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Ιστορικό  

Η παρούσα έρευνα δρομολογήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Εργαστηρίου 

Αστεακής Εγκληματολογίας και της Διευθύντριάς του, Καθηγήτριας Χριστίνας Ζαραφωνίτου 

με το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου και τον Δήμαρχο κ. Ανδρέα Ευθυμίου. Προς τούτο, 

υπεγράφη μεταξύ τους το από 18/1/2017 Πρωτόκολλο συνεργασίας.  

Η σύμβαση για την υλοποίηση της έρευνας αυτής υπεγράφη μεταξύ ΕΛΚΕ Παντείου και 

Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, διά του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας, την 13/7/18 

και αφορά την εκπόνηση έρευνας με τίτλο: «Ανασφάλεια των κατοίκων του Δήμου 

Μοσχάτου-Ταύρου και οι στάσεις/αντιλήψεις τους για την αστυνόμευση κοινοτικού 

χαρακτήρα». 

Επιστημονικά Υπεύθυνη είναι η Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Διευθύντρια 

του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, η οποία 

διατηρεί κατ΄αποκλειστικότητα όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία 

αφορούν την παρούσα έρευνα. Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου διατηρεί το δικαίωμα χρήσης - 

αξιοποίησης, αναπαραγωγής και περαιτέρω διάθεσης του παραδοτέου. Σε κάθε όμως 

περίπτωση θα υποχρεούται να αναφέρει τόσο την επωνυμία του Αναδόχου, όσο και το 

όνομα του Επιστημονικά Υπευθύνου του έργου. Για κάθε άλλη χρήση, απαιτείται άδεια της 

Επιστημονικά Υπεύθυνης Καθηγήτριας.  

 

Σκοπός: 

Σκοπός της έρευνας είναι αφενός η διάγνωση των προβλημάτων που απορρέουν από την 

εγκληματικότητα της περιοχής του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου και συνδέονται με την 

ανασφάλεια των κατοίκων και αφετέρου η καταγραφή των κοινωνικών αντιλήψεων 

σχετικά με το είδος της αστυνόμευσης που θεωρείται ως καταλληλότερο για την πρόληψη 

και αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων.  

Τα πορίσματα της εν λόγω έρευνας θα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για 

μελλοντική εξέταση και «πειραματική» εφαρμογή στην πράξη συγκεκριμένων εφαρμογών 

πιλοτικού χαρακτήρα τόσο σε επίπεδο αστυνόμευσης όσο και πολιτικών που θα 

αναληφθούν από το ΤοΣΠΠΑ του συμβαλλόμενου Δήμου, κατόπιν αδείας της Επιστημονικά 

Υπεύθυνης. 
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Συντελεστές: 

Όπως προαναφέρθηκε, η παρούσα έρευνα διεξάγεται από το Εργαστήριο Αστεακής 

Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Την 

επιστημονική και οργανωτική ευθύνη της άνω έρευνας αναλαμβάνει η Διευθύντρια του 

Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας Καθηγήτρια κα Χριστίνα Ζαραφωνίτου, στην 

οποία ανήκει η πνευματική ιδιοκτησία του συνολικού έργου.  

Η ερευνητική ομάδα αποτελείται: 

• από δύο Συντονιστές – τον υποψήφιο διδάκτορα Ευάγγελο Χαϊνά και την 

MSc Εγκληματολογίας Θεοδώρα Ηλιοπούλου, αμφότεροι ειδικευμένοι στο 

αντικείμενο της παρούσας έρευνας,  

• από ερευνητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και Υποψήφιοι 

Διδάκτορες και διαθέτουν εξειδικευμένη εκπαίδευση στη διενέργεια 

εμπειρικών ερευνών)  

• έναν επιστήμονα εξειδικευμένο στην κοινωνική στατιστική, τον Δρ. Δημήτρη 

Καλαμάρα 

• έναν επιστημονικό συνεργάτη ειδικό στην τεχνική της χαρτογράφησης, τον 

Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Άγγελο Μιμή.  

Τόσο η επιστημονικά υπεύθυνη όσο και ο επιστημονικός συνεργάτης δεν 

προσφέρουν αμειβόμενο έργο. Οι λοιποί συνεργάτες λαμβάνουν συμβολική 

αμοιβή από το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου. 

Το παρόν αντίγραφο της  Έκθεσης ερευνητικών πορισμάτων που συντάχθηκε με 

ευθύνη του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας παραδίδεται στο Δήμο Μοσχάτου-

Ταύρου, ο οποίος θα αναλάβει –σε συνεργασία με το ΕΑΣΤΕ- την οργάνωση εκδήλωσης 

παρουσίασής τους.  
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I.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

«Φόβος του εγκλήματος, θυματοποίηση και  ποιότητα ζωής στο περιβάλλον της 

ελληνικής πρωτεύουσας»1 

Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου, διευθύντρια του Εργαστηρίου Αστεακής 

Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου 

------------------------- 

 

Οι εμπειρικές ερευνητικές προσεγγίσεις συμφωνούν διεθνώς ότι η εγκληματικότητα με τη 

μορφή που εκδηλώνεται στα μεγάλα αστικά κέντρα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Η ανωνυμία, η πληθυσμιακή ετερογένεια, η 

εξασθένιση της κοινωνικής αλληλεγγύης σε συνδυασμό με τα οξυμένα κοινωνικά 

προβλήματα και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής μεγάλης μερίδας του πληθυσμού 

τους, συνθέτουν ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έλλειψη κοινωνικής συνοχής. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά έχουν θεωρηθεί και ως ενδεικτικά της κοινωνικής αποδιοργάνωσης 

μιας περιοχής.  

Η συσχέτιση της κοινωνικής αποδιοργάνωσης2 με την εγκληματικότητα ορισμένων 

αστεακών ζωνών θεμελιώθηκε για πρώτη φορά από τις έρευνες της Οικολογικής Σχολής 

του Σικάγου3. Οι R.E Park, E. Burgess και R. Mackenzie παρουσίασαν το μοντέλο των πέντε 

ομόκεντρων ζωνών4, όπως αποτυπώθηκε στο Σικάγο αρχικά και στη συνέχεια και σε άλλες 

αμερικανικές πόλεις και σύμφωνα με το οποίο η πρώτη ζώνη περιλαμβάνει τον κεντρικό 

τομέα των επιχειρήσεων και εμπορικών δραστηριοτήτων, η δεύτερη ζώνη είναι η 

                                                      
1 Απόσπασμα του άρθρου της συγγραφέα από τα Πρακτικά της Ημερίδας «Πόλη, εγκληματικότητα και 

ανασφάλεια στην εποχή της οικονομικής κρίσης», Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εγκληματολογίας 

Παντείου Πανεπιστημίου, εκδοτ. Επιμ. Διόνικος, Αθήνα, 2013 
2 Sutherland Ed., Principles of Criminology, Philadelphia, Lippincott Co, 1934, Wirth L., “Urbanism as a way of 

life”, American Journal of Sociology, 44/1938, 1-24, Kubrin C. E. and Weitzer D., “New Directions on Social 

Disorganization Theory”, Journal of Research in Crime and Delinquency, Vol. 40,  2003, 374. 
3 M.A.Andresen, “The place of environmental criminology within criminological thought”, in M.A.Andresen, 

P.J.Brantingham, J.Bryan Kinney (Eds), Classics in Environmental Criminology, Simon Fraser University, CRC 

Press Taylor & Francis Group, Canada 2010, 5-28(13) . 
4 E.W. Burgess, « La croissance de la ville. Introduction à un projet de recherche », Y.Grafmeyer  & I.Joseph, 

L’école de Chicago, Aubier, Res-Champ urbain, Paris 1984, 127-143. 
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αποκαλούμενη ‘μεταβατική ζώνη’, όπου οι κατοικίες παραχωρούν σταδιακά τη θέση τους 

στις βιομηχανίες ή επιχειρήσεις και είναι η πιο υποβαθμισμένη από άποψη ποιότητας 

ζωής, η τρίτη ζώνη κατοικείται από τους εργάτες της βιομηχανίας που κατάφεραν να 

φύγουν από τη μεταβατική ζώνη, η τέταρτη ζώνη είναι η ζώνη των ακριβών κατοικιών, ενώ 

η πέμπτη ζώνη είναι η ζώνη των προαστίων ή διαφορετικά η «πόλη-δορυφόρος» ή «πόλη-

κοιτώνας» ικανή να στεγάσει μεγάλο αριθμό κατοίκων5. 

Η πολυετής έρευνα των Clifford Shaw και Henry McKay “Juvenile delinquency and urban 

areas”6, που πραγματοποιήθηκε στη βάση του παραπάνω θεωρητικού σχήματος, κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν περιοχές στην πόλη –οι πιο υποβαθμισμένες- όπου η 

εγκληματικότητα αναπτύσσεται με τη μορφή «κοινωνικής παράδοσης», αδιαχώριστης από 

τη ζωή της τοπικής κοινωνίας. Στις περιοχές αυτές οι ανήλικοι κοινωνικοποιούνται βάσει 

αξιών που συγκρούονται με τις κρατούσες και αντιπαραβάλλονται με αυτές και η 

«εγκληματική σταδιοδρομία» προβάλλεται, στο πλαίσιο αυτό, ως μία «εναλλακτική 

σταδιοδρομία» στη ζωή των νέων που εμπλέκονται σε ομαδικές ή οργανωμένες μορφές 

εγκληματικότητας. Η χαρτογράφηση της εγκληματικότητας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

το υψηλότερο ποσοστό εγκληματικότητας συγκεντρωνόταν  στην αποκαλούμενη 

‘μεταβατική ζώνη’ που ήταν και η πλέον υποβαθμισμένη περιοχή του Σικάγου. Η 

διαπίστωση αυτή ερμηνεύθηκε ως αποτυχία της κοινοτικής κοινωνικοποίησης σε περιοχές 

των μεγαλουπόλεων που περιελάμβαναν ζώνες εργοστασιακής ή εμπορικής φύσης, 

υποβαθμισμένη κατοικία, πληθυσμιακή πυκνότητα, χαμηλό δείκτη οικογενειακού 

εισοδήματος και έγγειας ιδιοκτησίας και υψηλό δείκτη αλλοδαπών και εθνικών 

μειονοτήτων7. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά θεωρήθηκαν ενδεικτικά της κοινωνικής 

αποδιοργάνωσης, η οποία παρακώλυε την ομαλή κοινωνικοποίηση των ανηλίκων καθώς 

και τον αποτελεσματικό έλεγχό τους8. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η αναμόρφωση των 

τοπικών κοινοτήτων αποτέλεσε τη βάση δημιουργίας, το 1932, του πρώτου 

περιβαλλοντικού προγράμματος πρόληψης,  του Chicago Area Project, υπό την διεύθυνση 

                                                      
5 Χ.Ζαραφωνίτου, Εμπειρική Εγκληματολογία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα., 2004, σ. 138. 

6 C.Shaw και H.McKay, Juvenile Delinquency and Urban Areas, University of Chicago Press, 1942. 

7 Χ.Ζαραφωνίτου, Η προστασία του περιβάλλοντος από εγκληματολογική σκοπιά, Τετράδια Εγκληματολογίας 

Ι, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1996, 11-23 (15). 

8 G.Hughes, Understanding Crime Prevention, Social Control, Risk and Late Modernity, Open University Press, 

Buckingham, Philadelphia, 1998, 45. 
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του Clifford Shaw. Το πρόγραμμα εφαρμόσθηκε σε έξι περιοχές του Σικάγου και 

περιελάμβανε ποικίλα προγράμματα αναβάθμισής τους και ενίσχυσης των κοινοτικών 

δεσμών στους κατοίκους τους9.  

Η σύγχρονη προσέγγιση της «περιβαλλοντικής εγκληματολογίας» (environmental 

criminology), σύμφωνα με την οποία «τα εγκληματικά περιστατικά πρέπει να γίνονται 

κατανοητά ως η συνισταμένη των δραστών, θυμάτων ή εγκληματικών στόχων και  νόμων, 

σε ειδικά περιβάλλοντα και σε ιδιαίτερους χρόνους και τόπους»10, αξιοποιεί την συσχέτιση 

γεωγραφικών και κοινωνικών μεταβλητών για την καλύτερη διάγνωση και αντιμετώπιση 

της εγκληματικότητας. Οι σχετικές έρευνες συνδυασμένες πάντα με τις κατάλληλες τεχνικές 

χαρτογράφησης της εγκληματικότητας, θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμες στον τομέα όχι 

μόνο της κατανόησης της εγκληματικότητας αλλά της πρόληψής της μέσω περιβαλλοντικού 

σχεδιασμού11. Οι προτεινόμενες, κάτω από αυτό το πρίσμα, λύσεις επικεντρώνουν στο 

ρόλο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που θα διευκολύνει τις κοινωνικές επαφές και την 

επιτήρηση καθώς και τη χρήση «εμποδίων» για την αποτροπή εγκληματικών επιθέσεων. Η 

προσέγγιση αυτή δεν λαμβάνει, ωστόσο, υπόψη της το ρόλο της μετατόπισης της 

εγκληματικότητας, ενώ έχει επικριθεί εν μέρει για τη συμβολή της στη μετατροπή των 

πόλεων σε «φρούρια» (συστήματα ασφαλείας, CCTV κλπ)12. 

                                                      
9 Χ.Ζαραφωνίτου, Η πρόληψη της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο. Οι σύγχρονες τάσεις της 

εγκληματολογικής έρευνας, Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα 2003, 31. 

10 R.Wortley & L.Mazerolle, “Environmental criminology and crime analysis: situating the theory, analytic 

approach and application”, in R.Wortley & L.Mazerolle (Eds), Environmental Criminology and Crime Analysis, 

Willan Publ., USA, 2008, 1-18(1). 

11 Πρόκειται για την πολύ διαδεδομένη Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), σύμφωνα 

με την οποία "ο κατάλληλος σχεδιασμός και η αποτελεσματική χρήση του κτισμένου περιβάλλοντος μπορεί 

να οδηγήσει σε μια μείωση του φόβου και του ενδεχόμενου του εγκλήματος και σε μια βελτίωση της 

ποιότητας ζωής» (T.Crowe, Crime Prevention Through Environmental Design: Applications of Architectural 

Design and Space Management Concepts, Butterworth-Heinemann, 2000, 46). 

12 Tonry M. & Farrington D. (Eds), Building a Safer Society, The University of Chicago Press, Chicago and 

London, 1995. 
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Ήδη από τη δεκαετία του ΄80, που το φαινόμενο του συνδεόμενου με το έγκλημα φόβου13 

άρχισε να αυτονομείται στον κατάλογο των σύνθετων αστεακών προβλημάτων, 

αμερικανικές έρευνες είχαν καταγράψει ότι το εγκληματικό πρόβλημα απασχολούσε 

έντονα τους κατοίκους των μεγάλων πόλεων σε ποσοστό 71% έναντι 42% των κατοίκων των 

ημιαστικών και 32% των κατοίκων αγροτικών περιοχών14. Αντίστοιχα και τα πορίσματα της 

γνωστής γαλλικής έρευνας που με τον τίτλο «Απαντήσεις στη βία» αποτελούσε προϊόν 

μελετών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της διϋπουργικής επιτροπής που ορίσθηκε για τη 

μελέτη του φαινομένου15. Στην ίδια έρευνα ως σημαντικότεροι λόγοι εξάπλωσης της βίας 

επισημαίνονται ιεραρχικά: οι πυκνοκατοικημένες πόλεις (83%), οι κοινωνικές ανισότητες 

(79%), η πρόκληση του χρήματος (79%) και η ανεργία (72%).  

Από τα παραπάνω ενδεικτικά, γίνεται σαφής η σύνδεση του περιβάλλοντος της πόλης με το 

φαινόμενο της βίας αλλά και με τη συνεπακόλουθη αύξηση του φόβου και της 

ανασφάλειας που βιώνουν οι κάτοικοί της, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν είναι βέβαιοι 

ότι «θα συμβούν εγκλήματα στη γειτονιά τους» και ότι «σε περίπτωση εγκληματικής 

επίθεσης οι γείτονές τους δεν θα καλούσαν την αστυνομία» στην οποία επαφίεται κατά τη 

γνώμη τους το έργο της αντιμετώπισης του εγκλήματος16. Η  αίσθηση αυτή συνδέει έτσι, το  

φόβο του εγκλήματος όχι μόνο με το έγκλημα αλλά και με τη μη λειτουργία κοινωνικών 

δικτύων της κοινότητας και άτυπου κοινωνικού ελέγχου. 

Στη χώρα μας, τα προβλήματα της εγκληματικότητας ήταν παραδοσιακά πολύ μικρότερα 

σε σχέση με τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες. Παρόλα αυτά τα τελευταία είκοσι χρόνια, 

διαπιστώνεται μια εξέλιξη ποσοτικά αυξητική αλλά και ποιοτικά οξυμένη17. Τα 

                                                      
13 Χ.Ζαραφωνίτου, Ο φόβος του εγκλήματος. Εγκληματολογικές προσεγγίσεις και προβληματισμοί με βάση την 

εμπειρική διερεύνηση του φαινομένου στο εσωτερικό της Αθήνας, Μελέτες Ευρωπαϊκής Νομικής Επιστήμης, 

Εκδ. Α.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2002, ελληνικά/αγγλικά. 

14 W.Skogan, « La sécurité dans les grandes villes américaines », Revue internationale de criminologie et de 

police technique, 4/1983, 24-34. 

15 A. Peyrefitte (Commission), Réponses à la violence, Presses Pocket, Paris 1977. 

16 S.Boggs, “Formal and informal crime control: An explanatory study of urban, suburban and rural 

orientations”, The Sociological Quarterly, 12/1971, 319-327. 

17 Κ.Δ.Σπινέλλη, «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η φαινομενολογία της», στο Α.Γιωτοπούλου-

Μαραγκοπούλου (Δ/ση Εκδ.), Η εγκληματολογία απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις. Επετειακό Συνέδριο για 

τα τριάντα χρόνια δράσης της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας, Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2011, 45-70. 
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σημαντικότερα χαρακτηριστικά της σημερινής εγκληματικότητας  αποτελούν αφενός, η 

συνεχώς αυξανόμενη χρήση βίας που συνοδεύει τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και 

αφετέρου, η σύνδεση του οργανωμένου εγκλήματος με τη λεγόμενη εγκληματικότητα του 

«δρόμου» (πορνεία, ναρκωτικά, ληστεία, επαιτεία κλπ).  

Παρότι οι ευρωπαϊκές στατιστικές κατατάσσουν την Ελλάδα κάτω από το μέσο όρο στο 

επίπεδο της θυματοποίησης, την κατατάσσουν αντίθετα στην πρώτη θέση όσον αφορά το 

επίπεδο του φόβου του εγκλήματος και της ανασφάλειας18.  

Θα πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι ο φόβος του εγκλήματος είναι μια σύνθετη έννοια 

και δεν συναρτάται μόνο με το ίδιο το έγκλημα αλλά και με μια σειρά παράγοντες που 

συνδέονται με γενικότερες συνθήκες που κάνουν κάποιες κατηγορίες πληθυσμού να 

νιώθουν ατομικά και κοινωνικά πιο ευάλωτες (πχ. οικονομική κατάσταση, υποβάθμιση της 

ποιότητας ζωής, επιδείνωση των περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής κατοικίας κλπ).  

Ένας διεθνώς αποδεκτός ορισμός του φόβου του εγκλήματος είναι ότι αποτελεί “μια λογική 

ή παράλογη κατάσταση συναγερμού ή ανησυχίας που προκαλείται από την πεποίθηση ότι 

κάποιος κινδυνεύει να γίνει θύμα εγκλήματος”19 και ως εκ τούτου, θεωρείται ως δεδομένο 

ότι όσοι φοβούνται είναι πεισμένοι πως “το έγκλημα αποτελεί μια απειλή πραγματική και 

δεόντως σοβαρή, ώστε να επηρεάζει τη διαχείριση της καθημερινότητας σε ατομικό 

επίπεδο”20. Στο πλαίσιο αυτό, και τηρουμένων των αναλογιών που απορρέουν από τις 

εκάστοτε ιδιαιτερότητες, πολλοί είναι εκείνοι που προβαίνουν σε λήψη μέτρων 

αυτοπροστασίας, αυτοπεριορισμούς κυκλοφορίας και επαφών με άτομα και καταστάσεις 

που προσλαμβάνονται ως ‘απειλητικές’, ενώ δεν είναι καθόλου σπάνια και η εκδήλωση 

έντονων τιμωρητικών ή ακόμα και ξενοφοβικών στάσεων, σύμφωνα με όσα διατυπώνει η 

διεθνής και ελληνική ερευνητική εμπειρία21. 

                                                      
18 Ch.Zarafonitou, “Criminal Victimisation in Greece and the Fear of Crime: A 'Paradox' for Interpretation”, 

International Review of Victimology, 16 (3), 2009, 277-300. 

19E.McLaughlin and Muncie, J., The Sage Dictionary of Criminology. Sage Publ., 2006, 164. 

20 M. Killias, Précis de Criminologie. Berne,  Staempfli Editions, 2001, 399. 

21 Ch.Zarafonitou, “Punitiveness, fear of crime and social views” in Kury, H., Shea, E. (Eds.) Punitiveness – 

worldwide perspectives, Bochum: Universitätsverlag Dr. Brockmeyer, 2011, pp. 269-294 και Ζαραφωνίτου Χ., 

Κουράκης Ν. & Συνεργάτες, (Αν)ασφάλεια, Τιμωρητικότητα και Αντεγκληματική πολιτική, Εργαστήριο 

Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών, εκδ. Α.Σάκκουλας, Αθήνα-

Κομοτηνή, 2009. 
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Εκτός, πάντως, από τη γενική σύνδεση της πόλης με το φόβο του εγκλήματος, έχει 

διαπιστωθεί ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις και στο εσωτερικό της ίδιας πόλης, έτσι ώστε 

ορισμένες συνοικίες να εμπνέουν μεγαλύτερη ανασφάλεια σε σχέση με άλλες22. Πολλοί 

είναι οι παράγοντες που εξηγούν τη διαφοροποίηση αυτή και διαφορετικής προέλευσης. 

Οι διεθνείς έρευνες θεμελιώνουν μια πολύ ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του φόβου του 

εγκλήματος και ορισμένων χαρακτηριστικών της γειτονιάς που την προσδιορίζουν ως 

«υποβαθμισμένη περιοχή» (deprived area)23, όπως είναι σπασμένα τζάμια, γκράφιτι, 

σκουπίδια στους δρόμους, ερειπωμένα κτίρια, κακός φωτισμός δημόσιων χώρων, δημόσια 

χρήση ναρκωτικών κ.λπ.  Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, οι ευκαιρίες εγκληματικής δράσης 

αυξάνονται στις εν λόγω περιοχές, όταν οι μη εγκληματικές μετακινήσεις και 

δραστηριότητες περιοριστούν εξ αιτίας του φόβου που προκαλεί η φήμη τους αυτή και 

εξαιτίας της εντύπωσης περί ανικανότητας ελέγχου του εγκλήματος στην εν λόγω περιοχή. 

Τα στάδια που ακολουθεί η μετατροπή κάποιων περιοχών της πόλης σε «ζώνες 

ανασφάλειας» αφορούν κατά κύριο λόγο τις περιοχές του κέντρου της πόλης, τις οποίες 

εγκαταλείπουν προοδευτικά οι μόνιμοι κάτοικοί τους -μεσαίας και ανώτερης κοινωνικής 

προέλευσης- ενώ στη θέση τους εγκαθίστανται μη μόνιμοι πληθυσμοί με πολλά κοινωνικά 

προβλήματα, σύμφωνα και με τη θεωρητική προσέγγιση της οικολογικής σχολής του 

Σικάγου. Η αλλαγή αυτή της φυσιογνωμίας των κατοίκων τους έχει ως συνέπεια τη 

χαλάρωση της πίεσης για προσφορά καλύτερων κρατικών υπηρεσιών και στην περίπτωση 

αυτή η εγκατάσταση δραστηριοτήτων που προσδίδουν κακή φήμη στην περιοχή είναι 

σχεδόν βέβαιη. Μέσα από ένα φαύλο κύκλο κακής φήμης, εγκατάλειψης και ανασφάλειας 

οι περιοχές αυτές στιγματίζονται ως επικίνδυνες και υποβαθμίζονται24. 

                                                      
22 M.Sutton, A.Tseloni, “Area crime and fear of crime levels: Has analysis of the British Crime survey diluted 

crime concentration and homogenised risk?”, in Zarafonitou Ch. (Guest Editor), Fear of Crime. A comparative 

approach in the European Context, Criminology Special Issue, October 2011, 32-39.  

23 G.Hideg & R.Manchin, Environment and Safety in European Capital, based on the data of the European 

International Crime Survey (EU ICS), Gallup Europe, E U I C S Working Papers. 

 

24 Χ.Ζαραφωνίτου, "Πόλη και φόβος του εγκλήματος: παραγοντικές εμπειρικές προσεγγίσεις και στρατηγικές 

πρόληψης", στο ΜΝΗΜΗ ΙΙ, Αφιέρωμα στη μνήμη Ι.Δασκαλόπουλου, Κ.Σταμάτη, Χ.Μπάκα, Σάκκουλας, Αθήνα 

1996, Τ.Γ’, 801-818. 
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Σύμφωνα με την ελληνική ερευνητική εμπειρία25, προκύπτει ότι οι κάτοικοι της 

πρωτεύουσας, και κυρίως ορισμένων περιοχών της, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 

εγκληματικότητας στην καθημερινότητά τους. Πολύ περισσότερο μάλιστα που λόγω των 

σημαντικών κοινωνικοοικονομικών, δημογραφικών και πολιτισμικών αλλαγών που 

συνέβησαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, μια σειρά κοινωνικά προβλήματα (όπως η 

ανεργία) οξύνθηκαν ενώ άλλα ακόμη σοβαρότερα έκαναν την εμφάνισή τους (όπως εκείνο 

των αστέγων).  

Είναι προφανές ότι η οικονομική κρίση και η παγκοσμιοποίηση δεν άφησαν ανεπηρέαστη 

ούτε την εγκληματικότητα, η ποσοτική και ποιοτική μετεξέλιξη της οποίας είναι ενδεικτική 

της γενικότερης επιδείνωσής της. Έτσι και παρότι δεν επαληθεύεται άμεση σύνδεση μεταξύ 

μακροκοινωνικών φαινομένων με ατομικές συμπεριφορές, το περιβάλλον της κρίσης, με τη 

γενικότερη έννοια, συναρτάται θετικά με τη δημιουργία ανομικών και συγκρουσιακών 

καταστάσεων, όπως η εγκληματικότητα, με συνέπεια να αυξάνουν τις ατομικές και 

κοινωνικές ανασφάλειες των πολιτών.  

Η θέση αυτή δεν νομιμοποιεί ουδεμία άμεση σύνδεση της εγκληματικότητας με οικονομικά 

ευάλωτα άτομα ή περιοχές26, δεδομένης της αδιαμφισβήτητης διαφοροποίησης της 

ατομικής συμπεριφοράς ακόμη και σε ομοειδείς συνθήκες καθώς και της 

αποστασιοποίησης της μεγαλύτερης μερίδας των κατοίκων από την εγκληματικότητα 

ακόμα και σε περιοχές με ιδιαίτερα υψηλούς εγκληματικούς δείκτες. Κάθε απόπειρα για 

διαφορετική ερμηνεία επικρίθηκε ως αφοριστική και χαρακτηρίσθηκε ως «οικολογική 

απάτη» (ecological fallacy)27. Τα πορίσματα, άλλωστε, της πολύ γνωστής έρευνας του 

B.Lander για την παραβατικότητα ανηλίκων στη Βαλτιμόρη28, θεμελίωσαν τη σύνδεσή της 

με περιοχές και πληθυσμιακές ομάδες ασταθούς κανονιστικού και αξιακού πλαισίου, 

                                                      
25 Zarafonitou Ch. “Fear of crime in contemporary Greece: Research evidence”, in Ch.Zarafonitou (Guest 

Editor), Special Issue: Fear of crime. A comparative approach in the European context”, CRIMINOLOGY, October 

2011, pp.50-63. Χ.Ζαραφωνίτου κ.ά., “Υπάρχουν “ghettos” στο κέντρο της Αθήνας; Μια εγκληματολογική 

αναδόμηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων των κατοίκων της περιοχής”, στον Τιμητικό Τόμο εις μνήμην 

Καθηγητή Χρίστου Δέδε , Ν.Κουράκης (Επιμ. έκδ.& Συντον.), εκδ. Α. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2013, 

σ.σ.149-178  &  Προδημοσίευση στο ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, τ. 2/2012. 

26 Γ.Πανούσης, Εγκληματολογικοί Ανα-στοχασμοί, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2009, 123. 

27 P. & P.Brantingham, Patterns in crime, MacMillan Publ, Co, New York, 1983, 313. 

28 B.Lander, Towards an understanding of juvenile delinquency, AMS Press, New York, 1970, 88-89. 
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ενδεικτικού της πολιτισμικής ανομίας29, και όχι με αυτή καθαυτή την κακή οικονομική 

κατάσταση.  

 

Από το 1990 και μετά υιοθετήθηκε η «πολιτική της ποιότητας ζωής» στον αγγλοσαξονικό 

χώρο, γιατί θεωρήθηκε ιδιαίτερα δημοφιλής λόγω της σύνδεσής της με «την αλλαγή 

αντίληψης του κοινού προς μια θετική κατεύθυνση». Βάσει της πολιτικής αυτής, τα 

προτεινόμενα μέτρα εστιάζουν στο άμεσο τοπικό περιβάλλον, στη γειτονιά, στην 

κοινότητα ή στην τοπική κοινωνία, ανάλογα με το κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο 

εφαρμογής παρόμοιων πολιτικών. Η στροφή προς την ‘κοινότητα’, η οποία είχε ξεκινήσει 

ήδη από το 1960, είναι ιδιαίτερα εμφανής πλέον και μέσα από τη λεγόμενη 

«περιβαλλοντική εγκληματολογία» έχει συστηματοποιήσει μια σειρά μεθόδους και 

τεχνικές πρόληψης εγκληματικότητας μέσω κυρίως περιβαλλοντικού σχεδιασμού. 

Βασισμένη στο θεωρητικό πλαίσιο της Σχολής του Σικάγου, η «οικολογική» προσέγγιση του 

εγκληματικού φαινομένου μεταθέτει το κέντρο βάρους της κοινωνικοποιητικής 

διαδικασίας από το άτομο στην κοινότητα και μέσα από την εφαρμογή του πρώτου 

προγράμματος κοινοτικής πρόληψης στο Σικάγο το 1932 (Chicago Area Project) επιχειρεί 

την αναβάθμιση των περιβαλλοντικών (φυσικών και κοινωνικών) παραμέτρων, έτσι ώστε 

να μην αποτύχει η κοινότητα στον κοινωνικοποιητικό της ρόλο. 

Στις μέρες μας, η «υπευθυνοποίηση» της κοινότητας μαζί με την ενεργοποίηση του 

ιδιωτικού τομέα χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες τάσεις αντεγκληματικής πολιτικής με 

αναφορά σε «φράσεις-κλειδιά», όπως: ‘διεταιρικότητα’, ‘δημόσια/ιδιωτική συμμαχία’, 

‘συμπαραγωγή της ασφάλειας’, ‘ενεργοί πολίτες’ κλπ. Η τάση αυτή διεταιρικότητας μεταξύ 

κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης ή λοιπών φορέων της τοπικής κοινωνίας 

αναπτύχθηκε και στην υπόλοιπη Ευρώπη, κατά τη δεκαετία του 1980. Κυριότεροι φορείς 

αυτής της συμμετοχικής εγκληματοπροληπτικής πολιτικής είναι τα Τοπικά Συμβούλια 

Πρόληψης της Εγκληματικότητας/Παραβατικότητας.  

Έτσι, η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην πρόληψη της μικρομεσαίας 

εγκληματικότητας, μέσα από θεσμούς αντίστοιχους των τοπικών συμβουλίων πρόληψης, 

αποτελεί δυνάμει εκδημοκρατισμό και προσφέρει ευοίωνες προοπτικές διεταιρικότητας 

                                                      
29 R.Merton, “Social structure and anomie”, American Sociological Review, 3/1938, 672-682. 

 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΑΚΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 

19 

 

και κοινωνικής αλληλεγγύης, όταν προωθούνται μέτρα κοινωνικής πρόληψης, ενίσχυσης 

των κοινωνικοποιητικών δομών και βελτίωσης του χώρου/περιβάλλοντος. 
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II.  ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η έρευνα χωρίστηκε σε 3 στάδια: 

Το πρώτο στάδιο, ορίστηκε ως το στάδιο της προετοιμασίας, της χαρτογράφησης 

και της πρώτης γνωριμίας με το πεδίο. Αρχικά το ερευνητικό πεδίο χωρίστηκε  σε ισότιμες 

ερευνητικές/οικοδομικές ενότητες (στρωματοποίηση) βάσει των χωροταξικών χαρτών και 

των στοιχείων της απογραφής πληθυσμού ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η 

δειγματοληψία βάσει της παραπάνω στρωματοποίησης. Η ερευνητική ομάδα 

αποτελούμενη από 20 ερευνητές, χωρίστηκε σε 10 επιμέρους ομάδες των 2-3 ατόμων όπου 

η κάθε μια ανέλαβε 4-6 απογραφικούς τομείς (ΑπΤο) , όπως ορίζονται από την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και την συμπλήρωση περίπου 50 ερωτηματολογίων συνολικά η 

κάθε μια.  

Το δεύτερο στάδιο, χαρακτηρίζεται ως το στάδιο της συλλογής των δεδομένων. Η 

πρώτη επίσκεψη στο πεδίο και τα πρώτα ερωτηματολόγια λειτούργησαν ως πιλοτικά, 

δίνοντας την ευκαιρία να ελέγξουμε τα ερωτηματολόγια ως προς τη ροή των ερωτήσεων 

και το χρόνο συμπλήρωσης τους. Στη συνέχεια, και για περίπου 4 μήνες οι ερευνητικές 

ομάδες εβδομαδιαία και σχεδόν καθημερινά επισκέπτονταν το πεδίο σε διαφορετικές ώρες 

συμπληρώνοντας ερωτηματολόγια με τη μορφή προσωπικής συνέντευξης.  Σε αυτό το 

σημείο είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε πως κατά τη διάρκεια της έρευνας 

πραγματοποιήθηκε επιτόπια παρατήρηση με συμπλήρωση ημερολογίου έρευνας σε όλη 

την έκταση του Δήμου. 

Τέλος, το τρίτο στάδιο της έρευνας αφορά την στατιστική ανάλυση τόσο των 

ποσοτικών όσο και των ποιοτικών δεδομένων που συλλέχθηκαν. Μέσα σε 3 μήνες, η 

ερευνητική ομάδα μετέφερε όλα τα δεδομένα στη πλατφόρμα του SPSS για να αναλυθούν 

και να προκύψουν τα ερευνητικά συμπεράσματα. 

 

Η ταυτότητα της έρευνας 

Τύπος έρευνας  Ποσοτική έρευνας με προσωπικές συνεντεύξεις στους κατοίκους 

του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και χρήση δομημένου 

ερωτηματολογίου.  

Μέθοδος Για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας και την συλλογή των 
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δεδομένων  χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός μεθοδολογικών 

εργαλείων η χαρτογράφηση της περιοχής μέσω λογισμικού GIS, η 

συμπλήρωση ερωτηματολογίων και η επιτόπια παρατήρηση. 

Πληθυσμός  Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου βάση των 

προσωρινών στοιχείων της απογραφής του 2011 ανέρχεται σε 

40.413 κατοίκους αριθμός που αντιστοιχεί στο 1% του συνολικού 

πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής και στο 7,5% του συνολικού 

πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών. 

Ο ανδρικός πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε 19,1357 άτομα, 

ποσοστό 47,9%, με τον αντίστοιχο γυναικείο πληθυσμό να 

ανέρχεται σε 21,055 άτομα και ποσοστό 52,1%.*  

Δειγματοληψία Ακολουθήθηκε η μέθοδος της δυδιάστατης στρωματοποιημένης 

δειγματοληψίας στις 6.094** συνολικές κατοικίες του Δήμου 

Μοσχάτου Ταύρου.  

Το πρώτο κριτήριο στρωμάτωσης ήταν οι δημοτικές ενότητες του 

δήμου ως εξής: 

Στρώμα 1: Δημοτική Ενότητα Μοσχάτου με πληθυσμό 25.441 

κατοίκους κατανεμημένους σε 4.151 κατοικίες. 

Στρώμα 2: Δημοτική Ενότητα Ταύρου με πληθυσμός 14.972 

κατοίκους κατανεμημένους σε 1.943 κατοικίες 

Το δεύτερο κριτήριο στρωμάτωσης ήταν ο χωρισμός του 

πληθυσμού σε ισότιμες ερευνητικές/οικοδομικές ενότητες 

(οικοδομικά τετράγωνα) βάσει των χωροταξικών χαρτών και των 

στοιχείων της απογραφής πληθυσμού.  

Από κάθε οικοδομικό τετράγωνο επιλέγη τυχαίο δείγμα 

νοικοκυριών (μέσω γεννήτριας τυχαίων αριθμών) κατανεμημένο 

ανάλογα με το μέγεθος του οικοδομικού τετραγώνου. Με τον 

τρόπο αυτό εξασφαλίστηκε η τυχαιότητα του δείγματος ως προς τα 

βασικά χαρακτηριστικά του πραγματικού πληθυσμού της έρευνας.  

Μέγεθος Δείγματος Το σχεδιασθέν μέγεθος δείγματος ανέρχεται σε 500 

ερωτηματολόγια ενώ το ποσοστό κάλυψης του δείγματος 
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ανέρχεται σε 94,8% καθώς τελικά συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο 474 κάτοικοι του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, (343 

κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Μοσχάτου και 131 κάτοικοι της 

Δημοτικής Ενότητας Ταύρου) από τους οποίους το 47,9% ήταν 

άντρες ενώ το 52,1% γυναίκες.    

Στατιστική ανάλυση Για την παρουσίαση των ευρημάτων χρησιμοποιήθηκαν 

περιγραφικές μέθοδοι (κατανομές συχνοτήτων και διαγράμματα) 

καθώς, μέθοδοι επαγωγικής στατιστική (πίνακες διασταύρωσης και 

χ2 έλεγχος συσχέτισης) καθώς και μέθοδοι γεωγραφικής 

αποτύπωσης των ευρημάτων  

Δεοντολογία Οι συμμετέχοντες συγκατατίθενται στη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων και τα προσωπικά τους στοιχεία 

προστατεύονται από το απόρρητο που προβλέπεται από την 

ερευνητική δεοντολογία. 

Οι συνεντευκτές εκπαιδεύονται για την τήρηση της μεθοδολογίας 

και ερευνητικής μεθοδολογίας 

Διάρκεια έρευνας 

πεδίου 

Έναρξη: Απρίλιος 2017 

Λήξη: Φεβρουάριος 2018 

 

*Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ., Απογραφή Μόνιμου πληθυσμού 2011, ** Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ., Απογραφή 

Κτιρίων 2011, Πίνακας 1 
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Χάρτης 1: Σημεία Ενδιαφέροντος 
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Στον 1ο χάρτη παρουσιάζονται τα σημεία ενδιαφέροντος που θα χρησιμοποιηθούν σε 

όλους τους επόμενους χάρτες καθώς και οι απογραφικοί τομείς όπως ορίζονται από την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). 

Τα σημεία ενδιαφέροντος αποτελούνται από το Αστυνομικό Τμήμα του Δήμου, το 

Δημαρχείο, τους σταθμούς του Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου (Μοσχάτο, Καλλιθέα, Ταύρος) 

και από τις εκκλησίες Αγία Σοφία, Άγιος Γεώργιος και Εσταυρωμένου που βρίσκονται στον 

Ταύρο.  

Οι απογραφικοί τομείς, οι οποίοι ορίζονται και χρησιμοποιούνται από τη ΕΛΣΤΑΤ για τη 

συλλογή δεδομένων των απογραφών έχουν υιοθετηθεί για να παρουσιαστούν τα 

δεδομένα της μελέτης. Ο Δήμος Ταύρου-Μοσχάτου αποτελείται από 55 απογραφικούς 

τομείς (ΑπΤο). 
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Χάρτης 2: Μέγεθος δείγματος 
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Στον 2ο χάρτη μπορούμε να δούμε τον αριθμό των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν 

σε κάθε ΑπΤο. Οι πυκνοκατοικημένες περιοχές του Δήμου έχουν καλυφθεί με υψηλό 

αριθμό ερωτηματολογίων ενώ υπάρχουν και ΑπΤο χωρίς πληθυσμό. Παρόλο που σε τρείς 

ΑπΤο (με κόκκινο στον Χάρτη 2) δεν υπάρχουν δεδομένα, δεν επηρεάζεται η συνολική 

ανάλυση διότι στην πρώτη περίπτωση, βόρεια του σταθμού Μοσχάτου, ο πληθυσμός είναι 

μικρός (μόνο 81 κάτοικοι) ενώ στις άλλες δύο περιπτώσεις, βόρεια της οδού 

Κωνσταντινουπόλεως, οι γειτονικοί ΑπΤο είναι αντιπροσωπευτικοί. 

 

III.  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΤΟΥ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  

Το δείγμα της έρευνας αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την αντιπροσώπευση του πληθυσμού 

του ερευνώμενου Δήμου, στη βάση των παρακάτω δημογραφικών και κοινωνικο-

οικονομικών χαρακτηριστικών 

 

Πίνακας 1: Κατανομή των ερωτώμενων ανάλογα με το  Φύλο, την Ηλικία, την 

Οικογενειακή, Επαγγελματική Κατάσταση και το Επίπεδο Εκπαίδευσης  

Χαρακτηριστικά δείγματος Συχνότητα  Ποσοστό  

Φύλο 
Άντρας 223 47,9% 

Γυναίκα 243 52,1% 

Σύνολο  466 100,00% 

Ηλικία 

15-19 22 4,7% 

20-29 81 17,1% 

30-39 78 16,5% 

40-49 112 23,7% 

50-59 91 19,2% 

60-69 28 5,9% 

70-79 54 11,4% 

80+ 7 1,5% 

Σύνολο  473 100,00% 
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Οικογενειακή 

Κατάσταση 

Άγαμος-η 160 34,1% 

Έγγαμος-η/Σύμφωνο συμβίωσης 247 52,7% 

Διαζύγιο/χηρεία/διάσταση 62 13,2% 

Σύνολο  469 100,00% 

Παρούσα 

επαγγελματική 

Κατάσταση 

Άνεργος 38 8,4% 

Συνταξιούχος 82 18,1% 

Φοιτητής/τρια 33 7,3% 

Δημόσιος-Ιδιωτικός Υπάλληλος 146 32,2% 

Ελεύθερος Επαγγελματίας 100 22,0% 

Έμπορος-Επιχειρηματίας 37 8,1% 

Οικιακά 18 4,0% 

Σύνολο  454 100,10% 

Επίπεδο 

εκπαίδευσης 

Δε γνωρίζω γραφή και ανάγνωση-

Απόφοιτος Δημοτικού 

25 5,3% 

Απόφοιτος τριταξίου Γυμνασίου 53 11,3% 

Απόφοιτος Λυκείου 178 37,8% 

Απόφοιτος μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια κ.λπ.) 

68 14,4% 

Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και 

ισοτίμων σχολών 

52 11,0% 

Πτυχιούχος Παν/μίου - Πολυτεχνείου 

και ισοτίμων σχολών 

75 15,9% 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού-

Διδακτορικού 

20 4,2% 

Σύνολο  471 100,0% 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά το φύλο, το δείγμα της παρούσας έρευνας που διεξήχθη στο Δήμο 

Μοσχάτου-Ταύρου είναι σχεδόν ισοκατανεμημένο μεταξύ των δύο φύλων (52,1% γυναίκες 

και 47,9% άνδρες) και σε γενικές γραμμές ανάλογο του γενικού δείγματος πληθυσμού.   
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Αναφορικά με την ηλικία των ατόμων που ρωτήθηκαν, το 23,7% ανήκε στην ηλικιακή 

ομάδα των 40-49, το 19,2% στην ηλικιακή ομάδα των 50-59,το 17,1% ήταν 20-29 ετών, το 

11,4% ήταν στην ηλικιακή ομάδα των 70-79. Με μικρότερα ποσοστά αντιπροσωπεύονται οι 

ηλικιακές ομάδες 60-69, 15-19 και 80+ ( 5,9%, 4,7% και 1,5 % αντίστοιχα). 

 

 

 

Άντρας
47,90%Γυναίκα

52,10%

15-19: 4,70%

20-29: 17,10%
30-39: 16,50%

40-49: 23,70%

50-59: 19,20%

60-69: 5,90%

70-79: 11,40%

80 + : 1,50%

Ηλικία
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Σε σχέση με την οικογενειακή τους κατάσταση, το 52,2% των συμμετεχόντων είναι 

παντρεμένοι ή έχουν κάποιο σύμφωνο συμβίωσης ενώ το 34% είναι άγαμοι. Το 13% 

δηλώνει ότι βρίσκεται σε διάσταση ή έχει πάρει διαζύγιο ή έχει χηρέψει. Τέλος, ένα μικρό 

ποσοστό 0,4% δηλώνει ότι βρίσκεται σε μια διαφορετική οικογενειακή κατάσταση από τις 

προαναφερθείσες.  

 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να δηλώσουν και την παρούσα επαγγελματική 

τους κατάσταση. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι είναι περισσότεροι 

από τους δημόσιους με ποσοστό 25,1% έναντι 7%, ενώ μεγάλη είναι και η αντιπροσώπευση 

των συνταξιούχων (18%) και των ελεύθερων επαγγελματιών (22%). Μικρότερα ποσοστά 

κατέγραψαν οι εξής κατηγορίες: άνεργοι (8,4%), φοιτητές (7,3%), έμποροι-επιχειρηματίες 

(8,1%), 4% δήλωσε ως απασχόληση τα οικιακά και 0,2% κανένα από τα παραπάνω 

επαγγέλματα.  

Άγαμος-η: 34%

Έγγαμος-
η/Σύμφωνο 

συμβίωσης: 52,20%

Διαζύγιο/χηρεία/δι
άσταση: 13%

Άλλο: 0,80%
Οικογενειακή κατάσταση

Άνεργος: 8,40%

Συνταξιούχος: 18%

Φοιτητής/τρια: 
7,30%

Δημόσιος 
Υπάλληλος: 7%

Ιδιωτικός 
Υπάλληλος: 
25,10%

Ελεύθερος 
Επαγγελματίας: 
22%

Έμπορος-
Επιχειρηματίας: 

8,10%

Οικιακά: 4%

Άλλο: 0,20% Επαγγελματική κατάσταση
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Ανάλογα με την εκπαίδευσή τους, οι ερωτηθέντες αντιπροσωπεύουν εν γένει υψηλό ή 

σχετικά υψηλό επίπεδο, εφόσον οι περισσότεροι δήλωσαν απόφοιτοι λυκείου 37,8%, το 

14,4% πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολλέγια κ.λπ.) και το 15,9% 

πτυχιούχοι πανεπιστημίων – πολυτεχνείων και ισότιμων σχολών. Ένα ποσοστό της τάξεως 

του 11% είναι πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ισότιμων σχολών και το 11,3% απόφοιτοι 

τριτάξιου γυμνασίου. Τέλος, λίγοι είναι αυτοί που απάντησαν ότι μόλις που τελείωσαν το 

δημοτικό με ποσοστό 4,5% και ακόμη λιγότεροι αυτοί οι οποίοι δεν γνώριζαν καν γραφή 

Δε γνωρίζω 
γραφή και 
ανάγνωση: 0,80%

Απόφοιτος 
Δημοτικού: 4,50%

Απόφοιτος 
τριταξίου 
Γυμνασίου: 
11,30%

Απόφοιτος 
Λυκείου: 37,80%

Πτυχιούχος μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια κ.λπ.): 14,40%

Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ισοτίμων σχολών: 11%

Πτυχιούχος Παν/μίου - Πολυτεχνείου και 
ισοτίμων σχολών: 15,90%

Κάτοχος 
Μεταπτυχιακού: 
4%

Κάτοχοι 
διδακτορικού 
τίτλου: 0,20%

Εκπαιδευτικό επίπεδο
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και ανάγνωση (0,8%) αυτοί που ήταν κάτοχοι διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου (0,2% 

και 4% αντίστοιχα). 

Πίνακας 2: Κατανομή των ερωτώμενων ανάλογα με την εθνική τους προέλευση  

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό(%) 

Ημεδαπός 445 97,4% 

Αλλοδαπός 12 2,6% 

Σύνολο 457 100% 

 

Επιπρόσθετα, η πλειονότητα των ερωτηθέντων είναι Έλληνες (ημεδαποί) με ποσοστό που 

αγγίζει το 97,4% ενώ αντίθετα το 2,6% είναι από άλλες χώρες. Επισημαίνεται ότι βασική 

προϋπόθεση συμμετοχής στο δείγμα ήταν η καλή γνώση και κατανόηση της ελληνικής 

γλώσσας ανεξαρτήτως της εθνικής προέλευσης. 

 

Πίνακας 3: Κατανομή των ερωτώμενων ανάλογα με τα έτη διαμονής στην ίδια περιοχή  

Έτη διαμονής Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Λιγότερο από 1 χρόνο 5 1,2% 

1-5 χρόνια 31 7,1% 

6-10 χρόνια 40 9,2% 

11+ χρόνια 357 82,3% 

Σύνολο 434 100% 

 

Όπως σε όλες τις έρευνες αυτής της μορφής, έτσι και στη συγκεκριμένη καταγράφονται και 

τα έτη διαμονής των ερωτώμενων στον τόπο κατοικίας τους με στόχο να ερμηνευθούν 

καλύτερα οι στάσεις τους απέναντι στα σημαντικά ζητήματα που καλούνται να 

τοποθετηθούν και αφορούν την περιοχής τους. Βάσει των απαντήσεών τους προκύπτει ότι 

η πλειονότητα του δείγματος είναι παλαιοί κάτοικοι της περιοχής. Ειδικότερα, το 82,3% 

των ερωτηθέντων δήλωσε ότι διαμένει πάνω από ένδεκα (11) χρόνια στην περιοχή και το  

9,2%, 6 με 10 χρόνια, ενώ εκείνοι που διαμένουν στην περιοχή από 1 έως 5 χρόνια με 
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ποσοστό αντιπροσωπεύουν μόνο το 7,1% και όσοι εγκαταστάθηκαν πρόσφατα στο Δήμο -

δηλαδή λιγότερο από ένα χρόνο- το 1,2%. 

 

Χάρτης 3: Χρόνια διαμονής στην περιοχή 

 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω Χάρτη 3 όπου κατανέμονται οι απαντήσεις σχετικά με 

το χρόνο διαμονής των ερωτηθέντων στην περιοχή κατοικίας του, το ποσοστό των 
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ερωτηθέντων που διαμένουν στην περιοχή του Δήμου περίοδο μικρότερη των 6 χρόνων 

παρουσιάζει υψηλή συχνότητα στου ΑπΤο πέριξ της οδού Θεσσαλονίκης και των σταθμών 

του ηλεκτρονικού σιδηρόδρομου. 

 

Πίνακας 4: Κατανομή ερωτηθέντων ανάλογα με τη δηλωθείσα οικονομική κατάσταση  

Οικονομική κατάσταση Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Ικανοποιητική 77 16,3% 

Μέτρια 265 56% 

Κακή 129 27,3% 

Σύνολο 473 100 

 

Αναφορικά με την οικονομική κατάσταση, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να την 

αξιολογήσουν μόνοι τους επιλέγοντας μία από τις τρεις απαντήσεις του πίν.4. Βάσει των 

απαντήσεών τους, καταγράφηκε ότι το 56% αξιολογεί την οικονομική του κατάσταση ως 

μέτρια, το 27,3% ως κακή και το 16,3% ως ικανοποιητική. Η συνολική εικόνα που απορρέει 

αντανακλά, άρα, μια μέτρια προς κακή οικονομική κατάσταση, εφόσον μόνο το 16,3% την 

εκτίμησε ως ικανοποιητική. 

 

 

Ικανοποιητική: 
16,30%

Μέτρια: 56,22%

Κακή: 27,30%

Οικονομική κατάσταση

Ικανοποιητική Μέτρια Κακή
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Πίνακας 5: Κατανομή των ερωτώμενων ανάλογα με το αν κατοικούν σε ιδιόκτητη ή 

μισθωμένη κατοικία   

Ιδιοκτησιακό καθεστώς κατοικίας Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Ιδιόκτητη 34 73,6% 

Μισθωμένη 125 26,4% 

Σύνολο 473 100% 

 

Ως προς το είδος της κατοικίας τους προέκυψε ότι το 73,6% διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία και 

το 26,4% μισθωμένη. Αν το στοιχείο αυτό συνεκτιμηθεί με την οικονομική κατάσταση του 

δείγματος ενισχύεται η εικόνα της μέτριας οικονομικής κατάστασης. 

 

 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ατομικά χαρακτηριστικά, η εικόνα που αντανακλά το δείγμα της 

έρευνας είναι εκείνη της μεσαίας κοινωνικο-οικονομικής διαστρωμάτωσης. 

 

 

 

 

 

Ιδιόκτητη
73,60%

Μισθωμένη
26,40%

Είδος κατοικίας

Ιδιόκτητη Μισθωμένη
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IV. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΕΥΡΉΜΑΤΑ 

 

Α.  ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 

Στην πρώτη αυτή ενότητα του ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 

προσδιορίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην περιοχή κατοικίας τους, τα 

οποία είτε συνιστούν εγκληματικές συμπεριφορές είτε απλά καταστάσεις που συνδέονται 

με την ποιότητα ζωής τους. Η αξιολόγηση της αποδιδόμενης από τους κατοίκους 

σοβαρότητας στα προβλήματα αυτά συναρτήθηκε με τη συχνότητα αναφοράς τους, όπως 

φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 6: Κατανομή εμφάνισης των παρακάτω ζητημάτων ανάλογα με τη συχνότητα 

πρόσληψής τους από τους ερωτηθέντες. 

Ζητήματα 
Συχνά 

Μερικές 

φορές 
Σπάνια Ποτέ ΔΓ/ΔΑ 

1. Διαρρήξεις οικιών 
261 150 47 10 6 

55,10% 31,60% 9,90% 2,10% 1,30% 

2. Κλοπές προσωπικών 

αντικειμένων στο δρόμο 

214 140 76 28 15 

45,20% 29,60% 16,10% 5,90% 3,20% 

3. Ληστείες 
201 148 79 29 14 

42,70% 31,40% 16,80% 6,20% 3,00% 

4. Παραμελημένα 

/εγκαταλελειμμένα κτίρια 

118 158 128 46 19 

25,20% 33,70% 27,30% 9,80% 4,10% 

5. Χρήση ναρκωτικών 
141 122 76 53 80 

29,90% 25,80% 16,10% 11,20% 16,90% 

6. Διακίνηση ναρκωτικών 
137 121 77 41 96 

29,00% 25,60% 16,30% 8,70% 20,30% 

7. Ανεπαρκής δημόσιος 104 136 118 111 4 
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φωτισμός 22,00% 28,80% 24,90% 23,50% 0,80% 

8. Παράνομη μετανάστευση 
123 114 79 56 99 

26,10% 24,20% 16,80% 11,90% 21,00% 

9. Άστεγοι 
89 143 158 60 17 

19,10% 30,60% 33,80% 12,80% 3,60% 

10. Βανδαλισμοί 

κτιρίων/δημόσιων χώρων 

κ.λπ. 

83 130 131 100 26 

17,70% 27,70% 27,90% 21,30% 5,50% 

11. Παρεμπόριο 
103 101 90 80 98 

21,80% 21,40% 19,10% 16,90% 20,80% 

12. Σκουπίδια 
86 113 142 129 0 

18,30% 24,00% 30,20% 27,40% 0,00% 

13. Επιθέσεις κατά της 

σωματικής ακεραιότητας 

42 97 173 105 56 

8,90% 20,50% 36,60% 22,20% 11,80% 

14. Παράνομη πορνεία 
41 49 73 141 166 

8,70% 10,40% 15,50% 30,00% 35,30% 

15. Δράση εγκληματικών 

κυκλωμάτων 

34 45 95 92 202 

7,30% 9,60% 20,30% 19,70% 43,20% 

16. Σεξουαλικές επιθέσεις 
8 35 157 144 124 

1,70% 7,50% 33,50% 30,80% 26,50% 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει ότι τα προβλήματα που αναφέρονται από 

τους ερωτηθέντες με μεγαλύτερη συχνότητα (βάσει των απαντήσεων «Συχνά» και 

«Μερικές φορές») ιεραρχούνται ως  εξής: 

• Στην  πρώτη κατηγορία με τα μεγαλύτερα ποσοστά αναφοράς, κατατάσσονται τρεις 

κατηγορίες εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας: διαρρήξεις, κλοπές προσωπικών 

αντικειμένων στο δρόμο και ληστείες, με ποσοστά 86,7%, 74,8% και 74,1% 

αντίστοιχα. 

• Στη δεύτερη κατηγορία με μέτρια αναφορά ακολουθούν: τα παραμελημένα 

/εγκαταλελειμμένα κτίρια (58,9%), τα ζητήματα της χρήσης ναρκωτικών (55,7%), 
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της διακίνησης ναρκωτικών (54,6%), του ανεπαρκούς φωτισμού (50,8%), της 

παράνομης μετανάστευσης (50,3%).  

• Με μικρότερη συχνότητα αναφοράς καταγράφονται: οι άστεγοι (49,7%), οι 

βανδαλισμοί κτιρίων/δημόσιων χώρων (45,4%) και τα σκουπίδια (42,3%) 

• Ακολουθούν με πολύ μικρότερη συχνότητα αναφοράς οι λοιπές κατηγορίες του 

πίνακα 6. 

Από την κατάταξη αυτή προκύπτει ότι οι κάτοικοι που συμμετείχαν στο δείγμα της 

παρούσας έρευνας, ιεραρχούν ως σημαντικότερα: 

• Πρωτίστως τα θέματα της εγκληματικότητας κατά της ιδιοκτησίας που αφορούν 

την προσωπική σφαίρα (διαρρήξεις) και την καθημερινή ζωή (κλοπές προσωπικών 

αντικειμένων στο δρόμο) με στοιχεία ενίοτε και βίας κατά των προσώπων (ληστεία) 

και 

• Δευτερευόντως θέματα που εκλαμβάνονται ως κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά εγκατάλειψης της περιοχής τους όπως οι άστεγοι, παράνομοι 

αλλοδαποί, ναρκωτικά αλλά και εγκαταλελειμμένα κτίρια, έλλειψη δημόσιου 

φωτισμού και σκουπίδια.   

 

Πίνακας 7: Ιεράρχηση των δύο σημαντικότερων προβλημάτων της περιοχής κατοικίας 

από τους ερωτηθέντες 

Σημαντικότερα προβλήματα Συχνότητα (N) Ποσοστό (%) 

Διαρρήξεις 175 22,40% 

Διακίνηση και χρήση ναρκωτικών 153 
19,50% 

Κλοπές 137 17,50% 

Ληστείες 94 12,10% 

Παράνομοι Αλλοδαποί 45 
5,80% 

Ελλιπής φωτισμός  32 4,10% 

Άστεγοι 27 3,40% 

Σκουπίδια 26 3,30% 

Επιθέσεις 19 2,40% 
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Βανδαλισμοί 14 1,90% 

Παρεμπόριο 14 1,90% 

Παραμελημένα /εγκαταλελειμμένα 

κτίρια 

14 

1,90% 

Σεξουαλικές επιθέσεις 7 0,90% 

Πορνεία 6 0,80% 

Δράση εγκληματιών κυκλωμάτων 4 
0,50% 

Άλλο 4 0,50% 

Φόβος 3 0,30% 

Ελλιπής αστυνόμευση 2 0,20% 

Κατάχρηση αλκοόλ σε νεαρές ηλικίες 2 
0,20% 

Μη στήριξη τοπικής αγοράς 2 
0,20% 

Ρομά 1 0,10% 

Αδιαφορία Δήμου 1 0,10% 

Σύνολο  782 100% 

 

Από την παραπάνω ιεράρχηση στην οποία προέβησαν όσοι προσέδωσαν μεγάλη σχετικά 

συχνότητα των προβλημάτων με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι στην περιοχή της 

κατοικίας τους, προκύπτει ότι ως σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται: 

• οι διαρρήξεις (22,40%),  

• τα ναρκωτικά (19,50%),  

• οι κλοπές (17,50%) και  

• οι ληστείες (12,10%).  
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Τα τέσσερα παραπάνω προβλήματα αντιπροσωπεύουν το 71,5% του συνόλου των 

απαντήσεων, ενώ ακολουθούν άλλα με μικρότερα ποσοστά αναφοράς. Τα εγκλήματα κατά 

της ιδιοκτησίας αντιπροσωπεύουν, εξάλλου, τα συχνότερα εμφανιζόμενα προβλήματα 

καθημερινής εγκληματικότητας βάσει και των στατιστικών εγκληματικότητας. Η αναφορά 

στις διαρρήξεις ως σημαντικότερο άλλων καταδεικνύει τη μεγάλη ανησυχία των κατοίκων 

αναφορικά με την ασφάλεια των ίδιων και της οικογένειάς τους, ενώ η επιπλέον αναφορά 

στη ληστεία αντανακλά την ανησυχία που απορρέει από τη βία που συνοδεύει τα 

εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και αποτελεί απειλή της ζωής και της σωματικής 

ακεραιότητάς τους.  

Το γεγονός ότι τα εγκλήματα αυτά είναι πολύ διαδομένα στη σύγχρονη ελληνική 

πραγματικότητα της καθημερινής ζωής στην πόλη συμπληρώνονται στην παραπάνω 

ιεράρχηση που προκύπτει από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων και από τις σχετικές με τα 

ναρκωτικά αξιόποινες συμπεριφορές, επηρεάζει την εικόνα τους σε σχέση με τις 

διαστάσεις της εγκληματικότητας, όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του παρακάτω 

πίνακα. 

 

Πίνακας 8: Κατανομή των απόψεων των ερωτώμενων αναφορικά την εξέλιξη της  

εγκληματικότητάς στο Δήμο διαμονής  

Διαρρήξεις: 22,40%

Διακίνηση και 
χρήση 

ναρκωτικών: 
19,50%

Kλοπές: 17,50%

Ληστείες: 12,10%

Παράνομοι 
αλοδαποί; 5,80%

Ελλιπής φωτισμός : 4,10%
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Εγκληματικότητα στην περιοχή Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Έχει παραμείνει ίδια 111 23,7% 

Έχει αυξηθεί 206 44% 

Έχει μειωθεί 22 4,7% 

Δεν γνωρίζω 129 27,6% 

Σύνολο 468 100% 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν για τα ποσοστά εγκληματικότητας είναι σαφής η 

εντύπωση περί αύξησης της εγκληματικότητας. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό 

του πληθυσμού (44%) πιστεύει πως η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί, ενώ ένα πολύ μικρό 

ποσοστό πιστεύει πως έχει μειωθεί (4,7%). Λιγότεροι από το ένα τέταρτο (23,7%) του 

δείγματος απαντούν ότι έχει παραμείνει ίδια, ενώ το 27,65% δεν γνωρίζει. 

 Από τις απαντήσεις όσων πιστεύουν ότι η εγκληματικότητα αυξήθηκε, προκύπτει και η 

σχετική με τα είδη των εγκλημάτων που παρουσιάζουν μεγαλύτερη αύξηση τα τελευταία 

χρόνια στο Δήμο διαμονής τους (πίν.9). 

 

Πίνακας 9: Κατανομή των εγκλημάτων που θεωρήθηκε ότι παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

αύξηση τα τελευταία χρόνια στο Δήμο διαμονής των ερωτώμενων 

Είδη αδικημάτων που αυξήθηκαν  Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Κλοπές 95 27% 

Διαρρήξεις 75 21,30% 

Ληστείες 70 20% 

Διακίνηση -  Χρήση ναρκωτικών 60 
17,10% 

Επιθέσεις 15 4,20% 

Παράνομη μετανάστευση 12 
3,40% 

Παρεμπόριο 5 1,40% 

Πορνεία παράνομη 4 1,10% 

Βανδαλισμός 4 1,10% 
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Τσαντάκηδες 2 0,50% 

Φτώχεια – χωρισμοί 2 0,50% 

Ερωτικές ανθρωποκτονίες 1 
0,30% 

Μοτοσικλέτες 1 0,30% 

Παραβατικότητα των ρομά 1 
0,30% 

Άστεγοι 1 0,30% 

Σεξουαλικές επιθέσεις 1 0,30% 

Συμμορίες 1 0,30% 

Φαινόμενα εκφοβισμού 1 0,30% 

Φόβος για παιδοφιλικές τάσεις – 

κίνηση σε παιδικές χαρές 

1 

0,30% 

Σύνολο 352 100% 

 

 

 

Τα είδη αδικημάτων που θεωρήθηκε από τους ερωτηθέντες ότι παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη αύξηση τα τελευταία χρόνια στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου είναι τα εξής:  

• κλοπές (27%),  

• διαρρήξεις (21,30%),  

• ληστείες (20%),  

Κλοπές: 27%

Διαρρήξεις: 21,30%

Ληστείες: 20%

Διακίνηση - Χρήση 
ναρκωτικών: 17,10%

Επιθέσεις: 4,20%

Παράνομη 
μετανάστευση: 
3,40%
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• διακίνηση και χρήση ναρκωτικών (17,10%).  

Πρόκειται για τις προαναφερθείσες από το δείγμα μορφές εγκληματικών προβλημάτων 

που ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν συχνότερα στην καθημερινότητά τους (πίν.9), ενώ 

ακολουθούν άλλα αδικήματα με μικρότερα ποσοστά καταγραφής. 

 

➢ Επιχειρώντας να εξηγηθεί η προέλευση αυτής της εντύπωσης περί αύξησης της 

εγκληματικότητας, αναλύθηκαν διασταυρωμένα τα δεδομένα της έρευνας και 

διαπιστώθηκε ότι όσοι εξέφρασαν παρόμοια πεποίθηση έχουν καταγράψει 

προηγούμενη προσωπική εμπειρία θυματοποίησης.  

➢ Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι όσοι έχουν θυματοποιηθεί θεωρούν σε 

διπλάσιο περίπου ποσοστό από τους υπόλοιπους (63,3% έναντι 39,7%) ότι τα 

τελευταία χρόνια η εγκληματικότητα στο Δήμο έχει αυξηθεί. Αντίθετα, είναι 

υψηλότερα τα ποσοστά των ερωτώμενων που δεν έχουν θυματοποιηθεί και είτε 

θεωρούν ότι η εγκληματικότητα στο Δήμο παραμένει η ίδια (24,5% έναντι 20,3%) ή 

έχει μειωθεί (5,5% έναντι 1,3%) είτε δε γνωρίζουν κάτι σχετικά με αυτό (30,3% 

έναντι 15,2%). Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι η συσχέτιση μεταξύ του θεωρούμενου 

επιπέδου της εγκληματικότητάς του Δήμου με την εμπειρία θυματοποίησης είναι 

στατιστικά σημαντική (𝜒2 = 16,624, 3 𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,01). 
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Πίνακας Δ1: Προσλαμβανόμενη αύξηση ή μείωση της εγκληματικότητάς στο Δήμο 

Εμπειρία Άμεσης Θυματοποίησης 

Θεωρείτε ότι τα τελευταία χρόνια 

η εγκληματικότητα στο Δήμο: 

Μέσα στο χρόνο που πέρασε, 

έγινα θύμα ενός ή 

περισσοτέρων ποινικών 

αδικημάτων 

Μέσα στο 

χρόνο που 

πέρασε, έγινα 

θύμα ενός ή 

περισσοτέρων 

ποινικών 

αδικημάτων 

Ναι Όχι 

Έχει παραμείνει 

ίδια 

Απαντήσεις 16 93 109 

Ποσοστά %  20,3% 24,5% 23,7% 

Έχει αυξηθεί Απαντήσεις 50 151 201 

Ποσοστά %  63,3% 39,7% 43,8% 

Έχει μειωθεί Απαντήσεις 1 21 22 

Ποσοστά %  1,3% 5,5% 4,8% 

Δεν γνωρίζω Απαντήσεις 12 115 127 

Ποσοστά %  15,2% 30,3% 27,7% 

Σύνολο Απαντήσεις 79 380 459 

Ποσοστά %  100,0% 100,0% 100,0% 

Σημείωση: Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντική  

(𝜒2 = 16,624, 3 𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,01) 

 

Μέσα από διασταυρωμένη ανάλυση, διαπιστώθηκε επίσης πως η εντύπωση περί αύξησης 

της εγκληματικότητας επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την ανασφάλεια των κατοίκων, 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  
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Πίνακας Δ2: Φόβος εγκλήματος ανάλογα με τη θεωρούμενη αύξηση ή μείωση της 

εγκληματικότητάς στο Δήμο 

Θεωρείτε ότι τα τελευταία χρόνια η 

εγκληματικότητα στο Δήμο: 

Αισθάνομαι ασφαλής όταν 

κυκλοφορώ μόνος/η όταν 

βραδιάζει 
Σύνολο 

Πολύ ή 

αρκετά 

ασφαλή 

Λίγο ή 

καθόλου 

ασφαλής 

Έχει παραμείνει 

ίδια 

Απαντήσεις 80 30 110 

Ποσοστά %  
72,7% 27,3% 100,0% 

30,5% 14,8% 23,7% 

Έχει αυξηθεί Απαντήσεις 89 115 204 

Ποσοστά %  
43,6% 56,4% 100,0% 

34,0% 56,7% 43,9% 

Έχει μειωθεί Απαντήσεις 17 5 22 

Ποσοστά %  
77,3% 22,7% 100,0% 

6,5% 2,5% 4,7% 

Δεν γνωρίζω Απαντήσεις 76 53 129 

Ποσοστά %  
58,9% 41,1% 100,0% 

29,0% 26,1% 27,7% 

Σύνολο 

Απαντήσεις 262 203 465 

Ποσοστά %  
56,3% 43,7% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 

Σημείωση: Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντική  

(𝜒2 = 29,679, 3 𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,01) 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι θεμελιώνεται συσχέτιση μεταξύ φόβου 

εγκλήματος και προσλαμβανόμενης αύξησης της εγκληματικότητάς στο Δήμο, ενώ 

διαπιστώθηκε ότι η συσχέτιση αυτή είναι στατιστικά σημαντική (𝜒2 = 29,679, 3 𝛽. 𝜀, 𝑝 <

0,01)και αμφίδρομη.  
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Ειδικότερα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αισθάνονται πιο ασφαλείς όσοι θεωρούν ότι τα 

τελευταία χρόνια η εγκληματικότητα στο Δήμο έχει μειωθεί (ποσοστό 77,3%) ή έστω έχει 

παραμείνει ίδια (ποσοστό 72,7%). Αντίθετα, όσοι δεν γνωρίζουν και κυρίως όσοι θεωρούν 

ότι η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί αισθάνονται ασφαλείς σε ποσοστά σαφώς 

χαμηλότερα (58,9% και 43,6% αντίστοιχα). 

 

Β. ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

Στην ερώτηση «Πόσο ασφαλείς αισθάνεστε όταν κυκλοφορείτε μόνος/η στην περιοχή 

του δήμου που κατοικείτε, όταν βραδιάζει», η οποία αποτελεί την ερώτηση που 

χρησιμοποιείται διεθνώς αλλά και στις προηγούμενες έρευνες της επιστημονικά 

υπεύθυνης για τη διάγνωση των διαστάσεων του φόβου του εγκλήματος, οι 

απαντήσεις περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα 10.   

 

Πίνακας 10: Κατανομή των ερωτώμενων ανάλογα με το πόσο ασφαλείς αισθάνονται να 

κυκλοφορούν μόνοι όταν βραδιάζει  

Ασφάλεια-Ανασφάλεια Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Πολύ ασφαλής 64 13,6% 

Αρκετά ασφαλής 200 42,5% 

Λίγο ασφαλής 131 27,8% 

Καθόλου ασφαλής 76 16,1% 

Σύνολο 471 100% 

 

Τα ποσοστά της απάντησης «πολύ ασφαλής» είναι τα μικρότερα (13,6%) όλων και 

μικρότερα της απάντησης «καθόλου ασφαλής» (16,1%). Ωστόσο το μεγαλύτερο ποσοστό 

(42,5%) συγκεντρώνει η απάντηση «σχετικά ασφαλής». Δεδομένου ότι η απάντηση «λίγο 

ασφαλής» αντιπροσωπεύει το 27,8%, η συνολική εικόνα που απορρέει από το παραπάνω 

ερώτημα είναι οι μετριασμένες απαντήσεις («Αρκετά ασφαλής» και «Λίγο ασφαλής»). Σε 

κάθε περίπτωση, πάντως, η πλειονότητα του δείγματος (56,1%) αισθάνεται μεγάλη ή 
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σχετική ασφάλεια έναντι του 43,9% που αισθάνεται λιγότερη ή καθόλου ασφάλεια. 

Παρότι το ποσοστό αυτό (43,9%) είναι μικρότερο, δεν παύει να είναι σημαντικό. 

Στον παρακάτω Χάρτη 4 παρουσιάζονται τα σχετικά με την ασφάλεια του δείγματος 

δεδομένα.  

Χάρτης 4: Αίσθημα ασφάλειας 
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Από την εν λόγω αποτύπωση προκύπτει ότι οι κάτοικοι στους ΑπΤο βόρεια του Δημαρχείου 

αισθάνονται κατά βάση ασφαλείς. Αντίθετα, οι ΑπΤο με επικρατέστερο το αίσθημα 

ανασφάλειας καταγράφονται κυρίως γύρω από την οδό Θεσσαλονίκης 

συμπεριλαμβανομένων και των σταθμών του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου καθώς σε 

περιοχές του Ταύρου όπου οι ΑπΤο γειτονεύουν με περιοχές μη κατοικήσιμες (νότια της 

Πέτρου Ράλλη). 

 

Από τα άτομα που απάντησαν ότι αισθάνονται λίγο ή καθόλου ασφαλείς ζητήθηκε να 

αναφέρουν τις ποιες εγκληματικές συμπεριφορές τους προξενούν αυτή την ανασφάλεια 

(πιν. 11). 

 

Πίνακας 11: Κατανομή των εγκληματικών συμπεριφορών που προξενούν ανασφάλεια 

στους κατοίκους του Δήμου 

Συμπεριφορές που προκαλούν 

ανασφάλεια 
Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Οι κλοπές-διαρρήξεις 75 37,5% 

Οι ληστείες 52 26% 

Τα ναρκωτικά 27 13,5% 

Οι επιθέσεις κατά της 

ζωής/σωματικής ακεραιότητας 
35 17,5% 

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις 2 1% 

Η παρουσία συμμοριών 5 2,5% 

Οι σεξουαλικές επιθέσεις 4 2% 

Σύνολο 200 100% 

 

Η ανασφάλεια, βάσει των απαντήσεων του δείγματος, φαίνεται να είναι απόρροια –κατά 

κύριο λόγο- των κλοπών/διαρρήξεων (37,5%), των ληστειών (26%), των επιθέσεων κατά της 

ζωής και της σωματικής ακεραιότητας (17,5%) και των ναρκωτικών (13,5%). Πρόκειται για 
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τα προαναφερθέντα εγκλήματα στα οποία προστίθενται και οι απειλές κατά της ζωής που 

πιθανώς συνδέονται με αυτά. 

Αντίστοιχα τοποθετήθηκαν και για τους λόγους με τους οποίους συνδέεται η ανασφάλειά 

τους σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον επόμενο πίν.12. 

 

Πίνακας 12: Κατανομή των λόγων που συνδέονται με την ανασφάλεια των κατοίκων του 

Δήμου 

Λόγοι που συνδέονται με την 

ανασφάλεια 
Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Ελλιπής αστυνόμευση 133 35,2% 

Ερημικοί και κακοφωτισμένοι 

δρόμοι και περιοχές 
81 21,4% 

Παρουσία πολλών μεταναστών 46 12,2% 

Διακίνηση και χρήση 

ναρκωτικών 
28 7,4% 

Εγκαταλελειμμένα κτίρια 21 5,6% 

Φήμη ότι στη περιοχή 

διαπράττονται αδικήματα 
14 3,7% 

Εγκατάλειψη της περιοχής 13 3,4% 

Δράση κυκλωμάτων 

κακοποιών 
13 3,4% 

Αδιαφορία περιστατικών σε 

περιπτώσεις εγκληματικής 

επίθεσης 

11 2,9% 

Υψηλοί δείκτες 

εγκληματικότητας 
10 2,6% 

Έλλειψη επαφών με τους 

γείτονες 
5 1,3% 
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Πολυκοσμία 2 0,5% 

Πορνεία 1 0,3% 

Σύνολο 378 100,0% 

 

Στο πλαίσιο αυτό, οι ερωτηθέντες που αισθάνονται ανασφαλείς ιεράρχησαν ως 

σημαντικότερους λόγους που συνδέονται με την ανασφάλειά τους: 

• την ελλιπή αστυνόμευση (35,2%) 

• τους ερημικούς και κακοφωτισμένους δρόμους και περιοχές (21,4%) 

• την παρουσία πολλών μεταναστών (12,2%) 

Ακολουθούν η διακίνηση και χρήση ναρκωτικών (7,4%) και τα εγκαταλελειμμένα κτίρια 

(5,6%) και άλλοι λόγοι με μικρότερα ποσοστά. 

Πέραν των εγκληματικών συμπεριφορών που συνδέονται με την ανασφάλειά τους και των 

γενικότερων λόγων που συνδέονται με αυτήν, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αναφέρουν και 

τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των περιοχών του Δήμου τους που τους εμπνέουν 

μεγαλύτερη ανασφάλεια.  

Πίνακας 13: Χαρακτηριστικά περιοχών του Δήμου που προκαλούν ανασφάλεια  

Χαρακτηριστικά περιοχών 

ανασφάλειας Συχνότητα Ποσοστό 

Ελλιπής φωτισμός 145 25,10% 

Ερημικοί δρόμοι και περιοχές 
119 20,60% 

Διακίνηση και χρήση ναρκωτικών 
64 11,10% 

Ελλιπής αστυνόμευση 49 8,50% 

Αλλοδαποί-Μετανάστες 
42 7,30% 

Φήμη επικίνδυνης ή κακόφημης 

περιοχής 35 6,10% 

Κλοπές 29 5,10% 

Εγκαταλελειμμένα κτήρια – 

Εγκατάλειψη περιοχής 17 2,90% 
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Ληστείες 14 2,40% 

Άλλο 10 1,70% 

Συμμορίες 9 1,50% 

Πορνεία 8 1,40% 

Ρομά 7 1,20% 

Άστεγοι 6 1,10% 

Επιθέσεις 6 1,10% 

Δεν κυκλοφορεί κόσμος 6 1,10% 

Διαρρήξεις 5 0,80% 

Έλλειψη γειτόνων 3 0,50% 

Κοινωνικοί λόγοι 2 0,30% 

Άγνωστοι 1 0,20% 

Σύνολο 577 100% 

 

Οι βασικότεροι λόγοι πρόκλησης ανασφάλειας σε ορισμένες περιοχές του Δήμου τους –

σύμφωνα με τους ίδιους τους ερωτηθέντες- είναι οι εξής:  

• ελλιπής φωτισμός (25,10%),  

• ερημικοί δρόμοι και περιοχές (20,60%),  

• διακίνηση και χρήση ναρκωτικών (11,10%),  

• ελλιπής αστυνόμευση (8,50%)  

• αλλοδαποί- μετανάστες (7,30%) και  

• κλοπές (5,10%)  

• ενώ ακολουθούν άλλα αδικήματα με μικρότερα ποσοστά καταγραφής. 
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➢ Προκειμένου να εξετασθεί εις βάθος η προέλευση του φόβου του εγκλήματος, 

εξετάσθηκαν αρχικά τα χαρακτηριστικά των υποκειμένων της έρευνας που δήλωσαν 

ως λίγο ή καθόλου ασφαλείς. Η εικόνα που προκύπτει από τη διασταυρωμένη 

ανάλυση των δεδομένων είναι η ακόλουθη. 

Πίνακας Δ3: Φόβος εγκλήματος ανάλογα με το φύλο 

Φύλο 

Αισθάνομαι ασφαλής όταν κυκλοφορώ 

μόνος/η όταν βραδιάζει 
Σύνολο 

Πολύ ή αρκετά 

ασφαλής 

Λίγο ή καθόλου 

ασφαλής 

Άντρας 
Απαντήσεις 156 66 222 

Ποσοστά %  70,3% 29,7% 100,0% 

Γυναίκα Απαντήσεις 102 139 241 

Ελλιπής φωτισμός: 
25,10%

Ερημικοί δρόμοι και 
περιοχές: 20,60%

Διακίνηση και χρήση ναρκωτικών: 11,10%

Ελλιπής αστυνόμευση: 8,50%

Παράνομοι αλλοδαποί: 7,30%

Φήμη ότι στη περιοχή διαπράττονται αδικήματα και γενικά ότι 
συμβαίνουν διάφορα ή κακόφημη περιοχή: 6,10%

Κλοπές: 5,10%
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Ποσοστά %  42,3% 57,7% 100,0% 

Σύνολο 
Απαντήσεις 258 205 463 

Ποσοστά %  55,7% 44,3% 100,0% 

Σημείωση: Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντική  

(𝜒2 = 36,579, 1 𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,01) 

 

Στα δεδομένα εφαρμόστηκε ο στατιστικός έλεγχος 𝜒2 προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο 

φόβος εγκλήματος σχετίζεται με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων. Αρχικά 

εξετάστηκε, αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φύλου (άντρας – γυναίκα) και του φόβου 

εγκλήματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ 

των δύο μεταβλητών (𝜒2 = 36,579, 1 𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,01) με τους άνδρες (ποσοστό 70,3%) να 

αισθάνονται πιο ασφαλείς όταν κυκλοφορούν μόνοι όταν βραδιάζει σε σύγκριση με τις 

γυναίκες (ποσοστό 42,3%). 

 

Πίνακας Δ4: Φόβος εγκλήματος ανάλογα με την ηλικία 

Ηλικία 

Αισθάνομαι ασφαλής όταν κυκλοφορώ 

μόνος/η όταν βραδιάζει 

Σύνολο 
Πολύ ή αρκετά 

ασφαλής 

Λίγο ή 

καθόλου 

ασφαλής 

15-19 
Απαντήσεις 18 4 22 

Ποσοστά %  81,8% 18,2% 100,0% 

20-29 
Απαντήσεις 52 29 81 

Ποσοστά %  64,2% 35,8% 100,0% 

30-39 
Απαντήσεις 53 22 75 

Ποσοστά %  70,7% 29,3% 100,0% 

40-49 
Απαντήσεις 59 53 112 

Ποσοστά %  52,7% 47,3% 100,0% 

50-59 
Απαντήσεις 42 49 91 

Ποσοστά %  46,2% 53,8% 100,0% 
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60- 
Απαντήσεις 40 49 89 

Ποσοστά %  44,9% 55,1% 100,0% 

Σύνολο 
Απαντήσεις 264 206 470 

Ποσοστά %  56,2% 43,8% 100,0% 

Σημείωση:Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντική  

(𝜒2 = 23,219, 5𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,01) 

 
Εξετάζοντας το φόβο του εγκλήματος σε σχέση με την ηλικία των ερωτηθέντων προκύπτει 

μια ανάλογη σχέση μεταξύ ηλικίας και ανασφάλειας, δεδομένου ότι τα νεαρής ηλικίας 

άτομα που αντιστοιχούν στις ηλικιακές κατηγορίες 15 έως 39 ετών αισθάνονται πιο 

ασφαλή σε σχέση με τα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, που περιλαμβάνονται στις ηλικιακές 

κατηγορίες άνω των 40 ετών. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα Δ4, τα ποσοστά ασφάλειας 

στις ηλικιακές κατηγορίες 15 έως 39 ετών κυμαίνονται από 64,2% έως 81,8%, ενώ στις 

ηλικιακές κατηγορίες άνω των 40 ετών τα αντίστοιχα ποσοστά κυμαίνονται από 44,9 (και 

αντιστοιχούν στην ηλικιακή κατηγορία άνω των 60 ετών) έως 52,7% (και αντιστοιχούν στην 

ηλικιακή κατηγορία 40-49 ετών). Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών είναι στατιστικά 

σημαντική (𝜒2 = 23,219, 5𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,01). 

 

Πίνακας Δ5: Φόβος εγκλήματος ανάλογα με τα έτη διαμονής στην περιοχή 

Έτη διαμονής στην 

περιοχή 

Αισθάνομαι ασφαλής όταν κυκλοφορώ 

μόνος/η όταν βραδιάζει 

Σύνολο 
Πολύ ή αρκετά 

ασφαλής 

Λίγο ή 

καθόλου 

ασφαλής 

έως 5 

έτη 

Απαντήσεις 26 10 36 

Ποσοστά %  72,2% 27,8% 100,0% 

6έως 10 

έτη 

Απαντήσεις 23 15 38 

Ποσοστά %  60,5% 39,5% 100,0% 

11 + 

έτη 

Απαντήσεις 203 154 357 

Ποσοστά %  56,9% 43,1% 100,0% 
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Σύνολο 
Απαντήσεις 252 179 431 

Ποσοστά %  58,5% 41,5% 100,0% 

Σημείωση: Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών δεν είναι στατιστικά σημαντική (𝜒2 =
3,250, 2𝛽. 𝜀, 𝑝≥0,10) 

 

Παρότι η συσχέτιση ανασφάλειας με διάρκεια διαμονής στην περιοχή δεν καταλήγει σε 

στατιστικά σημαντικές διαπιστώσεις, καταγράφεται ωστόσο θετική με τους παλαιότερους 

κατοίκους να εμφανίζονται περισσότερο ανασφαλείς συγκριτικά με τους νεότερους  

(43,%  στους διαμένοντες πάνω 11 έτη, 39,5% 6-10έτη και 27,8% έως 5 έτη).  

 

Πίνακας Δ6: Φόβος εγκλήματος ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση 

Σημείωση: Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντική  

(𝜒2 = 8,140, 2𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,05) 

 
Ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, η διασταυρωμένη ανάλυση οδηγεί στη 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ διαζυγίου/χηρείας/διάστασης και ανασφάλειας 

(51,6%) και –αντιστρόφως- μεταξύ άγαμων και ασφάλειας (64,8%). 

Οικογενειακή Κατάσταση 

Αισθάνομαι ασφαλής όταν 

κυκλοφορώ μόνος/η όταν 

βραδιάζει 
Σύνολο 

Πολύ ή 

αρκετά 

ασφαλής 

Λίγο ή 

καθόλου 

ασφαλής 

Άγαμος-η Απαντήσεις 103 56 159 

Ποσοστά %  64,8% 35,2% 100,0% 

Έγγαμος-η/Σύμφωνο 

συμβίωσης 

Απαντήσεις 127 118 245 

Ποσοστά %  51,8% 48,2% 100,0% 

Διαζύγιο/χηρεία/διάσταση 

Άγαμος-η 

Απαντήσεις 30 32 62 

Ποσοστά %  48,4% 51,6% 100,0% 

Σύνολο 
Απαντήσεις 260 206 466 

Ποσοστά %  55,8% 44,2% 100,0% 
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Πίνακας Δ7: Φόβος εγκλήματος ανάλογα με την επαγγελματική κατάσταση 

Επαγγελματική Κατάσταση 

Αισθάνομαι ασφαλής όταν 

κυκλοφορώ μόνος/η όταν 

βραδιάζει 
Σύνολο 

Πολύ ή αρκετά 

ασφαλής 

Λίγο ή 

καθόλου 

ασφαλής 

Άνεργος 
Απαντήσεις 20 17 37 

Ποσοστά %  54,1% 45,9% 100,0% 

Συνταξιούχος 
Απαντήσεις 37 45 82 

Ποσοστά %  45,1% 54,9% 100,0% 

Φοιτητής/τρια 
Απαντήσεις 21 12 33 

Ποσοστά %  63,6% 36,4% 100,0% 

Δημόσιος-

Ιδιωτικός 

Υπάλληλος 

Απαντήσεις 88 58 146 

Ποσοστά %  60,3% 39,7% 100,0% 

Ελεύθερος 

Επαγγελματίας 

Απαντήσεις 57 41 98 

Ποσοστά %  58,2% 41,8% 100,0% 

Έμπορος-

Επιχειρηματίας 

Απαντήσεις 24 13 37 

Ποσοστά %  64,9% 35,1% 100,0% 

Οικιακά 
Απαντήσεις 3 15 18 

Ποσοστά %  16,7% 83,3% 100,0% 

Σύνολο 
Απαντήσεις 250 201 451 

Ποσοστά %  55,4% 44,6% 100,0% 

Σημείωση: Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντική (𝜒2 =

18,419, 6𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,01) 

Η διασταύρωση της ανασφάλειας με την επαγγελματική ιδιότητα/κατάσταση των 

ερωτηθέντων κατέληξε στη θετική συσχέτιση με  τις εξής δηλωθείσες ιδιότητες: 

• οικιακά (83,3%) και συνταξιούχους (54,9%) 

Αντίστοιχα, θετική συσχέτιση διαπιστώθηκε μεταξύ ασφάλειας και: 

• εμπόρων/επιχειρηματιών (64,9%) 
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• φοιτητών (63,6%) 

• δημοσίων/ιδιωτικών υπαλλήλων (60,3%) 

 

Πίνακας Δ8: Φόβος εγκλήματος ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

Αισθάνομαι ασφαλής όταν 

κυκλοφορώ μόνος/η όταν 

βραδιάζει 
Σύνολο 

Πολύ ή 

αρκετά 

ασφαλής 

Λίγο ή 

καθόλου 

ασφαλής 

Δε γνωρίζω γραφή και 

ανάγνωση-Απόφοιτος 

Δημοτικού 

Απαντήσεις 4 21 25 

Ποσοστά %  16,0% 84,0% 100,0% 

Απόφοιτος τριταξίου Γυμνασίου Απαντήσεις 28 25 53 

Ποσοστά %  52,8% 47,2% 100,0% 

Απόφοιτος Λυκείου Απαντήσεις 96 82 178 

Ποσοστά %  53,9% 46,1% 100,0% 

Απόφοιτος μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια κ.λπ.) 

 

Απαντήσεις 34 33 67 

Ποσοστά %  50,7% 49,3% 100,0% 

Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και 

ισοτίμων σχολών 

Απαντήσεις 29 21 50 

Ποσοστά %  58,0% 42,0% 100,0% 

Πτυχιούχος Παν/μίου - 

Πολυτεχνείου και ισοτίμων 

σχολών 

Απαντήσεις 54 21 75 

Ποσοστά %  72,0% 28,0% 100,0% 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού-

Διδακτορικού 

Απαντήσεις 18 2 20 

Ποσοστά %  90,0% 10,0% 100,0% 

Σύνολο 
Απαντήσεις 263 205 468 

Ποσοστά %  56,2% 43,8% 100,0% 
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Σημείωση: Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντική (𝜒2 =

34,792, 6𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,01) 

Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο, η στατιστικά σημαντική συσχέτιση που καταγράφεται 

ως θετική αφορά την ανασφάλεια με το χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο (84%) και 

αντίστοιχα τη συσχέτιση της ασφάλειας με το ανώτερο μορφωτικό επίπεδο (90%), όπως 

φαίνεται στον πίνακα Δ8. 

 

Πίνακας Δ9: Φόβος εγκλήματος ανάλογα με την οικονομική κατάσταση 

Οικονομική Κατάσταση 

Αισθάνομαι ασφαλής όταν 

κυκλοφορώ μόνος/η όταν 

βραδιάζει 
Σύνολο 

Πολύ ή 

αρκετά 

ασφαλής 

Λίγο ή 

καθόλου 

ασφαλής 

Ικανοποιητική 
Απαντήσεις 55 22 77 

Ποσοστά %  71,4% 28,6% 100,0% 

Μέτρια 
Απαντήσεις 147 117 264 

Ποσοστά %  55,7% 44,3% 100,0% 

Κακή 
Απαντήσεις 62 67 129 

Ποσοστά %  48,1% 51,9% 100,0% 

Σύνολο 
Απαντήσεις 264 206 470 

Ποσοστά %  56,2% 43,8% 100,0% 

Σημείωση: Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντική (𝜒2 =

10,752, 2𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,01) 

Αντίστοιχες στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις καταγράφηκαν μεταξύ αφενός κακής 

οικονομικής κατάστασης και ανασφάλειας (51,9%) και αφετέρου ικανοποιητικής 

οικονομικής κατάστασης και ασφάλειας (71,4%). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα χαρακτηριστικά των πιο ανασφαλών συνοψίζονται ως εξής: 

• γυναίκες 

• μεγαλύτερης ηλικίας,  
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• διαζευγμένοι, 

• ασχολούμενοι με οικιακά και συνταξιούχοι 

• χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου 

• κακής οικονομικής κατάστασης 

 

Οι περιοχές στις οποίες οι κάτοικοι νιώθουν λίγο ή καθόλου ασφαλείς έχουν καταγραφεί 

και παρουσιάζονται στον 5ο χάρτη. Στον χάρτη παρουσιάζεται η πυκνότητα του 

αισθήματος ανασφάλειας ανά περιοχή, δηλαδή ο αριθμός των αναφορών στην περιοχή ως 

προς το αντίστοιχο εμβαδό. Παρατηρούμε ότι οι περιοχές κατά μήκος των δύο ποταμών, 

Ιλισού και Κηφισού παρουσιάζουν την μεγαλύτερη πυκνότητα.  Ακολουθεί η διαδρομή που 

συνδέει τις γραμμές του τρένου (οδός Θεσσαλονίκης) , οι σταθμοί και τα στενά γύρω από 

αυτούς. Τέλος υπάρχουν αναφορές και για την περιοχή γύρω από την εκκλησία της Αγίας 

Σοφίας (στην αντίστοιχη οδό και το σχολείο) καθώς και στο παραλιακό μέτωπο του 

Μοσχάτου (Λεωφ. Ποσειδώνος). 
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Χάρτης 5: Αίσθημα ανασφάλειας 
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Γ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Προκειμένου να διαγνωσθεί ενδελεχέστερα η προέλευση της ανασφάλειας των κατοίκων, 

εξετάσθηκε η προηγούμενη εμπειρία θυματοποίησής τους μέσα από την ερώτηση «Μέσα 

στο χρόνο που πέρασε, γίνατε θύμα ενός ή περισσοτέρων   ποινικών αδικημάτων;», οι 

απαντήσεις στην οποία περιλαμβάνονται στον πίν.14 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 14: Εμπειρία άμεσης θυματοποίησης  

Θυματοποίηση Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Ναι 80 17,2% 

Όχι 385 82,6% 

Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ 1 0,2% 

Σύνολο 466 100% 

 

Τα ποσοστά θυματοποίησης που αναφέρθηκαν από το δείγμα της έρευνας είναι μικρότερα 

των γενικώς ισχυόντων (17,2%), γεγονός που προφανέστατα εξηγεί και τα μικρότερα 

ποσοστά της ανασφάλειάς τους συγκριτικά με άλλες περιοχές της πρωτεύουσας. 

 

Στον Χάρτη 6 αποτυπώνονται οι απαντήσεις αναφορικά με την κατά δήλωση 

θυματοποίηση. Παρατηρείται μεγαλύτερη συχνότητα της εμπειρίας θυματοποίησης κυρίως 

στους ΑπΤο πλησίον του αστυνομικούς τμήματος και του σταθμού ηλεκτρικού 

σιδηροδρόμου της Καλλιθέας. 
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Χάρτης 6: Εμπειρία άμεσης θυματοποίησης 
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Όσοι δήλωσαν προηγούμενοι θυματοποίηση ανέφεραν και τα ποινικά αδικήματα τα οποία 

αφορούσε, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 15: Είδη αδικημάτων στα οποία θυματοποιήθηκαν 

Αδικήματα Συχνότητα Ποσοστό 

Κλοπές 19 47,50% 

Διαρρήξεις 12 30,00% 

Απόπειρα κλοπής 2 5,00% 

Ληστείες 2 5,00% 

Πλαστά χαρτονομίσματα 
2 5,00% 

Βανδαλισμός – φθορά ξένης 

ιδιοκτησίας 1 2,50% 

Εκβιασμός 1 2,50% 

Σωματική επίθεση 1 2,50% 

Σύνολο 40  100% 

 

 

Κλοπές: 47,50%

Διαρρήξεις: 30%

Απόπειρα κλοπής: 5%

Ληστείες: 5%

Πλαστά χαρτονομίσματα: 5%

Βανδαλισμός – φθορά ξένης ιδιοκτησίας: 2,50%

Εκβιασμός: 2,50%

Σωματική επίθεση: 2,50%
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Πρόκειται σχεδόν αποκλειστικά για κλοπές και διαρρήξεις με μικρή αναφορά και σε 

περιστατικά βίας κατά προσώπων ή και πραγμάτων (βλ. βανδαλισμοί), τα οποία έλαβαν 

χώρα στην οικία τους (34,3%), στη γειτονιά τους (29,9%) και εν γένει στην περιοχή του 

δήμου κατοικίας τους (14,9%), σύμφωνα με τον πίνακα 16. 

 

Πίνακας 16: Κατανομή των απαντήσεων ανάλογα με το που συνέβη το περιστατικό 

άμεσης θυματοποίησης 

Αδικήματα Συχνότητα Ποσοστό 

Στο σπίτι μου 23 34,3% 

Στη γειτονιά μου 20 29,9% 

Σε περιοχή του δήμου που 

κατοικώ 

10 14,9% 

Εκτός των ορίων του δήμου που 

κατοικώ 

4 6,0% 

Άλλο 10 14,9% 

Σύνολο 67  100% 

 

Η εγγύτητα του τόπου τέλεσης με την κατοικία ή και την περιοχή των θυμάτων εξηγεί σε 

μεγάλο βαθμό και την ανασφάλεια που απορρέει από τα περιστατικά αυτά. Σύμφωνα και 

με τα προεκτεθέντα, οι μορφές αυτές της εγκληματικότητας προσλαμβάνονται ως απειλές 

στην καθημερινή ζωή των κατοίκων και στην προσωπική τους σφαίρα και για το λόγο αυτό 

τις αξιολογούν ως σοβαρά προβλήματα. Αυτή η αξιολόγηση προκύπτει και από το γεγονός 

ότι προέβησαν σε καταγγελία τους, σύμφωνα και με τα στοιχεία του πίν.18. 

 

Δ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των κατά δήλωση θυμάτων, η πλειονότητα το κατήγγειλε στην 

αστυνομία και το ανέφερε σε φίλους και οικογένεια. Αντίθετα, δεν υπήρξε καμία αναφορά 

σε άλλες υπηρεσίες (δημοτικές ή κοινωνικές), γεγονός αντιπροσωπευτικό της αντίληψής 

τους ότι η εγκληματικότητα είναι θέμα που αφορά την αστυνομία ή τους ίδιους. 
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Πίνακας 17: Ενέργειες στις οποίες προέβησαν οι κάτοικοι του Δήμου μετά τη 

θυματοποίησή τους 

Ενέργειες μετά τη θυματοποίηση Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

1. Το κατήγγειλα στην Αστυνομία-Εισαγγελία  51 26,0% 

2. Το είπα στην οικογένεια μου  68 34,7% 

3. Το είπα στους φίλους μου  63 32,1% 

4. Το ανέφερα σε άλλες υπηρεσίες (δήμος-
κοινωνικές υπηρεσίες)  

7 3,6% 

5. Δεν έκανα καμία ενέργεια 7 3,6% 

Σύνολο 196  100% 

 

Παρουσιάζουν ενδιαφέρον οι απαντήσεις και εκείνων, οι οποίοι αν και δήλωσαν ότι 

θυματοποιήθηκαν δεν κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία. 

Πίνακας 18: Λόγοι μη καταγγελίας στην αστυνομία 

Λόγοι μη καταγγελίας στην αστυνομία 
Συχνότητα Ποσοστό 

Ασήμαντο γεγονός 9 34,6% 

Έλλειψη εμπιστοσύνης την αστυνομία -δικαιοσύνη 11 42,3% 

Φόβος αντιποίνων 2 7,7% 

Προσωπική  υπόθεση 1 3,8% 

Οικονομικό κόστος 1 3,8% 

Άλλο 2 7,7% 

Σύνολο 26  100% 

 

Πρόκειται για λιγοστά περιστατικά, τα οποία φαίνεται ότι είναι μικρής βαρύτητας  

(34,6%), ενώ η έλλειψη εμπιστοσύνης στην αστυνομία καταλαμβάνει την πρώτη θέση 

στην ιεράρχηση των λόγων μη καταγγελίας (42,3%).  

 

Ανεξάρτητα, ωστόσο, από την καταγγελία ήόχι της θυματοποίησής τους, όσοι δήλωσαν 

ότι θυματοποιήθηκαν κλήθηκαν να επιλέξουν έως και δύο από τις παρακάτω αλλαγές 

στη συμπεριφορά τους, μετά την εμπειρία τους αυτή. 
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Πίνακας 19: Αλλαγή συμπεριφοράς θυμάτων 

Αλλαγές συμπεριφοράς των 

θυμάτων Συχνότητα Ποσοστό  

Ανασφάλεια/φόβος 37 33,0% 

Θυμός/αγανάκτηση 28 25,0% 

Αυτοπεριορισμοί κυκλοφορίας 2 1,8% 

Επιφυλακτικότητα απέναντι σε 

αγνώστους 

20 17,9% 

Πρωτοβουλίες αυτοπροστασίας 15 13,4% 

Τίποτα 9 8,0% 

Άλλο 1 0,9% 

Σύνολο 112  100% 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, η συχνότερα αναφερόμενη αντίδραση των θυμάτων είναι 

η ανασφάλεια και ο φόβος (33%) και ακολουθεί ο θυμός και η αγανάκτηση (25%). 

Πρόκειται για δύο κατηγορίες συναισθηματικών αντιδράσεων που είναι οι συνηθέστερα 

συναντώμενες σύμφωνα με την ερευνητική εμπειρία. Ακολουθούν η επιφυλακτικότητα 

απέναντι σε αγνώστους (17,9%) και οι πρωτοβουλίες αυτοπροστασίας (13,4%) που 

αποτελούν αλλαγές στη συμπεριφορά τους και επηρεάζουν την καθημερινή ζωή τους και 

τις κοινωνικές τους σχέσεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το 8% που απάντησε «Τίποτα»! 

➢ Προκειμένου να αποτυπωθούν ανάγλυφα τα χαρακτηριστικά των θυμάτων, 

ακολουθεί η διασταυρωμένη ανάλυση δεδομένων μεταξύ της δηλωθείσας 

εμπειρίας θυματοποίησης και των δημογραφικών και κοινωνικο-οικονομικών τους 

χαρακτηριστικών. 

 

Πίνακας Δ10: Εμπειρία άμεσης θυματοποίησης ανάλογα με το φύλο 
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Φύλο 

Μέσα στο χρόνο που πέρασε, έγινα 

θύμα ενός ή περισσοτέρων ποινικών 

αδικημάτων 
Σύνολο 

Ναι Όχι 

Άντρας 
Απαντήσεις 29 189 218 

Ποσοστά %  13,3% 86,7% 100,0% 

Γυναίκα 
Απαντήσεις 49 190 239 

Ποσοστά %  20,5% 79,5% 100,0% 

Σύνολο 
Απαντήσεις 78 379 457 

Ποσοστά %  17,1% 82,9% 100,0% 

Σημείωση: Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντική  

(𝜒2 = 4,715, 1𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,05). 

 

Οι γυναίκες έχουν δηλώσει σε μεγαλύτερο ποσοστό (20,5%) από τους άνδρες (13,3%) 

προηγούμενη εμπειρία θυματοποίησης μέσα στο χρόνο που πέρασε και η συσχέτιση αυτή 

καταγράφεται ως στατιστικά σημαντική. 

 

Πίνακας Δ11: Εμπειρία άμεσης θυματοποίησης ανάλογα με την ηλικία 

Ηλικία 

Μέσα στο χρόνο που πέρασε, έγινα 

θύμα ενός ή περισσοτέρων  ποινικών 

αδικημάτων 

 

Ναι Όχι 

15-19 
Απαντήσεις 1 19 20 

Ποσοστά %  5,0% 95,0% 100,0% 

20-29 
Απαντήσεις 14 65 79 

Ποσοστά %  17,7% 82,3% 100,0% 

30-39 
Απαντήσεις 15 61 76 

Ποσοστά %  19,7% 80,3% 100,0% 

40-49 
Απαντήσεις 15 95 110 

Ποσοστά %  13,6% 86,4% 100,0% 

50-59 Απαντήσεις 18 72 90 
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Ποσοστά %  20,0% 80,0% 100,0% 

60- 
Απαντήσεις 17 72 89 

Ποσοστά %  19,1% 80,9% 100,0% 

Σύνολο 
Απαντήσεις 80 384 464 

Ποσοστά %  17,2% 82,8% 100,0% 

Σημείωση: Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών δεν είναι στατιστικά σημαντική  

(𝜒2 = 4,142, 5𝛽. 𝜀, 𝑝 ≥ 0,10) 
 

Οι διαφοροποιήσεις της θυματοποίησης ανάλογα με την ηλικία δεν είναι σημαντικές , με 

μόνη γενική διαπίστωση την τάση αύξησης της σχετικής αναφοράς ανάλογα με την ηλικία, 

με την εξαίρεση της ομάδας ηλικίας 40-19 (13,6%) που είναι σημαντικά μικρότερη. 

 

Πίνακας Δ12: Εμπειρία άμεσης θυματοποίησης ανάλογα με τα έτη διαμονής στην 

περιοχή 

Έτη διαμονής στην περιοχή 

Μέσα στο χρόνο που πέρασε, 

έγινα θύμα ενός ή 

περισσοτέρων  ποινικών 

αδικημάτων 

Σύνολο 

Ναι Όχι 

έως 5 έτη Απαντήσεις 7 27 34 

Ποσοστά %  20,6% 79,4% 100,0% 

6έως 10 έτη Απαντήσεις 9 31 40 

Ποσοστά %  22,5% 77,5% 100,0% 

11 +έτη Απαντήσεις 59 293 352 

Ποσοστά %  16,8% 83,2% 100,0% 

Σύνολο 
Απαντήσεις 75 351 426 

Ποσοστά %  17,6% 82,4% 100,0% 

Σημείωση: Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών δεν είναι στατιστικά σημαντική 

(𝜒2 = 1,042, 2𝛽. 𝜀, 𝑝≥0,10) 

Ούτε τα χρόνια διαμονής θεμελιώνουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Ωστόσο, αξίζει να 

αναφερθεί ότι το μικρότερο ποσοστό καταγράφεται από όσους διαμένουν στην περιοχής 

τους πάνω από 11 έτη. Πρόκειται για την ομάδα ηλικίας που είχε την εικόνα της 
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μεγαλύτερης αύξησης της εγκληματικότητας και βάσει αυτής τη μεγαλύτερη ανασφάλεια 

(Δ12).  

 
Πίνακας Δ13:  Εμπειρία άμεσης θυματοποίησης ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση 

Οικογενειακή Κατάσταση 

Μέσα στο χρόνο που 

πέρασε, έγινα θύμα ενός ή 

περισσοτέρων  ποινικών 

αδικημάτων 

Σύνολο 

Ναι Όχι 

Άγαμος-η Απαντήσεις 18 137 155 

Ποσοστά %  11,6% 88,4% 100,0% 

Έγγαμος-η/Σύμφωνο 

συμβίωσης 

Απαντήσεις 51 194 245 

Ποσοστά %  20,8% 79,2% 100,0% 

Διαζύγιο/χηρεία/διάσταση 

Άγαμος-η 

Απαντήσεις 10 51 61 

Ποσοστά %  16,4% 83,6% 100,0% 

Σύνολο 
Απαντήσεις 79 382 461 

Ποσοστά %  17,1% 82,9% 100,0% 

Σημείωση: Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντική  

(𝜒2 = 5,690, 2𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,10 

 

Ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, τη μεγαλύτερη θυματοποίηση κατέγραψαν οι 

έγγαμοι (20,8%). 
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Πίνακας Δ14:  Εμπειρία άμεσης θυματοποίησης ανάλογα με την επαγγελματική 

κατάσταση 

Επαγγελματική Κατάσταση 

Μέσα στο χρόνο που πέρασε, 

έγινα θύμα ενός ή περισσοτέρων  

ποινικών αδικημάτων 
Σύνολο 

Ναι Όχι 

Άνεργος 
Απαντήσεις 9 28 37 

Ποσοστά %  24,3% 75,7% 100,0% 

Συνταξιούχος 
Απαντήσεις 13 69 82 

Ποσοστά %  15,9% 84,1% 100,0% 

Φοιτητής/τρια 
Απαντήσεις 5 26 31 

Ποσοστά %  16,1% 83,9% 100,0% 

Δημόσιος-

Ιδιωτικός 

Υπάλληλος 

Απαντήσεις 19 124 143 

Ποσοστά %  13,3% 86,7% 100,0% 

Ελεύθερος 

Επαγγελματίας 

Απαντήσεις 20 79 99 

Ποσοστά %  20,2% 79,8% 100,0% 

Έμπορος-

Επιχειρηματίας 

Απαντήσεις 7 29 36 

Ποσοστά %  19,4% 80,6% 100,0% 

Οικιακά 
Απαντήσεις 5 13 18 

Ποσοστά %  27,8% 72,2% 100,0% 

Σύνολο 
Απαντήσεις 78 368 446 

Ποσοστά %  17,5% 82,5% 100,0% 

Σημείωση: Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών δεν είναι στατιστικά σημαντική 

 (𝜒2 = 5,060, 6𝛽. 𝜀, 𝑝≥0,10) 

 

Ούτε η επαγγελματική κατάσταση/ιδιότητα κατέληξε σε σημαντικές διαφοροποιήσεις. 

Ωστόσο, τα μεγαλύτερα ποσοστά κατέγραψαν όσοι δήλωσαν άνεργοι και οικιακά. 
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Πίνακας Δ15: Εμπειρία άμεσης θυματοποίησης ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

Αισθάνομαι ασφαλής όταν 

κυκλοφορώ μόνος/η όταν 

βραδιάζει 
Σύνολο 

Πολύ ή 

αρκετά 

ασφαλής 

Λίγο ή 

καθόλου 

ασφαλής 

Δε γνωρίζω γραφή και 

ανάγνωση-Απόφοιτος 

Δημοτικού 

Απαντήσεις 4 21 25 

Ποσοστά %  16,0% 84,0% 100,0% 

Απόφοιτος τριταξίου Γυμνασίου Απαντήσεις 28 25 53 

Ποσοστά %  52,8% 47,2% 100,0% 

Απόφοιτος Λυκείου Απαντήσεις 96 82 178 

Ποσοστά %  53,9% 46,1% 100,0% 

Απόφοιτος μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια κ.λπ.) 

 

Απαντήσεις 34 33 67 

Ποσοστά %  50,7% 49,3% 100,0% 

Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και 

ισοτίμων σχολών 

Απαντήσεις 29 21 50 

Ποσοστά %  58,0% 42,0% 100,0% 

Πτυχιούχος Παν/μίου - 

Πολυτεχνείου και ισοτίμων 

σχολών 

Απαντήσεις 54 21 75 

Ποσοστά %  72,0% 28,0% 100,0% 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού-

Διδακτορικού 

Απαντήσεις 18 2 20 

Ποσοστά %  90,0% 10,0% 100,0% 

Σύνολο 
Απαντήσεις 263 205 468 

Ποσοστά %  56,2% 43,8% 100,0% 

Σημείωση: Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντική  

(𝜒2 = 8,446, 6𝛽. 𝜀, 𝑝 ≥ 0,10) 

Αντίθετα, πολύ σημαντική προκύπτει η συσχέτιση της θυματοποίησης με το μορφωτικό 

επίπεδο, με τα μεγαλύτερα ποσοστά να αναφέρονται μεταξύ όσων δήλωσαν άγνοια 
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γραφής και ανάγνωσης ή απόφοιτοι δημοτικού (36%) συγκριτικά με τις λοιπές κατηγορίες. 

Ακριβώς η ίδια συσχέτιση καταγράφηκε και με την ανασφάλεια. Αξίζει να επισημανθεί, 

πάντως, και η επίσης υψηλή αναφορά από κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού 

τίτλου. 

Οι λοιπές μεταβλητές δεν καταγράφουν αξιοσημείωτες συσχετίσεις.  

Ωστόσο αξίζει να μελετηθεί η συσχέτιση μεταξύ θυματοποίησης και ανασφάλειας.  

 

Πίνακας Δ16:  Εμπειρία άμεσης θυματοποίησης ανάλογα με το φόβο εγκλήματος 

Αισθάνομαι ασφαλής όταν 

κυκλοφορώ μόνος/η όταν 

βραδιάζει 

Μέσα στο χρόνο που πέρασε, 

έγινα θύμα ενός ή 

περισσοτέρων ποινικών 

αδικημάτων 

Σύνολο 

Ναι Όχι 

Πολύ ή αρκετά 

ασφαλή 

Απαντήσεις 33 225 258 

Ποσοστά %  
12,8% 

41,3% 

87,2% 

58,9% 

100,0% 

55,8% 

Λίγο ή καθόλου 

ασφαλής 

Απαντήσεις 47 157 204 

Ποσοστά %  
23,0% 

58,8% 

77,0% 

41,1% 

100,0% 

44,2% 

Σύνολο 

Απαντήσεις 80 382 462 

Ποσοστά %  
17,3% 

100,0% 

82,7% 

100,0% 

100,0% 

Σημείωση: Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντική  

(𝜒2 = 8,357, 1 𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,05) 

 

Όσον αφορά τη συσχέτιση μεταξύ φόβου εγκλήματος και εμπειρίας άμεσης 

θυματοποίησης διαπιστώθηκε ότι αυτή είναι στατιστικά σημαντική (𝜒2 =

8,357, 1 𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,05) και αμφίδρομη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο φόβος 

εγκλήματος είναι μεγαλύτερος μεταξύ όσων έχουν βιώσει εμπειρία άμεσης 

θυματοποίησης αλλά και το αντίστροφο. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τον Πίνακα 

Δ17 οι ερωτώμενοι που δήλωσαν ότι έγιναν θύματα ενός ή περισσοτέρων ποινικών 
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αδικημάτων είναι πιο πιθανό να αισθάνονται ανασφαλείς (ποσοστό 23,0%) παρά ασφαλείς 

(ποσοστό 12,8%) όταν κυκλοφορούν μόνοι όταν βραδιάζει. Κατ’ αντιστοιχία, μεταξύ των 

ερωτώμενων που αισθάνονται ασφαλείς, το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι έγιναν θύματα 

ενός ή περισσοτέρων ποινικών αδικημάτων είναι σαφώς μικρότερο (41,3%) σε σύγκριση με 

το ποσοστό όσων δήλωσαν το αντίθετο (58,9%).   

Επιπλέον στον επόμενο Χάρτη 7 που αποτελεί μια σύνθεση της πληροφορίας που των 

χαρτών 4 και 6 αποτυπώνεται χωροταξικό η εμπειρία θυματοποίησης ταυτόχρονα με την 

πόσο ασφαλείς νιώθουν οι κάτοικοι. Για παράδειγμα οι ΑπΤο με χρώμα πράσινο δηλώνουν 

ότι οι κάτοικοι δεν υπήρξαν θύματα ποινικών αδικημάτων και νιώθουν πολύ ασφαλείς. 

Αντίθετα οι ΑπΤο με κόκκινο σημαίνουν ότι οι κάτοικοι υπήρξαν θύματα ποινικών 

αδικημάτων και νιώθουν λίγο ασφαλείς. 

Συνεπώς η σύμπτωση  της ανασφάλειας, του φόβου και της θυματοποίησης εμφανίζεται σε 

τρεις ΑπΤο που βρίσκονται στην περιοχή του αστυνομικού τμήματος, του σταθμού του 

τρένου της Καλλιθέας και στον ΑπΤο του Ταύρου μεταξύ του γηπέδου του Φωστήρα και 

του προπονητικού κέντρου του Ολυμπιακού. 
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Χάρτης 7: Ανασφάλεια φόβος και θυματοποίηση 
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Ε. ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Σημαντική για την κατανόηση των αντιδράσεων των πολιτών αλλά και των προβλημάτων 

που συνδέονται με αυτές είναι η εικόνα τους για το ρόλο των φορέων του επίσημου 

κοινωνικού ελέγχου του εγκλήματος και κατά κύριο λόγο της αστυνομίας. Στο πλαίσιο 

αυτό, κλήθηκαν να αξιολογήσουν το έργο του αστυνομικού τμήματος του δήμου κατοικίας 

τους στους τομείς που αναφέρει ο πίνακας 20 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 20: Αξιολόγηση του έργου του Αστυνομικού Τμήματος του Δήμου  

Τομείς αξιολόγησης 

του ΑΤ 

Πολύ 

αποτελεσματικό 

Αρκετά 

αποτελεσματικό 

Λίγο 

αποτελεσματικό 

Καθόλου 

αποτελεσμα

τικό 

ΔΓ/ΔΑ 

1.Άμεση 

ανταπόκριση 

55 174 108 52 23 

13,3% 42,2% 26,2% 12,6% 5,6% 

2.Υποστήριξη 

Θυμάτων 

22 111 91 105 71 

5,5% 27,8% 22,8% 26,3% 17,8% 

3.Σύλληψη δραστών 
16 95 118 112 49 

4,1% 24,4% 30,3% 28,7% 12,6% 

4.Πρόληψη 

εγκληματικότητας 

10 96 152 106 30 

2,5% 24,4% 38,6% 26,9% 7,6% 

5.Συνεργασία με το 

Δήμο ή άλλους 

φορείς στον τομέα 

της πρόληψης της 

εγκληματικότητας 

11 54 76 162 125 

2,6% 12,6% 17,8% 37,9% 29,2% 

 

 

Με εξαίρεση την «άμεση ανταπόκριση» που συγκεντρώνει περισσότερο θετικές 

αξιολογήσεις (πολύ και αρκετά αποτελεσματικό = 55,5%), όλες οι άλλες αξιολογήσεις έχουν 

αρνητικό πρόσημο.  
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Την αρνητικότερη αξιολόγηση συγκεντρώνει η «Πρόληψη εγκληματικότητας» όπου το έργο 

του ΑΤ θεωρείται ως λίγος ή καθόλου αποτελεσματικό σε ποσοστό 65,5%. Ακολουθεί η 

«Σύλληψη των δραστών» με ποσοστό 59% και η «συνεργασία με το δήμο ή άλλους φορείς 

στον τομέα της πρόληψης της εγκληματικότητας», με ποσοστό 55,7%. Στον τομέα 

«υποστήριξης θυμάτων» οι αρνητικές αξιολογήσεις αντιπροσωπεύουν το 49,1%, με 

αξιοσημείωτο το 17,8% των απαντήσεων που δηλώνουν άγνοια για το θέμα. Ακόμα 

μεγαλύτερο το ποσοστό άγνοιας του δείγματος στην ερώτηση περί συνεργασίας με άλλους 

φορείς (29,2%).  

 

 

Διάγραμμα 1: Αξιολόγηση του έργου του Αστυνομικού Τμήματος του Δήμου  
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Χάρτης 8: Ικανοποίηση από το έργο του Αστυνομικού Τμήματος του Δήμου 
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Στον παραπάνω Χάρτη 8 παρουσιάζεται ένας σύνθετος δείκτης ικανοποίησης των κατοίκων 

για το έργο του Αστυνομικού Τμήματος. Η χαμηλή ικανοποίηση καταγράφεται στους ΑΤ με 

κόκκινο χρώμα.  

Συνεπώς υπάρχει μια γενική δυσαρέσκεια στην περιοχή του Ταύρου και μια έντονη 

δυσαρέσκεια στον ΑποΤο του Αστυνομικού Τμήματος και στους ΑποΤο δυτικά του 

δημαρχείου. 

Όπως προκύπτει από όλες τις έρευνες για τις σχέσεις κοινού-αστυνομίας, η συχνότητα με 

την οποία η αστυνομία περιπολεί και άρα μπορούν οι κάτοικοι να αντιλαμβάνονται την 

παρουσία της, επηρεάζει θετικά τις στάσεις τους και αμβλύνει την ανασφάλειά τους. Στο 

σχετικό ερώτημα που απευθύνθηκε στους κατοίκους της περιοχής του Δ.Μοσχάτου-

Ταύρου, οι απαντήσεις είναι οι εξής: 

 

Πίνακας 21:  Συχνότητα θέασης πεζών ή εποχούμενων αστυνομικών περιπολιών στην 

περιοχή  

 Συχνότητα  Ποσοστό (%) 

Πριν από 1 εβδομάδα 313 66,5% 

Πριν από 1 μήνα 52 11% 

Πριν από 3 μήνες 24 5,1% 

Πριν από 1 χρόνο 12 2,5% 

Δεν έχω δει καθόλου 61 13% 

Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ 9 1,9% 

Σύνολο 471 100% 

 

Το συντομότερο διάστημα αφορούσε τη μία εβδομάδα και κατέγραψε τη μεγαλύτερη 

συχνότητα απαντήσεων (66,5%), ενώ το μεγαλύτερο διάστημα αφορούσε τον ένα (1) χρόνο 

και κατέγραψε το μικρότερο ποσοστό απαντήσεων (2,5%). Ωστόσο, το 13% ισχυρίσθηκε ότι 

δεν έχει δει καθόλου αστυνομικό στη γειτονιά του και το 11% αναφέρθηκε σε θέασή του 

ένα μήνα πριν και 5,1% σε τρεις μήνες πριν τη διεξαγωγή της έρευνας. 
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Σε κάθε περίπτωση, 313 άτομα δήλωσαν ότι είδαν για τελευταία φορά αστυνομικό/ους να 

περιπολούν πεζοί ή εποχούμενοι στην περιοχή τους πριν από 1 εβδομάδα και αυτό είναι η 

κυρίαρχη εικόνα μιας παρούσας αστυνομίας που –όπως θα προκύψει από τις 

διασταυρωμένες αναλύσεις των δεδομένων που ακολουθεί- αμβλύνει τα αισθήματα 

φόβου και ανασφάλειας των κατοίκων. 

 

Εξετάζοντας εις βάθος την εικόνα των πολιτών για μια αποτελεσματική αστυνομία, 

δημιουργήθηκε το πλαίσιο που συνθέτουν οι παρακάτω παράγοντες.  

 

 

Διάγραμμα 2: Ιεράρχηση των απαντήσεων αναφορικά με το ρόλο της αστυνομίας 

στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας (ποσοστά υπολογισμένα στο σύνολο των 

απαντήσεων) 

 

Οι απαντήσεις του δείγματος ιεραρχούνται κατά τρόπο ώστε να αναδειχθούν παράγοντες 

που συνδέονται μέσα των απόψεών τους με την αποτελεσματικότητά της στην 

αντιμετώπιση του εγκλήματος είναι οι παρακάτω: 

• Η συνεργασία της με τους πολίτες (26,9%) 

• Η μη ύπαρξη διαφθοράς στους κόλπους της (26%) 

• Η καλή γνώση των προβλημάτων των πολιτών (17,7%) 
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• Η άμεση ανταπόκρισή της (13,3%) 

• Η ικανότητά της να προστατεύσει τους πολίτες (7,9%) 

• Η συχνότερη χρήση όπλων (7,3%) 

• Ο αφοπλισμός της (0,9%) 

 

Στη συνέχεια οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να επιλέξουν τον φορέα αστυνόμευσης που 

θεωρούν κατάλληλο για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων μορφών εγκλήματος ή για την 

διεκπεραίωση γραφειοκρατικών ζητημάτων που αφορούν τους δημότες. Οι διαθέσιμοι 

φορείς αστυνόμευσής όπως παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 3 ήταν ο Αστυνομικός της 

Γειτονιάς, η Δημοτική Αστυνομία, το Αστυνομικό Τμήμα, η Άμεση Δράση, η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. 

και τέλος οι Ιδιωτικές Εταιρείες Φρούρησης.  

Με εξαίρεση την «Καθαριότητα/Φωτισμό δημόσιων Χώρων» (71,5%), την «Παραβίαση 

ωρών κοινής ησυχίας» (37,4%) και των «Έλεγχο κυκλοφορίας» (50,20%) όπου ως 

καταλληλότερος φορέας επιλέχθηκε η Δημοτική Αστυνομία, το Αστυνομικό Τμήμα 

Τάξης/Ασφάλειας (ΑΤ) επιλέχθηκε από τους ερωτώμενους ως ο καταλληλότερος φορέας 

για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Τα ποσοστά που καταγράφηκαν ως προς την 

καταλληλότητα του ΑΤ στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητάς ξεκινούν από το 26% % 

(«Κλοπές/διαρρήξεις») και σε ορισμένα εγκλήματα, όπως το «Κυβερνοέγκλημα», οι 

«Εκβιασμοί» και οι «Απάτες» ξεπερνούν το 80%. Ίδια υψηλά ποσοστά καταγράφονται 

αναφορικά με συγκεκριμένες γραφειοκρατικού τύπου διαδικασίες, όπως είναι η 

επικύρωση του γνησίου της υπογραφής και η έκδοση διαβατηρίων, όπου και πάλι το ΑΤ 

επιλέχθηκε ως ο καταλληλότερος φορέας διεκπεραίωσής τους.  

Η ομάδα ΔΙ.ΑΣ καθώς και η Άμεση Δράση επιλέχτηκαν όπως ήταν ίσως αναμενόμενο ως οι 

καταλληλότεροι φορείς αντιμετώπισης των «Κλοπών/διαρρήξεων» και «Ληστειών» ενώ 

αντίθετα θεσμός του Αστυνομικού της Γειτονιάς συγκέντρωσε χαμηλά ποσοστά, όσον 

αφορά την καταλληλότητά του. Τέλος, οι Ιδιωτικές Εταιρίες Φρούρησης συγκέντρωσαν τα 

χαμηλότερα ποσοστά αποδοχής και θεωρούνται έτσι ως μη κατάλληλος φορέας για την 

αντιμετώπιση της εγκληματικότητάς του Δήμο. 
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Διάγραμμα 3: Οι φορείς αστυνόμευσης ως προς την καταλληότητά τους στην αντιμετώπισης της εγκληματικότητάς ή την διεκπαιρέωση 

γραφειοκρατικών υποθέσεων των δημοτών: 
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Σχετικά με τα χαρακτηριστικά που οι ερωτηθέντες θεωρούν απαραίτητα για αντίστοιχες 

μορφές αστυνόμευσης. Συνολικά, απάντησαν 465 άτομα για το ποια θεωρούν ως 

απαραίτητα χαρακτηριστικά (ανάμεσα στο ήθος/εντιμότητα, το θάρρος, τη 

διαμεσολάβηση, την οργάνωση, την πρωτοβουλία, την αποτελεσματικότητα και την 

πειθαρχία) για κάθε μορφή αστυνόμευσης (αστυνομικό τμήμα τάξης/ασφάλειας, 

αστυνομικός της γειτονιάς, Άμεση Δράση, Δίας και δημοτική αστυνομία). 

 

Διάγραμμα 4: Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά θεωρείτε απαραίτητα για το 

Αστυνομικό Τμήμα Τάξης/ Ασφαλείας; 

 

Διάγραμμα 5: Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά θεωρείτε απαραίτητα για τον 

Αστυνομικό της Γειτονιάς; 
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Διάγραμμα 6: Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά θεωρείτε απαραίτητα για την 

Άμεση Δράση; 

 

Διάγραμμα 7: Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά θεωρείτε απαραίτητα για την 

ΔΙ.ΑΣ.; 
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Διάγραμμα 8: Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά θεωρείτε απαραίτητα για την 

Δημοτική Αστυνομία; 

 

Σύμφωνα με τις παραπάνω απαντήσεις, κυριαρχεί το χαρακτηριστικό του 

«Ήθους/εντιμότητας» ως πρωταρχικό για κάθε μορφή αστυνόμευσης με εξαίρεση την 

Άμεση Δράση και την ομάδα ΔΙ.ΑΣ., όπου επιλέγεται η πειθαρχία και η 

αποτελεσματικότητα αντίστοιχα. Η αποτελεσματικότητα επίσης ιεραρχείται πολύ 

υψηλά. Τα λοιπά χαρακτηριστικά διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος και τη μορφή 

αστυνόμευσης. 

 

Εκτός από τα χαρακτηριστικά των αστυνομικών, εξετάσθηκαν και οι απόψεις των κατοίκων 

για τα μέτρα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε μια περιοχή προκειμένου οι κάτοικοι 

να αισθάνονται ασφαλείς. Οι απαντήσεις τους περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα και 

ιεραρχούνται στο διάγραμμα 9. 
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Πίνακας 22: Κατανομή των απαντήσεων αναφορικά τα μέτρα που θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν σε μια περιοχή προκειμένου οι κάτοικοι να αισθάνονται ασφαλείς  

 

Διαφωνώ 

απόλυτα ή 

Διαφωνώ 

Ούτε 

Συμφωνώ 

ούτε 

Διαφωνώ 

Συμφωνώ 

απόλυτα ή 

συμφωνώ 

1.Οι πεζές περιπολίες αστυνομικών 422 50 1 

89,2% 10,6% 0,2% 

2.Η ύπαρξη καμερών στους δρόμους 292 177 2 

62,0% 37,6% 0,4% 

3.Η παρουσία περιπολικών της αστυνομίας 429 41 1 

91,1% 8,7% 0,2% 

4.Καλύτερος φωτισμός στους δρόμους 441 30 0 

93,6% 6,4% 0,0% 

5.Η ομάδα Δίας (περιπολίες με μοτοσυκλέτες 

μεγάλου κυβισμού) 

435 

92,2% 

35 

7,4% 

2 

0,4% 

6.Ο αστυνομικός της γειτονιάς 92,2% 7,4% 0,4% 

380 89 3 

7.Μεγαλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τις 

δραστηριότητες της αστυνομίας και τις 

πρωτοβουλίες για την πρόληψη του εγκλήματος 

380 89 3 

80,5% 18,9% 0,6% 

8.Ανάπτυξη κοινωνικών επαφών με τους κατοίκους 

της περιοχής 

348 120 2 

74,0% 25,5% 0,4% 

9.Η δραστηριοποίηση του τοπικού συμβουλίου 

πρόληψης της εγκληματικότητας 

360 109 2 

76,4% 23,1% 0,4% 

10.Δραστηριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων 

Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας 

250 

57,1% 

126 

28,8% 

62 

14,2% 
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Διάγραμμα 9: Ταξινόμηση των μέτρων που θα πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να αισθάνονται «πολύ ή 

αρκετά» ασφαλείς   
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Τα μέτρα που προκρίνουν για την ασφάλειά τους ως σημαντικότερα είναι: 

• Ο καλύτερος φωτισμός των οδών 

• Η αστυνόμευση (ΔΙ.ΑΣ., περιπολίες, ΑτΓ) 

• Οι κοινωνικές επαφές 

• Οι κάμερες στις οδούς 

• Τα ΤοΣΠΕ 

• Ιδιωτικές εταιρείες φρούρησης. 

Είναι προφανές το προβάδισμα στην αστυνόμευση κάθε μορφής αλλά αξίζει να 

επισημανθεί η αναφορά στις κοινωνικές επαφές που αναδεικνύει το ρόλο της 

κοινωνικής συνοχής. Η επίκληση των καμερών και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στα 

μέτρα αυτοπροστασίας αντανακλούν την εικόνα τους για την αξιολόγηση της 

αστυνομίας, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. 

 

➢ Η διασταυρωμένη ανάλυση των παραπάνω με το φόβο του εγκλήματος και τη 

θυματοποίηση είναι σημαντική για την καλύτερη κατανόηση τους. 

 

Πίνακας Δ17: Φόβος εγκλήματος ανάλογα με την Άμεση Ανταπόκριση του Αστυνομικού 

Τμήματος  

Πόσο αποτελεσματικό 

κρίνετε το Αστυνομικό 

τμήμα του Δήμου ως προς 

την Άμεση Ανταπόκρισή του 

Αισθάνομαι ασφαλής όταν 

κυκλοφορώ μόνος/η όταν 

βραδιάζει 
Σύνολο 

Πολύ ή αρκετά 

ασφαλής 

Λίγο ή 

καθόλου 

ασφαλής 

Πολύ  Απαντήσεις 35 20 55 

Ποσοστά %  63,6% 36,4% 100,0% 

Αρκετά  Απαντήσεις 114 57 171 

Ποσοστά %  66,7% 33,3% 100,0% 

Λίγο  Απαντήσεις 44 64 108 

Ποσοστά %  40,7% 59,3% 100,0% 
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Καθόλου  Απαντήσεις 26 26 52 

Ποσοστά %  50,0% 50,0% 100,0% 

Δεν ξέρω Απαντήσεις 11 12 23 

Ποσοστά %  47,8% 52,2% 100,0% 

Σύνολο 
Απαντήσεις 230 179 409 

Ποσοστά %  56,2% 43,8% 100,0% 

Σημείωση: Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντική  

(𝜒2 = 20,802, 4 𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,01) 

 

Εξετάζοντας το φόβο του εγκλήματος σε σχέση με το πόσο άμεσα ανταποκρίνεται το 

Αστυνομικό Τμήμα του δήμου προκύπτει είναι ότι η συσχέτιση των δύο μεταβλητών είναι 

στατιστικά σημαντική (𝜒2 = 20,802, 4 𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,01). Συγκεκριμένα οι ερωτώμενοι που 

θεωρούν ότι το ΑΤ ανταποκρίνεται «Πολύ» ή «Αρκετά» αποτελεσματικά είναι πιο πιθανό 

να αισθάνονται ασφαλείς σε σχέση με τους υπόλοιπους. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 

Δ18, τα ποσοστά ασφάλειας μεταξύ των ερωτώμενων που θεωρούν ότι το ΑΤ 

ανταποκρίνεται «Πολύ» ή «Αρκετά» αποτελεσματικά κυμαίνονται από 63,6% έως 66,7%, 

ενώ στους ερωτώμενους που είτε θεωρούν ότι το ΑΤ ανταποκρίνεται «Λίγο» ή «Καθόλου» 

αποτελεσματικά, ή που δεν έχουν άποψη γι’ αυτό, τα αντίστοιχα κυμαίνονται από 40,7% 

έως 50,0%. 

 

Πίνακας Δ18: Φόβος εγκλήματος ανάλογα με την υποστήριξη των θυμάτων που 

προσφέρει το Αστυνομικό Τμήμα  

Πόσο αποτελεσματικό 

κρίνετε το Αστυνομικό 

τμήμα του Δήμου ως προς 

την Άμεση Ανταπόκρισή του 

Αισθάνομαι ασφαλής όταν 

κυκλοφορώ μόνος/η όταν 

βραδιάζει 
Σύνολο 

Πολύ ή αρκετά 

ασφαλής 

Λίγο ή 

καθόλου 

ασφαλής 

Πολύ  Απαντήσεις 10 12 22 

Ποσοστά %  45,5% 54,5% 100,0% 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΑΚΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 

90 

 

Αρκετά  Απαντήσεις 75 33 108 

Ποσοστά %  69,4% 30,6% 100,0% 

Λίγο  Απαντήσεις 43 48 91 

Ποσοστά %  47,3% 52,7% 100,0% 

Καθόλου  Απαντήσεις 61 44 105 

Ποσοστά %  58,1% 41,9% 100,0% 

Δεν ξέρω Απαντήσεις 39 32 71 

Ποσοστά %  54,9% 45,1% 100,0% 

Σύνολο 
Απαντήσεις 228 169 397 

Ποσοστά %  57,4% 42,6% 100,0% 

Σημείωση: Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντική  

(𝜒2 = 11,723, 4 𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,05) 

 

Πίνακας Δ19: Φόβος εγκλήματος ανάλογα με την αποτελεσματικότητα του Αστυνομικού 

Τμήματος ως προς την πρόληψη εγκληματικότητάς 

Πόσο αποτελεσματικό 

κρίνετε το Αστυνομικό 

τμήμα του Δήμου ως προς 

την πρόληψη 

εγκληματικότητάς; 

 

Αισθάνομαι ασφαλής όταν 

κυκλοφορώ μόνος/η όταν βραδιάζει 

Σύνολο 
Πολύ ή αρκετά 

ασφαλής 

Λίγο ή καθόλου 

ασφαλής 

Πολύ  Απαντήσεις 9 1 10 

Ποσοστά %  90,0% 10,0% 100,0% 

Αρκετά  Απαντήσεις 64 32 96 

Ποσοστά %  66,7% 33,3% 100,0% 

Λίγο  Απαντήσεις 78 72 150 

Ποσοστά %  52,0% 48,0% 100,0% 

Καθόλου  Απαντήσεις 51 55 106 

Ποσοστά %  48,1% 51,9% 100,0% 

Δεν ξέρω Απαντήσεις 18 12 30 
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Ποσοστά %  60,0% 40,0% 100,0% 

Σύνολο 
Απαντήσεις 220 172 392 

Ποσοστά %  56,1% 43,9% 100,0% 

Σημείωση: Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντική  

(𝜒2 = 12,975, 4 𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,05) 

 

Αναφορικά με τον φόβο εγκλήματος σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του ΑΤ ως προς 

την πρόληψη του εγκληματικότητας, προκύπτει είναι ότι η συσχέτιση των δύο μεταβλητών 

είναι στατιστικά σημαντική (𝜒2 = 20,802, 4 𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,01). Συγκεκριμένα όσοι θεωρούν 

ότι το ΑΤ είναι «Πολύ» ή «Αρκετά» αποτελεσματικό στην πρόληψη της εγκληματικότητας, 

αισθάνονται πιο ασφαλείς σε σχέση με τους υπόλοιπους. Πράγματι, όπως προκύπτει και 

από τον Πίνακα Δ19, τα ποσοστά ασφάλειας των προαναφερόμενων κυμαίνονται από 

66,3% έως 90,0%. Αντίθετα μεταξύ των ερωτώμενων που θεωρούν ότι το ΑΤ είναι «Λίγο» ή 

«Καθόλου» αποτελεσματικό, ως προς την πρόληψη της εγκληματικότητας, τα αντίστοιχα 

κυμαίνονται από 48,1% έως 52,0%. Τέλος, όσοι που δεν είχαν άποψη αναφορικά με την 

αποτελεσματικότητα του Αστυνομικού Τμήματος ως προς την πρόληψη εγκληματικότητάς 

αισθάνονται ασφαλείς (σε ποσοστό 60%).   

 

Πίνακας Δ20: Φόβος εγκλήματος ανάλογα με την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας 

του Αστυνομικού Τμήματος με το Δήμο ή άλλους φορείς στον τομέα της πρόληψης της 

εγκληματικότητας 

Πόσο αποτελεσματικό κρίνετε το 

Αστυνομικό τμήμα του Δήμου ως 

προς τη συνεργασία του με το 

Δήμο ή άλλους φορείς στον τομέα 

της πρόληψης της 

εγκληματικότητάς; 

 

Αισθάνομαι ασφαλής όταν 

κυκλοφορώ μόνος/η όταν 

βραδιάζει 

Σύνολο 

Πολύ ή αρκετά 

ασφαλής 

Λίγο ή καθόλου 

ασφαλής 

Πολύ  Απαντήσεις 10 1 11 

Ποσοστά %  90,9% 9,1% 100,0% 
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Αρκετά  Απαντήσεις 36 18 54 

Ποσοστά %  66,7% 33,3% 100,0% 

Λίγο  Απαντήσεις 24 49 73 

Ποσοστά %  32,9% 67,1% 100,0% 

Καθόλου  Απαντήσεις 98 64 162 

Ποσοστά %  60,5% 39,5% 100,0% 

Δεν ξέρω Απαντήσεις 70 55 125 

Ποσοστά %  56,0% 44,0% 100,0% 

Σύνολο 
Απαντήσεις 238 187 425 

Ποσοστά %  56,0% 44,0% 100,0% 

Σημείωση: Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντική  

(𝜒2 = 25,103, 4 𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,01) 

 

Αναφορικά με τον φόβο εγκλήματος σε σχέση με τη συνεργασία του με το Δήμο ή άλλους 

φορείς στον τομέα της πρόληψης της εγκληματικότητας, προκύπτει είναι ότι η συσχέτιση 

των δύο μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντική (𝜒2 = 25,103, 4 𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,01). 

Συγκεκριμένα όσοι θεωρούν τη συνεργασία «Πολύ» ή «Αρκετά» αποτελεσματική στην 

πρόληψη της εγκληματικότητας, αισθάνονται πιο ασφαλείς σε σχέση με τους υπόλοιπους. 

Πράγματι, όπως προκύπτει και από τον Πίνακα Δ20, τα ποσοστά ασφάλειας των 

προαναφερόμενων κυμαίνονται από 66,7% έως 90,9%.  

Αντίθετα μεταξύ των ερωτώμενων που θεωρούν ότι είναι «Λίγο» ή «Καθόλου» 

αποτελεσματική ως προς την πρόληψη της εγκληματικότητας, τα αντίστοιχα κυμαίνονται 

από 32,9% έως 60,5%. Τέλος, όσοι δεν είχαν άποψη αναφορικά με την 

αποτελεσματικότητα της συνεργασίας αυτής ως προς την πρόληψη εγκληματικότητάς 

αισθάνονται ασφαλείς (σε ποσοστό 56%).   
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Πίνακας Δ21: Αξιολόγηση του Αστυνομικού Τμήματος όσον αφορά την άμεση 

ανταπόκριση του ανάλογα με την εμπειρία άμεσης θυματοποίησης  

Πόσο αποτελεσματικό κρίνετε το 

Αστυνομικό τμήμα του Δήμου 

ως προς την Άμεση Ανταπόκρισή 

του 

Μέσα στο χρόνο που πέρασε, 

έγινα θύμα ενός ή 

περισσοτέρων  ποινικών 

αδικημάτων 

 

Ναι Όχι 

Πολύ  Απαντήσεις 12 42 54 

Ποσοστά %  22,2% 77,8% 100,0% 

Αρκετά  Απαντήσεις 28 142 170 

Ποσοστά %  16,5% 83,5% 100,0% 

Λίγο  Απαντήσεις 23 85 108 

Ποσοστά %  21,3% 78,7% 100,0% 

Καθόλου  Απαντήσεις 3 48 51 

Ποσοστά %  5,9% 94,1% 100,0% 

Δεν ξέρω Απαντήσεις 1 22 23 

Ποσοστά %  4,3% 95,7% 100,0% 

Σύνολο 
Απαντήσεις 67 339 406 

Ποσοστά %  16,5% 83,5% 100,0% 

Σημείωση: Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντική  

(𝜒2 = 9,724, 5𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,05) 

 

Η διασταυρωμένη ανάλυση των δεδομένων αναφορικά με τη σχέση μεταξύ 

θυματοποίησης και αξιολόγησης του ΑΤ, καταγράφει μια αντιστρόφως ανάλογη σχέση, με 

θετικότερες αξιολογήσεις από εκείνους που απάντησαν αρνητικά στην εμπειρία 

θυματοποίησης.  
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Πίνακας Δ22: Αξιολόγηση του Αστυνομικού Τμήματος όσον αφορά την υποστήριξη των 

θυμάτων ανάλογα με την εμπειρία άμεσης θυματοποίησης  

Πόσο αποτελεσματικό κρίνετε το 

Αστυνομικό τμήμα του Δήμου 

ως προς την υποστήριξη των 

θυμάτων 

Μέσα στο χρόνο που πέρασε, 

έγινα θύμα ενός ή 

περισσοτέρων ποινικών 

αδικημάτων 

 

Ναι Όχι 

Πολύ  Απαντήσεις 2 20 22 

Ποσοστά %  9,1% 90,9% 100,0% 

Αρκετά  Απαντήσεις 14 93 107 

Ποσοστά %  13,1% 86,9% 100,0% 

Λίγο  Απαντήσεις 24 67 91 

Ποσοστά %  26,4% 73,6% 100,0% 

Καθόλου  Απαντήσεις 23 80 103 

Ποσοστά %  22,3% 77,7% 100,0% 

Δεν ξέρω Απαντήσεις 5 66 71 

Ποσοστά %  7,0% 93,0% 100,0% 

Σύνολο 
Απαντήσεις 68 326 394 

Ποσοστά %  17,3% 82,7% 100,0% 

Σημείωση: Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντική  

(𝜒2 = 14,672, 4 𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,01) 

Η διασταυρωμένη ανάλυση των δεδομένων που αφορούν την εμπειρία θυματοποίησης με 

την αξιολόγηση του ΑΤ στον τομέα της υποστήριξης των θυμάτων θεμελιώνει σημαντική 

συσχέτιση, με τις απαντήσεις των θυμάτων να είναι πολύ αρνητικότερες συγκριτικά με 

εκείνες των μη θυμάτων, σύμφωνα και με τον πίνακα Δ22. 
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Πίνακας Δ23: Αξιολόγηση του Αστυνομικού Τμήματος όσον αφορά την πρόληψη της 

εγκληματικότητας ανάλογα με την εμπειρία άμεσης θυματοποίησης  

Πόσο αποτελεσματικό κρίνετε το 

Αστυνομικό τμήμα του Δήμου 

όσον αφορά την πρόληψη της 

εγκληματικότητας 

Μέσα στο χρόνο που πέρασε, 

έγινα θύμα ενός ή 

περισσοτέρων ποινικών 

αδικημάτων 

 

Ναι Όχι 

Πολύ  Απαντήσεις 0 10 10 

Ποσοστά %  ,0% 100,0% 100,0% 

Αρκετά  Απαντήσεις 15 80 95 

Ποσοστά %  15,8% 84,2% 100,0% 

Λίγο  Απαντήσεις 30 119 149 

Ποσοστά %  20,1% 79,9% 100,0% 

Καθόλου  Απαντήσεις 17 88 105 

Ποσοστά %  16,2% 83,8% 100,0% 

Δεν ξέρω Απαντήσεις 2 28 30 

Ποσοστά %  6,7% 93,3% 100,0% 

Σύνολο 
Απαντήσεις 64 325 389 

Ποσοστά %  16,5% 83,5% 100,0% 

Σημείωση: Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών δεν είναι στατιστικά σημαντική  

(𝜒2 = 5,564, 4 𝛽. 𝜀, 𝑝 > 0,10) 
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Πίνακας Δ24: Αξιολόγηση του Αστυνομικού Τμήματος όσον αφορά την 

αποτελεσματικότητα της συνεργασίας του με το Δήμο ή άλλους φορείς στον τομέα της 

πρόληψης της εγκληματικότητας ανάλογα με την εμπειρία άμεσης θυματοποίησης  

Πόσο αποτελεσματικό κρίνετε το 

Αστυνομικότμήμα όσον αφορά την 

αποτελεσματικότητα της συνεργασίας 

του με το Δήμο ή άλλους φορείς στον 

τομέα της πρόληψης της 

εγκληματικότητας 

Μέσα στο χρόνο που 

πέρασε, έγινα θύμα ενός ή 

περισσοτέρων ποινικών 

αδικημάτων 

 

Ναι Όχι 

Πολύ  Απαντήσεις 0 10 10 

Ποσοστά %  ,0% 100,0% 100,0% 

Αρκετά  Απαντήσεις 15 80 95 

Ποσοστά %  15,8% 84,2% 100,0% 

Λίγο  Απαντήσεις 30 119 149 

Ποσοστά %  20,1% 79,9% 100,0% 

Καθόλου  Απαντήσεις 17 88 105 

Ποσοστά %  16,2% 83,8% 100,0% 

Δεν ξέρω Απαντήσεις 2 28 30 

Ποσοστά %  6,7% 93,3% 100,0% 

Σύνολο 
Απαντήσεις 64 325 389 

Ποσοστά %  16,5% 83,5% 100,0% 

Σημείωση: Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών δεν είναι στατιστικά σημαντική  

(𝜒2 = 5,011, 4 𝛽. 𝜀, 𝑝 > 0,10) 

 

ΣΤ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

Δεδομένου ότι στη μορφή της καθημερινής κοινωνικής ζωής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

και η τοπική αυτοδιοίκηση, η ενότητα αυτή αφιερώνεται στις στάσεις των δημοτών 

απέναντι στις προσφερόμενες από το Δήμο υπηρεσίες. 
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Πίνακας 23: Αξιολόγηση του επιπέδου παροχής των παρακάτω υπηρεσιών από τις δομές 

του Δήμου (από 1: «Καθόλου ικανοποιητικό» έως 5: «Πολύ Ικανοποιητικό») 

Αξιολόγηση δημοτικών 

υπηρεσιών στους εξής τομείς: 
1 2 3 4 5 ΔΓ/ΔΑ 

1. Παιδεία 32 68 171 111 47 2 

7,4% 15,8% 39,7% 25,8% 10,9% 0,5% 

2. Υγεία 93 112 146 63 13 2 

21,7% 26,1% 34,0% 14,7% 3,0% 0,5% 

3. Κοινωνική 

πρόνοια/αλληλεγγύη 

71 81 143 113 27 2 

16,2% 18,5% 32,7% 25,9% 6,2% 0,5% 

4. Εργασία 94 111 148 62 18 2 

21,6% 25,5% 34,0% 14,3% 4,1% 0,5% 

5. Ασφάλεια 92 97 149 97 20 0 

20,2% 21,3% 32,7% 21,3% 4,4% 0,0% 

6. Φωτισμός 79 59 129 145 49 0 

17,1% 12,8% 28,0% 31,5% 10,6% 0,0% 

7. Καθαριότητα 42 67 103 155 96 0 

9,1% 14,5% 22,2% 33,5% 20,7% 0,0% 

8. Συγκοινωνίες 36 52 121 143 101 0 

7,9% 11,5% 26,7% 31,6% 22,3% 0,0% 

9. Πολιτιστικές/αθλητικές 

δράσεις 

20 54 117 142 109 0 

4,5% 12,2% 26,5% 32,1% 24,7% 0,0% 

 

Κυρίαρχη παρατήρηση από την παραπάνω αξιολόγηση είναι η συγκέντρωση των 

απαντήσεων στη μεσαία τιμή (3) της 5θμιας κλίμακας με συμπληρωματικές επιλογές 

άλλοτε προς την αρνητικότερη αξιολόγηση (1,2) και άλλοτε προς τη θετικότερη (4,5).  

Ειδικότερα, οι τομείς που αξιολογούνται μετρίως αλλά με τάση θετική είναι: 

• Παιδεία 

• Κοινωνική πρόνοια/αλληλεγγύη 

• Φωτισμός 

• Καθαριότητα 
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• Συγκοινωνίες 

Ακόμα θετικότερη είναι η αξιολόγηση στις πολιτιστικές/αθλητικές δράσεις 

 

Αντίθετα, οι τομείς που αξιολογούνται μετρίως αλλά με τάση αρνητική είναι: 

• Υγεία 

• Εργασία 

• Ασφάλεια 

Στον επόμενο Χάρτη 9 παρουσιάζεται ένας σύνθετος δείκτης ικανοποίησης των κατοίκων 

για το επίπεδο παροχής των υπηρεσιών του δήμου. Η χαμηλή ικανοποίηση καταγράφεται 

στους ΑπΤο με κόκκινο χρώμα.  

Συνεπώς υπάρχει υψηλή ικανοποίηση στους ΑπΤο γύρω από το δημαρχείο και μια γενική 

δυσαρέσκεια στους ΑπΤο του Ταύρου γύρω από την Αγία Σοφία και τον Εσταυρωμένο. 

 

Πίνακας Δ25: Φόβος εγκλήματος ανάλογα με το επίπεδο της παροχής υπηρεσιών 

ασφαλείας από τις δομές του Δήμου 

Αξιολόγηση του επιπέδου παροχής 

υπηρεσιών ασφαλείας από τις 

δομές του Δήμου (1=Πολύ 

Ικανοποιητικό, 5=Καθόλου 

Ικανοποιητικό) 

Αισθάνομαι ασφαλής όταν 

κυκλοφορώ μόνος/η όταν 

βραδιάζει 
Σύνολο 

Πολύ ή 

αρκετά 

ασφαλή 

Λίγο ή 

καθόλου 

ασφαλής 

1 (Πολύ 

Ικανοποιητικό) 

Απαντήσεις 15 5 20 

Ποσοστά %  
75,0% 25,0% 100,0% 

5,8% 2,6% 4,4% 

2 

Απαντήσεις 80 16 96 

Ποσοστά %  
83,3% 16,7% 100,0% 

31,1% 8,2% 21,2% 

3 

Απαντήσεις 88 59 147 

Ποσοστά %  
59,9% 40,1% 100,0% 

34,2% 30,3% 32,5% 
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4 

Απαντήσεις 48 49 97 

Ποσοστά %  
49,5% 50,5% 100,0% 

18,7% 25,1% 21,5% 

5 (Καθόλου 

Ικανοποιητικό) 

Απαντήσεις 26 66 92 

Ποσοστά %  
28,3% 71,7% 100,0% 

10,1% 33,8% 20,4% 

Σύνολο 

Απαντήσεις 257 195 452 

Ποσοστά %  
56,9% 43,1% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 

Σημείωση: Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντική  

(𝜒2 = 63,479, 4 𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,01) 

 
Όσον αφορά τη συσχέτιση μεταξύ φόβου εγκλήματος ανάλογα με το επίπεδο της παροχής 

υπηρεσιών ασφαλείας από τις δομές του Δήμου διαπιστώθηκε ότι αυτή είναι στατιστικά 

σημαντική (𝜒2 = 63,479, 4 𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,01)και αμφίδρομη.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν (Πίνακας Δ25) ότι ο φόβος εγκλήματος είναι πολύ μικρότερος 

μεταξύ αυτών που αξιολογούν ως αποτελεσματικό το επίπεδο παροχής υπηρεσιών 

ασφαλείας από τις δομές του Δήμου. Συγκεκριμένα, οι ερωτώμενοι που κρίνουν ως 

ικανοποιητικό το επίπεδο παροχής υπηρεσιών ασφαλείας του Δήμου (τιμές 1 και 2 της 

μεταβλητής) είναι πιο πιθανό να αισθάνονται ασφαλείς (ποσοστό5,8% για την τιμή 1 και 

31,1% για την τιμή 2) παρά ανασφαλείς (ποσοστό 2,6% και 8,2% αντίστοιχα).  

Κατ’ αντιστοιχία, μεταξύ των ερωτώμενων που αισθάνονται ασφαλείς, τα ποσοστά όσων 

κρίνουν ικανοποιητικό το επίπεδο παροχής υπηρεσιών ασφαλείας του Δήμου (ποσοστό 

75,0% και 83,3% για τις τιμές 1 και 2 αντίστοιχα) είναι σαφώς μεγαλύτερα σε σύγκριση με 

τα ποσοστά όσων κρίνουν λιγότερο ικανοποιητικό το επίπεδο παροχής υπηρεσιών των 

αντίστοιχων υπηρεσιών (ποσοστό 49,5% για την τιμή 4 και 28,3% για την τιμή 5). 
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Χάρτης 9: Αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δήμου 
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Πίνακας 24: Ο Δήμος σας έχει λάβει μέτρα πρόληψης του εγκλήματος στην περιοχή σας; 

 Συχνότητα  Ποσοστό (%) 

Ναι 28 6,0 

Όχι 103 21,9 

Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ 339 72,1 

Σύνολο 470 100% 

 

Το 72,1% του δείγματος δηλώνει άγνοια για τις δράσεις του Δήμου στην πρόληψη του 

εγκλήματος, ποσοστό που ενδεχομένως δηλώνει έλλειψη ενημέρωσης ή/και συμμετοχής 

στα τοπικά όργανα διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων. 

Η χωροταξική αποτύπωση των απόψεων των κατοίκων που αφορά την λήψη μέτρων 

πρόληψης του εγκλήματος από τον Δήμο απεικονίζεται στον παρακάτω Χάρτη 10. Η 

επικρατέστερη άποψη είναι ότι δεν γνωρίζουν, με περιπτώσεις ΑπΤο όπου κατά την άποψη 

των κατοίκων δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Οι ΑπΤο που παρουσιάζεται 

αρνητική άποψη, καταγράφονται με κόκκινο και βρίσκονται κυρίως στην περιοχή του 

Ταύρου. 
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Χάρτης 10: Μέτρα πρόληψης του εγκλήματος από τον Δήμο 
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Πίνακας 25: Μέτρα πρόληψης του εγκλήματος που ελήφθησαν 

 Συχνότητα  Ποσοστό (%) 

Αστυνόμευση  27 63% 

Τεχνικά μέτρα πρόληψης  8 18,50% 

Βελτίωση ποιότητας ζωής 4 9,50% 

Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση 

κοινού 2 4,50% 

Κοινωνικά μέτρα πρόληψης 2 4,50% 

Σύνολο 43 100% 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τις απόψεις των κατοίκων τα βασικά μέτρα πρόληψης του εγκλήματος 

που έχει λάβει ο Δήμος είναι τα εξής: αστυνόμευση (63%), τεχνικά μέτρα πρόληψης 

(18,50%), βελτίωσης ποιότητας ζωής (9,50) και ακολουθούν τα υπόλοιπα με 

χαμηλότερα ποσοστά.   

 

 

Αστυνόμευση : 63%

Τεχνικά μέτρα 
πρόληψης : 18,50%

Βελτίωση 
ποιότητας ζωής: 
9,50%

Ενημέρωση -
Ευαισθητοποίηση 
κοινού: 4,50%

Κοινωνικά μέτρα 
πρόληψης: 4,50%
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Πίνακας 26: Γνωρίζετε αν λειτουργεί Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας στο 

Δήμο σας; 

 Συχνότητα  Ποσοστό (%) 

Ναι 24 5,6 

Όχι 76 17,7 

Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ 330 76,7 

Σύνολο 430 100% 

 

Το 76,7% του δείγματος συγκεντρώνεται στις ελλείπουσες τιμές (ΔΓ/ΔΝ) δηλώνοντας 

αδυναμία απάντησης στην ερώτηση σχετικά με την λειτουργία του Τοπικού Συμβουλίου 

Πρόληψης της Παραβατικότητας, τόσο σε ότι αφορά την ενημέρωση για τις δράσεις του 

όσο και την μαζικότητα ή μη της συμμετοχής σε αυτό. 

 

Όσοι απάντησαν ότι γνωρίζουν την ύπαρξη και λειτουργία του, κλήθηκαν να απαντήσουν 

στην παρακάτω ερώτηση. 

 

Πίνακας 27: Πώς κρίνετε το ρόλο του στην πρόληψη της εγκληματικότητας; 

Αξιολόγηση ΤοΣΠΠΑ Συχνότητα  Ποσοστό (%) 

Πολύ χρήσιμο 4 18,2 

Αρκετά χρήσιμο 7 31,8 

Λίγο χρήσιμο 5 22,7 

Καθόλου χρήσιμο 2 9,1 

Δεν γνωρίζω/δεν απαντώ 4 18,2 

Σύνολο 22 100% 

 

Ωστόσο, και αυτοί που δήλωσαν ότι γνωρίζουν την ύπαρξή του, αδυνατούν να το 

αξιολογήσουν ουσιαστικά, επιλέγοντας τις μέσες τιμές (αρκετά ή λίγο χρήσιμο), γεγονός 

που αντανακλά τις διαστάσεις της έλλειψης γνώσης και πληροφόρησης για το θέμα. 

Ενδεικτικό και το γεγονός ότι το 30% εξ αυτών απαντά ότι δεν γνωρίζει τις αρμοδιότητές 

του. Το υπόλοιπο ποσοστό –που αντιπροσωπεύει τον ελάχιστο αριθμό των 14 μόνο 
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ατόμων- μοιράζει τις απαντήσεις του στις παρακάτω απαντήσεις που περιλαμβάνει ο 

πίνακας 27. 

 

Πίνακας 28: Αρμοδιότητες Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης 

 Συχνότητα  Ποσοστό (%) 

Δεν γνωρίζω 6 30% 

Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση 

για θέματα εγκληματικότητας  5 25% 

Ενασχόληση με θέματα 

κοινωνικής πολιτικής  4 20% 

Έρευνες – Προγράμματα  3 15% 

Συνεργασία με τις δημόσιες 

αρχές  2 10% 

Σύνολο 20 100% 

 

 

Ειδικότερα, το 30% των όσων απάντησαν ότι γνωρίζουν τη λειτουργία του Τοπικού 

Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου δεν έχουν εικόνα 

των αρμοδιοτήτων του. Πέντε άτομα απάντησαν ότι ασχολείται με την ενημέρωση – 

Δεν γνωρίζω: 
30,00%

Ενημέρωση –
Ευαισθητοποίηση 
για θέματα 
εγκληματικότητας : 
25,00%

Ενασχόληση με 
θέματα κοινωνικής 
πολιτικής : 20,00%

Έρευνες –
Προγράμματα : 
15,00%

Συνεργασία με τις 
δημόσιες αρχές : 
10,00%
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ευαισθητοποίηση για θέματα εγκληματικότητας, τέσσερα με θέματα κοινωνικής πολιτικής, 

τρία με έρευνες και προγράμματα και δύο ότι συνεργάζεται με τις δημόσιες αρχές 

ασφάλειας. 

 

Ζ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 

Μία ακόμα σημαντική παράμετρος της διαμόρφωσης της καθημερινής ζωής των 

πολιτών/δημοτών αποτελεί η επαφή μεταξύ τους και η κοινωνική συνοχή και 

αλληλεγγύη. Ερευνητικά έχει θεμελιωθεί θετική συσχέτιση μεταξύ των παραπάνω 

μεταβλητών με τη μείωση της ανασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι 

ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 29: Συχνότητα λήψης βοήθειας από συνδημότες 

ΛΗΨΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ 

ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ 
Συχνότητα  Ποσοστό (%) 

Συχνά 66 14,1 

Μερικές Φορές 126 26,9 

Σπάνια 96 20,5 

Ποτέ 181 38,6 

Σύνολο 469 100% 

 

Πίνακας 30: Συχνότητα παροχής βοήθειας σε συνδημότες 

ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ 

ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ 
Συχνότητα  Ποσοστό (%) 

Συχνά 131 28,0 

Μερικές Φορές 196 41,9 

Σπάνια 64 13,7 

Ποτέ 75 16,0 

Σύνολο 468 100% 
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Στο ερώτημα πόσο συχνά έχετε δεχθεί βοήθεια από συνδημότες σας ένα μεγάλο ποσοστό 

38,6%  δηλώνει «ποτέ» ενώ μόνο το 14,1 % δηλώνει «συχνά». 

 Μετριασμένες και σχετικά κοντά είναι οι απαντήσεις του δείγματος όσον αφορά τις 

απαντήσεις μερικές φορές (20,5%) και σπάνια (26,9%).  

Αντίθετα, στο ερώτημα τώρα πόσο συχνά έχετε δώσει βοήθεια σε συνδημότη σας, οι 

απαντήσεις είναι διαφορετικές καθώς το 41,9% δηλώνει ότι έχει δώσει μερικές φορές 

βοήθεια και το 28% συχνά. Μικρότερα είναι τα ποσοστά αυτών που έχουν δώσει σπάνια τη 

βοήθεια τους (13,7%) ή ποτέ (16%) .  

 

➢ Στο πλαίσιο αυτό, εξετάσθηκε αν η παραπάνω σχέση αλληλεγγύης επηρεάζει την 

ασφάλεια των πολιτών. 

 

Πίνακας Δ26: Φόβος εγκλήματος ανάλογα με τη λήψη ή όχι βοήθειας από συνδημότες 

Αισθάνομαι ασφαλής όταν 

κυκλοφορώ μόνος/η όταν 

βραδιάζει 

Έχω δεχτεί βοήθεια από 

συνδημότες 
Σύνολο 

Συχνά ή Μερικές 

Φορές 

Σπάνια ή 

Ποτέ 

Πολύ ή αρκετά 

ασφαλής 

Απαντήσεις 119 143 262 

Ποσοστά %  
45,4% 54,6% 100,0% 

62,0% 52,2% 56,2% 

Λίγο ή Καθόλου 

ασφαλής 

Απαντήσεις 73 131 204 

Ποσοστά %  
35,8% 64,2% 100,0% 

38,0% 47,8% 43,8% 

Σύνολο 

Απαντήσεις 192 274 466 

Ποσοστά %  
41,2% 58,8% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 

Σημείωση: Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντική  

(𝜒2 = 4,396, 1 𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,05) 

 

Όσον αφορά τη συσχέτιση μεταξύ φόβου εγκλήματος ανάλογα τη λήψη βοήθειας από τους 

συνδημότες αυτή είναι στατιστικά σημαντική (𝜒2 = 4,396, 1 𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,05) και 
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αμφίδρομη. Συγκεκριμένα όσοι ερωτώμενοι που δήλωσαν ότι έλαβαν βοήθεια από τους 

συνδημότες τους αισθάνονται πιο ασφαλείς (ποσοστό 62,0%) σε σχέση με όσους δεν έχουν 

λάβει βοήθεια (ποσοστό 52,2%). Κατ’ αντιστοιχία, όσοι δήλωσαν ότι αισθάνονται ασφαλείς 

είναι περισσότερο πιθανό να έχουν λάβει βοήθεια από τους συνδημότες τους (ποσοστό 

45,4%) έναντι όσων δήλωσαν ότι δεν έχουν λάβει βοήθεια (ποσοστό 35,8%). 

 

Πίνακας Δ27: Φόβος εγκλήματος ανάλογα με την παροχή ή όχι βοήθειας προς τους 

συνδημότες 

Αισθάνομαι ασφαλής όταν 

κυκλοφορώ μόνος/η όταν 

βραδιάζει 

Έχω δώσει βοήθεια από 

συνδημότες 
Σύνολο 

Συχνά ή Μερικές 

Φορές 

Σπάνια ή 

Ποτέ 

Πολύ ή αρκετά 

ασφαλής 

Απαντήσεις 195 65 260 

Ποσοστά %  
75,0% 25,0% 100,0% 

59,8% 47,4% 56,2% 

Λίγο ή Καθόλου 

ασφαλής 

Απαντήσεις 131 72 203 

Ποσοστά %  
64,5% 35,5% 100,0% 

40,2% 52,6% 43,8% 

Σύνολο 

Απαντήσεις 326 137 463 

Ποσοστά %  
70,4% 29,6% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 

Σημείωση: Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντική  

(𝜒2 = 5,996, 1 𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,05) 

 

Το ίδιο μοτίβο απαντήσεων παρατηρείται και όσον αφορά το φόβο του εγκλήματος 

ανάλογα την παροχή βοήθειας από τους συνδημότες όπου και πάλι η συσχέτιση μεταξύ 

των δύο μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντική (𝜒2 = 5,996, 1 𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,05) και 

αμφίδρομη. Συγκεκριμένα οι ερωτώμενοι που δήλωσαν ότι έχουν δώσει βοήθεια στους 

συνδημότες τους αισθάνονται πιο ασφαλείς (ποσοστό 59,8%) σε σχέση με όσους δεν έχουν 

δώσει βοήθεια (ποσοστό 47,4%). Κατ’ αντιστοιχία, όσοι δήλωσαν ότι αισθάνονται ασφαλείς 
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είναι περισσότερο πιθανό να έχουν δώσει βοήθεια στους συνδημότες τους (ποσοστό 75,0% 

έναντι 64,5% όσων δεν έχουν δώσει βοήθεια). 

 

Η. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 

Η εικόνα για το εγκληματικό φαινόμενο διαμορφώνεται βάσει και της πηγής 

πληροφόρησης σχετικά με αυτό. Το δείγμα μας κλήθηκε να απαντήσει θετικά ή αρνητικά 

στο ερώτημα ποιες είναι οι πηγές πληροφόρησης του σχετικά με το εγκληματικό 

φαινόμενο και οι απαντήσεις όπως θα φανεί και παρακάτω αναλυτικά ποικίλλουν.  

Ο πίνακας που ακολουθεί καταγράφει τη σχετική πληροφορία. 

 

Πίνακας 31: Πηγές πληροφόρησης σχετικά με το εγκληματικό φαινόμενο 

 Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό 

Κοινωνικός Περίγυρος Όχι 146 30,9% 

Ναι 326 69,1% 

Διαδίκτυο (ηλεκτρονικά μέσα πληροφόρησης) Όχι 118 25,0% 

Ναι 354 75,0% 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (λ.χ. Facebook)  Όχι 226 47,9% 

Ναι 246 52,1% 

Εφημερίδες/Περιοδικά Όχι 353 74,8% 

Ναι 119 25,2% 

Βιβλία Όχι 436 92,4% 

Ναι 36 7,6% 

Ραδιόφωνο Όχι 280 59,3% 

Ναι 192 40,7% 

Τηλεόραση      Όχι 128 27,1% 

Ναι 344 72,9% 

Δεν έχω πληροφόρηση Όχι 467 99,2% 

Ναι 4 0,8% 

 

Οι πηγές που συγκεντρώνουν τις περισσότερες καταφατικές απαντήσεις και αποτελούν τις 

κυρίαρχες πηγές πληροφόρησης σχετικά με το έγκλημα είναι: 

• Τηλεόραση: 72,9% 

• Διαδίκτυο: 75% 
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• Κοινωνικός περίγυρος: 69,1% 

• Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 52,1% 

Με εξαίρεση, τον κοινωνικό περίγυρο, πρόκειται για αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα 

πληροφόρησης που φαίνεται ότι έχουν υποκαταστήσει πλήρως ή στο μεγαλύτερο μέρος τα 

έντυπα μέσα (εφημερίδες) αλλά και τα πιο παραδοσιακά (ραδιόφωνο). Το υψηλό ποσοστό 

αναφορά του κοινωνικού περίγυρου αντανακλά, ωστόσο, το χαρακτήρα «γειτονιάς» που 

επιδρά στις γενικότερες στάσεις του δείγματος. 

➢ Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η εξέταση της σχέσης μεταξύ της προέλευσης της 

πληροφόρησης σχετικά  με το έγκλημα και την ασφάλεια σύμφωνα με τις 

παρακάτω διασταυρωμένες αναλύσεις. 

Πίνακας Δ28: Φόβος εγκλήματος ανάλογα με τις πηγές πληροφόρησης σχετικά με το 

εγκληματικό φαινόμενο 

Πόσο αποτελεσματικό κρίνετε το 

Αστυνομικό Τμήμα του Δήμου ως προς τη 

συνεργασία του με το Δήμο ή άλλους 

φορείς στον τομέα της πρόληψης της 

εγκληματικότητάς; 

 

Αισθάνομαι ασφαλής όταν 

κυκλοφορώ μόνος/η όταν 

βραδιάζει 
Σύνολο 

Πολύ ή 

αρκετά 

ασφαλής 

Λίγο ή 

καθόλου 

ασφαλής 

Κοινωνικός περίγυρος Απαντήσεις 7 2 9 

Ποσοστά %  77,8% 22,2% 100,0% 

Διαδίκτυο και Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης  

Απαντήσεις 53 25 78 

Ποσοστά %  67,9% 32,1% 100,0% 

Εφημερίδες/Περιοδικά και 

Βιβλία 

Απαντήσεις 7 1 8 

Ποσοστά %  87,5% 12,5% 100,0% 

Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Απαντήσεις 196 177 373 

Ποσοστά %  52,5% 47,5% 100,0% 

Σύνολο 
Απαντήσεις 263 205 468 

Ποσοστά %  56,2% 43,8% 100,0% 

Σημείωση: Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντική  

(𝜒2 = 11,282, 3 𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,05) 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα που προέκυψαν αναφορικά με τη 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση (𝜒2 = 11,282, 3 𝛽. 𝜀, 𝑝 < 0,05) μεταξύ του φόβου 

εγκλήματος ανάλογα με την πηγή πληροφόρησης σχετικά με το εγκληματικό φαινόμενο. 

Όπως προκύπτει και από τον Πίνακα Δ26, τα χαμηλότερα συγκριτικά ποσοστά ασφάλειας 

εμφανίζονται μεταξύ των ερωτώμενων που πληροφορούνται για το εγκληματικό 

φαινόμενο από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση (52,5%) καθώς και από το διαδίκτυο και 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (67,9%). Αντίθετα οι ερωτώμενοι που πληροφορούνται για 

το εγκληματικό φαινόμενο από τον κοινωνικό περίγυρο αλλά κυρίως όσοι πληροφορούνται 

από εφημερίδες ή περιοδικά εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ασφάλειας(77,8% και 

87,5% αντίστοιχα).   

 

Θ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Στο τέλος του ερωτηματολογίου, ζητήθηκε από το δείγμα μας να προτείνει μέχρι τρία 

μέτρα που θεωρεί κατάλληλα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας 

στο Δήμο.  

 

Πίνακας 32: Προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Συχνότητα Ποσοστό 

Αστυνόμευση 487 65,80% 

Τεχνικά μέτρα πρόληψης  
100 13,50% 

Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση κοινού – 

Συνεργασία Δήμου, πολιτών και 

αστυνομίας 
51 6,90% 

Κοινωνικά μέτρα πρόληψης - εκπαίδευση 
32 4,40% 

Καταστολή 25 3,40% 

Νομοθεσία 12 1,60% 

Βελτίωση ποιότητας ζωής 
11 1,50% 
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Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης του 

εγκλήματος από τους πολίτες 

11 1,50% 

Άλλο 5 0,60% 

Σχέσεις μεταξύ των κατοίκων 
4 0,50% 

Δε γνωρίζω/ δεν ξέρω 2 0,30% 

Σύνολο 740  100% 

 

 

 

Τα βασικά μέτρα πρόληψης/αντιμετώπισης της εγκληματικότητας που προτάθηκαν 

ήταν τα ακόλουθα:  

• Αστυνόμευση (65,80),  

• Τεχνικά μέτρα πρόληψης (13,50),  

• Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση κοινού – Συνεργασία Δήμου, πολιτών και 

αστυνομίας (6,90%),  

Αστυνόμευση: 65,80%

Τεχνικά μέτρα 
πρόληψης : 13,50%

Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση κοινού – Συνεργασία Δήμου, πολιτών και 
αστυνομίας: 6,90%

Κοινωνικά μέτρα πρόληψης - εκπαίδευση: 4,40%

Καταστολή: 3,40%

Νομοθεσία: 1,60%

Βελτίωση ποιότητας ζωής: 1,50%

Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης του εγκλήματος από τους πολίτες: 1,50%

Άλλο: 0,60%

Σχέσεις μεταξύ των κατοίκων: 0,50%

Δε γνωρίζω/ δεν ξέρω: 0,30%
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• Κοινωνικά μέτρα πρόληψης – εκπαίδευση (4,40%)  

• και ακολουθούν τα υπόλοιπα με λιγότερες αναφορές. 

 

Αντίστοιχα καταγράφηκαν και οι γενικότερες προτάσεις τους για τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής τους. 

Πίνακας 33: Προτάσεις για την ποιότητα ζωής στον δήμο τους 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Συχνότητα Ποσοστό 

Κοινωνική πολιτική – Πρόνοια 
71 14,80% 

Καθαριότητα 56 11,60% 

Βελτίωση και αξιοποίηση υποδομών – 

δημιουργία δημόσιων χώρων– πάρκα 51 10,60% 

Τεχνικά μέτρα και έργα 48 10% 

Υποδομές υγείας 31 6,40% 

Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση κοινού – 

Συνεργασία Δήμου και πολιτών 29 6% 

Αστυνόμευση-ασφάλεια 
28 5,80% 

Αθλητισμός - αθλητικές υποδομές 
23 4,80% 

Μέτρα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος 
22 4,60% 

Οικονομική ανάπτυξη – οικονομικές παροχές 
22 4,60% 

Πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες 22 4,60% 

Δρόμοι – κυκλοφορία 16 3,30% 

Πάρκινγκ 15  3,1% 

Υποδομές παιδείας 10 2,10% 

Αναβάθμιση του Δήμου 
6 1,20% 

Ικανοποίηση από το δήμο  6  1,2% 

Δημοτική αστυνομία 5 1,10% 

Να δοθεί σημασία στην περιοχή του Ταύρο  
5  1,1% 

Άλλο  5  1,1% 
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Ανταπόκριση από το Δήμο 4 0,80% 

Κοινωνικές σχέσεις των πολιτών 
3 0,60% 

Δεν ξέρω 2  0,4% 

Καλύτερη λειτουργία από τους φορείς του 

κράτους 1  0,2% 

Σύνολο 481  100% 

 

 

 

Καταγράφηκαν πολλές προτάσεις σχετικά βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Δήμο, οι 

οποίες επικεντρώθηκαν στους εξής τομείς:  

• Κοινωνική πολιτική – Πρόνοια,  

• Καθαριότητα,  

Κοινωνική πολιτική – Πρόνοια: 14,80%

Καθαριότητα: 11,60%

Βελτίωση και αξιοποίηση 
υποδομών – δημιουργία δημόσιων 
χώρων– πάρκα: 10,60%

Τεχνικά μέτρα και έργα: 10%

Υποδομές υγείας: 6,40%

Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση κοινού –
Συνεργασία Δήμου και πολιτών: 6%

Αστυνόμευση-ασφάλεια: 5,80%

Αθλητισμός - αθλητικές υποδομές: 4,80%

Μέτρα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος: 4,60%

Οικονομική ανάπτυξη – οικονομικές παροχές: 
4,60%

Πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες: 4,60%

Δρόμοι –
κυκλοφορία: 3,30%
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• Βελτίωση και αξιοποίηση υποδομών – δημιουργία δημόσιων χώρων– πάρκα, 

• Τεχνικά μέτρα και έργα,  

• Υποδομές υγείας,  

• Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση κοινού – Συνεργασία Δήμου και πολιτών, 

• Αστυνόμευση-ασφάλεια κ.λπ. 

 

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Α. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στοιχεία, προκύπτει ότι τα σημαντικότερα προβλήματα 

που αναφέρονται από τους ερωτηθέντες στην περιοχή του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου 

αφορούν: 

• Πρωτίστως θέματα της εγκληματικότητας κατά της ιδιοκτησίας που εντάσσονται 

τόσο στην ατομική σφαίρα (διαρρήξεις) όσο και στην καθημερινή ζωή (κλοπές 

προσωπικών αντικειμένων στο δρόμο) με στοιχεία ενίοτε και βίας κατά των 

προσώπων (ληστεία) και 

• Δευτερευόντως θέματα που εκλαμβάνονται ως κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά εγκατάλειψης της περιοχής τους όπως οι άστεγοι, παράνομοι 

αλλοδαποί, ναρκωτικά αλλά και εγκαταλελειμμένα κτίρια, έλλειψη δημόσιου 

φωτισμού και σκουπίδια.   

Από την παραπάνω ιεράρχηση προκύπτουν ως σημαντικότερα: 

• οι διαρρήξεις (22,40%), τα ναρκωτικά (19,50%), οι κλοπές (17,50%) και οι ληστείες 

(12,10%).  

Τα τέσσερα παραπάνω προβλήματα αντιπροσωπεύουν το 71,5% του συνόλου των 

απαντήσεων. Τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας αντιπροσωπεύουν, εξάλλου, τα 

συχνότερα εμφανιζόμενα προβλήματα καθημερινής εγκληματικότητας βάσει και των 

στατιστικών εγκληματικότητας. Η αναφορά στις διαρρήξεις ως σημαντικότερο άλλων 

καταδεικνύει τη μεγάλη ανησυχία των κατοίκων αναφορικά με την ασφάλεια των ίδιων και 

της οικογένειάς τους, ενώ η επιπλέον αναφορά στη ληστεία αντανακλά την ανησυχία που 
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απορρέει από τη βία που συνοδεύει τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και αποτελεί 

απειλή της ζωής και της σωματικής ακεραιότητάς τους.  

Το γεγονός ότι τα εγκλήματα αυτά είναι πολύ διαδομένα στη σύγχρονη ελληνική 

πραγματικότητα της καθημερινής ζωής στην πόλη συμπληρώνονται στην παραπάνω 

ιεράρχηση που προκύπτει από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων και από τις σχετικές με τα 

ναρκωτικά αξιόποινες συμπεριφορές, επηρεάζει την εικόνα τους σε σχέση με τις 

διαστάσεις της εγκληματικότητας. 

 

Β. ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

Έτσι, και σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν είναι σαφής η εντύπωση περί αύξησης 

της εγκληματικότητας. Τα είδη αδικημάτων που θεωρήθηκε από τους ερωτηθέντες ότι 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη αύξηση τα τελευταία χρόνια στο Δήμο Μοσχάτου -Ταύρου 

είναι τα εξής:  

• κλοπές (27%), διαρρήξεις (21,30%), ληστείες (20%), διακίνηση και χρήση 

ναρκωτικών (17,10%).  

Πρόκειται για τις προαναφερθείσες από το δείγμα μορφές εγκληματικών προβλημάτων 

που ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν συχνότερα στην καθημερινότητά τους. 

 

Η εντύπωση περί αύξησης της εγκληματικότητας στην περιοχή του δήμου τους είναι 

εντονότερη (σχεδόν διπλάσια) μεταξύ όσων έχουν θυματοποιηθεί (63,3% έναντι 39,7%). 

Ανάλογη συσχέτιση θεμελιώθηκε μεταξύ όσων δήλωσαν ανασφάλεια. Διαπιστώνεται, έτσι, 

συσχέτιση μεταξύ φόβου εγκλήματος και προσλαμβανόμενης αύξησης της 

εγκληματικότητάς στο Δήμο, στατιστικά σημαντική και αμφίδρομη.  

 

Γ. (ΑΝ)ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

Αναφορικά με τις διαστάσεις τις ασφάλειας/ανασφάλειας, διαπιστώθηκε ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό (42,5%) συγκεντρώνει η απάντηση «αρκετά ασφαλής». Ακολουθεί η 

απάντηση «λίγο ασφαλής» αντιπροσωπεύει το 27,8%,  «καθόλου ασφαλής» (16,1%) και 
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τελευταία η απάντηση «πολύ ασφαλής» (13,6%). Στη βάση αυτή, η συνολική εικόνα που 

απορρέει αντανακλά μια μετριασμένη κατάσταση («Αρκετά ασφαλής» και «Λίγο 

ασφαλής»). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η πλειονότητα του δείγματος (56,1%) 

αισθάνεται μεγάλη ή σχετική ασφάλεια έναντι του 43,9% που αισθάνεται λιγότερη ή 

καθόλου ασφάλεια. Παρότι το ποσοστό αυτό (43,9%) είναι μικρότερο, δεν παύει να είναι 

σημαντικό. 

 

Στον Χάρτη 4 παρουσιάζονται τα σχετικά με την ασφάλεια του δείγματος δεδομένα. Από 

την εν λόγω αποτύπωση προκύπτει ότι οι κάτοικοι στους ΑπΤο βόρεια του Δημαρχείου 

αισθάνονται κατά βάση ασφαλείς. Αντίθετα, οι ΑπΤο με επικρατέστερο το αίσθημα 

ανασφάλειας καταγράφονται κυρίως γύρω από την οδό Θεσσαλονίκης 

συμπεριλαμβανομένων και των σταθμών του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου καθώς σε 

περιοχές του Ταύρου όπου οι ΑπΤο γειτονεύουν με περιοχές μη κατοικήσιμες (νότια της 

Πέτρου Ράλλη). 

Η ανασφάλεια, βάσει των απαντήσεων του δείγματος, φαίνεται να είναι απόρροια –κατά 

κύριο λόγο: 

• των κλοπών/διαρρήξεων (37,5%), των ληστειών (26%), των επιθέσεων κατά της 

ζωής και της σωματικής ακεραιότητας (17,5%) και των ναρκωτικών (13,5%).  

Οι βασικότεροι λόγοι πρόκλησης ανασφάλειας σε ορισμένες περιοχές του Δήμου τους –

σύμφωνα με τους ίδιους τους ερωτηθέντες- είναι οι εξής:  

• ελλιπής φωτισμός (25,10%), ερημικοί δρόμοι και περιοχές (20,60%), διακίνηση και 

χρήση ναρκωτικών (11,10%), ελλιπής αστυνόμευση (8,50%), αλλοδαποί- μετανάστες 

(7,30%) και κλοπές (5,10%)  

 

➢ Στα δεδομένα εφαρμόστηκε ο στατιστικός έλεγχος 𝜒2 και διαπιστώθηκε στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ φύλου και ανασφάλειας, με τους άνδρες (ποσοστό 

70,3%) να αισθάνονται πιο ασφαλείς όταν κυκλοφορούν μόνοι όταν βραδιάζει σε 

σύγκριση με τις γυναίκες (ποσοστό 42,3%). 

➢ Εξετάζοντας το φόβο του εγκλήματος σε σχέση με την ηλικία των ερωτηθέντων 

προκύπτει μια ανάλογη σχέση μεταξύ ηλικίας και ανασφάλειας, δεδομένου ότι τα 

νεαρότερα άτομα (15 έως 39 ετών) αισθάνονται πιο ασφαλή σε σχέση με τα 
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μεγαλύτερης ηλικίας άτομα (άνω των 40 ετών). Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών 

είναι στατιστικά σημαντική. 

➢ Παρότι η συσχέτιση ανασφάλειας με διάρκεια διαμονής στην περιοχή δεν 

καταλήγει σε στατιστικά σημαντικές διαπιστώσεις, καταγράφεται ωστόσο θετική με 

τους παλαιότερους κατοίκους να εμφανίζονται περισσότερο ανασφαλείς 

συγκριτικά με τους νεότερους 

➢ Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο, η στατιστικά σημαντική συσχέτιση που 

καταγράφεται ως θετική αφορά την ανασφάλεια με το χαμηλότερο μορφωτικό 

επίπεδο 

➢ Αντίστοιχες στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις καταγράφηκαν μεταξύ αφενός 

κακής οικονομικής κατάστασης και ανασφάλειας 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα χαρακτηριστικά των πιο ανασφαλών συνοψίζονται ως εξής: 

• γυναίκες 

• άτομα μεγαλύτερης ηλικίας,  

• ασχολούμενοι με οικιακά και συνταξιούχοι 

• χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου 

• κακής οικονομικής κατάστασης 

 

Οι περιοχές στις οποίες οι κάτοικοι νιώθουν λίγο ή καθόλου ασφαλείς έχουν καταγραφεί 

και παρουσιάζονται στον 5ο χάρτη. Παρατηρούμε ότι οι περιοχές κατά μήκος των δύο 

ποταμών, Ιλισού και Κηφισού παρουσιάζουν την μεγαλύτερη πυκνότητα.  Ακολουθεί η 

διαδρομή που συνδέει τις γραμμές του τρένου (οδός Θεσσαλονίκης) , οι σταθμοί και τα 

στενά γύρω από αυτούς. Τέλος υπάρχουν αναφορές και για την περιοχή γύρω από την 

εκκλησία της Αγίας Σοφίας (στην αντίστοιχη οδό και το σχολείο) καθώς και στο παραλιακό 

μέτωπο του Μοσχάτου (Λεωφ. Ποσειδώνος). 

 

Δ. ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

 

➢ Τα ποσοστά θυματοποίησης που αναφέρθηκαν από το δείγμα της έρευνας είναι 

μικρότερα των γενικώς ισχυόντων (17,2%), γεγονός που προφανέστατα εξηγεί και 
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τα μικρότερα ποσοστά της ανασφάλειάς τους συγκριτικά με άλλες περιοχές της 

πρωτεύουσας. Τα αδικήματα στα οποία θυματοποιήθηκαν είναι: 

 

• σχεδόν αποκλειστικά κλοπές και διαρρήξεις, λιγοστά περιστατικά βίας κατά 

προσώπων ή και πραγμάτων (βλ. βανδαλισμοί) 

• τα οποία έλαβαν χώρα στην οικία τους (34,3%), στη γειτονιά τους (29,9%) και εν 

γένει στην περιοχή του δήμου κατοικίας τους (14,9%). 

 

Στον Χάρτη 6 αποτυπώνονται οι απαντήσεις αναφορικά με την κατά δήλωση 

θυματοποίηση. Παρατηρείται μεγαλύτερη συχνότητα της εμπειρίας θυματοποίησης κυρίως 

στους ΑπΤο πλησίον του αστυνομικούς τμήματος και του σταθμού ηλεκτρικού 

σιδηροδρόμου της Καλλιθέας. 

 

➢ Σύμφωνα με τις απαντήσεις των κατά δήλωση θυμάτων, η πλειονότητα το 

κατήγγειλε στην αστυνομία και το ανέφερε σε φίλους και οικογένεια. Αντίθετα, δεν 

υπήρξε καμία αναφορά σε άλλες υπηρεσίες (δημοτικές ή κοινωνικές), γεγονός 

αντιπροσωπευτικό της αντίληψής τους ότι η εγκληματικότητα είναι θέμα που 

αφορά την αστυνομία ή τους ίδιους. 

➢ Τα λιγοστά περιστατικά που δεν καταγγέλθηκαν, είναι μικρής βαρύτητας (34,6%), 

ενώ η έλλειψη εμπιστοσύνης στην αστυνομία καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην 

ιεράρχηση των λόγων μη καταγγελίας (42,3%). 

➢ Η συχνότερα αναφερόμενη αντίδραση των θυμάτων είναι η ανασφάλεια και ο 

φόβος (33%) και ακολουθεί ο θυμός και η αγανάκτηση (25%). Πρόκειται για δύο 

κατηγορίες συναισθηματικών αντιδράσεων που είναι οι συνηθέστερα 

συναντώμενες σύμφωνα με την ερευνητική εμπειρία. Ακολουθούν η 

επιφυλακτικότητα απέναντι σε αγνώστους (17,9%) και οι πρωτοβουλίες 

αυτοπροστασίας (13,4%) που αποτελούν αλλαγές στη συμπεριφορά τους και 

επηρεάζουν την καθημερινή ζωή τους και τις κοινωνικές τους σχέσεις. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει και το 8% που απάντησε «Τίποτα»! 
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ΧΑΡΑΚΤΗΣΤΙΚΑ ΘΥΜΑΤΩΝ 

➢ Οι γυναίκες έχουν δηλώσει σε μεγαλύτερο ποσοστό (20,5%) από τους άνδρες 

(13,3%) προηγούμενη εμπειρία θυματοποίησης μέσα στο χρόνο που πέρασε και η 

συσχέτιση αυτή καταγράφεται ως στατιστικά σημαντική. 

➢ Οι διαφοροποιήσεις της θυματοποίησης ανάλογα με την ηλικία δεν είναι 

σημαντικές , με μόνη γενική διαπίστωση την τάση αύξησης της σχετικής αναφοράς 

ανάλογα με την ηλικία, με την εξαίρεση της ομάδας ηλικίας 40-19 (13,6%) που είναι 

σημαντικά μικρότερη. 

➢ Ούτε τα χρόνια διαμονής θεμελιώνουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Ωστόσο, 

αξίζει να αναφερθεί ότι το μικρότερο ποσοστό καταγράφεται από όσους 

διαμένουν στην περιοχής τους πάνω από 11 έτη. 

➢ Ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, τη μεγαλύτερη θυματοποίηση 

κατέγραψαν οι έγγαμοι (20,8%). 

➢ Ούτε η επαγγελματική κατάσταση/ιδιότητα κατέληξε σε σημαντικές 

διαφοροποιήσεις. Ωστόσο, τα μεγαλύτερα ποσοστά κατέγραψαν όσοι δήλωσαν 

άνεργοι και οικιακά. 

➢ Αντίθετα, πολύ σημαντική προκύπτει η συσχέτιση της θυματοποίησης με το 

μορφωτικό επίπεδο, με τα μεγαλύτερα ποσοστά να αναφέρονται μεταξύ όσων 

δήλωσαν άγνοια γραφής και ανάγνωσης ή απόφοιτοι δημοτικού (36%) συγκριτικά 

με τις λοιπές κατηγορίες. Ακριβώς η ίδια συσχέτιση καταγράφηκε και με την 

ανασφάλεια. Αξίζει να επισημανθεί, πάντως, και η επίσης υψηλή αναφορά από 

κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου. 

 

ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Όσον αφορά τη συσχέτιση μεταξύ φόβου εγκλήματος και εμπειρίας άμεσης 

θυματοποίησης διαπιστώθηκε ότι αυτή είναι στατιστικά σημαντική και αμφίδρομη. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο φόβος εγκλήματος είναι μεγαλύτερος μεταξύ όσων 

έχουν βιώσει εμπειρία άμεσης θυματοποίησης αλλά και το αντίστροφο. 

 

Επιπλέον στον Χάρτη 7 αποτυπώνεται χωροταξικά η εμπειρία θυματοποίησης ταυτόχρονα 

με την πόσο ασφαλείς νιώθουν οι κάτοικοι. Διαπιστώνεται έτσι η σύμπτωση  της 
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ανασφάλειας, του φόβου και της θυματοποίησης εμφανίζεται σε τρεις ΑπΤο που 

βρίσκονται στην περιοχή του αστυνομικού τμήματος, του σταθμού του τρένου της 

Καλλιθέας και στον ΑπΤο του Ταύρου μεταξύ του γηπέδου του Φωστήρα και του 

προπονητικού κέντρου του Ολυμπιακού. 

 

Ε. Στάσεις απέναντι στον επίσημο κοινωνικό έλεγχο και πρόσληψη 

διαστάσεων της εγκληματικότητας 

➢ Αξιολόγηση του έργου του Αστυνομικού Τμήματος του Δήμου 

 

Με εξαίρεση την «άμεση ανταπόκριση» που συγκεντρώνει περισσότερο θετικές 

αξιολογήσεις (πολύ και αρκετά αποτελεσματικό = 55,5%), όλες οι άλλες αξιολογήσεις έχουν 

αρνητικό πρόσημο.  

• Την αρνητικότερη αξιολόγηση συγκεντρώνει η «Πρόληψη εγκληματικότητας» όπου 

το έργο του ΑΤ θεωρείται ως λίγο ή καθόλου αποτελεσματικό σε ποσοστό 65,5%.  

• Ακολουθεί η «Σύλληψη των δραστών» με ποσοστό 59% και η «συνεργασία με το 

δήμο ή άλλους φορείς στον τομέα της πρόληψης της εγκληματικότητας», με 

ποσοστό 55,7%.  

• Στον τομέα «υποστήριξης θυμάτων» οι αρνητικές αξιολογήσεις αντιπροσωπεύουν 

το 49,1%, με αξιοσημείωτο το 17,8% των απαντήσεων που δηλώνουν άγνοια για το 

θέμα.  

• Ακόμα μεγαλύτερο το ποσοστό άγνοιας του δείγματος στην ερώτηση περί 

συνεργασίας με άλλους φορείς (29,2%).  

Στον Χάρτη 8 παρουσιάζεται ένας σύνθετος δείκτης ικανοποίησης των κατοίκων για το έργο 

του Αστυνομικού Τμήματος. Όπως προκύπτει, υπάρχει μια γενική δυσαρέσκεια στην 

περιοχή του Ταύρου και μια έντονη δυσαρέσκεια στον ΑποΤο του Αστυνομικού Τμήματος 

και στους ΑποΤο δυτικά του δημαρχείου. 

 

➢ Οι απαντήσεις του δείγματος ιεραρχούνται κατά τρόπο ώστε να αναδειχθούν 

παράγοντες που συνδέονται μέσα των απόψεών τους με την αποτελεσματικότητά 

της Αστυνομίας στην αντιμετώπιση του εγκλήματος είναι οι παρακάτω: 
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• Η συνεργασία της με τους πολίτες (26,9%) 

• Η μη ύπαρξη διαφθοράς στους κόλπους της (26%) 

• Η καλή γνώση των προβλημάτων των πολιτών (17,7%) 

• Η άμεση ανταπόκρισή της (13,3%) 

• Η ικανότητά της να προστατεύσει τους πολίτες (7,9%) 

• Η συχνότερη χρήση όπλων (7,3%) 

• Ο αφοπλισμός της (0,9%) 

 

Στη συνέχεια οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να επιλέξουν τον φορέα αστυνόμευσης που 

θεωρούν κατάλληλο για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων μορφών εγκλήματος ή για την 

διεκπεραίωση γραφειοκρατικών ζητημάτων που αφορούν τους δημότες. Οι διαθέσιμοι 

φορείς αστυνόμευσής ήταν ο Αστυνομικός της Γειτονιάς, η Δημοτική Αστυνομία, το 

Αστυνομικό Τμήμα, η Άμεση Δράση, η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και τέλος οι Ιδιωτικές Εταιρείες 

Φρούρησης.  

• Με εξαίρεση την «Καθαριότητα/Φωτισμό δημόσιων Χώρων» (71,5%), την 

«Παραβίαση ωρών κοινής ησυχίας» (37,4%) και των «Έλεγχο κυκλοφορίας» 

(50,20%) όπου ως καταλληλότερος φορέας επιλέχθηκε η Δημοτική Αστυνομία, το 

Αστυνομικό Τμήμα Τάξης/Ασφάλειας (ΑΤ) επιλέχθηκε από τους ερωτώμενους ως ο 

καταλληλότερος φορέας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. 

• Η ομάδα ΔΙ.ΑΣ καθώς και η Άμεση Δράση επιλέχτηκαν όπως ήταν ίσως 

αναμενόμενο ως οι καταλληλότεροι φορείς αντιμετώπισης των 

«Κλοπών/διαρρήξεων» και «Ληστειών» ενώ αντίθετα θεσμός του Αστυνομικού της 

Γειτονιάς συγκέντρωσε χαμηλά ποσοστά, όσον αφορά την καταλληλότητά του.  

• Τέλος, οι Ιδιωτικές Εταιρίες Φρούρησης συγκέντρωσαν τα χαμηλότερα ποσοστά 

αποδοχής και θεωρούνται έτσι ως μη κατάλληλος φορέας για την αντιμετώπιση της 

εγκληματικότητάς του Δήμο. 

➢ Ως σημαντικότερα χαρακτηριστικά των αστυνομικών, επισημάνθηκαν: το 

χαρακτηριστικό του «Ήθους/εντιμότητας» ως πρωταρχικό για κάθε μορφή 

αστυνόμευσης με εξαίρεση την Άμεση Δράση και την ομάδα ΔΙ.ΑΣ., όπου 

επιλέγεται η πειθαρχία και η αποτελεσματικότητα αντίστοιχα. Η 

αποτελεσματικότητα επίσης ιεραρχείται πολύ υψηλά.  
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➢ Εξετάσθηκαν, επίσης, οι απόψεις των κατοίκων για τα μέτρα που θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν σε μια περιοχή προκειμένου οι κάτοικοι να αισθάνονται ασφαλείς. 

Τα μέτρα που προκρίνουν για την ασφάλειά τους ως σημαντικότερα είναι:  

• Ο καλύτερος φωτισμός των οδών 

• Η αστυνόμευση (ΔΙ.ΑΣ., περιπολίες, ΑτΓ) 

• Οι κοινωνικές επαφές 

• Οι κάμερες στις οδούς 

• Τα ΤοΣΠΕ 

• Ιδιωτικές εταιρείες φρούρησης. 

Είναι προφανές το προβάδισμα στην αστυνόμευση κάθε μορφής αλλά αξίζει να 

επισημανθεί η αναφορά στις κοινωνικές επαφές που αναδεικνύει το ρόλο της 

κοινωνικής συνοχής. Η επίκληση των καμερών και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στα 

μέτρα αυτοπροστασίας αντανακλούν την εικόνα τους για την αξιολόγηση της 

αστυνομίας, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. 

 

➢ Η διασταυρωμένη ανάλυση των δεδομένων αναφορικά με τη σχέση μεταξύ 

θυματοποίησης και αξιολόγησης του ΑΤ, καταγράφει μια αντιστρόφως ανάλογη 

σχέση, με θετικότερες αξιολογήσεις από εκείνους που απάντησαν αρνητικά στην 

εμπειρία θυματοποίησης. Κάτι αντίστοιχο διαπιστώθηκε και αναφορικά με τη σχέση 

ανασφάλειας και αξιολόγησης του αστυνομικού έργου.  

 

ΣΤ. Αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δήμου 

Κυρίαρχη παρατήρηση από την αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δήμου είναι η 

συγκέντρωση των απαντήσεων στη μεσαία τιμή (3) της 5θμιας κλίμακας με 

συμπληρωματικές επιλογές άλλοτε προς την αρνητικότερη αξιολόγηση (1,2) και άλλοτε 

προς τη θετικότερη (4,5).  

Ειδικότερα, οι τομείς που αξιολογούνται μετρίως αλλά με τάση θετική είναι: 

• Παιδεία 

• Κοινωνική πρόνοια/αλληλεγγύη 

• Φωτισμός 
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• Καθαριότητα 

• Συγκοινωνίες 

Ακόμα θετικότερη είναι η αξιολόγηση στις πολιτιστικές/αθλητικές δράσεις 

 

Αντίθετα, οι τομείς που αξιολογούνται μετρίως αλλά με τάση αρνητική είναι: 

• Υγεία 

• Εργασία 

• Ασφάλεια 

Στον Χάρτη 9 παρουσιάζεται ένας σύνθετος δείκτης ικανοποίησης των κατοίκων για το 

επίπεδο παροχής των υπηρεσιών του δήμου. Υψηλή ικανοποίηση καταγράφεται στους 

ΑπΤο γύρω από το δημαρχείο και μια γενική δυσαρέσκεια στους ΑπΤο του Ταύρου γύρω 

από την Αγία Σοφία και τον Εσταυρωμένο. 

Τα αναλυτικά ευρήματα της έρευνας δηλώνουν την μεγάλης έκτασης άγνοια των δημοτών 

σχετικά με τις προληπτικές δράσεις και το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης του Δήμου. 

 

Ζ. Κοινωνικές επαφές/κοινωνική συνοχή 

Μία ακόμα σημαντική παράμετρος της διαμόρφωσης της καθημερινής ζωής των 

πολιτών/δημοτών αποτελεί η επαφή μεταξύ τους και η κοινωνική συνοχή και 

αλληλεγγύη. Ερευνητικά έχει θεμελιωθεί θετική συσχέτιση μεταξύ των παραπάνω 

μεταβλητών με τη μείωση της ανασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι 

ερωτήσεις που ακολουθούν. 

Οι ερωτώμενοι που δήλωσαν ότι έλαβαν βοήθεια από τους συνδημότες τους αισθάνονται 

πιο ασφαλείς (ποσοστό 62,0%) σε σχέση με όσους δεν έχουν λάβει βοήθεια (ποσοστό 

52,2%). Κατ’ αντιστοιχία, όσοι δήλωσαν ότι αισθάνονται ασφαλείς είναι περισσότερο 

πιθανό να έχουν λάβει βοήθεια από τους συνδημότες τους (ποσοστό 45,4%) έναντι όσων 

δήλωσαν ότι δεν έχουν λάβει βοήθεια (ποσοστό 35,8%). 

Το ίδιο μοτίβο απαντήσεων παρατηρείται και όσον αφορά το φόβο του εγκλήματος 

ανάλογα την παροχή βοήθειας από τους συνδημότες όπου και πάλι η συσχέτιση μεταξύ 

των δύο μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντική και αμφίδρομη. 
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Η. Πηγές πληροφόρησης για το εγκληματικό φαινόμενο 

Οι πηγές που αποτελούν τις κυρίαρχες πηγές πληροφόρησης σχετικά με το έγκλημα είναι: 

• Τηλεόραση: 72,9% 

• Διαδίκτυο: 75% 

• Κοινωνικός περίγυρος: 69,1% 

• Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 52,1% 

➢ Με εξαίρεση, τον κοινωνικό περίγυρο, πρόκειται για αποκλειστικά ηλεκτρονικά 

μέσα πληροφόρησης που φαίνεται ότι έχουν υποκαταστήσει πλήρως ή στο 

μεγαλύτερο μέρος τα έντυπα μέσα (εφημερίδες) αλλά και τα πιο παραδοσιακά 

(ραδιόφωνο). Το υψηλό ποσοστό αναφορά του κοινωνικού περίγυρου αντανακλά, 

ωστόσο, το χαρακτήρα «γειτονιάς» που επιδρά στις γενικότερες στάσεις του 

δείγματος. 

 

➢ Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα που προέκυψαν αναφορικά με τη 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του φόβου εγκλήματος ανάλογα με την 

πηγή πληροφόρησης σχετικά με το εγκληματικό φαινόμενο. Βάσει των ευρημάτων 

της έρευνας, τα χαμηλότερα συγκριτικά ποσοστά ασφάλειας εμφανίζονται μεταξύ 

των ερωτώμενων που πληροφορούνται για το εγκληματικό φαινόμενο από το 

ραδιόφωνο και την τηλεόραση (52,5%) καθώς και από το διαδίκτυο και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (67,9%). Αντίθετα οι ερωτώμενοι που πληροφορούνται για 

το εγκληματικό φαινόμενο από τον κοινωνικό περίγυρο αλλά κυρίως όσοι 

πληροφορούνται από εφημερίδες ή περιοδικά εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά 

ασφάλειας(77,8% και 87,5% αντίστοιχα).   

 

➢ Εστιάζοντας στα πορίσματα της χαρτογράφησης των ερευνητικών δεδομένων 

μπορούμε να συνοψίσουμε τις εξής διαπιστώσεις: 

 

• Αρχικά, στις περιοχές γύρω από τους  σταθμούς του ηλεκτρικού και στον άξονα που 

τους συνδέει, οι πολίτες που κατοικούν αλλά και όσοι τις επισκέπτονται 

αισθάνονται ανασφάλεια και φόβο, ενώ ταυτόχρονα έχουμε το μεγαλύτερο 

ποσοστό πολιτών με εμπειρία θυματοποίησης. Αυτό αντανακλάται και στην 
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περιορισμένη ικανοποίηση των πολιτών από το έργο του αστυνομικού τμήματος και 

τις υπηρεσίες που παρέχει ο δήμος στην περιοχή.  

• Ένα άλλο χαρακτηριστικό της περιοχής αυτής είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό των 

κατοίκων μετακόμισαν στην περιοχή μέσα στα τελευταία 6 χρόνια. 

• Η εκκλησία της Αγίας Σοφίας στον Ταύρο είναι μια ακόμα περιοχή που αξίζει να 

αναφερθούμε. Παρατηρούμε ότι οι κάτοικοι οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ζουν 

στην περιοχή αρκετά χρόνια, νιώθουν ασφαλείς, χωρίς εμπειρία θυματοποίησης 

ενώ στις γειτονικές περιοχές νιώθουν ανασφάλεια.  

• Επιπλέον, οι επισκέπτες τόσο στην γειτονία της Αγίας Σοφίας όσο και στις γειτονικές 

νιώθουν ανασφάλεια και φόβο.  Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση και εδώ 

παρατηρείται περιορισμένη ικανοποίηση των πολιτών από το έργο του 

αστυνομικού τμήματος και τις υπηρεσίες που παρέχει ο δήμος στην περιοχή. 

• Στις περιοχές που οι κάτοικοι νιώθουν μεγαλύτερη ανασφάλεια περιλαμβάνονται 

και οι άξονες των δύο ποταμών που αποτελούν φυσικά όρια του δήμου. Στο σημείο 

δε, που εμφανίζεται πιο έντονο το φαινόμενο είναι η περιοχή που η οδός 

Θεσσαλονίκης συναντά την Λεωφόρο Κηφισού. Σε αυτή την περιοχή, ενώ δεν 

υπάρχει έντονο το φαινόμενο της θυματοποίησης, οι κάτοικοι νιώθουν φόβο και 

ανασφάλεια και  περιορισμένη ικανοποίηση από το έργο του αστυνομικού 

τμήματος και τις υπηρεσίες που παρέχει ο δήμος. 

• Τέλος, στον πυρήνα του Μοσχάτου νότια του δημαρχείου έως την ακτή Ποσειδώνος 

και ανάμεσα στον Κηφισό και  Ιλισό οι πολίτες νιώθουν ασφαλείς, χωρίς εμπειρία 

θυματοποίησης , είναι ικανοποιημένοι από το έργο του δήμου ενώ έχουν 

περιορισμένη ικανοποίηση από το έργο του αστυνομικού τμήματος. 

 

 

Θ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Τα βασικά μέτρα πρόληψης/αντιμετώπισης της εγκληματικότητας που προτάθηκαν 

από τους ίδιους τους δημότες ήταν τα ακόλουθα:   

• Περισσότερη αστυνόμευση (65,80),  

• Τεχνικά μέτρα πρόληψης (13,50),  
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• Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση κοινού – Συνεργασία Δήμου, πολιτών και 

αστυνομίας (6,90%),  

• Κοινωνικά μέτρα πρόληψης – εκπαίδευση (4,40%)  

 

Αντίστοιχα καταγράφηκαν και οι γενικότερες προτάσεις τους για τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής τους στο Δήμο, οι οποίες επικεντρώθηκαν στους εξής τομείς:  

• Κοινωνική πολιτική – Πρόνοια,  

• Καθαριότητα,  

• Βελτίωση και αξιοποίηση υποδομών – δημιουργία δημόσιων χώρων– πάρκα, 

• Τεχνικά μέτρα και έργα,  

• Υποδομές υγείας,  

• Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση κοινού – Συνεργασία Δήμου και πολιτών, 

• Αστυνόμευση-ασφάλεια κ.λπ. 

 

ΤΕΛΟΣ 

ΑΘΗΝΑ, 16/12/2018 
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