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Η κοινωνία και οι ρόλοι μας



Βιολογία: εξέλιξη, ανάπτυξη



Ψυχολογία: έκφραση, σύνδεση





• Η μόρφωση της

• Η καριέρα της

• Η ανεξαρτησία-αυτονομία της

• Η σεξουαλικότητα της

• Η συντροφική της σχέση

• Το παιδί εντός και εκτός γάμου

Η σύγχρονη γυναίκα…



Ο σύγχρονος άνδρας…





Η υγιής σχέση άνδρα-γυναίκας μέσα από 5 βασικές αρχές:

1. Επικοινωνία
«Η σχέση είναι αληθινή όταν
το ζευγάρι μιλάει και οι σύντροφοι ακούν»

2. Σεβασμός
Ψυχική ωριμότητα

3. Αναγνώριση
Εκτίμηση

4. Εμπιστοσύνη
Ειλικρίνεια και δέσμευση

5. Υποστήριξη
Συναισθηματική σύνδεση, ενδιαφέρον

Ι.Ψ.Σ.Υ., 2023



Οικονομική κρίση

Πανδημία
(φόβος, άγχος, 

κοινωνική απομόνωση)

Κοινωνική κρίση
(ψηφιακή επικοινωνία, 

μειωμένη ανοχή)

Η σχέση των 
δύο φύλων
σήμερα…













Η ψηφιοποίηση της σεξουαλικότητας
(cyber-sexuality)

Ν=557, Μ.Ο. ηλικίας: 36 ετών, 69% σε σχέση

→ Άνδρες αύξηση:

• Το 29% στην παρακολούθηση πορνό

• Το 16% στο sexting

• Το 7%   στο cybersex

Fischer, V. J., et al.(2022). Sexual satisfaction and sexual behaviors during the COVID-19 pandemic: results from the International 
Sexual Health And REproductive (I-SHARE) health survey in Luxembourg. BMC Public Health



«Είμαι όλος αυτιά…»«Μ’ακούς ρε;»

Ο γάμος μας…





Ψηφιακή 
επικοινωνία:
Απαντητική 

ταχύτητα

Διαπροσωπική 
επικοινωνία: 

Έλλειψη ανοχής, 
διαχείρισης

Αύξηση 
πρωτογενών 

στοιχείων:
Βία, συγκρούσεις



Οι άνθρωποι 
κάποτε είχαν 

το βιβλίο στο μαξιλάρι τους, 
τώρα έχουν 

το κινητό τους…







Η ζωή μας σήμερα…

Οικογενειακή αποσύνδεση 
(απουσία δεσμού)

Εγωκεντρική αναζήτηση 
(έλλειψη ενσυναίσθησης)

Διαταραχή της επικοινωνίας 
και της διαπραγμάτευσης 
(θυμός)

Αύξηση επιθετικότητας  
(βία) Ι.Ψ.Σ.Υ., 2022



2021

• 7.809 κλήσεις: περιπτώσεις 
έμφυλης βίας

• 3.182 κλήσεις: περιστατικά 
ενδοοικογενειακής βίας

2.699 γυναίκες 
ανέφεραν ως δράστη 

τον νυν ή πρώην σύζυγο ή σύντροφο

Ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ SOS 15900



Πώς την «βλέπει» 
με την βία… 
ο άνδρας 
σήμερα;



1.3.2023-14.3.2023

Facebook και site Ι.Ψ.Σ.Υ.

Πώς ο άνδρας 
«βλέπει» τη γυναίκα σήμερα;

Ν=180 άνδρες
Μ.Ο. ηλικίας: 34 ετών

Άγαμοι:                       52%
Έγγαμοι:                      33%
Συμβίωση:                  15%
Άτεκνοι:                       67%
Κάτοικοι Αττικής:      54%



1. Στον σύγχρονο δυτικό κόσμο, 
η επικοινωνία ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα;

64%

36%

Έχει δυσκολέψει Έχει βελτιωθεί



2. Σε σύγκριση με το παρελθόν:

Το 87% απαντάει ότι 
σήμερα ο άνδρας 

φλερτάρει λιγότερο!

Το 74% απαντάει ότι 
σήμερα η γυναίκα 

φλερτάρει περισσότερο!



3. Πώς νιώθετε απέναντι στη γυναίκα 
που διεκδικεί τη σεξουαλικότητα της;

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ευχάριστα Άγχος Αδιάφορα Μειονεκτικά Φόβος

60%

17%
13%

8%
2%



85%

15%

Την επαγγελματική σταδιοδρομία

Την δημιουργία οικογένειας

4. Στο σύγχρονο δυτικό κόσμο, η γυναίκα βάζει ως προτεραιότητα: 

• Το 40% πιστεύει ότι 
η επαγγελματική ζωή 
της γυναίκας 
επηρεάζει αρνητικά 
την προσωπική της ζωή



8%

92%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Στη σχέση με τον σύντροφο

Στη σχέση με το παιδί

5. Μέσα στην οικογένεια, η γυναίκα επενδύει περισσότερο:



6. Ποια θεωρείτε ότι είναι σήμερα η στάση της γυναίκας 
απέναντι στο σύντροφο της;

43%

21%

12%

9%

9%
6%Απαιτητική

Διεκδικητική

Απορριπτική

Φροντιστική

Ερωτική

Επιθετική



34%

33%

27%

6%
Οικονομική ασφάλεια

Συναισθηματική σύνδεση

Επικοινωνία

Σεξουαλική ικανοποίηση

7. Τι αναζητά πρωτίστως η γυναίκα σε μια σχέση 
(τι αξιολογεί ως πιο σημαντικό);



36%

23%

20%

15%

6%Αυστηρές

Παράλογες

Λογικές

Δίκαιες

Άδικες

8. Στο σύγχρονο δυτικό κόσμο, 
οι απαιτήσεις της γυναίκας από τον σύντροφο της χαρακτηρίζονται:





«Αν δεν υπήρχαν γυναίκες, 
όλα τα λεφτά του κόσμου 
δεν θα είχαν σημασία!»

Αριστοτέλης Ωνάσης



Τα 8 σημεία που συγκλίνουν 
οι επιθυμίες, οι προσδοκίες και τα πρέπει των συντρόφων

1. Να σε ρωτάω τι θέλεις να διορθώσω

2. Να δέχομαι τα λάθη μου

3. Να δέχομαι τις παρατηρήσεις σου

4. Να σε ακούω όταν μιλάς

5. Να σου λέω τα θέλω μου

6. Να σου δίνω χώρο, χρόνο, προσοχή

7. Να νιώθω ότι είμαι το κεντρικό πρόσωπο της ζωής σου

8. Να θυμώνω πρώτα με εμένα και ύστερα με εσένα



Σας ευχαριστώ πολύ! 

Και όμως… 
υπάρχουμε!
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