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ΠΡΙΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

 
Με το  ερωτηµατολόγιο που πρόκειται να συµπληρώσεις  θέλουµε να δούµε 

την σχέση των αθλητών της ηλικίας σου µε το Ιντερνετ – Διαδίκτυο και τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
 
 Το ερωτηµατολόγιο θα συµπληρωθεί  από αθλητές της ηλικίας σου. Η 
έρευνα αυτή πραγµατοποιείται µε ευθύνη της Ελληνικής Ολυµπιακής Εταιρείας σε 
συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισµού στο 
Διαδίκτυο. 
 

Το ερωτηµατολόγιο είναι τελείως ανώνυµο. Μην γράψεις πουθενά 
το όνοµά σου. Ότι αναφέρεις στο ερωτηµατολόγιο  προορίζεται µόνο για την 
χρήση των ερευνητών. Η συµµετοχή σου στην έρευνα είναι προαιρετική. Το 
ερωτηµατολόγιο δεν αποτελεί κάποιου είδους εξέταση. Δεν υπάρχουν σωστές και 
λάθος απαντήσεις. Έχει σηµασία η προσωπική σου γνώµη. 
 
 Ελπίζουµε ότι θα βρεις το ερωτηµατολόγιο ενδιαφέρον. Αν υπάρχει κάποια 
ερώτηση µη διστάσεις να σηκώσεις το χέρι σου για διευκρινήσεις. 
 

Ευχαριστούµε πολύ για την συνεργασία σου. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
 
1. Πόσων χρονών είσαι;  ________ 
2.Ποιο είναι το φύλο σου; 
Αγόρι                                                  1 
Κορίτσι                                               2 
 
3. Ποιο είναι το κύριο σου άθληµα; 

     _______________________________ 
4. Πόσες ώρες προπόνησης την εβδοµάδα 
αφιερώνεις σε αυτό;     ____ 
5. Πόσα χρόνια ασχολείσαι µε αυτό;  ____ 
6. Υπάρχει κάποιο άλλο άθληµα µε το 
οποίο ασχολείσαι οργανωµένα; Ποιο; 

     _______________________________ 
7. Αν υπάρχει, πόσες ώρες προπόνησης 
την εβδοµάδα αφιερώνεις σε αυτό; ____ 
8. Πόσα χρόνια ασχολείσαι µε αυτό; ____ 
 
9. Έχεις κάποια σηµαντική διάκριση; 
(π.χ µετάλλιο, πρώτη εξάδα) 
Όχι                                                      1 
Ναι σε Πανελλήνια διοργάνωση                2 
Ναι σε Bαλκανική διοργάνωση                 3            
Ναι σε Μεσογειακή διοργάνωση               4 
Ναι σε Πανευρωπαϊκή διοργάνωση           5 
Ναι σε Παγκόσµια διοργάνωση                 6 

 
11. Το τελευταίο τρίµηνο οι επιδόσεις 
σου στο άθληµα σου  
Έχουν βελτιωθεί                                     1 
Είναι στα ίδια επίπεδα                              2 
Είναι χαµηλότερες από πριν                      3 

12. Συγκρίνοντας τον εαυτό σου µε άλλους 
συναθλητές σου, ποια θεωρείς ότι είναι η 
επίδοσή σου στο κύριο άθληµα σου; 
Χαµηλή                                                       1 
Μέτρια                                                        2 
Καλή                                                           3 
Πολύ Καλή                                                  4 
Άριστη                                                        5 

 
13. Πόσο ευχαριστηµένος είσαι εσύ και οι 
κοντινοί σου άνθρωποι από τις επιδόσεις σου; 
Σηµείωσε  έναν αριθµό που σε αντιπροσωπεύει σε 
κάθε ερώτηση λαµβάνοντας  υπόψη σου ότι οι 
αριθµοί  αντιστοιχούν στα παρακάτω: 

1  : καθόλου 
2 : ελάχιστα 
3  : κάπως 
4 : αρκετά 

5: πολύ 
α) Εγώ                              1      2     3     4     5 

β) Προπονητής                   1      2     3     4     5 

γ) Γονείς                            1      2     3     4     5   

δ) Συναθλητές                    1      2     3     4     5 

 ε) Στενοί φίλοι                   1      2     3     4     5 
 

14. Πιστεύεις ότι αυτό το χρόνο θα έχεις 
καλύτερες επιδόσεις από πέρσι; 
Ναι, σίγουρα                                               1 
Ναι, µάλλον                                                2 
Περιµένω παρόµοιες επιδόσεις                       3 
Μάλλον όχι                                                  4 
Σίγουρα όχι                                                  5 

  
15.  Οι παρακάτω προτάσεις µπορεί να συµπληρώνουν τη φράση 

«ΟΠΟΤΕ ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΟΤΑΝ….» 
Σηµείωσε πόσο ταιριάζει η κάθε φράση από το 1 ως το 5 για εσένα, όπου (1) καθόλου ή 

σχεδόν καθόλου και (5) εντελώς ή σχεδόν εντελώς 
 

1. Κερδίζω άλλους αθλητές 1 2 3 4 5 
2. Είµαι ξεκάθαρα καλύτερος αθλητής 1 2 3 4 5 
3. Είµαι ο καλύτερος αθλητής από όλους 1 2 3 4 5 
4. Προσπαθώ σκληρά 1 2 3 4 5 
5. Βελτιώνοµαι πραγµατικά στο άθληµα µου 1 2 3 4 5 
6. Τα πάω καλύτερα από άλλους 1 2 3 4 5 
7. Φτάνω ένα στόχο που θέτω για τον εαυτό µου 1 2 3 4 5 
8. Ξεπερνώ τις δυσκολίες 1 2 3 4 5 
9. Πετυχαίνω σε κάτι που δεν µπορούσα να κάνω πριν 1 2 3 4 5 
10. Κατορθώνω κάτι που οι άλλοι δεν µπορούν να κάνουν 1 2 3 4 5 
11. Δείχνω σε άλλους ότι είµαι ο καλύτερος αθλητής 1 2 3 4 5 
12. ‘Τα δίνω όλα’ παίζοντας 1 2 3 4 5 
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16.Πριν πόσα χρόνια έµαθες να 
χρησιµοποιείς υπολογιστή (H/Υ)   ____ 
 17. Πως γνώρισες να χρησιµοποιείς Η/Υ; 
Από τους γονείς µου                                 1               
Από µαθήµατα στο σχολείο                       2 
Από φίλους µου στο σπίτι τους                  3 
Παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια                4 
Από τα αδέλφια µου                                 5 
Δεν γνωρίζω να χρησιµοποιώ Η/Υ              6 
 
18.Πριν πόσα χρόνια έµαθες να 
χρησιµοποιείς το Διαδίκτυο;  __ 
 19. Πως γνώρισες να χρησιµοποιείς το 
Διαδίκτυο; 
Από τους γονείς µου                                  1               
Από µαθήµατα στο σχολείο                         2 
Από φίλους µου στο σπίτι τους                    3 
Πηγαίνοντας σε Ίντερνετ-καφέ                    4 
Από τα αδέλφια µου                                   5 
Δεν γνωρίζω να χρησιµοποιώ το Διαδίκτυο    6 
 
20. Ποιες συσκευές χρησιµοποιείς για 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο; (δεκτές 
πολλαπλές απαντήσεις) 
Προσωπικό Η/Υ                                         1      
Η/Υ σε Internet cafe                                   2 
Η/Υ άλλου µέλους της οικογένειας                3 
Παιχνιδοµηχανή (Playstation, Xbox3, κα)       4  
Κινητό τηλέφωνο                                       5 
Tablet                                                       6 

 

21. Το τελευταίο τρίµηνο σε ποια από τα 
παρακάτω µέρη είχες πρόσβαση στο Διαδίκτυο 
χρησιµοποιώντας H/Y ή οποιαδήποτε άλλη 
συσκευή.         (Δεκτές πολλαπλές απαντήσεις) 
Στο σπίτι σου                                                  1 
Στη Σχολή / Στο Πανεπιστήµιο                          2 
Σε βιβλιοθήκη                                                 3 
Σε Internet καφέ                                             4 
Σε σπίτι φίλου                                                 5 
Σε όµιλο – κλάµπ                                             6 
Οπουδήποτε µέσω κινητού ή άλλης συσκευής     7 

 
 22.Το τελευταίο τρίµηνο πόσο συχνά 
χρησιµοποιείς Η/Υ ή κάποια άλλη συσκευή 
ώστε να συνδεθείς στο Διαδίκτυο; 
Είµαι σχεδόν συνέχεια online µε κάποιο τρόπο    1 
Σχεδόν κάθε ώρα της ηµέρας µου                      2 
Ανά 2-3 ώρες της ηµέρας µου                            3 
Τουλάχιστον 1 φορά αλλά όχι περισσότερο από 
δύο-τρείς φορές / ηµέρα                                   4 
Αρκετές φορές την εβδοµάδα                            5 
Λίγες φορές το µήνα                                            6 

 
23.Το τελευταίο τρίµηνο πόσες ώρες την ηµέρα 
περνάς κάνοντας οτιδήποτε στο Διαδίκτυο; 
Λιγότερο από 1 ώρα                                        1 
2 – 3 ώρες                                                     2 
3 – 5 ώρες                                                     3 
5 – 8 ώρες                                                     4 
8 – 10 ώρες                                                   5 
Πάνω από 10 ώρες                                         6 
 

 
 

 
24.Το τελευταίο τρίµηνο τι από αυτά έκανες στο Διαδίκτυο;   

Σηµείωσε µε κύκλο λαµβάνοντας  υπόψη σου ότι οι αριθµοί  αντιστοιχούν στα : 
0: σχεδόν ποτέ, 1  : µερικές φορές το χρόνο, 2 : µια δυο φορές το µήνα 

3  : τουλάχιστον µια φορά τη βδοµάδα, 4 : σχεδόν κάθε µέρα, 5 : πολλές φορές την ηµέρα 
 

1. Ανταλλαγή e-mail µε φίλους και συγγενείς; 0 1 2 3 4 5 
2. Ανταλλαγή e-mail για λόγους εργασίας ή σπουδών; 0 1 2 3 4 5 
3. Αναζητάς πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες; 0 1 2 3 4 5 
4. Αναζητάς πληροφορίες για λόγους εργασίας-σπουδών; 0 1 2 3 4 5 
5. Αναζητάς γενικές πληροφορίες; 0 1 2 3 4 5 
6. Παίζεις διαδικτυακά παιχνίδια; 0 1 2 3 4 5 
7. Διαβάζεις τα νέα (ειδησεογραφικά site, εφηµερίδες); 0 1 2 3 4 5 
8. Επισκέπτεσαι ιστοσελίδες µε πορνογραφικό υλικό; 0 1 2 3 4 5 
9. Κατεβάζεις µουσική, βίντεο ή άλλο υλικό; 0 1 2 3 4 5 
10. Αγοράζεις προϊόντα; 0 1 2 3 4 5 
11. Αναζητάς πληροφορίες για αθλητικά γεγονότα; 0 1 2 3 4 5 
12. Συζήτηση µε άλλους σε πραγµατικό χρόνο (chat) 0 1 2 3 4 5 
13. Συζήτηση µε ανάρτηση µηνυµάτων σε boards, forums 0 1 2 3 4 5 
14. Σε site κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, twitter, κλπ) 0 1 2 3 4 5 
15. Τζογάρεις σε ιστοσελίδες τυχερών παιχνιδιών; 0 1 2 3 4 5 
16. “Σερφάρεις“ τυχαία, χωρίς συγκεκριµένο σκοπό; 0 1 2 3 4 5 
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Παίζεις ηλεκτρονικά παιχνίδια στο Διαδίκτυο τουλάχιστο µια φορά την εβδοµάδα; 
 Αν ναι, συµπλήρωσε αυτή τη σελίδα 

 
25. Οι παρακάτω προτάσεις µπορεί να συµπληρώνουν τη φράση 

«ΟΠΟΤΕ ΠΑΙΖΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΟΤΑΝ….» 

Σηµείωσε πόσο ταιριάζει η κάθε φράση από το 1 ως το 5 για εσένα, όπου (1) καθόλου ή 
σχεδόν καθόλου και (5) εντελώς ή σχεδόν εντελώς 

 
17. Κερδίζω άλλους παίκτες 1 2 3 4 5 
18. Είµαι ξεκάθαρα καλύτερος παίκτης 1 2 3 4 5 
19. Είµαι ο καλύτερος παίκτης από όλους 1 2 3 4 5 
20. Προσπαθώ σκληρά 1 2 3 4 5 
21. Βελτιώνοµαι πραγµατικά στο παιχνίδι µου 1 2 3 4 5 
22. Τα πάω καλύτερα από άλλους 1 2 3 4 5 
23. Φτάνω ένα στόχο που θέτω για τον εαυτό µου 1 2 3 4 5 
24. Ξεπερνώ τις δυσκολίες 1 2 3 4 5 
25. Πετυχαίνω σε κάτι που δεν µπορούσα να κάνω πριν 1 2 3 4 5 
26. Κατορθώνω κάτι που οι άλλοι δεν µπορούν να κάνουν 1 2 3 4 5 
27. Δείχνω σε άλλους ότι είµαι ο καλύτερος 1 2 3 4 5 
28. ‘Τα δίνω όλα’ παίζοντας 1 2 3 4 5 

 
26. Διάλεξε αν συµφωνείς ή όχι µε τις παρακάτω προτάσεις   

1. Βλέπω ότι ασχολούµαι πολύ µε ηλεκτρονικά 
παιχνίδια Ναι Όχι 

2. Αν προσπαθήσω ή µε αναγκάσουν να 
σταµατήσω να παίζω, τότε µου βγαίνει άγχος, 
εκνευρισµός ή θυµός  

Ναι Όχι Δεν θέλω να 
προσπαθήσω 

Δεν υπάρχει 
λόγος / δεν µε 
ανάγκασαν 

3. Πρέπει να παίζω όλο και πιο πολύ για να είµαι 
ευχαριστηµένος Ναι Όχι 

Παίζω όλες τις ώρες 
που µπορώ / που µε 

αφήνουν 
4. Δεν πετυχαίνω να ελέγξω ή να ελαττώσω το 
πόσο παίζω Ναι Όχι Δεν προσπάθησα 

5. Έχω χάσει το ενδιαφέρον µου για κάτι που 
µου άρεσε να κάνω παλιότερα 
 (π.χ µπάσκετ, ποδήλατο, µουσική, άλλα χόµπι) 
αλλά όχι για τα παιχνίδια 

Καθόλου Ελάχιστα Αρκετά Πολύ 

6. Μπορεί να µου δηµιουργούν κάποια 
προβλήµατα τα παιχνίδια αλλά θέλω να συνεχίσω 
να παίζω 

Ναι Όχι 
Δεν µου 

δηµιουργούν 
προβλήµατα 

7. Έχω πει ψέµατα για το πόσο παίζω ή έχω 
κρύψει το πόσο ακριβώς παίζω Ποτέ 1-2 

φορές 
Μερικές 
φορές Συχνά 

8. Όταν παίζω ξεφεύγω από άσχηµα 
συναισθήµατα που είχα πριν και αυτό µου 
χρειάζεται, µου αρέσει 

Ποτέ 1-2 
φορές 

Μερικές 
φορές Συχνά 

9. Το πόσο ασχολούµαι µε τα παιχνίδια µου έχει 
στοιχήσει στο σχολείο ή στις σχέσεις µε τους 
φίλους µου (ή έχω κινδυνέψει να µου στοιχήσει). 

Ποτέ 1-2 
φορές 

Μερικές 
φορές Συχνά 

 
27. Ποια είναι τα δύο αγαπηµένα σου παιχνίδια στο Διαδίκτυο; 

Α. _______________________________ 
Β. _______________________________ 
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28. Έχεις δεχθεί παρενόχληση µέσω του διαδικτύου το τελευταίο εξάµηνο; 

 (τσέκαρε ότι ισχύει) 
1. Όχι, καθόλου  
2. Ναι, διάφορες προσβολές  
3. Ναι, ανεπιθύµητες ερωτικές προτάσεις από άτοµο που είχα γνωρίσει εκτός Διαδικτύου  
4. Ναι, ανεπιθύµητες ερωτικές προτάσεις από άτοµο που γνώρισα στο Διαδίκτυο  
5. Ναι, απειλές ότι θα µου κάνουν κακό  
6.  Ναι, απειλές ότι θα βγάλουν προσωπικά µου δεδοµένα στο Διαδίκτυο (φωτό, βίντεο, κλπ)  
7.  Ναι, απειλές ότι θα µάθουν άσχηµα πράγµατα για µένα   

 
 

 29.Αν ναι, τι έκανες αφού σε παρενόχλησαν;   
Το αγνόησα                                             1 
Το είπα σε φίλους µου                                2 
 Το είπα στους γονείς µου                           3  
Το είπα σε έναν καθηγητή/προπονητή          4 
Το είπα σε µια γραµµή βοήθειας                  5 
Τους αντιστάθηκα                                     6 
Παρενόχλησα και εγώ                                7 

 
 
 

  30. Αν ναι, πόσο σε επηρέασε αυτή η 
παρενόχληση;  
 
Σχεδόν καθόλου                                                1      
Λίγο                                                                 2 
Αρκετά                                                             3 
Πολύ                                                                4 

 
 

 
 
 

 
31. Έχεις παρενοχλήσει κάποιο άτοµο µέσω του διαδικτύου το τελευταίο 

εξάµηνο; (τσέκαρε ότι ισχύει) 
1. Όχι, καθόλου  
2. Ναι, έχω προσβάλει κάποιο άτοµο   
3. Ναι, έχω κάνει ερωτικές προτάσεις σε κάποιο άτοµο που δεν µου έδωσε τέτοια αφορµή  
4. Ναι, έχω απειλήσει ότι θα του κάνω κακό  
5. Ναι, έχω απειλήσει ότι θα βγάλω προσωπικά του δεδοµένα στο Διαδίκτυο (φωτό, βίντεο, κλπ)  
6. Ναι, έχω απειλήσει ότι θα µάθουν άσχηµα πράγµατα για αυτό στη τάξη  

 
 

 32. Αν ναι, γιατί το παρενόχλησες;   
Για πλάκα                                             1 
Κατά λάθος, χωρίς να το σκεφτώ                 2 
 Με είχε παρενοχλήσει πριν                         3  
Για εκδίκηση από άλλο γεγονός                    4 
Επειδή το ζηλεύω                                       5 
Για να µε προσέξει                                      6 
Παρενόχλησα και εγώ                                 7 

 
 
 

  33. Αν ναι, πόσο το επηρέασε αυτή η 
παρενόχληση;  
 
Σχεδόν καθόλου                                                1      
Λίγο                                                                 2 
Αρκετά                                                             3 
Πολύ                                                                4 
Δεν ξέρω                                                          5 

 
 

 
 
 

 
  



 8 

34. Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις εφόσον χρησιµοποιείς το Διαδίκτυο και για 
τζόγο 

 
Σηµείωσε την επιλογή που σε αντιπροσωπεύει σε κάθε ερώτηση 

 Ναι Όχι 
1. Παίζω διαδικτυακά παιχνίδια τζόγου χωρίς πραγµατικά χρήµατα (π.χ Zynga poker)   
2. Παίζω και πραγµατικά χρήµατα σε αυτά τα παιχνίδια τζόγου στο Διαδίκτυο    
3. Στοιχηµατίζω για αθλητικούς αγώνες στο Διαδίκτυο µε χρήµατα   
4. Τζογάρω σε διαδικτυακά καζίνο µε πραγµατικά χρήµατα 
5. Στοιχηµατίζω για αγώνες διαδικτυακού παιχνιδιού (π.χ LoL, DOTA) µε χρήµατα 

  

  

 
35. Αν απάντησες «Σωστό» σε κάτι από τα παραπάνω, παρακαλώ απάντησε και στα παρακάτω 

 
Κατά τον προηγούµενο χρόνο πόσο συχνά βρήκες τον εαυτό 
σου να σκέφτεται τον τζόγο ή να σχεδιάζεις να τζογάρεις; Ποτέ 1-2 φορές Μερικές φορές Συχνά 

Κατά τη διάρκεια του προηγούµενου χρόνου χρειάστηκε να 
τζογάρεις µε ολοένα και περισσότερα χρήµατα ώστε να λάβεις 
την ευχαρίστηση που θέλεις; 

Ναι Όχι	  

Κατά τον προηγούµενο χρόνο ξόδεψες ποτέ πολύ περισσότερα 
από ότι σχεδίαζες να τζογάρεις; Ποτέ	   1-2 φορές Μερικές φορές Συχνά	  

Κατά τον προηγούµενο χρόνο έχεις αισθανθεί ποτέ άσχηµα ή 
απηυδισµένος όταν προσπαθείς να ελαττώσεις ή να µειώσεις το 
τζογάρισµα; 

Ποτέ	   1-2 φορές Μερικές φορές Συχνά	  

Δεν	  
προσπάθησα	  

Κατά τον προηγούµενο χρόνο πόσο συχνά τζογάρησες για να 
βοηθηθείς να αποδράσεις από προβλήµατα ή όταν αισθάνεσαι 

άσχηµα; 
Ποτέ	   1-2 φορές Μερικές φορές Συχνά	  

Κατά τον προηγούµενο χρόνο αφού είχες χάσει χρήµατα 
τζογάροντας επέστρεψες µία άλλη µέρα για να προσπαθήσεις 

να κερδίσεις πίσω τα χαµένα; 
Ποτέ	  

Λιγότερες 
από τις 
µισές 
φορές 

Π
ερισσότερες 
από τις µισές 
φ
ορές 

Κάθε φορά	  

Κατά τον προηγούµενο χρόνο το τζογάρισµα σου σε οδήγησε 
να πεις ποτέ ψέµατα στην οικογένεια σου; Ποτέ	   1-2 φορές Μερικές φορές Συχνά	  

Κατά τον προηγούµενο χρόνο πήρες ποτέ χρήµατα από κάποια 
από αυτές τις πηγές χωρίς άδεια ώστε να ξοδέψεις στο τζόγο 
Α. Χρήµατα για φαγητό ή µεταφορικά έξοδα για τη σχολή; 
Β. Χρήµατα από την οικογένεια σου; 
Γ. Χρήµατα από κάποιον εκτός της οικογένειας σου; 

Ποτέ	   1-2 φορές Μερικές φορές Συχνά	  

Κατά τον προηγούµενο χρόνο σε έχει οδηγήσει ποτέ το 
τζογάρισµα να 
Α. Έχεις καυγάδες µε την οικογένεια, τους φίλους σου ή 
άλλους;  
Β. ή να χάσεις µαθήµατα; 

Ποτέ	   1-2 φορές Μερικές φορές Συχνά	  
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36.Ποια κοινωνικά δίκτυα χρησιµοποιείτε; 
 (Επέλεξε όποιες επιλογές ισχύουν) 

 
α. Facebook  β. Τwitter  γ. Instagram  δ. Linkedin  ε. Snapchat  ζ. Myspace  η.Google+   θ.YouTube 

 
 ι .Tumblr  κ. Pinterest λ. Διατηρώ προσωπικό blog µ. Κάποιο άλλο; ___________ 

 
37. Ποιο χρησιµοποιείτε περισσότερο; ____________ 

 
16. Εφόσον χρησιµοποιείς κάποιες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης σου αρέσει να.. 

Σηµείωσε µε κύκλο λαµβάνοντας υπόψη σου ότι οι αριθµοί  αντιστοιχούν στα : 
0: δεν µου αρέσει, 1: ελάχιστα µε ενδιαφέρει, 2: µου αρέσει λίγο, 3 : µου αρέσει αρκετά,  

4 : µου αρέσει πολύ, 5: είναι κάτι που είναι απαραίτητο για µένα 
 

1. Δηµιουργώ ένα προφίλ µε πληροφορίες για τα επιτεύγµατα µου 0 1 2 3 4 5 
2. Παρακολουθώ τις εξελίξεις στον χώρο του αθλήµατος µου 0 1 2 3 4 5 
3. Επικοινωνώ µε άλλους Έλληνες αθλητές  0 1 2 3 4 5 
4. Επικοινωνώ µε ξένους αθλητές 0 1 2 3 4 5 
5. Παρακολουθώ τι κάνουν οι ανταγωνιστές µου 0 1 2 3 4 5 
6. Μαθαίνω άµεσα τα νέα των κοντινών φίλων µου  0 1 2 3 4 5 
7. Έχω µεγάλο αριθµό φίλων ενώ εκτός Διαδικτύου έχω λίγους 0 1 2 3 4 5 
8. Παρακολουθώ τη καθηµερινότητα των άλλων επαφών µου 0 1 2 3 4 5 
9. Επικοινωνώ άµεσα µε όποιον φίλο/η συνδέεται την ίδια στιγµή 0 1 2 3 4 5 
10. Φτιάχνω ένα προφίλ που µπορούν να δουν χιλιάδες άλλοι 0 1 2 3 4 5 
11. Ξεχνάω τα προβλήµατα µου όσο ασχολούµαι µε την ιστοσελίδα 0 1 2 3 4 5 
12. Μου αρέσει η αίσθηση να ανήκω σε µία µεγάλη οµάδα – παρέα 0 1 2 3 4 5 
13. Προτείνω δικές µου προτιµήσεις σε µουσική, βιβλία, έργα, σε άλλους  0 1 2 3 4 5 
14. Για κοινωνικοποίηση µε άτοµα όµοιων προτιµήσεων µε εµένα 0 1 2 3 4 5 
15. Με κάνει να αισθάνοµαι ασφάλεια στις κοινωνικές µου επαφές 0 1 2 3 4 5 
16. Προτιµώ να µην έρχοµαι πολύ κοντά µε άλλους ανθρώπους  0 1 2 3 4 5 
17. Δεν έχει σηµασία το πώς είµαι στην εµφάνιση για να κάνω φίλους 0 1 2 3 4 5 
18. Κρατάω επαφή µε φίλους που είναι µακριά µου 0 1 2 3 4 5 
19. Χρησιµοποιώ εφαρµογές – παιχνίδια της ιστοσελίδας 0 1 2 3 4 5 
20. Αναπαράγω ενδιαφέρουσες ειδήσεις και νέα από άλλες πηγές 0 1 2 3 4 5 
21. Αναπαράγω ενδιαφέρουσες αναρτήσεις από το δίκτυο (tweets, posts) 0 1 2 3 4 5 
22. Λαµβάνω υποδείξεις και βοήθεια για ένα πρόβληµα µου 0 1 2 3 4 5 
23. Μου δίνεται χώρος να εκφράσω την άποψη µου 0 1 2 3 4 5 
24. Καταγράφω τις σκέψεις µου και τις βάζω σε µία σειρά και για µένα  0 1 2 3 4 5 
25. Περνάω την ώρα µου όταν δεν έχω κάτι καλύτερο να κάνω  0 1 2 3 4 5 
26. Αναζητώ ερωτικές γνωριµίες 0 1 2 3 4 5 
27. Προσπαθώ να γνωρίσω άτοµα σε ένα νέο περιβάλλον που βρέθηκα λόγω 
προπονήσεων 0 1 2 3 4 5 

28. Κρατώ επαφή µε άτοµα από τα οποία αποµακρύνθηκα λόγω 
προπονήσεων 0 1 2 3 4 5 

29. Με κάνει ν’αισθάνοµαι καλά όταν σχολιάζουν θετικά τις αναρτήσεις µου 0 1 2 3 4 5 
30. Μου αρέσει να βλέπω ότι καινούργιο έχει ανέβει στο ενδιάµεσο και να 
απαντώ αν χρειάζεται άµεσα 0 1 2 3 4 5 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
 

Οnline Cognitions Scale (OCS)  (Davis, 2002)                                                                         

Απόδοση-προσαρµογή για τον Ελληνικό πληθυσµό κατόπιν αδείας: Γ. Φλώρος και συνεργάτες 

Αυτό το ερωτηµατολόγιο αφορά τις σκέψεις σας που σχετίζονται µε το Διαδίκτυο. 

 Στις επόµενες ερωτήσεις απαντήστε στο χώρο δεξιά τους µε έναν αριθµό µεταξύ του 1 και του 7 
σύµφωνα µε τη παρακάτω κλίµακα.  

   Διαφωνώ απολύτως         1      2      3      4       5      6      7          Συµφωνώ απολύτως 

Παράδειγµα:   #.  Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. 

Εδώ, θα συµφωνούσατε απολύτως και θα βάζατε στο τετράγωνο τον αριθµό επτά. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

1.Αισθάνοµαι περισσότερο άνετα παρά ποτέ όταν είµαι συνδεδεµένος/η στο Διαδίκτυο.  

2.Ελάχιστοι άνθρωποι µε αγαπούν εκτός από όσους γνωρίζω στο Διαδίκτυο.  

3.Αισθάνοµαι περισσότερη ασφάλεια παρά ποτέ, όταν είµαι στο Διαδίκτυο.  

4.Συχνά εξακολουθώ να έχω σκέψεις σχετικά µε κάτι που βίωσα στο Διαδίκτυο αρκετά αφότου 

έχω διακόψει τη σύνδεση. 
 

5.Όταν είµαι στο Διαδίκτυο συχνά αισθάνοµαι ένα είδος ‘έξαψης’ ή συναισθηµατικής ικανοποίησης.  

6.Μπορείς να γνωρίσεις έναν άνθρωπο καλύτερα στο Διαδίκτυο από ότι πρόσωπο-µε-πρόσωπο.  

7.Συχνά αισθάνοµαι γαλήνη όταν είµαι συνδεδεµένος/η στο Διαδίκτυο.  

8.Μπορώ να είµαι ο εαυτός µου όταν είµαι συνδεδεµένος/η στο Διαδίκτυο.  

9.Εισπράττω περισσότερο σεβασµό συνδεδεµένος/η στο Διαδίκτυο από όσο στη ‘πραγµατική ζωή’.  

10.Χρησιµοποιώ το Διαδίκτυο περισσότερο από ότι θα έπρεπε.  

11.Οι άλλοι παραπονούνται ότι χρησιµοποιώ το Διαδίκτυο υπερβολικά πολύ.  

12. Δεν µένω στο Διαδίκτυο περισσότερο από ότι είχα σχεδιάσει.  

13.Οι άνθρωποι µε αποδέχονται για αυτό που είµαι, όταν βρίσκοµαι στο Διαδίκτυο.  

14.Οι διαδικτυακές σχέσεις µπορεί να προσφέρουν µεγαλύτερη πληρότητα από ότι οι σχέσεις 

εκτός του Διαδικτύου. 
 

15.Όταν δεν είµαι συνδεδεµένος-η, συχνά σκέφτοµαι το Διαδίκτυο.  

16.Είµαι στη καλύτερη µου φάση, όταν είµαι συνδεδεµένος-η στο Διαδίκτυο.  

17.Ο κόσµος έξω από το Διαδίκτυο είναι λιγότερο συναρπαστικός από ότι µπορείς να κάνεις 

συνδεδεµένος/η στο Διαδίκτυο. 
 

18.Θα ήθελα οι φίλοι και η οικογένεια µου να ήξεραν πως µε εκτιµούν οι άνθρωποι στο Διαδίκτυο.  

19.Το Διαδίκτυο είναι περισσότερο ‘πραγµατικό’ από ότι η πραγµατική ζωή.  

20.Όταν είµαι στο Διαδίκτυο δεν σκέφτοµαι τις υποχρεώσεις µου.  

21.Δεν µπορώ να σταµατήσω να σκέφτοµαι για το Διαδίκτυο.  



 11 

22.Αισθάνοµαι λιγότερο µόνος/η όταν είµαι στο διαδίκτυο  

23.Δεν µπορώ να δω τον εαυτό µου να είναι ποτέ χωρίς το Διαδίκτυο για πολύ χρόνο  

24.Το Διαδίκτυο είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι της ζωής µου.  

25.Αισθάνοµαι αβοήθητος/η όταν δεν έχω πρόσβαση στο Διαδίκτυο  

26.Λέω ή κάνω πράγµατα στο Διαδίκτυο που δεν θα µπορούσα ποτέ να κάνω έξω από αυτό.  

27.Όταν δεν έχω τίποτα καλύτερο να κάνω, συνδέοµαι στο Διαδίκτυο.  

28.Βρίσκω ότι συνδέοµαι στο Διαδίκτυο περισσότερο όταν έχω κάτι άλλο που θα έπρεπε να κάνω.  

29.Όταν είµαι συνδεδεµένος/η στο Διαδίκτυο δεν χρειάζεται να σκέφτοµαι προβλήµατα που 

υπάρχουν έξω από αυτό. 
 

30.Μερικές φορές χρησιµοποιώ το Διαδίκτυο για να αναβάλλω να κάνω κάτι άλλο.  

31.Όταν είµαι συνδεδεµένος/η στο Διαδίκτυο, µπορώ να µην έχω σκοτούρες.  

32.Συχνά χρησιµοποιώ το Διαδίκτυο ώστε να αποφύγω να κάνω πράγµατα που µου είναι 

δυσάρεστα. 
 

33.Το να χρησιµοποιώ το Διαδίκτυο είναι ένας τρόπος να ξεχνώ τα πράγµατα που πρέπει, αλλά 

πραγµατικά δε θέλω να κάνω. 
 

34.Παρά το ότι υπάρχουν φορές που θα ήθελα, δε µπορώ να ελαττώσω τη χρήση µου του 

Διαδικτύου. 
 

35.Με ενοχλεί η ανικανότητα µου να σταµατήσω να χρησιµοποιώ τόσο πολύ το Διαδίκτυο.  

36.Η χρήση µου του Διαδικτύου µερικές φορές φαίνεται ότι είναι πέρα από τον έλεγχο µου  

 

Οι επόµενες ερωτήσεις απαντώνται επιλέγοντας αν σου ταιριάζουν ή όχι 
  

 Σωστό Λάθος 
6. Αισθάνεσαι να σε απασχολεί συνεχώς η σύνδεση µε το Διαδίκτυο  

(π.χ.  σκέφτεσαι την προηγούµενη δραστηριότητά σου στο Διαδίκτυο ή 
ανυποµονείς για την επόµενη;) 

  

7. Νιώθεις ανήσυχος, κακόκεφος, θλιµµένος ή νευρικός όταν επιχειρείς να 
περιορίσεις ή να διακόψεις τη χρήση του Διαδικτύου;  

  

8. Αισθάνεσαι την ανάγκη να χρησιµοποιήσεις το Διαδίκτυο για περισσότερο 
χρόνο προκειµένου αυτό να σου προσφέρει ικανοποίηση; 

  

9. Έχεις κάνει επανειληµµένα  αποτυχηµένες προσπάθειες να ελέγξεις,     
 να περιορίσεις ή να σταµατήσεις τη χρήση του Διαδικτύου; 

  

10. Παραµένεις σε σύνδεση µε το διαδίκτυο για περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι αρχικά 
σχεδιάζεις;  

  

11. Διακινδυνεύεις  ποτέ να χάσεις µία σηµαντική σχέση, δουλειά, εκπαιδευτική ή 
επαγγελµατική ευκαιρία εξαιτίας της ενασχόλησής σου µε το Διαδίκτυο; 

  

12. Έχει χρειαστεί να πεις ψέµατα στα µέλη της οικογένειάς σου, στο γιατρό σου ή 
σε κάποιον άλλο, προκειµένου να αποκρύψεις το µέγεθος της εµπλοκής  σου 
σε σχέση µε το Διαδίκτυο;  

  

13. Χρησιµοποιείς το Διαδίκτυο ως µέσο διαφυγής από τα προβλήµατά σου ή ως 
µέσο ανακούφισης από µία στενάχωρη διάθεση (π.χ. αισθήµατα αβοηθησίας, 
ενοχής, άγχους ή κατάθλιψης); 

  

  



 12 

Κ.Ε.ΕΦ.Υ (Κ.Σιώµος και συνεργάτες,2009) 
 

Σηµείωσε µε κύκλο τον αριθµό που σε αντιπροσωπεύει σε κάθε ερώτηση λαµβάνοντας 
υπόψη σου ότι οι αριθµοί  αντιστοιχούν στα παρακάτω: 

1: καθόλου 
2: σπάνια 

3 : περιστασιακά 
4 : συχνά 
5: πάντα 

 
1. Πόσο συχνά διαπιστώνεις ότι παραµένεις σε σύνδεση µε τον υπολογιστή 

(login), περισσότερο από ότι αρχικά σκόπευες; 1 2 3 4 5 

2. Πόσο συχνά παραµελείς την απασχόληση στο σπίτι, προκειµένου να 
περάσεις περισσότερο χρόνο σε σύνδεση µε τον υπολογιστή; 1 2 3 4 5 

3. Πόσο συχνά προτιµάς την συγκίνηση που σου προσφέρει η ενασχόληση µε 
το υπολογιστή, από την επαφή µε ένα δικό σου πρόσωπο; 1 2 3 4 5 

4. Πόσο συχνά δηµιουργείς νέες φιλίες µε άλλους χρήστες υπολογιστή; 1 2 3 4 5 

5. Πόσο συχνά οι άνθρωποι του περιβάλλοντός σου διαµαρτύρονται για το 
χρόνο που περνάς σε σύνδεση µε τον υπολογιστή; 1 2 3 4 5 

6. Πόσο συχνά οι βαθµοί ή η σχολική σου απόδοση επηρεάζονται αρνητικά, 
λόγω του χρόνου που περνάς σε σύνδεση µε τον υπολογιστή; 1 2 3 4 5 

7. Πόσο συχνά ελέγχεις το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail), πριν από  κάτι 
άλλο που πρέπει να κάνεις; 1 2 3 4 5 

8. Πόσο συχνά η µαθητική σου απόδοση ή η παραγωγικότητα επηρεάζεται 
αρνητικά εξαιτίας της ενασχόλησης σου µε τον υπολογιστή; 1 2 3 4 5 

9. Πόσο συχνά προσπαθείς να δικαιολογηθείς ή λές ψέµατα, όταν κάποιος σε 
ρωτά τι ακριβώς κάνεις, όταν είσαι σε σύνδεση µε τον υπολογιστή; 1 2 3 4 5 

10. Πόσο συχνά απωθείς τις δυσάρεστες σκέψεις για τη ζωή σου, 
χρησιµοποιώντας καθησυχαστικές σκέψεις που σχετίζονται µε τη χρήση του 
υπολογιστή ; 

1 2 3 4 5 

11. Πόσο συχνά συλλαµβάνεις τον εαυτό σου να ανυποµονεί να ασχοληθεί και 
πάλι µε τον υπολογιστή; 1 2 3 4 5 

12. Πόσο συχνά νιώθεις το φόβο πως η ζωή χωρίς τον υπολογιστή θα ήταν 
βαρετή, κενή και δίχως χαρά; 1 2 3 4 5 

13. Πόσο συχνά γίνεσαι απότοµος, φωνάζεις ή αντιδράς µε εκνευρισµό, αν 
κάποιος σε ενοχλήσει κατά τη διάρκεια της σύνδεσής σου µε τον 
υπολογιστή; 

1 2 3 4 5 

14. Πόσο συχνά χάνεις τον ύπνο σου, εξαιτίας της µεταµεσονύχτιας σύνδεσής 
σου µε τον υπολογιστή; 1 2 3 4 5 

15. Πόσο συχνά νιώθεις να σε απασχολεί η σύνδεση, ενώ βρίσκεσαι εκτός 
υπολογιστή και πόσο συχνά φαντασιώνεσαι ότι είσαι σε σύνδεση µε τον 
υπολογιστή; 

1 2 3 4 5 

16. Πόσο συχνά συλλαµβάνεις τον εαυτό σου να λέει κατά τη διάρκεια της 
σύνδεσης µε τον υπολογιστή «λίγα µόνο λεπτά ακόµα;» 1 2 3 4 5 

17. Πόσο συχνά κάνεις προσπάθειες να περιορίσεις το χρόνο που περνάς σε 
σύνδεση µε τον υπολογιστή και αποτυγχάνεις; 1 2 3 4 5 

18. Πόσο συχνά προσπαθείς να κρύψεις το χρόνο που έχεις περάσει σε 
σύνδεση µε τον υπολογιστή; 1 2 3 4 5 

19. Πόσο συχνά προτιµάς να περάσεις περισσότερο χρόνο σε σύνδεση µε τον 
υπολογιστή απ’ ότι να βγεις έξω µε φίλους; 1 2 3 4 5 

20. Πόσο συχνά, όταν βρίσκεσαι εκτός σύνδεσης, νιώθεις θλιµµένος, 
κακόκεφος ή νευρικός, κάτι που εξαφανίζεται όταν επιστρέφεις στη 
σύνδεση µε τον υπολογιστή; 

1 2 3 4 5 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 Ε.Γ.Υ - 28 
 
Παρακαλούµε διάβασε τα παρακάτω προσεκτικά : 
 
Θα θέλαµε να ξέρουµε αν είχες κάποια ενοχλήµατα και γενικά πως ήταν η υγεία σου τις 
τελευταίες εβδοµάδες. Παρακαλούµε να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις στις σελίδες 
που ακολουθούν, υπογραµµίζοντας απλά την απάντηση που νοµίζεις ότι σου ταιριάζει 
καλύτερα. Πρόσεξε, θέλουµε να ξέρουµε τα τωρινά και πρόσφατα ενοχλήµατα σου και όχι 
εκείνα που είχες στο παρελθόν. 
 
Έχει σηµασία να προσπαθήσεις να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. 
 
Ευχαριστούµε πολύ για τη συνεργασία σου. 
 
 
ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ 
 

Al 
 

Αισθάνεσαι εντελώς καλά 
και απόλυτα υγιής; 

Καλύτερα 
από ότι 
συνήθως 

Το ίδιο όπως 
συνήθως 

Χειρότερα από 
ότι συνήθως 

Πολύ χειρότερα 
απ’οτι συνήθως 

A2 Νιώθεις την ανάγκη για 
κάτι τονωτικό; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

A3 
 

Νιώθεις εξαντληµένος/η 
και κακοδιάθετος; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

A4 Έχεις αισθανθείς πως 
είσαι άρρωστος/η; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

A5 Έχεις καθόλου πόνους 
στο κεφάλι; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

A6 Νιώθεις σφίξιµο ή βάρος 
στο κεφάλι; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

A7 Έχεις περιόδους που να 
αισθάνεσαι κρυάδες ή 
εξάψεις; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

Μάλλον περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

 
Bl  
     

Έχεις ξαγρυπνήσει 
πολλές 
φορές επειδή ήσουν 
ανήσυχος/η; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’οτι συνήθως  

Μάλλον περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

B2   Έχεις δυσκολία να 
συνεχίσεις τον ύπνο σου 
χωρίς διακοπές από τη 
στιγµή που θα 
αποκοιµηθείς;              

Καθόλου 
  

Όχι περισσότερο 
απ’οτι συνήθως  

Μάλλον περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

B3 
     

Έχεις αισθανθεί να 
βρίσκεσαι συνεχώς κάτω 
από πίεση; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’οτι συνήθως  

Μάλλον περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

B4  Είσαι οξύθυµος και 
αρπάζεσαι εύκολα; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’οτι συνήθως  

Μάλλον περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

B5    Φοβάσαι ή 
πανικοβάλλεσαι  
χωρίς σοβαρό λόγο; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’οτι συνήθως  

Μάλλον περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

B6 Αισθάνεσαι πως δεν 
αντέχεις άλλο; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’οτι συνήθως  

Μάλλον περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

B7  Αισθάνεσαι συνεχώς 
νευρικός/η και σε 
υπερδιέγερση; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’οτι συνήθως  

Μάλλον περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 
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ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ 

 
 

Dl Σκέφτεσαι πως δεν αξίζεις 
τίποτα; Καθόλου Όχι περισσότερο 

απ’οτι συνήθως 
Μάλλον 

περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

D2  Έχεις αισθανθεί πως η ζωή 
είναι χωρίς καµµιά ελπίδα; Καθόλου Όχι περισσότερο 

απ’οτι συνήθως 
Μάλλον 

περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

D3  Έχεις αισθανθεί ότι δεν 
αξίζει κανείς να ζει; Καθόλου 

Όχι περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

Μάλλον 
περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

D4  Σου έχει περάσει απ’το 
µυαλό η πιθανότητα να 
δώσεις τέλος στη ζωή σου;
  

Σίγουρα όχι Δεν νοµίζω Πέρασε από το 
µυαλό µου 

Σίγουρα µου έχει 
περάσει 

D5   Βρήκες µερικές φορές ότι 
δεν µπορούσες να κάνεις 
τίποτα γιατί τα νεύρα σου 
ήταν σε άσχηµη 
κατάσταση; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

Μάλλον 
περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

D6 Έχεις πιάσει τον εαυτό σου 
να εύχεται να ήσουν 
πεθαµένος/η και να είχες 
ξεµπερδέψει µε όλα; 

Καθόλου Όχι περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

Μάλλον 
περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

Πολύ περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

D7  Βρίσκεις πως η ιδέα να 
δώσεις τέλος στη ζωή σου 
έρχεται συνέχεια στο 
µυαλό σου; 

Καθόλου Δεν νοµίζω Πέρασε από το 
µυαλό µου 

Σίγουρα µου έχει 
περάσει 

  

C1  
     

Έχεις καταφέρει να είσαι 
δραστήριος και πάντα 
απασχοληµένος/η; 

Περισσότερο 
από ότι 
συνήθως 

Το ίδιο όπως 
συνήθως 

Μάλλον 
λιγότερο απ’οτι 
συνήθως 

Πολύ λιγότερο 
απ’οτι συνήθως 

C2   Σου παίρνει περισσότερο 
χρόνο να κάνεις τις 
δουλειές σου; 

Γρηγορότερα 
απ’οτι συνήθως 

Το ίδιο όπως 
συνήθως 

Περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

Πολύ 
περισσότερο 
απ’οτι συνήθως 

C3 
     

Έχεις αισθανθεί πως σε 
γενικές γραµµές τα 
καταφέρνεις καλά; 

Καλύτερα από 
ότι συνήθως 

Περίπου το 
ίδιο 

Χειρότερα από 
ότι συνήθως 

Πολύ χειρότερα 
 

C4  Είσαι ικανοποιηµένος/η 
µε τον τρόπο που εκτελείς 
τις δουλειές σου;  

Περισσότερο 
ικανοποιηµένος 

Περίπου το 
ίδιο όπως 
συνήθως 

Λιγότερο 
ικανοποιηµένος/
η απ’οτι 
συνήθως 

Πολύ λιγότερο 
ικανοποιηµένος 

C5    Έχεις αισθανθεί πως 
παίζεις χρήσιµο ρόλο σε 
ότι γίνεται γύρω σου; 

Περισσότερο 
από ότι 
συνήθως 

Το ίδιο όπως 
συνήθως 

Λιγότερο 
χρήσιµο απ’οτι 
συνήθως 

Πολύ λιγότερο 
χρήσιµο 

C6 Έχεις αισθανθεί ικανός/η 
να παίρνεις αποφάσεις για 
διάφορα θέµατα; 

Περισσότερο 
από ότι 
συνήθως 

Το ίδιο όπως 
συνήθως 

Λιγότερο απ’οτι 
συνήθως 

Πολύ λιγότερο 
ικανός/η 

C7  Μπορείς να χαρείς τις 
συνηθισµένες 
καθηµερινές 
δραστηριότητες σου; 

Περισσότερο 
από ότι 
συνήθως 

Το ίδιο όπως 
συνήθως 

Λιγότερο απ’οτι 
συνήθως 

Πολύ λιγότερο 
απ’οτι συνήθως 


