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ΑΝΣΙΓΡΑΨΔ ΣΟΝ 
ΚΩΓΙΚΟ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ 
ΣΟ ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΟ 
ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΩΝ 

ΚΧΔΘΚΟ 
ΥΧΡΑ 

 ΚΧΔΘΚΟ 
ΗΜΕΘΟΤ 
ΔΕΘΓΜΑΣΟΛΗ
ΦΘΑ  

ΑΡΘΘΜΟ ΔΘΕΤΘΤΝΗ  ΟΝΟΜΑ & ΑΡΘΘΜΟ 
ΕΡΕΤΝΗΣΗ 

            

ΔΘΕΤΘΤΝΗ: 

 
 

 

ΣΑΥΤΔΡΟΜΘΚΟ ΚΧΔΘΚΟ ΑΡΘΘΜΟ ΣΗΛΕΦΧΝΟΤ 

  

 

EU Kids Online II 

 

9-10 ΥΡΟΝΩΝ 
 

ΠΩ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΔΣΔ ΑΤΣΟ ΣΟ ΜΔΡΟ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 
 

 Παξαθαιώ  δηάβαζε θάζε εξώηεζε πξνζεθηηθά θαη απάληεζέ 
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. 

 Εάλ 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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 ΔΡΩΣΗΔΙ ΔΞΑΚΗΗ 
 

 
 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑΒΑΔ: Δδώ ππάξρνπλ νξηζκέλεο εξωηήζεηο εμάζθεζεο.  Ο 

εξεπλεηήο ζα ζε βνεζήζεη λα θαηαιάβεηο ηη πξέπεη λα θάλεηο.  

 

ΟΛΟΙ ΑΠΑΝΣΗΣΕ ΑΤΣΗ ΣΗΝ ΕΡΩΣΗΗ 
 
 

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

ππνινγηζηή);  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ ΜΟΝΟ  

A Ναη  Δεπ ηημ εοώηηζη 

παοακάηω 

B Όρη   

C Δελ μέξσ  
Απάμηηζε ηημ 

εοώηηζη ζηημ 

επόμεμη ζελίδα 

D Δελ ζέισ λα πσ   

  
 

 

2. Αμ απάμηηζεπ μαι, πόζν ζπρλά έρεηο παίμεη 

παηρλίδηα ζην ίληεξλεη ηνπο ΣΔΛΔΤΣΑΙΟΤ 12 

ΜΗΝΔ? 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ 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    

 Δελ μέξσ    
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3. Πόζν ηζρύνπλ απηά γηα ζέλα; 
 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ Ε ΚΑΘΔ ΕΘΡΑ 

  Δελ 
ηζρύεη 

Θζρύεη 
ιηγάθη 

Θζρύεη 
απόιπηα 

A 
Ξέξσ πην πνιιά πξάγκαηα γηα ην ίληεξλεη από 

ηνπο γνλείο κνπ ……………………………………… 
   

B 
Ξέξσ πνιιά πξάγκαηα γηα ηε ρξήζε ηνπ 

ίληεξλεη…………………………………………… 
   

C 
Τπάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα ζην ίληεξλεη πνπ 

είλαη θαηάιιεια γηα παηδηά ηεο ειηθίαο κνπ ……… 
   

  

   

 
Σέινο ηωλ εξωηήζεωλ εμάζθεζεο 
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ΔΝΟΣΗΣΑ A 
Γηα ηνλ εαπηό ζνπ 

ΟΛΟΙ ΑΠΑΝΣΗΣΕ ΑΤΣΕ ΣΙ ΕΡΩΣΗΕΙ 
 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑΒΑΔ: Δδώ ππάξρνπλ κεξηθέο εξωηήζεηο ζρεηηθά κε 
ην ηη ηύπνο αλζξώπνπ είζαη 
 

 

4. Πόζν ηζρύνπλ απηά γηα ζέλα;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ Ε ΚΑΘΔ ΕΘΡΑ 

  Δελ 
ηζρύεη 

Θζρύεη 
ιηγάθη 

Θζρύεη 
απόιπηα 

A 
Είκαη ζίγνπξνο/ε όηη κπνξώ λα αληηκεησπίζσ 
νπνηνδήπνηε αλαπάληερν πξόβιεκα    

C 

Τπνθέξσ ζπρλά από πνλνθεθάινπο, 

ζηνκαρόπνλν ή λαπηία (αλαθάηεκα ζην 
ζηνκάρη)  

   

D 
Θπκώλσ πνιύ θαη ζπρλά ράλσ ηε ςπρξαηκία 

κνπ 
   

E 

πλήζσο είκαη κνλαρηθόο/ή, γεληθά παίδσ 

κόλνο/ε κνπ ή είκαη θιεηζκέλνο/ε ζηνλ εαπηό 

κνπ 
   

F πλήζσο θάλσ απηό πνπ κνπ ιέλε     

G Αλεζπρώ πνιύ    

H 
Σν βξίζθσ εύθνιν λα είκαη πξνζεισκέλνο/ε 

ζηνπο  ζηόρνπο κνπ θαη ζηελ επίηεπμή ηνπο  
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5. Πόζν ηζρύνπλ απηά γηα ζέλα;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ Ε ΚΑΘΔ ΕΘΡΑ  

 
 Δελ ηζρύεη Θζρύεη 

ιηγάθη 
Θζρύεη 

απόιπηα 

A Έρσ ηνπιάρηζηνλ έλα θαιό θίιν     

B 
Σζαθώλνκαη ζπρλά. Μπνξώ λα θάλσ 
ηνπο άιινπο λα θάλνπλ απηό πνπ ζέισ     

C 
πρλά λνηώζσ δπζηπρηζκέλνο ή ζέισ λα 
θιάςσ    

D Γεληθά, αξέζσ ζηνπο ζπλνκήιηθνύο κνπ    

F 
Αγρώλνκαη ζηηο θαηλνύξγηεο θαηαζηάζεηο, 
ράλσ εύθνια ηελ εκπηζηνζύλε κνπ 

   

G 
πρλά κε θαηεγνξνύλ όηη ιέσ ςέκαηα ή 
θάλσ δαβνιηέο  

   

H Σα άιια παηδηά κε πεηξάδνπλ    
 
 

6.. 
Πόζν ηζρύνπλ απηά γηα ζέλα;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ Ε ΚΑΘΔ ΕΘΡΑ  

  Δελ 
ηζρύεη 

Θζρύεη 
ιηγάθη 

Θζρύεη 
απόιπηα 

A 

Η πξνζνρή κνπ απνζπάηαη 

εύθνια θαη κνπ είλαη δύζθνιν λα 

ζπγθεληξσζώ 

   

B 

πρλά νη ζπλνκήιηθνη κνπ κνπ 

ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ λα κελ είκαη 

εθεί 

   

C 
Άκα ηα βξσ ζθνύξα, ζπλήζσο 
μέξσ ηη πξέπεη λα θάλσ     

D 

Παίξλσ πξάγκαηα πνπ δελ είλαη 
δηθά κνπ από ην ζπίηη, ην ζρνιείν 

ή από αιινύ 
   

E 
Σα πάσ θαιύηεξα κε ελήιηθεο 
παξά κε ζπλνκήιηθνπο κνπ 

   

F 
Γεληθά μέξσ πώο λα ρεηξίδνκαη 
θαηλνύξγηεο θαηαζηάζεηο  

   

G 
Έρσ πνιινύο θόβνπο θαη 
ηξνκάδσ εύθνια    
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7. 
Πόζν ηζρύνπλ απηά γηα ζέλα;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ Ε ΚΑΘΔ ΕΘΡΑ 

  Δελ 
ηζρύεη 

Θζρύεη 
ιηγάθη 

Θζρύεη 
απόιπηα 

A 
Κάλσ επηθίλδπλα  πξάγκαηα γηα πιάθα    

B 
Κάλσ ζπλαξπαζηηθά πξάγκαηα, αθόκα θη 
αλ είλαη επηθίλδπλα    

 

8. Σνπο ΣΔΛΔΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΔ, έθαλεο θάηη από ηα παξαθάηω;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΘΑ ΥΡΕΘΑΖΕΣΑΘ 

 

B 
Έραζα καζήκαηα ρσξίο λα ην μέξνπλ νη γνλείο κνπ (έθαλα 
θνπάλα, ζθαζηαξρείν)   

D 
Είρα πξνβιήκαηα κε ηνπο δαζθάινπο κνπ εμαηηίαο θαθήο 
ζπκπεξηθνξάο    

E Είρα κπιεμίκαηα κε ηελ αζηπλνκία   

F Καλέλα από απηά   

G Δελ ζέισ λα πσ    

     

9. Όηαλ είκαη ελνριεκέλνο κε θάηη, κηιάω κε …  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΘΑ ΥΡΕΘΑΖΕΣΑΘ 

 

A 
Σε κεηέξα κνπ ή ηνλ παηέξα κνπ   

B Σνλ αδειθό κνπ ή ηελ αδειθή κνπ   

C 
Κάπνηνλ θίιν   

D Κάπνηνλ δάζθαιν/ θαζεγεηή   

E 
Κάπνηνλ ηνπ νπνίνπ ε δνπιεηά είλαη λα βνεζάεη παηδηά (πρ 

“αστσνομία”, “κοινωνική λειτοσργός”, “σύμβοσλος”)    

F Κάπνηνλ ελήιηθα πνπ εκπηζηεύνκαη    

G Κάπνηνλ άιιν   

H 
Καλέλα   

I Δελ μέξσ   
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10. Σνπο ΣΔΛΔΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΔ, είδεο θάηη ζην ίληεξλεη πνπ λα ζε 

ελόριεζε κε θάπνην ηξόπν; Γηα παξάδεηγκα, ζε έθαλε λα αηζζαλζείο 

άβνια, λα εθλεπξηζηείο, ή λα αηζζαλζείο όηη δελ έπξεπε λα ην δεηο.  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ ΜΟΝΟ  

A Ναη  Δεπ εοώηηζη πιξ κάηω 

B Όρη   

C Δελ μέξσ  
Πήγαιμε ζηημ πίζω 

ζελίδα 

D Δελ ζέισ λα πσ   

  
  

11. Αμ απάμηηζεπ μαι, πόζν ζπρλά έρεηο 

δεη θάηη ζην ίληεξλεη πνπ λα ζε έρεη 

ελνριήζεη ηνπο ΣΔΛΔΤΣΑΙΟΤ 12 

ΜΗΝΔ? 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ 

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 Δελ μέξσ   
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ΑΝΣΙΓΡΑΨΔ ΣΟΝ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΑΠΟ 
ΣΟ ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΟ 
ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΩΝ 

ΚΧΔΘΚΟ 
ΥΧΡΑ 

 ΚΧΔΘΚΟ 
ΗΜΕΘΟΤ 
ΔΕΘΓΜΑΣΟΛΗ
ΦΘΑ  

ΑΡΘΘΜΟ ΔΘΕΤΘΤΝΗ  ΑΡΘΘΜΟ 
ΕΡΕΤΝΗΣΗ 

            

 

ΔΝΟΣΗΣΑ B 
 

 

ΟΛΟΙ ΑΠΑΝΣΗΣΕ ΑΤΣΕ ΣΙ ΕΡΩΣΗΕΙ  
 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑΒΑΔ: Μεξηθέο θνξέο ηα παηδηά θαη νη έθεβνη ιέλε ή θάλνπλ 

πξάγκαηα πνπ πιεγώλνπλ ηνλ άιινλ.  

 

Όηαλ νη άλζξωπνη πιεγώλνπλ θάπνηνλ κ’ απηό ηνλ ηξόπν, κπνξεί λα γίλεηαη: 

 πξόζωπν κε πξόζωπν 

 κέζω θηλεηνύ ηειεθώλνπ (κελύκαηα, θιήζεηο, βηληεάθηα)  

 κέζω ίληεξλεη (e-mail, κελύκαηα ζηνλ κέζεληδεξ, θνηλωληθή δηθηύωζε, 

chat rooms) 

 
 

12. νπ έρεη θεξζεί θάπνηνο κε απηό ηνλ άζρεκν ηξόπν ηνπο ΣΔΛΔΤΣΑΙΟΤ 

12 ΜΗΝΔ; 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ ΜΟΝΟ  

A Ναη  
Απάμηηζε ηημ εοώηηζη ζηημ 

επόμεμη ζελίδα 

B Όρη   

C Δελ μέξσ  
Παοακαλώ πήγαιμε ζηημ 

εμόηηηα C 

D Δελ ζέισ λα πσ   
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Πωπ ζρμέβηκε… 

 

ΑΠΑΝΣΗΕ ΣΙ ΕΡΩΣΗΕΙ Ε ΑΤΣΗ ΣΗ ΕΛΙΔΑ ΜΟΝΟ ΑΝ 

ΚΑΠΟΙΟ ΟΤ ΤΜΠΕΡΙΦΕΡΘΗΚΕ ΑΥΗΜΑ ΣΟΤ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 

12 ΜΗΝΕ 

ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ ΕΝΟΣΗΣΑ C 
 

13. Πόζν ζπρλά ζνπ ζπκπεξηθέξζεθε κε άζρεκν ηξόπν θάπνηνο ηνπο 

ΣΔΛΔΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΔ; 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ 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 Δελ μέξσ   

  
 

 
 

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

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΘΑ ΥΡΕΘΑΖΕΣΑΘ  

 

A Πξόζσπν κε πξόζσπν   

B 
Μέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ κε 

θιήζεηο, κελύκαηα ή βίληεν-

κελύκαηα 
  

C Με θάπνηνλ άιιν ηξόπν   

D Δελ μέξσ   

  
 

 
 

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

ίληεξλεη;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ ΜΟΝΟ  

A 
Ναη 
 

Απάμηηζε ηιπ εοωηήζειπ ζηημ 

επόμεμη ζελίδα 

B 
Όρη  

 

Παοακαλώ πήγαιμε ζηημ 

εμόηηηα C C Δελ μέξσ  
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Σι ζρμέβηκε ζηξ ίμηεομεη… 

 

ΑΠΑΝΣΗΕ ΣΙ ΕΡΩΣΗΕΙ Ε ΑΤΣΗ ΣΗ ΕΛΙΔΑ ΜΟΝΟ ΑΝ 

ΚΑΠΟΙΟ ΟΤ ΕΚΑΝΕ ΑΥΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΣΟ ΙΝΣΕΡΝΕΣ ΣΟΤ 

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΕ 

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ ΠΙΩ ΕΛΙΔΑ  
16. Καη κε πνην ηξόπν έγηλε απηό ηνπο ΣΔΛΔΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΔ;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΘΑ ΥΡΕΘΑΖΕΣΑΘ 

 

A ε θάπνηα ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηύσζεο   

B ηνλ κέζεληδεξ   

C ε θάπνην chat room   

D Μέζσ email   

E ε θάπνηα ηζηνζειίδα κε παηρλίδηα    

F Με θάπνηνλ άιιν ηξόπν ζην ίληεξλεη   

G Δελ μέξσ   
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17. θεθηόκελνο/λε ηελ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΦΟΡΑ πνπ ζνπ ζπλέβεθε απηό, 

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

αλαζηαηωζεί θαζόινπ); 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ ΜΟΝΟ  

A Πνιύ αλαζηαησκέλνο/λε    

B ρεηηθά αλαζηαησκέλνο/λε   

C Ληγάθη αλαζηαησκέλνο/λε   

D Καζόινπ αλαζηαησκέλνο/λε   

E Δελ μέξσ   

  
 

 
 

 

18.. Μίιεζεο ζε θάπνηνλ ζρεηηθά κε ην ηη ζπλέβεθε;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ ΜΟΝΟ  

A Ναη   

B Όρη   

C Δελ ζέισ λα πσ   

19. Αμ απάμηηζεπ μαι, ζε πνηνλ κίιεζεο;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΘΑ ΥΡΕΘΑΖΕΣΑΘ 

 

  

A Σελ κεηέξα κνπ ή ηνλ παηέξα κνπ   

B Σνλ αδειθό κνπ ή ηελ αδειθή κνπ   

C Κάπνηνλ θίιν   

D Κάπνηνλ δάζθαιν ή θαζεγεηή κνπ    

E 
Κάπνηνλ πνπ ε δνπιεηά ηνπ είλαη λα βνεζά παηδηά (πτ 

“αστσνομία”, “κοινωνική λειτοσργός”, “σύμβοσλος”)   

F Κάπνηνλ ελήιηθα πνπ εκπηζηεύνκαη   

G Κάπνηνλ άιιν   

H Δελ μέξσ   
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20. θεθηόκελνο/λε αθόκα εθείλε ηε 

θνξά, κήπωο έθαλεο θάπνην από 

απηά ηα πξάγκαηα;  

 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΘΑ  

ΥΡΕΘΑΖΕΣΑΘ  

 

21. Καη πνην από ηα πξάγκαηα πνπ 

έθαλεο ζε βνήζεζε, αλ ζε βνήζεζε 

θάπνην;   

 
ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΘΑ  

ΥΡΕΘΑΖΕΣΑΘ  

 

 

A 
ηακάηεζα λα κπαίλσ ζην 

ίληεξλεη γηα ιίγν   

B 
Δηέγξαςα 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 Δελ μέξσ   

     

* Παοακαλώ πήγαιμε πίζω ζηημ πιξ πάμω εοώηηζη και βεβαιώζξρ όηι 

έςειπ ζημειώζει κάπξια απάμηηζη ζηημ εοώηηζη 21 ζηη δενιά ζηήλη * 
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ΑΝΣΙΓΡΑΨΔ ΣΟΝ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΑΠΟ 
ΣΟ ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΟ 
ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΩΝ 

ΚΧΔΘΚΟ 
ΥΧΡΑ 

 ΚΧΔΘΚΟ 
ΗΜΕΘΟΤ 
ΔΕΘΓΜΑΣΟΛΗ
ΦΘΑ  

ΑΡΘΘΜΟ ΔΘΕΤΘΤΝΗ  ΑΡΘΘΜΟ 
ΕΡΕΤΝΗΣΗ 

            

 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ C 

 

ΟΛΟΙ ΑΠΑΝΣΗΣΕ ΑΤΣΕ ΣΙ ΕΡΩΣΗΕΙ 
 

22. Έρεηο ζπκπεξηθεξζεί κε ηξόπν πνπ κπνξεί λα ζεωξεζεί άζρεκνο ζε 

θάπνηνλ άιιν ηνπο ΣΔΛΔΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΔ;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ ΜΟΝΟ  

A Ναη  
Απάμηηζε ηιπ εοωηήζειπ ζηημ 

επόμεμη ζελίδα 

B Όρη   

C Δελ μέξσ  Πήγαιμε ζηημ πίζω ζελίδα 

D Δελ ζέισ λα πσ   
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Πωπ ζρμέβηκε… 

 

ΑΠΑΝΣΗΕ ΣΙ ΕΡΩΣΗΕΙ Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΟΝΟ ΑΝ 

ΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΣΙ ΑΥΗΜΟ Ε ΚΑΠΟΙΟΝ ΣΟΤ  ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 

12 ΜΗΝΕ 

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ ΠΙΩ ΕΛΙΔΑ 

 

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

ΣΔΛΔΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΔ;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ 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 Δελ μέξσ   

  
 

  

24. Με πνηνλ από ηνπο παξαθάηω ηξόπνπο ζπκπεξηθέξζεθεο έηζη ηνπο 

ΣΔΛΔΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΔ; … 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΘΑ ΥΡΕΘΑΖΕΣΑΘ 

 

A Πξόζσπν κε πξόζσπν   

B 
Μέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ κε θιήζεηο, 

κελύκαηα ή βίληεν-κελύκαηα   

C ην ίληεξλεη   

D Με άιινπο ηξόπνπο   

E Δελ μέξσ   

  
 

 
 

. 
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ΑΝΣΙΓΡΑΨΔ ΣΟΝ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΑΠΟ 
ΣΟ ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΟ 
ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΩΝ 

ΚΧΔΘΚΟ 
ΥΧΡΑ 

 ΚΧΔΘΚΟ 
ΗΜΕΘΟΤ 
ΔΕΘΓΜΑΣΟΛΗ
ΦΘΑ  

ΑΡΘΘΜΟ ΔΘΕΤΘΤΝΗ  ΑΡΘΘΜΟ 
ΕΡΕΤΝΗΣΗ 

            

 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ D 

ΟΛΟΙ ΑΠΑΝΣΗΣΕ ΑΤΣΕ ΣΙ ΕΡΩΣΗΕΙ 
 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑΒΑΔ: Σνλ πεξαζκέλν ρξόλν, ζα έρεηο δεη πάξα πνιιέο 
δηαθνξεηηθέο εηθόλεο – θωηνγξαθίεο, βίληεν. Μεξηθέο θνξέο, απηέο κπνξεί λα 

είλαη εκθαλώο ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ – γηα παξάδεηγκα, άλζξωπνη γπκλνί 
ή άλζξωπνη λα θάλνπλ ζεμ. 

 

Μπνξεί λα κελ έρεηο μαλαδεί ηίπνηε παξόκνην ή κπνξεί λα έρεηο μαλαδεί θάηη 
παξόκνην ζε θηλεηό ηειέθωλν, ζε πεξηνδηθό,  ζηελ ηειεόξαζε, ζε DVD ή ζην 

ίληεξλεη. 

 
 

25. Έρεηο δεη ΟΣΙΓΗΠΟΣΔ παξόκνην  ηνπο ΣΔΛΔΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΔ; 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ ΜΟΝΟ  

A Ναη  Απάμηηζε ηιπ εοωηήζειπ ζηημ 

επόμεμη ζελίδα 

B Όρη  
 

C Δελ μέξσ  Πήγαιμε ζηημ πίζω ζελίδα 

D Δελ ζέισ λα πσ   

  
 

 
 



 

Page No.     18   

 

Πωπ ζρμέβηκε… 

 

ΑΠΑΝΣΗΕ ΣΙ ΕΡΩΣΗΕΙ Ε ΑΤΣΗ ΣΗΝ ΕΛΙΔΑ ΜΟΝΟ ΑΝ 

ΕΥΕΙ ΔΕΙ ΚΑΠΟΙΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΟΤ 

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΕ 

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ ΠΙΩ ΕΛΙΔΑ 
 

26. Πόζν ζπρλά έρεηο δεη απηά ηα πξάγκαηα ΣΟΤ ΣΔΛΔΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΔ;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ 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 Δελ μέξσ   

  
 

 
 

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

ΣΔΛΔΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΔ;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΘΑ ΥΡΕΘΑΖΕΣΑΘ 

 

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 Δελ μέξσ   
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28. Έρεηο δεη απηνύ ηνπ είδνπο ηα πξάγκαηα ζην ίληεξλεη ΣΟΤ 

ΣΔΛΔΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΔ; 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ ΜΟΝΟ  

A 
Ναη 
 

Απάμηηζε ηιπ εοωηήζειπ ζηημ 

επόμεμη ζελίδα 

B 
Όρη  

 

C 
Δελ μέξσ  Πήγαιμε ζηημ πίζω ζελίδα 

D 
Δελ ζέισ λα πσ   
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Σι έγιμε ζηξ ίμηεομεη… 

 

ΑΠΑΝΣΗΕ ΣΙ ΕΡΩΣΗΕΙ Ε ΑΤΣΗ ΣΗΝ ΕΛΙΔΑ ΜΟΝΟ ΑΝ 

ΕΥΕΙ ΔΕΙ ΚΑΠΟΙΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΞΟΤΑΛΙΚΕ ΕΙΚΟΝΕ ΣΟ 

ΙΝΣΕΡΝΕΣ ΣΟΤ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΕ 

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ ΠΙΩ ΕΛΙΔΑ  

 

29. ε ηη είδνπο site έρεηο δεη ηέηνηνπ είδνπο πξάγκαηα ηνπο 

ΣΔΛΔΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΔ; 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΘΑ ΥΡΕΘΑΖΕΣΑΘ 

 

A  ε θάπνην site θνηλσληθήο δηθηύσζεο (πρ facebook)   

B  Μέζσ εηθόλσλ πνπ εκθαλίδνληαη μαθληθά (pop-up)   

C ε θάπνην site πνπ θηινμελεί βίληεν (πρ YouTube)   

D  ε θάπνην site ελειίθσλ   

E ε θάπνην site κε παηρλίδηα    

F Μέζσ θάπνηνπ site αληαιιαγήο αξρείσλ (πρ  limewire,)   

G Με θάπνηνλ άιιν ηξόπν ζην ίληεξλεη   

H Δελ μέξσ   
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30. Σν λα βιέπεηο εηθόλεο ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ ζην ίληεξλεη κπνξεί λα 

είλαη θαιό αιιά κπνξεί θαη λα κελ είλαη.  

θεπηόκελνο/λε πάιη ΑΤΣΗ ΣΗΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΦΟΡΑ, ζε ελόριεζε κε 

θάπνην ηξόπν; Γηα παξάδεηγκα, ζε έθαλε λα ελνριεζείο ή λα ζθεθηείο όηη 

ίζωο δελ ζα έπξεπε λα ην είρεο δεη; 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ ΜΟΝΟ  

A 
Ναη 
 

Απάμηηζε ηιπ εοωηήζειπ ζηημ 

επόμεμη ζελίδα 

B 
Όρη  

 

C 
Δελ μέξσ  

Παοακαλώ πήγαιμε ζηημ 

πίζω ζελίδα 

D 
Δελ ζέισ λα πσ   
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Σι ζρμέβηκε όηαμ εμξςλήθηκεπ από ηα ποάγμαηα πξρ είδεπ;… 

 

ΑΠΑΝΣΗΕ ΣΙ ΕΡΩΣΗΕΙ Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΟΝΟ ΑΝ 

ΕΥΕΙ ΔΕΙ ΚΑΠΟΙΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΞΟΤΑΛΙΚΕ ΕΙΚΟΝΕ ΟΙ ΟΠΟΙΕ 

Ε ΕΝΟΥΛΗΑΝ ΣΟ ΙΝΣΕΡΝΕΣ ΣΟΤ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΕ 

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ ΠΙΩ ΕΛΙΔΑ 

 

31. θεθηόκελνο/λε  ηελ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΦΟΡΑ πνπ ελνριήζεθεο από θάηη 

ζαλ απηό, πόζν ελνριεκέλνο/λε αηζζάλζεθεο (αλ ελνριήζεθεο 

θαζόινπ);    

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ ΜΟΝΟ  

A Πνιύ ελνριεκέλνο/λε   

B ρεηηθά ελνριεκέλνο/λε   

C Ληγάθη ελνριεκέλνο/λε   

D Καζόινπ ελνριεκέλνο/λε   

E Δελ μέξσ   
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32.. Καη πάιη, ζθεθηόκελνο/λε εθείλε ηε θνξά, κίιεζεο ζε θαλέλα ζρεηηθά κε 

ην ηη έγηλε; 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ ΜΟΝΟ  

A Ναη   

B Όρη   

C Δελ μέξσ   

  
 

 
33. Αμ απάμηηζεπ μαι, ζε πνηνλ κίιεζεο;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΘΑ ΥΡΕΘΑΖΕΣΑΘ 

 

  

A Σε κεηέξα κνπ ή ηνλ παηέξα κνπ   

B Σνλ αδειθό κνπ ή ηελ αδειθή κνπ   

C Κάπνηνλ θίιν   

D Κάπνηνλ δάζθαιν ή θαζεγεηή   

E 

Κάπνηνλ πνπ ε δνπιεηά ηνπ είλαη  λα βνεζά παηδηά 

(πτ. “αστσνομία”, “κοινωνική λειτοσργός”, 

“σύμβοσλος”) 
  

F Κάπνηνλ ελήιηθν πνπ εκπηζηεύνκαη   

G Σίπνηε από απηά    

H Δελ μέξσ   
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34. Καη πάιη, ζθεθηόκελνο/λε εθείλε ηε 

θνξά, έθαλεο θάηη από ηα 

παξαθάηω;  

 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΘΑ  

ΥΡΕΘΑΖΕΣΑΘ  

 

35. Καη πνην από ηα παξαθάηω ζε 

βνήζεζε, αλ ζε βνήζεζε θάηη;  

 
ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΟΑ  

ΚΟΤΣΑΚΘΑ  ΥΡΕΘΑΖΕΣΑΘ 

 
 

A 
ηακάηεζα λα κπαίλσ ζην 

ίληεξλεη γηα ιίγν   

B 
Δηέγξαςα 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 Δελ μέξσ   

     

* Παοακαλώ πήγαιμε πίζω ζηημ πιξ πάμω εοώηηζη και βεβαιώζξρ όηι 

έςειπ ζημειώζει κάπξια απάμηηζη ζηημ εοώηηζη 35 ζηη δενιά ζηήλη * 

 



 

Page No.     25   

 

 

 

 

 

 
 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ E 
 

 

ΔΕΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΕΡΩΣΗΕΙ Ε ΑΤΣΗ ΣΗΝ ΕΝΟΣΗΣΑ 
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ΑΝΣΔΓΡΑΨΔ ΣΟΝ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΑΠΟ 
ΣΟ ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΟ 
ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΩΝ 

ΚΧΔΘΚΟ 
ΥΧΡΑ 

 ΚΧΔΘΚΟ 
ΗΜΕΘΟΤ 
ΔΕΘΓΜΑΣΟΛΗ
ΦΘΑ  

ΑΡΘΘΜΟ ΔΘΕΤΘΤΝΗ  ΑΡΘΘΜΟ 
ΕΡΕΤΝΗΣΗ 

            

 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ F 
ΟΛΟΙ ΑΠΑΝΣΗΣΕ ΑΤΣΕ ΣΙ ΕΡΩΣΗΕΙ 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑΒΑΔ: Δδώ ππάξρνπλ κεξηθέο εξωηήζεηο γηα ηνλ ηξόπν πνπ 

ρξεζηκνπνηείο ην ίληεξλεη.  

 

36. Έρεηο θάλεη θάηη από ηα παξαθάηω ηνπο ΣΔΛΔΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΔ; Αλ 

λαη,  πόζν ζπρλά έθαλεο ην θαζέλα από απηά ηα πξάγκαηα;  

 
 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ Ε ΚΑΘΔ ΕΘΡΑ  

  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 
πεξαζκέλν 

ρξόλν 

Γελ 
μέξω 

Γελ 
ζέιω λα 

πω 

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 μοσ ................................................. 
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37. Έρεηο θάλεη θάηη από ηα παξαθάηω ηνπο ΣΔΛΔΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΔ; Αλ λαη,  

πόζν ζπρλά έθαλεο ην θαζέλα από απηά ηα πξάγκαηα;  

 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ Ε ΚΑΘΔ ΕΘΡΑ  

  Ναη Όρη   

  Κάζε 

κέξα ή 

ζρεδόλ 

θάζε 
κέξα 

Μία ή 

δύν 

θνξέο 

ηελ 
εβδνκά

δα 

Μία ή δύν 

θνξέο ην 

κήλα 

Ληγόη

εξν 

ζπρλ

ά 

Πνηέ/  
Όρη ηνλ 

πεξαζκέλ

ν ρξόλν 

Γελ 

μέξω 

Γελ 

ζέιω 

λα πω 

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 ΑΠΑΝΣΗΣΕ ΑΤΣΕ ΣΙ ΕΡΩΣΗΕΙ 
 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑΒΑΔ: Αθνινπζνύλ κεξηθέο εξωηήζεηο γηα ηπρόλ επαθέο πνπ 
είρεο κε αλζξώπνπο πνπ ζπλάληεζεο ζην ίληεξλεη. 

Θπκήζνπ λα ζθέθηεζαη ΟΠΟΙΟΝΓΗΠΟΣΔ ΣΡΟΠΟ κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείο 

ην ίληεξλεη (πρ ζε ππνινγηζηή ή ζε θηλεηό ηειέθωλν) θαη ΟΠΟΙΟΓΗΠΟΣΔ 
ΜΔΡΟ πνπ ρξεζηκνπνηείο ην ίληεξλεη (πρ ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν ή θάπνπ 

αιινύ).  

Όηαλ κηιάκε γηα  ‘πξόζωπν κε πξόζωπν’ ελλννύκε λα κηιάκε κε θάπνηνλ 
πξνζωπηθά ζην ίδην κέξνο παξά ζην ίληεξλεη, ζην ηειέθωλν ή ζηελ θάκεξα. 

 

38. Γηα επηβεβαίωζε, είρεο πνηέ επαθή ζην ίληεξλεη κε θάπνηνλ από ην 

ίληεξλεη ηνλ νπνίν δελ είρεο ζπλαληήζεη πξόζωπν κε πξόζωπν;  

 

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

θνηλωληθήο δηθηύωζεο, κέζω κέζεληδεξ ή κέζω θάπνηνπ site παηρληδηώλ) 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ ΜΟΝΟ  

A Ναη  Απάμηηζε ηημ επόμεμη εοώηηζη  

B Όρη  
Πήγαιμε ζηημ πίζω ζελίδα 

C Δελ μέξσ   
 

39. Αμ απάμηηζεπ μαι, 
Καη πήγεο πνηέ λα ζπλαληήζεηο πξόζωπν κε πξόζωπν θάπνηνλ πνπ 

πξωηνγλώξηζεο ζην ίληεξλεη;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ ΜΟΝΟ  

A Ναη  Απάμηηζε ηημ επόμεμη εοώηηζη  

B Όρη   

C Δελ μέξσ   Πήγαιμε ζηημ πίζω ζελίδα 

D Δελ ζέισ λα πσ   
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Πωπ ζρμέβηκε… 

 

ΑΠΑΝΣΗΕ ΣΙ ΕΡΩΣΗΕΙ Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΟΝΟ ΑΝ 

ΕΥΕΙ ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΡΟΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΩΠΟ ΣΟ 

ΙΝΣΕΡΝΕΣ ΣΟΤ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΕ 

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ ΠΙΩ ΕΛΙΔΑ 
 

40. 

Αμ απάμηηζεπ μαι, πόζνπο θαηλνύξγηνπο αλζξώπνπο ζπλάληεζεο κε απηό 

ηνλ ηξόπν ηνπο ΣΔΛΔΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΔ;  

 ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ ΜΟΝΟ  

A 1-2   

B 3-4   

C 5-10   

D Πεξηζζόηεξνπο από 10   

E Δελ μέξσ   

  
 

  

41. Σξρπ ΣΔΛΔΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΔ, πνηνύο αλζξώπνπο, πνπ είρεο 

πξωηνγλωξίζεη ζην ίληεξλεη,  ζπλάληεζεο πξόζωπν κε πξόζωπν ; 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΘΑ ΥΡΕΘΑΖΕΣΑΘ 

 

A 
Κάπνηνλ πνπ είλαη θίινο ή ζπγγελήο 

θάπνηνπ πνπ μέξσ πξνζσπηθά    

B 
Κάπνηνλ πνπ δελ είρε θακία ζρέζε κε ηε 

δσή κνπ πξηλ ηνλ γλσξίζσ ζην ίληεξλεη    

C Καλέλα    
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Πωπ ζρμέβηκε… 

 

ΑΠΑΝΣΗΕ ΣΙ ΕΡΩΣΗΕΙ Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΟΝΟ ΑΝ 

ΕΥΕΙ ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΡΟΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΩΠΟ ΣΟ 

ΙΝΣΕΡΝΕΣ ΣΟΤ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΕ 

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ ΠΙΩ ΕΛΙΔΑ 

 

42. θεθηόκελνο/λε ηελ  ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΦΟΡΑ πνπ πήγεο λα ζπλαληήζεηο 

θάπνηνλ πνπ πξωηνγλώξηζεο ζην ίληεξλεη, πωο ήξζεο ζε επαθή κε 

απηό ην πξόζωπν γηα πξώηε θνξά;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΘΑ ΥΡΕΘΑΖΕΣΑΘ 

 

A ε θάπνην site θνηλσληθήο δηθηύσζεο (πρ facebook)   

B ε θάπνην κέζεληδεξ (πρ MSN)   

C ε θάπνην chat room   

D Μέζσ email   

E ε θάπνην site κε παηρλίδηα    

F Με θάπνηνλ άιιν ηξόπν ζην ίληεξλεη   

G Δελ μέξσ   

     

 

43. Οη ζπλαληήζεηο πξόζωπν κε πξόζωπν κε αλζξώπνπο πνπ 

πξωηνγλώξηζεο ζην ίληεξλεη κπνξεί λα είλαη εληάμεη αιιά κπνξεί θαη λα 

κελ είλαη εληάμεη.  θεθηόκελνο/λε αθόκα ΑΤΣΗ ΣΗΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΦΟΡΑ  

πνπ ζπλάληεζεο θάπνηνλ κε απηό ηνλ ηξόπν, κήπωο ελνριήζεθεο κε 

θάπνηνλ ηξόπν; Γηα παξάδεηγκα, κήπωο αηζζάλζεθεο ελνριεκέλνο/λε, 

αλαζηαηωκέλνο/λε ή κήπωο αηζζάλζεθεο όηη ζα δελ έπξεπε λα ήζνπλ 

εθεί; 
ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ ΜΟΝΟ  

A 
Ναη  Απάμηηζε ηημ εοώηηζη ζηημ 

επόμεμη ζελίδα 

B Όρη   

C 
Δελ μέξσ   Πήγαιμε ζηημ πίζω ζελίδα 

D Δελ ζέισ λα πσ   
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Σι ζρμέβηκε όηαμ αιζθάμθηκεπ εμξςλημέμξπ… 

 

ΑΠΑΝΣΗΕ ΣΙ ΕΡΩΣΗΕΙ Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΟΝΟ ΑΝ  

ΕΥΕΙ ΠΑΕΙ Ε ΤΝΑΝΣΗΗ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΣΟ ΙΝΣΕΡΝΕΣ Ο 

ΟΠΟΙΟ Ε ΕΚΑΝΕ ΝΑ ΑΙΘΑΝΘΕΙ ΕΝΟΥΛΗΜΕΝΟ/ΝΗ ΜΕ 

ΚΑΠΟΙΟ ΣΡΟΠΟ ΣΟΤ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 12 ΜΗΝΕ 

 

ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΗΓΑΙΝΕΣΕ ΣΗΝ ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΕΛΙΔΑ 

 
44. θεθηόκελνο/λε ηελ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΦΟΡΑ πνπ είρεο ελνριεζεί από 

θάπνηα ζπλάληεζε κε απηό ηνλ ηξόπν, όηαλ πήγεο ζε ζπλάληεζε 

πξόζωπν κε πξόζωπν, πόζν ρξνλώλ ήηαλ ην πξόζωπν πνπ 

ζπλάληεζεο; 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ 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 ελήιηθνt (κεγαιύηεξν από 20 
ρξνλώλ) 

  

E Δελ μέξσ    

     

45. Ση γέλνπο ήηαλ απηό ην πξόζωπν;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ ΜΟΝΟ  

A Αγόξη ή άληξαο   

B Κνξίηζη ή γπλαίθα    
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46. θεθηόκελνο/λε ηελ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΦΟΡΑ πνπ είρεο ελνριεζεί από θάπνηα 

ζπλάληεζε κε απηό ηνλ ηξόπν, ελεκέξωζεο θάπνηνλ  γηα ην πνπ ζα 

πήγαηλεο;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ ΜΟΝΟ  

A Ναη   

B Όρη   

C Δελ μέξσ    

   
 

47.  Αμ απάμηηζεπ μαι, πνηνλ ελεκέξωζεο;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ ΜΟΝΟ    

A Κάπνηνλ ζπλνκήιηθό κνπ   

B Κάπνηνλ κεγαιύηεξν έθεβν (θάησ ησλ 18)   

C Κάπνηνλ ελήιηθα πνπ εκπηζηεύνκαη (18 θαη άλσ)   

D Κάπνηνλ άιιν   

E Δελ μέξσ   

   
 

 
 

48. Πήξεο θάπνηνλ καδί ζνπ όηαλ πήγεο ζε απηή ηελ ζπλάληεζε;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ  

ΚΟΤΣΑΚΘ ΜΟΝΟ  

A Ναη   

B Όρη   

C 
Δελ μέξσ    

   
 

49.  Αμ απάμηηζεπ μαι, πνηνλ πήξεο καδί ζνπ;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ ΜΟΝΟ  
  

A Πήγα κε θάπνηνλ ζπλνκήιηθό κνπ   

B Πήγα κε θάπνηνλ κεγαιύηεξν έθεβν (θάησ ησλ 18)   

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

D Δελ μέξσ   
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50. Πόζν αλαζηαηωκέλνο/λε αηζζάλζεθεο γηα απηό πνπ ζπλέβεθε (αλ 

ζπλέβεθε θάηη);   

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ ΜΟΝΟ  

A Πνιύ αλαζηαησκέλνο/λε   

B ρεηηθά αλαζηαησκέλνο/λε   

C Ληγάθη αλαζηαησκέλνο/λε   

D Not at all upset   

E Δελ μέξσ   

  
 

 
 

51. Καη πάιη, ζθεθηόκελνο/λε αθόκα εθείλε ηελ θνξά, κίιεζεο ζε θάπνηνλ γηα όηη 

ζπλέβεθε; 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΚΘ ΜΟΝΟ  

A Ναη   

B Όρη   

C Δελ μέξσ    

  
 

 
52. Αμ απάμηηζεπ μαι, ζε πνηνλ κίιεζεο;  

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΘΑ ΥΡΕΘΑΖΕΣΑΘ 

 
  

A Σελ κεηέξα κνπ ή ηνλ παηέξα κνπ    

B Σνλ αδειθό κνπ ή ηελ αδειθή κνπ   

C Κάπνην θίιν   

D Κάπνηνλ δάζθαιν ή θαζεγεηή   

E 

Κάπνηνλ ηνπ νπνίνπ ε δνπιεηά είλαη λα βνεζάεη παηδηά  

(πτ  “αστσνομία”, “κοινωνική λειτοσργός”, 

“σύμβοσλος”) 
  

F Κάπνηνλ ελήιηθα πνπ εκπηζηεύνκαη   

G Κάπνηνλ άιιν   

H Δελ μέξσ   
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53. Καη πάιη, ζθεθηόκελνο/λε εθείλε ηε 

θνξά, έθαλεο θάηη από ηα 

παξαθάηω;  

 

ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΘΑ  

ΥΡΕΘΑΖΕΣΑΘ  

  

54. Καη πνηα από απηά ηα πξάγκαηα 

ζε βνήζεζαλ, αλ ζε βνήζεζε 

θάπνην;  

 
ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΗΜΕΘΧΕ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΘΑ  

ΥΡΕΘΑΖΕΣΑΘ  

 

 

A 
ηακάηεζα λα κπαίλσ ζην 

ίληεξλεη γηα ιίγν   

B 
Δηέγξαςα 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 Δελ γλσξίδσ   

     

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

απαμηήζει ζηημ εοώηηζη 54 ζηημ δενιά ζηήλη * 
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ΠΟΛΤ ΩΡΑΙΑ. ΕΥΕΙ ΣΕΛΕΙΩΕΙ ΑΤΣΟ ΣΟ ΜΕΡΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ. ΔΕΝ 
ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΑΛΛΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΜΟΝΟ ΟΤ.    

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕ ΣΟΝ ΕΡΕΤΝΗΣΗ ΟΣΙ ΕΥΕΙ ΣΕΛΕΙΩΕΙ ΓΙΑΣΙ ΤΠΑΡΥΟΤΝ 
ΑΚΟΜΑ ΛΙΓΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΠΟΤ ΘΑ ΗΘΕΛΕ ΝΑ Ε ΡΩΣΗΕΙ.  


