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Η ταυτότητα της
Έρευνας 

▪ Πρωτοβουλία της Focus Bari

▪ Φεβρουάριος 2019 St. Valentine’s

▪ Online μέσω FB private panel

▪ Ενήλικες 18+, Πανελλαδικά

▪ Αντιπροσωπευτικό δείγμα : 980 



Πόσες φορές έχετε ερωτευτεί;
Πότε ερωτευτήκατε για πρώτη φορά; 

3,0

3,8

Κατά μέσο όρο έχουν ερωτευτεί στη 
ζωή τους:

…περισσότερες φορές οι άντρες 

από τις γυναίκες

3,4

φορές



Πόσες φορές έχετε αγαπήσει πραγματικά; 

2,2
2,8

Κατά μέσο όρο 

έχουν αγαπήσει πραγματικά

2,5



Σας έχουν ραγίσει 
την καρδιά; 

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

86%

14%

Ναι Όχι

72%

28%

Ναι Όχι

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

2,3
φορές

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

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

2,4
φορές

Εσείς έχετε ραγίσει
την καρδιά κάποιου; 



Ποιο φύλο χάνει περισσότερο τον έλεγχο
όταν ερωτεύεται; 

25% 52% 23%

Δεν έχει διαφορά!

Και τα 2 φύλα εξίσου1



Όσο μεγαλώνει κάποιος αντιμετωπίζει τον
έρωτα με περισσότερη ωριμότητα; 

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 πάνω από 

ένα άτομο την  ίδια περίοδο;  

36%
64%

Ναι Όχι

29%
42%



Έχετε ερωτευτεί ποτέ 
μέσα από τα σόσιαλ;  

Γνωρίζετε ζευγάρια 
που έχουν ερωτευτεί 
μέσα από τα σόσιαλ;  

27%

69%

Ναι Όχι

67%

33%

Ναι Όχι



Ο άνθρωπος που είστε μαζί είναι και ο

Έρωτας της ζωής σας;  

75%

25%

Ναι Όχι

• 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%



Θα εγκαταλείπατε τον 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

50%

31%

25%

25%

14%



“Άμα θα πάψει ο έρωτας στ’τς

ανθρώπους να υπάρχει, πες μου 

τι νόημα η ζωή 

κι ήντα ουσία θα'χει...”

Μας έγραψαν αυθόρμητα…

Thank U!
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