
 

 

ΤEX ΑΠ5 

Τεστ Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας 5 (ΤΕ-ΧΑ-Π 5) 

Ιωάννης Β. Τσαούσης 

Οδηγίες για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

Σας παρακαλούμε, προτού ξεκινήσετε τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου να 

διαβάσετε τις οδηγίες προσεκτικά. 

Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από 101 προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται στις 

διαστάσεις από τις οποίες συντίθεται η προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Διαβάσετε προσεκτικά 

την κάθε πρόταση, και προσπαθήστε να δώσετε την πρώτη απάντηση που σας έρχεται στο 

μυαλό, με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις, καθώς ο κάθε 

άνθρωπος είναι διαφορετικός και αντιδρά με διαφορετικό τρόπο στις καταστάσεις. 

Παρ' όλα αυτά, για να εξασφαλιστεί η σωστή αξιολόγηση αυτού του ερωτηματολογίου, 

έχουν χρησιμοποιηθεί ειδικές τεχνικές, οι οποίες μπορούν να ανιχνεύουν τις ψεύτικες 

απαντήσεις, και να ακυρώνουν το ερωτηματολόγιο. Για το λόγο αυτό, προσπαθήστε να 

περιγράψετε τον εαυτό σας, δίνοντας κάθε φορά την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει 

καλύτερα, με απόλυτη ειλικρίνεια. Από την πλευρά μας, σας υποσχόμαστε πλήρη 

εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια. 

Πα κάθε πρόταση, υπάρχουν πέντε επιλογές, οι οποίες αντιστοιχούν σε αριθμούς από το 

1 "διαφωνώ απόλυτα" μέχρι το 5 "συμφωνώ απόλυτα". Αφού διαβάσετε την κάθε πρόταση, 

μαυρίστε το κυκλάκι που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις πέντε επιλογές, ανάλογα με το πόσο 

αυτή σας αντιπροσωπεύει ή όχι. 

 

Να θυμάστε ! Είναι πολύ σημαντικό να απαντήσετε σε κάθε πρόταση, ώστε να είναι δυνατή η 

ολοκλήρωση του προφίλ της προσωπικότητας σας.

Πιο συγκεκριμένα: 
Σημειώστε "1" όταν διαφωνείτε απόλυτα με την πρόταση ή όταν αυτή 
δεν σας αντιπροσωπεύει καθόλου. 1 2 3 4 5 

Σημειώστε "2" όταν δεν τη θεωρείτε αντιπροσωπευτική, ή απλά 
διαφωνείτε. 1 2 3 4 5 

Σημειώστε "3" όταν δεν μπορείτε να αποφασίσετε αν η πρόταση σας 
αντιπροσωπεύει ή όχι ή, όταν έχετε ουδέτερη στάση. 1 2 3 4 5 

Σημειώστε "4" όταν η πρόταση τις περισσότερες φορές σας 
αντιπροσωπεύει ή όταν απλά συμφωνείτε μ' αυτή. 

1 2 3 4 5 

Σημειώστε "5" όταν η πρόταση σας αντιπροσωπεύει πλήρως ή όταν 
συμφωνείτε απόλυτα μ'αυτή. 1 2 3 4 5 



 

 

1. Πολύ συχνά αναλαμβάνω να οργανώσω τις δραστηριότητες της παρέας μου. 

2. Χάνω εύκολα την ηρεμία μου όταν κάτι μου πάει στραβά. 

3. Όταν αντιμετωπίζω μια κρίσιμη κατάσταση, συνήθως διατηρώ την ψυχραιμία μου. 

4. Ποτέ μου δεν έχω κλέψει σε παιχνίδι 
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5. Πιστεύω ότι τα παραμύθια και οι φανταστικές ιστορίες είναι μόνο για τα παιδιά. 

6. Μου αρέσει να πηγαίνω σε μέρη που γίνονται καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (π.χ. 

εκθέσεις, κονσέρτα, κλπ.) 

7. Δεν έχω πάρει ποτέ κάτι που ανήκε σε κάποιον άλλο. 

8. Συνήθως εμπιστεύομαι τους άλλους ανθρώπους. 

9. Όταν κάποιος ζητά τη βοήθεια μου, σπεύδω να τον βοηθήσω εγκαταλείποντας 

οτιδήποτε κάνω εκείνη τη στιγμή. 

10. Είμαι ευάλωτος/η στους "πειρασμούς. 

11. Δυσκολεύομαι να μιλάω μπροστά σε μεγάλο ακροατήριο. 

12. Μερικές φορές μου έρχεται να βρίσω. 

13. Είμαι πολύ δραστήριο και ζωντανό άτομο. 

14. Γενικά, είμαι αισιόδοξο και χαρούμενο άτομο. 

15. Συνήθως διατηρώ την ψυχραιμία μου, ακόμη και όταν τα χρονικά περιθώρια 

στενεύουν. 

16. Πάντοτε επιστρέφω τα χρήματα που βρίσκω, όσο μικρό και αν είναι το ποσό. 

17. Εκνευρίζομαι πολύ εύκολα. 

18. Όταν βρίσκομαι σε κίνδυνο, συχνά πανικοβάλλομαι. 

19. Κουράζομαι να διαβάζω λογοτεχνικά βιβλία. 

20. Λέω πάντοτε την αλήθεια. 

21. Μου αρέσει πολύ να αναλύω φιλοσοφικά και υπαρξιακά θέματα. 

22. Είμαι σίγουρος/η ότι υπάρχει μία μόνο αληθινή θρησκεία. 

23. Συνήθως δυσκολεύομαι να πω όχι όταν κάποιος μου ζητά κάτι. 

24. Δυσκολεύομαι να εξαπατήσω κάποιον, ακόμη και όταν δεν κινδυνεύω να με 

ανακαλύψουν. 

25. Μερικές φορές όταν βιάζομαι, κάνω μόνο τόση δουλειά όσο χρειάζεται για να "τα 

μπαλώσω". 



 

 

26. Μου αρέσει να βάζω στόχους στη ζωή μου και να εργάζομαι σκληρά για να τους 

πετύχω. 

27. Πολύ συχνά οι άλλοι μου λένε ότι αντιδρώ με επιπολαιότητα. 

28. Μου αρέσει να βλέπω ερωτικές σκηνές στην τηλεόραση. 

29. Δύσκολα κάνω καινούργιους φίλους. 

30. Συνήθως αποφεύγω τις δραστηριότητες που ακολουθούν γρήγορους ρυθμούς. 

31. Συνήθως προσπαθώ να αποφεύγω ριψοκίνδυνες καταστάσεις. 

32. Ποτέ δεν έχω πετάξει ένα σκουπίδι στο δρόμο. 

33. Θεωρώ τον εαυτό μου ήρεμο άτομο. 

34. Στεναχωριέμαι περισσότερες φορές απ' ότι συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι. 

35. Μερικές φορές νιώθω τελείως ανίκανος/η να αντιμετωπίσω τις απαιτήσεις της ζωής. 

36. Αν μπορούσα να μπω σ' ένα κινηματογράφο χωρίς να πληρώσω, και χωρίς τον 

κίνδυνο να με ανακαλύψουν, θα το έκανα. 

37. Ενδιαφέρομαι για όλες τις μορφές τέχνης. 

38. Πρέπει να ελέγχουμε τα συναισθήματα μας για να μπορούμε να σκεφτόμαστε 

καθαρά. 

39. Τις περισσότερες φορές κάνω θετικές κρίσεις για τα άλλα άτομα. 

40. Ποτέ δεν ευχήθηκα να πάθει κάτι κακό ένας άνθρωπος. 

41. Όταν κάποιος έχει ανάγκη, πάντοτε τον βοηθώ. 

42. Όταν κάποιος μου φερθεί άσχημα, θα βρω κάποια στιγμή την κατάλληλη ευκαιρία και 

θα του το ανταποδώσω. 

43. Προσπαθώ να βοηθώ τους φτωχούς και δυστυχισμένους όσο περισσότερο μπορώ. 

44. Υπήρξαν στιγμές που επέμεινα να γίνουν τα πράγματα όπως ακριβώς τα ήθελα εγώ. 

45. Συνήθως ολοκληρώνω οτιδήποτε αρχίζω. 

46. Τις περισσότερες φορές το δωμάτιο μου είναι ακατάστατο. 

47. Συχνά αναβάλλω για αύριο, πράγματα που έχω να κάνω σήμερα. 

48. Ποτέ μου δεν είπα σκόπιμα κάτι, για να πληγώσω κάποιον. 

49. Γενικά, δεν αναλαμβάνω πολλές πρωτοβουλίες στη ζωή μου. 

50. Μου αρέσει να ασχολούμαι με πολλές και διάφορες δραστηριότητες. 

51. Μου αρέσει πάρα πολύ να γνωρίζω καινούργιους ανθρώπους 

52. Πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση (π.χ. στο σχολείο, πανεπιστήμιο, εργσιακά 

χώρο, γενικές εκλογές) εξετάζω με προσοχή τα προσόντα όλων των υποψηφίων. 



 

 

53. Δεν είμαι διαχυτικό άτομο στις εκδηλώσεις μου Είμαι άτομο που αγχώνεται πολύ 

εύκολα. Σπάνια νιώθω θλίψη ή κατάθλιψη. 

54. Μερικές φορές όταν δεν αισθάνομαι καλά, γίνομαι δύστροπος/η. Μερικές φορές 

παθαίνω κρίσεις πανικού. Πιστεύω ότι η τέχνη είναι βαρετή. 

55. Όσο πιο κοντά στις παραδοσιακές της αξίες παραμένει μια κοινωνία, τόσο πιο ηθική 

και σταθερή είναι. 

56. Κάπου κάπου, σκέφτομαι πράγματα πολύ άσχημα για να μιλήσω γι' αυτά. 

57. Θεωρώ υποχρέωση μου να βοηθώ αυτούς που έχουν ανάγκη. 

58. Οι άνθρωποι που με ξέρουν πιστεύουν ότι είμαι εργασιομανής. 

59. Μερικές φορές δε δείχνω την απαραίτητη προσοχή που απαιτούν οι περιστάσεις. 

60. Πότε πότε, κουτσομπολεύω λιγάκι. 

61. Πολλοί άνθρωποι που με ξέρουν με χαρακτηρίζουν εξωστρεφή. 

62. Είμαι άτομο που δεν αγχώνεται εύκολα. 

63. Σπάνια χάνω την ψυχραιμία μου. 

64. Ποτέ δεν μετανοιώνω για κάτι που έκανα. 

65. Τις περισσότερες φορές είμαι απαισιόδοξος/η. 

66. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να στηριχθεί κανείς πάνω σε ανθρώπους που "συνηθίζουν να 

ονειροπολούν στη ζωή τους. 

67. Σπάνια δένομαι συναισθηματικά με άτομα, μέρη, ή αντικείμενα. 

68. Δεν στεναχωριέμαι ποτέ για μικρά και ανόητα πράγματα. 

69. Κερδίζει κανείς περισσότερα όταν εμπιστεύεται τους άλλους, παρά όταν είναι 

καχύποπτος/η απέναντι τους. 

70. Όταν κάποιος μου μιλήσει άσχημα, το ξεχνάω εύκολα. Συγκινούμαι πολύ εύκολα από 

τον ανθρώπινο πόνο. Δεν κουράζομαι εύκολα. 

71. Θέλω να είμαι απόλυτα ακριβής και συνεπής σε όλες μου τις ενέργειες. 

72. Δεν στενοχωριέμαι ποτέ για μικρά και ανόητα πράγματα. 

73. Κερδίζει κανείς περισσότερα όταν εμπιστεύεται στους άλλους, παρά όταν είναι 

καχύποπτος/ ή απέναντί τους. 

74. Όταν κάποιος μου μιλήσει άσχημα, το ξεχνάω εύκολα. 

75. Συγκινούμαι πολύ εύκολα από τον ανθρώπινο πόνο.  

76. Δεν κουράζομαι εύκολα. 

77. Θέλω να είμαι απόλυτα ακριβής και συνεπής σε όλες μου τις ενέργειες 

78. Όταν κάποια δραστηριότητα είναι πολύ δύσκολη, συχνά απογοητεύομαι και τελικά 

την εγκαταλείπω. 

79. Είμαι γνωστός/ή για τη σοβαρότητα που με διακρίνει στη λήψη αποφάσεων. 



 

 

80. Δεν με ενοχλεί τι σκέφτονται οι άλλοι για μένα. 

81. Όταν βρίσκομαι σε μία παρέα, συνήθως ξεκινώ τη συζήτηση. 
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82. Συνήθως αφήνω κάποιον άλλο να αναλάβει υπεύθυνη θέση σε κάποια οργάνωση, 

στην οποία είμαι μέλος. 

83. Νιώθω ότι έχω τις δυνατότητες να επιτύχω πολύ σπουδαία πράγματα στη ζωή μου. 

84. Ονειρεύομαι συχνά πράγματα, τα οποία είναι καλύτερα να τα κρατώ για τον εαυτό 

μου. 

85. Είναι φορές που πιστεύω ότι όλα μου πάνε στραβά. 

86. Δεν μου αρέσει να ονειροπολώ γιατί πιστεύω ότι είναι χάσιμο χρόνου. 

87. Πιστεύω ότι είμαι άτομο που εκτιμά την τέχνη. 

88. Κλαίω εύκολα. 

89. Ο δυνατός άνθρωπος δε δείχνει τη συγκίνηση και τα συναισθήματα του μπροστά σε 

άλλους. 

90. Οι θρησκευτικές αρχές και αξίες δεν πρέπει να αμφισβητούνται. 

91. Πολλοί πιστεύουν, ότι έχω πάντοτε μια καλή κουβέντα να πω για κάθε άνθρωπο που 

ξέρω. 

92. Είμαι ευτυχισμένος/η τον περισσότερο καιρό. 

93. Πολλοί άνθρωποι κάνουν λάθος αν πιστεύουν ότι είμαι εγωιστής/τρια. 

94. Δεν μου αρέσει να εκδικούμαι τους άλλους, ακόμη και όταν με έχουν βλάψει. 

95. Προτιμώ να επαινώ τους άλλους, παρά τον εαυτό μου. 

96. Έχω φοβηθεί από πρόσωπα ή πράγματα που ήξερα ότι δεν μπορούσαν να με 

βλάψουν (π.χ. σκιές, σκοτάδι, κλπ.). 

97. Με οτιδήποτε και αν ασχολούμαι, θέλω να το κάνω τέλεια. 

98. Όταν ασχολούμαι με κάτι, αφοσιώνομαι τελείως σ' αυτό μέχρι να το ολοκληρώσω. 

99. Είμαι άτομο που κατευθύνεται περισσότερο από τις ορμές και τις επιθυμίες του, παρά 

από τη λογική. 

100. Η κριτική και η επίπληξη με στεναχωρούν. 

101. Πάντοτε διεκδικώ τα δικαιώματα μου. 


