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EU Kids Online II 
 

23/04/2010 

ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10  
 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

 

 Παξαθαιώ δηαβάζηε θάζε κία εξώηεζε θαη πάξηε όζν ρξόλν ζέιεηε γηα λα ηελ 

απαληήζεηε. 

 Απαληήζηε απιά βάδνληαο έλα ηηθ      ζην θνπηάθη δίπια ζηελ απάληεζή 

ζαο.   

 ΜΟΝΟ ΥΑΡΣΗ Μπνξεί λα κελ ρξεηαζηεί λα απαληήζεηε ζε όιεο ηηο 
εξωηήζεηο. ”Λέμεηο γξακκέλεο κε απηόλ ηνλ ηξόπν” είλαη νδεγίεο πνπ 

ζαο ιέλε πνηεο εξωηήζεηο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεηε. 

 Παξαθαιώ βεβαησζείηε νηη δηαβάζαηε όια όζα είλαη γξακκέλα ζην γθξί θνπηί, 

γηαηί είλαη πνιύ ζεκαληηθά ώζηε λα θαηαλνήζεηε ηηο εξσηήζεηο. 

 Δάλ δηαβάζεηε θάπνηα εξώηεζε πνπ δε κπνξείηε λα απαληήζεηε ή δε ζέιεηε 
λα απαληήζεηε, απιά ζεκεηώζηε ηελ απάληεζε «ΓΞ» ή «πξνηηκώ λα κελ 

απαληήζσ» θαη πξνρσξήζηε ζηελ επόκελε εξώηεζε. 

 Δάλ έρεηε θάπνηεο εξσηήζεηο ελόζσ ζπκπιεξώλεηε ην εξσηεκαηνιόγην κελ 

δηζηάζεηε λα ξσηήζεηε ηνλ εξεπλεηή όζν αζήκαληε θαη αλ ζεσξείηε ηελ 
εξώηεζε. 

Ζ έξεπλα απηή αθνξά ΔΑ νπόηε είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα ηνπο 
εξεπλεηέο λα είζηε όζν πην εηιηθξηλείο γίλεηαη. Παξαθαιώ κελ 
αλεζπρείηε όηη άιινη άλζξωπνη ζα δηαβάζνπλ ηηο απαληήζεηο ζαο. Απηό 

απιά ΓΔΝ ζα ζπκβεί. 
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ΔΡΩΣΖΔΗ ΔΞΑΚΖΖ 

Παξαθαιώ δηαβάζηε: Παξαθάηω ππάξρνπλ θάπνηεο εξωηήζεηο εμάζθεζεο. Ο εξεπλεηήο ζα ζαο 

βνεζήζεη λα θαηαιάβεηε ηη πξέπεη λα θάλεηε  

 
ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΟΛΟΗ 

1 Έρεηε παίμεη πνηέ παηρλίδηα ζην ηληεξλεη (είηε κόλνη ζαο είηε απέλαληη ζηνλ ππνινγηζηή) 

.  

ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ  

 

Α ΝΑΗ  
     
     Γείηε επόκελε εξώηεζε 

Β ΟΥΗ  
 

 
Απαληήζηε ζηελ 

επόκελε εξώηεζε Γ Γελ μέξσ  

Γ Γελ ζέισ λα πσ  
 

 

2 Αλ απαληήζαηε λαη, πόζν ζπρλά παίμαηε παηρλίδηα ζην ηληεξλεη ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο;  

. ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ 

Α Κάζε κέξα ή ζρεδόλ θάζε κέξα   

Β Μία ή δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα   

Γ Μία ή δύν θνξέο ηνλ κήλα   

Γ Ληγόηεξν ζπρλά   
 Γελ μέξσ  

 

3. Πόζν πηζηεύεηε νηη ηζρύεη γηα ζαο ε θάζε κία παξαθάηω πξόηαζε;  
 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΖΜΔΗΩΣΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΗ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΠΡΟΣΑΖ   

  Γελ 
ηζρύεη 

θαζόινπ 

Ηζρύεη 
ιίγν 

Ηζρύεη 
αξθεηά 

Α Γλσξίδσ πεξηζζόηεξα γηα ην ηληεξλεη από όηη νη 

γνλείο κνπ 
   

Β Γλσξίδσ πνιιά γηα ην πώο λα ρξεζηκνπνηώ ην 

ηληεξλεη 
   

Γ Τπάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα ζην ηληεξλεη πνπ 

είλαη θαιά γηα ηα παηδηά ηεο ειηθίαο κνπ 
   

 
ΣΔΛΟ ΔΡΩΣΖΔΩΝ ΔΞΑΚΖΖ 
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ΜΔΡΟ A – ΓΗΑ ΔΑ 

ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΟΛΟΗ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΡΩΣΖΔΗ 
 
ΓΗΑΒΑΔ: Παξαθάησ ππάξρνπλ εξσηήζεηο γηα ζαο πξνζσπηθά 

 
4. Πόζν πηζηεύεηε νηη ηζρύεη γηα ζαο ε θάζε κία από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο;  

 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΖΜΔΗΩΣΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΗ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΠΡΟΣΑΖ   

  Γελ 
ηζρύεη 

θαζόινπ 

Ηζρύεη 
ιίγν 

Ηζρύεη 
αξθεηά 

Α Έρσ κεγάιε εκπηζηνζύλε ζην εαπηό κνπ όηη 

κπνξώ λα αληηκεησπίζσ απξόζκελα πξνβιήκαηα  
   

Β Αληηκεησπίδσ ζπρλά πνλνθεθάινπο, 

ζηνκαρόπνλνπο, δηάθνξεο αξξώζηηεο  
   

Γ Νεπξηάδσ πνιύ ζπρλά θαη ράλσ ηελ ςπρξαηκία 

κνπ εύθνια 
   

Γ Δίκαη ζπρλά κόλνο κνπ, γεληθά παίδσ κόλνο κνπ 

θαη είκαη θιεηζκέλνο ζηνλ εαπηό κνπ 
   

Δ πλήζσο θάλσ όηη κνπ ιέλε    

Ε Αλεζπρώ πνιύ    

Ζ Μνπ είλαη πνιύ εύθνιν λα επηκέλσ ζηνπο ζηόρνπο 

πνπ ζέησ θαη λα ηνπο επηηπγράλσ  
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5. Πόζν πηζηεύεηε νηη ηζρύεη γηα ζαο ε θάζε κία από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο;  

 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΖΜΔΗΩΣΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΗ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΠΡΟΣΑΖ   

  Γελ 
ηζρύεη 

θαζόινπ 

Ηζρύεη 
ιίγν 

Ηζρύεη 
αξθεηά 

Α Έρσ ηνπιάρηζηνλ έλα θαιό θίιν     

Β Μαιώλσ πνιύ, κπνξώ λα θάλσ ηνπο άιινπο λα 

θάλνπλ απηό πνπ ζέισ  
   

Γ Δίκαη ζπλήζσο δπζηπρηζκέλνο/ε, 

ζηελαρσξεκέλνο/ε ή δαθξπζκέλνο/ε 
   

Γ Σα άιια παηδηά ηεο ειηθίαο κνπ γεληθά κε 

ζπκπαζνύλ 
   

Δ Δίκαη λεπξηθόο όηαλ κνπ παξνπζηάδνληαη λέεο 

θαηαζηάζεηο, ράλσ εύθνια ηελ απηνπεπνίζεζή 

κνπ 

   

Ε πρλά κε θαηεγνξνύλ όηη ιέσ ςέκκαηα ή όηη 

θιέβσ 
   

Ζ Άιια παηδηά ή λένη ζπρλά κε πεηξάδνπλ    

 
6 Πόζν πηζηεύεηε νηη ηζρύεη γηα ζαο ε θάζε κία από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο;  

 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΖΜΔΗΩΣΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΗ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΠΡΟΣΑΖ   

  Γελ 
ηζρύεη 

θαζόινπ 

Ηζρύεη 
ιίγν 

Ηζρύεη 
αξθεηά 

Α Έπθνια απνζπάηαη ε πξνζνρή κνπ θαη ην βξίζθσ 

δύζθνιν λα ζπγθεληξσζσ 
   

Β Άιια παηδηά ηεο ειηθίαο κνπ ζπρλά κε αγλννύλ     

Γ Δάλ έρσ κπιεμίκαηα ζπλήζσο βξίζθσ ηξόπν λα 

θάλσ θάηη  
   

Γ Παίξλσ πξάγκαηα από ην ζπίηη ή από ην ζρνιείν 

ή από αιινύ πνπ δελ είλαη δηθά κνπ 
   

Δ Σα πεγαίλσ θαιύηεξα κε κεγαιύηεξνπο 

αλζξώπνπο από εκέλα παξα κε ηα παηδηά ηεο 

ειηθίαο κνπ 

   

Ε Γεληθά κπνξώ λα ζθεθηώ ηξόπνπο γηα ην πώο ζα 

αληηκεησπίζσ θαηλνύξγηεο θαηαζηάζεηο  
   

Ζ Έρσ πνιιέο θνβίεο θαη θνβάκαη εύθνια    
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7. Πόζν πηζηεύεηε νηη ηζρύεη γηα ζαο ε θάζε κία από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο;  

 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΖΜΔΗΩΣΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΗ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΠΡΟΣΑΖ   

  Γελ 
ηζρύεη 

θαζόινπ 

Ηζρύεη 
ιίγν 

Ηζρύεη 
αξθεηά 

Α Κάλσ επηθίλδπλα πξάγκαηα γηα λα δηαζθεδάζσ     

Β Κάλσ πξάγκαηα πνπ είλαη πνιύ ελδηαθέξνληα 

έζησ εάλ είλαη επηθίλδπλα 
   

 

 
 

8 .Σνπο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ  12 ΜΖΝΔ, έρεηε θάλεη θάπνην από ηα παξαθάηω 
πξάγκαηα;  

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΟΝΣΑΗ  

Β Υάζαηε καζήκαηα ζην ζρνιείν ρσξίο νη γνλείο ζαο 
λα ην γλσξίδνπλ (θάλαηε «θνπάλα» από ην ζρνιείν)  

 

Γ Δίραηε κπειάδεο κε ηνπο θαζεγεηέο ζαο γηα άζρεκε 
ζπκπεξηθνξά 

 

Δ Δίραηε κπιεμίκαηα κε ηελ αζηπλνκία  

Ε Καλέλα από απηά   

Ζ Πξνηηκώ λα κελ απαληήζσ  

 
9. Όηαλ κε απαζρνιεί θάηη κηιάω κε…  

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΟΝΣΑΗ  
 

Α Σε κεηέξα κνπ ή ηνλ παηέξα κνπ  

Β Σνλ αδεξθό κνπ ή ηελ αδεξθή κνπ  

Γ Κάπνηνλ θίιν  

Γ Με ηνλ θαζεγεηή κνπ  

Δ Με θάπνηνλ πνπ ε δνπιεηά ηνπ είλαη λα βνεζάεη 
ηα παηδηά (αζηπλνκηθό, θνηλσληθό ιεηηνπξγό θηι.)  

 

Ε Άιινλ ελήιηθα πνπ εκπηζηεύνκαη  

Ζ Κάπνηνλ άινλ  

Θ Καλέλαλ  

Η ΓΞ  
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10 Σνπο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 κελεο, έρεηε δεί ή βηώζεη θάηη ζην ίληεξλεη πνπ ζαο αλεζύρεζε ή 

ζαο αλαζηάηωζε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν; Γηα παξάδεηγκα, ζαο έθαλε λα ληώζεηε άβνια, 
ζηελάρωξα ή λα ληώζεηε όηη δελ έπξεπε λα ην είραηε δεη  

ΖΜΔΗΩΣΔ ΔΝΑ ΜΟΝΟ ΚΟΤΣΗ  

Α Ναη  Γείηε επόκελε εξώηεζε 

Β Όρη  
 

Γ Γελ μέξσ  
    Πεγαίλεηε ζην ηέινο ηεο 

ζειίδαο 

Γ Γελ ζέισ λα πσ    

 

11. 

Δαλ απαληήζαηε λαη, πόζν ζπρλά έρεηε δεη θάηη ζην ίληεξλεη πνπ ζαο έρεη 
αλεζπρήζεη ή αλαζηαηώζεη ηνπο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ  12 ΜΖΝΔ;  

ΖΜΔΗΩΣΔ ΔΝΑ ΜΟΝΟ ΚΟΤΣΗ    

Α Κάζε κέξα ή ζρεδόλ θάζε κέξα  

Β Μηα ή δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα  

Γ Μία ή δύν θνξέο ηνλ κήλα  

Γ Ληγόηεξν ζπρλά  

Δ ΓΞ   

 

 
 

ΤΓΥΑΡΖΣΖΡΗΑ, ΔΥΔΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΩΔΗ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ 

ΔΝΖΜΔΡΩΣΔ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ
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ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ 
ΚΩΔΙΚΟΤ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ 
ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ 
ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΦΩΡΑΣ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΗΜΕΙΟΥ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 
ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ  

            

 

ΜΔΡΟ B 

ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΟΛΟΗ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΡΩΣΖΔΗ  

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΗΑΒΑΣΔ: Μεξηθέο θνξέο ηα παηδηά ή νη έθεβνη ιέλε  ή θάλνπλ ζε 
άιινπο πξάγκαηα άζρεκα ή πξάγκαηα πνπ πιεγώλνπλ Όηαλ νη άλζξωπνη 

πιεγώλνπλ ή θάλνπλ θαθό ζε θάπνηνλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν, απηό κπνξεί λα γίλεη 

είηε  

 πξόζωπν-κε-πξόζωπν,  

 είηε κέζω θηλεηνύ ηειεθώλνπ (θείκελν, ηειέθωλν, βίληεν,  

 κέζω ηνπ ίληεξλεη (ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, άκεζν κήλπκα, θνηλωληθή 

δηθηύωζε, δωκάηηα ζπδήηεζεο θηι.).  
 

12. Έρεη θάπνηνο ζπκπεξηθεξζεί απέλαληί ζαο κε άζρεκν ή θαθό ηξόπν ηνλ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ 
ΥΡΟΝΟ;  

ΖΜΔΗΩΣΔ ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ 
 

Α Ναη  Γείηε επόκελε εξώηεζε 

Β Ορη    

Γ Γελ μέξσ          Πεγαίλεηε ζηελ ελόηεηα Γ 

Γ Γελ ζέισ λα πσ   

 

 

Πώο έγηλε απηό… 

ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΡΩΣΖΔΗ ΜΟΝΟ ΑΝ ΚΑΠΟΗΟ Α 
ΤΜΠΔΡΗΦΔΡΘΖΚΔ ΜΔ ΑΥΖΜΟ ΣΡΟΠΟ ΣΟΝ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΥΡΟΝΟ  

 

 
ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΟΗ ΠΖΓΑΗΝΔΣΔ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ Γ  

13 

Πόζν ζπρλά ζαο έρνπλ ζπκπεξηθεξζεί κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηνπο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 
ΜΖΝΔ 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΖΜΔΗΩΣΔ ΔΝΑ ΜΟΝΟ ΚΟΤΣΗ  

Α Κάζε κέξα ή ζρεδόλ θάζε κέξα    

Β Μηα ή δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα    

Γ Μηα ή δύν θνξέο ηνλ κήλα   

Γ Ληγόηεξν ζπρλά    

Δ Γελ μέξσ   
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14. Καζόιε ηε δηάξθεηα ηωλ πξνεγνύκελωλ 12 κελώλ έγηλε...   

ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΥΡΔΗΑΕΔΣΔ  

Α Πξόζσπν κε πξόζσπν   

Β 
Μέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ, κελπκάησλ ή κε εηθόλεο ή κε 

βηληενεηθόλεο  
 

Γ Με θάπνηνλ άιιν ηξόπν  

Γ Γελ μέξσ  
 

15. Καζόιε ηε δηάξθεηα ηωλ πξνεγνύκελωλ 12 κελώλ έγηλε 

θάηη ηέηνην από ην ηληεξλεη;  

ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ  

 

Α ΝΑΗ  
     
     Γείηε επόκελε εξώηεζε 

Β ΟΥΗ  
 

πήγαηλε ελόηεηα Γ 

Γ Γελ μέξσ   
 

Ση έγηλε όηαλ ήζαζηαλ ζην ηληεξλεη…  

ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΜΟΝΟ ΟΟΗ Α ΔΥΟΤΝ ΤΜΠΔΡΗΦΔΡΘΔΗ ΜΔ ΑΥΖΜΟ ΣΡΟΠΟ ΜΔΩ 

ΣΟΤ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΣΟΝ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΥΡΟΝΟ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΟΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΖΓΑΗΝΔΣΔ ΣΟ 
ΣΔΛΟ 

16. Καη κε πνηνλ ηξόπν απηό ζπλέβεη ζε εζάο ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο;  

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΔΣΔ  

Α 
Μέζσ ηζηνζειίδαο θνηλσληθήο δηθηύσζεο 
(facebook θηι.)  

 

Β Μέζσ κέζεληδεξ (άκεζνπ κελύκαηνο) (π.ρ MSN)  

Γ ε δσκάηηα επηθνηλσλίαο (chat rooms)  

Γ 
Μεζσ κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 
(email)  

E ε ηζηνζειίδα κε δηαδηθηπαθά παηρλίδηα   

Ε Με θάπνηνλ άιινλ ηξόπν ζην ηληεξλεη  

Ζ Γελ μεξσ  
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17. θεπηόκελνο/ε ηελ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΦΟΡΑ πνπ ζαο ζπλέβεη απηό, πόζν 

ζηελαρωξεκέλνο/ε ήζαζηαλ γηα απηό πνπ ζπλέβεη; 

 

 ΖΜΔΗΩΣΔ ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ 

A Ήκνπλ πνιύ ζηελαρσξεκέλνο/ε   

B Ήκνπλ αξθεηά ζηελαρσξεκέλνο/ε   

Γ Ήκνπλ ιίγν ζηελαρσξεκέλνο/ε   

Γ Καζόινπ ζηελαρσξεκέλνο   

E Γελ μέξσ   

 

 
18. Μίιεζαηε ζε θαλέλαλ άιιν γηα ην ηη είρε ζπκβεί;  

ΖΜΔΗΩΣΔ ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ  

Α Ναη  

Β Όρη   

Γ Πξνηηκώ λα κελ απαληήζσ  
 

19 
Δαλ απάληεζαηε λαη, κε πνηνλ κηιήζαηε  

ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΥΡΔΗΑΕΔΣΔ   

Α Με ηε κεηέξα κνπ ή ηνλ παηέξα κνπ  

Β Με ηνλ αδεξθό κνπ ή ηελ αδεξθή κνπ  

Γ Με έλα θίιν  

Γ Με έλα δάζθαιν  

Δ 

Με θάπνηνλ πνπ ε δνπιεηά ηνπ είλαη λα δίλεη ηέηνηνπ 

είδνπο ζπκβνπιέο (π.ρ. αζηπλνκία, θνηλσληθό 

ιεηηνπξγό θηι.) 
 

Ε Με θάπνηνλ ελήιηθν πνπ εκπηζηεύνκαη  

Ζ Με θάπνηνλ άιιν  

Θ Γελ μέξσ  
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20 Αθόκα ζθεπηόκελνο/ ε εθείλε ηε θνξά, θάλαηε θάπνην 
από ηα παξαθάηω;  

ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΥΡΔΗΑΕΔΣΔ  

21 Καη πνηα από απηά, ζε 
βνήζεζε;  

ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΔ 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΥΡΔΗΑΕΔΣΔ  

Α ηακάηεζα λα ρξεζηκνπνηώ ην ίληεξλεη γηα ιίγν    

Β 
Γηέγξαςα όια ηα κελύκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
αηόκνπ   

Γ 
Άιιαμα ηηο ξπζκίζεηο ηδησηηθόηεηαο/ ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο κνπ   

Γ 
Μπιόθαξα ην άηνκν θαη δελ κπνξεί λα 

επηθνηλσλήζεη πιένλ καδί κνπ   

Δ 

Καηήγγεηια ην πξόβιεκα (π.ρ.πάηεζα ην θνπκπί 

«βνήζεηαο» ή ην θνπκπί «αλαθνξάο 

θαθνκεηαρείξηζεο», ζηνλ παξνρέα ίληεξλεη ή ζηνλ 

παξνρέα ηεο ηζηνζειίδαο)  

  

Ε Καλέλα από ηα παξαπάλσ   

Ζ Γελ μέξσ   
 

*Παξαθαιώ πεγαίλεηε ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε θαη ειεγμηε μαλά εάλ 

έρεηε απαληήζεη ζηελ εξώηεζε 21 ζηελ δεμηά ζηήιε*  
 

 
 

 
 
 

 
 

ΤΓΥΑΡΖΣΖΡΗΑ, ΔΥΔΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΩΔΗ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ 
ΔΝΖΜΔΡΩΣΔ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ 
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ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ 
ΚΩΔΙΚΟΤ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ 

ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ 
ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΦΩΡΑΣ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 
ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ  

            

 

ΜΔΡΟ Γ 

ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΟΛΟΗ Δ ΑΤΣΔ ΣΗ ΔΡΩΣΖΔΗ 

22 Έρεηε ζπκπεξηθεξζεί κε ηξόπν πνπ κπνξεί λα ήηαλ άζρεκνο ή θαθόο ζε θάπνηνλ 
άιιν ηνλ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΥΡΟΝΟ 

ΖΜΔΗΩΣΔ ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ 

Α Ναη  Γείηε επόκελε εξώηεζε 

Β Ορη    

Γ Γελ μέξσ          πεγαίλεηε ζην ηέινο  

Γ Γελ ζέισ λα πσ   

 

Πωο έγηλε απηό… 

ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΣΗ ΔΡΩΣΖΔΗ ΑΤΣΖ ΣΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΟΝΟ ΔΑΝ ΔΥΔΣΔ ΚΑΝΔΗ Δ 

ΚΑΠΟΗΟΝ ΑΛΛΟΝ ΚΑΣΗ ΑΥΖΜΟ Ή ΚΑΚΟ ΣΟΝ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΥΡΟΝΟ. ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΟΗ 

ΠΖΓΑΗΝΔΣΔ ΣΟ ΣΔΛΟ 

 

23 
Δαλ απαληήζαηε λαη, πόζν ζπρλά ζπκπεξηθεξζήθαηε κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηνλ 
ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΥΡΟΝΟ; 

ΖΜΔΗΩΣΔ ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ 

Α Κάζε κέξα ή ζρεδόλ θάζε κέξα    

Β Μηα ή δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα    

Γ Μηα ή δύν θνξέο ηνλ κήλα    

Γ Ληγόηεξν ζπρλά    

Δ Γελ μέξσ   
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24 Με πνηνλ απν ηνπο παξαθάηω ηξόπνπο, ζπκπεξηθεξζήθαηε άζρεκα;  

ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΥΡΔΗΑΕΔΣΔ  

Α Πξόζσπν κε πξόζσπν    

Β 
Μέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ, κελπκάησλ ή κε εηθόλεο ή κε 
βηληενεηθόλεο  

  

Γ ην δηαδίθηπν   

Γ Με θάπνηνλ άιιν ηξόπν   

Δ Γελ μέξσ   

 
 
 

 
 

 
ΤΓΥΑΡΖΣΖΡΗΑ, ΔΥΔΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΩΔΗ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ 

ΔΝΖΜΔΡΩΣΔ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ
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ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ 
ΚΩΔΙΚΟΤ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ 
ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ 
ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΦΩΡΑΣ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΗΜΕΙΟΥ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 
ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ  

            

 

 

ΜΔΡΟ Γ 

ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΟΛΟΗ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΡΩΣΖΔΗ 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΗΑΒΑΣΔ: Σνλ ηειεπηαίν ρξόλν, ζα έρεηε δεί 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 δεί πνηέ θάηη ηέηνην. Ή κπνξεί λα έρεηε δεί θάηη παξόκνην 

ζε θηλεηά ηειέθσλα, ζε πεξηνδηθά, ζηελ ηειεόξαζε, ζε DVD ή ζην ηληεξλεη 

25 Έρεηε δεη θάηη ηέηνην ηνπο πξνεγνύκελνπο 12 κήλεο;  

ΖΜΔΗΩΣΔ ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ  

Α Ναη   
     

Γείηε επόκελε εξώηεζε 

Β Όρη   

Γ Γελ μέξσ         πεγαίλεηε ζην ηέινο 

Γ Γελ ζέισ λα πσ   

 

Πωο έγηλε απηό… 

ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΣΗ ΔΡΩΣΖΔΗ ΑΤΣΖ ΣΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΟΝΟ ΔΑΝ ΔΥΔΣΔ ΓΔΗ 
ΟΣΗΓΖΠΟΣΔ ΔΥΔΗ ΥΔΖ ΜΔ ΔΞΟΤΑΛΗΚΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΝ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΥΡΟΝΟ  

 

26 Πόζν ζπρλά βιέπεηε θάηη ηέηνην ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο;  

ΖΜΔΗΩΣΔ ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ  

Α Κάζε κέξα ή ζρεδόλ θάζε κέξα    

Β Μηα ή δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα    

Γ Μηα ή δύν θνξέο ηνλ κήλα    

Γ Ληγόηεξν ζπρλά    

Δ Γελ μέξσ   
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27 ε πνηα κέξε έρεηε δεη θάηη ηέηνην ηνπο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 
12 ΜΖΝΔ  

ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΥΡΔΗΑΕΔΣΔ  

Α  ε πεξηνδηθό ή βηβιίν;  

Β ηελ ηειεόξαζή ζε ηαηλία ή ζε βίληεν/ DVD  

Γ 
ε ζύληνκν κήλπκα (SMS), εηθνλνκήλπκα 

(MMS) ή θάπσο αιιηώο ζην θηλεηό ηειέθσλν  

 

 

Γ Με Bluetooth (κπινπηνπζ)   

Δ Άιιν  

Ε Γελ μέξσ  
 

28 Έρεηε δεη θάηη παξόκνην ζε θάπνηα ηζηνζειίδα ηνπο 

ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 ΜΖΝΔ  

 ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ  
 

Α Ναη   
     

Γείηε επόκελε εξώηεζε 

Β Όρη  
 

  

 
Πεγαίλεηε ζην ηέινο 

Γ Γελ μέξσ  

Γ Γελ ζέισ λα πσ  
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Πωο έγηλε απηό ζην ηληεξλεη… 
ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΣΗ ΔΡΩΣΖΔΗ ΑΤΣΖ ΣΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΟΝΟ ΔΑΝ ΔΥΔΣΔ ΓΔΗ 

ΟΣΗΓΖΠΟΣΔ ΔΥΔΗ ΥΔΖ ΜΔ ΔΞΟΤΑΛΗΚΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΝ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΥΡΟΝΟ 

Δ ΚΑΠΟΗΑ ΗΣΟΔΛΗΓΑ. ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΟΗ ΠΖΓΑΗΝΔΣΔ ΣΟ ΣΔΛΟ 

29 ε ηη είδνπο ηζηνζειίδα είδαηε θάηη ηέηνην ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο; 

 

 ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΔΣΔ 

Α ε ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηύσζεο   

Β 
Από εηθόλεο πνπ εκθαλίδνληαη μαθληθά ζηελ 
νζόλε (pop up)   

Γ 
Από ηζηνζειίδεο πνπ θηινμελνύλ βίληεν (π.ρ 
youtube θηι.)   

Γ ε ηζηνζειίδεο πνπ είλαη κόλν γηα ελήιηθεο    

Δ Μέζσ ηζηνζειίδαο δηαδηθηπαθώλ παηρληδηώλ   

Ε 

Μέζσ πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο αξρείσλ 

από ππνινγηζηή ζε ππνινγηζηή (π.ρ 

limewire) 
  

Ζ Κάπνηνπ άιινπ είδνπο ηζηνζειίδα    

Θ Γελ μέξσ   

 
 

30 
Βιέπνληαο ζεμνπαιηθέο εηθόλεο ζην ίληεξλεη κπνξεί λα είλαη ωξαίν κπνξεί θαη 
όρη.  

 

Σνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο είδεο θάηη ηέηνην πνπ κπνξεί λα ζε ελόριεζε κε 

θάπνηνλ ηξόπν. Γηα παξάδεηγκα λα ζε έθαλε λα αηζζαλζείο άβνια, 

ζηελαρωξεκέλν, ή όηη δελ έπξεπε λα ην δεηο  

 ΖΜΔΗΩΣΔ ΔΝΑ ΜΟΝΟ ΚΟΤΣΗ 

Α Ναη  Απαληήζηε ζηελ επόκελε εξώηεζε 

Β Όρη    

 

Πεγαίλεηε ζην ηέινο 
Γ Γελ μέξσ  

Γ Πξνηηκώ λα κελ απαληήζσ  
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Ση έγηλε όηαλ ελνριεζήθαηε από ηα πξάγκαηα πνπ είδαηε  
ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΣΗ ΔΠΟΜΔΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ ΜΟΝΟ ΑΝ ΔΗΓΑΣΔ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ 

ΔΗΓΟΤ ΔΞΟΤΑΛΗΚΔ ΔΗΚΟΝΔ ΠΟΤ Α ΔΝΟΥΛΖΑΝ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ  

ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΠΖΓΑΗΝΔΣΔ ΣΟ ΣΔΛΟ  

31 θεπηόκελνο/ε ηελ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΦΟΡΑ πνπ ελνριεζήθαηε κε θάηη παξόκνην, 

πόζν ζηελαρωξεκέλνη είζαζηαλ - αλ ήζαζηαλ 

 ΖΜΔΗΩΣΔ ΔΝΑ ΜΟΝΟ ΚΟΤΣΗ   

Α Πνιύ ζηελαρσξεκέλνο/ε   

Β Αξθεηά ζηελαρσξεκέλνο/ε   

Γ Λίγν ζηελαρσξεκέλνο/ε   

Γ Καζόινπ ζηελαρσξεκέλνο/ε   

Δ Γελ μέξσ   

 

32 Καη πάιη ζθεπηόκελνο/ε εθείλε ηε θνξά, κηιήζαηε κε θάπνηνλ γηα ην ηη έγηλε; ;  

ΖΜΔΗΩΣΔ ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ  

Α Ναη   

Β Όρη   

Γ Γελ μέξσ   

 

33 Δαλ απάληεζαηε λαη, ζε πνηνλ ην είπαηε  

ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΥΡΔΗΑΕΔΣΔ   

Α Σε κεηέξα κνπ ή ηνλ παηέξα κνπ  

Β Σνλ αδεξθό κνπ ή ηελ αδεξθή κνπ  

Γ Έλαλ θίιν  

Γ Έλαλ δάζθαιν  

Δ 

Κάπνηνλ πνπ ε δνπιεηά ηνπ είλαη λα δίλεη ηέηνηνπ 

είδνπο ζπκβνπιέο (π.ρ. αζηπλνκηθό, θνηλσληθό 

ιεηηνπξγό θηι.) 
 

Ε Καπνηνλ ελήιηθν πνπ εκπηζηεύνκαη  

Ζ Καλέλαλ από ηα παξαπάλσ  

Θ Γελ μέξσ  
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34 Κάλαηε θάπνην απν ηα παξαθάηω;  

ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΥΡΔΗΑΕΔΣΔ  

35 Καη πνηα από απηά, 
ζαο βνήζεζε;  

Α 
ηακάηεζα λα ρξεζηκνπνηώ ην ίληεξλεη γηα 
ιίγν    

Β 
Γηέγξαςα όια ηα κελύκαηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αηόκνπ   

Γ 
Άιιαμα ηηο ξπζκίζεηο ηδησηηθόηεηαο κνπ / 
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κνπ   

Γ 
Μπιόθαξα ην άηνκν θαη δελ κπνξεί λα 

επηθνηλσλήζεη καδί κνπ   

Δ 

Καηήγγεηια ην πξόβιεκα (π.ρ.πάηεζα ην 
θνπκπί «βνήζεηαο» ή ην θνπκπί «αλαθνξάο 

θαθνκεηαρείξηζεο», ζηνλ παξνρέα ίληεξλεη ή 

ζηνλ παξνρέα ηηο ηζηνζειίδαο) 

  

Ε Καλέλα από ηα παξαπάλσ   

Ζ Γελ μέξσ   
 
 
 

*Παξαθαιώ πεγαίλεηε ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε θαη ειεγμηε μαλά εάλ 

έρεηε απαληήζεη ζηελ εξώηεζε 35 ζηελ δεμηά ζηήιε*  

 
ΤΓΥΑΡΖΣΖΡΗΑ, ΔΥΔΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΩΔΗ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ 

ΔΝΖΜΔΡΩΣΔ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ 
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ΜΔΡΟ E 
 
 

ΝΑ ΜΖΝ ΑΠΑΝΣΖΘΟΤΝ ΟΗ ΔΠΟΜΔΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ 
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ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ 
ΚΩΔΙΚΟΤ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ 
ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ 
ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΦΩΡΑΣ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΗΜΕΙΟΥ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 
ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ  

            

 

ΜΔΡΟ Φ 

 

 

  ΝΑΗ ΟΥΗ   

  Κάζε κέξα 

ή ζρεδόλ 
θάζε κέξα 

Μηα ή δύν 

θνξέο ηελ 
εβδνκάδα  

Μηα ή δύν 

θνξέο ην 
κήλα  

Ληγόηεξ
ν ζπρλά  

Καζόινπ ηνλ 
ηειεπηαίν 

ρξόλν 

ΓΞ Πξνηηκώ λα 
κελ 

απαληήζσ 

Α Έςαμα γηα λένπο θίινπο 
ζην ίληεξλεη ............................................... 

       

Β Έζηεηια πξνζσπηθέο 
πιεξνθνξίεο (π.ρ. ην 
νλνκαηεπώλπκν, 
δηεύζπλζε ή αξηζκό 

ηειεθώλνπ) ζε θάπνηνλ 
πνπ δελ έρσ ζπλαληήζεη 

πνηέ πξόζσπν κε 
πξόζσπν .................................................. 

       

Γ Πξνζέζεζα ζηηο επαθέο 

κνπ αλζξώπνπο πνπ δελ 
έρσ πνηέ ζπλαληήζεη 
πξόζσπν κε πξόζσπν .......................... 

       

 ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΟΛΟΗ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΡΩΣΖΔΗ  

 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΗΑΒΑΣΔ: Παξαθάηω ππάξρνπλ εξωηήζεηο γηα ηνλ ηξόπν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε ην ηληεξλεη  
36 Σνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, πόζν ζπρλά έρεηε θάλεη, εάλ έρεηε θάλεη, θάπνην 

από ηα παξαθάηω πξάγκαηα;  
 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΖΜΔΗΩΣΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΗ Δ ΚΑΘΔ ΓΡΑΜΜΖ 
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  ΝΑΗ ΟΥΗ   

  Κάζε 

κέξα ή 
ζρεδόλ 

θάζε 
κέξα  

Μηα ή δύν 

θνξέο ηελ 
εβδνκάδα  

Μηα ή 

δύν 
θνξέο ην 

κήλα  

Ληγόηεξν 
ζπρλά  

Καζόινπ 
ηνλ 

ηειεπηαίν 
ρξόλν 

ΓΞ Πξνηηκώ 
λα κελ 

απαληεζσ 

Α Πξνζπνηήζεθα νηη είκαη 
θάπνηνο άιινο από 
απηόο πνπ πξαγκαηηθά 
είκαη ............................................................ 

       

Β Έζηεηια θσηνγξαθίεο ή 
βίληεν ζε θάπνηνλ πνπ 
δελ έρσ γλσξίζεη πνηέ 

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

       

 

ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΟΛΟΗ ΣΗ ΔΠΟΜΔΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΓ: Παρακάηω σπάρτοσμ κάποιες ερωηήζεις ποσ 

αθορούμ ηις επαθές ποσ μπορεί μα κάμαηε με άηομα ποσ γμωρίζαηε ζηο 

ιμηερμεη.  

Θσμηθείηε όλοσς ηοσς ηρόποσς ποσ τρηζιμοποιείηε ηο ίμηερμεη (π.τ. 

θορηηούς σπολογιζηές ή κιμηηά) και διάθοροσς τώροσς (π.τ. ζηο ζπίηι ή 

κάποσ αλλού) ποσ μπορεί μα ηο τρηζιμοποιείηε  

Οηαμ μιλάμε για ‘πρόζωπο με πρόζωπο’ εμμοούμε οηι μιλάμε με άμθρωπο 

ποσ βρίζκεηαι ζηο ίδιο ζημείο και ότι μεζω ίμηερμεη ή μέζω ηηλεθώμοσ 

ή μέζω ιζηοκάμερας. 

37. Σνλ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΥΡΟΝΟ, πόζν ζπρλά έρεηε θάλεη θάπνην από ηα παξαθάηω 

πξάγκαηα;  
 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΖΜΔΗΩΣΔ ΔΝΑ ΚΟΤΣΗ Δ ΚΑΘΔ ΓΡΑΜΜΖ  
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38 Δίραηε πνηέ επαθή κε θάπνηνλ κέζω ηληεξλεη ρωξίο λα ηνλ είραηε δεη πνηέ πξνζωπηθά; 

(Απηό κπνξεί λα είρε γίλεη είηε κε κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, έηηε ζε 

δωκάηηα επηθνηλωλίαο (chat rooms), είηε ζε ηζηνζειίδεο θνηλωληθήο δηθηύωζεο 

είηε ζε ζηηγκηαίν κήλπκα ή ηζηνζειίδεο παηρληδηώλ) 

   

 ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ 

Α Ναη  
     

Γείηε εξώηεζε 39 

Β Όρη,    
 Πεγαίλεηε ζην ηέινο 

Γ Γελ μέξσ  
  

 
 

39 
Δαλ απαληήζαηε λαη, θαη ζπλαληήζαηε πξνζωπηθά 
θάπνηνλ πνπ είραηε πξώηα γλωξίζεη κόλν κέζω 

ίληεξλεη 

 

 ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ   

Α Ναη  Γείηε εξώηεζε 40 

Β Όρη,    

 

Πεγαίλεηε ζην ηέινο 
Γ Γελ μέξσ  

Γ Πξνηηκώ λα κελ απαληήζσ  
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Πωο ζπλέβεη… 

 
ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΣΗ ΔΠΟΜΔΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ ΣΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΟΝΟ ΔΑΝ 

ΤΝΑΝΣΖΑΣΔ  ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΚΑΠΟΗΟΝ ΠΟΤ ΠΡΩΣΑ ΔΗΥΑΣΔ ΓΝΩΡΗΔΗ ΜΔΩ 

ΗΝΣΔΡΝΔΣ 
ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΟΗ ΠΖΓΑΗΝΔΣΔ ΣΟ ΣΔΛΟ 

 

40 Πόζνπο θαηλνύξγηνπο αλζξώπνπο ζπλαληήζαηε κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηνλ 
ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΥΡΟΝΟ;  

 ΖΜΔΗΩΔ ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ 

Α 1-2  

Β 3-4  

Γ 5-10  

Γ Πεξηζζόηεξνπο απν 10  

Δ Γελ μέξσ  
 
 

41 Σνπο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 ΜΖΝΔ, πνηνπο από ηνπο παξαθάηω ζπλαληήζαηε πξνζωπηθά 
ελώ ηνπο είραηε γλωξίζεη πξώηα κέζω ηληεξλεη   

 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΔΣΔ  

Α 
Γλώξηζα θάπνηνλ πνπ είλαη θίινο ή ζπγγελήο 
θάπνηνπ πνπ γλσξίδσ πξνζσπηθά   

Β 
Γλώξηζα θάπνηνλ πνπ δελ έρεη θακία ζρέζε κε 
ηε δσή κνπ εθηόο δηαδηθηύνπ   

Γ Σίπνηα από ηα παξαπαλσ   
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 Πωο ζπλέβεη… 

 ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΜΟΝΟ ΟΟΗ ΔΥΔΣΔ ΤΝΑΝΣΖΔΗ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΚΑΠΟΗΟΝ ΠΟΤ ΠΡΩΣΑ 
ΓΝΩΡΗΑΣΔ ΜΔΩ ΗΝΣΔΡΝΔΣ. ΟΗ  ΤΠΟΛΟΗΠΟΗ ΠΖΓΑΗΝΔΣΔ ΣΟ ΣΔΛΟ 

 
42 θεπηόκελνο/ε ηελ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΦΟΡΑ πνπ ζπλαληήζαηε πξνζωπηθά θάπνηνλ αθνύ 

πξώηα ηνλ είραηε γλωξίζεη κέζω ηληεξλεη, κε πνηνλ ηξόπν ήξζαηε ζε επαθή γηα πξώηε 

θνξά 

 ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΑ ΚΟΤΣΑΚΗΑ ΥΡΔΗΑΕΔΣΔ 

Α Από ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηύσζεο    

Β 
Μέζσ κέζεληδεξ (άκεζνπ κελύκαηνο) (π.ρ 

MSN)   

Γ Μέζσ ησλ ηληεξλεηηθώλ δσκαηίσλ 
ζπδήηεζεο (chat rooms) 

  

Γ Μέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο (email)   

Δ Μέζσ ηζηνζειίδαο παηρληδηώλ   

Ε Με θάπνηνλ άιινλ ηξόπν ζην ηληεξλεη   

Ζ ΓΞ   

 

 

43 Οη ζπλαληήζεηο πξόζωπν κε πξόζωπν κε αλζξώπνπο πνπ ηνπο γλώξηζεο γηα 

πξώηε θνξά κέζω ηληεξλεη, κπνξεί λα είλαη θαιέο κπνξεί θαη όρη. Σνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, έρεηε ζπλαληήζεη θάπνηνλ πνπ γλωξίζαηε κε απηόλ ηνλ 

ηξόπν θαη ελνριεζήθαηε - γηα παξάδεηγκα, ληώζαηε ελνριεκέλνη, 

ζηελαρωξεκέλνη ή ληώζαηε όηη δε ζα έπξεπε λα είζαζηαλ εθεί 

 

 ΖΜΔΗΩΣΔ ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ 

Α Ναη  Γείηε επόκελε εξώηεζε 

Β Όρη,    

 

Πεγαίλεηε ζην ηέινο 
Γ Γελ μέξσ  

Γ Πξνηηκώ λα κελ απαληήζσ  
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 ΣΗ ζπλέβεη όηαλ ληώζαηε ελνριεκέλνο/ε; 

ΑΠΑΝΣΖΣΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΡΩΣΖΔΗ ΜΟΝΟ ΑΝ ΔΥΔΣΔ 

ΤΝΑΝΣΖΔΗ ΚΑΠΟΗΟΝ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑΣΔ ΓΗΑ ΠΡΩΣΖ ΦΟΡΑ ΜΔΩ 

ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΚΑΗ ΝΗΩΑΣΔ ΜΔ ΚΑΠΟΗΟΝ ΣΡΟΠΟ ΔΝΟΥΛΖΜΔΝΟΗ ΣΟΤ 

ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 ΜΖΝΔ. ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΟΗ ΠΖΓΑΗΝΔΣΔ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ Ε 

44. θεπηόκελνο/ε ηελ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΦΟΡΑ πνπ ληώζαηε ελνριεκέλνο/ε από 

ηελ ζπλάληεζή ζαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν, πόζν ρξνλώλ ήηαλ ην άηνκν κε 

ην νπνίν ζπλαληεζήθαηε;  

ΖΜΔΗΩΔ ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ  
 

Α πλαληήζεθα κε θάπνηνλ ζηελ ειηθία κνπ   

Β πλαληήζεθα κε θάπνηνλ κηθξόηεξν από εκέλα    

Γ 
πλαληήζεθα κε θάπνηνλ κεγαιύηεξν έθεβν (θάησ 

από 20 εηώλ)  
  

Γ πλαληήζεθα κε θάπνηνλ ελήιηθα (20+)    

Δ Γελ μέξσ   

 

45 Σν άηνκν κε ην νπνίν ζπλαληεζήθαηε ήηαλ άλδξαο ή γπλαίθα 

ΖΜΔΗΩΔ ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ  

Α Αλδξαο- αγόξη  

Β Γπλαίθα - θνξίηζη  
46 Καη πάιη ζθεπηόκελνο/ε ηελ ηειεπηαία θνξά, κηιήζαηε κε θάπνηνλ γηα ην ηη 

έγηλε;  

ΖΜΔΗΩΔ ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ  

Α Ναη   

Β Όρη   

Γ Γελ μέξσ   
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47 Αλ απαληήζαηε λαη 
 Με πνηνλ κηιήζαηε; 

ΖΜΔΗΩΣΔ ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ   

Α Μίιεζα κε θάπνηνλ ζηελ ειηθία κνπ   

Β Μίιεζα κε θάπνηνλ έθεβν (ιίγν πην κεγάιν από εκέλα)    

Γ Μίιεζα κε θάπνηνλ ελήιηθα πνπ εκπηζηεύνκαη (18+)   

Γ Μίιεζα κε θάπνηνλ άιιν   

Δ Γελ μέξσ   

 

48. Πήξαηε θάπνηνλ καδί ζαο όηαλ πήγαηε ζηε ζπλάληεζε;  

ΖΜΔΗΩΣΔ ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ   

Α Ναη   

Β Όρη   

Γ Γελ μέξσ   

 

 Αλ απαληήζαηε λαη 

49 Πνηνλ πήξαηε καδί ζαο; 

ΖΜΔΗΩΣΔ ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ   

Α Πήγα κε θάπνηνλ ζηελ ειηθία κνπ   

Β Πήγα κε θάπνηνλ έθεβν (ιίγν πην κεγάιν από εκέλα)    

Γ Πήγα κε θάπνηνλ ελήιηθα πνπ εκπηζηεύνκαη   

Δ Γελ μέξσ   
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50 Πόζν ζηελαρωξεκέλνο/ε ήζαζηαλ; 

 ΖΜΔΗΩΣΔ ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ 

Α Πνιύ ζηελαρσξεκέλνο/ε   

Β Αξθεηά ζηελαρσξεκέλνο/ε   

Γ Λίγν ζηελαρσξεκέλνο/ε   

Γ Καζόινπ ζηελαρσξεκέλνο/ε   

Δ Γελ μέξσ   

 

  
 

51 Μηιήζαηε κε θάπνηνλ γηα ην ηη έγηλε;  

ΖΜΔΗΩΣΔ ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ  

Α Ναη   

Β Όρη   

Γ Γελ μέξσ   

 
 

52 
Δαλ απαληήζαηε λαη, κε πνηνλ κηιήζαηε;  

ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΥΡΔΗΑΕΔΣΔ    

Α Σε κεηέξα κνπ ή ηνλ παηέξα κνπ   

Β Σνλ αδεξθό κνπ ή ηελ αδεξθή κνπ   

Γ Έλαλ θίιν   

Γ Έλαλ δάζθαιν   

Δ 
Κάπνηνλ πνπ ε δνπιεηά ηνπ είλαη λα δίλεη ηέηνηνπ 
είδνπο ζπκβνπιέο (π.ρ. αζηπλνκηθό, θνηλσληθό 

ιεηηνπξγό θηι.) 
  

Ε Καπνηνλ ελήιηθν πνπ εκπηζηεύνκαη   

Ζ Κάπνηνλ άιιν   

Θ Γελ μέξσ   
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53 Κάλαηε θάηη από ηα παξαθάηω;  

ΖΜΔΗΩΣΔ ΟΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΥΡΔΗΑΕΔΣΔ  

54 Καη πνηα από απηά, 
ζαο βνήζεζε;  

Α ηακάηεζα λα ρξεζηκνπνηώ ην ίληεξλεη γηα 
ιίγν   

Β Γηέγξαςα όια ηα κελύκαηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αηόκνπ   

Γ Άιιαμα ηηο ξπζκίζεηο ηδησηηθόηεηαο / ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο κνπ   

Γ Μπιόθαξα ην άηνκν θαη δελ κπνξεί λα 

επηθνηλσλήζεη καδί κνπ   

Δ Καηήγγεηια ην πξόβιεκα (π.ρ.πάηεζα ην 
θνπκπί «βνήζεηαο» ή ην θνπκπί «αλαθνξάο 

θαθνκεηαρείξεζεο», ζηνλ παξνρέα ίληεξλεη ή 

ζηνλ παξνρέα ηηο ηζηνζειίδαο) 

  

Ε Καλέλα από ηα παξαπάλσ   
Ζ Γελ μέξσ   

 
 

* Παξαθαιώ πεγαίλεηε ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε θαη ειεγμηε μαλά εάλ έρεηε 

απαληήζεη ζηελ εξώηεζε 54 ζηελ δεμηά ζηήιε*  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 ΤΓΥΑΡΖΣΖΡΗΑ ΔΥΔΣΔ ΣΔΛΔΗΩΔΗ ΑΤΣΟ ΣΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ. 

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΑΛΛΔ ΔΡΩΣΖΔΗ ΠΟΤ ΝΑ ΥΡΔΗΑΣΔΗ ΝΑ ΣΗ ΑΠΑΝΣΖΔΣΔ 
ΜΟΝΟΗ Α  

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΝΖΜΔΡΩΣΔ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΟΣΗ ΔΥΔΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΩΔΗ ΣΟ 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΓΗΑ ΝΑ Α ΚΑΝEI ΜΔΡΗΚΔ ΔΡΩΣΖΔΗ ΑΚΟΜΑ 


