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ΠΧ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΔΣΔ ΑΤΣΟ ΣΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 
 

 Παξαθαιώ  δηάβαζε θάζε εξώηεζε πξνζεθηηθά θαη απάληεζε 
ηελ κε ηελ άλεζή ζνπ. 

 Απάληεζε απιώο ζεκεηώλνληαο     ζηα θνπηάθηα δίπια από ηηο 

απαληήζεηο πνπ ζέιεηο λα δώζεηο.  

 Μπνξεί λα κε ρξεηαζηεί λα απαληήζεηο ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο.   

”Λένειπ γοαμμέμεπ έηζι” είλαη νδεγίεο πνπ ζνπ ιέλε πνηεο 

εξσηήζεηο λα απαληήζεηο.    

 Παξαθαιώ βεβαηώζνπ όηη ζα δηαβάζεηο ηα θνκκάηηα πνπ είλαη 
γξακκέλα ζηα γθξίδα θνπηάθηα, είλαη πνιύ ζεκαληηθά γηα λα ζε 
βνεζήζνπλ λα θαηαιάβεηο ηηο εξσηήζεηο. 

 Δάλ δεηο κία εξώηεζε πνπ δελ κπνξείο λα απαληήζεηο ή δελ 
ζέιεηο λα απαληήζεηο, απιώο ζεκείσζε “δελ μέξσ” ή “δελ ζέισ λα 
πσ” θαη πξνρώξα ζηελ επόκελε εξώηεζε.  

 Απιώο ξώηα ηελ εξεπλήηξηα/ ηνλ εξεπλεηή εάλ έρεηο 
νπνηαδήπνηε απνξία ζπκπιεξώλνληαο ην εξσηεκαηνιόγην, όζν 
κηθξή θη αλ είλαη.  

Απηή ε έξεπλα είλαη γηα ζέλα νπόηε είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα είζαη όζν 
πην εηιηθξηλήο γίλεηαη.   Παξαθαιώ κελ αλεζπρείο κήπσο άιινη 
άλζξσπνη πνπ μέξεηο δνπλ ηηο απαληήζεηο ζνπ – δελ πξόθεηηαη λα 
ζπκβεί.  
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ΔΡΧΣΖΔΗ ΔΞΑΚΖΖ 
 

 

ΟΛΟΙ ΑΠΑΝΣΗΣΓ ΑΤΣΗ ΣΗΝ ΓΡΩΣΗΗ 
 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΓΗΑΒΑΔ: Ο ΔΡΔΤΝΖΣΖ / Ζ ΔΡΔΤΝΖΣΡΗΑ ΘΑ Δ ΒΟΖΘΖΔΗ ΝΑ 
ΚΑΣΑΛΑΒΔΗ ΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΚΑΝΔΗ. 
 
 
 

101. Έρεηο παίμεη πνηέ παηρλίδηα ζην ίληεξλεη (είηε κόλνο ζνπ ή ελαληίνλ ηνπ 

ππνινγηζηή);  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A Ναη  
Δεπ ηημ εοώηηζη 

παοακάηω 

B Όρη   

C Γελ μέξσ  Απάμηηζε ηημ 

εοώηηζη ζηημ 

επόμεμη ζελίδα 
D Γελ ζέισ λα πσ   
  

 
 

102. Αμ απάμηηζεπ μαι, πόζν ζπρλά έρεηο παίμεη 

παηρλίδηα ζην ίληεξλεη ηνπο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 

ΜΖΝΔ? 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

 

A Κάζε κέξα ή ζρεδόλ θάζε κέξα    

B Μία ή δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα    

C Μία ή δύν θνξέο ηνλ κήλα    

D Ληγόηεξν ζπρλά    

E Γελ μέξσ    
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ΑΠΑΝΣΗΣΓ ΟΛΟΙ 
 

103. Πόζν ηζρύνπλ απηά γηα ζέλα; 
 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ 

  Γελ 
ηζρύεη 

Ηζρύεη 
ιηγάθη 

Ηζρύεη 
απόιπηα 

A Μνπ θαίλεηαη επθνιόηεξν λα είκαη ν εαπηόο κνπ 

ζην ίληεξλεη παξά όηαλ είκαη κε αλζξώπνπο 

πξόζσπν κε πξόζσπν ....................................... 

   

B Μηιάσ γηα δηαθνξεηηθά πξάγκαηα ζην δηαδίθηπν απ‟ 

όηαλ κηιάσ ζε αλζξώπνπο πξόζσπν-κε- πξόζσπν ..... 
   

C ην δηαδίθηπν κηιάσ γηα πην πξνζσπηθά πξάγκαηα ηα 

νπνία δελ κνηξάδνκαη όηαλ βξίζθνκαη πξόζσπν-κε-

πξόζσπν κε ηνπο αλζξώπνπο 

   

 

ΣΓΛΟ ΓΡΩΣΗΓΩΝ ΓΞΑΚΗΗ 
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ΔΝΟΣΖΣΑ A 
Γηα ελα 

 

ΑΠΑΝΣΗΣΓ ΟΛΟΙ 
ΔΙΑΒΑΓ: Πναθάης οπάνπμοκ ενςηήζεηξ γηα ημ ηη ηύπμξ ακζνώπμο είζηε 
 
 

104.. Πόζν πηζηεύεηε νηη ηζρύεη γηα ζαο ε θάζε κία από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο; 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ 

  Γελ 
ηζρύεη 

θαζόινπ 

Ηζρύεη 
ιίγν 

Ηζρύεη 
αξθεηά 

A 
Έπς μεγάιε εμπηζημζύκε ζημ εαοηό μμο όηη 

μπμνώ κα ακηημεηςπίζς απνόζμεκα πνμβιήμαηα    

C 
Ακηημεηςπίδς ζοπκά πμκμθεθάιμοξ, 

ζημμαπόπμκμοξ, δηάθμνεξ αννώζηηεξ    

D 
Νεονηάδς πμιύ ζοπκά θαη πάκς ηεκ ροπναημία 

μμο εύθμια    

E 
Είμαη ζοπκά μόκμξ μμο, γεκηθά παίδς μόκμξ μμο 

θαη είμαη θιεηζμέκμξ ζημκ εαοηό μμο    

F Σοκήζςξ θάκς ό,ηη μμο ιέκε    

G Ακεζοπώ πμιύ    

H 
Είκαη πμιύ εύθμιμ γηα μέκα κα επημέκς ζημοξ 

ζηόπμοξ πμο ζέης θαη κα ημοξ επηηογπάκς 
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105. Πόζν πηζηεύεηε όηη ηζρύεη γηα ζαο ε θάζε κία από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο;  
 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ 

 
 Γελ ηζρύεη 

θαζόινπ 
Ηζρύεη 

ιίγν 
Ηζρύεη 

αξθεηά 

A 
Έπς ημοιάπηζημκ έκακ θαιό θίιμ  

   

B 
Μαιώκς πμιύ, μπμνώ κα θάκς ημοξ άιιμοξ κα θάκμοκ 

αοηό πμο ζέις    

C 
Είμαη ζοκήζςξ δοζηοπηζμέκμξ, ζηεκαπςνεμέκμξ ή 

δαθνοζμέκμξ     

D 
Τα άιια παηδηά ηεξ ειηθίαξ μμο γεκηθά με ζομπαζμύκ     

F 
Είμαη κεονηθόξ όηακ μμο πανμοζηάδμκηαη κέεξ 

θαηαζηάζεηξ, πάκς εύθμια ηεκ αοημπεπμίζεζή μμο     

G 
Σοπκά με θαηεγμνμύκ όηη ιές ρέμμαηα θαη όηη θιέβς     

H 
Άιια παηδηά ή κέμη ζοπκά με πεηνάδμοκ     

 

106. Πόζν πηζηεύεηε νηη ηζρύεη γηα ζαο ε θάζε κία από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο;  
 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ  

  Γελ 
ηζρύεη 

θαζόινπ 

Ηζρύεη 
ιίγν 

Ηζρύεη 
αξθεηά 

A 
Η πνμζμπή μμο απμζπάηαη εύθμια, μμο 

είκαη δύζθμιμ κα ζογθεκηνςζώ  
   

B 
Σοπκά μη ζοκμμήιηθμη μμο, μμο 

ζομπενηθένμκηαη ζακ κα μεκ είμαη εθεί  
   

C 
Εάκ έπς μπιελίμαηα ζοκήζςξ βνίζθς 

ηνόπμ κα θάκς θάηη     

D 

Παίνκς πνάγμαηα από ημ ζπίηη ή από ημ 

ζπμιείμ ή από αιιμύ πμο δεκ είκαη δηθά 

μμο 
   

E 

Τα πεγαίκς θαιύηενα με μεγαιύηενμοξ 

ακζνώπμοξ από εμέκα πανά με παηδηά ηεξ 

ειηθίαξ μμο 
   

F 

Γεκηθά μπμνώ κα ζθεθηώ ηνόπμοξ γηα ημ 

πώξ ζα ακηημεηςπίζς θαηκμύνγηεξ 

θαηαζηάζεηξ 
   

G 
Έπς πμιιέξ θμβίεξ θαη θμβάμαη εύθμια    
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107. Πόζν πηζηεύεηε νηη ηζρύεη γηα ζαο ε θάζε κία από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ  

  Γελ 
ηζρύεη 

θαζόινπ 

Ηζρύεη 
ιίγν 

Ηζρύεη 
αξθεηά 

A Κάκς επηθίκδοκα πνάγμαηα γηα κα δηαζθεδάζς    

B 
Κάκς πνάγμαηα πμο είκαη πμιύ εκδηαθένμκηα έζης 
θαη εάκ είκαη επηθίκδοκα    

 

108. Σνπο  ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 ΜΖΝΔ, έρεηε θάλεη θάπνην από ηα παξαθάησ πξάγκαηα;  

 ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ  ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ 

 

A 
Ήπηαηε ηόζν πνιύ αιθνόι πνπ κεζύζαηε  

  

B 
Υάζαηε καζήκαηα ζην ζρνιείν ρσξίο νη γνλείο ζαο λα ην 

γλσξίδνπλ (θάλαηε «θνπάλα» από ην ζρνιείν)   

C Δίραηε θάπνηα ζεμνπαιηθή επαθή   

D Δίραηε κπειάδεο κε ηνπο θαζεγεηέο ζαο γηα άζρεκε ζπκπεξηθνξά   

E Δίραηε κπιεμίκαηα κε ηελ αζηπλνκία    

F Καλέλα από απηά   

G Πξνηηκώ λα κελ απαληήζσ   

     

109. Όηαλ κε απαζρνιεί θάηη, κηιάσ κε… 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ 

A Τε μεηένα μμο ή ημκ παηένα μμο   

B Τμκ αδενθό μμο ή ηεκ αδενθή μμο   

C Κάπμημκ θίιμ   

D Με ημκ θαζεγεηή μμο/ δάζθαιμ μμο   

E 
Κάπμημκ ημο μπμίμο ε δμοιεηά είκαη κα βμεζάεη παηδηά (ππ 

“αζηοκμμία”, “θμηκςκηθή ιεηημονγόξ”, “ζύμβμοιμξ”) 
  

F Άιιμκ εκήιηθα πμο εμπηζηεύμμαη   

G Κάπμημκ άιιμ   

H Κακέκα   

I Δεκ λένς   
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110. Σνπο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 ΜΖΝΔ, έρεηε δεη ή βηώζεη θάηη ζην ίληεξλεη πνπ ζαο αλεζύρεζε ή ζαο 
αλαζηάησζε κε νπνηνδήπνηε ηξόπν; Γηα παξάδεηγκα, ζαο έθαλε λα αηζζαλζείηε άβνια, 

ζηελάρσξα, ή όηη δελ έπξεπε λα ην είραηε δεη;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A Ναη  Γεο επόκελε εξώηεζε 

B Όρη   

C Γελ μέξσ  
Πήγαηλε ζηελ ελόηεηα 

B  

D Πξνηηκώ λα κελ απαληήζσ   

  
  

111. Δαλ απάληεζεο λαη, πόζν ζπρλά έρεηο δεη ζην ίληεξλεη 

θάηη πνπ ζε έρεη αλεζπρήζεη ή ζε έρεη αλαζηαηώζεη ηνλ 
ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΥΡΟΝΟ; 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

  

A Κάζε κέξα ή ζρεδόλ θάζε κέξα   

B Μηα ή δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα   

C Μία ή δύν θνξέο ηνλ κήλα   

D Ληγόηεξν ζπρλά   

E Γελ μέξσ   
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ΔΝΟΣΖΣΑ B 
 

 

ΟΛΟΙ ΑΠΑΝΣΗΣΓ ΑΤΣΓ ΣΙ ΓΡΩΣΗΓΙ 

 
 
 

112. νπ έρεη θεξζεί θάπνηνο κε απηό ηνλ άζρεκν ηξόπν ηνπο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 
12 ΜΖΝΔ; 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A Ναη  Απάμηηζε ηημ εοώηηζη ζηημ 

επόμεμη ζελίδα 
B Όρη   

C Γελ μέξσ  
Παοακαλώ πήγαιμε ζηημ 

εμόηηηα C 

D Πξνηηκώ λα κελ απαληήζσ   

  
 

 
 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΓΗΑΒΑΣΔ: Μεξηθέο θνξέο ηα παηδηά ή νη έθεβνη ιέλε  ή 

θάλνπλ ζε άιινπο πξάγκαηα  άζρεκα ή πξάγκαηα πνπ πιεγώλνπλ. 

Απηό πεξηιακβάλεη  

 όηαλ πεηξάδνπλ θάπνηνλ/α επαλεηιεκκέλα κε ηξόπν πνπ δελ 
ηνπ/ηεο αξέζεη,  

 όηαλ ρηππνύλ, θισηζνύλ ή ζπξώρλνπλ θάπνηνλ/α,  

 όηαλ ηνλ/ηελ απνθιείνπλ  επίηεδεο από πξάγκαηα πνπ  θάλνπλ νη 
ίδηνη. 

Όηαλ νη άλζξσπνη πιεγώλνπλ ή θάλνπλ θαθό ζε θάπνηνλ κε απηόλ ηνλ 

ηξόπν, απηό κπνξεί λα γίλεη είηε  

 πξόζσπν-κε-πξόζσπν,  

 είηε κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ (θείκελν, ηειέθσλν, βίληεν,  

 κέζσ ηνπ ίληεξλεη (ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, ζηηγκηαίν κήλπκα, 
θνηλσληθή δηθηύσζε, δσκάηηα ζπδήηεζεο θηι.).  
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Πωπ ζρμέβηκε… 

 

ΑΠΑΝΣΗΓ ΣΙ ΓΡΩΣΗΓΙ Γ ΑΤΣΗ ΣΗ ΓΛΙΔΑ ΜΟΝΟ ΑΝ 

ΚΑΠΟΙΟ ΟΤ ΤΜΠΓΡΙΦΓΡΘΗΚΓ ΑΥΗΜΑ ΣΟΤ ΣΓΛΓΤΣΑΙΟΤ 

12 ΜΗΝΓ 

ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΗΓΑΙΝΓΣΓ ΣΟ ΣΜΗΜΑ C 
 

113. Πόζν ζπρλά ζνπ ζπκπεξηθέξζεθε κε άζρεκν ηξόπν θάπνηνο ηνπο 

ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 ΜΖΝΔ; 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A Κάζε κέξα ή ζρεδόλ θάζε κέξα    

B Μία ή δύν θνξέο ηε βδνκάδα    

C Μία ή δύν θνξέο ην κήλα    

D Ληγόηεξν ζπρλά    

E Γελ μέξσ   

  
 

 
 

114. Οπνηαδήπνηε θνξά θαηά  ηνπο  ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, απηό έγηλε … ; 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ 

 

A Πξόζσπν κε πξόζσπν   

B 
Μέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ κε 

θιήζεηο, κελύκαηα ή βηληενκελύκαηα    

C Με θάπνηνλ άιιν ηξόπν   

D Γελ μέξσ   

  
 

 
 

115. Οπνηαδήπνηε θνξά θαηά  ηνπο  ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, απηό έγηλε ζην 

ίληεξλεη;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A 
Ναη  Απάμηηζε ηιπ εοωηήζειπ ζηημ 

επόμεμη ζελίδα 

B 
Όρη  

 

Παοακαλώ πήγαιμε ζηημ 

εμόηηηα C C Γελ μέξσ  
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Σι ζρμέβηκε ζηξ ίμηεομεη… 

 

ΑΠΑΝΣΗΓ ΣΙ ΓΡΩΣΗΓΙ Γ ΑΤΣΗ ΣΗ ΓΛΙΔΑ ΜΟΝΟ ΑΝ 

ΚΑΠΟΙΟ ΟΤ ΓΚΑΝΓ ΑΥΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΣΟ ΙΝΣΓΡΝΓΣ ΣΟΤ 

ΣΓΛΓΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΓ 

 

ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΗΓΑΙΝΓΣΓ ΣΗΝ ΓΝΟΣΗΣΑ C 

 
116. Καη κε πνηνλ ηξόπν απηό ζπλέβε ζε εζάο ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ 

A 
Μέζσ ηζηνζειίδαο θνηλσληθήο δηθηύσζεο (facebook 

θηι.) 
  

B Μέζσ ζηηγκηαίσλ κελπκάησλ (MSN θηι.)   

C ε δσκάηηα επηθνηλσλίαο (chat rooms)   

D Μέζσ κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (email)   

E ε ηζηνζειίδα κε δηαδηθηπαθά παηρλίδηα    

F Με θάπνηνλ άιινλ ηξόπν ζην ίληεξλεη   

G Γελ μέξσ   
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117. Πνηα από ηα παξαθάησ ζνπ ζπλέβεζαλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ 

A 
Άζρεκα ή θαθά κελύκαηα (π.ρ. ιέμεηο, θσηνγξαθίεο ή 

βίληεν ) κνπ εζηάιεζαλ κέζσ ίληεξλεη   

B 

Άζρεκα ή θαθά κελύκαηα (e.g. ιέμεηο, θσηνγξαθίεο ή 

βίληεν )  γηα εκέλα αληαιιάρζεθαλ ή (αλέβεθαλ) 

αλαξηήζεθαλ ζην ίληεξλεηαπό όπνπ άιινη κπνξνύζαλ 

λα ηα δνπλ 

  

C 
Με άθεζαλ έμσ/κε απέθιεηζαλ από έλα γθξνππ ή 

δξαζηεξηόηεηα ζην ίληεξλεη   

D Απεηιήζεθα κέζσ ίληεξλεη    

E πλέβεζαλ άιια άζρεκα ή θαθά πξάγκαηα    

F Κάηη άιιν   

G Γελ μέξσ   

H Γελ ζέισ λα πσ   

  
 

 
 

118. θεθηόκελνο/λε ηελ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΦΟΡΑ πνπ ζνπ ζπλέβεθε απηό, 

πόζν αλαζηαησκέλνο/λε ήζνπλ από απηό πνπ ζπλέβεθε (αλ είρεο 

αλαζηαησζεί θαζόινπ);  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A Πνιύ αλαζηαησκέλνο    

B ρεηηθά αλαζηαησκέλνο   

C Ληγάθη αλαζηαησκέλνο   

D Καζόινπ αλαζηαησκέλνο   

E Γελ μέξσ   
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119. 

 

Γηα πόζν θαηξό αηζζάλζεθεο έηζη;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A Σν μεπέξαζα ακέζσο   

B Αηζζαλόκνπλ άζρεκα γηα κεξηθέο κέξεο    

C Αηζζαλόκνπλ άζρεκα γηα κεξηθέο εβδνκάδεο    

D Αηζζαλόκνπλ άζρεκα γηα 2-3 κήλεο ή παξαπάλσ    

E Γελ μέξσ   

  
 

 
 

 

120. 

 

Έθαλεο θάπνην από ηα παξαθάησ πξάγκαηα; 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ 

A Ήιπηδα όηη ην πξόβιεκα απηό ζα έθεπγε κόλν ηνπ   

B Πξνζπάζεζα λα ιύζσ ην πξόβιεκα κόλνο κνπ    

C Έλησζα θάπνηεο ελνρέο γηα ην ηη ζπλέβεθε    

D 
Πξνζπάζεζα λα επηθνηλσλήζσ κε ην άιιν άηνκν έηζη 

ώζηε λα κε αθήζεη ήζπρν   

E Πξνζπάζεζα λα εθδηθεζώ ην άιιν άηνκν    

F Καλέλα από ηα παξαπάλσ   

G Γελ μέξσ   
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121. Μίιεζεο ζε θάπνηνλ ζρεηηθά κε ην ηη ζπλέβεθε;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A Ναη   

B Όρη    

C Πξνηηκώ λα κελ απαληήζσ   

  
 

 
122. Αμ απάμηηζεπ μαι, ζε πνηνλ κίιεζεο;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ 
 

  

A Με ηε κεηέξα κνπ ή ηνλ παηέξα κνπ    

B Με ηνλ αδεξθό κνπ ή ηελ αδεξθή κνπ    

C Με έλα θίιν   

D Με έλα δάζθαιν   

E 

Με θάπνηνλ πνπ ε δνπιεηά ηνπ είλαη λα δίλεη ηέηνηνπ 

είδνπο ζπκβνπιέο (π.ρ. αζηπλνκία, θνηλσληθό ιεηηνπξγό 

θηι.) 
  

F Με θάπνηνλ ελήιηθν πνπ εκπηζηεύνκαη   

G Με θάπνηνλ άιιν   

H Γελ μέξσ   
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123. θεθηόκελνο/λε αθόκα εθείλε ηε 

θνξά, κήπσο έθαλεο θάπνην από 

απηά ηα πξάγκαηα;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΟΑ  

ΚΟΤΣΑΚΗΑ  ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ 

 

124. Καη πνηα από απηά, εάλ 

θάπνην, ζε βνήζεζε;  

 
ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΟΑ  

ΚΟΤΣΑΚΗΑ  ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ 

 
 

A 
ηακάηεζα λα κπαίλσ ζην 

ίληεξλεη γηα ιίγν   

B 
Γηέγξαςα όια ηα κελύκαηα 

από ην άιιν άηνκν   

C 
Άιιαμα ηηο ξπζκίζεηο 

αζθαιείαο κνπ   

D 

Μπιόθαξα απηό ην άηνκν γηα 

λα κελ κπνξεί λα 

επηθνηλσλήζεη καδί κνπ 
  

E 

Αλέθεξα ην πξόβιεκα (πρ 

πάηεζα ην θνπκπί 

„θαηαγγειία παξελόριεζεο‟, 

επηθνηλώλεζα κε θάπνηνλ 

ζύκβνπιν ηνπ ίληεξλεη ή κε 

ηνλ  “παξνρέα ππεξεζηώλ 

ίληεξλεη (ISP)”) 

  

F Σίπνηε από όια απηά    

G Γελ μέξσ   

     

**Παξαθαιώ πήγαηλε ζηελ παξαπάλσ εξώηεζε θαη βεβαηώζνπ όηη 
απάληεζεο ζηελ 124 εξώηεζε ζηε δεμηά ζηήιε* 
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ΔΝΟΣΖΣΑ C 

 

ΟΛΟΙ ΑΠΑΝΣΗΣΓ ΑΤΣΓ ΣΙ ΓΡΩΣΗΓΙ 
 

125. Έρεηε ζπκπεξηθεξζεί κε ηξόπν πνπ κπνξεί λα ήηαλ άζρεκνο ή θαθόο ζε 

θάπνηνλ άιιν ηνπο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 ΜΖΝΔ; 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A Ναη  
Απάμηηζε ηιπ εοωηήζειπ ζηημ 

επόμεμη ζελίδα 

B Όρη   

C Γελ μέξσ  Παοακαλώ πήγαιμε ζηημ 

εμόηηηα D  

D Πξνηηκώ λα κελ απαληήζσ   

  
 

 
 



 

Page No.     18   

 

 

Πωπ ζρμέβηκε… 

 

ΑΠΑΝΣΗΓ ΣΙ ΓΡΩΣΗΓΙ Γ ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΟΝΟ ΑΝ 

ΓΥΓΙ ΚΑΝΓΙ ΚΑΣΙ ΑΥΗΜΟ Γ ΚΑΠΟΙΟΝ ΣΟΤ  ΣΓΛΓΤΣΑΙΟΤ 

12 ΜΗΝΓ 

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΗΓΑΙΝΓΣΓ ΣΗΝ ΓΝΟΣΗΣΑ D  

 

126. Αμ απάμηηζεπ μαι, πόζν ζπρλά ζπκπεξηθέξζεθεο κε απηό ηνλ ηξόπν ηνπο 

ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 ΜΖΝΔ;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A Κάζε κέξα ή ζρεδόλ θάζε κέξα    

B Μία ή δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα   

C Μία ή δύν θνξέο ην κήλα    

D Ληγόηεξν ζπρλά    

E Γελ μέξσ   

  
 

  

127. Με πνηνλ από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο ζπκπεξηθέξζεθεο έηζη ηνπο 

ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 ΜΖΝΔ; 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ 

 

A Πξόζσπν κε πξόζσπν   

B 
Μέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ κε θιήζεηο, 

κελύκαηα ή βίληεν-κελύκαηα   

C ην ίληεξλεη   

D Με άιινπο ηξόπνπο   

E Γελ μέξσ   
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ΔΝΟΣΖΣΑ D 

ΟΛΟΙ ΑΠΑΝΣΗΣΓ ΑΤΣΓ ΣΙ ΓΡΩΣΗΓΙ 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΓΗΑΒΑΣΔ: Σνλ ηειεπηαίν ρξόλν, ζα έρεηε δεη πνιιέο 
δηαθνξεηηθέο εηθόλεο – θσηνγξαθίεο, βίληεν θηι. Μεξηθέο θνξέο, απηέο 
κπνξεί λα είλαη ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ – γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα 
δείρλνπλ γπκλνύο αλζξώπνπο ή αλζξώπνπο λα θάλνπλ έξσηα.  
 
Μπνξεί λα κελ έρεηε δεη πνηέ θάηη ηέηνην. Ή κπνξεί λα έρεηε δεη θάηη 
παξόκνην ζε θηλεηά ηειέθσλα, ζε πεξηνδηθά, ζηελ ηειεόξαζε, ζε DVD ή 
ζην ίληεξλεη 

 

 

128. Έρεηο δεη ΟΣΗΓΖΠΟΣΔ παξόκνην  ηνπο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 ΜΖΝΔ; 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A Ναη  
Απάμηηζε ηιπ εοωηήζειπ ζηημ 

επόμεμη ζελίδα 

B Όρη   

C Γελ μέξσ  Πήγαιμε ζηημ Γμόηηηα E 

D Πξνηηκώ λα κελ απαληήζσ   
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Πωπ ζρμέβηκε… 

 

ΑΠΑΝΣΗΓ ΣΙ ΓΡΩΣΗΓΙ Γ ΑΤΣΗ ΣΗΝ ΓΛΙΔΑ ΜΟΝΟ ΑΝ 

ΓΥΓΙ ΔΓΙ ΚΑΠΟΙΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΞΟΤΑΛΙΚΗ ΓΙΚΟΝΑ ΣΟΤ 

ΣΓΛΓΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΓ 

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΗΓΑΙΝΓΣΓ ΣΗΝ ΓΝΟΣΗΣΑ E 
 

129. Πόζν ζπρλά έρεηο δεη απηά ηα πξάγκαηα ΣΟΤ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 ΜΖΝΔ;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A Κάζε κέξα ή ζρεδόλ θάζε κέξα    

B Μία ή δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα    

C Μία ή δύν θνξέο ην κήλα    

D Ληγόηεξν ζπρλά    

E Γελ μέξσ   

  
 

 
 

130. Πνπ αθξηβώο έρεηο δεη απηά ηα πξάγκαηα, εάλ έρεηο δεη θάπνπ, ΣΟΤ 

ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 ΜΖΝΔ;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ 

A  ε πεξηνδηθό ή ζε βηβιίν   

B 
ηελ ηειεόξαζε, ζε ηαηλία ή ζε 

βίληεν/DVD 
  

C 
ε κήλπκα (SMS) ή βίληεν-κήλπκα 

(MMS) ζην θηλεηό κνπ   

D Μέζσ Bluetooth   

E Αιινύ   

F Γελ μέξσ   
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131. Έρεηο δεη απηνύ ηνπ είδνπο ηα πξάγκαηα ζην ίληεξλεη ΣΟΤ 

ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 ΜΖΝΔ; 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A 
Ναη 
 

Απάμηηζε ηιπ εοωηήζειπ ζηημ 

επόμεμη ζελίδα  

B 
Όρη  

 

C Γελ μέξσ  Πήγαιμε ζηημ Γμόηηηα E  

D Πξνηηκώ λα κελ απαληήζσ   

  
 

  

 

 



 

Page No.     22   

 

 

Σι έγιμε ζηξ ίμηεομεη… 

 

ΑΠΑΝΣΗΓ ΣΙ ΓΡΩΣΗΓΙ Γ ΑΤΣΗ ΣΗΝ ΓΛΙΔΑ ΜΟΝΟ ΑΝ 

ΓΥΓΙ ΔΓΙ ΚΑΠΟΙΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΞΟΤΑΛΙΚΓ ΓΙΚΟΝΓ ΣΟ 

ΙΝΣΓΡΝΓΣ ΣΟΤ ΣΓΛΓΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΓ 

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΗΓΑΙΝΓΣΓ ΣΗΝ ΓΝΟΣΗΣΑ Γ 
 

132. 
ε ηη είδνπο ηζηνζειίδα είδεο θάηη ηέηνην ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ 

 

A ε ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηύσζεο    

B 
Από εηθόλεο πνπ εκθαλίδνληαη μαθληθά ζηελ νζόλε ( pop 

up) 
  

C 
Από ηζηνζειίδεο πνπ θηινμελνύλ βίληεν (π.ρ youtube 

θηι.)   

D ε ηζηνζειίδεο πνπ είλαη κόλν γηα ελήιηθεο    

E Μέζσ ηζηνζειίδαο παηρληδηώλ   

F 
Μέζσ πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο αξρείσλ από 

ππνινγηζηή ζε ππνινγηζηή (π.ρ limewire)   

G Κάπνηνπ άιινπ είδνπο ηζηνζειίδα    

H Γελ μέξσ   
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133. Ση από ηα παξαθάησ είδεο, αλ είδεο ζε θάπνηα ηζηνζειίδα, ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ 

 

A Δηθόλεο ή βίληεν από θάπνηνλ/θαπνηα πνπ ήηαλ γπκλνί   

B 
Δηθόλεο ή βίληεν κε ηα γελλεηηθά όξγαλα θάπνηνπ/ 

θάπνηαο   

C Δηθόλεο ή βίληεν αλζξώπσλ πνπ έθαλαλ ζεμ   

D Δηθόλεο ή βίληεν ή ηαηλία πνπ έδεηρλαλ βίαην ζεμ   

E Κάηη άιιν   

F Γελ μέξσ   

G Πξνηηκώ λα κελ απαληήζσ   

  
 

 
 

134. Βιέπνληαο εηθόλεο ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ ζην ίληεξλεη κπνξεί λα 

είλαη σξαίν, κπνξεί θαη όρη. Σνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο έρεηε δεη θάηη πνπ 

λα ζαο ελόριεζε κε θάπνηνλ ηξόπν; Γηα παξάδεηγκα, ζαο έθαλε λα 

αηζζαλζείηε ελνριεκέλνη, ζηελαρσξεκέλνη ή λα ληώζεηε όηη δελ ζα έπξεπε 

λα ην είραηε δεη;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A Ναη  
Απάμηηζε ηιπ εοωηήζειπ ζηημ 

επόμεμη ζελίδα 

B Όρη    

C Γελ μέξσ  Πήγαιμε ζηημ Γμόηηηα E  

D Πξνηηκώ λα κελ απαληήζσ   
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Σι ζρμέβηκε όηαμ εμξςλήθηκεπ από ηα ποάγμαηα πξρ είδεπ;… 

 
ΑΠΑΝΣΗΓ ΣΙ ΓΡΩΣΗΓΙ Γ ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΟΝΟ ΑΝ 

ΓΥΓΙ ΔΓΙ ΚΑΠΟΙΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΞΟΤΑΛΙΚΓ ΓΙΚΟΝΓ ΟΙ ΟΠΟΙΓ 

Γ ΓΝΟΥΛΗΑΝ ΣΟ ΙΝΣΓΡΝΓΣ ΣΟΤ ΣΓΛΓΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΓ 

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΗΓΑΙΝΓΣΓ ΣΗΝ ΓΝΟΣΗΣΑ E 

 

135. θεθηόκελνο  ηελ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΦΟΡΑ πνπ ελνριήζεθεο από θάηη ζαλ 

απηό, πόζν ελνριεκέλνο/λε αηζζάλζεθεο (αλ ελνριήζεθεο θαζόινπ);    

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A Πνιύ ελνριεκέλνο   

B ρεηηθά ελνριεκέλνο   

C Ληγάθη ελνριεκέλνο   

D Καζόινπ ελνριεκέλνο   

E Γελ μέξσ   

  
 

 
 



 

Page No.     25   

 

 

 

136. 

 

θεθηόκελνο/λε εθείλε ηε θνξά, γηα πόζν δηάζηεκα αηζζάλζεθεο 

έηζη; 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A Σν μεπέξαζα ακέζσο   

B Γηα ιίγεο κέξεο   

C Γηα ιίγεο εβδνκάδεο   

D 2-3 κήλεο ή παξαπάλσ    

E Γελ μέξσ   

  
 

 
 

 137. 

 

Έθαλεο θάηη από ηα παξαθάησ;  

 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ 

A Ήιπηδα όηη ην πξόβιεκα απηό ζα έθεπγε από κόλν ηνπ   

B Πξνζπάζεζα λα ιύζσ ην πξόβιεκα κόλνο/ε κνπ    

C Έλησζα ηύςεηο γηα απηό πνπ ζπλέβεη   

F Καλέλα απν ηα παξαπάλσ   

G Γελ μέξσ   
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138. 
Καη πάιη ζθεπηόκελνο/ε εθείλε ηε θνξά, κίιεζεο κε θάπνηνλ γηα ην ηη 

έγηλε;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ 

A Ναη   

B Όρη   

C Γελ μέξσ   

  
 

 
139. Δαλ απάληεζεο λαη, ζε πνηνλ ην είπεο  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ   

A Σε κεηέξα κνπ ή ηνλ παηέξα κνπ   

B Σνλ αδεξθό κνπ ή ηελ αδεξθή κνπ    

C Έλαλ θίιν   

D Έλαλ δάζθαιν   

E 

Κάπνηνλ πνπ ε δνπιεηά ηνπ είλαη λα δίλεη ηέηνηνπ 

είδνπο ζπκβνπιέο (π.ρ. αζηπλνκηθό, θνηλσληθό 

ιεηηνπξγό θηι.) 
  

F Καπνηνλ ελήιηθν πνπ εκπηζηεύνκαη   

G Καλέλαλ από ηα παξαπάλσ   

H Γελ μέξσ   
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140. Έθαλεο θάπνην απν ηα 

παξαθάησ;  

 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΟΑ  

ΚΟΤΣΑΚΗΑ  ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ 

 

141. Καη πνην από ηα παξαθάησ ζε 

βνήζεζε, αλ ζε βνήζεζε θάηη;  

 
ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ  

ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ  

 

A 
ηακάηεζα λα κπαίλσ ζην 

ίληεξλεη γηα ιίγν   

B 

Γηέγξαςα όια ηα κελύκαηα 
από ην άηνκν πνπ κνπ ηα 

έζηεηιε 
  

C 

 Άιιαμα ηηο ξπζκίζεηο 

ηδησηηθόηεηαο κνπ / ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο κνπ 
  

D 
Μπιόθαξα ην άηνκν πνπ 

κνπ ηα έζηεηιε   

E 

Καηήγγεηια ην πξόβιεκα 

(π.ρ.πάηεζα ην θνπκπί 

«βνήζεηαο» ή ην θνπκπί 

«αλαθνξάο 

θαθνκεηαρείξεζεο», ζηνλ 

παξνρέα ίληεξλεη ή ζηνλ 
παξνρέα ηηο ηζηνζειίδαο) 

  

F Καλέλα από ηα παξαπάλσ   

G Γελ μέξσ   

     

* Παοακαλώ πήγαιμε πίζω ζηημ πιξ πάμω εοώηηζη και βεβαιώζξρ όηι έςειπ 

ζημειώζει κάπξια απάμηηζη ζηημ εοώηηζη 141 ζηη δενιά ζηήλη* 
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ΔΝΟΣΖΣΑ E 
 

 

ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΟΤΝ ΟΛΟΙ ΣΙ ΓΠΟΜΓΝΓ ΓΡΩΣΗΓΙ 

 

 
 

 

142.  Σνπο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 ΜΖΝΔ, έρεηο δεη ηζηνζειίδεο όπνπ άλζξσπνη ζπδεηνύλ 

γηα… 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ   

 

 

Ναη Όρη 
Γελ 

μέξσ 

Πξνηηκώ 

λα κελ 

απαληεζσ 

A Σξόπνπο γηα λα βιάςνπλ ή λα θάλνπλ θαθό 
ζηνλ εαπηό ηνπο 

    

B Σξόπνπο γηα λα απηνθηνλήζνπλ     

C Σξόπνπο γηα ην πσο ζα γίλνπλ πνιύ αδύλαηνη 

(όπσο νη αλνξεμηθνί ή νη βνπιηκηθνί)  
    

D Μελύκαηα κίζνπο θαη κελύκαηα γηα λα 

επηηεζνύλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ή άηνκα  
    

E Σηο εκπεηξίεο ηνπο από ηε  ρξήζε λαξθσηηθώλ      
  

  
  

 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΓΗΑΒΑΔ: Δ ΚΑΠΟΗΔ ΗΣΟΔΛΗΓΔ ΑΝΘΡΧΠΟΗ ΤΕΖΣΟΤΝ ΓΗΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ 
ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΜΖΝ ΔΗΝΑΗ ΧΡΑΗΑ ΓΗΑ ΔΑ. ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΔΡΧΣΖΔΗ 

ΣΔΣΟΗΟΤ ΔΗΓΟΤ  
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143.  Σνπο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 ΜΖΝΔ, ζνπ ζπλέβεη θάηη από ηα παξαθάησ ζην 

ίληεξλεη;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ 

  
ΝΑΗ ΟΥΗ Γελ 

μέξσ 

A Κάπνηνο ρξεζηκνπνίεζε ηηο πξνζσπηθέο κνπ 

πιεξνθνξίεο, θάηη πνπ δελ κνπ άξεζε 
   

B Ο ππνινγηζηήο κνπ θόιιεζε ην    

C 

Έραζα ρξήκαηα αθνύ θάπνηνο κε έθιεςε ή κε 

θνξόηδεςε από ην ίληεξλεη (κηιάκε γηα αιεζηλά ιεθηά, 

παξά γηα ρξήκαηα ζε έλα παηρλίδη ζηνλ ππνινγηζηή 

γηα παξάδεηγκα)  

   

D 
Κάπνηνο ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θσδηθνύο κνπ γηα λα 

έρεη πξόζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο κνπ θαη λα 

παξαζηήζεη εκέλα  
   

  
 

  
 

144.  Σνπο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 ΜΖΝΔ, πόζν ζπρλά ζπλέβεζαλ θάπνηα από ηα 

παξαθάησ;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ 

  Πνηέ/ 

ζρεδόλ 

πνηέ  

Όρη  

πνιύ 

ζπρλά 

Αξθεηά  

ζπρλά 

Πνιύ 

ζπρλά 

A 
Έρσ κείλεη λπζηηθόο/ε ή άππλνο/ε 

εμαηηίαο ηνπ ίληεξλεη ........................................      

B 
Έρσ ληώζεη άβνια όηαλ δελ 

κπνξώ λα είκαη ζην ίληεξλεη ...........................      

C 

Έρσ πηάζεη ηνλ εαπηό κνπ λα 

ζεξθάξεη (πεξηεγείηαη) ζην 

ίληεξλεη παξόιν πνπ δελ κε 

ελδηαθέξεη θάηη ηδηαίηεξα ..................................  

    

D 

Έρσ παξακειήζεη είηε ηελ 
νηθνγέλεηά κνπ, είηε ηνπο θίινπο 

κνπ, είηε ηηο εξγαζίεο ζην ζρνιείν 

κνπ, είηε ηα ρόκπη κνπ, γηαηί 

πεξλάσ ηνλ ρξόλν κνπ ζην 

ίληεξλεη...........................................................  

    

E 

Δρσ αλεπηηπρώο πξνζπαζήζεη 

λα πεξάζσ ιηγόηεξν ρξόλν ζην 

ίληεξλεη...........................................................  
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ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ 
ΚΧΓΗΚΟΤ 
ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΑΠΟ 
ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ 
ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΖ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΥΧΡΑ 

 ΚΧΓΗΚΟ 
ΖΜΔΗΟΤ 
ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖ
ΦΗΑ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ   ΟΝΟΜΑ ΔΡΔΤΝΖΣΖ 
ΚΑΗ ΑΡΗΘΜΟ  

            

 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ F 

ΟΛΟΙ ΑΠΑΝΣΗΣΓ ΑΤΣΓ ΣΙ ΓΡΩΣΗΓΙ 
 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΓΗΑΒΑΔ: Δδώ ππάξρνπλ κεξηθέο εξσηήζεηο γηα ηνλ ηξόπν πνπ 
ρξεζηκνπνηείο ην ίληεξλεη. Σα παηδηά ρξεζηκνπνηνύλ ην ίληεξλεη κε πνιινύο 
δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. 

Παξαθαιώ ζθέςνπ όινπο ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο 
ρξεζηκνπνηείο ην ίληεξλεη θαζώο θαη ηα δηαθνξεηηθά κέξε ζηα νπνία ην 
ρξεζηκνπνηείο. 

Όηαλ κηιάκε γηα  ‘πξόζσπν κε πξόζσπν’ ελλννύκε λα κηιάκε κε θάπνηνλ 
πξνζσπηθά ζην ίδην κέξνο παξά ζην ίληεξλεη, ζην ηειέθσλν ή ζηελ θάκεξα. 
  

145. Έρεηο θάλεη θάηη από ηα παξαθάησ ηνπο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 ΜΖΝΔ; Αλ λαη,  

πόζν ζπρλά έθαλεο ην θαζέλα από απηά ηα πξάγκαηα;  
 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ   

  Ναη Όρη   

  Κάζε 
κέξα ή 
ζρεδόλ 

θάζε 
κέξα 

Μία ή δύν 
θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 

Μία ή 
δύν 

θνξέο ην 

κήλα 

Ληγόηε
ξν 

ζπρλά 

Πνηέ/  
Όρη ηνλ 

πεξαζκέ

λν ρξόλν 

Γελ 

μέξσ 

Γελ 

ζέισ 

λα πσ 

A 
Έςαμα γηα λένπο 

θίινπο ζην ίληεξλεη ........................................        

B 

Έζηεηια 

πξνζσπηθέο 
πιεξνθνξίεο (πρ ην 
όλνκα θαη ην 

επίζεηό κνπ, ηε 
δηεύζπλζε κνπ ή ην 
ηειέθσλό κνπ) ζε 

θάπνηνλ πνπ δελ 
είρα ζπλαληήζεη 
πνηέ από θνληά ............................................. 

       

C 

Πξόζζεζα 

αλζξώπνπο πνπ δελ 
είρα ζπλαληήζεη 
πνηέ από θνληά ζηε 

λίστα υίλων ή ζηηο 
επαυές μου ................................................... 
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146 Έρεηο θάλεη θάηη από ηα παξαθάησ ηνπο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 ΜΖΝΔ; Αλ λαη,  

πόζν ζπρλά έθαλεο ην θαζέλα από απηά ηα πξάγκαηα;  

 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ  

  Ναη Όρη Γελ 

μέξσ 

Γελ 

ζέισ 

λα πσ 

  Κάζε 
κέξα ή 

ζρεδόλ 
θάζε 

κέξα 

Μία ή δύν 
θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 

Μία ή 
δύν 

θνξέο ην 
κήλα 

Ληγόηε
ξν 

ζπρλά 

Πνηέ/  
Όρη ηνλ 

πεξαζκέ
λν 

ρξόλν 

  

A 

Πξνζπνηήζεθα 

όηη ήκνπλ 

δηαθνξεηηθό 

άηνκν ζην 

ίληεξλεη από όηη 
ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα 

είκαη ...............................................   

       

B 

Έζηεηια 

θσηνγξαθία ή 

βίληεν ηνπ 

εαπηνύ κνπ ζε 

θάπνηνλ πνπ δελ 

είρα ζπλαληήζεη 

πνηέ από θνληά ..............................   
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ΟΛΟΙ ΑΠΑΝΣΗΣΓ ΑΤΣΓ ΣΙ ΓΡΩΣΗΓΙ 
 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΓΗΑΒΑΔ: Αθνινπζνύλ κεξηθέο εξσηήζεηο γηα ηπρόλ επαθέο πνπ 
είρεο κε αλζξώπνπο πνπ ζπλάληεζεο ζην ίληεξλεη. 

Θπκήζνπ λα ζθέθηεζαη γηα ΟΠΟΗΟΝΓΖΠΟΣΔ ΣΡΟΠΟ κε ηνλ νπνίν 

ρξεζηκνπνηείο ην ίληεξλεη (πρ ζε ππνινγηζηή ή ζε θηλεηό ηειέθσλν) θαη γηα 
ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΜΔΡΟ πνπ ρξεζηκνπνηείο ην ίληεξλεη (πρ ζην ζπίηη, ζην 

ζρνιείν ή θάπνπ αιινύ).  

Όηαλ κηιάκε γηα  ‘πξόζσπν κε πξόζσπν’ ελλννύκε λα κηιάκε κε θάπνηνλ 
πξνζσπηθά ζην ίδην κέξνο παξά ζην ίληεξλεη, ζην ηειέθσλν ή ζηελ θάκεξα . 

 

147. Γηα επηβεβαίσζε, είρεο πνηέ επαθή ζην ίληεξλεη κε θάπνηνλ από ην 

ίληεξλεη ηνλ νπνίν δελ είρεο ζπλαληήζεη πξόζσπν κε πξόζσπν;  

 

(Απηό κπνξεί λα έγηλε κέζσ email, κέζσ chat rooms, κέζσ θάπνηνπ site 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο, κέζσ κέζεληδεξ ή κέζσ θάπνηνπ site παηρληδηώλ)  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A Ναη  Απάμηηζε ηημ επόμεμη εοώηηζη  

B Όρη   

Πήγαιμε ζηημ εμόηηηα G  
C Γελ μέξσ   

 
148. Δαλ απαληήζαηε λαη, θαη γλσξίζαηε πξνζσπηθά θάπνηνλ πνπ είραηε πξώηα γλσξίζεη 

κόλν κέζσ ίληεξλεη ;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A 
Ναη  Απάμηηζε ηιπ εοωηήζειπ ζηημ πίζω 

ζελίδα  

B Όρη   

C 
Γελ μέξσ   Πήγαιμε ζηημ εμόηηηα G  

D Πξνηηκώ λα κελ απαληήζσ   
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 Πσο ζπλέβεη… 
 

ΑΠΑΝΣΗΣΓ ΜΟΝΟ ΟΟΙ ΓΥΓΣΓ ΤΝΑΝΣΗΓΙ ΠΡΟΩΠΙΚΑ 

ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΤ ΠΡΩΣΑ ΓΝΩΡΙΑΣΓ ΜΓΩ ΙΝΣΓΡΝΓΣ ΣΟΤ 

ΣΓΛΓΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΓ. 
 

ΟΙ  ΤΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΗΓΑΙΝΓΣΓ ΣΗΝ ΓΝΟΣΗΣΑ  G 
 

149. Αμ απάμηηζεπ μαι, 
Καη πόζνπο θαηλνύξγηνπο αλζξώπνπο ζπλάληεζεο κε απηό ηνλ ηξόπν ηνλ 

ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΥΡΟΝΟ, (αλ ζπλάληεζεο θαλέλαλ);  

 ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A 1-2   

B 3-4   

C 5-10   

D Πεξηζζόηεξνπο απν 10   

E Γελ μέξσ   

  
 

 
 

150. Σνπο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 ΜΖΝΔ, κε πνηνπο από ηνπο παξαθάησ ηύπνπο αλζξώπσλ  
πνπ είρεο γλσξίζεη από ην ίληεξλεη ζπλαληήζεθεο πξνζσπηθά ?  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ 

 

A 
Γλώξηζα θάπνηνλ πνπ είλαη θίινο ή ζπγγελήο 

θάπνηνπ πνπ γλσξίδσ πξνζσπηθά 
   

B 
Γλώξηζα θάπνηνλ πνπ δελ έρεη θακία ζρέζε κε 

ηελ δσή κνπ εθηόο ηνπ δηαδηθηύνπ    

C Σίπνηα από ηα παξαπαλσ    
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 Πσο ζπλέβεη… 

 

ΑΠΑΝΣΗΣΓ ΜΟΝΟ ΟΟΙ ΓΥΓΣΓ ΤΝΑΝΣΗΓΙ ΠΡΟΩΠΙΚΑ 

ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΤ ΠΡΩΣΑ ΓΝΩΡΙΑΣΓ ΜΓΩ ΙΝΣΓΡΝΓΣ ΣΟΤ 

ΣΓΛΓΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΓ. 
 

ΟΙ  ΤΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΗΓΑΙΝΓΣΓ ΣΗΝ ΓΝΟΣΗΣΑ  G 
 

151. θεπηόκελνη ηελ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΦΟΡΑ πνπ πήγαηε λα ζπλαληήζεηε πξνζσπηθά θάπνηνλ 
αθνύ πξώηα ηνλ είραηε γλσξίζεη κέζσ ηληεξλεη, κε πνηνλ ηξόπν ήξζαηε ζε επαθή γηα 
πξώηε θνξά;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ 

A Από ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηύσζεο  (π.ρ. facebook)   

B Μέζσ κέζεληδεξ (ζηηγκηαίνπ κελύκαηνο) (π.ρ MSN)   

C Μέζσ ησλ ηληεξλεηηθώλ δσκαηίσλ ζπδήηεζεο (chat rooms)   

D Μέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο (email)   

E Μέζσ ηζηνζειίδαο παηρληδηώλ   

F Με θάπνηνλ άιινλ ηξόπν ζην ηληεξλεη   

G Γελ μέξσ    

     

 

152. Οη ζπλαληήζεηο πξόζσπν κε πξόζσπν κε αλζξώπνπο πνπ ηνπο 

γλσξίζαηε γηα πξώηε θνξά κέζσ ηληεξλεη, κπνξεί λα είλαη θαιέο κπνξεί 

θαη όρη. Σνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, έρεηε πάεη ζε θάπνηα ζπλάληεζε κε 
θάπνηνλ πνπ γλσξίζαηε κε απηόλ ηνλ ηξόπν θαη ελνριεζήθαηε - γηα 

παξάδεηγκα, ληώζαηε ελνριεκέλνη, ζηελαρσξεκέλνη ή ληώζαηε όηη δελ ζα 

έπξεπε λα είζαζηαλ εθεί; 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A Ναη  Απάμηηζε ηιπ εοωηήζειπ ζηημ 

επόμεμη ζελίδα 

B Όρη,    

C Γελ μέξσ  Πήγαιμε ζηημ εμόηηηα G 

D Πξνηηκώ λα κελ απαληήζσ   
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ΣΗ πλέβεη όηαλ έλησζεο ελνριεκέλνο/ε; 

 

ΑΠΑΝΣΗΣΓ ΣΙ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΓΡΩΣΗΓΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΓΥΓΣΓ 

ΠΑΓΙ Γ ΤΝΑΝΣΗΗ ΜΓ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΤ ΓΝΩΡΙΑΣΓ ΓΙΑ 

ΠΡΩΣΗ ΦΟΡΑ ΜΓΩ ΙΝΣΓΡΝΓΣ ΚΑΙ ΝΙΩΑΣΓ ΜΓ ΚΑΠΟΙΟΝ 

ΣΡΟΠΟ ΓΝΟΥΛΗΜΓΝΟΙ ΣΟΤ ΣΓΛΓΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΓ. 

 

ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΗΓΑΙΝΓΣΓ ΣΗΝ ΓΝΟΣΗΣΑ G 
 

153. θεθηόκελνο/ε ηελ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΦΟΡΑ πνπ ελνριήζεθεο από 

ζπλάληεζε πνπ είρεο κε απηό ηνλ ηξόπν, πόζν ρξνλώλ ήηαλ ην 

άηνκν πνπ ζπλάληεζεο;  

 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A πλαληήζεθα κε θάπνηνλ ζπλνκήιηθό κνπ   

B πλαληήζεθα κε θάπνηνλ λεόηεξν κνπ    

C 
πλαληήζεθα κε θάπνηνλ κεγαιύηεξν έθεβν (λεόηεξν από 20 

ρξνλώλ) 
  

D 
πλαληήζεθα κε θάπνηνλ ελήιηθν (κεγαιύηεξν από 20 

ρξνλώλ)   

E Γελ μέξσ    

     

154. Σν άηνκν κε ην νπνίν ζπλαληήζεθεο ήηαλ άλδξαο ή γπλαίθα; 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A Αγόξη ή άληξαο   

B Κνξίηζη ή γπλαίθα    
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155. Καη πάιη ζθεπηόκελνο/ε ηελ ηειεπηαία θνξά, κίιεζεο κε θάπνηνλ γηα ην 

ηη έγηλε;  

 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A Ναη   

B Όρη   

C Γελ μέξσ   

   
 

156.  Αλ απαληεζαηε λαη, Με πνηνλκίιεζεο; 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  
  

A Μίιεζα κε θάπνηνλ ηεο ειηθίαο κνπ    

B 
Μίιεζα κε θάπνηνλ έθεβν (ιίγν πην κεγάιν από 

εκέλα)  
  

C 
Μίιεζα κε θάπνηνλ ελήιηθα πνπ 

εκπηζηεύνκαη (18+)    

D Μίιεζα κε θάπνηνλ άιιν   

E Γελ μέξσ   
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157. Πήξαηε θάπνηνλ καδί ζαο όηαλ πήγαηε ζηελ ζπλάληεζε;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A Ναη   

B Όρη   

C Γελ μέξσ   

   
 

158.  Αλ απαληεζαηε λαη, Πνηνλ πήξαηε καδί ζαο;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  
  

A Πήγα κε θάπνηνλ ηεο ειηθίαο κνπ   

B Πήγα κε θάπνηνλ κεγαιύηεξν έθεβν (θάησ ησλ 18)    

C Πήγα κε θάπνηνλ ελήιηθα πνπ εκπηζηεύνκαη(18 θαη άλσ)     

D Γελ μέξσ   

 

 

159. θεθηόκελνο/ε αθόκα εθείλε ηελ θνξά, ηη από απηά ζπλέβεθε, αλ 

ζπλέβεθε θάηη;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ 

 

A Σν άιιν άηνκν είπε άζρεκα πξάγκαηα γηα κέλα    

B Σν άιιν άηνκν κε ρηύπεζε    

C Σν άιιν άηνκν πξνέβεη ζε εξσηηθή πξάμε καδί κνπ    

D Κάηη άιιν άζρεκν ζπλέβεη   

E Γελ μέξσ   

F Πξνηηκώ λα κελ απαληήζσ   
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160. Πόζν αλαζηαησκέλνο/ε ήζνπλ -αλ ήζνπλ; 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A Πνιύ αλαζηαησκέλνο   

B ρεηηθά αλαζηαησκέλνο   

C Ληγάθη αλαζηαησκέλνο   

D Καζόινπ αλαζηαησκέλνο    

E Γελ μέξσ   

  
 

 
 
 

161. 

 

Γηα πόζν δηάζηεκα αηζζαλόζνπλ έηζη;  

  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A Σν μεπέξαζα ακέζσο   

B Αηζζάλζεθα έηζη γηα ιίγεο κέξεο    

C Αηζζάλζεθα έηζη γηα ιίγεο εβδνκάδεο    

D Γελ μέξσ   

  
 

 
 

162. 

 

Έθαλεο θάηη από ηα παξαθάησ;  

 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A Ήιπηδα όηη ην πξόβιεκα απηό ζα έθεπγε κόλν ηνπ   

B Πξνζπάζεζα λα ιύζσ ην πξόβιεκα κόλνο/ε κνπ    

C Έλησζα ηύςεηο γηα απηό πνπ ζπλέβεη   

D 
Πξνζπάζεζα λα επηθνηλσλήζσ κε ην άιιν άηνκν εηζη 

ώζηε λα κε αθήζεη ήζπρν 
  

E Πξνζπάζεζα λα εθδηθεζώ ην άιιν άηνκν    

F Καλέλα απν ηα παξαπάλσ   

G Γελ μέξσ   
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163. Καη πάιη ζθεπηόκελνο/ε εθείλε ηε θνξά, κίιεζεο κε θάπνηνλ γηα ην ηη έγηλε;  
 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A Ναη   

B Όρη   

C Γελ μέξσ   

  
 

 
164. Δαλ απάληεζεο λαη, ζε πνηνλ ην είπεο;  

  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ 

 

  

A Σε κεηέξα κνπ ή ηνλ παηέξα κνπ   

B Σνλ αδεξθό κνπ ή ηελ αδεξθή κνπ   

C Έλαλ θίιν   

D Έλαλ δάζθαιν   

E 
Κάπνηνλ πνπ ε δνπιεηά ηνπ είλαη λα δίλεη ηέηνηνπ είδνπο 
ζπκβνπιέο (π.ρ. αζηπλνκηθό, θνηλσληθό ιεηηνπξγό θηι.)    

F Καπνηνλ ελήιηθν πνπ εκπηζηεύνκαη   

G Κάπνηνλ άιιν   

H Γελ μέξσ   
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165. Καη πάιη ζθεπηόκελνο/ε εθείλε ηε 

θνξά, έθαλεο θάηη από ηα 

παξαθάησ;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ  

ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ  

 

166. Καη πνην από ηα παξαθάησ ζε 

βνήζεζε, αλ ζε βνήζεζε θάηη;  

 
ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ  

ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ  

A 
ηακάηεζα λα κπαίλσ ζην 

ίληεξλεη γηα ιίγν   

B 

Γηέγξαςα όια ηα κελύκαηα 
από ην άηνκν πνπ κνπ ηα 

έζηεηιε 
  

C 

 Άιιαμα ηηο ξπζκίζεηο 

ηδησηηθόηεηαο κνπ / ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο κνπ 
  

D 
Μπιόθαξα ην άηνκν πνπ κνπ 

ηα έζηεηιε   

E 

Καηήγγεηια ην πξόβιεκα 

(π.ρ.πάηεζα ην θνπκπί 

«βνήζεηαο» ή ην θνπκπί 

«αλαθνξάο 

θαθνκεηαρείξεζεο», ζηνλ 

παξνρέα ίληεξλεη ή ζηνλ 
παξνρέα ηηο ηζηνζειίδαο)  

  

F Καλέλα από ηα παξαπάλσ   

G Γελ μέξσ   

     

* Παοακαλώ πήγαιμε πίζω ζηημ πιξ πάμω εοώηηζη και βεβαιώζξρ όηι έςειπ 

ζημειώζει κάπξια απάμηηζη ζηημ εοώηηζη 166 ζηη δενιά ζηήλη* 
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ΔΝΟΣΖΣΑ G 
 

 

ΟΛΟΙ ΑΠΑΝΣΗΣΓ ΑΤΣΓ ΣΙ ΓΡΩΣΗΓΙ 
 
 

 

167. Σνλ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΥΡΟΝΟ έρεηο δεη ή ιάβεη θάπνην κήλπκα ζεμνπαιηθνύ 
πεξηερνκέλνπ θάζε είδνπο (π.ρ: ιέμεηο, ε ηθόλεο ή βίληεν) ζην ίληεξλεη;  

 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A 
Ναη  

Απάμηηζε ηιπ εοωηήζειπ ζηημ 

επόμεμη ζελίδα 

B Όρη    

C 
Γελ μέξσ 

 Πήγαιμε ζηημ εμόηηηα H  

D Πξνηηκώ λα κελ απαληήζσ   

  
 

 
 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΓΗΑΒΑΔ: Οη άλζξσπνη θάλνπλ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά 

πξάγκαηα ζην ίληεξλεη. Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα ζηέιλνπλ κελύκαηα κε 
ζεμνπαιηθό πεξηερόκελν ή εηθόλεο. Απηό κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζπλνκηιίεο 

γηα ζεμνπαιηθή ζπλεύξεζε ή εηθόλεο ή θσηνγξαθίεο γπκλώλ αλζξώπσλ ή 
αλζξώπσλ πνπ θάλνπλ ζεμ.  

Παξαθάησ ππάξρνπλ εξσηήζεηο γηα απηά ηα πξάγκαηα. θέςνπ 
ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείο ην ίληεξλεη(δελ 

αλαθεξόκαζηε γηα κελύκαηα ζην θηλεηό ηειέθσλν).  
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Πώπ ζρμέβει… 

 

ΑΠΑΝΣΗΓ ΣΙ ΓΡΩΣΗΓΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΓΥΓΙ ΑΠΑΝΣΗΓΙ Γ 

ΑΤΣΗ ΣΗΝ ΓΝΟΣΗΣΑ ΟΣΙ ΓΣΓΙΛΓ Η ΓΛΑΒΓ ΜΗΝΤΜΑ 

ΓΞΟΤΑΛΙΚΟΤ ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΟΤ ΣΟΤ ΣΓΛΓΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΓ  

 

ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΗΓΑΙΝΓΣΓ ΣΗΝ ΓΝΟΣΗΣΑ Η  
 

168. Πόζν ζπρλά βιέπεηο ή ιακβάλεηο κήλπκαηα ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ 

θάζε είδνπο ηνλ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΥΡΟΝΟ (π.ρ. ιέμεηο, εηθόλεο ή βίληεν) ζην 

ίληεξλεη;  

  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A Κάζε κέξα ή ζρεδόλ θάζε κέξα    

B Μία ή δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα    

C Μία ή δύν θνξέο ην κήλα    

D Ληγόηεξν ζπρλά    

E Γελ μέξσ   

  
 

  

169. ΣΟΤ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 ΜΖΝΔ, ζνπ έρεη ζπκβεί θάηη από ηα παξαθάησ 

ζην ίληεξλεη …;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ 

 

A Μνπ έρεη ζηαιεί κήλπκα ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ ζην ηληεξλεη   

B 
Έρσ δεη κήλπκα ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ αλαξηεκέλν ζε ζεκεία 

πνπ πνιινί κπνξνύλ λα ην δηαβάζνπλ   

C 
Μνπ έρεη δεηεζεί λα κηιήζσ γηα πξάμεηο ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ 

από θάπνηνλ άιινλ ζην ηληεξλεη   

D 
Μνπ έρεη δεηεζεί ζην ηληεξλεη λα ζηείισ δηθέο κνπ θσηνγξαθίεο ή 

βίληεν πνπ λα δείρλσ ηα απόθξπθα κέξε ηνπ ζώκαηόο κνπ   

E Έρσ δεη άιινπο αλζξώπνπο λα πξνβαίλνπλ ζε ζεμνπαιηθέο πξάμεηο    

F Καλέλα από ηα παξαπάλσ    

G Γελ μέξσ   

H Πξνηηκώ λα κελ απαληήζσ   
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170. θεπηόκελνο/ε όιεο ηηο θνξέο πνπ έρεηο δεη ή ιάβεη κήλπκα 

ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ  ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, πσο 

ζπλέβεθε απηό:  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ 

 

A 
Από ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

(π.ρ. facebook) 
  

B 
Μέζσ κέζεληδεξ (ζηηγκηαίνπ κελύκαηνο) 

(π.ρ MSN) 
  

C 
Μέζσ ησλ ηληεξλεηηθώλ δσκαηίσλ 

ζπδήηεζεο (chat rooms) 
   

D 
Μέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο 

(email) 
  

E Μέζσ ηζηνζειίδαο παηρληδηώλ   

F Μέζσ εηθόλσλ πνπ εκθαλίδνληαη μαθληθά 
(pop-up) 

  

G Με θάπνηνλ άιινλ ηξόπν ζην ηληεξλεη   

H Γελ μέξσ   

  
 

 
 

 

171. Σνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, κήπσο ελνριεζήθαηε όηαλ είδαηε ή ιάβαηε 

θάπνην κήλπκα ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ; (γηα παξάδεηγκα, ληώζαηε 

ελνριεκέλνη, ζηελαρσξεκέλνη ή ληώζαηε όηη δελ ζα έπξεπε λα ήζαζηαλ 

εθεί) 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A Ναη  Απάμηηζε ηιπ εοωηήζειπ  

B Όρη   

C Γελ μέξσ  Πήγαιμε ζηημ εμόηηηα H  

D Πξνηηκώ λα κελ απαληήζσ    
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Σι ζρμέβει όηαμ έμιωζεπ εμξςλημέμξπ…  

 

ΑΠΑΝΣΗΣΓ ΣΙ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΓΡΩΣΗΓΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΓΥΓΣΓ 

ΝΙΩΓΙ ΓΝΟΥΛΗΜΓΝΟΙ ΜΓΣΑ ΠΟΤ ΛΑΒΑΣΓ ΜΗΝΤΜΑ 

ΓΞΟΤΑΛΙΚΟΤ ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΟΤ ΣΟΤ ΣΓΛΓΤΣΑΙΟΤ 12 

ΜΗΝΓ. 
 

ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΗΓΑΙΝΓΣΓ ΣΗΝ ΓΝΟΣΗΣΑ Η 
 

172. θεπηόκελνη ηελ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΦΟΡΑ πνπ ληώζαηε ελνριεκέλνη/εο κε 

θάηη ηέηνην, πόζν ελνριεκέλνη/εο ήζαζηαλ αλ ήζαζηαλ 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A Πνιύ ελνριεκέλνο/λε   

B ρεηηθά ελνριεκέλνο/λε   

C Ληγάθη ελνριεκέλνο/λε   

D Καζόινπ ελνριεκέλνο/λε   

E Γελ μέξσ   

  
 

 
 

 

 
173. 

 

Γηα πόζν δηάζηεκα αηζζαλόζνπλ έηζη;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A Σν μεπέξαζα ακέζσο   

B Αηζζάλζεθα έηζη γηα ιίγεο κέξεο    

C Αηζζάλζεθα έηζη γηα ιίγεο εβδνκάδεο    

D Σν ζθεπηόκνπλα γηα 2-3 κήλεο ή παξαπάλσ   

E Γελ μέξσ   
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174. 

 

Έθαλεο θάηη από ηα παξαθάησ;  

 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A Ήιπηδα όηη ην πξόβιεκα απηό ζα έθεπγε κόλν ηνπ    

B Πξνζπάζεζα λα ιύζσ ην πξόβιεκα κόλνο κνπ    

C Έλησζα ηύςεηο γηα απηό πνπ ζπλέβεη   

D 
Πξνζπάζεζα λα επηθνηλσλήζσ κε ην άιιν άηνκν εηζη 

ώζηε λα κε αθήζεη ήζπρν   

E Πξνζπάζεζα λα εθδηθεζώ ην άιιν άηνκν    

F Καλέλα απν ηα παξαπάλσ   

G Γελ μέξσ   

  
 

 
 

175. Καη πάιη ζθεπηόκελνο/ε εθείλε ηε θνξά, κίιεζεο κε θάπνηνλ γηα ην ηη έγηλε;  
 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A Ναη   

B Όρη   

C Γελ μέξσ   

  
 

 
176. Δαλ απάληεζεο λαη, ζε πνηνλ ην είπεο  

 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ 
  

A Σελ κεηέξα κνπ ή ηνλ παηέξα κνπ    

B Σνλ αδεξθό κνπ ή ηελ αδεξθή κνπ    

C Έλαλ θίιν   

D Έλα δάζθαιν   

E 
Κάπνηνλ πνπ ε δνπιεηά ηνπ είλαη λα δίλεη ηέηνηνπ 

είδνπο ζπκβνπιέο (π.ρ. αζηπλνκηθό, θνηλσληθό 

ιεηηνπξγό θηι.) 
  

F Καπνηνλ ελήιηθν πνπ εκπηζηεύνκαη   

G Κάπνηνλ άιιν   

H Γελ μέξσ   
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177. Καη πάιη ζθεπηόκελνο/ε εθείλε ηε 

θνξά, έθαλεο θάηη από ηα 

παξαθάησ; 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ  

ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ  

 

178. Καη πνην από ηα παξαθάησ 

ζε βνήζεζε, αλ ζε βνήζεζε 

θάηη;  

 
ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΟΑ  

ΚΟΤΣΑΚΗΑ  ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ  

A 
ηακάηεζα λα κπαίλσ ζην 

ίληεξλεη γηα ιίγν   

B 
Γηέγξαςα όια ηα κελύκαηα από 

ην άηνκν πνπ κνπ ηα έζηεηιε   

C 

 Άιιαμα ηηο ξπζκίζεηο 

ηδησηηθόηεηαο κνπ / ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο κνπ 
  

D 
Μπιόθαξα ην άηνκν πνπ κνπ ηα 

έζηεηιε   

E 

Καηήγγεηια ην πξόβιεκα 

(π.ρ.πάηεζα ην θνπκπί 

«βνήζεηαο» ή ην θνπκπί 

«αλαθνξάο θαθνκεηαρείξεζεο», 

ζηνλ παξνρέα ίληεξλεη ή ζηνλ 

παξνρέα ηηο ηζηνζειίδαο)  

  

F Καλέλα από ηα παξαπάλσ   

G Γελ μέξσ   

     

 

* Παοακαλώ πήγαιμε πίζω ζηημ πιξ πάμω εοώηηζη και βεβαιώζξρ όηι έςειπ 

ζημειώζει κάπξια απάμηηζη ζηημ εοώηηζη 178 ζηη δενιά ζηήλη* 
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ΔΝΟΣΖΣΑ H 
 

ΑΠΑΝΣΗΣΓ ΟΛΟΙ ΑΤΣΗ ΣΗΝ ΓΝΟΣΗΣΑ  

 

 

179. Σνπο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 ΜΖΝΔ έρεηο ζηείιεη ή (αλεβάζεη?) αλαξηήζεη 

θάπνην κήλπκα ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ θάζε είδνπο (π.ρ: ιέμεηο, 

εηθόλεο ή βίληεν) ζην ίληεξλεη;  

 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A 
Ναη 
 

Απάμηηζε ηιπ εοωηήζειπ ζηημ 

επόμεμη ζελίδα 

B Όρη    

C 
Γελ μέξσ 

 Πήγαιμε ζηη πίζω ζελίδα 

D Πξνηηκώ λα κελ απαληήζσ   

  
 

 
 

Οη άλζξσπνη θάλνπλ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα ζην ίληεξλεη. 
Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα ζηέιλνπλ κελύκαηα κε ζεμνπαιηθό 

πεξηερόκελν ή εηθόλεο. Απηό κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζπλνκηιίεο γηα 

ζεμνπαιηθή ζπλεύξεζε ή εηθόλεο ή θσηνγξαθίεο γπκλώλ αλζξώπσλ ή 

αλζξώπσλ πνπ θάλνπλ ζεμ. 
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Πωπ ζρμέβηκε… 

 

ΑΠΑΝΣΗΣΓ ΣΙ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΓΡΩΣΗΓΙ ΜΟΝΟ ΟΟΙ ΓΥΓΣΓ 

ΣΓΙΛΓΙ Ή ΑΝΑΡΣΗΓΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΗΝΤΜΑ ΓΞΟΤΑΛΙΚΟΤ 

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΟΤ ΣΟ ΙΝΣΓΡΝΓΣ ΣΟΤ ΣΓΛΓΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΓ. 

 

ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΗΓΑΙΝΓΣΓ ΣΗ ΠΙΩ ΓΛΙΔΑ 
 

180. Δαλ απάληεζεο λαη Πόζν ζπρλά ην έρεηο θάλεη ηνπο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 

ΜΖΝΔ; 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΟ  

A Κάζε κέξα ή ζρεδόλ θάζε κέξα    

B Μία ή δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα    

C Μία ή δύν θνξέο ην κήλα   

D Ληγόηεξν ζπρλά    

E Γελ μέξσ   
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181. Σνπο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 ΜΖΝΔ, έρεηο θάλεη θάπνην από ηα παξαθάησ 

ζην ίληεξλεη ; 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΖΜΔΗΧΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ 

 

A 
Έρσ ζηείιεη ζε θάπνηνλ ζην ίληεξλεη κήλπκα 

ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ (π.ρ. ιέμεηο, εηθόλεο ή βίληεν)    

B 

Έρσ αλαξηήζεη ζην ίληεξλεη κήλπκα ζεμνπαιηθνύ 

πεξηερνκέλνπ (π.ρ. ιέμεηο, εηθόλεο ή βίληεν) πνπ άιινη 

άλζξσπνη κπνξνπζαλ λα ην δνπλ 
  

C 
Έρσ κηιήζεη κε θάπνηνλ άιινλ ζην ίληεξλεη γηα πξάμεηο 

ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ    

D 
Έρσ δεηήζεη από άιινλ λα κνπ ζηείιεη θσηνγξαθίεο ή 

βίληεν πνπ λα δείρλεη απόθξπθα κέξε ηνπ ζσκαηόο ηνπ    

E 
Έρσ ζηείιεη ζε άιινλ θσηνγξαθίεο ή βίληεν πνπ λα 

δείρλεη απόθξπθα κέξε ηνπ ζώκαηόο κνπ    

F Σίπνηα από ηα παξαπάλσ   

G Γελ μέξσ   

H Πξνηηκώ λα κελ απαληήζσ   
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ΟΓΖΓΗΔ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΔΛΗΓΑ 

 

ΤΓΥΑΡΗΣΗΡΙΑ, ΓΥΓΣΓ ΣΓΛΓΙΩΓΙ ΑΤΣΟ ΣΟ ΜΓΡΟ ΣΗ 

ΓΡΓΤΝΑ. ΔΓΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΑΛΛΓ ΓΡΩΣΗΓΙ ΠΟΤ ΝΑ 

ΥΡΓΙΑΣΓΙ ΝΑ ΣΙ ΑΠΑΝΣΗΓΣΓ ΜΟΝΟΙ Α  

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΝΗΜΓΡΩΣΓ ΣΟΝ ΓΡΓΤΝΗΣΗ ΟΣΙ ΓΥΓΣΓ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΓΙ ΣΟ ΓΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΝΑ Α ΚΑΝΓΙ 

ΜΓΡΙΚΓ ΓΡΩΣΗΓΙ ΑΚΟΜΑ 

 


