλνκαζηή, θαζψο απμάλεηαη ην πιήζνο  . Έηζη, σο θαιχηεξν κνληέιν ζχκθσλα κε ην 

   P, είλαη εθείλν ην νπνίν πεξηιακβάλεη εθείλν ην πιήζνο ησλ αλεμάξηεησλ, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην ζεκείν ειαρηζηνπνίεζήο ηνπ (Κνχηξαο, 2016).  

5.4.2 .4 .5  Ο  ΤΝΣΔΛΔΣΗ    ΣΟΤ M ALLOWS  

 Σν θξηηήξην Cp  ηνπ Mallows, έρεη επηθξαηήζεη κε απηή ηελ νλνκαζία, θαζψο πξνηάζεθε 

ην 1973  απφ ηνλ Colin Lingwood Mallows θαη πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε ζρέζε   

   = 
    

   
 – (ν-2 ) 

ηνλ παξαπάλσ ηχπν ην     ηζνχηαη κε ην κέζν ηεηξαγσληθφ ησλ ππνινίπσλ, ηνπ πιήξνπο 

κνληέινπ. Σν θξηηήξην επηινγήο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, είλαη ζρεηηθά απιφ. Δπηιέγεηαη, 

εθείλν ην ππνζχλνιν κεηαβιεηψλ, γηα ην νπνίν ε ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ Cp, βξίζθεηαη θνληά 

ζηελ ηηκή ηνπ   (Κνχηξαο, 2016).  

5.4.2 .4 .6  ΠΟΛΤΤΓΓΡΑ ΜΜΙΚ ΟΣΗ ΣΑ  

 Κξίζηκν ζεκείν ζηελ επηινγή ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, φηαλ πξνζαξκφδεηαη έλα 

κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο, είλαη φηη πνιιέο εμ‟απηψλ, παξνπζηάδνπλ πςειή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, γίλεηαη ιφγνο γηα ην θαηλφκελν ηεο 

πνιπζπγγξακκηθφηεηαο. H χπαξμε πνιπζπγγξακκηθφηεηαο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζηξεβιά 

ζπκπεξάζκαηα, ιφγσ θαθήο εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο. Δπίζεο, ην 

θαηλφκελν ηεο πνιπζπγγξακκηθφηεηαο ζε έλα κνληέιν, δε ζπλεπάγεηαη νηθνλνκία 

κεηαβιεηψλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ππάξρνπλ δχν κεηαβιεηέο κέζα ζε έλα κνληέιν, νη νπνίεο 

εκθαλίδνπλ κεηαμχ ηνπο πςειή ζπζρέηηζε, θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη δχν ζην ίδην 

κνληέιν, πξσηίζησο δελ απμάλνπλ ηελ εξκελεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα, θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη 

θαλέλα λφεκα λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη δχν σο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο. Ζ 
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πνιπζπγγξακκηθφηεηα κέζα έλα κνληέιν κπνξεί λα δηαγλσζζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. 

Μεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο πθίζηαληαη, φηαλ νη πξνβιέςεηο ησλ ηηκψλ ηεο 

  (εξκελεπφκελεο κεηαβιεηήο) ηνπ πιήξνπο κνληέινπ, είλαη παξφκνηεο κε απηέο πνπ 

πξνθχπηνπλ, αλ αθαηξεζνχλ απφ ην κνληέιν κία ή θαη πεξηζζφηεξεο εξκελεπηηθέο 

κεηαβιεηέο. Δπίζεο, κπνξεί λα ππάξρεη έλδεημε πνιπζπγγξακκηθφηεηαο, φηαλ ην κέζν 

ηεηξαγσληθφ ζθάικα ησλ ππνινίπσλ ηνπ πιήξνπο κνληέινπ, είλαη παξφκνην κε απηφ ηνπ 

κνληέινπ πνπ πξνθχπηεη, κεηά ηελ αθαίξεζε κίαο ή θαη πεξηζζφηεξσλ εξκελεπηηθψλ 

κεηαβιεηψλ (Κνχηξαο, 2016). 

  Γηαγλσζηηθφ θξηηήξην ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλίρλεπζή ηεο, είλαη 

απηφ ηνπ παξάγνληα δηφγθσζεο δηαθχκαλζεο (Variance Inflation Factor), ν νπνίνο έρεη 

επηθξαηήζεη σο    . Γηα ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ, ν ηχπνο ππνινγηζκνχ ηνπ θξηηεξίνπ 

απηνχ είλαη ν αθφινπζνο :  

         = 
1

1− 
     

 −1
 =1  

φπνπ      είλαη ν δείθηεο δηφγθσζεο δηαθχκαλζεο, φπσο νξίδεηαη γηα θάζε κεηαβιεηή Υk, k 

= 1,2,…p-1,ελφο κνληέινπ παιηλδξφκεζεο κε p παξακέηξνπο. 

     = 
1

1−  
2, k= 1,2,…p-1,  

φπνπ  k είλαη ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ κνληέινπ κε εξκελεπφκελε κεηαβιεηή ηελ 

 k θαη σο αλεμάξηεηεο ηηο ππφινηπεο  −   εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο  j  ≠  . Παξαηεξείηαη, 

φηη αλ ην  k ιάβεη ηελ ηηκή 1, γεγνλφο ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε  k εθθξάδεηαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ σο γξακκηθφο ζπλδπαζκφο ησλ ππφινηπσλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ, 

απηνκάησο ην    k ιακβάλεη κία πνιχ κεγάιε ηηκή. Αληίζεηα, αλ ιάβεη ηελ ηηκή 0, ηφηε ν 

   k, ηζνχηαη πεξίπνπ κε ηε κνλάδα, γεγνλφο ην νπνίν δειψλεη φηη ε  k, δελ κπνξεί λα 

εθθξαζζεί γξακκηθά,  κέζσ ησλ ππνινίπσλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ. πλνςίδνληαο, αλ 

VIFk   1 ηφηε ε κεηαβιεηή Υk, δελ έρεη πξφβιεκα πνιπζπγγξακκηθφηεηαο 

(αληηπαξαβαιιφκελε κε ηηο ππφινηπεο), θαη αλ VIFk > 10, ηφηε ηίζεηαη δήηεκα 

πνιπζπγγξακκηθφηεηαο. Υξεζηκνπνηψληαο σο νδεγφ απηφ ην ζπιινγηζκφ θαη αλαηξέρνληαο 

ζηνλ ηχπν πνπ αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα, φηη φηαλ 

         πάξεη ηηκή πνιχ κεγαιχηεξε ηνπ 1, ηφηε ππάξρεη έλδεημε πνιπζπγγξακκηθφηεηαο 

(Κνχηξαο, 2016).   

 Όπσο αλαθέξζεθε, αλ ε ηηκή ηνπ VIFk είλαη ίζε κε 1, ηφηε είλαη ζαθέο φηη δε γίλεηαη ιφγνο 

γηα χπαξμε πνιπζπγγξακκηθφηεηαο. Τπάξρνπλ, φκσο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην 

θξηηήξην ιακβάλεη ελδηάκεζεο ηηκέο. Οη ηηκέο απηέο κπνξεί λα είλαη  κεγαιχηεξεο ηνπ 1, φρη 

φκσο κεγαιχηεξεο ηνπ 5. ηελ πεξίπησζε απηή, νη κεηαβιεηέο κπνξεί λα είλαη κέηξηα 
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ζπζρεηηζκέλεο, ρσξίο φκσο λα πξνθαιείηαη ηδηαίηεξε αλεζπρία, θξίλεηαη φκσο ζπλεηφ λα 

δηεξεπλάηαη θαη απηφ ην ελδερφκελν (Blog.minitab, 2018) .   

5.4.2.5  ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΑ  ΣΑΘΜΙΜ ΔΝΗ ΠΑΛΙΝΓΡ ΟΜΗΗ  

 Όπσο πξναλαθέξζεθε ζηφρνο ηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ, είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ. Ο ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο δηεξεχλεζεο, είλαη ε 

αλάιπζε παιηλδξφκεζεο, κέζσ ηεο νπνίαο εθηηκψληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κε 

κία ή πεξηζζφηεξεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Χζηφζν, θαηλφκελα ηα νπνία ππφθεηληαη ζηελ 

επηξξνή ηεο ρσξηθφηεηάο ηνπο, δελ κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ επαξθψο κε ηηο θιαζζηθέο 

κεζφδνπο παιηλδξφκεζεο. ηε ρσξηθή αλάιπζε ηα δεδνκέλα είλαη γεσγξαθηθά. Ζ εθαξκνγή 

κνληέισλ θιαζζηθήο παιηλδξφκεζεο, δελ αληαπνθξίλεηαη επαξθψο ζηε θχζε απηψλ ησλ 

δεδνκέλσλ. Απηφ, δηφηη ε θχζε ησλ γεσγξαθηθψλ κνληέισλ, δελ είλαη ζηαζεξή ζην ρψξν 

(Brunsdon, Fotheringham and Charlton, 1998).   

 Ζ γεσγξαθηθά ζηαζκηζκέλε παιηλδξφκεζε,  απνηειεί κία κέζνδν ρσξηθήο αλάιπζεο   

(Καινγήξνπ, 2015), ε νπνία επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή ρσξηθψλ ζρέζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

βειηησζεί ε εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ κνληέινπ. Ζ γεσγξαθηθά ζηαζκηζκέλε 

παιηλδξφκεζε, απνηειεί κία ζρεηηθά απιή ηερληθή, θαηά ηελ νπνία ην θιαζζηθφ κνληέιν ηεο 

παιηλδξφκεζεο επεθηείλεηαη, πξνζαξκφδνληαο ζην κνληέιν θαη ηνπηθέο παξακέηξνπο 

(Fotheringham, Charlton & Brunsdon, 1998).  

 Σν κνληέιν ηεο γεσγξαθηθά ζηαζκηζκέλεο παιηλδξφκεζεο πξνθχπηεη αλ ζην νιηθφ 

κνληέιν  

 i = a0 +        +    

Πξνζαξκνζηνχλ ηνπηθέο παξάκεηξνη, νπφηε θαη ην κνληέιν μαλαγξάθεηαη σο εμήο :  

 i =  0 (ui, vi) +    (  ,   )     +    

Οη παξάκεηξνη (ui, vi) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δειψζνπλ ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ i – ζεκείνπ. 

 Δπί ηεο νπζίαο ην κνληέιν απηφ εθηηκά ηηο ζρέζεηο γχξσ απφ θάζε ζεκείν i. Σα 

παξαηεξνχκελα δεδνκέλα γχξσ απφ ην ζεκείν i, έρνπλ κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ εθηίκεζε 

ηνπ   (  ,   ) , ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα εθείλα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξε 

απφζηαζε απφ ην ζεκείν  . ε κία γεσγξαθηθά ζηαζκηζκέλε παιηλδξφκεζε, κία παξαηήξεζε 

ζηαζκίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ εγγχηεηά ηεο απφ ην ζεκείν  , έηζη ψζηε ε ζηάζκηζε λα κελ 

είλαη ζηαζεξή παληνχ, αιιά λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ απφζηαζε απφ ην  . 

Παξαηεξήζεηο, νη νπνίεο βξίζθνληαη εγγχηεξα ζην i έρνπλ κεγαιχηεξν ζπληειεζηή 

ζηάζκηζεο, ζε ζρέζε κε ηηο πην απνκαθξπζκέλεο (Fotheringham, Charlton & Brunsdon, 

1998).  
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Ζ εθηίκεζε ηεο πνζφηεηαο   (  ,   ) ηζνχηαη κε  

 ̂ (  ,   ) = [X
T
W(  ,   )X]

-1
 X

T
W(  ,   )y 

φπνπ ην W (  ,   )  είλαη έλαο πίλαθαο Ν ζηνηρείσλ, ηνπ νπνίνπ ηα δηαγψληα ζηνηρεία 

πξνζδηνξίδνπλ ηε γεσγξαθηθή ζηάζκηζε (βάξε) ησλ παξαηεξνχκελσλ δεδνκέλσλ, γηα ην 

ζεκείν i, θαη ηα ζηνηρεία εθηφο ηεο δηαγσλίνπ είλαη κεδεληθά (Fotheringham, Charlton & 

Brunsdon, 1998; Καινγήξνπ, 2015). Ο πίλαθαο απηφο είλαη ν αθφινπζνο :   

 

W(  ,   ) =

[
 
 
 
 
  1     
   2    
    3   
     
       ]

 
 
 
 

 

 

 Ο W(  ,   ) είλαη απνηέιεζκα ελφο ζπζηήκαηνο ζηάζκηζεο, κέζσ ελφο ρσξηθνχ ππξήλα 

(spatial kernel). Έλαο ρσξηθφο ππξήλαο,  απνηειεί έλα ζχζηεκα ζηάζκηζεο, ην νπνίν κπνξεί 

λα απεηθνληζηεί, σο έλαο θχθινο ζπγθεθξηκέλεο αθηίλαο, ν νπνίνο ελζσκαηψλεη 

παξαηεξήζεηο, γχξσ απφ έλα ζεκείν i. Τπάξρνπλ δχν εηδψλ ρσξηθνί ππξήλεο, νη ζηαζεξνί 

(fixed) θαη νη πξνζαξκνζηηθνί (adaptive). ε απηφ ην ζεκείν νξίδεηαη θαη ην εχξνο δψλεο 

(bandwidth) ζχκθσλα κε ην νπνίν θαζνξίδεηαη ε αθηίλα r, δειαδή νξίδεηαη ε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή γχξσ απφ ην i (Καινγήξνπ, 2015). ηνπο ζηαζεξνχο ππξήλεο, ε αθηίλα r είλαη 

ζηαζεξή, ελψ ζηνπο πξνζαξκνζηηθνχο είλαη κεηαβιεηή, φπσο επίζεο ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζηεί θαη ν αξηζκφο ησλ θνληηλψλ γεηηφλσλ, κε ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζεκείσλ i, ηα νπνία ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην κνληέιν παιηλδξφκεζεο.  Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

κεγέζνπο ηεο  αθηίλαο, απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ δήηεκα. Αλ ην κέγεζνο ηεο αθηίλαο 

απηήο, είλαη αξθεηά κεγάιν, έηζη ψζηε ν θχθινο απηφο λα θαιχπηεη ζρεδφλ νιφθιεξε ηελ 

πεξηνρή κειέηεο, ηφηε ηα απνηειέζκαηα ηεο παιηλδξφκεζεο, ηα νπνία ζα πξνθχςνπλ, ζα 

είλαη πνιχ θνληά, ζε απηά ηεο εθαξκνγήο ηνπ νιηθνχ κνληέινπ. Αληίζεηα, αλ είλαη πνιχ 

κηθξφηεξε, ηφηε ν θχθινο απηφο, ζα πεξηιακβάλεη πνιχ ιηγφηεξεο παξαηεξήζεηο, ην νπνίν ζα 

νδεγήζεη ζε εθηηκήζεηο κε κεγάια ηππηθά ζθάικαηα. Έλα αθφκα δήηεκα, πξνθχπηεη γηα  ηα 

ζεκεία εθείλα, πνπ βξίζθνληαη νξηαθά ζηελ πεξίκεηξν απηνχ ηνπ θχθινπ, πνπ νξίδεη ε αθηίλα 

r. εκεία πνπ βξίζθνληαη αθξηβψο δίπια θαη κέζα απφ ηελ πεξίκεηξν ηνπ θχθινπ, 

ελζσκαηψλνληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ελψ ζεκεία πνπ βξίζθνληαη δίπια θαη έμσ απφ ηελ 

πεξίκεηξν ηνπ θχθινπ, δελ απνηεινχλ παξαηεξήζεηο. Μέζσ απηήο ηεο πξνζέγγηζεο, θαίλεηαη 

πσο ε ρσξηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν παξαηεξήζεσλ δηαθφπηεηαη ζρεηηθά απφηνκα 

(Brunsdon, Fotheringham and Charlton, 1998).   
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 ηελ πην απιή ηνπ κνξθή ην κνληέιν ζηαζεξνχ ππξήλα νξίδεηαη σο εμήο : 

 ij = {
 ,            

 ,         ί        ί     
 

Αλ φια ηα  ij = 1 , ηφηε πξφθεηηαη γηα ην νιηθφ κνληέιν, θαζψο φια ηα ζεκεία ζα βξίζθνληαη 

εληφο ηνπ εχξνπο δψλεο   (Καινγήξνπ, 2015). 

5.4.2 .5 .1  M ΔΣΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΑ ΘΜΙΜ ΔΝΗ  ΠΑΛΙ ΝΓΡΟ ΜΗΗ    

 Έλαο ηδαληθφο ηξφπνο εχξεζεο ηνπ ηδαληθφηεξνπ εχξνπο δψλεο, είλαη ε αμηνιφγεζή ηνπ 

κέζσ ηνπ θξηηεξίνπ Akaike, ην ιεγφκελν    . ηφρνο ηεο εχξεζεο ηνπ θαιχηεξνπ εχξνπο 

δψλεο, είλαη ν εληνπηζκφο εθείλνπ ηνπ κνληέινπ πνπ απνδίδεη ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα θαη 

ηε βέιηηζηε δπλαηή απφδνζε. Ζ βέιηηζηε απηή απφδνζε, νξίδεηαη κε βάζε ηε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα ησλ εθηηκεκέλσλ ηνπηθψλ παξακέηξσλ θαη ηελ εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

κνληέινπ (Καινγήξνπ, 2015).  

Σν θξηηήξην απηφ ππνινγίδεηαη σο εμήο :  

      = 2nln( ̂) + nln(2π) + n*
 +  ( )

 −2−  ( )
} 

κε n ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ παξαηεξήζεσλ,  ̂  ε εθηηκεζείζα ηππηθή απφθιηζε ησλ 

θαηαινίπσλ, tr(S) είλαη ην ίρλνο ηεο κήηξαο (πίλαθα) S.  Ο πίλαθαο  απηφο είλαη 

ηεηξαγσληθφο, δηαζηάζεσλ n×n, θαη απνηειεί ην κέζν κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ 

παξαηεξεζέλησλ yi  ζε εθηηκεζέληα  ̂ i, κέζσ ηνπ ηχπνπ  ̂ i =  yi . Σέινο, φηαλ γίλεηαη 

αλαθνξά ζε ίρλνο, λνείηαη ην άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ ηεο δηαγσλίνπ.  

 Σν κνληέιν πνπ θξίλεηαη σο βέιηηζην είλαη ην κνληέιν πνπ απνδίδεη ην κηθξφηεξν AIC. 

Δπίζεο, ε αμηνιφγεζε κέζσ ηνπ AIC, επηηξέπεη ηνλ έιεγρν θαη ηε ζχγθξηζε ηεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο κεηαμχ ηνπ νιηθνχ θαη ηνπ ηνπηθνχ κνληέινπ. Ζ γεσγξαθηθά 

ζηαζκηζκέλε παιηλδξφκεζε είλαη κία πνιιαπιή παιηλδξφκεζε, σζηφζν ε κέζνδνο απηή 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζηελ παιηλδξφκεζε Poisson θαη ζηε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε 

(Καινγήξνπ, 2015).  
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5.4.2 .5 .2  ΣΟΠ ΙΚΗ ΠΟΛ ΤΤΓΓΡΑ Μ ΜΙΚΟΣΗΣΑ  

Ζ δηεξεχλεζε ηεο πνιπζπγγξακκηθφηεηαο είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν δηεξεπλάηαη θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Γεσγξαθηθά ηαζκηζκέλεο Παιηλδξφκεζεο. Ζ δηαθνξά ηεο κε ηελ  

πξναλαθεξζείζα πνιπζπγγξακκηθφηεηα, έγθεηηαη ζηε ρξήζε ηνπηθψλ ζπληειεζηψλ 

ζπζρέηηζεο θαη ηνπηθψλ παξαγφλησλ δηφγθσζεο δηαθχκαλζεο (VIFs) . Δπίζεο, ε δηαθνξά ηεο 

κε ηηο θιαζζηθέο κεζφδνπο παιηλδξφκεζεο, εληνπίδεηαη ζην εμήο ζεκείν: νη ηνπηθνί 

ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο, κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ θαηφπηλ βαζκνλφκεζεο ηνπ κνληέινπ ηεο 

γεσγξαθηθά ζηαζκηζκέλεο παιηλδξφκεζεο, θαζψο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο θξίλεηαη 

απαξαίηεηνο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηδαληθνχ εχξνπο δψλεο. Οη ηνπηθνί παξάγνληεο γηα ηελ 

αλίρλεπζε ηεο ηνπηθήο πνιπζπγγξακκηθφηεηαο πξνζδηνξίδνληαη κέζσ ηεο ζρέζεο :  

   VIFk (i) = 
1

1−  
2( )

  , 

Όπνπ   
2( ) είλαη ν βνεζεηηθφο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ ηεο Γεσγξαθηθά ηαζκηζκέλεο 

Παιηλδξφκεζεο, ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο  k σο πξνο ηηο ππφινηπεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο, ζηε ζέζε i (Καινγήξνπ, 2015).  
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6. ΔΦΑΡΜΟΓΗ   
 

6.1 ΟΡΙΜΟ ΠΔΡΙΟΥΗ ΜΔΛΔΣΗ  -  ΔΓΑΦΙΚΔ ΣΑΣΙΣΙΚΔ  

ΜΟΝΑΓΔ –  NUTS   
 

6.1.1  ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ  ΠΔΡΙΟΥΗ ΜΔΛΔΣΗ   

 Σα δεδνκέλα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, πξνέξρνληαη απφ 

δεδνκέλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε επίπεδν πεξηθεξεηψλ επηπέδνπ NUTS 2. 

Πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά 284 πεξηνρέο,  32 επξσπατθψλ ρσξψλ.  

Χώρεσ Περιφέρειεσ Επιπέδου NUTS 2 

Γερμανία 38 

Ην. Βαςίλειο 37 

Γαλλία 22 

Ιταλία 21 

Ιςπανία 19 

Πολωνία 16 

Ελλάδα 13 

Ολλανδία 12 

Βέλγιο 11 

Αυςτρία 9 

Σςεχία 8 

ουηδία 8 

Ρουμανία 8 

Πορτογαλία 7 

Ουγγαρία 7 

Νορβηγία 7 

Ελβετία 7 

Βουλγαρία 6 

Φινλανδία 5 

Δανία 5 

λοβακία 4 

λοβενία 2 

Κροατία 2 

Ιρλανδία 2 

Μάλτα 1 

Λουξεμβούργο 1 

Λίχτενςταϊν 1 

Λιθουανία 1 

Λετονία 1 

Κύπροσ 1 

Ιςλανδία 1 

Εςθονία 1 

 

Πίνακαρ 6.1.1.1 Υψξεο -  Πεξηθέξεηεο NUTS 2 
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6.1.2  ΔΓΑΦΙΚΔ ΣΑΣΙΣΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ –  NUTS   

 ηηο αξρέο ηνπ 1970, ε Eurostat φξηζε σο ζχζηεκα δηαίξεζεο ηεο επξσπατθήο επηθξάηεηαο 

ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζε NUTS, πξνθεηκέλνπ λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηελ παξαγσγή ρσξηθψλ 

δεδνκέλσλ.  Ο φξνο ΝUTS είλαη έλα απφ θνηλνχ ρξεζηκνπνηνχκελνο φξνο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξίζεη θαη θπξίσο λα θσδηθνπνηήζεη ηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε κίαο επξχηεξεο πεξηνρήο, 

γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο. Απνηειεί αθξσλχκην ηνπ Γαιιηθνχ φξνπ Nomenclature 

d' Unités Territoriales Statistiques.  Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ινηπφλ ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε θσδηθνπνίεζε ε νπνία αληηζηνηρεί ζε NUTS 1 γηα ηηο γεσγξαθηθέο νκάδεο, 

ζε NUTS 2 γηα ηηο πεξηθέξεηεο, ζε NUTS 3 γηα ηνπο λνκνχο. Σα επίπεδα 2 θαη 3 είλαη 

ππνδηαηξέζεηο ηνπ επξχηεξνπ επηπέδνπ 1.  Ζ βαζηθή επηδίσμε ηεο ζέζπηζεο θνηλήο 

νλνκαηνινγίαο ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζή ηνπο γηα 

ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο φπσο πξναλαθέξζεθε, αιιά θαη γηα λα δηαζθαιίζεη ηε δεκνζηνπνίεζε 

ελαξκνληζκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ην ζχλνιν ησλ πεξηθεξεηψλ ηελ Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα 

νπνία ζα πιεξνχλ ην θξηηήξην ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο. Σν επίπεδν ησλ NUTS ζην νπνίν αλήθεη 

κία δηνηθεηηθή κνλάδα θαζνξίδεηαη, βάζεη ησλ αθφινπζσλ δεκνγξαθηθψλ νξίσλ :  

Δπίπεδν Διάρηζην Όξην Αλψηαην Όξην 

NUTS 1 3 εθαηνκκχξηα 7 εθαηνκκχξηα 

NUTS 2 800 000 3 εθαηνκκχξηα 

NUTS 3 150 000 800 000 

 

Πίνακαρ 6.1.2.1 Γεκνγξαθηθά Όξηα γεσγξαθηθψλ ππνδηαηξέζεσλ (NUTS), Πεγή : europarl.europa.eu 

Γηα θάζε ρψξα κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζνξίδεηαη απφ ηε Eurostat θαη ζε 

ζπκθσλία κε θάζε θξάηνο κέινο , ηεξάξρεζε ηξηψλ επηπέδσλ NUTS. Έλαο θσδηθφο 

γεσγξαθηθήο δηαίξεζεο, μεθηλά κε δχν γξάκκαηα ηα νπνία απνηεινχλ πξνζδηνξηζηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ρψξαο, θαη νπνίνο είλαη ζχκθσλνο κε ην πξφηππν ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ISO 3166 -1 alpha – 2, (International Organization for Standardization ή Γηεζλήο 

Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο). Ζ ππνδηαίξεζε ελ ζπλερεία ππνδειψλεηαη κε έλαλ αξηζκφ, ν 

νπνίνο αληίζηνηρα δειψλεη θαη ην βαζκφ ππνδηαίξεζεο. Οπζηαζηηθά ε αξίζκεζε μεθηλά κε 

ην 1 ελψ ηππηθά κε ην 0 πνπ απνηειεί ηνλ αλψηεξν βαζκφ ππνδηαίξεζεο. Ζ ηζρχνπζα 

(φπσο έρεη νξηζηεί απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015) ππνδηαίξεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε 

εδαθηθέο ζηαηηζηηθέο κνλάδεο έρεη σο αθνινχζσο :  

ε επίπεδν NUTS 1 : 98 πεξηθέξεηεο 

ε επίπεδν NUTS 2 : 276 πεξηνρέο 

ε επίπεδν NUTS 3 : 1342 πεξηνρέο 
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Δδψ ζεκεηψλεηαη πσο δελ έρνπλ φιεο νη ρψξεο θάζε επίπεδν δηαίξεζεο θαη απηφ ζπλαξηάηαη 

κε ην κέγεζνο ηεο θάζε κίαο εμ‟ απηψλ.  

 

  

 

 

 

 

Δικόνα 6.1.2.1 Δπίπεδν NUTS 1 
Δικόνα 6.1.2.2 Δπίπεδν NUTS 2 

Δικόνα 6.1.2.3 Δπίπεδν NUTS 3 
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6.2 ΔΞΑΡΣΗΜΔΝΔ  –  ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΔ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ  

  Χο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή νξίδνληαη ηα πνζνζηά ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. Λφγσ ηεο ειιηπνχο 

δηαζεζηκφηεηαο δεδνκέλσλ γηα ην δεηνχκελν επίπεδν ππνδηαίξεζεο, ηα δεδνκέλα 

αλαδεηήζεθαλ ζηηο ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο ησλ αληίζηνηρσλ ρσξψλ. Σα πνζνζηά ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο, ππνινγίζηεθαλ σο ην απνηέιεζκα ησλ θαηαγεγξακκέλσλ εγθιεκάησλ δηά 

ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ αληίζηνηρσλ πεξηνρψλ, πνιιαπιαζηαζκέλν επί 100000 

(Tsiopa, 2018).  Γειαδή,  

 

  

 

Σα θαηαγεγξακκέλα εγθιήκαηα, ζπληζηψληαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εθ πξνζέζεσο 

αλζξσπνθηνληψλ, ηνλ αξηζκφ ησλ ιεζηεηψλ, ηνλ αξηζκφ ησλ δηαξξήμεσλ θαηνηθηψλ θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ θινπψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ. χκθσλα κε ηε Eurostat, νη εθ πξνζέζεσο 

αλζξσπνθηνλίεο, ζπκπεξηιακβάλνπλ ην θφλν, ηελ επζαλαζία θαη ηελ παηδνθηνλία. Δμαηηίαο 

ηεο βαξχηεηάο ηεο, νξίδεηαη πεξίπνπ ην ίδην κεηαμχ ησλ ρσξψλ, ζε ζρέζε κε άιιεο ιηγφηεξν 

αμηφπνηλεο πξάμεηο. Απηφ ζπκβαίλεη θαη γηα έλαλ αθφκα ιφγν, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

παξαγσγή ζπγθξίζηκσλ απνηειεζκάησλ. H ιεζηεία ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

βίαησλ εγθιεκάησλ θαη νξίδεηαη σο ε πξάμε ηεο θινπήο απφ θάπνην άηνκν θάπνηνπ 

αληηθεηκέλνπ, κε ρξήζε βίαο ή απεηιήο ρξήζεο βίαο. ηελ θαηεγνξία απηή, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη εθείλεο νη πξάμεηο νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ βία κε ζθνπφ ηελ 

απφζπαζε ρξεκάησλ, απφ ην ππνςήθην ζχκα (αξπαγή ηζάληαο), ελψ δελ πεξηιακβάλνληαη 

πξάμεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αξπαγή ρξεκάησλ, φηαλ ην ζχκα είλαη αλππνςίαζην (αξπαγή 

πνξηνθνιηνχ). Δπίζεο, ζε απηή ηελ θαηεγνξία δε ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εθβηαζκνί. Οη 

δηαξξήμεηο θαηνηθηψλ αλαθέξνληαη ζηελ ρσξίο άδεηα πξφζβαζε, ζε θάπνηα θηηξηαθή 

εγθαηάζηαζε ή ζε θάπνην ηδησηηθφ ρψξν (θαηνηθία),  κε ρξήζε βίαο (δηάξξεμε) ή ρξήζε 

αληηθιεηδηψλ (παξάλνκε είζνδνο), κε ζθνπφ ηελ θινπή αγαζψλ. Σέινο, νη θινπέο 

κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, πεξηιακβάλνπλ ηελ θινπή φισλ ησλ ρεξζαίσλ νρεκάησλ κε 

θηλεηήξα, ηα νπνία θηλνχληαη ζην δξφκν θαη ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά 

αηφκσλ (απηνθίλεηα, κνηνζπθιέηεο, ιεσθνξεία, θνξηεγά, νηθνδνκηθά θαη αγξνηηθά νρήκαηα) 

(Eurostat, 2018).  

 

 

Πνζνζηά Δγθιεκαηηθφηεηαο = 
Αριθμός Καταγεγραμμένων Εγκλημάτων 

Συνολικός Πληθυσμός 
 × 100000 
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Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εξκελεία ησλ πνζνζηψλ ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο είλαη νη αθφινπζεο :  

1) Population Density ή Πιεζπζκηαθή Ππθλφηεηα: ε νπνία αλαθέξεηαη ζην ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ησλ θαηνίθσλ αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν. Τπνινγίζηεθε, δηαηξψληαο ην 

ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο, κε ηελ αληίζηνηρε έθηαζε γεο (ηεηξαγσληθά 

ρηιηφκεηξα), ζε επίπεδν δηαίξεζεο NUTS 2  θαηά ην έηνο 2010.   

2) Male population (15-64) ή Πνζνζηφ Αλδξηθνχ Πιεζπζκνχ 15 – 64 εηψλ : ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ ειηθίαο 15 – 64 εηψλ, θαη ν  νπνίνο πξνέθπςε σο 

απνηέιεζκα ηεο δηαίξεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ αλδξψλ ζε απηέο ηηο ειηθίεο 

δηα ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ  ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο, ζε επίπεδν 

δηαίξεζεο NUTS 2,θαηά ην έηνο 2010.  

3) No education ratio ή Πνζνζηφ αηφκσλ ηα νπνία δελ έρνπλ ιάβεη κφξθσζε: ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηελ αλαινγία ησλ αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ ιάβεη κφξθσζε ζην ζπλνιηθφ 

πιεζπζκφ, ζε επίπεδν δηαίξεζεο NUTS 2, θαηά ην έηνο 2010.  

4) Immigrant’s ratio ή Πνζνζηφ κεηαλαζηψλ: ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ αλαινγία ηνπ 

πνζνζηνχ κφληκσλ θαηνίθσλ κε μέλε ππεθνφηεηα, ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ 

πιεζπζκφ, ζε επίπεδν δηαίξεζεο NUTS 2, θαηά ην έηνο 2010.  

5) Employment public ratio ή Πνζνζηφ εξγαδφκελσλ ζην δεκφζην ηνκέα: ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηελ αλαινγία ηνπ πνζνζηνχ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην ηνκέα, ζε 

ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ, ζε επίπεδν δηαίξεζεο NUTS 2, θαηά ην έηνο 2010. 

6) GDP per capita ή Καηά Κεθαιήλ ΑΔΠ: δειαδή ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ αλά 

άηνκν. Δίλαη έλα κέηξν ηεο νηθνλνκηθήο παξαγσγήο κίαο ρψξαο, αλά άηνκν. Απηφ, ην 

θαζηζηά έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ δείθηε, γηα ηε κέηξεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ κίαο 

ρψξαο. Τπνινγίζηεθε, δηαηξψληαο ην ζπλνιηθφ Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ δηα ην 

ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, ζε επίπεδν δηαίξεζεο NUTS 2, θαηά ην έηνο 2010.   

7) Average disposable income ή Σν κέζν δηαζέζηκν εηζφδεκα: είλαη έλα ζεκαληηθφ 

κέηξν, ησλ νηθνλνκηθψλ δηαζέζηκσλ πεγψλ ελφο λνηθνθπξηνχ, αθνχ αθαηξεζνχλ νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ (θφξνη, θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ). Οξίδεηαη σο ην εηζφδεκα, ην 

νπνίν έρνπλ ηα άηνκα ζηε δηάζεζή ηνπο, είηε γηα λα ην θαηαλαιψζνπλ είηε γηα λα ην 

απνηακηεχζνπλ (Δπξεηήξην Οηθνλνκηθψλ Όξσλ, 2018) ζε επίπεδν δηαίξεζεο NUTS 2, 

θαηά ην έηνο 2010.  

8) Artificial land cover ratio ή Οη ηερλεηέο εθηάζεηο: ε νπνία νξίδεηαη σο πνζνζηφ ησλ 

ζηεγαζκέλσλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηεξίσλ θαη ησλ 

ζεξκνθεπίσλ), ησλ ηερλεηψλ κε θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ (λαππεγεία, αγξνθηήκαηα, 

ζηδεξφδξνκνη, ρψξνη ζηάζκεπζεο, δξφκνη ζηδεξφδξνκνη δηάδξνκνη, γέθπξεο) θαη 

άιιεο ηερλεηψλ πεξηνρψλ. Τπνινγίζηεθε, δηαηξψληαο ηηο ζπλνιηθέο ηερλεηέο εθηάζεηο 
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ζε ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα, κε ηε ζπλνιηθή έθηαζε ηεο θάζε πεξηνρήο, ζε επίπεδν 

δηαίξεζεο NUTS 2, θαηά ην έηνο 2010.  

9) Unemployment ratio ή Σν πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ: ε νπνία νξίδεηαη σο ην πνζνζηφ 

εθείλν ησλ αηφκσλ, ειηθίαο 15 – 74 εηψλ, νη νπνίνη δελ εξγάδνληαη θαηά ηελ πεξίνδν 

αλαθνξάο, είλαη δηαζέζηκνη γηα λα εξγαζηνχλ κέζα ζηηο επφκελεο δχν εβδνκάδεο (ή 

έρνπλ βξεη ήδε δνπιεηά γηα λα μεθηλήζνπλ κέζα ζηνπο επφκελνπο ηξεηο κήλεο), 

έρνληαο αλαδεηήζεη ελεξγά απαζρφιεζε θάπνηα ζηηγκή, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ. Σν πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ, είλαη ν αξηζκφο ησλ 

αλέξγσλ, σο πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (Eurostat, 2018; Σζηψπα, 2018). 
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6.3 ΓΙΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ  

6.3.1  ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ  

 Ζ πξνζέγγηζε κέζσ ησλ πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ κέηξσλ, απνηειεί κία πξψηε επαθή κε 

ηα δεδνκέλα. Καζηζηνχλ ηελ αλάιπζε απνηειεζκαηηθφηεξε, θαζψο ν εξεπλεηήο γλσξίδεη εθ 

ησλ πξνηέξσλ νπζηαζηηθά δεηήκαηα, πνπ αθνξνχλ ζηα δηαζέζηκα δεδνκέλα θαη ελ 

πξνθεηκέλσ ζηηο κεηαβιεηέο, ηηο νπνίεο θαιείηαη λα εμεηάζεη. Ο παξαθάησ πίλαθαο 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηαηηζηηθά κέηξα :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακαρ 6.3.1.1 Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά Μέηξα Σεο Μεηαβιεηήο Crime Rates 

Μέηπα Θέζηρ  

 Ζ ηηκή ηεο δηακέζνπ ηζνχηαη κε  423.81, ελψ ε κέζε ηηκή κε 595.77. Γειαδή, ν κέζνο 

φξνο πνζνζηψλ εγθιεκαηηθφηεηαο, αγγίδεη ηα 595.77 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο. Ζ 

ηηκή ηεο δηακέζνπ δείρλεη φηη ην 50% ησλ πνζνζηψλ εγθιεκαηηθφηεηαο, βξίζθεηαη θάησ απφ 

ηελ ηηκή 423.81, θαη ην ππφινηπν 50% πάλσ απφ απηή ηελ ηηκή. Ο απνθνκκέλνο κέζνο, 

απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ρξήζηκν κέηξν ζέζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο, θαηά ηηο νπνίεο 

ππάξρνπλ έθηνπεο ηηκέο, ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ βαζίδεηαη ζηελ 

αθαίξεζε απφ ηα δεδνκέλα, νξηζκέλνπ πνζνζηνχ εμαηξεηηθά κεγαιχηεξσλ ή εμαηξεηηθά 

κηθξφηεξσλ παξαηεξήζεσλ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, πξφθεηηαη γηα θαηά έλαλ 17.5% 

απνθνκκέλν κέζν, γεγνλφο ην νπνίν ζεκαίλεη, φηη απφ ην ζχλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ, έρεη 

αθαηξεζεί ην 17.5% ησλ εμαηξεηηθά κεγάισλ θαη ησλ 17.5% ησλ εμαηξεηηθψλ κηθξψλ ηηκψλ 

ησλ παξαηεξήζεσλ Σν ζεθφγξακκα πνπ αθνινπζεί (Δηθφλα 5.1),  ζπγθαηαιέγεηαη επίζεο 

ζηηο δηεξεπλεηηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη εδψ ε ρξήζε ηνπ, δηεπθνιχλεη πνιχ 

ηελ νπηηθή πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε ησλ κέηξσλ δηαζπνξάο. 

 

crime_rates 

Μέτρα Θέσης Μέτρα Μεταβλητότητας 

Median : 423.81 Min.   :  60.53 

Mean   : 595.77 1st Qu.: 224.25 

Trimmed Mean: 491.46 3rd Qu.: 789.78 

 Max.  : 7296.76 

 IQR  : 566.3650 

 Variation : 465890.4 

 Standard Deviation : 682.5617 
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Μέηπα Γιαζποπάρ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ην ζεθφγξακκα, απνηππψλνληαη ε κέγηζηε θαη ε ειάρηζηε ηηκή, ε ηηκή ηεο δηακέζνπ, ην 1
ν
 

(Q1), ην 2
ν
 (Q2) θαη ην 3

ν
 (Q3) ηεηαξηεκφξην θαη ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο. Ζ δηάκεζε 

ηηκή, ζπκπίπηεη κε ην  Q2 ηεηαξηεκφξην. Σν παξαιιειφγξακκν πνπ νξίδεηαη απφ ηα Q1 θαη 

Q3, θαιείηαη ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο, θαη πεξηιακβάλεη ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

παξαηεξήζεσλ, ην νπνίν ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηζνχηαη κε 566.3650 . Απφ ην Q3 έσο 

θαη ηελ ειάρηζηε ηηκή, βξίζθεηαη ην 25% ησλ παξαηεξήζεσλ θαη απφ ην Q1 έσο θαη ηελ 

κέγηζηε ηηκή, βξίζθεηαη ην ππφινηπν 25%.  Ζ ειάρηζηε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο crime_rates 

ηζνχηαη κε 60.53 αλά 1000000 θαηνίθνπο (North-East Romania). Ζ κέγηζηε ηηκή, ηζνχηαη κε 

7296.76 αλά 100000 θαηνίθνπο (Inner London). Σν εχξνο, ηζνχηαη κε ηε δηαθνξά ηεο 

ειάρηζηεο απφ ηε κέγηζηε ηηκή, δειαδή κε 7236.23. Όπσο πξναλαθέξζεθε, δελ απνηειεί έλα 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηαηηζηηθφ κέηξν, εθφζνλ ν ππνινγηζκφο ηνπ βαζίδεηαη κφλν ζηνλ 

ππνινγηζκφ απηήο ηεο δηαθνξάο, αγλνψληαο φιεο ηηο ππφινηπεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

Σν ζεθφγξακκα εθηφο ησλ άιισλ, απνηειεί θαη έλα ηδηαίηεξα ρξήζηκν κέζν εληνπηζκνχ 

έθηνπσλ ηηκψλ (outliers). Όπσο πξνθχπηεη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζεθφγξακκα, ππάξρνπλ 

αξθεηέο έθηνπεο ηηκέο (outliers), ηξεηο εθ ησλ νπνίσλ δηαθνξνπνηνχληαη αξθεηά ζε ζρέζε κε 

ηηο ππφινηπεο, ελψ θάπνηεο ζπγθεληξψλνληαη γχξσ απφ ηελ ίδηα ηηκή. Οη ηηκέο νη νπνίεο 

δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο αθνξνχλ ζηηο πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Οπαιίαο 

κε ηηκή   4053.74 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ζην Δμσηεξηθφ Λνλδίλν (Outer London) 

 

Γιάγπαμμα 6.3.1.1 Θεθφγξακκα Σεο Μεηαβιεηήο Crime Rates 
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κε ηηκή 5581.58 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, θαη ζην Δζσηεξηθφ Λνλδίλν (Inner 

London), κε ηηκή 7296.76 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο. Σέινο, παξαηεξείηαη κία 

αξθεηά κεγάιε ηηκή γηα ηε δηαθχκαλζε, ζπλεπψο θαη γηα ηελ ηππηθή απφθιηζε, ε νπνία 

ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζε απφθιηζε αξθεηψλ παξαηεξήζεσλ απφ ηε κέζε ηηκή ηνπο. 

6.3.2  ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ ΥΑΡΣΔ  

 Ζ θαηαζθεπή ζεκαηηθψλ ραξηψλ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ρσξηθήο αλάιπζεο, 

θαζψο κέζσ απηψλ, επηηπγράλεηαη κία πξψηε επαθή ηνπ εξεπλεηή κε ηα δεδνκέλα. 

Απνηεινχλ εξγαιεία αλίρλεπζεο ρσξηθψλ πξνηχπσλ, θαη φπσο πξναλαθέξζεθε 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο κεζφδνπο δηεξεπλεηηθήο ρσξηθήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ. ηελ ελφηεηα 

απηή, εμεηάδνληαη φιεο νη κεηαβιεηέο, νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάιπζε,  κέζσ ηεο 

θαηαζθεπήο ραξηψλ. Σν ππφ κειέηε θαηλφκελν, ην νπνίν ζπληζηά θαη ηε κεηαβιεηή 

απφθξηζεο, είλαη απηφ ηνπ πνζνζηνχ ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζε επίπεδν πεξηθεξεηψλ επηπέδνπ 

NUTS 2, θαηά ην έηνο 2010, γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο ρψξεο  (Πίλαθαο 6.3.1.1).  

 χκθσλα, κε ηελ απεηθφληζε, ηνπ Υάξηε 6.3.2.1, ηα πνζνζηά ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο αλά 

100.000 θαηνίθνπο, είλαη ζρεηηθά ρακειά (θάησ ησλ 519.37 εγθιεκάησλ αλά 100000 

θαηνίθνπο), ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Δπξψπεο. Οη ρακειέο απηέο ηηκέο, ελδερνκέλσο λα 

κελ απεηθνλίδνπλ κε απφιπηε αθξίβεηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε 

θαη ε πεξίπησζε ησλ δηαθπγψλ ζηηο θαηαγξαθέο ησλ εγθιεκάησλ.  
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Μεγαιχηεξεο ηηκέο (κεηαμχ ησλ 519.37 θαη 1116.33 εγθιεκάησλ αλά 100.000 θαηνίθνπο) 

εκθαλίδνληαη ζε πεξηνρέο ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Πνξηνγαιίαο, ηεο Γαιιίαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο 

νπεδίαο, ηεο Διιάδαο, ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηεο Ηξιαλδίαο, ηεο Γαλίαο, ηνπ Βειγίνπ, 

ηεο Οιιαλδίαο, ηεο Ννξβεγίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Κχπξνπ, ηεο Σζερίαο,  ηεο Βνπιγαξίαο. 

519.37 – 1116.33 Δγκλήμαηα ανά 100000 καηοίκοςρ 

Ιζπανία : Τςειφηεξε ζπγθέληξσζε εγθιήκαηνο, κεηαμχ 519.37 θαη 1116.33 εγθιήκαηα αλά 

100000 θαηνίθνπο, εκθαλίδεηαη ζηηο πεξηνρέο ηεο Valencia (Βαιέλζηα) κε ηηκή 836.37 

εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ηεο Catalonia (Καηαινλία) κε 792.2 εγθιήκαηα αλά 

100000 θαηνίθνπο, φπσο θαη ζηελ πεξηνρή ηεο  Madrid (Μαδξίηεο)  κε 747.26 εγθιήκαηα αλά 

100000 θαηνίθνπο. Δπίζεο πςειά πνζνζηά, εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Melilla (Μειίγηα) 

κε αξηζκφ 788.97 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο θαη ηεο Ceuta (Θένπηα) κε αξηζκφ 

906.75 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, θαη ηέινο ζηελ πεξηθέξεηα ησλ  Balearic Islands 

(Βαιεαξίδσλ λήζσλ) κε αξηζκφ 639.4 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ηεο   Andalusia κε 

 

 Χάπηηρ  6.3.2.1 Δγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο NUTS 2,2010 
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566.43 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ηεο Murcia κε 616.49 εγθιήκαηα αλά 100000 

θαηνίθνπο.  

Αςζηπία: Τςειφηεξεο ηηκέο εγθιεκαηηθφηεηαο εκθάληζε ε πφιε ηεο Βηέλλεο, κε ηηκή 911.01 

εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο  

Ποπηογαλία : πεξηνρή ηεο Northern Portugal  548.30 κε εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο 

θαη πεξηνρή ηεο Lisbon Metropolitan Area κε 890.39 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο.  

Γαλλία: Γηα ηε ρψξα ηεο Γαιιίαο, ηα πνζνζηά εγθιεκαηηθφηεηαο ηα νπνία θπκαίλνληαη 

κεηαμχ 519.37 θαη 1116.33 εγθιεκάησλ εληνπίδνληαη ζηηο πεξηνρέο ησλ Ardennes (Αξδελψλ) 

611.71 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ηεο Picardy (Πηθαξδία) κε αξηζκφ 683.29 

εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ηεο Upper Normandy (Άλσ Ννξκαλδία) κε αξηζκφ 685,16 

εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ηεο θεληξηθήο Γαιιίαο  κε αξηζκφ 611.21 εγθιήκαηα αλά 

100000 θαηνίθνπο, ηεο Nord-Pas-de-Calais (Πα ληε Καιαί) κε αξηζκφ 771.96 εγθιήκαηα αλά 

100000 θαηνίθνπο, ηεο Poitou-Charentes (Πνπαηνχ αξάλη) κε αξηζκφ 527.18 εγθιήκαηα αλά 

100000 θαηνίθνπο, ηεο Aquitaine (Αθνπηηαλία) κε αξηζκφ 614.6 εγθιήκαηα αλά 100000 

θαηνίθνπο, ησλ Midi-Pyrenees (Ππξελαίσλ) κε αξηζκφ 674.1 εγθιήκαηα αλά 100000 

θαηνίθνπο, ηεο Rhone-Alpes (Ρνλ- Αιπ) κε αξηζκφ 744.09 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο 

θαη ηεο Corsica (λήζνο ηεο Κνξζηθήο) κε αξηζκφ 574.12 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο.  

Ιηαλία: Γηα ηε ρψξα ηεο Ηηαιίαο, ηα πνζνζηά εγθιεκαηηθφηεηαο ηα νπνία θπκαίλνληαη κεηαμχ 

519.37 θαη 1116.33 εγθιεκάησλ, θαιχπηνπλ έλα αξθεηά κεγάιν ηκήκα ηεο ρψξαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα εληνπίδνληαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ Piedmont (Πεδεκφληην) κε αξηζκφ 740.082 

εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, Liguria (Ληγπξία) κε αξηζκφ 693.97 εγθιήκαηα αλά 

100000 θαηνίθνπο, ηεο Lombardy (Λνκβαξδία) κε αξηζκφ 867.23 εγθιήκαηα αλά 100000 

θαηνίθνπο, ηεο Campania (Κακπάληα ή Κακπαλία) κε αξηζκφ 838.4 εγθιήκαηα αλά 100000 

θαηνίθνπο, ηεο Apulia (Απνπιία) κε αξηζκφ 869.29 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ηεο 

Sicily (λήζνο ηθειία) κε αξηζκφ 841.29 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ηεο Emilia 

Romagna (Δκίιηα Ρνκάληα) κε αξηζκφ 580.38 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ηεο Tuscany 

(Σνζθάλε) κε αξηζκφ 596.55 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Lazio 

(Λάηην) κε αξηζκφ 1092.93 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο. 

Σοςηδία Stockholm (ηνθρφικε), South Sweden (Νφηηα νπεδία) , West Sweden (Γπηηθή 

νπεδία), East Middle Sweden (Αλαηνιηθή – Μέζε νπεδία)  

Δλλάδα: ρεηηθά πςειέο ηηκέο εκθάληζαλ, ε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε αξηζκφ 

1019.93 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ε Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ κε αξηζκφ 972.80 

εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ε Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ κε 866.48 εγθιήκαηα αλά 

100000 θαηνίθνπο, ε Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ κε 637.60 εγθιήκαηα αλά 100000 
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θαηνίθνπο, ε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο κε 868.60 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο θαη ε  

Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Διιάδαο κε 859.46 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο.  

Ιπλανδία: ε πεξηνρή λφηηαο θαη αλαηνιηθήο Ηξιαλδίαο κε 958.67 εγθιήκαηα αλά 100000 

θαηνίθνπο.  

Γανία:  ε πεξηθέξεηα Region of North Jutland κε 1053.43 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο.  

Βέλγιο: ε πφιε ηεο Antwerp (Ακβέξζα), κε 988.27 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο,  

Limburg
3
 κε 550.15 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ε πεξηνρή East Flanders κε 604.74 

εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ε πεξηνρή Flemish Brabant κε 771.18 εγθιήκαηα αλά 

100000 θαηνίθνπο, ε πεξηνρή Walloon Brabant κε 884.02 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, 

ε πεξηνρή  ηνπ Luxembourg κε 693.62 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο θαη ε πεξηνρή ηεο 

Namur κε 924.24 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο.   

Ολλανδία : γηα ηε ρψξα ηεο Οιιαλδίαο Groningen , Gelderland, Flevoland, Utrecht, North 

Holland, South Holland, North Brabant, Limburg  

Νοπβηγία : ε πεξηνρή ηνπ Oslo and Akershus κε 543.82 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο 

Γεπμανία : ε πφιε Berlin (Βεξνιίλν) κε 713.34 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ε πεξηνρή 

ηεο Bremen (Βξέκε) κε  765.89  εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ε πφιε  Hamburg 

(Ακβνχξγν) κε 769.74 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ε πφιε ηνπ Dusseldorf κε  525.13 

αλά 100000 θαηνίθνπο  θαη ε πφιε  Koln (Κνισλία) κε  615.62 εγθιήκαηα αλά 100000 

θαηνίθνπο.  

Κύππορ: ε Κχπξνο κε 709.65 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο 

Τζεσία : ε Πξάγα κε  658.18 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο 

Βοςλγαπία: ε πεξηνρή ηεο λνηηνδπηηθήο Βνπιγαξίαο κε 666.22 εγθιήκαηα αλά 100000 

θαηνίθνπο  

Δλβεηία : ε πεξηνρή Lake Geneva (Λίκλε ηεο Γελεχεο) κε  877.37 αλά 100000 θαηνίθνπο 

Ηνωμένο Βαζίλειο : Northumberland and Tyne and Wea κε 887.13 εγθιήκαηα αλά 100000 

θαηνίθνπο, ε πεξηνρή  North Yorkshire κε 847.57 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο,  ε 

θνκεηεία ηεο Cumbria κε 797.67 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο , ε πεξηνρή ηεο  

Lincolnshire κε 1022.81 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ε πεξηνρή  Shropshire and 

Staffordshire 1034.18 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ε πεξηνρή East Anglia κε 1040.60 

εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ε πεξηνρή  Kent κε 788.75 εγθιήκαηα αλά 100000 

θαηνίθνπο, ε πεξηνρή West Wales and the Valleys κε 1036.77 εγθιήκαηα αλά 100000 

                                                           
3
Ζ επαξρία ηεο Limburg βξίζθεηαη λνηηναλαηνιηθά ηεο Οιιαλδίαο θαη ζπλνξεχεη  κε ην Βέιγην θαη ηε Γεξκαλία  
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θαηνίθνπο, ε πεξηνρή Eastern Scotland κε 548.53 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ε 

πεξηνρή South Western Scotland κε 615.09 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ε πεξηνρή 

North Eastern Scotland κε 562.96 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο,  ε πεξηνρή Northern 

Ireland κε 578.48 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο 

1116.33 – 3122.53 Δγκλήμαηα ανά 100000 καηοίκοςρ 

Βέλγιο :  ε πφιε ησλ Βξπμειιψλ κε 2156.14 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ε πεξηνρή 

ηεο Hainaut (Αηλψ) κε  1501.89 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο  θαη ε πφιε ηεο Ληέγεο κε 

1391.23 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο  

Γανία : ε πεξηθέξεηα ηεο Πξσηεχνπζαο ηεο Γαλίαο κε 1741.45 εγθιήκαηα αλά 100000 

θαηνίθνπο, ε  λήζνο Zealand (γηέιαλη ή Εειαλδία κε 1482.64 εγθιήκαηα αλά 100000 

θαηνίθνπο, ε  πεξηθέξεηα λνηίνπ Γαλίαο κε 1324.78 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ε 

πεξηθέξεηα θεληξηθήο Γαλίαο κε 1175.04 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο 

Δλλάδα : ε πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο κε  1198.52 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο,  ε 

πεξηθέξεηα Αηηηθήο κε 1433.22 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ε πεξηθέξεηα Κξήηεο κε 

1228.03 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο  

Γαιιία : ε πεξηνρή  Ile de France κε 1239.99 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ε πεξηνρή 

Languedoc-Roussillon κε 1208.72 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ε πεξηνρή Provence-

Alpes-Cote d'Azur κε 1522.24 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο 

Ποπηογαλία : ε πεξηνρή Algarve κε 1376.33 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο 

Ηνωμένο Βαζίλειο :  ε πεξηνρή Tees Valley and Durham κε 1139.73 εγθιήκαηα αλά 100000 

θαηνίθνπο, ε πεξηνρή  Greater Manchester κε 1777.47 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ε 

πεξηνρή Lancashire κε 1156.61 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο,  ε πεξηνρή Cheshire κε 

1210.44 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ε πεξηνρή Merseyside κε  1173.73 εγθιήκαηα 

αλά 100000 θαηνίθνπο, ε πεξηνρή  East Yorkshire and Northern Lincolnshire κε 1472.09 

εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ε πεξηνρή South Yorkshire κε 1378.87 εγθιήκαηα αλά 

100000 θαηνίθνπο, ε πεξηνρή West Yorkshire κε 1850.27 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, 

ε πεξηνρή Derbyshire and Nottinghamshire κε 1369.63 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο,  ε 

πεξηνρή Leicestershire, Rutland and Northamptonshire κε 1328.87 εγθιήκαηα αλά 100000 

θαηνίθνπο, Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire (UK)1156.21, West Midlands 

(UK)1990.71, ε πεξηνρή Bedfordshire and Hertfordshire κε 1217.44 εγθιήκαηα αλά 100000 

θαηνίθνπο, ε πεξηνρή Essex κε 1180.63 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ε πεξηνρή 

Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire κε 1793.12 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, 

ε πεξηνρή Surrey, East and West Sussex κε 2191.33 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ε 

πεξηνρή Hampshire and Isle of Wight 1185.64 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο, ε πεξηνρή 
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Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area κε 1217.87 εγθιήκαηα αλά 100000 

θαηνίθνπο.  

3122.53 – 6439.17  Δγκλήμαηα ανά 100000 καηοίκοςρ 

Αγγλία : Πεξηνρή ηνπ εμσηεξηθνχ Λνλδίλνπ (Outer London) κε 5581.58 αλά 100000 

θαηνίθνπο, θαη  ε πεξηνρή East Wales κε 4053.74 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο.  

Πάνω από 6439.17  Δγκλήμαηα ανά 100000 καηοίκοςρ 

Όπσο πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ην Υάξηε 6.3.2.1 ππάξρεη κία  πεξηνρή, ε νπνία εκθαλίδεη 

ηδηαίηεξα πςειή  ηηκή. Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξηνρή ηνπ εζσηεξηθνχ Λνλδίλνπ (Inner London) 

θαη ε αληίζηνηρε ηηκή, αλέξρεηαη ζε 7296.76 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο.  

Έλα πξψην ζπκπέξαζκα, κέζσ ηεο νπηηθήο απεηθφληζεο ηεο θαηαλνκήο ησλ εγθιεκάησλ 

ζε επίπεδν πεξηθεξεηψλ NUTS 2 είλαη, πψο ηα πνζνζηά απηά  θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα 

απμεκέλα γηα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηδηαηηέξσο ζην εζσηεξηθφ Λνλδίλν, αιιά θαη ζε επίπεδν 

ρακειφηεξσλ ηηκψλ ζηηο επξχηεξεο πεξηνρέο ηνπ.  

Οη πιεξνθνξίεο απηέο απνθηνχλ ηδηαίηεξν λφεκα φηαλ κειεηψληαη ζε ζρέζε κε άιια 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ελδερνκέλσο λα ηηο επεξεάδνπλ. ην ζεκείν απηφ θαη βάζεη ησλ 

φζσλ αλαθέξζεθαλ, πεξί εγθιεκαηηθφηεηαο θαη πιεζπζκηαθήο ζπγθέληξσζεο ζηα αζηηθά 

θέληξα, παξαηίζεηαη ν Υάξηεο 6.2, ζηνλ νπνίν θαίλεηαη ε πιεζπζκηαθή ζπγθέληξσζε, ζηηο 

αληίζηνηρεο πεξηνρέο. Γηεξεπλψληαο, κέζσ ηνπ ράξηε ηε κεηαβιεηή απηή, δηαθαίλεηαη φηη ε 

εγθιεκαηηθφηεηα ζπλαξηάηαη έσο έλαλ βαζκφ, κε ηελ απμεκέλε πιεζπζκηαθή ζπγθέληξσζε. 

Απηφ γίλεηαη πεξηζζφηεξν αηζζεηφ, ζηηο πεξηνρέο εθείλεο, νη νπνίεο εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξα 

πςειέο ηηκέο. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο, φπνπ ζχκθσλα κε ην ράξηε 

6.3.2.1, ηα πνζνζηά ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο είλαη ζρεηηθά πςειά, παξαηεξείηαη, πσο θαη ε 

πιεζπζκηαθή ζπγθέληξσζε είλαη ζρεηηθά απμεκέλε. πγθεθξηκέλα, έρεη ηηκή ίζε κε 1050.4 

άηνκα αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν. Αληίζεηα, γηα ηελ πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Διιάδαο, ε 

πιεζπζκηαθή ζπγθέληξσζε αληηζηνηρεί  ζε κία ρακειή ζρεηηθά ηηκή (62.5 άηνκα αλά 

ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν), νπφηε ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε εγθιεκαηηθφηεηα δε θαίλεηαη 

λα ζπλαξηάηαη κε ηε ζπζζψξεπζε ηνπ πιεζπζκνχ. Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

Λνλδίλνπ, ε νπνία παξνπζίαζε θαη ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο γηα ηα επίπεδα ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο (7296.76 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο), παξαηεξείηαη φηη θαη ηα 

αληίζηνηρα επίπεδα πνπ αθνξνχλ ζηελ πιεζπζκηαθή ηνπ ζπγθέληξσζε, είλαη απμεκέλα θαη 

κάιηζηα μεπεξλνχλ ηα 8263.7 άηνκα αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν. Ζ ζπζζψξεπζε ηνπ 

πιεζπζκνχ, φπσο πξναλαθέξζεθε δεκηνπξγεί επλντθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζπληίζεηαη απφ 

εχθνια εληνπίζηκνπο ζηφρνπο, ππάξρεη θνηλσληθή αζηάζεηα θαη ρακειφηεξν θφζηνο 

επθαηξίαο γηα ηα εγθιήκαηα, φπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα.  
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πλεπψο, ε εγθιεκαηηθφηεηα ζπλαξηάηαη κε ηα επίπεδα ηεο πιεζπζκηαθήο ζπγθέληξσζεο, 

ηνπιάρηζηνλ ζε φ,ηη αθνξά ηηο πνιχ πςειέο ηηκέο. ην ζεκείν απηφ, έρεη ζεκαζία, ε 

δηεξεχλεζε ηεο πιεζπζκηαθήο απηήο ππθλφηεηαο θαη αλ ζρεηίδεηαη κε θάπνηνλ ηξφπν, κε 

θάπνην άιιν ραξαθηεξηζηηθφ. Έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε, πψο νη κεηαβνιέο ηεο αζηηθήο 

αλάπηπμεο, ζρεηίδνληαη κε ηελ εγθιεκαηνγέλεζε. Οη αζηηθέο πεξηνρέο αληηκεησπίδνπλ, 

 Χάπηηρ  6.3.2.2 Πιεζπζκηαθή Ππθλφηεηα (Άηνκα Αλά Σεηξαγσληθφ Υηιηφκεηξν), NUTS 2, 2010 
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αλνδηθέο ηάζεηο ζε φ,ηη αθνξά ηνλ πιεζπζκφ, φζν θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ. Μαδί, 

απηά ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά,  ε πιεζπζκηαθή αχμεζε θαη ε εμέιημε ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππνδνκψλ, νξίδνπλ ηελ επέθηαζε ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ. Όζν κεγαιχηεξε απηή εμέιημε, 

ηφζν κεγαιχηεξε θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνχ. ην ράξηε 6.3.2.3 παξνπζηάδνληαη ηα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πνζνζηά θάιπςεο ηερλεηψλ εθηάζεσλ, ζε επίπεδν NUTS 2, θαηά ην έηνο 2010. Δμεηάδνληαο 

ηελ πεξίπησζε ηεο πφιεο ηνπ Λνλδίλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εζσηεξηθνχ Λνλδίλνπ (Inner 

London), ε νπνία εκθάληζε ηα πςειφηεξα πνζνζηά εγθιεκαηηθφηεηαο, κπνξεί λα 

δηαπηζησζεί, φηη ζπγθέληξσλε εμίζνπ πςειέο ηηκέο, ηφζν ζε επίπεδν πιεζπζκηαθήο 

ππθλφηεηαο, φζν θαη ζε επίπεδν θάιπςεο ηερλεηψλ εθηάζεσλ.  

Σν πνζνζηφ θάιπςεο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ εζσηεξηθνχ Λνλδίλνπ, αλέξρεηαη ζε 80.49%, θαη 

γηα ηελ πεξηνρή ηνπ εμσηεξηθνχ Λνλδίλνπ (Outer London), ζε 52.45%. Τςειέο ηηκέο γηα 

απηφ ην δείθηε εκθαλίδεη θαη ε πφιε ηεο Βηέλλεο (36.42%), ε πφιε ησλ Βξπμειιψλ (37.27%), 

Χάπηηρ  6.3.2.3 Πνζνζηφ Κάιπςεο Σερλεηέο Δθηάζεηο , NUTS 2, 2010 
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ε πφιε ηεο Πξάγαο (33.26%), ε πφιε ηνπ Βεξνιίλνπ (30.4%), ε πφιε ηεο Βξέκεο (32.65%), 

ε κεηξνπνιηηηθή επαξρία ηνπ Great Manchester (39.73%), ε πεξηνρή West Midlands 

(34.83%), ε πφιε ηνπ Hamburg (24.5%),  ε πφιε ηνπ Dusseldorf (20.64%), ε πεξηθέξεηα ηεο 

Αηηηθήο (20.56%),  ε πεξηνρή ηνπ Merseyside (26.65%), ε πεξηνρή ηνπ South Yorkshire θαη 

West Yorkshire, κε αληίζηνηρα πνζνζηά 22.16% θαη 21.63%. Οη πεξηνρέο απηέο αλαθέξνληαη, 

θαζψο ζπλδπάδνπλ απμεκέλεο ηηκέο θαη γηα ηνπο δχν δείθηεο (ζπγθέληξσζεο πιεζπζκνχ θαη 

ηερλεηψλ εθηάζεσλ). Αληίζεηα,  ε πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, νη νπνίεο εκθάληζαλ 

ρακεινχο δείθηεο πιεζπζκηαθήο ζπγθέληξσζεο, εκθάληζαλ παξάιιεια θαη ρακεινχο δείθηεο 

θάιπςεο ηερλεηψλ εθηάζεσλ, αιιά θαη επηπέδσλ εγθιεκαηηθφηεηαο.  

 

 

 

 

Ξεθηλψληαο, ηε δηεξεχλεζε απφ ηηο πεξηνρέο νη νπνίεο εκθάληζαλ ηα πςειφηεξα επίπεδα 

εγθιεκαηηθφηεηαο, δηαπηζηψλεηαη ζχκθσλα κε ην ράξηε 6.3.2.4, φηη ηα επίπεδα ηεο αλεξγίαο 

Χάπηηρ  6.3.2.4 Δπίπεδα Αλεξγίαο NUTS 2, 2010 
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δε θαίλεηαη λα επηδξνχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ζηελ εκθάληζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. Πεξηνρέο 

κε ηδηαίηεξα απμεκέλα επίπεδα αλεξγίαο, φπσο παξαηεξνχληαη ζρεδφλ ζε νιφθιεξε ηελ 

Ηζπαλία, θαη ζπγθεθξηκέλα κε πνζνζηά άλσ ηνπ 30.81%,  δελ εκθάληζαλ ηδηαίηεξα πςειά 

επίπεδα εγθιεκαηηθφηεηαο. Δπίζεο, ζηελ πεξηνρή ηεο Adriatic Croatia κε πνζνζηά αλεξγίαο 

32.28%, ηα αληίζηνηρα επίπεδα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ήηαλ κφιηο 122.39 εγθιήκαηα αλά 

100000 θαηνίθνπο. Γηα ηε ρψξα ηεο Ηηαιίαο, ε νπνία επίζεο εκθαλίδεη ζρεηηθά πςειά επίπεδα 

αλεξγίαο (ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο πεξηνρέο), ηα αληίζηνηρα επίπεδα 

εγθιεκαηηθφηεηαο, δελ ήηαλ ηδηαηηέξσο πςειά. Δπίζεο, γηα ηε ρψξα ηεο Διιάδαο κε επίπεδα 

αλεξγίαο, απφ 12.7% έσο θαη 20.55% ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο, ηα αληίζηνηρα επίπεδα 

εγθιεκαηηθφηεηάο ηεο, θπκαίλνληαλ απφ 519.37 έσο θαη 1116.33 εγθιήκαηα αλά 100000 

θαηνίθνπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ηε ζπλέρεηα, εμεηάδεηαη ην κέζν δηαζέζηκν εηζφδεκα, ην νπνίν γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ησλ πεξηθεξεηψλ (NUTS 2) , θπκαίλεηαη απφ 15850 έσο 27275 επξψ αλά λνηθνθπξηφ. Γηα ηηο 

ρψξεο ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηεο Διιάδαο, θπκαίλεηαη απφ 9000 έσο 15850 επξψ 
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αλά λνηθνθπξηφ, κε εμαίξεζε ηελ πφιε ηεο Μαδξίηεο, ε νπνία εκθάληδε κεγαιχηεξα 

εηζνδήκαηα αλά λνηθνθπξηφ. ηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα, βξηζθφηαλ θαη ε ρψξα ηεο Ηηαιίαο, κε 

ηηο πεξηθέξεηεο ηνπ Νφηνπ (Piedmont, Aosta Valley, Liguria, Lombardy, Abruzzo, Molise, 

Campania, Apulia, Basilicata, Calabria, Sicily, Sardinia), λα βξίζθνληαη ζε επίπεδα 

εηζνδεκάησλ 9000 έσο 15850 επξψ αλά λνηθνθπξηφ, θαη ηηο  βφξεηεο πεξηθέξεηεο 

(Autonomous Province of Bolzano, Autonomous Province of Trento,Veneto, Friuli-Venezia 

Giulia, Emilia-Romagna, Tuscany , Umbria, Marche, Lazio) ζε επίπεδα απφ 15850 έσο 27275 

επξψ αλά λνηθνθπξηφ. Σα κεγαιχηεξα δηαζέζηκα εηζνδήκαηα αλά λνηθνθπξηφ, εκθάληζε ε 

Διβεηία, κε φιεο ηηο πεξηθέξεηέο ηεο λα μεπεξλνχλ ηηο 45593.21 επξψ αλά λνηθνθπξηφ. Σηο 

ακέζσο επφκελεο πςειφηεξεο ηηκέο εκθάληζε ε ρψξα ηεο Ννξβεγίαο, ε νπνία ζε φιε ηελ 

έθηαζή ηεο εκθάληζε εηζνδήκαηα αλά λνηθνθπξηφ κεγαιχηεξα ησλ 39000 επξψ, αιιά θαη ην 

εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ Λνλδίλν κε ηηκέο 30850 θαη 21333.33 επξψ αληίζηνηρα.  

 Δληνπίδνληαο, ηηο πεξηνρέο κε ηα ρακειφηεξα εηζνδήκαηα αλά λνηθνθπξηφ, νη νπνίεο 

εληνπίδνληαη θπξίσο ζην θεληξηθφ θαη  αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Δπξψπεο, φπσο νη ρψξεο ηεο 

Πνισλίαο, ηεο Ρνπκαλίαο, ηεο Οπγγαξίαο, ηεο Κξναηίαο, ηεο Σζερίαο θαη ηεο Δζζνλίαο 

(βνξεηναλαηνιηθά), νη αληίζηνηρνη δείθηεο γηα ηα επίπεδα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, δε θαίλεηαη 

λα επηβεβαηψλνπλ, ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ρακειψλ εηζνδεκάησλ θαη εγθιεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Όπσο αλαθέξζεθε ην κέζν δηαζέζηκν εηζφδεκα είλαη έλα ζεκαληηθφ 

νηθνλνκηθφ κέηξν, εμίζνπ ζεκαληηθή φκσο είλαη θαη ε κειέηε ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, ηνπ 

νπνίνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο νπηηθήο πξνζέγγηζεο, κέζσ θαηαζθεπήο ράξηε, παξαηίζεληαη 

αθνινχζσο  (Υάξηεο 6.3.2.6)  
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Ξεθηλψληαο κε ηελ Διβεηία, ε νπνία εκθάληζε, πςειέο ηηκέο γηα ην κέζν δηαζέζηκν εηζφδεκα, 

παξαηεξείηαη, φηη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο 

πεξηνρέο, γηα ηηο νπνίεο ν δείθηεο εκθάληζε κεγάιε ηηκή (άλσ ησλ 58000 επξψ). Σν ίδην 

δηαπηζηψλεηαη, γηα ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο (Υάξηεο 6.3.2.6). Γειαδή, πεξηνρέο νη νπνίεο 

παξνπζίαδαλ, ρακειά δηαζέζηκα εηζνδήκαηα αλά λνηθνθπξηφ, εκθάληζαλ θαη αληίζηνηρα 

ρακεινχο δείθηεο, γηα ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. Βάζεη απηνχ, θαη ηα επίπεδα ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο γηα πεξηνρέο κε ρακειφ δείθηε θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ήηαλ ρακειά, φπσο 

πξναλαθέξζεθε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εμέηαζεο ηνπ κέζνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. Οη 

δχν κεηαβιεηέο, ζρεηίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ηα επίπεδα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, θάηη ην 

νπνίν δηεξεπλάηαη, ζε επφκελε ελφηεηα, ζρεηηθά κε ηε κεηαμχ ηνπο ζπζρέηηζε.  

Ο επφκελνο ράξηεο (6.3.2.7), απεηθνλίδεη ηελ θαηαλνκή ηνπ πνζνζηνχ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζην δεκφζην ηνκέα, γηα ηηο αληίζηνηρεο επξσπατθέο πεξηθέξεηεο. Ο δεκφζηνο ηνκέαο 

αλαθέξεηαη ζην ηκήκα εθείλν ηεο νηθνλνκίαο, ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηελ παξνρή θξαηηθψλ 

ππεξεζηψλ. Τςειφηεξνη δείθηεο απαζρφιεζεο ζην δεκφζην ηνκέα, ππνδειψλνπλ πςειφηεξν 

επίπεδν εκπηζηνζχλεο, ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο .  

Χάπηηρ  6.3.2.6 Καηά Κεθαιήλ ΑΔΠ, NUTS 2,2010 
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Μεγάια πνζνζηά, κεγαιχηεξα ηνπ 30.75%, εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην ηνκέα, 

ζπγθεληξψλνληαη ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο ηεο Ννξβεγίαο (35.3%), ηεο Γαλίαο (31.09%). 

Πνζνζηά απφ 25.87% θαη άλσ, ζε έλα κεγάιν κέξνο ηεο νπεδίαο (29.4%), ηεο Φηλιαλδίαο 

(26.76%), ηεο Ηζιαλδίαο (27.61%), ζε πεξηνρέο ηεο Αγγιίαο (28.37%), ηεο Γαιιίαο (28.05%).  

Σηκέο κεηαμχ ηνπ 21.36% θαη ηνπ 25.78%, ζπγθέληξσλε ε Γεξκαλία (24.08%), ε Ηξιαλδία 

(22.65%). Σέινο, ρακειφηεξεο ηηκέο, κεηαμχ ηνπ 16.8% θαη ηνπ 21.36%, εκθάληζε ε ρψξα 

ηεο Διιάδαο, κε ηα πνζνζηά απηά λα θπκαίλνληαη ζην 18.8%, ε ρψξα ηεο Ηζπαλίαο (19.45%) 

θαη ηεο Ηηαιίαο, κε πνζνζηφ πεξίπνπ ίζν κε 20.28%. 

 Σα πςειά απηά πνζνζηά απαζρφιεζεο ζην δεκφζην ηνκέα, γηα ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηθή γξακκή, ηελ νπνία αθνινπζνχλ νη θπβεξλήζεηο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ρσξψλ, επηηπγράλνληαο έλαλ ζπγθεξαζκφ, ζνζηαιηζηηθψλ θαη θαπηηαιηζηηθψλ 

ζέζεσλ. Ζ αθνινπζνχκελε απηή γξακκή, απαηηεί θαη κία θπβέξλεζε, κεγέζνπο αλάινγνπ, 

Χάπηηρ  6.3.2.7 Πνζνζηά Δξγαδνκέλσλ ζην Γεκφζην Σνκέα, NUTS 2, 2010 



 

86 

 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη, θαη θαη΄ επέθηαζε ηε ζηειέρσζή ηεο, κε ηνλ απαηηνχκελν 

αξηζκφ εξγαδνκέλσλ. Οη ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο αλαθέξνληαη , σο παξάδεηγκα, απνδνηηθψλ θαη 

απνηειεζκαηηθψλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ. Οη θάηνηθνη απηψλ ησλ ρσξψλ, ππνζηεξίδνπλ φηη 

έρνπλ θαιχηεξν επίπεδν δηαβίσζεο θαη αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή 

ηνπο (ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο). Ζ πεπνίζεζε απηή, ελδερνκέλσο λα ζρεηίδεηαη κε ηηο 

παξνρέο πνπ απνιακβάλνπλ, ζηνλ ηνκέα ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ.   

 Αληίζηνηρα, ηα ρακειά πνζνζηά απαζρφιεζεο ζην δεκφζην ηνκέα, γηα παξάδεηγκα ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Διιάδαο,  παξνπζηάδνπλ θάπνηα πξνθαλή αηηία. πγθεθξηκέλα απφ ην 2009 

θαη έπεηηα, ε ρψξα ππέζηε ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ δεκνζίνπ. Σα 

δάλεηα ηα νπνία έιαβε ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, είραλ σο απνηέιεζκα ηηο 

δξαζηηθέο κεηψζεηο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηνχλ εθηθηέο νη επελδχζεηο θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

ην ράξηε 6.3.2.8 εηθνλίδνληαη ηα πνζνζηά ησλ  κεηαλαζηψλ, φπσο απηά θαηαλέκνληαη ζηηο 

πεξηθέξεηεο ηεο Δπξψπεο. χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα , θαη βάζεη ηεο απεηθφληζεο 

ησλ ηηκψλ ζην ράξηε ην πςειφηεξν πνζνζηφ κεηαλαζηψλ εκθαλίδεηαη ζην Λνπμεκβνχξγν, 

θαη ην ρακειφηεξν ζηελ πεξηνρή ηεο South – West Oltenia, ηεο Ρνπκαλίαο. Γηα ην 

Λνπμεκβνχξγν, νη απμεκέλεο απηέο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο, νθείινληαη ζηελ ειθπζηηθφηεηα 

ηνπ θξάηνπο, ζε επίπεδν παξνρψλ, παξνπζηάδνληαη φκσο θαη ηδηαίηεξα έληνλεο, εμαηηίαο ηνπ 

κηθξνχ ηνπ κεγέζνπο (2.586 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα). Ηδηαίηεξα πςειά πνζνζηά, 

εκθαλίδνληαη θαη ζηελ πφιε ησλ Βξπμειιψλ, φπσο επίζεο θαη ζην Λίρηελζηατλ. ρεηηθά 

πςειέο ηηκέο, θάησ φκσο ηνπ 30%, εκθάληζαλ νη πεξηνρέο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ Λνλδίλνπ, κε 27.02% θαη 18.86% αληίζηνηρα. Σέινο, πςειφ πνζνζηφ 

κεηαλαζηψλ εκθάληζε θαη ε πεξηνρή ησλ Βαιεαξίδσλ λήζσλ, γεγνλφο ην νπνίν ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, αηηηνινγείηαη ιφγσ ηεο απμεκέλεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο πνπ 

πθίζηαηαη ζηελ πεξηνρή.  
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  Ο  ράξηεο 6.3.2.9 απεηθνλίδεη ηα πνζνζηά ησλ αλδξψλ ειηθίαο 15 – 64 εηψλ. Σα πνζνζηά 

απηά είλαη απμεκέλα θαη άλσ ηνπ 58.92% , ζηελ πεξηθέξεηα Surrey, East & West Sussex, κε 

πνζνζηφ 71.23% θαη ζηελ πεξηθέξεηα East Wales κε αληίζηνηρε ηηκή 69.2%. Οη πεξηνρέο 

απηέο ελδερνκέλσο παξνπζηάδνπλ απμεκέλε ζπγθέληξσζε αλδξηθνχ πιεζπζκνχ (15-64 

εηψλ), ιφγσ ζπγθέληξσζεο νξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο ελδερνκέλσο 

λα πξνζειθχνπλ πεξηζζφηεξν ηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ (Σζηψπα, 2018). ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηνρέο, ην πνζνζηφ ησλ αλδξψλ ειηθίαο 15 – 64 εηψλ, θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 32.78% θαη 

ηνπ 40.29%. Οξηζκέλεο πεξηθέξεηεο, βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ 40.29% θαη 58.92%, θαη 

θπξίσο απηέο εληνπίδνληαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην.  

  

Χάπηηρ  6.3.2.8 Πνζνζηφ Μεηαλαζηψλ, NUTS 2, 2010 
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Σέινο, παξνπζηάδεηαη ν ράξηεο 6.3.2.10 , ν νπνίνο απεηθνλίδεη ηα πνζνζηά ησλ αηφκσλ ηα 

νπνία δελ έρνπλ ιάβεη κφξθσζε. Σν κέζν πνζνζηφ γηα ην ζχλνιν ησλ επξσπατθψλ 

πεξηθεξεηψλ, είλαη πεξίπνπ ίζν κε 8%.Τςειφηεξεο ηηκέο γηα απηφλ ην δείθηε θαη 

ζπγθεθξηκέλα άλσ ηνπ 17%, εκθαλίδνληαη ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, 

ζην λφηην ηκήκα ηεο Φηλιαλδίαο, ζε αξθεηέο πεξηνρέο ηεο Απζηξίαο, κε ην κέζν πνζνζηφ 

αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ ιάβεη κφξθσζε λα αλέξρεηαη ζην 20.5%, ζε πεξηνρέο ηεο Γεξκαλίαο 

ζην 18.74%. ηελ Διιάδα γηα ην ζπγθεθξηκέλν δείθηε, πςειέο ζρεηηθά ηηκέο, εκθάληζε ε 

πεξηθέξεηα ηεο Θεζζαιίαο. Σν γεγνλφο απηφ, ελδερνκέλσο λα ζρεηίδεηαη κε ηελ ηδηαίηεξε 

αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ζηε Θεζζαιία. Ζ ζηξνθή ησλ λέσλ αηφκσλ απφ κηθξή 

ειηθία, ζηελ ελαζρφιεζε κε ηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο, γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ζε 

εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ, δελ άθεζε ηδηαίηεξα πεξηζψξηα γηα πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  Σα πνζνζηά απηά γηα ηελ ππφινηπε Διιάδα είλαη ππαξθηά αιιά 

ρακειφηεξα, φπσο ζε πεξηνρέο ηεο Θξάθεο, κε ην κέζν πνζνζηφ λα θπκαίλεηαη ζην 10% θαη 

ζηελ ππφινηπε Διιάδα ζην 6.79%.  

Χάπηηρ 6.3.2.9 Πνζνζηφ Αλδξψλ (15-64), NUTS 2, 2010 
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Χάπηηρ  6.3.2.10 Πνζνζηό Αηόκσλ Τα νπνία Γελ Έρνπλ Λάβεη Μόξθσζε, NUTS 2, 2010 
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6.3.3  ΥΩΡΙΚΗ  ΑΤΣΟΤΥΔΣΙΗ  

 Όπσο, αλαθέξζεθε, κε ηνλ φξν ρσξηθή ζπζρέηηζε γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζπζρέηηζε ησλ 

ηηκψλ κίαο κεηαβιεηήο, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ εγγχηεηα ησλ ηηκψλ ζην γεσγξαθηθφ ρψξν 

(Καινγήξνπ,2015). Έηζη, κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ νιηθνχ δείθηε θαη ηνπ ηνπηθνχ δείθηε 

Moran I, δηεξεπλάηαη ε χπαξμε ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο. 

6.3.3.1 Ολικόρ Γείκηηρ Moran’s I  

Όπσο ζπδεηήζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα , ν δείθηεο Moran‟s I, ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε 

ηνλ ηχπν (Δμίζσζε 5.4.1.1 ):  

 =  
 ∙    i ∙  ( i  − Χ ) ∙ (Χ − Χ )

 , ≠i
 =1

 
i=1

(   i )
 
 

 
i ∙   ( i  − Χ )2 

i=1

 

θαη ε αμηνιφγεζε ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ δείθηε γίλεηαη κέζσ ηεο αθφινπζεο 

ζρέζεο (Δμίζσζε 5.4.1.3.1.2) :  

  =  
 −  ( )

√ ( )
 

Δπεηδή, φκσο ν ππνινγηζκφο απηψλ ησλ κέηξσλ απνηειεί κία ζχλζεηε δηαδηθαζία, ε νπνία 

ζπλεπάγεηαη ρξφλν θαη πνιππινθφηεηα ζηνπο ππνινγηζκνχο, έρεη αλαπηπρζεί θψδηθαο, ν 

νπνίνο κέζσ ηνπ παθέηνπ lctools ηεο R (Καινγήξνπ, 2015), ππνινγίδεη ηνπο ζρεηηθνχο 

δείθηεο, αλαιχνληαο ηε ρσξηθή απηνζπζρέηηζε. Αλαιπηηθφηεξα ε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ 

θαίλεηαη ζην παξάξηεκα πηλάθσλ, ζην ζρεηηθφ πεδίν. ηνλ αθφινπζν πίλαθα, 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο γηα ηε κεηαβιεηή Crime 

Rates. Ζ ζηήιε k αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ θνληηλφηεξσλ γεηηφλσλ, ν νπνίνο 

πξνζδηνξίζηεθε κέζσ ηεο θαηαζθεπήο ελφο δηαλχζκαηνο κε ηηκέο k = 3,4,6,9,12,18,24. Δλ 

ζπλερεία, ππνινγίζηεθαλ νη νιηθνί δείθηεο Moran (κέζσ ηεο θαηαζθεπήο πηλάθσλ δπαδηθψλ 

βαξψλ), γηα θάζε αξηζκφ απηνχ ηνπ δηαλχζκαηνο.  Ζ ζηήιε Ε.resampling θαη ε 

Z.randomization , πεξηέρνπλ ηα ζηαηηζηηθά κέηξα Z, βάζεη ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο ηεο 

αλαδεηγκαηνιεςίαο θαη ηεο ηπραηνπνίεζεο, ελψ νη ζηήιεο p.value.resampling θαη 

p.value.randomization, ηα αληίζηνηρα p – value. Ζ ζηήιε Moran’s I , πεξηιακβάλεη ηηο ηηκέο 

ηνπ νιηθνχ δείθηε Moran, νη νπνίεο ππνινγίζηεθαλ κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο moranI. Όπσο 

πξνθχπηεη απφ ηηο ηηκέο ηνπ παξαθάησ πίλαθα, νη ηηκέο ησλ Z είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, 

εθφζνλ Ε > 1,96, αιιά θαη p – value < 0.000. Ζ αμηνιφγεζε ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 

ηνπ δείθηε Moran‟s I, γίλεηαη κε ηνλ δίπιεπξν έιεγρν ησλ αθφινπζσλ ππνζέζεσλ :  
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 Ζ0  :  Σα δεδνκέλα είλαη ρσξηθά αλεμάξηεηα, ν δείθηεο I είλαη 0  

 Ζ1 : Σα δεδνκέλα έρνπλ θάπνην είδνο ρσξηθήο εμάξηεζεο,  ν δείθηεο Η δελ είλαη 0  

Όζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ θνληηλφηεξσλ γεηηφλσλ k, ε ηηκή ηνπ δείθηε θζίλεη. Γεληθψο, 

δηαπηζηψλεηαη ηζρπξή ζεηηθή ρσξηθή απηνζπζρέηηζε, θαη κάιηζηα αλακέλνληαη ρσξηθά 

πξφηππα, ζηα νπνία νη γεηηνληθέο παξαηεξήζεηο, ηείλνπλ λα έρνπλ φκνηα ρακειέο ή πςειέο 

ηηκέο. Έηζη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, είλαη εκθαλέο φηη ηα δεδνκέλα έρνπλ θάπνην είδνο 

ρσξηθήο εμάξηεζεο εθφζνλ, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα νη ηηκέο ησλ 

νιηθψλ δεηθηψλ δελ είλαη 0. 

 

Πίλαθαο 6.3.3.1 Οιηθνί Γείθηεο Moran‟s I 

  

 
ID k Moran's I Z.Resampling 

p.value.resa

mpling 
Z.Randomization 

p.value.ran

domization 

[1,] 1 3 0.5605428 12.64563 1.18E-30 13.74723 5.29E-37 

[2,] 2 4 0.5154095 13.36391 9.83E-35 14.52820 8.03E-42 

[3,] 3 6 0.4691698 14.85528 6.43E-44 16.14914 1.15E-52 

[4,] 4 9 0.4152948 16.20656 4.53E-53 17.61712 1.82E-63 

[5,] 5 12 0.384956 17.54008 7.08E-63 19.06526 4.91E-75 

[6,] 6 18 0.3410059 19.35833 1.73E-77 21.03895 2.89E-92 

[7,] 7 24 0.3268910 21.69680 2.20E-98 23.57820 6.45E-117 
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6.3.3.2 Σοπικόρ Γείκηηρ Moran’s I  

 ην παξαθάησ δηάγξακκα ε θιίζε ηεο γξακκήο παιηλδξφκεζεο, είλαη κία εθηίκεζε ηνπ 

νιηθνχ δείθηε Moran. Ζ ππθλφηεηα ησλ ζεκείσλ ζηα ηεηαξηεκφξηα ζπζρεηηζκνχ, 

ππνδεηθλχεη πψο θαζνξίδεηαη ν νιηθφο δείθηεο, κέζσ ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ πςειψλ ή/θαη 

ρακειψλ ηηκψλ.  

1
ο
 ηεηαπηημόπιο : πεξηνρέο κε πςειέο ηηκέο, κε γείηνλεο πεξηνρέο πςειψλ ηηκψλ (Τςειφ – 

Τςειφ- Hot Spots)  

2
ο
  ηεηαπηημόπιο : πεξηνρέο κε ρακειέο ηηκέο, κε γείηνλεο πεξηνρέο πςειψλ ηηκψλ (Υακειφ - 

Τςειφ –Πηζαλά Outliers)  

3
o
 ηεηαπηημόπιο : πεξηνρέο κε ρακειέο ηηκέο, κε γείηνλεο πεξηνρέο πςειψλ ηηκψλ (Υακειφ – 

Υακειφ – Cold Spots)  

4
ο
 ηεηαπηημόπιο : πεξηνρέο κε πςειέο ηηκέο, κε γείηνλεο πεξηνρέο ρακειψλ ηηκψλ (Τςειφ – 

Υακειφ –Πηζαλά Outliers)  
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Γιάγπαμμα 6.3.3.1 Γηάγξακκα δηαζπνξάο Moran‟s I γηα ηα Δπίπεδα Δγθιεκαηηθφηεηαο 

 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ηηκψλ ζην 

1
ν
 ηεηαξηεκφξην, αιιά θαη κεξηθψλ ηηκψλ ζην 3

ν
 ηεηαξηεκφξην. Πξαθηηθά, ε ζπγθέληξσζε 

ηηκψλ ζην 1
ν
 ηεηαξηεκφξην, ζεκαίλεη ηε ζπγθέληξσζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζε ζεκεία πνπ 

ήδε ππάξρεη εγθιεκαηηθφηεηα, δειαδή ηα hot spots. Ζ ζπγθέληξσζε ζην 3
ν
 ηεηαξηεκφξην, 

ππνδεηθλχεη ηα cold spots, δειαδή ηα ζεκεία ζηα νπνία ζεκαίλεη φηη πεξηνρέο κε ρακειά 

επίπεδα εγθιεκαηηθφηεηαο, έρνπλ γείηνλεο παξαηεξήζεηο κε εμίζνπ ρακειέο ηηκέο γηα ηε 

κεηαβιεηή. Οη ηηκέο ηνπ 2
νπ

 θαη 4
νπ

 ηεηαξηεκνξίνπ, ππνδεηθλχνπλ πεξηνρέο κε ρακειά 

επίπεδα εγθιεκαηηθφηεηαο, γχξσ απφ ηηο νπνίεο ζπγθεληξψλνληαη πςειέο ηηκέο 

εγθιεκαηηθφηεηαο  θαη πεξηνρέο κε πςειά επίπεδα εγθιεκαηηθφηεηαο, γχξσ απφ ηηο νπνίεο 

ζπγθεληξψλνληαη ρακειέο ηηκέο, αληίζηνηρα. 
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6.3.4  ΥΩΡΙΚΔ ΑΝΙΟΣΗΣΔ  

 

6.3.4.1  ΥΩΡΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ GINI  

ηνλ αθφινπζν πίλαθα ππνινγίδνληαη νη ηηκέο ηνπ δείθηε ρσξηθψλ αληζνηήησλ Gini.  

A/Α k Gini Gini γειτ.  Gini μη γειτ. % Gini γειτ. % Gini μη γειτ.  p-value 

1 3 0.45381 0.001909635 0.4519002 0.4208006 99.5792 0.01 

2 4 0.45381 0.002940214 0.4508696 0.6478956 99.3521 0.01 

3 6 0.45381 0.005263293 0.4485465 1.1598015 98.8402 0.01 

4 9 0.45381 0.008711155 0.4450987 1.9195606 98.08044 0.01 

5 12 0.45381 0.012211539 0.4415983 2.6908935 97.30911 0.01 

6 18 0.45381 0.019415346 0.4343945 4.2783 95.7217 0.01 

7 24 0.45381 0.027284833 0.426525 6.0123936 93.98761 0.01 

8 50 0.45381 0.065076518 0.3887333 14.3400414 85.65996 0.01 

 

Πίνακαρ 6.3.4.1 Γείθηεο Gini  

 

 Ο νιηθφο ρσξηθφο δείθηεο Gini είλαη ζρεηηθά κεγάινο θαη φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα 

ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ηζνχηαη κε 0.4538, θαη θαίλεηαη λα ππάξρεη αληζφηεηα ζε φ,ηη 

αθνξά ηα επίπεδα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. ηε δεχηεξε ζηήιε εηθνλίδεηαη ν αληίζηνηρνο 

αξηζκφο γεηηφλσλ, ν νπνίνο ιακβάλεη ηηο ηηκέο k = 3,4,6,9,12,18,24,50. ηελ 3
ε
 ζηήιε ηνπ 

πίλαθα, θαίλνληαη νη ηηκέο ηνπ δείθηε Gini ησλ γεηηφλσλ. Απηέο είλαη ζρεηηθά ρακειέο, θαη 

φηη γείηνλεο – πεξηθέξεηεο, έρνπλ παξφκνηα επίπεδα εγθιεκαηηθφηεηαο. Ζ 4
ε
 ζηήιε ηνπ 

πίλαθα,ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ δείθηε Gini ησλ κε – γεηηφλσλ, θαίλεηαη λα πεξηέρεη 

πςειφηεξεο ηηκέο, νη νπνίεο φπσο παξαηεξείηαη φζν απμάλεη ην k κεηψλνληαη. Οη κεγαιχηεξεο 

ηηκέο γηα απηφ ην δείθηε ππνδειψλνπλ, φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρσξηθψλ αληζνηήησλ, ζε 

φ,ηη αθνξά ζηα επίπεδα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, νθείιεηαη ζε κε γεηηνληθέο παξαηεξήζεηο, 

γεγνλφο ην νπνίν ππνδειψλεη ηελ χπαξμε  ζεηηθήο ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο γηα ηα δεδνκέλα. 
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6.3.4.2  ΓΔΙΚΣΗ ΥΩΡΟΘΔΣΗΗ  

 

 Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα (5.4.1.4.2), ν δείθηεο ρσξνζέηεζεο εθθξάδεη 

είηε ηελ ππνεθδήισζε, είηε ηελ έληνλε παξνπζία ελφο θαηλνκέλνπ ζε κία πεξηνρή, ελ 

ζπγθξίζεη κε κία επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο. Με ηε ρξήζε απηνχ ηνπ δείθηε, θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε ζχγθξηζε ηεο εθάζηνηε επξσπατθήο πεξηθέξεηαο, κε ην ζχλνιν ηνπ επξσπατθνχ 

ρψξνπ. ηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο ππνινγίδεηαη ν δείθηεο LQ γηα ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, φπσο θαη γηα ηε κεηαβιεηή απφθξηζεο. Έηζη, ππνινγίδoληαη :  

 LQ γηα ηα επίπεδα εγθιεκαηηθφηεηαο 

 LQ γηα ηελ  πιεζπζκηαθή ζπγθέληξσζε 

 LQ γηα ηηο ηερλεηέο εθηάζεηο 

 LQ γηα ηα επίπεδα ηεο αλεξγίαο 

 LQ γηα ην κέζν δηαζέζηκν εηζφδεκα 

 LQ γηα ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ 

 LQ γηα ηα επίπεδα απαζρφιεζεο ζην δεκφζην ηνκέα 

 LQ γηα ηα επίπεδα κεηαλαζηψλ 

 LQ γηα ηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ ειηθίαο 15 – 64 εηψλ 

 LQ γηα ηα άηνκα ηα νπνία δελ έρνπλ ιάβεη κφξθσζε 

Ο δείθηεο ρσξνζέηεζεο γηα ηα επίπεδα εγθιεκαηηθφηεηαο εθθξάδεηαη απφ ην αθφινπζν 

πειίθν, γηα κία i πεξηθέξεηα ζχκθσλα κε ηελ  Δμίζσζε 5.4.1.4.3: 

LQ = 

  ί               ό                   έ       

       ό       έ        

  ί               ό                               

       ό              
 
 

 Ο δείθηεο ρσξνζέηεζεο γηα ηελ  πιεζπζκηαθή ζπγθέληξσζε, εθθξάδεηαη απφ ην αθφινπζν 

πειίθν, γηα κία i πεξηθέξεηα : 

LQ = 

          ή     έ                    έ       

       ό       έ        

          ή     έ                                

       ό              
 
 

Ο δείθηεο ρσξνζέηεζεο γηα ηηο ηερλεηέο εθηάζεηο, εθθξάδεηαη απφ ην αθφινπζν πειίθν, γηα 

κία i πεξηθέξεηα:  

LQ = 

      έ     ά                  έ       

       ό       έ        

      έ     ά                              

       ό              
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Ο δείθηεο ρσξνζέηεζεο γηα ηα επίπεδα ηεο αλεξγίαο, εθθξάδεηαη απφ ην αθφινπζν πειίθν, 

γηα κία i πεξηθέξεηα: 

LQ = 

  ί          ί                έ       

       ό       έ        

  ί          ί                            

       ό              
 
 

 

Ο δείθηεο ρσξνζέηεζεο γηα ην κέζν δηαζέζηκν εηζφδεκα, εθθξάδεηαη απφ ην αθφινπζν 

πειίθν, γηα κία i πεξηθέξεηα: 

LQ = 

 έ       έ        ό                  έ       

       ό       έ        

 έ       έ        ό                              

       ό              
 
 

Ο δείθηεο ρσξνζέηεζεο γηα ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, εθθξάδεηαη απφ ην αθφινπζν πειίθν, γηα 

κία i πεξηθέξεηα: 

LQ = 

   ά      ή                   έ       

       ό       έ        

   ά      ή                               

       ό              
 
 

 

Ο δείθηεο ρσξνζέηεζεο γηα ηα επίπεδα απαζρφιεζεο ζην δεκφζην ηνκέα, εθθξάδεηαη απφ ην 

αθφινπζν πειίθν, γηα κία i πεξηθέξεηα: 

LQ = 

  ί          ό             ό       έ               έ       

       ό       έ        

  ί          ό             ό       έ                           

       ό              
 
 

Ο δείθηεο ρσξνζέηεζεο γηα ηα επίπεδα κεηαλαζηψλ, εθθξάδεηαη απφ ην αθφινπζν πειίθν, γηα 

κία i πεξηθέξεηα: 

LQ = 

  ί                             έ       

       ό       έ        

  ί                                         

       ό              
 
 

Ο δείθηεο ρσξνζέηεζεο γηα ηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ ειηθίαο 15 – 64 εηψλ, εθθξάδεηαη απφ ην 

αθφινπζν πειίθν, γηα κία i πεξηθέξεηα: 

LQ = 

      ό         ό      ί   1                  έ       

       ό       έ        

      ό         ό      ί   1                                   

       ό              
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Ο δείθηεο ρσξνζέηεζεο γηα ηα άηνκα ηα νπνία δελ έρνπλ ιάβεη κφξθσζε, εθθξάδεηαη απφ ην 

αθφινπζν πειίθν, γηα κία i πεξηθέξεηα: 

LQ = 

            ί      έ      ά     ό                   έ       

       ό       έ        

            ί      έ      ά     ό                               

       ό              
 
 

 

Σα αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα πνπ παξάγνληαη κε ηε ρξήζε ηεο πξνεγνχκελεο ζρέζεο, φληαο 

πνιπάξηζκα, απνηππψλνληαη θαιχηεξα κέζσ ηεο απεηθφληζεο ζε ράξηεο. Έηζη, γηα φινπο ηνπο 

παξαπάλσ δείθηεο, παξαηίζεληαη νη αθφινπζνη ράξηεο :  

 

Χάπηηρ 6.3.4.2.1 Γείθηεο Χσξνζέηεζεο γηα ηα επίπεδα εγθιεκαηηθόηεηαο 

Όπσο παξαηεξείηαη ζην ράξηε 6.3.4.2.1, ν δείθηεο ρσξνζέηεζεο πνπ ππνινγίζηεθε γηα ηα 

επίπεδα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζην ζχλνιν ηεο Δπξψπεο, ιακβάλεη θπξίσο ηηκέο θάησ ηνπ 
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0,52. χκθσλα κε ηελ εξκελεία ησλ δεηθηψλ ρσξνζέηεζεο, ηηκέο γηα ην δείθηε ρακειφηεξεο 

ηεο κνλάδαο, ππνδεηθλχνπλ ρακειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο εγθιεκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ην 

ζχλνιν ηεο Δπξψπεο. Σηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 2.62, θαίλεηαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλεο 

πεξηνρέο ηεο Αγγιίαο, γεγνλφο ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ηα επίπεδα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζε 

απηέο ηηο πεξηνρέο είλαη ζαθψο πςειφηεξα, ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηεο Δπξψπεο. Ζ 

δηαπίζησζε απηή έρεη ινγηθή, αλ αλαινγηζηεί θαλείο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ππνελφηεηαο 

6.3.2, φπνπ δηαπηζηψζεθαλ πξάγκαηη κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο εγθιεκαηηθφηεηαο  ζηηο 

αληίζηνηρεο πεξηνρέο. Υακειφηεξεο ηηκέο, νη νπνίεο παξφια απηά δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην 

κέζν φξν ηεο Δπξψπεο, δειαδή ηηκέο ηνπ δείθηε ρσξνζέηεζεο απφ 1 θαη άλσ έσο θαη 2.61, 

εληνπίδνληαη θαη ζηηο ρψξεο ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Διιάδαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο Γαλίαο. Γειαδή, νη 

πεξηνρέο απηέο εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξεο ηηκέο γηα ηα επίπεδα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε 

κε ην ζχλνιν ηεο Δπξψπεο. 

   

Χάπηηρ 6.3.4.2.2 Γείθηεο Υσξνζέηεζεο γηα ηελ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα 
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ην ράξηε 6.3.4.2.2, απεηθνλίδνληαη νη ηηκέο ηνπ δείθηε ρσξνζέηεζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα αλά πεξηθέξεηα, γηα ηηο 32 επξσπατθέο ρψξεο, νη νπνίεο 

ζπκκεηέρνπλ ζηε κειέηε. Γεληθά, ε πιεηνςεθία ησλ ηηκψλ είλαη κεγαιχηεξε ηεο κνλάδαο, 

σζηφζν θάπνηεο ηηκέο είλαη εμαηξεηηθά κεγαιχηεξεο. Οη ηηκέο απηέο είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο 

ζηε ρψξα ηεο Αγγιίαο,  θαη ηδηαηηέξσο ζηελ πεξηνρή ηνπ εζσηεξηθνχ Λνλδίλνπ [ηηκή γηα ην 

δείθηε 14.50], ζηελ πεξηνρή ηνπ Merseyside [ηηκή γηα ην δείθηε 6.58], ζηε ρψξα ηεο 

Απζηξίαο  θαη ηδηαηηέξσο ζηελ πφιε ηεο Βηέλλεο [ηηκή γηα ην δείθηε 12.07], ζε πεξηθέξεηεο 

ηνπ Βειγίνπ κε ηηκέο γηα ην δείθηε λα ιακβάλνπλ ηηκέο απφ απφ 4 έσο θαη 30.14 [πφιε ησλ 

Βξπμειιψλ], ζε πεξηθέξεηεο ηεο Σζερίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Φηλιαλδίαο, ηεο Ηηαιίαο, ηνπ 

Λίρηελζηατλ, ηεο  Μάιηαο, ηεο Οιιαλδίαο,ηεο Πνξηνγαιίαο, κε ηηκέο ηνπ δείθηε κεγαιχηεξεο 

ηνπ 3. Βέβαηα, εδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε πνιιέο απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, 

ελδερνκέλσο ν δείθηεο απηφο λα ιακβάλεη κία αξθεηά κεγάιε ηηκή, φρη κφλν εμαηηίαο ηεο 

πξαγκαηηθά κεγάιεο ζπγθέληξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά θαη εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ ζε έθηαζε 

κεγέζνπο ηεο πεξηνρήο, ζηελ νπνία απηφο ζπγθεληξψλεηαη.  
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Χάπηηρ 6.3.4.2.3 Γείθηεο Υσξνζέηεζεο γηα ηηο ηερλεηέο εθηάζεηο γεο 

ην ράξηε 6.3.4.2.3, απεηθνλίδνληαη νη ηηκέο ηνπ δείθηε ρσξνζέηεζεο, φπσο απηνί 

ππνινγίζηεθαλ, γηα ηα επίπεδα θάιπςεο απφ ηερλεηέο εθηάζεηο γεο. Όπσο θαίλεηαη, ζρεδφλ 

ην ζχλνιν ηεο Δπξψπεο θαιχπηεηαη απφ ηερλεηέο εθηάζεηο γεο, κε απνηέιεζκα εδψ, νη 

ζπγθξίζεηο λα κελ απνθηνχλ ηδηαίηεξν λφεκα, φζνλ αθνξά ζηελ εξκελεία ηνπο. Δδψ 

ζεκεηψλεηαη, φηη ν ράξηεο δελ απεηθνλίδεη κε αθξίβεηα ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα, θαζψο 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή, δελ ππήξραλ δεδνκέλα γηα νξηζκέλεο πεξηθέξεηεο. Πξφθεηηαη 

γηα ηηο πεξηθέξεηεο ησλ ρσξψλ ηεο Ηζιαλδίαο, θάπνηεο πεξηθέξεηεο ηεο Διβεηίαο  θαη ηεο 

Ηζπαλίαο.   
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Χάπηηρ 6.3.4.2.4 Γείθηεο Υσξνζέηεζεο γηα ηα επίπεδα αλεξγίαο 

ην ράξηε 6.3.4.2.4 παξνπζηάδεηαη ν δείθηεο ρσξνζέηεζεο γηα ηα επίπεδα αλεξγίαο αλά 

επξσπατθή πεξηθέξεηα. Σα επίπεδα αλεξγίαο είλαη δπζαλάινγα κεγαιχηεξα ζε ζρέζε κε ην 

ζχλνιν ηεο Δπξψπεο, γηα ρψξεο φπσο ε Ηζπαλία, ε Ηηαιία θαη  ε Διιάδα κε ηηο ηηκέο ηνπ 

δείθηε λα θπκαίλνληαη απφ 1.16 θαη άλσ. Μάιηζηα, γηα νξηζκέλεο πεξηθέξεηεο ηεο Ηζπαλίαο, 

νη ηηκέο απηέο μεπεξλνχλ ην 3.03, ηδηαίηεξα ζην λνηηφηεξν θαη αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο ρψξαο.  
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Χάπηηρ 6.3.4.2.5 Γείθηεο Υσξνζέηεζεο γηα ην κέζν δηαζέζηκν εηζφδεκα 

 

ην ράξηε 6.3.4.2.5 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε ρσξνζέηεζεο γηα ην κέζν 

δηαζέζηκν εηζφδεκα αλά πεξηθέξεηα. Οη κεγαιχηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο εληνπίδνληαη γηα ηα 

θξάηε ηεο Βνξείνπ Δπξψπεο. πγθεθξηκέλα, γηα ηα θξάηε ηεο Ννξβεγίαο, ηεο νπεδίαο θαη 

ηεο Φηλιαλδίαο (ζε θάπνηεο πεξηθέξεηέο ηεο), ν δείθηεο ιακβάλεη αξθεηά κεγάιεο ηηκέο 

(κεγαιχηεξεο ηνπ 10). Σηκέο άλσ ηνπ πέληε, εκθαλίδνληαη ζε θάπνηεο πεξηθέξεηεο ηεο Γαλίαο 

θαη ηεο Γεξκαλίαο, ελψ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη εδψ ε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, γηα ηελ 

νπνία ν δείθηεο ιακβάλεη ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξεο ηηκέο, γηα ηηο πεξηθέξεηεο ησλ Ηνλίσλ 

Νήζσλ, ηεο Ζπείξνπ, ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.  
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Χάπηηρ 6.3.4.2.6 Γείθηεο Υσξνζέηεζεο γηα ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ 

Ο ράξηεο 6.3.4.2.6 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε ρσξνζέηεζεο γηα ην θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ ησλ επξσπατθψλ πεξηθεξεηψλ. Ηδηαίηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο γηα ην δείθηε ζε 

ζρέζε κε ην ζχλνιν ηεο Δπξψπεο, εκθάληζαλ πεξηθέξεηεο ησλ  ρσξψλ ηεο Απζηξίαο, ηνπ 

Βειγίνπ, ηεο Διβεηίαο, ηεο Διιάδαο, ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Γαιιίαο, ηεο Ηζιαλδίαο, ηεο Ηηαιίαο, 

ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ, ηνπ Λίρηελζηατλ, ηεο Οιιαλδίαο, ηεο Ννξβεγίαο, ηεο νπεδίαο, ηεο 

Φηλιαλδίαο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ.  
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Χάπηηρ 6.3.4.2.7 Γείθηεο Υσξνζέηεζεο γηα ηε δεκφζηα απαζρφιεζε 

Ο ράξηεο 6.3.4.2.7 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα γηα ηνλ δείθηε ρσξνζέηεζεο, ζε φ,ηη αθνξά 

ηα επίπεδα ηεο δεκφζηαο απαζρφιεζεο. Ο δείθηεο απηφο, παξνπζηάδεη αηζζεηέο δηαθνξέο γηα 

ηηο πεξηθέξεηεο ησλ ρσξψλ ηεο Γαιιίαο, ηεο Γεξκαλίαο , ηεο Σζερίαο, ηεο Διβεηίαο, ηεο 

Γαλίαο, ηεο Ηξιαλδίαο, ηεο Ηζιαλδίαο. Οη κεγαιχηεξεο ηηκέο ηηο νπνίεο ιακβάλεη ν δείθηεο 

αλαθνξηθά κε ηε δεκφζηα απαζρφιεζε, θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλνληαη θπξίσο ζηα θξάηε ηεο 

Ννξβεγίαο, ηεο νπεδίαο, θαη ηεο Φηλιαλδίαο, γεγνλφο ην νπνίν πξαθηηθά ζεκαίλεη, πσο ηα 

θξάηε απηά εκθάληζαλ αηζζεηέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηε δεκφζηα απαζρφιεζε, ζε ζρέζε 

κε ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο.  
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Χάπηηρ 6.3.4.2.8 Γείθηεο Υσξνζέηεζεο γηα ηα επίπεδα κεηαλαζηψλ 

ην ράξηε 6.3.4.2.8 παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ ρσξνζεηηθνχ δείθηε αλά 

επξσπατθή πεξηθέξεηα, σο πξνο ηα επίπεδα κεηαλαζηψλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ηηκψλ 

θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλεη ηηκέο κηθξφηεξεο ηνπ 0.62. Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη νξηζκέλεο 

πεξηθέξεηεο νη νπνίεο δηαθνξνπνηνχληαλ αξθεηά σο πξνο ηα επίπεδα κεηαλαζηψλ, κε ηηκέο γηα 

ην δείθηε νη νπνίεο μεπεξλνχζαλ ην 1.38. Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ παξαπάλσ ράξηε, νη 

ηηκέο απηέο εληνπίδνληαη, ηφζν ζε πεξηθέξεηεο ηεο Ηζπαλίαο, φζν θαη ηεο Διιάδαο, ηεο 

Ηηαιίαο, ηεο Ηξιαλδίαο, ηεο Σζερίαο, ηεο Κχπξνπ, ηεο Γεξκαλίαο, ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, 

ηεο Πνξηνγαιίαο, ηεο Ννξβεγίαο, ηεο νπεδίαο, ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ, ηνπ Βειγίνπ, ηεο 

Λεηνλίαο θαη ηεο Διβεηίαο. 
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ην ράξηε 6.3.4.2.9 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε ρσξνζέηεζεο γηα ηνλ 

αλδξηθφ πιεζπζκφ, ειηθίαο 15 – 64 εηψλ. πγθεθξηκέλα, ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 1.05, 

παξνπζηάζηεθαλ ζηελ Σζερία, ζηελ Ηζπαλία, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Πνισλίαο, ζηε 

Ρνπκαλία, ζηε ινβελία, ζηε ινβαθία, θαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ εζσηεξηθνχ Λνλδίλνπ.  

  

Χάπηηρ 6.3.4.2.9 Γείθηεο Υσξνζέηεζεο γηα ηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ ειηθίαο 15 – 64 εηψλ 
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Χάπηηρ 6.3.4.2.10 Γείθηεο Υσξνζέηεζεο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ  αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ ιάβεη κφξθσζε 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην ράξηε 6.3.4.2.10, ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ ιάβεη 

κφξθσζε, ηείλεη λα βξίζθεηαη ζηα ίδηα επίπεδα θαη λα κελ παξνπζηάδεη αηζζεηέο 

δηαθνξνπνηήζεηο, γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο  ησλ επξσπατθψλ πεξηθεξεηψλ. Χζηφζν, 

ππάξρνπλ θαη πεξηθέξεηεο ρσξψλ, πνπ εκθάληζαλ δηαθνξέο θαη νη νπνίεο δε, είλαη αηζζεηέο 

κε κία πξψηε νπηηθή πξνζέγγηζε. Όπσο θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζην ράξηε 6.3.4.2.10, ηα απνηειέζκαηα πνπ παξήρζεζαλ, θαίλεηαη λα έρνπλ αξθεηέο 

νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, νη πεξηθέξεηεο ηεο Αγγιίαο θαίλεηαη 

λα δηαθνξνπνηνχληαη αξθεηά ζε ζρέζε, κε ην ζχλνιν ηεο Δπξψπεο. Δπίζεο, κειεηψληαο 

ελδεηθηηθά ηελ πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, ε νπνία εκθάληζε πςειφηεξεο ηηκέο ζε φ,ηη αθνξά ηα 

επίπεδα αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ ιάβεη κφξθσζε, ε ηηκή ηεο γηα ην δείθηε ήηαλ ίζε κε 

2.771645, ηηκή κεγαιχηεξε ηεο κνλάδαο. Σν γεγνλφο απηφ, θαη ζχκθσλα κε ηα φζα 

δηαηππψζεθαλ ζρεηηθά κε ην δείθηε ρσξνζέηεζεο, ππνδειψλεη έληνλε παξνπζία αηφκσλ πνπ 

δελ έρνπλ ιάβεη κφξθσζε, γηα απηή ηελ πεξηθέξεηα. 
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6.4 ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ  
 

6.4.1  ΠΑΛΙΝΓΡΟΜΗΗ  

  Αξρηθά εμεηάδεηαη ε πξνζαξκνγή ηνπ πιήξνπο κνληέινπ, δειαδή εθείλνπ ηνπ κνληέινπ ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη θαη ηηο ελλέα εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

αλάιπζε. Έηζη, κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην πνζνζηφ ησλ εγθιεκάησλ (crime_rates) θαη κε 

εξκελεπηηθέο, ηελ πιεζπζκηαθή ζπγθέληξσζε (population density), ην πνζνζηφ ηνπ αλδξηθνχ 

πιεζπζκνχ 15 – 64 εηψλ (male_population.15.64 ratio), ην πνζνζηφ ησλ κεηαλαζηψλ 

(immigrants_ratio), ην κέζν δηαζέζηκν εηζφδεκα (average_disposable_income), ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο (unemployment _ratio), ηνλ ηερλεηφ ιφγν θάιπςεο ηεο γεο 

(artificial_landcover_ratio), ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο ζην δεκφζην ηνκέα 

(employment_public_ratio), ηα πνζνζηά αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ ιάβεη κφξθσζε 

(no_education_ratio) θαη ηελ πιεζπζκηαθή ζπγθέληξσζε (population_density), ιακβάλνληαη 

ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα :  

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-1442.01  -236.47   -60.94   202.74  2490.92  

 

Estimate Std.Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept)                     -2.229e+03 2.998e+02 -7.460   1.22e-12 *** 

population_density               1.364e-01 7.387e-02 1.814 0.070774 . 

immigrants_ratio                     -1.537e+02 6.719e+02 -0.112         0.910683 

GDP.per.capita.                       3.733e-03 1.919e-03 1.879 0.061282 . 

average_disposable_income               3.239e-03 3.400e-03 1.002         0.317180 

unemployment_ratio                   1.594e+03 4.475e+02 3.592      0.000486 *** 

employment_public_ratio             2.033e+03 5.461e+02 3.767     0.000475 *** 

artificial_landcover_ratio       3.847e+03 8.022e+02 4.815    2.47e-06 *** 

male_population.15.64._ratio     4.930e+03 7.531e+02 6.536    3.19e-10 *** 

no_education_ratio            6.496e+02 3.351e+02 1.898 0.058712 . 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 441.1 on 262 degrees of freedom 

(12 observations deleted due to missingness) 

Multiple R-squared:  0.6107,    Adjusted R-squared:  0.5971  

F-statistic: 45.66 on 9 and 267 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

Πίνακαρ 6.4.1.1 Πξνζαξκνγή Πιήξνπο Μνληέινπ 
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χκθσλα κε ην κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο  ηνπ παξαπάλσ πίλαθα (Πίλαθαο 6.4.1.1), 

παξαηεξείηαη φηη ε πξνζαξκνγή ηνπ ζηα δεδνκέλα, είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή, θαζψο ην 

κνληέιν απνδίδεη R
2
 = 61.07%. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 10%, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

είλαη νη κεηαβιεηέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα πνζνζηά ηεο αλεξγίαο, ην Α.Δ.Π, ν πιεζπζκφο ησλ 

αλδξψλ ειηθίαο 15 – 64 εηψλ, φπσο θαη ν ηερληθφο ιφγνο θάιπςεο γεο.  

ε πξνεγνχκελε ππνελφηεηα (5.4.2.4.6), ζπδεηήζεθε ην δήηεκα ηεο 

πνιπζπγγξακκηθφηεηαο, σο θξίζηκνπ ζεκείνπ γηα ηελ επηινγή ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, 

θαηά ηελ επηινγή ελφο κνληέινπ παιηλδξφκεζεο, θαζψο ζε πνιιέο ησλ πεξηπηψζεσλ, 

εκθαλίδεηαη πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο. Ζ χπαξμε ηεο, δελ είλαη επηζπκεηή, ηφζν γηα 

ιφγνπο νηθνλνκίαο κεηαβιεηψλ, αιιά θπξίσο γηαηί νδεγνχλ ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα 

(Κνχηξαο, 2016). Γηαγλσζηηθφ θξηηήξην ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλίρλεπζή ηεο, 

είλαη απηφ ηνπ παξάγνληα δηφγθσζεο δηαθχκαλζεο (Variance Inflation Factor)    , αιιά θαη 

ν έιεγρνο κέζσ ησλ ζπζρεηίζεσλ, κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Γηα ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ, ν 

ηχπνο ππνινγηζκνχ ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ είλαη ν αθφινπζνο : 

         = 
1

1− 
     

 −1
i=1  

θαη γηα θάζε κεηαβιεηή νξίδεηαη σο εμήο : 

     = 
1

1−  
2, k= 1,2,…p-1, 

φπνπ Υk, k = 1,2,…p-1,ελφο κνληέινπ παιηλδξφκεζεο κε p παξακέηξνπο (Κνχηξαο, 

2016). Υξεζηκνπνηψληαο ην παθέην “car” ζηελ R θαη κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο vif ( ) γηα ην 

κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο ην νπνίν πξνζαξκφζηεθε, ιακβάλνληαη ηα αθφινπζα 

απνηειέζκαηα  (Πίλαθαο 6.4.1.2): 

 

Πίνακαρ 6.4.1.2 Τπνινγηζκφο Κξηηεξίνπ VIF 

Ερμηνευόμενη 

Μεταβλητή 
Ερμηνευτικές Μεταβλητές VIF 

 

 

 

Crime Rates 

 

 

artificial_landcover_ratio 6.306058 

average_disposable_income 1.706389 

employment_public_ratio 1.584245 

GDP.per.capita. 2.420784  

no_education_ratio 1.213223 

unemployment_ratio 1.412206 

male_population.15.64._ratio 1.014759 

population_density 6.084746 

Immigrants_ratio 2.097812 



 

110 

 

 χκθσλα κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ παξάγνληα δηφγθσζεο δηαθχκαλζεο δχν κεηαβιεηέο 

απνδίδνπλ ηηκέο  κεγαιχηεξεο ηνπ 5, γεγνλφο ην νπνίν θξίλεηαη θαιφ λα δηεξεπλάηαη, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ππνελφηεηα. Οη κεηαβιεηέο κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο, είλαη 

ε  artificial_landcover_ratio θαη ε Population_density. πγθξηηηθά κεγαιχηεξν δείθηε 

απνδίδεη θαη ε GDP.per.capita, γηα απηφ ζα δηεξεπλεζνχλ ζπλνιηθά νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ. Πξηλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ απηφ θαη γηα λα δηαζθαιηζηεί ε εγθπξφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί ε θαλνληθφηεηα ησλ αλεμαξηήησλ κεηαβιεηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα επηιεγεί θαη ν θαηαιιειφηεξνο έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο.  

 Οη πεξηζζφηεξνη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη εκπίπηνπλ ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, ζηνπο 

παξακεηξηθνχο θαη ζηνπο κε παξακεηξηθνχο ειέγρνπο. Αλ ε θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ είλαη 

γλσζηή (Καλνληθή, Δθζεηηθή ή νπνηαδήπνηε άιιε θαηαλνκή), ζπλήζσο δηελεξγνχληαη 

έιεγρνη, γηα θάπνηεο παξακέηξνπο. Ο έιεγρνο απηφο θαιείηαη παξακεηξηθφο. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, πνπ είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ππνζέζεηο γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ 

πιεζπζκνχ, εθαξκφδνληαη  κε παξακεηξηθνί έιεγρνη. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο 

εθαξκφδνληαη δηάθνξνη κε παξακεηξηθνί έιεγρνη, φπσο ν έιεγρνο ηνπ Shapiro – Wilk, ν 

έιεγρνο Anderson Darling,  ν έιεγρνο ηνπ Lilliefors  θαη ν έιεγρνο ηνπ Kolmogorov – 

Smirnov.  

 

Πίνακαρ 6.4.1.3 Έιεγρνο Καλνληθφηεηαο Αλεμάξηεησλ Μεηαβιεηψλ 

 Σα δηαγλσζηηθά ηεζη ηνπ παξαπάλσ πίλαθα παξήρζεζαλ κέζσ ησλ ζπλαξηήζεσλ 

shapiro.test, lillie.test ad.test [nortest] θαη ks.test ηεο R, θαη ειέγρνπλ νπζηαζηηθά ηηο δχν 

αθφινπζεο ππνζέζεηο :  

Ερμηνευτικές 

Μεταβλητές 

Shapiro – 

Wilk  
p - value 

Anderson 

Darling 
p - value 

Kolmogor

ov – 

Smirnov 

Lilliefors p - value 

artificial_landcover_rati

o 
0.5789 2.2e - 16 29.235 2.2e - 16 0.21039 0.21039 2.2e - 16 

average_disposable_inc

ome 

0.73675 

 
2.2e - 16 18.248 2.2e - 16 0.23293 0.23293 2.2e - 16 

employment_public_rat

io 
0.99089 0.07525 0.8253 0.03278 0.05496 0.05496 0.03767 

GDP.per.capita. 0.60691 2.2e - 16 17.737 2.2e - 16 0.18447 0.18447 2.2e - 16 

no_education_ratio 0.82622 2.2e - 16 19.350 2.2e - 16 0.21262 0.21262 2.2e - 16 

unemployment_ratio 0.79084 2.2e - 16 16.903 2.2e - 16 0.1727 0.1727 2.2e - 16 

male_population.15.64.

_ratio 
0.37331 2.2e - 16 37.970 2.2e - 16 0.23771 0.23771 2.2e - 16 

population_density 0.34547 2.2e - 16 62.316 2.2e - 16 0.34547 0.34547 2.2e - 16 

Immigrants_ratio 0.81674 2.2e - 16 10.005 2.2e - 16 0.14304 0.14304 2.2e - 16 
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H0: ε κεηαβιεηή αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή 

Η1  : ε κεηαβιεηή δελ αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή 

 Ζ κεδεληθή ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο απνξξίπηεηαη ζρεδφλ γηα φιεο ηηο κεηαβιεηέο 

εθηφο απφ απηή ηεο employment_public_ratio. Απφ ηνπο δηαγλσζηηθνχο απηνχο ειέγρνπο 

(Πίλαθαο 6.4.1.3), ηζρπξφηεξνο είλαη απηφο ηνπ Shapiro – Wilk [κε κηθξφηεξε ηζρχ φηαλ 

πξφθεηηαη γηα κηθξά δείγκαηα], ηνπ νπνίνπ ηα απνηειέζκαηα ζπγθξίλνληαη κε απηά ηνπ 

ειέγρνπ Anderson – Darling. Σέινο, ν έιεγρνο ηνπ Lilliefors παξάγεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ην Kolmogorov – Smirnov έιεγρν, δηνξζψλνληάο ηνλ θπξίσο ζε 

φ,ηη αθνξά κηθξέο ηηκέο ζηηο νπξέο ησλ θαηαλνκψλ πηζαλνηήησλ. Μία δηαθνξά ηνπο, είλαη φηη 

ν έιεγρνο ηνπ Lilliefors, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, φηαλ δελ είλαη γλσζηέο,  ε κέζε ηηκή θαη 

ε ηππηθή απφθιηζε ηνπ πιεζπζκνχ, επηηξέπνληαο ηελ εθηίκεζή ηνπο.  

 Έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο πξνζέγγηζεο θαη ειέγρνπ ηεο θαλνληθφηεηαο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί γξαθηθά κέζα απφ ηελ θαηαζθεπή ελφο qqplot δηαγξάκκαηνο. Έλα qqplot 

δηάγξακκα απεηθνλίδεη ζηνλ θάζεηφ ηνπ άμνλα, ηα παξαηεξνχκελα πνζνζηεκφξηα ηεο 

κεηαβιεηήο, θαη ζηνλ νξηδφληην ηα ζεσξεηηθά πνζνζηεκφξηα ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο 

(Κνχηξαο, 2016). Γηα λα κπνξεί λα εηπσζεί, φηη ην εμεηαδφκελν ραξαθηεξηζηηθφ πξνέξρεηαη 

απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, πξέπεη ηα παξαηεξνχκελα πνζνζηεκφξηα, λα βξίζθνληαη φζν ην 

δπλαηφλ εγγχηεξα ζηε δηρνηφκν ηεο γσλίαο ηνπ 1
νπ

 ηεηαξηεκνξίνπ. ην παξαθάησ 

δηάγξακκα, θαίλεηαη φηη γηα ηα κεηαβιεηή employment_public_ratio ηα ζεκεία βξίζθνληαη 

θνληά θαη εθαηέξσζελ  απηήο ηεο δηρνηφκνπ, ελψ γηα φιεο ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο 

παξαηεξνχληαη κεγάιεο απνθιίζεηο. Μέζσ ηεο ζπλάξηεζεο qqPlot [car] ηεο R, 

δεκηνπξγνχληαη ηα αθφινπζα δηαγξάκκαηα (Γηάγξακκα 6.4.1.1) : 
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Γιάγπαμμα 6.4.1.1 Q -Q Plot Γηαγξάκκαηα ησλ Δξκελεπηηθψλ Μεηαβιεηψλ 

  

 Όπσο δηαπηζηψλεηαη, ηφζν δηαγξακκαηηθά, φζν θαη κέζσ ηεο δηελέξγεηαο ησλ αληίζηνηρσλ 

ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, ε πιεηνςεθία ησλ 

κεηαβιεηψλ δελ αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Τπάξρνπλ δχν δείθηεο νη νπνίνη κπνξνχλ 

λα δηεξεπλήζνπλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ. Ο έλαο εμ‟απηψλ είλαη ν 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ηα δεδνκέλα 

πξνέξρνληαη απφ θαλνληθφ πιεζπζκφ θαη ν άιινο, ν  ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman, 

ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο κε – παξακεηξηθήο ζηαηηζηηθήο. Δπίζεο, ε 

δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο, επηηπγράλεηαη θαη δηαγξακκαηηθά κέζσ ζπλάξηεζεο “corrplot” 

ηεο R.  
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Γιάγπαμμα 6.4.1.2 Γηάγξακκα πζρεηίζεσλ 

 Ζ πεξηνρή πνπ πεξηθιείεηαη ζην Γηάγξακκα 6.4.1.2 ησλ ζπζρεηίζεσλ, ππνδεηθλχεη ηηο 

πςειφηεξα ζπζρεηηζκέλεο κεηαβιεηέο. Ζ δηαβάζκηζε ζηα ρξψκαηα, ππνδεηθλχεη θαη ην είδνο 

ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ άμνλα ησλ ηηκψλ.  

 O ππνινγηζκφο ηεο ζπζρέηηζεο, θαη εθφζνλ ε πιεηνλφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, δελ πξνέξρεηαη 

απφ θαλνληθφ πιεζπζκφ, ππνινγίδεηαη κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο cor ηεο R, ρξεζηκνπνηψληαο ην 

φξηζκα method = „spearman‟, ην νπνίν ππνδεηθλχεη ηελ θαηάιιειε κέζνδν ππνινγηζκνχ 

(Πίλαθαο 6.4.1.4) 
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Πίνακαρ 6.4.1.4 Τπνινγηζκφο πζρεηίζεσλ Μεηαμχ ησλ Μεηαβιεηψλ 

 

 Με βάζε ηνλ Πίλαθα 6.4.1.4, αιιά θαη  ζχκθσλα κε ην Γηάγξακκα 6.4.1.2 δηαθαίλεηαη 

πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ  artificial_landcover_ratio θαη population_density, 

θαζψο ε ηηκή ηνπ δείθηε ζπζρέηηζεο, ηζνχηαη κε  0,8763. Δπίζεο, πςειή ζπζρέηηζε θαίλεηαη 

λα έρνπλ νη κεηαβιεηέο GDP.per.capita θαη ε Average Disposable Income, κε ηηκή 0,8314. 

Γεληθφηεξα, νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ιακβάλνπλ ηηκέο ζε έλα πεδίν ηηκψλ [-1,1]. Ζ ηηκή -1 

θαη απηέο πνπ ηελ πξνζεγγίδνπλ, πξνζδηνξίδνπλ αξλεηηθή ζπζρέηηζε, ηηκέο θνληά ζην 0, 

απνπζία νπνηνπδήπνηε είδνπο ζπζρέηηζεο, ελψ ε ηηκή 1 θαη φζεο ηείλνπλ πξνο απηή, 

πξνζδηνξίδνπλ ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο.  

 Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ζρεηίδεηαη κε ηελ επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ κεηαβιεηψλ σο εξκελεπηηθψλ, ζην κνληέιν παιηλδξφκεζεο. Όπσο αλαθέξζεθε 

ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε εγθιεκαηηθφηεηα ηείλεη λα είλαη απμεκέλε ζε κέξε, φπνπ ππάξρεη 

κεγάιε ζπγθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνχ, ηφζν ιφγσ ηεο επθνιίαο εληνπηζκνχ ζηφρσλ, φζν θαη 

ιφγσ ηεο επηδείλσζεο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζε ηέηνηεο πεξηνρέο.  Ζ ζπγθέληξσζε απηή 

 

 

population

_density  

 

male_popu

lation.15.6

4._ratio  

 

no_educati

on_ratio  

 

unemploy

ment_ratio  

 

GDP,per,c

apita,  

 

employme

nt_public_

ratio  

 

average_di

sposable_i

ncome  

 

artificial_l

andcover_

ratio  

  

immigrant

s_ratio  

population

_density 
1 0,0153 0,2758 -0,2345 0,3480 0,1297 0,2687 0,8763 0,2502 

male_popu

lation.15.6

4._ratio 

0,0153 1 -0,2536 0,1591 -0,1919 -0,4170 -0,3733 -0,1551 -0,1484 

no_educati

on_ratio 
0,2758 -0,2536 1 -0,1387 0,1654 0,1006 0,3172 0,2952 0,3339 

unemploy

ment_ratio 
-0,2345 0,1591 -0,1387 1 -0,6313 -0,4399 -0,6993 -0,2431 -0,2110 

GDP.per.c

apita. 
0,3480 -0,1919 0,1654 -0,6313 1 0,5011 0,8314 0,4149 0,6247 

employme

nt_public_

ratio 

0,1297 -0,4170 0,1006 -0,4399 0,5011 1 0,4865 0,2468 0,0978 

average_di

sposable_i

ncome 

0,2687 -0,3733 0,3172 -0,6993 0,8314 0,4865 1 0,3460 0,5541 

artificial_l

andcover_

ratio 

0,8763 -0,1551 0,2952 -0,2431 0,4149 0,2468 0,3460 1 0,3160 

immigrant

s_ratio 
0,2502 -0,1484 0,3339 -0,2110 0,6247 0,0978 0,5541 0,3160 1 
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ηνπ πιεζπζκνχ, βξίζθεη πξφζθνξν έδαθνο ζηηο ζχγρξνλεο αζηηθέο δνκέο. Απηέο απνηεινχλ 

θαηά έλα κεγάιν κέξνο ηνπο, ηερλεηέο εθηάζεηο, νη νπνίεο ιφγσ ππνδνκψλ, ηείλνπλ λα 

ζπγθεληξψλνπλ κεγαιχηεξα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ. Έηζη, ηφζν ε επηινγή ηεο 

population_density, φζν θαη ε επηινγή ηεο artificial_landcover ratio, ζα εξκήλεπαλ 

ηθαλνπνηεηηθά, ηα επίπεδα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. Γηα ην άιιν δεχγνο κεηαβιεηψλ, ηηο 

GDP.per.capita θαη average_disposable_income, ρξήζηκε είλαη ε αλαζθφπεζε, ζηνλ νξηζκφ 

απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ ελλνηψλ. Ζ GDP.per.capita, δειαδή ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, απνηειεί 

έλα κέηξν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κίαο ρψξαο. Χο κέηξν ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο 

ην ζπλνιηθφ  Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ, κε ηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ. Δίλαη έλα κέηξν 

επεκεξίαο κίαο ρψξαο, εθθξαζκέλε αλά άηνκν. Σν κέζν δηαζέζηκν εηζφδεκα, ην νπνίν 

πεξηγξάθεηαη απφ ηε κεηαβιεηή average_disposable_income, είλαη έλα ζεκαληηθφ κέηξν, ησλ 

νηθνλνκηθψλ δηαζέζηκσλ πεγψλ ελφο λνηθνθπξηνχ, αθνχ αθαηξεζνχλ νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

(θφξνη, θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ).  Δπίζεο, νξίδεηαη σο ην εηζφδεκα ην νπνίν έρνπλ ηα 

άηνκα ζηε δηάζεζή ηνπο, είηε γηα θαηαλάισζε είηε γηα απνηακίεπζε (Δπξεηήξην Οηθνλνκηθψλ 

Όξσλ, 2018). Καη νη δχν κεηαβιεηέο, είλαη πξνζδηνξηζηηθέο ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο. 

Χζηφζν, ην κέζν δηαζέζηκν εηζφδεκα, ίζσο θαη λα κελ απνηειεί κία ηδηαίηεξα αμηφπηζηε 

επηινγή. Απηφ, πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο, φηη ν ππνινγηζκφο ηνπ πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε 

έξεπλεο ζε επίπεδν λνηθνθπξηνχ, νη νπνίεο ελδερνκέλσο λα ππφθεηληαη ζε εζθαικέλεο 

αλαθνξέο, κε ζηφρν ηε ζπγθάιπςε παξάλνκσλ πεγψλ εηζνδήκαηνο. Δπίζεο, κπνξεί λα 

ππάξρνπλ δηαθπγέο γηα απηναπαζρνινχκελα άηνκα, φπνπ θαζίζηαηαη δχζθνινο ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ πξαγκαηηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ. Γεληθφηεξα, ε επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ κεηαβιεηψλ, ελ κέξεη εκπίπηεη ζε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα. Χζηφζν, 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα κπνξνχλ λα παξαρζνχλ κέζσ απηψλ αξηζκεηηθψλ απνηειεζκάησλ, ηα 

νπνία ηειηθψο ππνδεηθλχνπλ, ηε ζπλεηζθνξά ησλ εξκελεπηηθψλ ζε έλα κνληέιν 

παιηλδξφκεζεο. χκθσλα κε ηνπο επηκέξνπο ζπληειεζηέο πξνζδηνξηζκνχ, ε GDP.per. capita. 

θαίλεηαη λα εξκελεχεη κεγαιχηεξν κέξνο ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ επηπέδσλ 

εγθιεκαηηθφηεηαο, ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ artificial_landcover_ratio. 

Δπμηνεςηικέρ Μεηαβληηέρ Multiple R2 Adjusted R2 

population_density 0.3793 0.3771 

male_population.15.64._ratio 0.06934 0.06604 

no_education_ratio 0.07453 0.07125 

employment_public_ratio 0.05156 0.0482 

unemployment_ratio 0.00004602 -0.035 

immigrants_ratio 0.1046 0.1014 

average_disposable_income 0.01748 0.01399 

GDP.per.capita 0.1644 0.1614 

artificial_landcover_ratio 0.4859 0.484 

Πίνακαρ 6.4.1.5 πληειεζηέο Πξνζδηνξηζκνχ Μεηαβιεηψλ  
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6.4.1.1  ΔΠΙΛΟΓΗ  ΒΔΛΣΙΣΟΤ ΤΠΟΤΝΟΛΟΤ  

 Ζ αμηνιφγεζε ελφο κνληέινπ, είλαη έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηελ πξνζπάζεηα εχξεζεο ησλ 

επεμεγεκαηηθψλ εθείλσλ κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απφθξηζε. Λέγνληαο, 

πσο κία κεηαβιεηή ζπλεηζθέξεη ζηελ απφθξηζε λνείηαη, φηη ε πξνζζήθε απηήο ηεο 

κεηαβιεηήο, απμάλεη ηελ εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ κνληέινπ.  Έλα αμηφπηζην κέηξν, είλαη ν 

ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ RP
2
 (φπνπ p ην πιήζνο ησλ κεηαβιεηψλ). Ο ζπληειεζηήο απηφο, 

απμάλεηαη κε ηελ πξνζζήθε εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ. Ζ δηαπίζησζε απηή φκσο, δε βνεζά 

ζηελ θαηεχζπλζε εληνπηζκνχ ηνπ βέιηηζηνπ κνληέινπ, γηαηί ηφηε εμ‟ αξρήο ζα ζεσξείην σο 

βέιηηζην, ην πιήξεο κνληέιν. Έλαο ηξφπνο απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο απηνχ ηνπ 

δεηήκαηνο θαη εχξεζεο ηνπ  βέιηηζηνπ ππνζπλφινπ, είλαη ε ζηαδηαθή πξνζζήθε αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θάζε θνξά ηεο ηηκήο ηνπ Rp (Κνχηξαο, 2016), είηε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο νπνηνπδήπνηε άιινπ θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο. Άιια κέηξα 

αμηνιφγεζεο, ηα νπνία πξναλαθέξζεθαλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, είλαη ν ηξνπνπνηεκέλνο 

ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (RT,P
2

), ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ ππνινίπσλ (SSEP), ην 

κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα ησλ ππνινίπσλ (   P), ν ζπληειεζηήο Cp ηνπ Mallows (Cp).  

 Όηαλ ππάξρεη έλα ζχλνιν δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ πξνο επεμεξγαζία, κε έλαλ πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ, κπνξνχλ εχθνια λα δηελεξγεζνχλ, κε απηνκαηνπνηεκέλεο 

δηαδηθαζίεο ππνινγηζκνχ, πξνθεηκέλνπ  λα πξνζδηνξηζηεί έλα βέιηηζην ζχλνιν κεηαβιεηψλ. 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο ν αξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ 

είλαη ζρεηηθά κεγάινο θαη πξνθχπηνπλ πνιπάξηζκνη ζπλδπαζκνί κεηαμχ ηνπο, κία κε 

απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία, είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθή σο πξνο ην ρξφλν. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ππνινγηζκνχ, 

κέζσ ηεο R. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ εχξεζε ηνπ βέιηηζηνπ ππνζπλφινπ, ρξεζηκνπνηείηαη ην 

παθέην leaps. Μέζσ ηεο ζπλάξηεζεο, regsubsets, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα βέιηηζηα 

ππνζχλνια, κπνξεί λα παξαρζεί ε απαηηνχκελε πιεξνθνξία. Έηζη, πξνζαξκφδνληαη ζηελ R, 

ηα αθφινπζα δεδνκέλα :  

 

regfit=regsubsets(crime_rates~artificial_landcover_ratio+unemployment_ratio+male_popu

lation.15.64._ratio+GDP.per.capita.+no_education_ratio+employment_public_ratio+immi

grants_ratio,data=crime) 
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Γιάγπαμμα 6.4.1.3 Μέηξα Αμηνιφγεζεο 

Μέζσ ηεο ζπλάξηεζεο plot() ηεο R, κπνξεί λα παξαρζεί έλα ηδηαίηεξα θαηαλνεηφ 

απνηέιεζκα, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ επηινγή κεηαβιεηψλ, θαη επαθίεηαη ζηελ επρέξεηα 

ηνπ ρξήζηε λα νξίζεη ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν αμηνιφγεζεο.  

ην Γηάγξακκα 6.4.1.3 θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ πξναλαθεξζέληνο 

κνληέινπ, κέζσ ησλ νπνίσλ επηιέγεηαη ην θαιχηεξν ππνζχλνιν κεηαβιεηψλ γηα ηελ 

εξκελεία ησλ επηπέδσλ ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. χκθσλα κε ην θξηηήξην R
2
 , σο θαιχηεξν 

πξνζδηνξίδεηαη εθείλν ην κνληέιν, ην νπνίν πεξηέρεη φιεο ηηο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο. 

χκθσλα κε ηνλ πξνζαξκνζκέλν ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ, βέιηηζην ππνζχλνιν 

πξνζδηνξίδεηαη εθείλν πνπ πεξηέρεη φιεο ηηο κεηαβιεηέο εθηφο ησλ immigrants_ratio, γεγνλφο 

ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην θξηηήξην Cp ηνπ Mallows, ππνδεηθλχεη ηε ρξήζε 6 

κεηαβιεηψλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζην Παξάξηεκα. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην θξηηήξην AIC, ην 
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πιήξεο κνληέιν απνδίδεη ηηκή ίζε κε 4096.555, ελψ κε ηε ρξήζε 6 εξκελεπηηθψλ απνδίδεη 

ηηκή ίζε κε 4094.575. Έηζη, πξνζδηνξίδεηαη σο βέιηηζην, έλα ππνζχλνιν κε εξκελεπηηθέο ηηο 

artificial landcover rartio, male population ratio, GDP.per.capita, no_education_ratio 

employment_public_ratio θαη unemployment_ratio. 

 

Πίνακαρ 6.4.1.6 Απνηειέζκαηα Πνιιαπιήο Παιηλδξφκεζεο 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο είλαη ηα 

παξαπάλσ (Πίλαθαο 6.4.1.6) θαη ε εμίζσζε ηεο παιηλδξφκεζεο δηακνξθψλεηαη σο 

αθνινχζσο (Eμίζσζε 6.4.1.1.1):  

 

Δξίζωζη 6.4.1.1.1 Δμίζσζε Παιηλδξφκεζεο 

Παξαηεξείηαη, πσο ε πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα είλαη ηθαλνπνηεηηθή, γεγνλφο 

ην νπνίν δηαπηζηψλεηαη ζχκθσλα κε ην ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ R
2 
 = 0.6044. Ζ ηηκή ηνπ 

δείθηε απηνχ, ζεκαίλεη φηη έλα 60.44% ηεο ζπλνιηθήο κεηαβιεηφηεηαο ησλ επηπέδσλ 

Residuals: 

      Min              1Q      Median     3Q         Max  

-1366.21  -236.43   -56.74   208.91  2366.32  

 

Estimate Std.Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept)                     -2.264e+03 2.983e+02 -7.590 5.45e-13 *** 

artificial_landcover_ratio 5.114e+03 3.819e+02 13.390 < 2e-16 *** 

male_population.15.64._ratio     4.976e+03 7.579e+02 6.566 2.72e-10 *** 

GDP.per.capita               4.303e-03 1.498e-03 2.872 0.00440 ** 

no_education_ratio 5.868e+02 3.271e+02 1.794 0.07400 . 

employment_public_ratio 2.074e+03 5.193e+02 3.994 8.43e-05 *** 

unemployment_ratio 1.593e+03 4.267e+02 3.734 0.00023 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error:   442.1 on 265 degrees of freedom 

(12 observations deleted due to missingness) 

Multiple R-squared:  0.6044,  Adjusted R-squared:  0.5955 

F-statistic:  67.48 on 6 and 265 DF,  p-value: < 2.2e-16 

Crime Rates = -0.002264 + 5114 ×aritificial landcover + 4976 × 
male.population+0.004303×  GDP.per.capita +586.8 × no.education +2074× 

employment.public+1593 × unemployment ratio 
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εγθιεκαηηθφηεηαο, εξκελεχεηαη απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Όπσο θαίλεηαη, φιεο νη 

εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηα πνζνζηά ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. Με βάζε 

ηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα (Πίλαθαο 6.4.1.6) θαη ησλ πξνζήκσλ 

ηνπο, κπνξνχλ λα γίλνπλ ηα εμήο ζρφιηα : Μία αχμεζε θαηά 1% ζην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ 

πνπ δε ιακβάλνπλ κφξθσζε, ζα επηθέξεη σο απνηέιεζκα, κία αχμεζε θαηά 586.8 εγθιήκαηα 

αλά 100.000 θαηνίθνπο. Μία αχμεζε 1000 επξψ ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζα απμήζεη επίζεο 

ηα πνζνζηά ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαηά 0. 4303%.  Με παξφκνην ηξφπν εξκελεχνληαη θαη ηα 

ππφινηπα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα. Γειαδή, αλ απμεζεί θαηά 1% ν αλδξηθφο πιεζπζκφο 

(15-64),  ην πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην ηνκέα, απηφ ζα επηθέξεη αχμεζε θαηά 

4976 θαη 2074 εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο αληίζηνηρα. Σέινο, κία αχμεζε, θαηά 1% 

ησλ ηερλεηψλ εθηάζεσλ, ζα επηθέξεη αχμεζε ζηα επίπεδα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ίζε κε 5114 

εγθιήκαηα αλά 100000 θαηνίθνπο.  

 Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα θαη βάζεη ησλ significant codes πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε, νξίδεηαη θαη ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ. 

Έηζη, φιεο νη κεηαβιεηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,1%, 

εθηφο απφ ηελ no_education ratio, ε νπνία είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν 10%.  Όζν 

κηθξφηεξν είλαη ην επίπεδν απφξξηςεο, ηφζν πην ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ είλαη ην απνηέιεζκα 

ηνπ ειέγρνπ, θαζψο ηίζεληαη πην ζηελά φξηα, ζε φ,ηη αθνξά ζηελ απφθαζε.  

 

6.4.1.2  ΈΛΔΓΥΟ ΔΣΔΡΟΚΔΓΑΣΙΚΟΣΗΣΑ  Κ ΑΙ  ΚΑΝΟΝΙΚ ΟΣΗΣΑ  ΣΩΝ  

ΚΑΣΑΛΟΙΠΩΝ   

 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ππνζέζεηο, φηαλ πξνζαξκφδεηαη έλα κνληέιν παιηλδξφκεζεο, 

είλαη, φηη δε ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη εηεξνζθεδαζηηθφηεηα ησλ θαηαινίπσλ. Δλ νιίγνηο, 

πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη ε δηαθχκαλζε δε ζα απμάλεηαη, κε ηηο πξνζαξκνζκέλεο ηηκέο γηα 

ηελ πξφβιεςε ηεο κεηαβιεηήο απφθξηζεο. Σν παξαπάλσ κνληέιν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ππφ πξνυπνζέζεηο.  

 Πξνθεηκέλνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο λα είλαη έγθπξα ζα πξέπεη λα 

ειεγρζεί ηφζν ε θαλνληθφηεηα, φζν θαη ε νκνζθεδαζηηθφηεηα ησλ ππνινίπσλ, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιηζηεί φηη ην κνληέιν απηφ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηελέξγεηα 

πξνβιέςεσλ. Δίλαη ζχλεζεο, λα ειέγρεηαη ε χπαξμε εηεξεζθεδαζηηθφηεηαο ησλ θαηαινίπσλ, 

θαηά ηε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ παιηλδξφκεζεο. Ο ιφγνο είλαη απιφο θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

έιεγρν, ηνπ θαηά πφζν ην κνληέιν δελ κπνξεί λα εμεγήζεη, θάπνην πξφηππν ζηε κεηαβιεηή 

απφθξηζεο, πνπ ηειηθά εκθαλίδεηαη ζηα ππνιείκκαηα.  Ο έιεγρνο απηφο πξνθχπηεη ηφζν 

δηαγξακκαηηθά, φζν θαη  κε ηε ρξήζε  ηνπ θαηάιιεινπ ζηαηηζηηθνχ έιεγρνπ.  
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6.4.1.3  ΈΛΔΓΥΟ  ΟΜΟΚΔΓΑΣΙΚ ΟΣΗΣΑ  

Σηαηιζηικόρ Έλεγσορ Breusch – Pagan - Έλεγσορ NCV (Non Constant Variance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

H0: ε δηαθχκαλζε ησλ θαηαινίπσλ είλαη ζηαζεξή 

Ζ1: ε δηαθχκαλζε ησλ θαηαινίπσλ δελ είλαη ζηαζεξή 

Καη ηα δχν p – value απνδίδνπλ κία ηδηαίηεξα ρακειή ηηκή, ε νπνία επηηξέπεη  ηε κε απνδνρή 

ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο, γεγνλφο ην νπνίν ππνδειψλεη ηελ χπαξμε εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο 

θαη επηβεβαηψλεηαη θαη αθνινχζσο δηαγξακκαηηθά (Γηάγξακκα 6.6, Γηάγξακκα 6.7)  

Γιαγπαμμαηικά  

Βάζεη ηνπ κνληέινπ ηνπ νπνίνπ πξνζαξκφζηεθε θαη κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο plot() ηεο R, 

ιακβάλνληαη ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα :  

 

 

Γιάγπαμμα 6.4.1.4 Έιεγρνο Δηεξνζθεδαζηηθφηεηαο  (Residuals vs Fitted) 

studentized Breusch-Pagan test 

data: y 

BP = 148.48, df = 6, p-value < 2.2e-16 

Non-constant Variance Score Test 

Variance formula: ~ fitted.values 

Chisquare = 501.5058 Df = 1     p =  4.470434e-111  
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Tν πξψην δηάγξακκα, βνεζά ζηε δηεξεχλεζε θαη ηελ αλίρλεπζε ηεο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο, 

Αλ δελ ππήξρε έλδεημε εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο, ζα έπξεπε λα ππήξρε κία ηπραία, νκνηφκνξθα 

θαηαλεκεκέλε ηνπνζέηεζε ησλ ζεκείσλ θαηά κήθνο ηεο γξακκήο. Ζ θακππιφηεηα ηεο 

γξακκήο, θαη νη ηηκέο ησλ θαηαινίπσλ νη νπνίεο απμάλνληαη, φζν απμάλνληαη νη 

πξνζαξκνζκέλεο ηηκέο ηεο Y, επηβεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε κε ζηαζεξήο δηαθχκαλζεο.  

 

Γιάγπαμμα 6.4.1.5 Έιεγρνο Δηεξνζθεδαζηηθφηεηαο   

To δηάγξακκα Scale Location (6.4.1.5) δείρλεη, θαηά πφζν ηα θαηάινηπα θαηαλέκνληαη εμίζνπ 

θαηά κήθνο ησλ πξνζαξκνζκέλσλ ηηκψλ. Όπσο, θαίλεηαη θαη ζηηο δχν δηαγξακκαηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, ε χπαξμε ηεο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο είλαη εκθαλήο. 
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Έλεγσορ Κανονικόηηηαρ  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

χκθσλα κε ην p – value ην νπνίν απνδίδεη ν έιεγρνο ηνπ Shapiro, θαίλεηαη λα κπνξεί λα κε 

γίλεηαη απνδεθηή ε ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο. Απηφ δηαπηζηψλεηαη θαη δηαγξακκαηηθά 

κέζσ ηνπ qqplot δηαγξάκκαηνο, ην νπνίν παξαηίζεηαη αθνινχζσο. Σν δηάγξακκα απηφ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ιεγφκελεο heavy tails. Ζ χπαξμε ηνπο, απνηειεί έλδεημε φηη ππάξρεη 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ αθξαίεο ηηκέο, ζε ζρέζε κε ηελ πηζαλφηεηα πνπ 

ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή.  

 

 

Γιάγπαμμα 6.4.1.6 Έιεγρνο Καλνληθφηεηαο  

 

Shapiro-Wilk normality test 

 

data:  resi 

W = 0.91424, p-value = 1.129e-11 
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Γιάγπαμμα 6.4.1.7 Residuals vs Leverage 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα, νη δηαθεθνκκέλεο θφθθηλεο γξακκέο νξίδνπλ ηελ Cook‟s distance, 

ε νπνία απνηειεί κία εθηίκεζε, ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή κίαο παξαηήξεζεο, θαηά ηελ 

αλάιπζε ελφο κνληέινπ παιηλδξφκεζεο. Ζ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε βξίζθεηαη εθηφο ηεο πεξηνρήο πνπ απηέο νξίδνπλ. Δάλ θάπνην ζεκείν, βξίζθεηαη 

εληφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, ηφηε ππάξρεη πηζαλφηεηα λα βειηησζνχλ νη 

πξνβιεπφκελεο ηηκέο, αλ ε παξαηήξεζε απηή εμαηξεζεί απφ ηελ αλάιπζε. ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, νη παξαηεξήζεηο νη νπνίεο βξίζθνληαη εθηφο, θαη εκθαλίδνπλ πςειφηεξε ηηκή γηα 

ηελ Cook‟s distance, είλαη ε 179
ε
, ε 268

ε
 θαη ε 279

ε
 παξαηήξεζε, θάηη ην νπνίν 

δηαπηζηψλεηαη επθξηλέζηεξα θαη απφ ην δηάγξακκα  

 

Γιάγπαμμα 6.4.1.8 Cook‟s Distance 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε χπαξμε εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο, είλαη αλεπηζχκεηε θαζψο θαζηζηά ην 

κνληέιν αθαηάιιειν, γηα ηε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ. Δίλαη έλα πξφβιεκα ην νπνίν κπνξεί λα 

μεπεξαζηεί, είηε κε ηελ επηινγή δηαθνξεηηθψλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ, είηε κέζσ θάπνηνπ 
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κεηαζρεκαηηζκνχ. Ο πην ζπλήζεο κεηαζρεκαηηζκφο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη  ζε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο, είλαη απηφο ηνπ Box – Cox. Πξφθεηηαη γηα έλαλ καζεκαηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ 

ηεο κεηαβιεηήο απφθξηζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίδεη ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Μέζσ ηνπ 

παθέηνπ “caret” ηεο R, θαη ηεο ζπλάξηεζεο BoxCoxTrans, ιακβάλνληαη ηα αθφινπζα 

απνηειέζκαηα δηαγξακκαηηθά :  

 

 

Γιάγπαμμα 6.4.1.9 Μεηαζρεκαηηζκνί Box –Cox  

 

Σηαηιζηικόρ Έλεγσορ Breusch – Pagan 

 

 

 

 

 

studentized Breusch-Pagan test 

 

data:  lmMod_bc 

BP = 18.013, df = 6, p-value = 0.006201 
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Γηα p – value 5%, θαη πάιη κπνξεί λα απνξξηθζεί ε ππφζεζε ηεο ζηαζεξήο δηαθχκαλζεο ησλ 

θαηαινίπσλ. 0.0006201< 0.05. Δπεηδή, φπσο αλαθέξζεθε ηα δεδνκέλα είλαη ρσξηθά, έλαο 

αθφκε ηξφπνο λα μεπεξαζηνχλ απηά ηα δεηήκαηα είλαη ε ηνπηθή αλάιπζε παιηλδξφκεζεο 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο Γεσγξαθηθά ηαζκηζκέλεο Παιηλδξφκεζεο.  
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6.4.2  ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΑΘΜΙΜΔΝΗ ΠΑΛΙΝΓΡΟΜΗΗ   

 

  

Δικόνα 6.4.2.1 Δπηινγή GWR Μνληέινπ πλδπαζκνί κεηαβιεηψλ 

Σν πξψην βήκα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γεσγξαθηθά ηαζκηζκέλεο Παιηλδξφκεζεο είλαη ε 

επηινγή ηνπ θαιχηεξνπ κνληέινπ. Ζ ζπλάξηεζε model.selection.gwr κέζσ ηνπ παθέηνπ 

GWmodel, επηιέγεη κέζσ κίαο απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο ηηο κεηαβιεηέο εθείλεο, κε ην 

βέιηηζην δπλαηφ απνηέιεζκα. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, επηιέγεηαη ην 21
ν
 κνληέιν, ην 

νπνίν, φπσο θαίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ Eηθφλα 6.4.2.1, πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξκελεπηηθέο 

κεηαβιεηέο. ην δηάγξακκα ην νπνίν αθνινπζεί θαίλνληαη, φιεο νη ηηκέο γηα ην θξηηήξην AIC 

γηα θάζε έλα απφ ηα κνληέια ηα νπνία πξνζαξκφζηεθαλ. ηνλ νξηδφληην άμνλα 

ηνπνζεηνχληαη ηα κνληέια θαη ζηνλ θάζεην, νη αληίζηνηρεο ηηκέο γηα ην Akaike criterion. 

Όπσο, θαίλεηαη θαη κέζα απφ απηή ηελ απεηθφληζε ην κνληέιν κε ην κηθξφηεξν AIC, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη σο θξηηήξην επηινγήο, είλαη ην 21
ν
.  
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Δικόνα 6.4.2.2 Δπηινγή κνληέινπ GWR: ηηκή θξηηεξίνπ AICC  γηα θάζε κνληέιν 

 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηδαληθνχ εχξνπο δψλεο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί έλαο πξνζαξκνζηηθφο 

ππξήλαο, ζχκθσλα κε ην Akaike θξηηήξην. To ηδαληθφ εχξνο δψλεο, ελδερνκέλσο είλαη ην 

ζεκαληηθφηεξν βήκα, θαηά ηελ βαζκνλφκεζε ελφο κνληέινπ γεσγξαθηθά ζηαζκηζκέλεο 

παιηλδξφκεζεο.  Πξνζδηνξίδεη ηελ αθηίλα, ζηελ νπνία ζα ζπκπεξηιεθζνχλ παξαηεξήζεηο. 

Πξνζαξκφδνληαο, ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ζηελ R, ην ηδαληθφ εχξνο δψλεο ην νπνίν 

πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ην Akaike, είλαη ίζν κε 76. χκθσλα, κε απηφ πξνζαξκφδεηαη θαη ην 

κνληέιν ηεο γεσγξαθηθά ζηαζκηζκέλεο παιηλδξφκεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία 

ιακβάλνληαη, θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα  6.4.2.1. Όπσο παξαηεξείηαη, ην πξψην ηκήκα ηνπ 

αληίζηνηρνπ output ηεο R, απνδίδεη ηα απνηειέζκαηα, γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ νιηθνχ κνληέινπ 

θαη ην δεχηεξν κέξνο, πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο Γεσγξαθηθά ηαζκηζκέλεο 

Παιηλδξφκεζεο. Όπσο, θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ, ην ηνπηθφ 

κνληέιν έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα, απφ ην νιηθφ θαη απηφ κπνξεί λα δηαπηζησζεί, 

ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο ηνπ AIC γηα ηα δχν εμεηαδφκελα κνληέια. ηελ πεξίπησζε ηνπ νιηθνχ 

κνληέινπ ε ηηκή ηνπ ηζνχηαη κε 4094.575 (AICc 4095.122), ελψ γηα ην ηνπηθφ κνληέιν ε 

αληίζηνηρε ηηκή είλαη ίζε κε 3954.431 (AICc = 4021.804). Δπίζεο, ε πξνζαξκνγή ηνπ 

bw.a = 

bw.gwr(crime_rates~artificial_landcover_ratio+male_population.15.64._ratio+GDP.per.ca

pita.+no_education_ratio+employment_public_ratio+unemployment_ratio,data=spdf, 

approach = "AICc", kernel = "bisquare", adaptive = TRUE) 
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ηνπηθνχ κνληέινπ θαίλεηαη λα είλαη θαιχηεξε, ζχκθσλα κε ην ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ, ην 

νπνίν απνδίδεη ηηκή ίζε κε 88.05%, θαζψο θαη ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ ζπληειεζηή 

πξνζδηνξηζκνχ, ν νπνίνο απνδίδεη κία ηηκή ίζε κε 84.89%.Οη αληίζηνηρεο ηηκέο γηα ην νιηθφ 

κνληέιν, ήηαλ 60.44% θαη 59.55%.  

ην ηνπηθφ κνληέιν, νη ηνπηθά εθηηκεκέλεο παξάκεηξνη γηα θάζε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή είλαη 

ηφζεο, φζεο θαη νη παξαηεξήζεηο ηνπ νιηθνχ κνληέινπ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη 284 

φζεο θαη νη πεξηθέξεηεο (NUTS 2, 2010) ηεο Δπξψπεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

αλάιπζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. ηνλ πίλαθα 6.4.2.1 παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά 

ζηαηηζηηθά ησλ ηνπηθά εθηηκεκέλσλ παξακέηξσλ, ζην πιαίζην Summary of GWR 

Coefficients.   

 Ζ επίδξαζε ησλ ηερλεηψλ εθηάζεσλ ζηα επίπεδα εγθιεκαηηθφηεηαο θπκαίλεηαη απφ 

0.085654 έσο θαη 8005.3053 . Αληίζηνηρα, κία πνζνζηηαία αχμεζε ζηα επίπεδα ηνπ θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ, κπνξεί λα επηθέξεη κείσζε ζηα επίπεδα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο απφ -

0.00021991 έσο θαη αχμεζε έσο 0.0301. Με παξφκνην ηξφπν εξκελεχνληαη, φιεο νη 

εθηηκήζεηο ησλ ηνπηθψλ παξακέηξσλ. Γηα λα θξηζεί ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ ηνπηθά 

εθηηκεκέλσλ παξακέηξσλ, ππνινγίδνληαη θάπνηα ζηαηηζηηθά κέηξα, φπσο ην ηεζη ησλ  Leung 

(Καινγήξνπ, 2015). Σα απνηειέζκαηα απηά, θαίλνληαη επίζεο  ζηνλ Πίλαθα 6.4.2.1. Σα 

αληίζηνηρα, p – value ππνδεηθλχνπλ ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα φισλ ησλ κεηαβιεηψλ, ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0.1%, πιελ ηεο no education, ε νπνία ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζε 10% επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. πλεπψο, ε εθηίκεζε ησλ ηνπηθψλ παξακέηξσλ θξίλεηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

*********************************************************************** 

*                    Results of Global Regression                     * 

Residuals: 

      Min              1Q      Median     3Q         Max  

-1952.1      -237.1      -66.4         240.1   3324.7  

Estimate Std.Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept)                     -2.264e+03 2.983e+02 -7.590 5.45e-13 *** 

artificial_landcover_ratio 5.114e+03 3.819e+02 13.390 < 2e-16 *** 

male_population.15.64._ratio     4.976e+03 7.579e+02 6.566 2.72e-10 *** 

GDP.per.capita               4.303e-03 1.498e-03 2.872 0.00440** 

employment_public_ratio 2.074e+03 5.193e+02 3.994 8.43e-05 *** 

unemployment_ratio 1.593e+03 4.267e+02 3.734 0.000118 *** 

no_education_ratio 5.868e+02 3.271e+02 1.794 0.07400 . 
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   ---Significance stars 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

Residual standard error: 442.1 on 265 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.6044 

Adjusted R-squared: 0.5955 

F-statistic: 67.48 on 6 and 265 DF, p-value: < 2.2e-16 

Residual sum of squares: 52390867 

Sigma(hat): 481.9276 

AIC:  4094.575 

AICc:  4095.122 

*********************************************************************** 

*          Results of Geographically Weighted Regression              * 

Kernel function: bisquare  

Adaptive bandwidth: 76 (number of nearest neighbours) 

Regression points: the same locations as observations are used. 

Distance metric: Euclidean distance metric is used. 

   ****************Summary of GWR coefficient estimates:****************** 

 Min. 1st Qu. Median 3rd Qu. Max. 

Intercept -3.6202e+03 -2.2036e+03 2.2772e+02 2.7366e+03 8502.5061 

artificial_landcover_

ratio 
8.5654e+02 1.8578e+03 2.3224e+03 3.8410e+03 8005.3053 

male_population.15.

64._ratio 
-2.5690e+04 -8.0841e+03 -1.2361e+03 4.0017e+03 6542.2562 

GDP.per.capita. -2.1991e-04 1.2866e-03 7.6461e-03 1.4979e-02   0.0301 

employment_public_

ratio 
-2.9756e+03 -4.9683e+02 2.9336e+02 2.1373e+03 5732.8290 

unemployment_rati

o 
-9.2939e+02 6.0989e+02 2.0694e+03 5.5915e+03 10629.9043 

no_education_ratio -4.2297e+03 -1.4533e+03 -8.6036e+02 6.7932e+02 2357.6311 

   ************************Diagnostic information************************* 

Number of data points: 284 

Effective number of parameters (2trace(S) - trace(S'S)):  59.08243 

Effective degrees of freedom (n-2trace(S) + trace(S'S)):  224.9176  

AICc (GWR book, Fotheringham, et al. 2002, p. 61, eq 2.33):  4021.804 

AIC (GWR book, Fotheringham, et al. 2002,GWR p. 96, eq. 4.22):  3954.431 

Residual sum of squares:  15755510 

R-square value:  0.8805016 

Adjusted R-square value:  0.8489709 

******************F test results of GWR calibration******************** 
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   Πίνακαρ 6.4.2.1 Απνηειέζκαηα Γεσγξαθηθά ηαζκηζκέλεο Παιηλδξφκεζεο 

  

   ---F1 test (Leung et al. 2000) 

 F1 statistic Numerator  DF Denominator          DF     Pr(>)     

         0.37037    241.32146            277 5.479e-15 *** 

  ---F2 test (Leung et al. 2000) 

F2 statistic Numerator  DF Denominator DF     Pr(>) 

          3.7191      73.7242            277 1.663e-15 *** 

   ---F3 test (Leung et al. 2000) 

 

 F3 statistic Numerator DF Denominator DF Pr(>) 

Intercept 5.3505 68.5127 241.32 < 2.2e-16 *** 

artificial_landcover_ratio 6.4555 47.1683 241.32 < 2.2e-16 *** 

male_population.15.64._rati

o 
4.9359 71.3441 241.32 < 2.2e-16 *** 

GDP.per.capita. 4.3484 50.6342 241.32 5.464e-15 *** 

employment_public_ratio 2.7575 101.0239 241.32 8.755e-11 *** 

unemployment_ratio 5.0613 82.6546 241.32 < 2.2e-16 *** 

no_education_ratio 5.2326 37.8204 241.32 4.685e-16 *** 

---F4 test (GWR book p92)     
 

    F4 statistic Numerator DF Denominator DF     Pr(>)     

         0.30073    224.91757                               277 < 2.2e-16 *** 

   ---Significance stars 

   Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

   *********************************************************************** 
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6.4.3   ΣΟΠΙΚΗ ΠΟΛΤΤΓΓΡΑΜΜΙΚΟΣΗΣΑ  

 Σν ηειεπηαίν κέξνο ηεο αλάιπζεο αθνξά ζηε δηάγλσζε ηεο ηνπηθήο 

πνιπζπγγξακκηθφηεηαο, κέζσ ηνπ παξάγνληα δηφγθσζεο δηαθχκαλζεο, γηα ηνλ νπνίν έγηλε 

ιφγνο θαη ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο. Οη ηηκέο ηνπ Πίλαθα 6.13 αθνξνχλ ζηηο ηνπηθέο ηηκέο 

ηνπ παξάγνληα VIF, γηα θάζε κνληέιν. Ο θαλφλαο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νξίδεη φηη αλ 

ε ηηκή ηνπ VIF, είλαη κηθξφηεξε ηνπ 8, ηφηε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, 

δε ζρεηίδεηαη κε άιιεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (Καινγήξνπ, 2015). Παξαηεξείηαη, φηη νη 

κέγηζηεο ηηκέο ηνπ παξάγνληα VIF (Πίλαθαο 6.4.3.1), είλαη κεγαιχηεξεο ηνπ 8, νπφηε ην 

κνληέιν εκθαλίδεη ηνπηθή  πνιπζπγγξακκηθφηεηα. 

 

Πίνακαρ 6.4.3.1 Σνπηθνί Παξάγνληεο VIF 

χκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε δηαπίζησζε παξαηίζεηαη ν πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ (Πίλαθαο 

6.4.3.1.2), ν νπνίνο πξνέθπςε κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ζπλάξηεζεο gwr.collin.diagno( ) ηεο R.  

  

Artificial Landcover Ratio 

VIF 

Male Population 

VIF 

GDP per capita 

VIF 

Employment Public 

VIF 

Unemployment 

VIF 

No Education 

VIF 

Min.   : 1.053 Min.   : 1.037 Min.   : 1.272 Min.   :1.049 Min.   : 1.052 Min.   : 1.030 

1st Qu.: 1.794 1st Qu.: 1.277 1st Qu.: 2.150 1st Qu.:1.531 1st Qu.: 1.593 1st Qu.: 1.535 

Median : 2.279 Median : 1.800 Median : 2.909 Median :1.890 Median : 2.032 Median : 2.090 

Mean   : 2.836 Mean   : 2.438 Mean   : 3.817 Mean   :2.297 Mean   : 2.836 Mean   : 2.534 

3rd Qu.: 3.083 3rd Qu.: 2.818 3rd Qu.: 4.579 3rd Qu.:2.424 3rd Qu.: 2.891 3rd Qu.: 3.107 

Max.   :13.003 Max.   :12.639 Max.   :14.742 Max.   :9.954 Max.   :21.531 Max.   :13.048 
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Corr_Intercept.artificial_landcover_ratio 

 

Corr_Intercept.male_population.15.64._ratio 

 

Corr_Intercept.GDP.per.capita. 

Min.   :0 Min.   :0 Min.   :0 

1st Qu.:0 1st Qu.:0 1st Qu.:0 

Median :0 Median :0 Median :0 

Mean   :0 Mean   :0 Mean   :0 

3rd Qu.:0 3rd Qu.:0 3rd Qu.:0 

Max.   :0 Max.   :0 Max.   :0 

NA's   :279 NA's   :279 NA's   :279 

Corr_Intercept.employment_public_ratio Corr_Intercept.unemployment_ratio 
Corr_Intercept.no_education_rat

io 

Min.   :0 Min.   :0 Min.   :0 

1st Qu.:0 1st Qu.:0 1st Qu.:0 

Median :0 Median :0 Median :0 

Mean   :0 Mean   :0 Mean   :0 

3rd Qu.:0 3rd Qu.:0 3rd Qu.:0 

Max.   :0 Max.   :0 Max.   :0 

NA's   :279 NA's   :279 NA's   :279 



 

133 

 

 

 

Corr_artificial_landcover_ratio.male_popul
ation.15.64._ratio 

 

Corr_artificial_landcover_ratio.GDP.per.ca
pita. 

 

Corr_artificial_landcover_ratio.employment
_public_ratio 

Min.   :-0.50438 Min.   : - 0.2659 Min.   :-0.5664 

1st Qu.:-0.19094 1st Qu.:0.2492 1st Qu.:-0.3566 

Median :-0.04994 Median :0.4934 Median :-0.1342 

Mean   :-0.03137 Mean   :0.4487 Mean   :-0.1132 

3rd Qu.: 0.10604 3rd Qu.:0.6633 3rd Qu.: 0.1552 

Max.   : 0.69750 Max.   :0.942 Max.   : 0.3853 

 

 

Corr_artificial_landcover_ratio.unemploym

ent_ratio 

 

Corr_artificial_landcover_ratio.no_educati

on_ratio 

 

Corr_male_population.15.64._ratio.GDP.pe

r.capita. 

Min.   :-0.52902 Min.   :-0.50926 Min.   :-0.78520 

1st Qu.:-0.11521 1st Qu.:-0.08369 1st Qu.:-0.29919 

Median : 0.06107 Median : 0.07655 Median : 0.03802 

Mean   : 0.05397 Mean   : 0.10663 Mean   : 0.03367 

3rd Qu.: 0.19984 3rd Qu.: 0.31726 3rd Qu.: 0.35552 

Max.   : 0.60765 Max.   : 0.64382 Max.   : 0.78808 
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Πίνακαρ 6.4.3.2 Έιεγρνο Σνπηθήο Πνιπζπγγξακκηθφηεηαο 

 

Corr_male_population.15.64._ratio.employ
ment_public_ratio 

 

Corr_male_population.15.64._ratio.unempl
oyment_ratio 

 

Corr_male_population.15.64._ratio.no_edu
cation_ratio 

Min.   :-0.92647 Min.   :-0.74433 Min.   :-0.76448 

1st Qu.:-0.41367 1st Qu.:-0.20182 1st Qu.:-0.35536 

Median :-0.19024 Median :-0.05452 Median :-0.16051 

Mean   :-0.20554 Mean   : 0.03853 Mean   :-0.14734 

3rd Qu.: 0.05198 3rd Qu.: 0.34361 3rd Qu.: 0.06126 

Max.   : 0.34226 Max.   : 0.90362 Max.   : 0.88165 

 
Corr_employment_public_ratio.unemploym

ent_ratio 

 
Corr_unemployment_ratio.no_education_ra

tio 

 
Corr_employment_public_ratio.no_educatio

n_ratio 

 

Min.   :-0.91786 Min.   :-0.70502 

 

Min.   :-0.896805 

 

1st Qu.:-0.35975 
1st Qu.:-0.35885 1st Qu.:-0.256928 

Median : 0.07029 
Median :-0.19670 

Median :-0.011718 

 

Mean   :-0.03408 
Mean   :-0.06285 

Mean   :-0.009977 
 

3rd Qu.: 0.25861 
3rd Qu.: 0.27806 

3rd Qu.: 0.278776 

 

 

Max.   : 0.69242 Max.   : 0.95543 Max.   : 0.744469 

 
Corr_GDP.per.capita..employment_public_

ratio 

Corr_GDP.per.capita..unemployment_ratio Corr_GDP.per.capita..no_education_ratio 

Min.   :-0.62990 Min.   :-0.8579 Min.   :-0.70253 

1st Qu.:-0.30052 1st Qu.:-0.4640 1st Qu.:-0.27809 

Median : 0.11595 Median :-0.1862 Median : 0.06439 

Mean   : 0.07901 Mean   :-0.1886 Mean   : 0.07070 

3rd Qu.: 0.36185 3rd Qu.: 0.1125 3rd Qu.: 0.42880 

Max.   : 0.85564 Max.   : 0.4197 Max.   : 0.78121 
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Ο Πίλαθαο 6.4.3.2 εκθαλίδεη ηνπο ηνπηθνχο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο, ιακβάλεη ηηκέο ζε έλα εχξνο ηηκψλ [-1,1]. Χζηφζν, έρνπλ 

πξνηαζεί απζηεξφηεξα φξηα αλίρλεπζεο ζπζρεηίζεσλ απφ [-0.8,0.8]. Ο ηξφπνο εξκελείαο ησλ 

ηνπηθψλ ζπζρεηίζεσλ δε δηαθέξεη πνιχ απφ ηνλ ηξφπν εξκελείαο ησλ ζπζρεηίζεσλ ζε έλα 

απιφ κνληέιν. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ Πίλαθα 6.14, εληνπίδνληαη θαη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο 

ζπζρεηίζεηο, κεηαμχ κεηαβιεηψλ . Οη κεηαβιεηέο artificial land cover ratio θαη GDP per 

capita, εκθαλίδνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο (γηα θάπνηεο πεξηθέξεηεο ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο), κε ηηκή γηα απηφ ην ζπληειεζηή ίζε κε 0.942. Σν ίδην θαη ε unemployment ratio κε 

ηελ κεηαβιεηή no education ratio, κε ηηκή ίζε κε 0.95543. Αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο, θαίλεηαη 

λα εκθαλίδνπλ ε employment public ratio κε ηε κεηαβιεηή no education ratio , κε ηηκή -

0.896805, θαη αθφκε ηζρπξφηεξε ην δεχγνο κεηαβιεηψλ male population θαη employment 

public ratio κε ηηκή -0.92647. ηνλ παξαπάλσ πίλαθα (Πίλαθαο 6.4.2.3), νη ζεηηθέο 

ζπζρεηίζεηο ζεκεηψλνληαη κε πξάζηλν ρξψκα θαη νη αξλεηηθέο κε θφθθηλν.   
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7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  
 

 Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, είλαη ε κειέηε θαη ε πεξαηηέξσ αλάιπζε 

ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, ζε ζρέζε κε ην θαηλφκελν ηεο θηψρεηαο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη 

κέζα απφ έλα ζχλνιν δηαζέζηκσλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ, γηα 284 πεξηθέξεηεο, 32 

επξσπατθψλ ρσξψλ. 

 Με ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο θηψρεηαο θαη ηνπ εγθιεκαηηθνχ θαηλνκέλνπ, ε 

κειέηε εζηηάδεη ζε έλα επξχηεξν ζεσξεηηθφ πιαίζην. ηα πιαίζηα ηεο πεξηβαιινληηθήο 

εγθιεκαηνινγίαο, κειεηάηαη ε ζπγθέληξσζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρψξν (κέζσ ηεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο θαη κέζσ ησλ ηερλεηψλ εθηάζεσλ), θαη νη ιφγνη 

γηα ηνπο νπνίνπο ζπκβαίλεη απηφ. Ζ ζχλδεζή απηή, εμεηάδεηαη ζην πιαίζην κίαο ζεηξάο 

παξαγφλησλ, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηε θηψρεηα, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη κέζσ ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηνπ ρακειφ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ αηφκσλ, ηνπ θχινπ, ηεο 

ειηθίαο, ηε θπιεηηθήο πξνέιεπζεο, ηνπ θφζηνπο επθαηξίαο δηάπξαμεο εγθιεκάησλ θαη άιισλ 

παξαγφλησλ. 

 Μέζσ ηεο ρξήζεο δηεξεπλεηηθψλ κεζφδσλ αλάιπζεο, ππνινγίζηεθαλ ηα πεξηγξαθηθά 

ζηαηηζηηθά κέηξα, ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο crime rates, ε νπνία πεξηέγξαθε ηα επίπεδα 

ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο γηα ηηο 284 πεξηθέξεηεο. Μέγηζηα επίπεδα εγθιεκαηηθφηεηαο εκθάληζε 

ε πεξηθέξεηα ηνπ εζσηεξηθνχ Λνλδίλνπ (Inner London). Αληίζεηα, ηα ρακειφηεξα επίπεδα 

εγθιεκαηηθφηεηαο, εκθάληζε ε πεξηθέξεηα Βνξεηναλαηνιηθήο Ρνπκαλίαο. ε ζπλέρεηα ηνπ 

ππνινγηζκνχ ησλ πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ κέηξσλ, θαηαζθεπάζηεθαλ ζεκαηηθνί ράξηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα απεηθνληζηεί ε ρσξηθή θαηαλνκή θαη ησλ 10 κεηαβιεηψλ (εμαξηεκέλεο θαη 

αλεμαξηήησλ). Σα επίπεδα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, εκθάληδαλ πςειέο ηηκέο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Λνλδίλνπ, αιιά θαη άιιεο πεξηθέξεηεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Αξθεηά πςειά επίπεδα, 

εκθάληζαλ θαη πεξηθέξεηεο ηεο Γαλίαο, ηνπ Βειγίνπ, ηεο Διιάδαο, ηεο Κχπξνπ, ηεο 

Οιιαλδίαο, ηεο Ηηαιίαο ηεο Πνξηνγαιίαο, ηεο νπεδίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Ηξιαλδίαο. 

Υακειέο ηηκέο, επηπέδσλ εγθιεκαηηθφηεηαο παξνπζίαζαλ πεξηθέξεηεο ηεο Απζηξίαο, ηεο 

Πνισλίαο, ηεο Ρνπκαλίαο ηεο ινβελίαο, ηεο Ηζιαλδίαο, ηεο Κξναηίαο, ηεο ινβαθίαο. ε 

ζπλάξηεζε ηεο κειέηεο ησλ επηπέδσλ εγθιεκαηηθφηεηαο δηαπηζηψζεθε, πψο νη παξάγνληεο 

εθείλνη νη νπνίνη επηδξνχλ ζηα επίπεδα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, ήηαλ ε θάιπςε ηερλεηψλ 

εθηάζεσλ, ηα επίπεδα απαζρφιεζεο ζην δεκφζην ηνκέα, θαζψο θαη ηα επίπεδα αηφκσλ ηα 

νπνία δελ έρνπλ ιάβεη κφξθσζε. Ληγφηεξν ζεκαληηθή, δηαπηζηψζεθε ε επίδξαζε ησλ 

επηπέδσλ αλεξγίαο, θαζψο θαη απηή ηνπ πνζνζηνχ ησλ κεηαλαζηψλ.  

 Μέζσ ηεο ρξήζεο δηεξεπλεηηθψλ ρσξηθψλ κεζφδσλ αλάιπζεο, εμεηάζηεθε ε χπαξμε 

ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο, κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ νιηθνχ δείθηε Moran‟s I, θαζψο θαη 
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ηνπ ηνπηθνχ δείθηε Moran‟s I. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο θαηέδεημαλ, θάπνην 

είδνο ρσξηθήο εμάξηεζεο γηα ηα δεδνκέλα. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηνπηθψλ δεηθηψλ ηνπ Moran, 

θαηέδεημε ηελ χπαξμε hot spots, δειαδή ηε ζπγθέληξσζε πςειψλ ηηκψλ εγθιεκαηηθφηεηαο, 

ζε πεξηνρέο φπνπ ήδε ε εγθιεκαηηθφηεηα παξνπζίαδε πςειά επίπεδα. Σέινο, σο κέηξα 

ρσξηθψλ αληζνηήησλ ππνινγίζηεθαλ ν δείθηεο Gini θαη θαηαζθεπάζηεθαλ ράξηεο κε ηνπο 

δείθηεο ρσξνζέηεζεο. Σα απνηειέζκαηα, απηψλ ησλ ππνινγηζκψλ θαηέδεημαλ, χπαξμε 

ρσξηθψλ αληζνηήησλ νθεηιφκελε ζε κε γεηηνληθέο παξαηεξήζεηο (δείθηεο Gini), ελψ 

παξάιιεια δηεξεπλήζεθε γηα φιεο ηηο δηαζέζηκεο κεηαβιεηέο, ε χπαξμε δηαθνξψλ ζε ζρέζε 

κε ην κέζν φξν ηεο Δπξψπεο, γηα θάζε κία πεξηθέξεηα. 

 ηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο εξκελεπηηθψλ κεζφδσλ αλάιπζεο, αξρηθά πξνζαξκφζηεθε ην 

πιήξεο κνληέιν. Δλ ζπλερεία, ππνινγίζηεθαλ νη δείθηεο VIFS (Variance Inflation Factors), 

πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε χπαξμε ή κε πνιπζπγγξακκηθφηεηαο γηα ηα δεδνκέλα. Ο 

ππνινγηζκφο ηνπο, είρε σο απνηέιεζκα ηνλ εληνπηζκφ πςειψλ ζπζρεηίζεσλ, κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ ηεο πιεζπζκηαθήο ζπγθέληξσζεο θαη ησλ ηερλεηψλ εθηάζεσλ, θαζψο θαη ηνπ 

θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ κε ην κέζν δηαζέζηκν εηζφδεκα. Βάζεη, ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ 

κεηαβιεηψλ ζηελ εξκελεία ησλ επηπέδσλ εγθιεκαηηθφηεηαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηειηθψο νη 

ηερλεηέο εθηάζεηο θαη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. Με ρξήζε κεζφδσλ αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο 

ηνπ βέιηηζηνπ ππνζπλφινπ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ, επειέγε έλα κνληέιν κε πέληε 

εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο. Απηέο ήηαλ νη ηερλεηέο εθηάζεηο, ην ζχλνιν ηνπ αλδξηθνχ 

πιεζπζκνχ ειηθίαο 15-64 εηψλ, ηα επίπεδα ηεο αλεξγίαο, ηα επίπεδα απαζρφιεζεο ζην 

δεκφζην ηνκέα θαη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. Ζ πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή, 

βάζεη ηνπ ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ, ελψ φιεο νη κεηαβιεηέο θξίζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο. Πξνθεηκέλνπ, λα δηαζθαιηζηεί ε ζηαηηζηηθή εγθπξφηεηα ηνπ κνληέινπ, 

δηελεξγήζεθαλ νη θαηάιιεινη έιεγρνη θαηαινίπσλ, πεξί νκνζθεδαζηηθφηεηαο θαη 

θαλνληθφηεηαο. Ζ αλίρλεπζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο, ήηαλ θαη απηή ε νπνία νδήγεζε ζην 

επφκελν βήκα, ηεο εθαξκνγήο ηεο γεσγξαθηθά ζηαζκηζκέλεο παιηλδξφκεζεο. 

 Ζ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηεο Γεσγξαθηθά ηαζκηζκέλεο Παιηλδξφκεζεο,  απέδσζε 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα, ζε ζρέζε κε ην νιηθφ κνληέιν. Απηφ εληνπίδεηαη ηφζν βάζεη ηεο 

κεγάιεο δηαθνξάο ηνπο, σο πξνο ην ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ, φζν θαη κέζσ ηεο δηαθνξάο 

ηνπο, σο πξνο ην  θξηηήξην AIC. Ζ εξκελεία ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ κνληέινπ ηεο Γεσγξαθηθά 

ηαζκηζκέλεο Παιηλδξφκεζεο,  είλαη δηαθνξεηηθή ζε ζρέζε κε απηή ηνπ νιηθνχ κνληέινπ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, δηαπηζηψλεηαη, φηη νη ππφ εμέηαζε κεηαβιεηέο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη 

είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά κε ηελ εξκελεπφκελε κεηαβιεηή. Απηφ δηφηη, ε πξνζαξκνγή ηνπ 

κνληέινπ κε απηφλ ηνλ ηξφπν, επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ρψξνπ ζηελ αλάιπζε. Έηζη, άιιεο 

πεξηθέξεηεο ζρεηηδφηαλ αξλεηηθά θαη άιιεο ζεηηθά, κε ηελ εθάζηνηε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή. 
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Όκσο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξνζαξκνγήο κνληέινπ, φιεο νη κεηαβιεηέο ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΗΝΑΚΧΝ 

 

Πίλαθαο  1. Μνληέια 
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mployment_ratio+male_popul

ation.15.64._ratio+GDP.per.ca
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artificial_landcover_ratio+une

mployment_ratio+male_popul
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mployment_ratio+male_popul

ation.15.64._ratio+employmen

t_public_ratio 
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artificial_landcover_ratio+une

mployment_ratio+male_popul
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4 0.5588 0.5522 4120.234 4141.869 33.68469 
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mployment_ratio+GDP.per.ca
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4 0.5199 0.5127 4143.257 4164.892 59.98491 
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mployment_ratio+GDP.per.ca

pita.+employment_public_rati

o 

artificial_landcover_ratio+une

mployment_ratio+GDP.per.ca

pita.+immigrants_ratio 

4 0.5085 0.5011 4149.631 4171.265 68.08716 

artificial_landcover_ratio+une

mployment_ratio+no_educatio

n_ratio+employment_public_r
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4 0.527 0.5199 4139.209 4160.844 58.41676 

artificial_landcover_ratio+une

mployment_ratio+no_educatio
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mployment_ratio+employmen
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artificial_landcover_ratio+mal

e_population.15.64._ratio+GD

P.per.capita.+no_education_ra

tio 
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artificial_landcover_ratio+mal

e_population.15.64._ratio+GD

P.per.capita.+employment_pu

blic_ratio 

4 0.5798 0.5735 4107.007 4128.642 19.96788 

artificial_landcover_ratio+mal

e_population.15.64._ratio+GD

P.per.capita.+immigrants_rati

o 

4 0.5646 0.5581 4116.635 4138.27 31.64459 

artificial_landcover_ratio+mal

e_population.15.64._ratio+no_

education_ratio+employment_

public_ratio 

4 0.5762 0.5698 4109.312 4130.947 23.92559 

artificial_landcover_ratio+mal

e_population.15.64._ratio+no_

education_ratio+immigrants_r

atio 

4 0.5613 0.5548 4118.694 4140.329 33.14931 

artificial_landcover_ratio+mal

e_population.15.64._ratio+em

ployment_public_ratio+immig

rants_ratio 

4 0.5807 0.5744 4106.426 4128.061 17.92323 

artificial_landcover_ratio+GD

P.per.capita.+no_education_ra

tio+employment_public_ratio 

4 0.5181 0.5109 4144.237 4165.872 63.73930 

artificial_landcover_ratio+GD

P.per.capita.+no_education_ra

tio+immigrants_ratio 

4 0.5088 0.5014 4149.476 4171.111 71.14866 

artificial_landcover_ratio+GD

P.per.capita.+employment_pu

blic_ratio+immigrants_ratio 

4 0.5138 0.5065 4146.682 4168.317 65.49547 

artificial_landcover_ratio+no_

education_ratio+employment_
4 0.5158 0.5085 4145.570 4167.205 63.96952 
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public_ratio+immigrants_ratio 

unemployment_ratio+male_po

pulation.15.64._ratio+GDP.pe

r.capita.+no_education_ratio 

4 0.3039 0.2939 4420.766 4442.66 209.75950 

unemployment_ratio+male_po

pulation.15.64._ratio+GDP.pe

r.capita.+employment_public_

ratio 

4 0.2728 0.2623 4433.181 4455.075 231.37610 

unemployment_ratio+male_po

pulation.15.64._ratio+GDP.pe

r.capita.+immigrants_ratio 

4 0.247 0.2362 4443.056 4464.95 249.25750 

unemployment_ratio+male_po

pulation.15.64._ratio+no_educ

ation_ratio+employment_publ

ic_ratio 

4 0.1769 0.1651 4468.358 4490.252 298.01540 

unemployment_ratio+male_po

pulation.15.64._ratio+no_educ

ation_ratio+immigrants_ratio 

4 0.2175 0.2063 4453.971 4475.865 269.75910 

unemployment_ratio+male_po

pulation.15.64._ratio+employ

ment_public_ratio+immigrant

s_ratio 

4 0.2336 0.2226 4448.074 4469.968 258.58460 

unemployment_ratio+GDP.pe

r.capita.+no_education_ratio+

employment_public_ratio 

4 0.2584 0.2477 4438.748 4460.642 241.38100 

unemployment_ratio+GDP.pe

r.capita.+no_education_ratio+i

mmigrants_ratio 

4 0.2449 0.2341 4443.859 4465.753 250.73910 

unemployment_ratio+GDP.pe

r.capita.+employment_public_

ratio+immigrants_ratio 

4 0.2093 0.198 4456.938 4478.832 275.47000 

unemployment_ratio+no_educ

ation_ratio+employment_publ

ic_ratio+immigrants_ratio 

4 0.194 0.1824 4462.404 4484.298 286.14780 

male_population.15.64._ratio+

GDP.per.capita.+no_education

_ratio+employment_public_ra

tio 

4 0.2979 0.2878 4423.212 4445.106 213.94430 

male_population.15.64._ratio+

GDP.per.capita.+no_education

_ratio+immigrants_ratio 

4 0.2907 0.2806 4426.081 4447.975 218.89840 

male_population.15.64._ratio+

GDP.per.capita.+employment

_public_ratio+immigrants_rati

o 

4 0.2649 0.2544 4436.226 4458.12 236.82430 

male_population.15.64._ratio+

no_education_ratio+employm

ent_public_ratio+immigrants_

ratio 

4 0.258 0.2473 4438.901 4460.795 241.65750 

GDP.per.capita.+no_education

_ratio+employment_public_ra

tio+immigrants_ratio 

4 0.2369 0.226 4446.839 4468.733 256.27510 
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artificial_landcover_ratio+une

mployment_ratio+male_popul

ation.15.64._ratio 

3 0.5531 0.5481 4121.751 4139.78 37.91994 

artificial_landcover_ratio+une

mployment_ratio+GDP.per.ca

pita. 

3 0.5084 0.5029 4147.701 4165.73 66.11362 

artificial_landcover_ratio+une

mployment_ratio+no_educatio

n_ratio 

3 0.4989 0.4932 4152.905 4170.934 76.05423 

artificial_landcover_ratio+une

mployment_ratio+employmen

t_public_ratio 

3 0.5214 0.516 4140.393 4158.422 59.53726 

artificial_landcover_ratio+une

mployment_ratio+immigrants

_ratio 

3 0.4947 0.489 4155.170 4173.199 76.38816 

artificial_landcover_ratio+mal

e_population.15.64._ratio+GD

P.per.capita. 

3 0.5644 0.5595 4114.805 4132.834 30.23507 

artificial_landcover_ratio+mal

e_population.15.64._ratio+no_

education_ratio 

3 0.5563 0.5513 4119.806 4137.835 37.16914 

artificial_landcover_ratio+mal

e_population.15.64._ratio+em

ployment_public_ratio 

3 0.5733 0.5685 4109.178 4127.207 23.73410 

artificial_landcover_ratio+mal

e_population.15.64._ratio+im

migrants_ratio 

3 0.5566 0.5516 4119.624 4137.653 34.55341 

artificial_landcover_ratio+GD

P.per.capita.+no_education_ra

tio 

3 0.5088 0.5033 4147.477 4165.506 69.29233 

artificial_landcover_ratio+GD

P.per.capita.+employment_pu

blic_ratio 

3 0.512 0.5066 4145.664 4163.693 65.97788 

artificial_landcover_ratio+GD

P.per.capita.+immigrants_rati

o 

3 0.4997 0.4941 4152.464 4170.493 75.63743 

artificial_landcover_ratio+no_

education_ratio+employment_

public_ratio 

3 0.5102 0.5048 4146.654 4164.683 68.80359 

artificial_landcover_ratio+no_

education_ratio+immigrants_r

atio 

3 0.4986 0.4929 4153.070 4171.099 75.55357 

artificial_landcover_ratio+em

ployment_public_ratio+immig

rants_ratio 

3 0.512 0.5066 4145.664 4163.693 64.34174 

unemployment_ratio+male_po

pulation.15.64._ratio+GDP.pe

r.capita. 

3 0.2446 0.2365 4441.989 4460.234 248.97890 

unemployment_ratio+male_po

pulation.15.64._ratio+no_educ

ation_ratio 

3 0.1363 0.1271 4480.015 4498.26 324.19470 

unemployment_ratio+male_po 3 0.1296 0.1202 4482.236 4500.48 328.90540 
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pulation.15.64._ratio+employ

ment_public_ratio 

unemployment_ratio+male_po

pulation.15.64._ratio+immigra

nts_ratio 

3 0.1744 0.1656 4467.20 4485.445 297.71340 

unemployment_ratio+GDP.pe

r.capita.+no_education_ratio 
3 0.2449 0.2368 4441.864 4460.109 248.74880 

unemployment_ratio+GDP.pe

r.capita.+employment_public_

ratio 

3 0.2036 0.1951 4456.982 4475.227 277.43810 

unemployment_ratio+GDP.pe

r.capita.+immigrants_ratio 
3 0.1803 0.1715 4465.173 4483.418 293.63370 

unemployment_ratio+no_educ

ation_ratio+employment_publ

ic_ratio 

3 0.1113 0.1018 4488.129 4506.374 341.58950 

unemployment_ratio+no_educ

ation_ratio+immigrants_ratio 
3 0.1545 0.1455 4473.963 4492.208 311.53930 

unemployment_ratio+employ

ment_public_ratio+immigrant

s_ratio 

3 0.1602 0.1512 4472.055 4490.299 307.60450 

male_population.15.64._ratio+

GDP.per.capita.+no_education

_ratio 

3 0.2892 0.2816 4424.703 4442.948 217.97880 

male_population.15.64._ratio+

GDP.per.capita.+employment

_public_ratio 

3 0.2521 0.244 4439.158 4457.403 243.77230 

male_population.15.64._ratio+

GDP.per.capita.+immigrants_r

atio 

3 0.2396 0.2315 4443.832 4462.077 252.39670 

male_population.15.64._ratio+

no_education_ratio+employm

ent_public_ratio 

3 0.1729 0.164 4467.727 4485.971 298.77820 

male_population.15.64._ratio+

no_education_ratio+immigran

ts_ratio 

3 0.2175 0.2091 4451.986 4470.231 267.78890 

male_population.15.64._ratio+

employment_public_ratio+im

migrants_ratio 

3 0.2309 0.2226 4447.089 4465.334 258.49220 

GDP.per.capita.+no_education

_ratio+employment_public_ra

tio 

3 0.2332 0.2249 4446.246 4464.49 256.90710 

GDP.per.capita.+no_education

_ratio+immigrants_ratio 
3 0.2283 0.22 4448.053 4466.298 260.31030 

GDP.per.capita.+employment

_public_ratio+immigrants_rati

o 

3 0.1921 0.1834 4461.073 4479.318 285.46970 

no_education_ratio+employm

ent_public_ratio+immigrants_

ratio 

3 0.1896 0.1809 4461.948 4480.193 287.20070 

artificial_landcover_ratio+une

mployment_ratio 
2 0.4895 0.4857 4155.941 4170.364 80.43192 

artificial_landcover_ratio+mal 2 0.5503 0.547 4121.423 4135.846 39.37503 
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e_population.15.64._ratio 

artificial_landcover_ratio+GD

P.per.capita. 
2 0.4995 0.4958 4150.567 4164.99 74.22223 

artificial_landcover_ratio+no_

education_ratio 
2 0.4942 0.4904 4153.439 4167.862 79.34246 

artificial_landcover_ratio+em

ployment_public_ratio 
2 0.5053 0.5016 4147.381 4161.804 69.97692 

artificial_landcover_ratio+im

migrants_ratio 
2 0.4916 0.4879 4154.796 4169.219 78.46647 

unemployment_ratio+male_po

pulation.15.64._ratio 
2 0.0697 0.06308 4499.121 4513.717 368.49810 

unemployment_ratio+GDP.pe

r.capita. 
2 0.1782 0.1723 4463.908 4478.503 293.10840 

unemployment_ratio+no_educ

ation_ratio 
2 0.07476 0.06817 4497.573 4512.169 364.98400 

unemployment_ratio+employ

ment_public_ratio 
2 0.05614 0.04942 4503.231 4517.827 377.92230 

unemployment_ratio+immigra

nts_ratio 
2 0.1048 0.09838 4488.212 4502.808 344.13660 

male_population.15.64._ratio+

GDP.per.capita. 
2 0.2336 0.2281 4444.087 4458.683 254.61020 

male_population.15.64._ratio+

no_education_ratio 
2 0.1363 0.1302 4478.017 4492.613 322.19840 

male_population.15.64._ratio+

employment_public_ratio 
2 0.1262 0.12 4481.335 4495.931 329.25100 

male_population.15.64._ratio+

immigrants_ratio 
2 0.1738 0.168 4465.408 4480.004 296.13400 

GDP.per.capita.+no_education

_ratio 
2 0.2269 0.2214 4446.562 4461.158 259.27150 

GDP.per.capita.+employment

_public_ratio 
2 0.1798 0.174 4463.346 4477.942 291.97990 

GDP.per.capita.+immigrants_r

atio 
2 0.1705 0.1645 4466.567 4481.163 298.48120 

no_education_ratio+employm

ent_public_ratio 
2 0.1061 0.09969 4487.801 4502.397 343.23640 

no_education_ratio+immigran

ts_ratio 
2 0.1545 0.1485 4471.976 4486.572 309.56740 

employment_public_ratio+im

migrants_ratio 
2 0.1564 0.1504 4471.349 4485.944 308.26970 

artificial_landcover_ratio 1 0.4859 0.484 4155.836 4166.654 83.19388 

unemployment_ratio 1 0.00004 -0.0035 4517.627 4528.574 414.90380 

male_population.15.64._ratio 1 0.06934 0.06604 4497.232 4508.179 366.75000 

GDP.per.capita. 1 0.1644 0.1614 4466.640 4477.586 300.70410 

no_education_ratio 1 0.07453 0.07125 4495.642 4506.589 363.14100 

employment_public_ratio 1 0.05156 0.0482 4502.604 4513.551 379.10150 

immigrants_ratio 1 0.1046 0.1014 4486.261 4497.208 342.24260 

       Min/Max Values :  
  

0.5955 4094.575 4121.098 6.14045 
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Πίλαθαο 2. ηαηηζηηθνί Τπνινγηζκνί θαη Γξαθήκαηα κέζσ ηεο R  

a. Γιεπεςνηηικέρ Μέθοδοι 

Γημιοςπγία Θεμαηικών Υαπηών 

install.packages("rgdal","RColorBrewer","sp","GISTools","classInt","maptool
s","SmarterPoland") 
library("RColorBrewer") 
library("sp") 
library("GISTools") 
library("classInt") 
library("maptools") 
library("SmarterPoland") 
EU_NUTS=readOGR(dsn = "./NUTS_2010_60M_SH/data", layer = "NUTS_RG_60M_2010"
) 
plot(EU_NUTS) 
proj4string(EU_NUTS) 
EU_NUTS = spTransform(EU_NUTS, CRS("+proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_t
s=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +no_defs")
) 
plot(EU_NUTS) 
eu.nuts=subset(EU_NUTS,STAT_LEVL_==2) 
eu_nuts=subset(eu.nuts,NUTS_ID!="FR91"&NUTS_ID!="FR92"&NUTS_ID!="FR93"&NUTS
_ID!="FR94"&NUTS_ID!="ME00"&NUTS_ID!="MK00"&NUTS_ID!="TR10"&NUTS_ID!="TR21"
&NUTS_ID!="TR22"&NUTS_ID!="TR31"&NUTS_ID!="TR32"&NUTS_ID!="TR33"&NUTS_ID!="
TR41"&NUTS_ID!="TR42"&NUTS_ID!="TR51"&NUTS_ID!="TR52"&NUTS_ID!="TR61"&NUTS_
ID!="TR62"&NUTS_ID!="TR63"&NUTS_ID!="TR71"&NUTS_ID!="TR72"&NUTS_ID!="TR81"&
NUTS_ID!="TR82"&NUTS_ID!="TR83"&NUTS_ID!="TR90"&NUTS_ID!="TRA1"&NUTS_ID!="T
RA2"&NUTS_ID!="TRB1"&NUTS_ID!="TRB2"&NUTS_ID!="TRC1"&NUTS_ID!="TRC2"&NUTS_I
D!="TRC3") 
plot(eu_nuts) 
crime=read.csv2("C://.csv",header=T,na.strings = ":",dec=",") 
attach(crime) 
head(crime) 
head(eu_nuts@data) 
eu_nuts@data=data.frame(eu_nuts@data, crime[match(eu_nuts@data[,"NUTS_ID"],
crime[,"NUTS_ID"]),]) 
my_colours=brewer.pal(5, "PuRd") 
breaks=classIntervals(eu_nuts@data$crime_rates4,n=5,style="fisher",unique=T
RUE)$brks 
png("F.UnR.Map.png",width=10,height=10,units="in",res=300) 
plot = plot(eu_nuts,col=my_colours[findInterval(eu_nuts@data$crime_rates,br
eaks,all.inside = TRUE)],axes=FALSE,border=rgb(0.1,0.1,0),bg =  "grey") 
plot = legend(x =-3534240, y = 7287775, legend = leglabs(round(breaks, digi
ts = 2),  between = " to <"), fill = my_colours, bty = "n", cex = 0.9,text.
font = 3, title= "Crime Rates") 
library(prettymapr)   
addnortharrow(pos = "topleft", padin = c(0.15, 0.15), scale = 1,lwd = 1, bo
rder = "black", cols = c("white", "black"),text.col = "black") 
library(prettymapr) 
addscalebar(plotunit = NULL, plotepsg = NULL, widthhint = 0.25,unitcategory
 = "metric", htin = 0.1, padin = c(0.15, 0.15),style = "bar", bar.cols = c(
"black", "grey"), lwd = 1,linecol = "black", tick.cex = 0.7, labelpadin = 0
.08, label.cex = 0.8,label.col = "black", pos = "bottomright") 
dev.off() 

 

                                                           
4
 Αλάινγα κε ηε κεηαβιεηή πνπ ραξηνγξαθείηαη θάζε θνξά, δειψλεηαη κέζσ απηήο ηεο εληνιήο ζηελ R  
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Υυπική Αςηοζςζσέηιζη 

 

Ολικόρ Γείκηηρ Moran’s I  

 
install.packages(lctools) 
library(lctools) 
coords=coordinates(eu_nuts) 
spdf=SpatialPointsDataFrame(coords,crime) 
bw=c(3, 4, 6, 9, 12, 18, 24) 
moran<-matrix(data=NA,nrow=7,ncol=7) 
counter=1 
for(b in bw){ 
library(ape) 
moranI<-moransI(coords,b,crime$crime_rates) 
moran[counter,1]=counter 
moran[counter,2]=b 
moran[counter,3]=moranI$Morans.I 
moran[counter,4]=moranI$z.resampling 
moran[counter,5]=moranI$p.value.resampling 
moran[counter,6]=moranI$z.randomization 
moran[counter,7]=moranI$p.value.randomization 
counter=counter+1 
} 
colnames(moran)=c("ID","k", "Moran’s I", "Z resampling", "P-value resamplin
g", "Z randomization", "P-value randomization") 
moran 

 
Σοπικόρ Γείκηηρ Moran’s I  
 
l.moran=l.moransI(coords,6,crime$crime_rates) 

 

Υυπικόρ Γείκηηρ Gini  

 
bw<-c(3, 4, 6, 9, 12, 18, 24, 50)  
Gini=matrix(data=NA,nrow=8,ncol=8)  
colnames(Gini) <- c("Α/Α", "k", "Gini", "Gini γειτ.", "Gini μη γειτ.", "% G
ini γειτ.", "% Gini μη γειτ.", "p-value")  
#Υπολογισμός του δείκτη χωρικών ανισοτήτων Gini  
counter<-1 
for(b in bw){ 
  library(lctools) 
  gini<-spGini(coords,b,crime$crime_rates) 
  gini.Sim99<-mc.spGini(Nsim=995,b,coords[,1],coords[,2],crime$crime_rates) 
  Gini[counter,1] <- counter 
  Gini[counter,2] <- b 
  Gini[counter,3] <- gini[[1]] 
  Gini[counter,4] <- gini[[2]] 
  Gini[counter,5] <- gini[[3]] 
  Gini[counter,6] <- 100*gini[[4]] 
  Gini[counter,7] <- 100*gini[[5]] 
  Gini[counter,8] <- gini.Sim99[[3]] 
  counter <- counter+1 
} 
 
 
 

                                                           
5
Αλάινγα κε ην επηζπκεηφ επίπεδν εκπηζηνζχλεο, αιιάδεη θαη ε αληίζηνηρε ηηκή, ζηε ζπγθεθξηκέλε εληνιή.  
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b. Δπμηνεςηικέρ Μέθοδοι 
 

Γευγπαθικά ηαθμιζμένη Παλινδπόμηζη  

 

Δπιλογή Μονηέλος Γευγπαθικά ζηαθμιζμένηρ Παλινδπόμηζηρ 

 

 
bw.a = bw.gwr(crime_rates~artificial_landcover_ratio+male_population.15.64.
_ratio+GDP.per.capita.+employment_public_ratio+unemployment_ratio+no_educat
ion_ratio,data=spdf, approach = "AICc", kernel = "bisquare", adaptive = TRU
E)  
 
gwr.res=gwr.basic(crime_rates~artificial_landcover_ratio+male_population.15
.64._ratio+GDP.per.capita.+employment_public_ratio+unemployment_ratio+no_ed
ucation_ratio, data=spdf, bw=88, kernel = "bisquare", adaptive = TRUE, F123
.test = TRUE) 
 
names(spdf) 
 
exartimeni=names(spdf@data)[5] 
 
anexartites=names(spdf@data)[6:11] 
 
select.model=model.selection.gwr(exartimeni,anexartites,data=spdf, kernel="
bisquare", adaptive = TRUE, bw=20) 
 
sorted.models = model.sort.gwr(select.model, numVars = length(anexartites),
 ruler.vector = select.model[[2]][,2]) 
 
model.list <- sorted.models[[1]] 
 
model.view.gwr(exartimeni, anexartites, model.list = model.list) 
 
plot(sorted.models[[2]][,2], col = "black", pch = 20, lty=5, main = "Altern
ative view of model selection procedure", ylab = "AICc", xlab = "Model numb
er", type = "b") 
 
diagnostics<-gwr.collin.diagno(crime_rates~population_density+male_populati
on.15.64._ratio+GDP.per.capita.+no_education_ratio+employment_public_ratio,
 data=spdf,bw=bw.a, kernel = "bisquare", adaptive = TRUE) 
 


