
Όταν οι αριθμοί μιλούν 
για τον έρωτα! 

#FocusBari 

https://www.facebook.com/FocusBariOnline
http://www.youtube.com/channel/UC7FQo0vQEMcvF1P4toofM-Q
https://www.linkedin.com/company/focus-bari-s.a.
https://twitter.com/FocusBariOnline
http://www.slideshare.net/FocusBari
http://www.focusbari.gr/en/


Η ταυτότητα της έρευνας 
Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε με πρωτοβουλία της Focus Bari και με αφορμή  
την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου 

 

Διεξαγωγή μέσω του ιδιόκτητου online panel της Focus Bari (FocusOnline.gr) 

 

Πληθυσμός: Κοινό 15+ χρονών, Πανελλαδικά (Χρήστες Internet) 

 

Δείγμα: n=980 

 

Στάθμιση: Το δείγμα σταθμίστηκε στα στοιχεία του παραπάνω πληθυσμού                   
ως προς φύλο, ηλικία και περιοχή  

 



Πόσες φορές έχετε ερωτευτεί &  
πότε ερωτευτήκατε για πρώτη φορά; 

Bάση: Σύνολο, n=980 

3,0 
3,8 

Κατά μέσο όρο έχουν ερωτευτεί 
στη ζωή τους 

3,4 
φορές 

…περισσότερο οι άντρες  

από τις γυναίκες 

Ερωτεύτηκαν για πρώτη φορά στην 

ηλικία των 17ετών! 



Πόσες φορές έχετε αγαπήσει 
πραγματικά; 

Bάση: Σύνολο, n=980 

2,2 
2,8 

Κατά μέσο όρο  

έχουν αγαπήσει πραγματικά 

…περισσότερες φορές  

ισχυρίζονται οι άντρες 

2,5 
φορές 



Σας έχουν ραγίσει  
την καρδιά;  

Bάση: Έχουν ερωτευθεί  
τουλ. 1 φορά στη ζωή τους (n=955) 

Έχετε εσείς ραγίσει  
την καρδιά κάποιου;  

86% 

14% 

Ναι Όχι 

72% 

28% 

Ναι Όχι 

Bάση: Έχουν ερωτευθεί  
τουλ. 1 φορά στη ζωή τους (n=955) 

2,3 
φορές 

2,3 
φορές 

Bάση: Τους έχουν ραγίσει  
την καρδιά (n=829) 

Bάση: Έχουν ραγίσει την καρδιά 
κάποιου άλλου (n=726) 

2,4 
φορές 



Ποιο φύλο χάνει περισσότερο  
τον έλεγχο όταν ερωτεύεται; 

Bάση: Σύνολο, n=980 

25% 52% 23% 

Δεν έχει διαφορά! 

Και τα 2 φύλα εξίσου 



Όσο μεγαλώνει κάποιος αντιμετωπίζει 
τον έρωτα με περισσότερη ωριμότητα; 

Bάση: Σύνολο, n=980 

61% 39% 

Ναι, όσο μεγαλώνεις δεν 
“χαζοερωτεύσαι”, επιζητάς 

ουσιαστικές σχέσεις! 

Όχι, ο έρωτας  

δεν γνωρίζει ωριμότητα.  

Πάντα θα κάνεις σαν παιδί! 



Μπορεί κάποιος να είναι ερωτευμένος με 
παραπάνω από ένα άτομα την ίδια περίοδο; 

Bάση: Σύνολο, n=980 

36% 
64% 

Ναι Όχι 

29% 
42% 

…περισσότερο πιθανό να συμβεί  

κατά τη γνώμη των αντρών… 



Έχετε ερωτευτεί άτομο 
που γνωρίσατε στα  

social media;  

Γνωρίζετε ζευγάρια που 
έχουν ερωτευτεί μέσα 
από τα social media;  

27% 

69% 

4% 

Ναι Όχι Όχι Social 

67% 

33% 

Ναι Όχι 

Bάση: Σύνολο, n=980 

To 52% θεωρεί ότι τα social media έχουν επηρεάσει αρνητικά τις 

ερωτικές σχέσεις, ενώ μόνο το 11% θετικά! 



Ο άνθρωπος που είστε μαζί είναι και ο 
έρωτας της ζωής σας; 

Bάση: Είναι παντρεμένοι ή σε μακροχρόνια σχέση (n=731) 

75% 

25% 

Ναι Όχι 

Οι 3 στους 4 από όσους είναι 
παντρεμένοι ή σε μακροχρόνια 

σχέση δηλώνουν ότι είναι μαζί με 
τον άνθρωπο που είναι και ο 

έρωτας της ζωής τους και τους 

πήρε κατά μέσο όρο 6 μήνες 
για να το συνειδητοποιήσουν! 

 

 



Για ποιο λόγο δεν είστε μαζί με τον 
έρωτα της ζωής σας; 

Bάση: Δεν είναι παντρεμένοι ή σε μακροχρόνια σχέση με τον έρωτα της ζωής τους (n=189) 

Ο έρωτας της ζωής μου δεν ήταν κατάλληλος 
για σύντροφος 

Γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου και τον έχασα. 
Επομένως, τώρα συμβιβάζομαι από ανάγκη 

Δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτό που λένε 
«έρωτας της ζωής μου»  

Προτιμώ συνειδητά ο σύντροφός μου να μην 
είναι ο έρωτας της ζωής μου, γιατί ο έρωτας δεν 
εξασφαλίζει αρμονική συντροφικότητα 

38% 

29% 

23% 

6% 
Άλλο 4% 



Θα εγκαταλείπατε το γάμο/σχέση σας 
αν γνωρίζατε τον έρωτα της ζωής σας; 

33% 
67% 

Ναι Όχι 

Για τα παιδιά μου 

Θεωρώ χρέος μου να σταθώ στο πλάι 
του/της συντρόφου μου 

Μέσα μου θα ένοιωθα ότι κάνω λάθος 

Είναι πολύ μεγάλο ρίσκο 

Δεν θα ήθελα να στενοχωρήσω 
κανέναν 

Άλλο 

Γιατί όχι; 
50% 

31% 

25% 

25% 

14% 

7% 

Bάση: Δεν είναι παντρεμένοι ή σε μακροχρόνια σχέση με τον έρωτα 
της ζωής τους (n=189) 

Bάση: Δεν είναι παντρεμένοι ή σε μακροχρόνια σχέση με τον έρωτα της 
ζωής τους και δεν θα εγκατέλειπαν τον γάμο/σχέση τους (n=120) 

40% 
27% 



“Άμα θα πάψει ο έρωτας στ'τς ανθρώπους να υπάρχει,  

πες μου τι νόημα η ζωή κι ήντα ουσία θα'χει...” 

 
“Πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα έρευνα. Σπάνια κάνουν τέτοιες έρευνες, που αφορούν το 
συναίσθημα. Μπράβο !!!!!!!!” 

 

“Ελπίζω να ερωτευθώ και πάλι στην ηλικία που είμαι” 

 

“Ερωτευτείτε” 

Μας έγραψαν αυθόρμητα…! 


