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Η ταυτότητα
της Έρευνας  

 Σχεδιασμός : Focus Bari - CSII

 Online Ποσοτική Πανελλαδική Έρευνα (CAWI)

 Μέσω ΥouGov panel

 Άντρες και Γυναίκες, 18-74 χρόνων (εκτίμηση ΕΣΥΕ 7.359.000 άτομα)

 Δείγμα: 1000  άτομα

 Διεξαγωγή: 15-17 Μαρτίου 2022 

 H Focus Bari είναι ο Affiliate Partner της YouGov για την Ελλάδα 
(https://www.focusbari.gr/yougov/συνεργασία-με-yougov)

https://www.focusbari.gr/yougov/συνεργασία-με-yougov


•Jupiter is a gas 
giant and the 
biggest planet 
in our Solar 
System. It’s the 
fourth-
brightest object

Διαδικτυακή βία 

Σοβαρότητα

Φαινομένων Θέσεις & Απόψεις

Εξετάσαμε:



Ξεκινώντας…

«Πόσο σοβαρό ή όχι θεωρείτε το καθένα από τα πιο κάτω φαινόμενα;»
(5-βάθμια κλίμακα = πολύ, αρκετά, μέτρια, όχι τόσο καθόλου) 

• Ενδοοικογενειακή βία

• Κακοποίηση & βία κατά των γυναικών

• Bullying / εκφοβισμός στα σχολεία

• Bullying / εκφοβισμός στα εργασιακά περιβάλλοντα

• Επιρροή των social media

• Κατάθλιψη/ψυχικές διαταραχές

• Εξαρτήσεις (κάπνισμα, ουσίες, αλκοόλ, κλπ.)

• Κίνδυνοι του internet/διαδικτυακή βία

• Καταστροφή του περιβάλλοντος / του πλανήτη

• Πανδημία / ανθρώπινη υγεία

• Πόλεμοι σε διάφορα μέρη του κόσμου

• Εκφυλισμός σημαντικών παραδοσιακών αξιών 

(οικογένεια, αξιοκρατία, εντιμότητα, δικαιοσύνη, κλπ.)



Η βία κατά των γυναικών αναγνωρίζεται ως σοβαρό/ 

επικίνδυνο φαινόμενο σε συγκλονιστικό βαθμό!
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Πόλεμος

Βια/κακοποίηση γυναικών 

Ενδοοικογενειακή βία 

Καταστροφή του περιβάλλοντος 

Bullying στα σχολεία 

Κατάθλιψη/ψυχικές διαταραχές 

Bullying στους εργασιακούς χώρους 

Πανδημία/ανθρώπινη υγεία 

Κίνδυνοι του internet 

Εξαρτήσεις/ουσίες 

Εκφυλισμός παραδοσιακών αξιών 

Επιρροή των social media 

Πολύ σοβαρό/
επικίνδυνο

Αρκετά σοβαρό/
επικίνδυνο 



Συγκρίνοντας τους άντρες με τις γυναίκες, φαίνεται ότι οι γυναίκες 

νιώθουν όλα τα φαινόμενα πολύ πιο σοβαρά/επικίνδυνα 
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Πόλεμος

Βια/κακοποίηση γυναικών 

Ενδοοικογενειακή βία 

Καταστροφή του περιβάλλοντος 

Bullying στα σχολεία 

Κατάθλιψη/ψυχικές διαταραχές 

Bullying στους εργασιακούς χώρους 

Πανδημία/ανθρώπινη υγεία 

Κίνδυνοι του internet 

Εξαρτήσεις/ουσίες 

Εκφυλισμός παραδοσιακών αξιών 

Επιρροή των social media 

Πολύ 
σοβαρό/
επικίνδυνο

Αρκετά 
σοβαρό/
επικίνδυνο 

Άντρες Γυναίκες %%
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#1. Σημείο

προσοχής

Γυναίκες και νέοι είναι 
δυστυχώς τα περισσότερα 
θύματα όλων των μορφών 
βίας στην οικογένεια, στην 
κοινωνία, στην εργασία:

 Λεκτική

 Συναισθηματική

 Σωματική



Εστιάζοντας στην βία / κακοποίηση των γυναικών 

εξετάσαμε τις απόψεις του κοινού: 

Μέσα από 14 φράσεις συμφωνίας – διαφωνίας, ομαδοποιώντας σε:

 Αντιλαμβανόμενη εξέλιξη του φαινομένου συνολικά

 Συνθήκες που εντείνουν το φαινόμενο στην εποχή μας

 Εξειδικεύοντας πάνω στην διαδικτυακή βία

 Ευαισθητοποίηση : αρχικές γενικές στάσεις  



Η κοινή γνώμη θεωρεί πως το φαινόμενο πάντα υπήρχε, 

απλά σήμερα έρχεται πολύ περισσότερο «στο φως» 

37

25

32

46

53

54

83

78

86

Πάντα υπήρχε το φαινόμενο, απλά δεν 
έπαιρνε τόσο μεγάλη διάσταση

Η κοινωνία είναι σήμερα περισσότερο 
ευαισθητοποιημένη 

Οι γυναίκες νιώθουν μεγαλύτερη άνεση 
να μιλήσουν σε σχέση με παλιότερα

Συμφωνώ 
απόλυτα

Συμφωνώ

%



Σχεδόν 
εννιά στις δέκα
γυναίκες θεωρούν
ότι είναι πολύ καλό
που τα φαινόμενα 
έρχονται «στο φως» 
έστω και τώρα!
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Πολύ καλό, 

έστω και τώρα

Κάποιες καταγγελίες σήμερα

είναι υπερβολικές  γίνονται

για δημοσιότητα

Έπρεπε να αντιμετωπισθούν

τότε όταν έγιναν 

* (Άντρες)

(74%)*

Απόσπασμα από Έρευνα του Φεβρουαρίου 2021 



Δύο στις τρεις 
γυναίκες πιστεύουν
πως η κίνηση που γίνεται 
σήμερα θα βοηθήσει να 
μετριαστούν τα φαινόμενα 
στο μέλλον
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Βοηθά πολύ

να μετριαστούν

Δεν θα πετύχουν τίποτα

όλες αυτές οι κινήσεις 
Ίσως για κάποιο διάστημα

μετά θα γίνουν τα ίδια

* (Άντρες)

(56%)*

Απόσπασμα από Έρευνα του Φεβρουαρίου 2021 



#2. Σημείο

προσοχής
Το φαινόμενο πάντα 

υπήρχε, απλά σήμερα οι 
συνθήκες ευνοούν στο να 

«έρχεται στο φως»



Οικονομικά προβλήματα, ανεργία, πανδημία, και διαδίκτυο 

φαίνεται ότι εντείνουν το φαινόμενο: 
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Η πανδημία & ο εγκλεισμός οδήγησαν σε 
αύξηση των περιστατικών 

Οικονομικά προβλήματα & ανεργία 
οδηγούν σε αύξηση της βίας κατά των 

γυναικών

Η διαδικτυακή βία κατά των 
γυναικών/κοριτσιών αυξάνεται όσο 

περνά ο καιρός

Συμφωνώ 
απόλυτα

Συμφωνώ

%



#3. Σημείο

προσοχής

Συνθήκες που προκαλούν 
ψυχολογική (και όχι μόνο) 
πίεση οδηγούν σε ένταση 

του φαινομένου

Μήπως να εμβαθύνουμε 
σοβαρότερα στο θέμα της 

ψυχικής υγείας και της 
ψυχικής ανθεκτικότητας;



Η διαδικτυακή βία κατά των γυναικών / κοριτσιών, αλλά

και των νέων γενικά, θεωρείται φαινόμενο της εποχής!

%
23

16

23

21

21

56

56

49

39

36

79

72

72

60

57

Οι νέοι είναι πιο πιθανό να είναι θύματα/θύτες 
διαδικτυακής βίας

Η διαδικτυακή βία κατά των 
γυναικών/κοριτσιών είναι ένα σύνηθες 

φαινόμενο της εποχής 

Οι επιπτώσεις της διαδικτυακής βίας σ' 
εκείνους που την βιώνουν δεν διαφέρουν από 
εκείνες άλλων μορφών (πχ. ενδοοικογενειακή)

Ο θύτης διαδικτυακής βίας είναι βίαιος 
άνθρωπος ακόμα και στην καθημερινή του ζωή 

Οι άντρες διαπράττουν διαδικτυακή βία πιο 
συχνά από τις γυναίκες

Συμφωνώ απόλυτα

Συμφωνώ



Πιθανές σκέψεις &
υποθέσεις που 
μπορούν να γίνουν
σχετικά με την 
διαδικτυακή βία… 

 Χαμηλή γνώση / έλλειψη 
ενημέρωσης / εξοικείωσης

 Ταύτιση internet με νέους

 Οι μεγαλύτεροι είναι επίσης 
στόχος ως less tech savvy

 O online θύτης ίσως να 
κρύβεται πιο εύκολα

 Οι γυναίκες θεωρούνται 
πιο ευάλωτες, αλλά όχι 
μόνο!
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Οι νέοι είναι πιο πιθανό να είναι θύματα/θύτες 
διαδικτυακής βίας

Η διαδικτυακή βία κατά των 
γυναικών/κοριτσιών είναι ένα σύνηθες 

φαινόμενο της εποχής 

Οι επιπτώσεις της διαδικτυακής βίας σ' 
εκείνους που την βιώνουν δεν διαφέρουν από 
εκείνες άλλων μορφών (πχ. ενδοοικογενειακή)

Ο θύτης διαδικτυακής βίας είναι βίαιος 
άνθρωπος ακόμα και στην καθημερινή του ζωή 

Οι άντρες διαπράττουν διαδικτυακή βία πιο 
συχνά από τις γυναίκες

Συμφωνώ απόλυτα

Συμφωνώ

Ενώ θα περιμέναμε οι απαντήσεις των νέων σχετικά με την 

διαδικτυακή βία να είναι εντονότερες, τελικά δεν είναι! 
(ευρήματα στην ηλικία 18-24, σε παρένθεση τα ποσοστά του συνόλου ηλικιών)
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#4. Σημείο

προσοχής

Η διαδικτυακή βία σήμερα 
αναγνωρίζεται, αλλά 

μοιάζει σαν να βλέπουμε 
μόνο την κορυφή του 
παγόβουνου, ενώ…

…για τους νέους, φαίνεται 
ότι αποτελεί «μέρος της 

ζωής τους»



Προχωρώντας
σε αίτια, ευθύνες
& αντιμετώπιση «Ποιους θεωρείτε υπεύθυνους για τα 

περιστατικά γυναικείας κακοποίησης;  

Βαθμολογήστε καθένα από τα πιο 

κάτω με βάση την κλίμακα:  Απόλυτα 

υπεύθυνος, αρκετά υπεύθυνος, 

μέτρια υπεύθυνος, όχι τόσο 

υπεύθυνος, καθόλου υπεύθυνος»
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Η έλλειψη σωστής διαπαιδαγώγησης από την 
οικογένεια 

Η έλλειψη παραδειγματικών κυρώσεων σ' 
εκείνους που ασκούν τη βία κατά των γυναικών

Η ανεπάρκεια της πολιτείας να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά τέτοια περιστατικά

Η ανεπάρκεια της πολιτείας να διαμορφώσει ένα 
νομοθετικό πλαίσιο για την ισότητα των φύλων 

Ο σεξισμός της κοινωνίας 

Ο δισταγμός των θυμάτων να καταγγείλουν τα 
περιστατικά που τους έχουν συμβεί 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας

Η χειραφέτηση των γυναικών 

Απόλυτα 
υπεύθυνος

Αρκετά υπεύθυνος

Στην οικογένεια για την διαπαιδαγώγηση και στην πολιτεία 

για τις κυρώσεις / αντιμετώπιση αποδίδονται οι ευθύνες  

%



#5. Σημείο

προσοχής

Οι αρχές, αξίες και 
βιώματα που παίρνει ένα 
παιδί από την οικογένεια 
αποτελούν τον θεμέλιο 

λίθο της αυριανής 
κοινωνίας,…

…κυρίως μέσα από το 
προσωπικό παράδειγμα 

των γονέων



Η σοβαρότητα του φαινομένου αποδεικνύεται και από το 

ότι η κοινή γνώμη καθολικά υποστηρίζει την ευαισθητοποίηση 

& την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας 
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Όλες οι μορφές βίας--διαδικτυακή και μη-
-πρέπει να καταγγέλονται

Είναι απαραίτητη η συνεχής 
ευαισθητοποίηση κατά της διαδικτυακής 

βίας

Χρειάζεται να εργαζόμαστε συνεχώς 
πάνω στην ευαισθητοποίηση της 

διαδικτυακής βίας και των συνεπειών της 

Συμφωνώ 
απόλυτα

Συμφωνώ

%



Δυστυχώς όμως, 
εκείνοι που θεωρούν 
ότι το φαινόμενο θα 
μειωθεί στο μέλλον  
είναι σημαντικά 
λιγότεροι από εκείνους 
που πιστεύουν το 
αντίθετο!
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Όχι τόσο πιθανό Καθόλου πιθανόΠολύ πιθανό Αρκετά πιθανό Μέτρια

«Πόσο πιθανό ή όχι πιστεύετε ότι είναι να μειωθούν αυτά τα φαινόμενα της 

γυναικείας κακοποίησης στο μέλλον;»
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Άντρες

Γυναίκες

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

Αττική

Θεσσαλονίκη 

Περιφέρεια 

Ως προς τα 
δημογραφικά, πιο 
αισιόδοξοι στο ότι θα 
μειωθεί το φαινόμενο 
της κακοποίησης των 
γυναικών στο μέλλον 
φαίνονται οι νέοι

Πολύ/αρκετά πιθανό

να μειωθεί
Μέτρια πιθανό να μειωθεί

Όχι τόσο/καθόλου 

πιθανό να μειωθεί 

%
«Πόσο πιθανό ή όχι πιστεύετε ότι είναι να μειωθούν αυτά τα 

φαινόμενα της γυναικείας κακοποίησης στο μέλλον;»



#6. Σημείο

προσοχής

Η κοινή γνώμη 
αναγνωρίζει το φαινόμενο, 

το «καταγγέλλει» 
καθολικά, όμως…

…υπάρχει δυσπιστία για 
το κατά πόσο μπορεί να 

μειωθεί στο μέλλον!



In a nutshell:
Ευαισθητοποιημένες οι 

γυναίκες: σήμερα μιλούν

Διαπαιδαγώγηση & 
πολιτεία : οι υπεύθυνοι 

Καθολική «καταγγελία»,
δυσπιστία για το μέλλον

Διαδικτυακή βία : στην 
κορυφή του παγόβουνου

Κακοποίηση γυναικών / 
ενδοοικογενειακή βία

Το σοβαρότερο φαινόμενο



Τα ευρήματα απλά δίνουν συγκεκριμένη εικόνα σ’ εκείνα που 

ακούγαμε και (ίσως) δεν πιστεύαμε, αλλά και τροφή για σκέψη

«Τι μπορώ να κάνω εγώ προσωπικά για να προλάβω 
τέτοια φαινόμενα στο μέλλον;»

«Πώς μπορώ να αποτελέσω παράδειγμα και να μη 
μείνω ένας ευχολόγος αδρανής ακροατής;»

«Πώς μπορώ να συνεισφέρω σε προσπάθειες όπως η 
σημερινή;»
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