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Σήμερα, μετά από 6 ημέρες Εκστρατείας, 2.298 άτομα υπογράψαμε  

το ψήφισμα που ζητά να μην κλείσουν οι δομές στήριξης κακοποιημένων 

γυναικών 
 

Στον ίδιο χρόνο, οι γυναίκες που κακοποιήθηκαν σωματικά και/ή σεξουαλικά 

στη χώρα μας ήταν 4.572*  
 

Δυστυχώς, εκείνες είναι σχεδόν οι διπλάσιες… 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*  Αναγωγή των αποτελεσμάτων του ελληνικού δείγματος της έρευνας του FRA (Violence against women: an 

EU-wide survey, 2012) στο γενικό πληθυσμό των γυναικών 18-74 ετών της Ελλάδας  
 

 

Παρακαλούμε ενημερώστε και προωθήστε το ψήφισμα 

(https://secure.avaaz.org/el/petition/Ypoyrgo_Esoterikon_k_Argyri_Ntinopoylo_Na_min_kleisoyn_oi_d

omes_stirixis_kakopoiimenon_gynaikon/), σε όσες και όσους γνωρίζετε,  

όχι μόνο επειδή εκείνες χρειάζονται τη δική μας φωνή για να ακουστεί δυνατότερα η δική τους,  

αλλά επειδή εμείς νοιαζόμαστε να ενώσουμε τη φωνή μας με τη δική τους. 

 

Το Μέγεθος του Προβλήματος – αποτελέσματα της έρευνας του FRA – Μέρος 4ο 

Αναγωγή των ευρημάτων στον γενικό πληθυσμό  

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες αναρτήσεις, τα ευρήματα της έρευνας του FRA για την 
Ελλάδα έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα καθώς η συγκεκριμένη έρευνα είναι η πρώτη που έχει διεξαχθεί 
σε αντιπροσωπευτικό πανελλήνιο δείγμα γυναικών ηλικίας 18-74 ετών. Ως εκ τούτου, έχουμε για 
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πρώτη φορά τη δυνατότητα να ανάγουμε τα ευρήματα της μελέτης στο γενικό πληθυσμό των 
γυναικών της Ελλάδας που έχουν την ίδια ηλικία με τις γυναίκες του δείγματος, δηλαδή στις γυναίκες 
18-74 ετών. (για την Ταυτότητα της Έρευνας, βλ. την ανάρτηση της 1ης Ημέρας της Εκστρατείας εδώ).   

Σύμφωνα με την Απογραφή του 2011, το σύνολο του γενικού γυναικείου πληθυσμού που κατοικεί 
στην Ελλάδα, είναι 5.513.063 γυναίκες. Δεδομένης, όμως, της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος 
μόνο για το γυναικείο πληθυσμό ηλικίας 18-74 ετών, τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης δεν 
μπορούν να αναχθούν σε ολόκληρο τον γυναικείο πληθυσμό παρά μόνο στον πληθυσμό των 
συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων (3.974.604 γυναίκες, δηλαδή στο 72,09% του γενικού γυναικείου 
πληθυσμού).  

Καθώς θα διαβάζετε τα νούμερα που ακολουθούν, να μην ξεχνάτε ότι αποτελούν την πιο 
συντηρητική εκτίμηση του μεγέθους του προβλήματος της κακοποίησης γυναικών στη χώρα μας 
καθώς:  

 οι υπολογισμοί βασίζονται στο ποσοστό των γυναικών του δείγματος που ανέφεραν την 
κακοποίησή τους και, επομένως, δεν συμπεριλαμβάνουν τον «σκοτεινό αριθμό», δηλαδή τις 
γυναίκες του δείγματος που, παρότι είχαν εμπειρίες κακοποίησης, επέλεξαν να μην τις 
αναφέρουν  για διάφορους –κοινωνικούς, προσωπικούς και/ή μεθοδολογικούς λόγους  

 αφορούν μόνο τις γυναίκες 18-74 ετών, καθώς έχουν εξαιρεθεί οι γυναίκες 75-100+ ετών 
(616.682 άτομα, δηλαδή το 11,19% του πληθυσμού, εκ των οποίων όμως σχεδόν όλες είχαν 
τουλάχιστον μία σχέση καθώς το 95,24% από αυτές είναι έγγαμες, σε διάσταση, διαζευγμένες ή 
χήρες) αλλά και τα ανήλικα κορίτσια 0-17 ετών (921.777 άτομα, δηλαδή το 16,72% του 
πληθυσμού, εκ των οποίων το 0,16% είναι έγγαμες, σε διάσταση, διαζευγμένες ή χήρες και, 
οπωσδήποτε ένα μεγαλύτερο ποσοστό θα έχει ήδη συνάψει τις πρώτες ρομαντικές/ερωτικές 
σχέσεις του). 

Τα ευρήματα της μελέτης του FRA (βλ. τις αναρτήσεις της 2ης και 3ης Ημέρας της Εκστρατείας εδώ και 
εδώ αντίστοιχα), λοιπόν, μας δείχνουν ότι, από τις 3.974.604 γυναίκες (18-74 ετών) που κατοικούν 
στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια ενός έτους (του 2011 κατά προσέγγιση), 278.222 γυναίκες 
κακοποιήθηκαν σωματικά και σεξουαλικά. Όσον αφορά τους τύπους βίας, όλες κακοποιήθηκαν 
σωματικά (198.730 από τον σύντροφό τους και 79.492 από άλλο άτομο) ενώ 79.492 από αυτές τις 
ίδιες γυναίκες κακοποιήθηκαν και σεξουαλικά (όλες από τον σύντροφό τους και οι μισές και από άλλο 
άτομο).   

Τα νούμερα, επομένως, δείχνουν ότι κάθε μέρα κακοποιούνται σωματικά 762 γυναίκες (οι 653 από 
τον σύντροφό τους), εκ των οποίων οι 218 κακοποιούνται και σεξουαλικά (από τον σύντροφό τους 
και/ή από άλλο άτομο).   

Και, για να έχετε μια εκτίμηση του μεγέθους, είναι σαν να σας λέγαμε ότι, κατά τη διάρκεια ενός 
έτους, κακοποιήθηκαν όλες οι γυναίκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ή της Πελοποννήσου ή 
ολόκληρος ο πληθυσμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (άνδρες, γυναίκες και παιδιά).  

 
Το πρόβλημα δείχνει –και είναι- ακόμα μεγαλύτερο αν ανάγουμε στο γενικό πληθυσμό τα ποσοστά 
των γυναικών του δείγματος που ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της ζωής τους (από την ηλικία των 15 
ετών και μετά) έχουν κακοποιηθεί σωματικά και/ή σεξουαλικά από σύντροφο ή άλλο άτομο: το 1 από 
τα 4 εκατομμύρια γυναίκες (993.651) ηλικίας 18-74 ετών έχουν κακοποιηθεί σωματικά και/ή 
σεξουαλικά. Όσον αφορά τους τύπους βίας, 953.905 έχουν κακοποιηθεί σωματικά (715.429 από τον 
σύντροφό τους και 397.460 από άλλο άτομο, με το άθροισμα των δύο αριθμών να υποδεικνύει ότι 
158.984 γυναίκες έχουν κακοποιηθεί όχι μόνο από σύντροφο/-ους αλλά και από άλλο/-α άτομο/-α). 
Σεξουαλική κακοποίηση έχουν υποστεί κατά τη διάρκεια της ζωής τους 238.476 γυναίκες (198.730 
από τον σύντροφό τους και 39.746 από άλλο άτομο).  

Και, για να έχετε μια εκτίμηση του μεγέθους, είναι σαν να σας λέγαμε ότι έχουν κακοποιηθεί 
σωματικά και/ή σεξουαλικά από σύντροφο ή από άλλο άτομο (από την ηλικία των 15 ετών και μετά) 
όλες οι γυναίκες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή όλες οι γυναίκες των Περιφερειών 
Θεσσαλίας, Στερεάς και Δυτικής Ελλάδας μαζί. 

Όσον αφορά την ψυχολογική βία από σύντροφο (νυν ή πρώην), 1.311.619 γυναίκες έχουν υποστεί 
διάφορες συμπεριφορές ψυχολογικής βίας: με βάση το διαχωρισμό των υποκατηγοριών που 
παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 1 (βλ. ανάρτηση της 3ης Ημέρας της Εκστρατείας εδώ), σχεδόν 1 
εκατομμύριο γυναικών έχει υποστεί συμπεριφορές ελέγχου και κακοποίησης (993.651 και 953.905, 
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αντίστοιχα), 357.714 οικονομική βία και 158.984 εκβιασμό που σχετίζεται με τα παιδιά και/ή 
κακοποίηση των παιδιών.   

Αν, δίπλα σε καθεμιά από αυτές τις γυναίκες, φανταστούμε τα άτομα (φίλες, φίλοι, συγγενείς) που 
νοιάζονται για αυτήν, αλλά και τα άτομα (παιδιά) των οποίων η ψυχική υγεία είναι στενά συνδεδεμένη 
με τη δική της ευημερία, ο αριθμός των ατόμων που επηρεάζονται από το πρόβλημα της 
κακοποίησης γυναικών αυξάνεται εκθετικά και καθιστά οφθαλμοφανές το γιατί μας αφορά ΟΛΕΣ και 
ΟΛΟΥΣ.  

 

Η συνέχεια, με πιο ποιοτικά δεδομένα από την έρευνα του FRA,  

αλλά και δεδομένα από την Ελληνική Αστυνομία, προσεχώς…  
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Σημείωση 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα του FRA και όλες τις έως σήμερα δημοσιευμένες 

αναφορές μπορείτε να δείτε εδώ 

http://fra.europa.eu/en/survey/2012/survey-gender-based-violence-against-women

