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Πρόλογος – Εισαγωγή  

Το θέμα της ερευνητικής εργασίας, που στοχεύουμε να πραγματοποιήσουμε , αφορά 
στη σύγχυση μεταξύ της επιστήμης της Αστρονομίας και της ψευδοεπιστήμης της 

Αστρολογίας, που εντοπίζεται σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας και φυσικά παρατηρείται 
και ανάμεσα στους μαθητές. Η εξερεύνηση του σύμπαντος αποτελεί ένα μαγικό και 

φαντασμαγορικό ταξίδι με οδηγό τον άνθρωπο. Στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού 
κατανόησης του βραδινού ουρανού, ενός ταξιδιού που είναι τόσο παλιό, όσο ο 
άνθρωπος, γεννήθηκαν σταδιακά η Αστρολογία και η Αστρονομία.  H Αστρολογία  

συνίσταται στην πίστη σε μια σειρά από παραδόσεις και πεποιθήσεις, σύμφωνα με τις 
οποίες η ανθρώπινη προσωπικότητα και τα επίγεια πράγματα καθορίζονται ανάλογα με 

τις θέσεις των ουρανίων σωμάτων. Μάλιστα η μελέτη της θέσης των ουρανίων 
σωμάτων μπορεί να είναι χρήσιμη για την πρόβλεψη του μέλλοντος. Πρόκειται μια 
κατεξοχήν αμφιλεγόμενη επιστήμη, την οποία ωστόσο  οι υποστηρικτές της θεωρούν 
ισότιμη των άλλων επιστημών. Η Αστρονομία είναι η φυσική επιστήμη, που ερευνά 

όλα τα ουράνια σώματα, τους φυσικούς νόμους που τα διέπουν, τη χημική σύσταση, την 

προέλευση και την εξέλιξή τους, καθώς και τα φυσικά φαινόμενα, που συμβαίνουν στον 
χώρο πέρα από την ατμόσφαιρα της Γης. Οι ρίζες της Αστρονομίας μπλέκονται με αυτές 
της Αστρολογίας, η οποία είναι παλιότερη, αλλά μετά τη Μεσαιωνική Εποχή, οι δύο 

αυτοί τρόποι θεώρησης των ουρανίων σωμάτων ξεχωρίζουν και αποκτούν ευδιάκριτα 
όρια.  

 
Ωστόσο, ακόμη και στην εποχή μας πολλοί άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται τη διαφορά 
της έννοιας «Αστρολογία» από την έννοια «Αστρονομία», με αποτέλεσμα να τις 

θεωρούν, αν όχι ταυτόσημες, τουλάχιστον συνώνυμες. Έτσι στο άκουσμα της λέξης 
«Αστρονομία», γίνονται συχνά λανθασμένοι συνειρμοί, όπως οι πιο κάτω: ζώδια, 
ωροσκόπιο, αστερισμοί, πρόβλεψη του μέλλοντος κ.τ.λ . Σκοπός λοιπόν αυτής της 

ερευνητικής εργασίας είναι να διερευνήσουμε τις απόψεις των μαθητών για τη σχέση 
μεταξύ Αστρολογίας και Αστρονομίας και να παρουσιάσουμε τις όποιες σωστές ή 

λανθασμένες αντιλήψεις τους γύρω από το θέμα. Θα θέλαμε επίσης να διερευνήσουμε 
ποια είναι η αιτία της επίδρασης της Αστρολογίας σήμερα στους ανθρώπους και γιατί οι 
άνθρωποι έχουν την ανάγκη να καταφεύγουν σε αυτή.  

 
Θελήσαμε κατά τη φετινή σχολική χρονιά μέσα από αυτό το θέμα και με τις διαδικασίες 

μιας κοινωνικής έρευνας να διερευνήσουμε όχι μόνο το πιο πάνω θέμα, να θέσουμε 
ερωτήματα και να καταλήξουμε στα δικά μας συμπεράσματα, αλλά και να γνωρίσουμε 
τα στάδια αυτού του είδους έρευνας. Έτσι από τη μια σκοπός μας είναι να 

ενημερωθούμε για τις απόψεις των συμμαθητών μας σχέση με τις διαφορές μεταξύ  
Αστρονομίας και Αστρολογίας και από την άλλη να εμπλακούμε ως μαθητές σε μια 

σωστή ερευνητική εργασία σε όλα της τα στάδια.  
 
Μέσω αυτής της έρευνας αναζητήσαμε πληροφορίες σχετικά με την έρευνα μας και 

ενημερωθήκαμε αρκετά για την Αστρονομία και την Αστρολογία. Θεωρούμε μάλιστα 
πως από αυτή την έρευνα δεν θα επωφεληθούμε μόνο εμείς, αλλά και οι συμμαθητές 

μας, καθώς μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την εξαγωγή των συμπερασμάτων 
μας, θα μπορέσουμε να τους ενημερώσουμε καλύτερα σχετικά με το θέμα που μας 
απασχολεί. 



Για να μπορέσουμε να καταλήξουμε με επιτυχία και να φτάσουμε σ τα δικά μας 
αποτελέσματα και συμπεράσματα, θα ασχοληθούμε πρώτα βιβλιογραφικά με το τι είναι 

Αστρονομία και τι Αστρολογία. Στη συνέχεια , αφού ενημερωθούμε βιβλιογραφικά και για 
τυχόν παρόμοιες έρευνες, θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε το δικό μας 

ερωτηματολόγιο μέσα από το οποίο θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα 
ερευνητικά ερωτήματα που έχουμε θέσει. Στο τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται τα 
αποτελέσματα της έρευνάς μας και τα επακόλουθα συμπεράσματά μας.  
 

1. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
Η εξερεύνηση του σύμπαντος  αποτελεί  ένα μαγικό και φαντασμαγορικό ταξίδι με 

οδηγό τον άνθρωπο. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδίου, ανακαλύπτουμε τις 

αμέτρητες πτυχές της Αστρονομίας και της Αστρολογίας . 

1.1. Αστρονομία  

Η Αστρονομία είναι η φυσική επιστήμη, που ερευνά όλα τα ουράνια σώματα, τους 

φυσικούς νόμους που τα διέπουν, τη χημική σύσταση, την προέλευση και την εξέλιξή 

τους, καθώς και τα φυσικά φαινόμενα, που συμβαίνουν στον χώρο πέρα από 

την ατμόσφαιρα της Γης. Είναι μια από τις αρχαιότερες επιστήμες και γεννήθηκε με την 

εμφάνιση του «διανοούμενου ανθρώπου» στον ημέτερο πλανήτη. Ο διανοούμενος 

άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, που στοχάζεται και ασχολείται με τις τέχνες, τις επιστήμες 

και γενικά με το πνεύμα.  

 

Η αστρονομία κατά τον 20ο αιώνα διαχωρίστηκε σε δύο μεγάλους κλάδους. 

 

1. Στην Πρακτική Αστρονομία, η οποία διαχειρίζεται τις αστρονομικές 

 παρατηρήσεις  για την άμεση λήψη αστρονομικών πληροφοριών, καθώς και 

 για κάποιους βασικούς υπολογισμούς με βάση τις πληροφορίες που λήφθηκαν.  

 

2. Στη Θεωρητική Αστρονομία, που εστιάζει στην ανάπτυξη αναλυτικών μοντέλων 

 για την περιγραφή των αστρονομικών αντικειμένων και τα φαινόμενα που 

 σχετίζονται με αυτά. 

 

Οι δύο αυτοί κλάδοι συμπληρώνουν ο ένας τον άλλο, καθώς η Θεωρητική Αστρονομία 

αναζητά τρόπους για να εξηγήσει τα δεδομένα και αντιστρόφως η Πρακτική ψάχνει 

δεδομένα για να επιβεβαιώσει τα θεωρητικά συμπεράσματα.  

 

Η Αστρονομία είναι μια από τις λίγες επιστήμες στις οποίες ερασιτέχνες λαμβάνουν 

μέρος στην ανακάλυψη και παρατήρηση φαινομένων. Αστρονόμοι με λίγη εμπειρία 

έχουν κάνει αρκετές αστρονομικές ανακαλύψεις συνεισφέροντας στην εξερεύνηση του 

σύμπαντος  ακόμη περισσότερο. 



Η Αστρονομία εκτός από τους παραπάνω μεγάλους κλάδους, διαιρείται σε ακόμη 

περισσότερους αποσκοπώντας στην ταχύτερη μελέτη του σύμπαντος και στην 

εξιχνίαση του μυστηρίου της δημιουργίας του πλανήτη μας. 

 Ο 1ος κλάδος είναι η Σφαιρική Αστρονομία, η οποία θεωρεί τα ουράνια σώματα ως 

μαθηματικά σημεία στην επιφάνεια της ουράνιας σφαίρας και αποτελεί εφαρμογ ή 

της σφαιρικής τριγωνομετρίας. Σε αυτό τον κλάδο οφείλεται η δυνατότητα 

χαρτογράφησης των αστρονομικών πινάκων. 

 Ο 2ος κλάδος της Αστρονομίας είναι η Ουράνια Μηχανική, η οποία εξετάζει τα 

ουράνια σώματα από δυναμική άποψη. Ο κλάδος αυτός στηρίζεται στην ανώτερη 

μαθηματική ανάλυση και στη θεωρητική μηχανική. 

 Ο 3ος κλάδος είναι η Αστροφυσική, η οποία εξετάζει τα ουράνια σώματα από 

φυσικής πλευράς, δηλαδή τα μελετά από την άποψη της θερμοκρασίας, του 

χρώματος, της λαμπρότητας, της χημικής σύστασής τους κ.τ.λ. 

 Ο 4ος κλάδος είναι η Ναυτική Αστρονομία, η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες της 

ναυσιπλοΐας και συνδυάζει την Πρακτική και Σφαιρική Αστρονομία. 

 Ο 5ος κλάδος είναι η Κοσμογραφία, η οποία περιγράφει τα ουράνια σώματα και τα 

διάφορα ουράνια φαινόμενα χωρίς τη χρήση αποδείξεων και πολύπλοκων 

μαθηματικών τύπων. Αυτός ο κλάδος έχει χαρακτηριστεί ως ο ξεναγός του 

διαστήματος. 

 Και ο τελευταίος κλάδος η Κοσμογονία, η οποία βοηθά στην αποκάλυψη των νόμων 

της δημιουργίας και της εξέλιξης  του σύμπαντος . 
 

Η πρόοδος της Αστρονομίας είναι στενά συνδεδεμένη με την εξέλιξη των 

παρατηρήσεων. Ο άνθρωπος είναι το μόνο πλάσμα στη Γη, που σηκώνει το κεφάλι του, 

για να κοιτάξει απευθείας τον Ήλιο και τα ουράνια σώματα, που φαίνονται τη νύχτα. Η 

γοητεία που ασκεί ο ουρανός στον άνθρωπο, τον οδήγησε στη συστηματοποίηση των 

παρατηρήσεών του και στη διατύπωση νόμων, που εξηγούν φαινόμενα, όπως οι φάσεις 

της Σελήνης, η διάρκεια του έτους και η εναλλαγή των εποχών. Οι πρώτοι αστρονόμοι 

χρησιμοποίησαν ως μέσο παρατήρησης τον γυμνό οφθαλμό. 

 

Η Αστρονομία θεωρείται κατ' εξοχήν ελληνική επιστήμη, αφού θεμελιώθηκε από τους 

αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, οι οποίοι έκαναν σημαντικά βήματα για την κατανόηση 

του σύμπαντος. Ο Μεσαίωνας υπήρξε γενικότερα περίοδος οπισθοδρόμησης των 

φυσικών επιστημών. Ο σκοταδισμός απέτρεπε κάθε πρόοδο. Το χριστιανικό δόγμα 

ώθησε ακόμη και στην εγκατάλειψη της ηλιοκεντρικής θεωρίας, η οποία είχε ήδη 

διατυπωθεί κατά την Ελληνιστική Εποχή από τον Αρίσταρχο τον Σάμιο. Ωστόσο, κατά 

την περίοδο του Μεσαίωνα υπήρξαν Άραβες επιστήμονες, οι οποίοι σημείωσαν 

σημαντικά αστρονομικά επιτεύγματα, τα κείμενα των οποίων έγιναν γνωστά στην 

Ευρώπη μόλις τον 12ο αιώνα μέσα από λατινικές μεταφράσεις. 

 

 



1.2. Ηλιακό Σύστημα  

1.2.1. Τι είναι το ηλιακό σύστημα; 

Το ηλιακό μας σύστημα αποτελείται από τον Ήλιο και τους 8 πλανήτες του (Ερμής, 

Αφροδίτη, Γη , Άρης, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας). Επίσης  αποτελείται από 
περίπου 170 δορυφόρους των πλανητών, τη ζώνη των αστεροειδών, πλήθος 
μετεωριτών, κομητών και 5 πλανήτες νάνους, τον Πλούτωνα, την Έριδα, τη Δήμητρα, 

τους Mακεμάκε και Χαουμέια (Χιιάκα). Είναι ένα μόνο από τα εκατοντάδες 
δισεκατομμύρια συστήματα του γαλαξία μας. O Ήλιος  αποτελεί το 99.86% της 

συνολικής μάζας του ηλιακού συστήματος, ενώ το 0.14% αντιστοιχεί όλα τα υπόλοιπα 
σώματα (πλανήτες, δορυφόροι, αστεροειδείς, μετεωρίτες και διαπλανητική ύλη), τα 
οποία ταξιδεύουν σε σχεδόν κυκλικές τροχιές γύρω από τον Ήλιο. 

1.2.2. Η ιστορία του ηλιακού συστήματος  

Υπάρχουν πολλές θεωρίες για την προέλευση του ηλιακού μας συστήματος. Ωστόσο, η 

επικρατέστερη θεωρία, χωρίς να είναι βέβαια ολοκληρωμένη, είναι εκείνη του μεγάλου 
ηλιακού νεφελώματος, που προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Γερμανό φιλόσοφο 
Immanuel. Kant και τον Γάλλο μαθηματικό και αστρονόμο P. S. Laplace στα τέλη του 

18ου αιώνα. Σύμφωνα με αυτή, το ηλιακό μας  σύστημα σχηματίστηκε από ένα νέφος 
αερίων υδρογόνου και σκόνης περίπου 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Το νέφος αυτό 

άρχισε να συστέλλεται με την πιθανή βοήθεια κάποιας έκρηξης κοντινού αστέρα. Η 
έκρηξη αυτή δημιούργησε κύματα αστρικού ανέμου στον χώρο όπου περιβαλλόταν το 
αρχικό νέφος υδρογόνου, το οποίο ξεκίνησε να περιστρέφεται και να θερμαίνεται. Τα 

σημεία που βρίσκονταν κοντά στο κέντρο του περιστρέφονταν με πολύ μεγαλύτερη 
ταχύτητα από εκείνα που βρίσκονταν πιο μακριά και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την 

δημιουργία ενός σφαιροειδούς σώματος. Σταδιακά, ο δίσκος αυτός ανέπτυσσε υψηλή 
θερμοκρασία στο κέντρο και χαμηλή στα άκρα του, καθώς κατέρρεε βαρυτικά και 
γινόταν όλο και πιο λεπτός λόγω της ταχύτατης περιστροφής του. Τυχαίες, αρχικές 

συγκεντρώσεις μαζών με τη βοήθεια της βαρύτητας αναπτύχθηκαν σε μεγαλύτερα 
συσσωματώματα και μέσω της διαδικασίας της επιπλέον αύξησης στους σημερινούς 

πλανήτες, ενώ το κεντρικό τμήμα του δίσκου αποτέλεσε τον ήλιο μας, ο οποίος 
αποτελείται περίπου από 74% υδρογόνο, 24% ήλιο και 2% βαρύτερα στοιχεία, όπως το 
οξυγόνο, τον άνθρακα, το άζωτο, το πυρίτιο κ.τ.λ.). 

1.3. Εντυπωσιακά στοιχεία από την Αστρονομία  

 Οι τροχιές όλων των πλανητών του ηλιακού συστήματος βρίσκονται περίπου στο 

ίδιο επίπεδο, το οποίο ονομάζεται εκλειπτική. 

 Όλες αυτές οι τροχιές στρέφονται προς την ίδια φορά (αντίθετη με τους δείκτες του 

ρολογιού) και είναι περισσότερο κυκλικές παρά ελλειπτικές.  

 Η περισσότερο έκκεντρη τροχιά (ελλειπτική) ανήκει στον Ερμή, ενώ η λιγότερο 

έκκεντρη (κυκλική) στην Αφροδίτη. 

 Η Αφροδίτη και ο Ουρανός είναι οι μόνοι δύο πλανήτες που περιστρέφονται γύρω 

από τον εαυτό τους δεξιόστροφα, ενώ  οι υπόλοιποι περιστρέφονται με την αντίθετη 

φορά από αυτή των δεικτών του ρολογιού. 



 Η συνολική μάζα της κύριας ζώνης των αστεροειδών είναι λιγότερο από το ένα 

χιλιοστό της μάζας της Γης. Ο μεγαλύτερος αστεροειδής είναι η Δήμητρα (μεγέθους 

1 χλμ.), η μάζα της οποίας καλύπτει περίπου το ένα τρίτο της συνολικής μάζας της 

ζώνης. 

 Ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης και ο γρηγορότερος. Περιστρέφεται γύρω από 

τον εαυτό του σε περίπου 10 ώρες και η βαρύτητα του είναι 2.5 φορές ισχυρότερη 

από αυτήν της Γης. 

 Η Αφροδίτη είναι ο θερμότερος και λαμπρότερος πλανήτης. Η μέση επιφανειακή 

θερμοκρασία της είναι περίπου 465 οC. 

 H περίφημη κόκκινη κηλίδα του Δία είναι μία τεράστια ατμοσφαιρική καταιγίδα με 

μέγεθος περίπου τριπλάσιο από αυτό της Γης. 

 Η επιφανειακή θερμοκρασία του Ήλιου είναι  5500  οC, ενώ στις κεντρικές του 

περιοχές φτάνει τα 10.000.000 οC. 

 Κάθε δευτερόλεπτο 4.6 εκατομμύρια τόνοι ηλιακής μάζας μετατρέπονται σε ηλιακή 

ενέργεια και ακτινοβολούνται. 

 Ο Ήλιος είναι σε μέγεθος 110 φορές μεγαλύτερος από τη Γη, ενώ η βαρύτητά του 

είναι 28 φορές ισχυρότερη. Αν το βάρος ενός ανθρώπου στη Γη είναι 71 κιλά, τότε 

στον Ήλιο θα ζυγίζει περίπου 2 τόνους. 

 Ο Ουρανός είναι ο μοναδικός πλανήτης του οποίου το επίπεδο περιστρο φής είναι 

πολύ κοντά στο τροχιακό του επίπεδο. Δηλαδή, περιστρέφεται σχεδόν ξαπλωμένος.  

 Η ιδιοπεριστροφή του Ήλιου καλύπτει περίπου 25 γήινες μέρες, ενώ η περιστροφή 

γύρω από τον Γαλαξία μας περίπου 240 εκατομμύρια χρόνια.  

 Ο Ποσειδώνας είναι ο πιο μακρινός πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος και ο 

ψυχρότερος (-220 οC). Από τότε που ανακαλύφθηκε (1846), μόλις το έτος 2011 

ολοκλήρωσε  μία πλήρη περιφορά γύρω από τον Ήλιο (165 γήινα χρόνια).  

 Η Γη είναι ο μεγαλύτερος από τους εσωτερικούς πλανήτες και αυτός που έχει την 

υψηλότερη πυκνότητα σε όλο το ηλιακό σύστημα (5.5 gr/cm3), 

συμπεριλαμβανομένου και του ήλιου. 

 Οι εξωτερικοί πλανήτες, αντίθετα με τους εσωτερικούς, έχουν συστήματα δακτυλίων, 

που αποτελούνται από πέτρα, πάγο και σκόνη. 
 

 

 

 

 

 

 



1.4. Αστρολογία  

Η ετυμολογία της λέξης «Αστρολογία» προέρχεται από τη ελληνική λέξη «άστρον» και 

τον «λόγο», που σημαίνει νους, γνώση, διδασκαλία.  

    

Η Αστρολογία συνίσταται σε μια σειρά από παραδόσεις και πεποιθήσεις, σύμφωνα με 

τις οποίες η ανθρώπινη προσωπικότητα και τα επίγεια πράγματα καθορίζονται ανάλογα 

με τις θέσεις των ουρανίων σωμάτων. Μάλιστα η μελέτη της θέσης των ουρανίων 

σωμάτων μπορεί να είναι χρήσιμη για την πρόβλεψη του μέλλοντος. Πρόκειται μια 

κατεξοχήν αμφιλεγόμενη επιστήμη, την οποία ωστόσο  οι υποστηρικτές της θεωρούν 

ισότιμη των άλλων επιστημών. Οι αστρολόγοι πιστεύουν ότι οι κινήσεις και οι θέσεις των 

Ουρανίων σωμάτων επηρεάζουν άμεσα κάποια κοσμικά γεγονότα πάνω στη Γη και 

έχουν επίδραση στη ζωή των ανθρώπων. Η θέση των πλανητών του ηλιακού 

συστήματος κατά τη στιγμή της γέννησης ενός άτομου, συνδέεται με την 

προσωπικότητα, τις δραστηριότητες, τις προτιμήσεις και με τα γεγονότα της ζωής του. Η 

Αστρολογία δεν πρέπει να συγχέεται με την Αστρονομία. Αν και έχουν κοινές ρίζες, που 

χάνονται στην εποχή των αρχαίων Βαβυλωνίων και Αιγυπτίων αστροπαρατηρητών, η 

Αστρονομία έχει αυτονομηθεί και εξελιχθεί σε μια κοινώς αποδεκτή επιστήμη, ενώ η 

αστρολογία όχι. 

1.4.1. Οι κλάδοι της Αστρολογίας: 

• Κινεζική 

• Αναρρωτική 
• Επιλεκτική 

• Οικονομική 
• Ελληνιστική 
• Ωριαία 

• Γεωγραφική 
• Ψυχολογική 

• Μετεωρολογική 
• Ινδική 

1.4.2. Από πού προέρχεται η Αστρολογία  

Η ακριβής προέλευση της Αστρολογίας δεν είναι ακόμη γνωστή. Είναι η παλαιότερη και 

η πιο διαδεδομένη επιστήμη, που οι ρίζες της ανιχνεύονται από την εποχή της Α΄ 

Βαβυλωνιακής Δυναστείας πριν από περίπου 3.500 χρόνια. Οι Βαβυλώνιοι αστρολόγοι 

παρατηρούσαν τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων σε συνδυασμό με τις εποχές, τους 

οιωνούς και τα περίεργα αστρονομικά φαινόμενα. Έχοντας αναπτύξει τη γνώση των 

μαθηματικών ερεύνησαν τους αστρονομικούς νόμους και ανέπτυξαν τις πρώτες 

προβλέψεις αστρονομικών αστερισμών κατασκευάζοντας ημερολόγια πιο σύγχρονα  

από εκείνα των Ασσυρίων και Αιγυπτίων. Οι αστρολογικές τους μελέτες και ερμηνείες 

αποτελούν τη βάση της σημερινής δυτικής αστρολογίας. Από το 1000 π.Χ. οι 

αστρολόγοι πίστευαν πως η Γη είναι ένας τεράστιος κύκλος, που γύρω του 

περιστρέφονται ουράνια σώματα και αστέρες. Το 1500 π.Χ. χρονολογούνται οι πρώτοι 



αστρολογικοί  πίνακες, που βρέθηκαν, πάνω στους οποίους αναγραφόταν η ώρα της 

ανατολής και της δύσης του Ηλίου. Ένας μεγάλος ζωδιακός κύκλος, που βρέθηκε πάνω 

σε βράχο στη βορειοδυτική Αφρική εκτιμάται άνω των 10.000 χρόνων. 

1.4.3. Ορολογία 

Για τους μελετητές της Αστρολογίας τα ζώδια είναι 12 και απαρτίζουν τον Ζωδιακό 

Κύκλο. Αυτά υποτίθεται ότι κατά κάποιο "ανεξήγητο" τρόπο επηρεάζουν τα ανθρώπινα 

φαινόμενα ή συμβάντα ή δραστηριότητες. Κάθε ζώδιο θεωρείται πως δείχνει την 

εξωτερική σωματική κατάσταση, την εμφάνιση, την «αύρα» και την υγεία. Αντιστοιχεί 

στο σώμα. Ο ωροσκόπος υποτίθεται πως δείχνει τα βασικά σημεία της 

προσωπικότητας του ατόμου και τον χαρακτήρα του. Αντιστοιχεί στο Πνεύμα. Η Σελήνη 

πάλι υποτίθεται πως αντιστοιχεί στην εσωτερική έκφραση (στην ψυχή). 

1.4.4. Τα ζώδια 

Με τον όρο ζώδιο εννοείται ο αστερισμός που ανατέλλει σε μια συγκεκριμένη περίοδο 

του χρόνου και το οποίο κατά κάποιο τρόπο επηρεάζει τα βασικά χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας και της βιολογίας ενός ατόμου. Τα ζώδια είναι δώδεκα και η 

ημερολογιακή τους σειρά, την οποία χρησιμοποιεί η τροπική σχολή της Αστρολογίας 

είναι: 

1. Κριός (Aries), (21/3 – 20/4) 

2. Ταύρος (Taurus), (21/4 – 20/5) 

3. Δίδυμοι (Gemini), (21/5 – 21/6) 

4. Καρκίνος (Cancer), (22/6 – 22/7) 

5. Λέων (Leo), (23/7 – 22/8) 

6. Παρθένος (Virgo), (23/8 – 22/9) 

7. Ζυγός (Libra), (23/9 – 23/10) 

8. Σκορπιός (Scorpio), (24/10 – 22/11) 

9. Τοξότης (Sagittarius), (23/11 – 21/12) 

10.  Αιγόκερως (Capricorn), (22/12 – 20/1) 

11.  Υδροχόος (Aquarius), (21/1 – 19/2) 

12.  Ιχθύες (Pisces), (20/2 – 20/3) 

1.5. Έρευνες που έγιναν σχετικά με την Αστρολογία και την Αστρονόμια  

Σύμφωνα με την παρουσίαση του Τραχανάς Σ. (2012) φαίνεται πως μεγάλα ποσοστά 
των πολιτών στις ΗΠΑ πιστεύουν σε διάφορα παραφυσικά φαινόμενα. Ψηλότερο 

ποσοστό έχει η προσωπική παραψυχική εμπειρία με 67%. Αναφέρονται αρκετά 
παραφυσικά φαινόμενα, στα οποία πιστεύουμε στις σύγχρονες κοινωνίες, όπως το 
μάτιασμα, η τηλεπάθεια, η μαύρη μαγεία, κ.α. Υπήρχαν τέσσερα θέματα ΟΝ συζήτησης 

η πυροβασία, η τηλεπάθεια, η αστρολογία και η άρνηση της θεωρίας τις εξέλιξης. Για 
κάθε θέμα δινόταν μια ερώτηση με τέσσερις πιθανές απαντήσεις αλλά και τη δυνατότητα 

να απαντήσεις πως είναι κάτι άλλο. Παρουσιαζόταν και η άποψη ενός ειδικού. Στη 
συνέχεια γίνεται συζήτηση και καταλήγουν στη «σωστή» απάντηση. Θα πρέπει να 
έχουμε όλοι άποψη για διάφορους ισχυρισμούς για τους οποίους χρειάζονται πολλές 



φορές και αποδείξεις. Το «Φυσικής απάνθισμα» που διέδωσε  ο Ρήγας, 250 χρόνια από 
την γέννηση του, αποτελεί ακόμα μια εκκρεμότητα για τον πολιτισμό μας. Η επιστήμη 

δεν είναι το μέσο αναζήτησης της αλήθειας, παρόλο που δεν έχει διαδοθεί σ’ όλο τον 
κόσμο ως θεμελιώδεις πνευματική και ηθική αξία.  Όπως είπε και ο Ρήγας «Συλλογιέται 

καλά όποιος συλλογιέται ελεύθερα » 
Πολλοί μελετητές υποστηρίζουν πως η λύση στο να υπάρξει και να διατηρηθεί η 
επιστημονική γνώση είναι η σχολική εκπαίδευση (Losh, 2001). Με αυτό τον τρόπο 

προσδοκείτε η αύξηση στην επιστημονική γνώση και η μείωση στη αποδοχή της 
ψευδοεπιστήμης. Επίσης, μια μεταβλητή που έχει κύριο λόγο στο πεδίο αυτό είναι το 

φύλο. Μεγαλύτερος αριθμός κοριτσιών από τα αγόρια υποστηρίζουν την αστρολογία. 
Μετά από έρευνα του Εθνικού Επιστημονικού Ιδρύματος Ερευνών της Δημόσιας 
Συμπεριφοράς, αποδείχτηκε πως τα αγόρια είχαν περισσότερες σωστές απαντήσεις 

από τα κορίτσια σχετικά με την γνώση της επιστήμης. Επιπλέον, μεγαλύτερο ποσοστό 
κοριτσιών υποστηρίζουν την αστρολογία και την χρήση τυχαίων αριθμών από τα αγόρια. 

Ακόμη και υψηλής εκπαίδευσης γυναίκες πολλές φορές ψάχνουν απαντήσεις για την 
εργατική και ερωτική ζωή τους και για το μέλλον τους. Έτσι παρατηρείτε πως η διαφορά 
φύλου έχει σημαντικότερο ρόλο στις γνώσεις σχετικά με την επιστήμη παρά η διαφορά 

ηλικίας ή επιπέδου εκπαίδευσης. Το συμπέρασμα της έρευνας αυτής είναι πως πολλές 
γυναίκες ζουν ακόμη πιστεύοντας παλαιές ιδεολογίες, γεγονός που συγκλονίζει.  

Τι είναι επιστήμη; Με ποια κριτήρια, μια άποψη θεωρείται επιστήμη ή αντιεπιστήμη; Η 
απόπειρα διατύπωσης του ορισμού της επιστήμης είναι απαραίτητη για 

προαναφερόμενους λόγους όπως η σύγχυση σε αμύητους και η διεκδίκηση του τίτλου 
της επιστήμης από άτομα με μεταφυσικές πεποιθήσεις .  Για την παραγωγή υψηλού 
επιπέδου επιστημονικής σκέψης, χρειάζεται  η υπερίσχυση του ορθολογισμού έναντι 

προκαταλήψεων και μεταφυσικών πεποιθήσεων. Αυτός είναι ο ορισμός που προκύπτει 
από την απάντηση σωστά προαναφερθέντα φιλοσοφικά ερωτήματα. Ο  Kepler αποτελεί 

περίπτωση τέτοιου επιστήμονα. Ο ίδιος πίστευε ότι το  Σύμπαν λειτουργεί ως εικόνα 
μαθητική και ντετερμινιστική οντότητα λόγω των προβλέψεων που είχε για τους 
συνόδους πλανητών. Αργότερα προσπάθησε να ανακαλύψει το μυστήριο της 

κρυμμένης αρμονίας μέσα από την οποία θα αποκαλυπτόταν η σκέψη του θεού ως 
δημιουργού. Διατύπωσε μια θεωρία στηριζόμενης στη μεσαιωνική άποψη της ιεραρχίας 

του κόσμου. Ήταν  εγκλωβισμένος στην μεταφυσική αποδοχή της τελειότητας και 
αρμονίας του ουρανού, αδυνατούσε να συνθέσει νόμους κίνησης των πλανητών λόγω 
των ιδεών που κυριαρχούσαν την τότε εποχή. Υποστήριζε το ηλιοκεντρικό σύστημα 

άλλα του ήταν δύσκολο να απαρνηθεί την μεταφυσική του πίστη. Κατάφερε να 
διατυπώσει τους νόμους κίνησης όταν αποφάσισε να δοκιμάσει κάποιο άλλο 

μαθηματικό πρότυπο. Με την διατύπωση των νόμων του δεν είχε ως στόχο να πλήξει το 
κύρος της αστρολογίας, αντίθετα μάλιστα με τους νόμους ευελπιστούσε ότι θα βελτίωνε 
τις αστρολογικές προβλέψεις. Κατάφερε να καταλήξει στο επιθυμητό αποτέλεσμα όταν 

άρχισε να σκέπτεται ελεύθερα. Αξιολογώντας τις προσπάθειες του Kepler, η επιστήμη 
πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις. Πρώτον να επιδέχεται μερική αμφισβήτηση, 

να υπάρχει δυνατότητα επαλήθευσης θεωριών και τα πειράματα να οδηγούν στα ίδια 
αποτελέσματα. Οι προβλέψεις της αστρολογίας είναι σε δυσαρμονία με τις αρχές της 
αστρονομίας καθώς οι ονομασίες που τους δόθηκαν από την επιστημονική κοινότητα, 

δεν έχουν σχέση με τις ιδιότητες που τους αποδίδουν οι αστρολόγοι  (Karagkioz;idhw, 



2014). Τέλος για την απόδειξη των αστρολογικών προβλέψεων, χρειάζονται λογικές 
αποδείξεις. 

Η αστρολογία με την πάροδο του χρόνου αλλάζει ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε 
εποχής, έτσι έχει θετική ανταπόκριση. Μέσω των ΜΜΕ πλέον και την επιτυχία που έχει 

η αστρολογία, εξαπλώνεται σιγά σιγά το συναίσθημα  πως υπάρχουν σχέσεις μεταξύ 
της ανθρώπινης κοινωνίας και των κοινωνικών σχέσεων με ολόκληρο το σύμπαν. Οι 
αστρολόγοι έχουν ως σκοπό την αποκρυπτογράφηση των κινήσεων των πλανητών και 

των θέσεων τους με αποτέλεσμα να προβλέπουν γεγονότα της ζωής. Όμως οι 
προβλέψεις γίνονται με ασάφεια έτσι ώστε να μην μπορούν να διαψευσθούν. Η 

αστρολογία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επιστήμη αφού όσο εκλεπτυσμένη και να είναι η 
αστρολογική ανάλυση δεν χρησιμοποιείται ως επιστημονική μεθοδολογία. Επίσης η 
αστρολογία δεν χρησιμοποιεί την μέθοδο όπου γίνεται η υπόθεση αλλά με απόδειξη και 

καμία σοβαρή στατιστική μελέτη δεν έχει αποδείξει την αξιοπιστία της αστρολογίας. Μια 
από τις σημαντικότερες μεθόδους της αστρολογίας για την πιο πειστική πρόβλεψη είναι 

η χρήση συμβολισμών για την κάθε αλλαγή που υπάρχει στους πλανήτες. Επίσης, 
πολύ σημαντική είναι η διαμετακόμιση των πλανητών στον γενέθλιο χάρτη ο οποίος 
δείχνει τις θέσεις των πλανητών την στιγμή της γέννησης του κάθε ατόμου. Σύμφωνα με 

την ιστορία, η αστρονομία και η αστρολογία δεν θεωρούνται τελείως διαφορετικά πεδία 
αφού οι αστρολόγοι περνούσαν πολλή ώρα μελετώντας ουράνιους άτλαντες που 

απεικόνιζαν θέσεις αστερισμών ή ουράνιες περιοχές και κάνοντας λεπτομερείς 
μετρήσεις . Έτσι μετά από επανειλημμένες προβλέψεις μερικών γεγονότων γινόταν η 
χρήση της Αστρολογίας αρχικά από τους Αιγύπτιους και στη συνέχεια από Έλληνες και 

Ρωμαίους. Αντιθέτως όμως, οι αστρονόμοι απαρνήθηκαν αναπόδεικτες αρχές σχετικά 
με τον επηρεασμό γεγονότων. Αυτά αποτέλεσαν τα θεμέλια των διαφωνιών και της 

διάσπασης της αστρονομίας από την αστρολογία. Εκτός από το γεγονός ότι η 
αστρολογία δεν είναι επιστήμη, οι αστρολόγοι παρουσιάζουν τις προβλέψεις τους με 
διάφορες σημασίες έτσι ώστε να υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να συμβούν. 

Ενώ η επιστήμη είναι παράλληλα γνώση μεθόδων και απόδειξη. Σύμφωνα με την 
έρευνα που έγινε στη Γαλλία μεγάλος αριθμός ανθρώπων πιστεύουν στις αστρολογικές 

προβλέψεις και συμβουλεύονται τον ωροσκόπο τους συχνά. Επιπλέον το 40% 
πιστεύουν πως ο χαρακτήρας μας μπορεί να εξηγηθεί από τα ζώδια (Kunth, 2009) 
Αστρολογία είναι η επίδραση των άστρων και των πλανητών για τη περιγραφή 

χαρακτήρων και συμπεριφορών. Αυτός είναι ο ορισμός που χρησιμοποιήθηκε για την 
πιο κάτω έρευνα. ΟΙ αστρολογικές προβλέψεις είναι ξεκάθαρα για διασκέδαση ενώ 

υπάρχουν και άνθρωποι παίρνουν σημαντικές αποφάσεις βασιζόμενες σ’ αυτές. Το 
1984 μια εταιρία δημιούργησε μια καμπάνια για την επισύναψη μιας προειδοποίησης σε 
στήλες με ωροσκόπους για να προειδοποιήσει τους αναγνώστες  (Allum, 2013). Έχει 

δημιουργηθεί το ερώτημα σε πολλούς αναγνώστες παρόλο που οι άνθρωποι πιστεύουν 
στην αστρολογία, αυτό επηρεάζει την σχέση τους με την επιστήμη; Ο λόγος που δεν 

είναι σε θέση να ξεχωρίσουν την διαφορά της αστρονομίας-αστρολογία δεν είναι τα 
χαρακτηριστικά κάθε ανθρώπου αλλά η μέθοδος Bornum. Είναι μια μέθοδος που 
υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι πιστεύουν δηλώσεις για την προσωπικότητα τους εάν 

πιστεύουν πως προορίζεται σ’ αυτούς. Η ορολογία « Αστρονομία» ακούγεται πιο 
επιστημονική από ότι πραγματικά ασχολείται, δηλαδή τα ζώδια και ωροσκόπους. Η 

Αστρολογία θα πρέπει να είναι μόνο για διασκέδαση και όχι για να παίρνουμε σοβαρές 
αποφάσεις. 



2. Ερευνητικός Σχεδιασμός  

Αφού τελειώσαμε με τη θεωρητική ενημέρωσή μας στη συνέχεια έπρεπε να 
προχωρήσουμε στον ερευνητικό μας σχεδιασμό. Για να μπορέσουμε να καταρτίσουμε 
σωστά το ερωτηματολόγιό μας, θα έπρεπε πρώτα να καθορίσουμε τα ερευνητικά μας 

ερωτήματα και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στον τελικό σχεδιασμό του 
ερωτηματολογίου μας με βάση αυτά ερωτήματα.  

2.1. Ερευνητικά Ερωτήματα  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των απόψεων των μαθητών, του 

Λυκείου Αγίου Ιωάννη σε σχέση με τις γνώσεις τους για την Αστρονομία, τη δυνατότητα 
διάκρισης της Αστρονομίας από την Αστρολογία και με τις απόψεις τους αναφορικά με 

την Αστρολογία. Μέσα από την ερευνητική μας διαδικασία επιχειρούμε να 
καταγράψουμε τις  απόψεις των μαθητών σε σχέση με τις Αστρονομία και την 
Αστρολογία αλλά και τι πιστεύουν οι μαθητές σε σχέση με τις προβλέψεις των 

αστρολόγων και των ζωδίων, προβλέψεις που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά 
μας.  

 
Στη παρούσα εργασία διερευνούμε το βασικό ερώτημα που είναι:  
Έχουν οι μαθητές του Λυκείου Αγίου Ιωάννη βασικές γνώσεις για την Αστρονομία ή τη  

συγχέουν με την Αστρολογία και πιστεύουν στα ζώδια;  
 

Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε, διαχωρίσαμε το πιο πάνω ερώτημα σε τρία 
επιμέρους ερωτήματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εισαγάγουμε πιο εύκολα τις 
δηλώσεις στο ερευνητικό μας εργαλείο. 

:  

 Ποιες οι γνώσεις των μαθητών σε σχέση με βασικά στοιχεία Αστρονομίας; 

 Μπορούν οι μαθητές να ξεχωρίσουν τη διαφορά της Αστρονομίας από την 
Αστρολογία;  

 Πιστεύουν οι μαθητές στις προβλέψεις των ζωδίων, τις συμβουλεύονται και θα 
μπορούσαν να αλλάξουν κάτι που θα έκαναν, επειδή το ζώδιό τους δεν τους 
ευνοεί;   

 
Πέρα όμως από το βασικό ερευνητικό ερώτημα θέλουμε στη συνέχεια μέσα από 

συσχετιστική στατιστική να διαπιστώσουμε ακόμη και κατά πόσο διαφέρουν οι απόψεις 
των επιμέρους ομάδων μαθητών και έπειτα να προβούμε σε ανάλογες συγκρίσεις. 
Συγκεκριμένα, μπορούμε να προβούμε στις πιο κάτω συγκρίσεις:  

 Κατά πόσο διαφέρουν οι απόψεις των αγοριών σε σχέση με αυτές των 
κοριτσιών; 

 Κατά πόσο οι απόψεις των ερωτηθέντων διαμορφώνονται σε σχέση με το 
μορφωτικό επίπεδο της οικογένειάς τους; 

 Κατά πόσο οι απόψεις των ερωτηθέντων διαμορφώνονται σε σχέση με το δικό 
τους μορφωτικό επίπεδο; 

 Κατά πόσο οι απόψεις των ερωτηθέντων διαμορφώνονται σε σχέση με την ηλικία 

τους; 

 Κατά πόσο οι απόψεις των ερωτηθέντων μαθητών διαμορφώνονται ανάλογα με 

τις επιλογές που έχουν κάνει στα μαθήματα κατεύθυνσης στο Λύκειο;  



 

Για να μπορέσουμε να κάνουμε όλες αυτές τις συγκρίσεις, θα πρέπει εκ των προτέρων 

να τις θέσουμε υπόψη των ερωτώμενων, ούτως ώστε στο τέλος να καταστεί δυνατό να 

γίνουν ανάλογες συσχετίσεις με βάση τις απαντήσεις, που θα δοθούν στο 

ερωτηματολόγιο. 

2.2. Επιλογή και στήριξη ερευνητικού εργαλείου  

H ανάγνωση της ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας συνέβαλε σημαντικά στη 

δομή και τη διατύπωση των ερωτήσεων που συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο 

της έρευνας, με στόχο την αναγκαία συλλογή δεδομένων, τα οποία στη συνέχεια 

αξιοποιήθηκαν, προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα.  

 

Επιλέχθηκε το «ερωτηματολόγιο» ως το πιο κατάλληλο για την περίπτωση ερευνητικό 

εργαλείο συλλογής δεδομένων. Το τελικό ερωτηματολόγιο, όπως διαμορφώθηκε, 

περιελάμβανε ερωτήσεις «κλειστού» και «ανοικτού» τύπου. Οι ερωτήσεις «κλειστού 

τύπου» ήταν δομημένες και διατυπωμένες βάσει της κλίμακας Likert 1  (Bell, 

1997· Παπαδημητρίου και άλλοι, 2001· Arnold et al, 1967· Hasson & Arnetz, 2007) με 

αριθμητικά στοιχεία από το 1 έως το 5: 1 = διαφωνώ απόλυτα, 2  = διαφωνώ, 3 = ούτε 

συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4 = συμφωνώ, 5 = συμφωνώ απόλυτα (Μιχαλοπούλου, 

2006).  

                                                                 
1
 Η κλίμακα Likert αποτελεί μια κλίμακα εκτίμησης απόψεων ή συμπεριφοράς. Πρόκειται για υποκατηγορία της 

τακτικής κλίμακας. Στην εκπαιδευτική αξιολόγηση χρησιμοποιείται , όταν ο εξεταζόμενος αξιολογείται με 

διατύπωση του βαθμού (πόσο καλά) ικανοποίησης του αξιολογητή από τον τρόπο με τον οποίο ο εξεταζόμενος 
έφερε σε πέρας ένα καθήκον , που του ζητήθηκε να εκτελέσει. Πιο συγκεκριμένα, ο αξιολογητής έχει μια λίστα με 
προτάσεις (καταφατικές ή ερωτηματικές), ο αριθμός των οποίων συνήθως ποικίλλει από έξι ως τριάντα (Arnold et 
al. 1967:31). Οι προτάσεις συνοδεύονται από κλειστές απαντήσεις, οι οποίες συνήθως δίνονται με τη μορφή 

κλίμακας από 3 ως 7 βαθμίδες και υποδηλώνουν διαφορετικό βαθμό συμφωνίας ή ικανοποίησης. Στη 
διαβάθμιση της κλίμακας χρησιμοποιείται συνήθως μία από τις παρακάτω ομάδες επιλογών: (α) «Διαφωνώ», 
«Μάλλον διαφωνώ», «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», «Μάλ λον συμφωνώ», «Συμφωνώ» και (β) «Καθόλου 

ικανοποιητικά», «Λίγο ικανοποιητικά», «Μέτρια ικανοποιητικά», «Πολύ ικανοποιητικά», «Πλήρως 
ικανοποιητικά». Ο συμμετέχων/αξιολογητής καλείται να σημειώσει τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας του με 
την εκάστοτε πρόταση.  

http://www.greek-language.gr/certification/research/lexicon/show.html?id=144
http://www.greek-language.gr/certification/research/lexicon/show.html?id=224


2.3. Δημιουργία ερωτηματολόγιου  

Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος υπάρχουν τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε στο τέλος να κάνουμε 
συγκρίσεις μεταξύ των διαφορετικών ομάδων, όπως έχουμε αναφέρει πιο πάνω. Το 

δεύτερο μέρος περιλαμβάνει μια σειρά από δηλώσεις, οι οποίες υπηρετούν τη 
διερεύνηση των τριών επιμέρους ερευνητικών ερωτημάτων.  

Α. Κατηγορία 1: Μεταβλητές γενικών χαρακτηριστικών και δημογραφικών 

στοιχείων 

Στο ερωτηματολόγιο που θα δώσουμε στους μαθητές θα υπάρχουν οι πιο κάτω 

μεταβλητές  1, 4, 5, 6 και 7, οι οποίες θα βοηθήσουν, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες 
συγκρίσεις ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες του μαθητικού πληθυσμού.  
 

1. Φύλο. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην κατηγορία «αγόρι» (κωδικός 1) και στην 

κατηγορία «κορίτσι» (κωδικός 2). Η μεταβλητή αυτή εξυπηρετεί τη διενέργεια 

συγκρίσεων ανάμεσα στις  απόψεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών και στη διαπίστωση 
τυχόν διαφορών ανάμεσα στις απόψεις τους.  
 

2. Τάξη. Μέσω αυτής της κατηγορίας θα μπορέσουμε να συγκρίνουμε τις απόψεις των 

μικρότερων μαθητών του Λυκείου σε σχέση με τους μεγαλύτερους. Θα περιλαμβάνονται 

3 επιλογές: Α΄ Λυκείου (κωδικός 1), Β΄ Λυκείου (κωδικός 2) και Γ΄ Λυκείου (κωδικός 3).   
 

3. Επίδοση μαθητή. Μέσω αυτής της κατηγορίας θέλουμε να συγκρίνουμε τον βαθμό 

γνώσης/ άγνοιας και σύγχυσης περί Αστρονομίας και Αστρολογίας ανάμεσα στους 
άριστους στην επίδοση μαθητές και στους μέτριους ή αδύνατους στην επίδοση μαθητές.  

 
4. Μορφωτικό επίπεδο των γονιών του μαθητή . Μέσα από αυτή τη μεταβλητή θέλουμε 

να δούμε αν μεταβάλλονται οι απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μορφωτικό 

επίπεδο των γονιών τους. Το μορφωτικό επίπεδο θα περιλαμβάνει 4 κατηγορίες: 
Δημοτικό (κατηγορία 1), Γυμνάσιο – Λύκειο (κατηγορία 2), Κολλέγιο – Πανεπιστήμιο 

(κατηγορία 3) και Μεταπτυχιακό – Διδακτορικό (κατηγορία 4).  
 

5. Μαθήματα Κατεύθυνσης. Με αυτή την μεταβλητή θα προσπαθήσουμε να 

διαχωρίσουμε τους ερωτηθέντες σε 4 κατευθύνσεις (θετικών επιστημών, οικονομικών 
επιστημών, καλλιτεχνικών σπουδών και κοινωνικών – θεωρητικών επιστημών) ανάλογα 
με τα μαθήματα επιλογής τους. Αυτό θα μας βοηθήσει να συγκρίνουμε  τις απόψεις 

μαθητών διαφορετικών κατηγοριών σπουδών, αλλά και τους διαφορετικούς τρόπους 
αντίληψης των μαθητών ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.  
  



Β. Κατηγορία 2: Μεταβλητές ερωτήσεων – δηλώσεων  

Όλες οι υπόλοιπες μεταβλητές έχουν 5 κατηγορίες οι οποίες καθορίζονται από την 

κλίμακα Likert (1 = διαφωνώ απόλυτα, 2  = διαφωνώ, 3 = ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 
4 = συμφωνώ, 5 = συμφωνώ απόλυτα) και είναι δηλώσεις απέναντι στις οποίες οι 

ερωτηθέντες θα κληθούν να τοποθετηθούν, έτσι ώστε να εξαγάγουμε ασφαλή 
συμπεράσματα σχετικά με τα ερωτήματα της έρευνάς μας. Συγκεκριμένα, τα 3 βασικά 
υποερωτήματα χωρίστηκαν σε υποκατηγορίες και για κάθε υποκατηγορία καθορίστηκε 

μια σειρά από παραμέτρους. Καθώς η μια παράμετρος έρχεται να συμπληρώσει την 
άλλη, καθίσταται δυνατό να αποκτήσουμε μια σφαιρική άποψη για τις απόψεις των 

ερωτώμενων. Μέσα από την πολλαπλότητα των παραμέτρων μπορούν να 
ταυτοποιηθούν τα ερωτήματα και έτσι να καταλήξουμε σε σαφείς απαντήσεις για την 
άποψη μαθητών για κάθε ερευνητικό ερώτημα. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήσαμε τις πιο 

κάτω υποκατηγορίες:  

 Ποιες είναι οι γνώσεις των μαθητών σε σχέση με βασικά στοιχεία Αστρονομίας; 

 Μπορούν οι μαθητές να ξεχωρίσουν τη διαφορά της Αστρονομίας από την 
Αστρολογία;  

 Πιστεύουν οι μαθητές στις προβλέψεις των ζωδίων, συμβουλεύονται τα ζώδια και 
μπορούν να αλλάξουν κάτι που θα έκαναν, επειδή το ζώδιό τους δεν τους ευνοεί;   

Αναλύοντας τα πιο πάνω ερωτήματα θα μπορέσουμε στο τέλος να καταλήξο υμε σε 

ασφαλή συμπεράσματα για το βασικό μας ερώτημα, που αφορά τις γνώσεις των 
μαθητών για την Αστρονομία και την Αστρολογία και τον βαθμό στον οποίο πιστεύουν 

στα ζώδια. 
 
Γνώσεις για την Αστρονομία   

Β4 Το Σύμπαν ξεκίνησε να δημιουργείται μετά από μια Μεγάλη Έκρηξη. 
Β7 Ο Ήλιος καταλαμβάνει το 99% της μάζας του ηλιακού μας συστήματος. 
Β10 Τα πάντα στο Σύμπαν περιφέρονται γύρω από τη Γη. 
Β13 Στο ηλιακό μας σύστημα η Γη είναι ο δεύτερος πλανήτης σε σχέση με την 

απόσταση της από τον Ήλιο 
Β15 Η Ήλιος είναι ένα αστέρι, όπως τόσα άλλα που υπάρχουν στον ουρανό.  
Β17 Η Αφροδίτη είναι ο θερμότερος πλανήτης του ηλιακού συστήματος.  
Β19 Η Ήλιος είναι μοναδικός σε όλο το Σύμπαν. 
Β20 Η Αστρονομία έχει κινέζικες ρίζες. 
Β25 Ο Ήλιος είναι 110 φορές μεγαλύτερος σε μέγεθος από την Γη. 
Β31 Όλες οι τροχιές των πλανητών γύρω από τον Ήλιο στρέφονται προς την ίδια φορά.  
Β33 Ο Άρης είναι ο ψυχρότερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος.  
Β36 Η Αφροδίτη εμφανίζεται πάντα το απόγευμα και πολύ νωρίς το πρωί στον ουρανό 

μας .  
 

 

 



Δηλώσεις για να δούμε αν οι ερωτώμενοι διαχωρίζουν την Αστρονομία από την 

Αστρολογία  

Β3 Η Αστρολογία ασχολείται με την εξερεύνηση του σύμπαντος, ενώ η Αστρονομία με 
τα ζώδια και τις προβλέψεις. 

Β6 Η Αστρολογία μας βοήθησε στην εξερεύνηση πλανητών και άστρων. 

Β11 Η Αστρολογία είναι κλάδος της Αστρονομίας . 

Β16 Η Αστρονομία είναι επιστήμη, ενώ η Αστρολογία ψευδοεπιστήμη. 

Β21 Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην Αστρονομία και Αστρολογία. 

Β26 Γνωρίζω τη διαφορά μεταξύ των όρων «Αστρονομία» και «Αστρολογία». 

Β30 Η Αστρονομία είναι επιστήμη, ενώ η Αστρολογία είναι ψευδοεπιστήμη 
(τσαρλατανισμός). 

Β34 Η Αστρονομία και η Αστρολογία είναι διαφορετικές επιστήμες.  
 

Πιστεύουν στην Αστρολογία και τις προβλέψεις των ζωδίων;   

Β2 Συνήθως οι αστρονομικές προβλέψεις είναι τυχαίες 

Β5 Ο χαρακτήρας κάθε ανθρώπου είναι ανάλογος με το ζώδιό  του. 

Β8 Μέσω της Αστρολογίας  μπορείς να προβλέψεις  το  μέλλον ενός ανθρώπου.  

Β12 Διαβάζω συχνά το ζώδιό μου και όσα λέει ισχύουν. 

Β14 Μέσω της Αστρολογίας  μπορείς να προβλέψεις  το  μέλλον ενός ανθρώπου. 

Β18 Διαφορετικά συμπεριφέρονται τα ζώδια της φωτιάς από τα ζώδια του νερού .    

Β22 Βλέπω μεγάλες διαφορές στους χαρακτήρες των ανθρώπων, που ανήκουν σε ζώδια 
του νερού σε σχέση με αυτούς που ανήκουν σε ζώδια της φωτιάς. 

Β24 Σύμφωνα με το ζώδιό μου ταιριάζω μόνο με Καρκίνους και Ζυγούς, οπότε ο 

σύντροφός μου πρέπει να είναι ένα από τα δύο. 

Β27 Σήμερα η πρόβλεψη του ζωδίου μου έλεγε πως κάτι κακό θα συμβεί κι έτσι 
αποφάσισα να μη βγω από το σπίτι. 

Β29 Η ανάγνωση του αστρολογικού μας χάρτη μας βοηθά στην χαρτογράφηση της 

μοίρας μας. 

Β32 Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον αστρολογικό μας χάρτη, διότι έτσι μπορούμε να 
δούμε ποιες κινήσεις θα κάνουμε στο μέλλον, για να έχουμε καλύτερη τύχη. 

Β35 Όλοι οι σταρ και όλοι οι γνωστοί συμβουλεύονται τους αστρολόγους και επομένως 

το ίδιο θα κάνω και εγώ, όταν γίνω διάσημος.  

Γ. Κατηγορία 3: Μεταβλητές ελέγχου ερωτήσεων – δηλώσεων 

Η τρίτη κατηγορία αποτελείται από μια σειρά 4 δηλώσεων, οι οποίες θα 

χρησιμοποιηθούν, για να ελέγξουν την εγκυρότητα των απαντήσεων, που έδωσαν οι 
ερωτηθέντες. Οι δηλώσεις αυτές θα συγκριθούν με συγκεκριμένες δηλώσεις , για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο συμφωνούν τα αποτελέσματά τους, ώστε στο τέλος να ληφθούν 
υπόψη μόνο τα ερωτηματολόγια, που εμφανίζουν συνέπεια. Με τον τρόπο αυτό γίνεται 
δυνατό να εξασφαλιστούν πιο έγκυρα αποτελέσματα.  

 

Β1 Η Αστρονομία και η Αστρολογία είναι δύο διαφορετικά πράγματα.   

Β9 Η Αστρονομία ξεκίνησε από την Κίνα. 

Β23 Η Αφροδίτη είναι πολύ θερμός πλανήτης.  

Β28 Ο Ήλιος είναι αστέρι. 



Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου υπάρχουν 36 δηλώσεις, 32 δηλώσεις για την 
κατηγορία 2 και 4 δηλώσεις για την κατηγορία 3, οι οποίες ανακατευτήκαν με τέτοιο 

τρόπο, ώστε οι ερωτώμενοι να μπορούν να σκέφτονται κάθε ερώτηση ξεχωριστά και να 
μην τις ταξινομούν σε ομάδες, ανάλογα με το υποερώτημα που κάθε δήλωση 

εξυπηρετεί. Οι ερωτηθέντες καλούνταν να επιλέξουν την απάντηση που τους εκφράζει 
καλύτερα σε κάθε περίπτωση από το «διαφωνώ απόλυτα» μέχρι το «συμφωνώ 
απόλυτα». Οι δηλώσεις, όπως έχουν χωριστεί πιο πάνω, αναφέρονται με τη σειρά που 

τοποθετήθηκαν στο ερωτηματολόγιο. Οι 4 δηλώσεις ελέγχου δεν θα ληφθούν υπόψη 
στη διερεύνηση των αρχικών ερωτημάτων, αλλά μόνο για την εξακρίβωση της 

εγκυρότητας των απαντημένων ερωτηματολογίων. Ο έλεγχος της εγκυρότητας των 
ερωτηματολογίων θα έχει ολοκληρωθεί, προτού καταχωριστούν οι απαντήσεις στο 
πρόγραμμα «SPSS» (Αντωνίου, 2014· Μπαλτάς, 2012· Νικολάου, 2014). Το 

ερωτηματολόγιο μπορείτε να το βρείτε αυτούσιο στο Παράρτημα 1 της παρούσας 
εργασίας.  

 

3. Δείγμα της έρευνας μας  
Στη συνέχεια τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ανά ερώτημα και ακολουθεί συζήτηση 

και εξαγωγή συμπερασμάτων ανά ερευνητικό ερώτημα. Η ανάλυση των δεδομένων 
έγινε με το πρόγραμμα «SPSS». Για την ανάλυση μελετήθηκε πρώτα η σχετική 

βιβλιογραφία. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται  τα αποτελέσματα της 
περιγραφικής στατιστικής για τον κάθε παράγοντα (συχνότητες και μέσοι όροι) με τις 
αντίστοιχες ερωτήσεις ανά παράγοντα. Η ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού 

πακέτου «SPSS» (Νικολάου, 2014, Αντωνίου, 2014, ερευνητικές εργασίες από nikolas-
nikolaou.webnode.gr).  

3.1. Δείγμα και Δειγματοληψία  

Η έρευνα έλαβε χώρα στο Λύκειο Αγίου 

Ιωάννη, από τις 5 μέχρι τις 22 
Δεκεμβρίου 2015. Τα ερωτηματολόγια 
μοιράστηκαν από την ομάδα μας σε 

όλες τις τάξεις του Λυκείου και 
εξηγήθηκε στους συμμετέχοντες στην 

έρευνα ότι η απάντηση του 
ερωτηματολογίου δεν είναι 
υποχρεωτική. Εξηγήθηκε επίσης ότι 

θέλαμε ειλικρινείς απαντήσεις και ότι τα 
ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα. 

Συνολικά δόθηκαν 247 ερωτηματολόγια 
σε όλο το Λύκειο Αγίου Ιωάννη. Από το 
διπλανό διάγραμμα που δείχνει την 

τάξη των μαθητών μπορούμε να 
παρατηρήσουμε ότι τα περισσότερα 
ερωτηματολόγια δόθηκαν σε μαθητές 

της Α΄ Λυκείου σε ποσοστό πέραν του 
40%. Ο λόγος που δόθηκαν 

περισσότερα ερωτηματολόγια σε μαθητές της Α΄ Λυκείου είναι ότι, όταν δίναμε στα 



τμήματα τους το ερωτηματολόγιο, γινόταν μάθημα κορμού και ήταν συγκεντρωμένοι 
όλοι οι μαθητές. Στις υπόλοιπες δύο τάξεις και ειδικότερα στη Γ ΄ Λυκείου απουσίαζαν 

πολλοί μαθητές ή δεν υπήρχε ενδιαφέρον να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο. Όμως 
πέραν αυτής της διαφοράς, μπορούμε να δούμε ότι το δείγμα μας είναι γενικά 

διαβαθμισμένο ως προς την τάξη των μαθητών.  
 
Το ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος συνέλεγε 

δημογραφικά στοιχεία: την τάξη, την ηλικία, τον τόπο διαμονής και τη γενική επίδοση 
των μαθητών και το μορφωτικό επίπεδο των γονιών των μαθητών που συμμετείχαν 

στην έρευνα.  
 
Τα αγόρια που απάντησαν στο ερωτηματολόγιό μας ήταν το 44,49% του συνολικού 

δείγματος σε σχέση με τα κορίτσια που ήταν το 55,51% (109 αγόρια και 136 κορίτσια, 
με δύο περιπτώσεις να μην υποδηλώνουν το φύλο τους). Μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι και πάλι το ερωτηματολόγιο μας είναι διαβαθμισμένο ως προς το 
φύλο των ερωτηθέντων του δείγματός μας, αν εξαιρέσουμε μικρές διαφορές ως προς το 
γενικό σύνολο των αγοριών και των κοριτσιών.  

 
Επειδή θέλαμε να κάνουμε και κάποιες συσχετίσεις σε σχέση με την επίδοση των 

μαθητών, ρωτήσαμε και τη γενική επίδοση των μαθητών και μπορούμε να δούμε από το 
διπλανό διάγραμμα ένα ποσοστό 46,12 % του δείγματος να δηλώνει ότι είναι άριστοι 
μαθητές, ενώ ένα ποσοστό 53,88 % δηλώνει ότι έχουν καλή, μέτρια ή μη ικανοποιητική 

επίδοση. Ο λόγος που διερευνούμε την επίδοση είναι γιατί θέλουμε να δούμε πώς 
διαμορφώνονται οι απόψεις των μαθητών σε σχέση με την επίδοσή τους. Θα μπορούμε 

να συγκρίνουμε τις απόψεις των άριστων σε επίδοση μαθητών με τις απόψεις όλων των 
υπόλοιπων μαθητών για να δούμε αν υπάρχουν οποιεσδήποτε αποκλίσεις σε σχέση με 
τις απαντήσεις τους.  

 
Στις επόμενες δύο γραφικές παραστάσεις παρουσιάζεται το μορφωτικό επίπεδο των 
γονιών των μαθητών, που έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο. Μπορούμε να δούμε 

ότι η πλειοψηφία των γονιών έχει τελειώσει το Λύκειο ενώ είναι σημαντικό το ποσοστό 
και αυτών, που έχουν τελειώσει Κολλέγιο, Πανεπιστήμιο ή είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού.  



 
Τέλος ρωτήσαμε επίσης τους μαθητές για τα μαθήματα επιλογής που έχουν 
προσπαθώντας έτσι να τους κατατάξουμε σε 4 κατηγορίες. Συγκεκριμένα οι κατηγορίες 

που τους κατατάξαμε ήταν: μαθητές με μαθήματα θετικής κατεύθυνσης (Α κατηγορία), 
που έχουν επιλεγμένα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης όπως είναι τα Μαθηματικά, η 

Φυσική, η Χημεία κ.ά.),  μαθητές με μαθήματα θεωρητικής κατεύθυνσης (Β κατηγορία) 
που έχουν επιλέξει ως μαθήματα κατεύθυνσης φιλολογικά συνήθως μαθήματα, μαθητές 
με μαθήματα οικονομικής κατεύθυνσης (κατηγορία Γ), που έχουν επιλέξει μαθήματα 

γύρω από οικονομικά θέματα, όπως Λογιστική, Οικονομικά και Πολιτική οικονομία και 
τέλος, μαθητές που είχαν συνδυασμούς τυχαίους και τους κατατάξαμε σε μια κατηγορία 

με την ονομασία διάφορα (κατηγορία Δ). Όπως μπορούμε να δούμε από το διάγραμμα  
που ακολουθεί, οι περισσότεροι μαθητές, σε ένα ποσοστό γύρω στο 45%, έχουν 
επιλέξει μαθήματα θετικής κατεύθυνσης, κάτι που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε 

στη συνέχεια για συγκρίσεις.   

 
 

 
 
 
 



4. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 
Στη συνέχεια τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε πίνακες ανά ερευνητικό ερώτημα. 
Για κάθε πίνακα ακολουθεί συζήτηση, αλλά και εξαγωγή συμπερασμάτων. Να 
αναφέρουμε ότι όλοι οι πίνακες αποτελεσμάτων βρίσκονται στο Παράρτημα 2. Εδώ 

απλά γίνεται ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων, που 
προκύπτουν μέσα από την ανάλυση. Τα γενικά συμπεράσματα από την έρευνα καθώς 

και προτάσεις που προτείνουμε προς τους αρμόδιους θα αναφερθούν στο τέλος. 
 
Σε κάθε πίνακα εμφανίζονται τα ποσοστά των απαντήσεων, ο μέσος όρος των 

απαντήσεων και η τυπική απόκλιση. Θεωρούμε ότι μπορούμε να βασιστούμε στον μέσο 
όρο για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων μας, όταν η τυπική απόκλιση είναι μικρότερη 

από το μισό του μέσου όρου (Νικολάου, 2014).  

4.1. Ποιες είναι οι γνώσεις των μαθητών σε σχέση με βασικά στοιχεία 

Αστρονομίας; 

 
Με τις δηλώσεις που πήραμε, διαγράφεται μια ουδέτερη στάση, καθώς οι ερωτηθέντες 
δεν είναι σε θέση να απαντήσουν βασικά ερωτήματα της επιστήμης. Με την ανάλυση 
των ποσοστών, μέσα από τον πίνακα 1 (Παράρτημα 2) παρατηρούμε ότι επικρατεί 

άγνοια στην πλειοψηφία των δηλώσεων. Κυριαρχεί ένα ανησυχητικό ποσοστό , που 
υποστηρίζει την περιστροφή του σύμπαντος γύρω από την Γη, η οποία αποτελεί αρχαία 

ψευδοεπιστημονική αντίληψη. Αφού οι ερωτηθέντες δεν είναι σε θέση να απαντήσουν 
βασικά ερωτήματα, όπως την ηλιοκεντρική διάταξη του σύμπαντος, δεν έχουν τις 
απαραίτητες γνώσεις για πιο εξειδικευμένες δηλώσεις. Αυτό μας προβληματίζει, γιατί το 

ηλιοκεντρικό σύστημα απορριπτόταν την εποχή του σκοταδισμού και σήμερα η 
πλειοψηφία, το 70%, δεν είναι ενήμερη για τις αληθείς απόψεις της επιστήμης.  

Υπάρχουν επομένως ελλείψεις σε βασικές γνώσεις. Επιπλέον η πλειοψηφία των 
μαθητών δεν υποστηρίζουν την αποδεκτή άποψη της επιστήμης για την δημιουργία του  
κόσμου.   
Συμπέρασμα: Από την ανάλυση των ερωτήσεων η πλειοψηφία δεν είναι σε θέση να 

απαντήσουν ξεκάθαρα βασικά ερωτήματα της Αστρονομίας. Υπάρχει, δηλαδή, άγνοια 



μεταξύ των μαθητών για βασικές γνώσεις Αστρονομίας. Πιο ανησυχητικό από όλα είναι 
το γεγονός ότι κυριαρχούν απόψεις ακόμα που υποστηρίζουν τη γεωκεντρική θεωρία, 

δηλαδή ότι τα πάντα περιφέρονται γύρω από την Γη, μια ψευδής θεωρία που έχει 
απορριφθεί εδώ και αιώνες.  

4.2. Μπορούν οι μαθητές να ξεχωρίσουν τη διαφορά της Αστρονομίας από την 

Αστρολογία;  

Μέσα από την παρατήρηση του πίνακα  2 (Παράρτημα 2) μπορούμε να δούμε πως 

ικανοποιητικά ποσοστά γνωρίζουν την διαφορά των 2 κλάδων, αλλά επικρατούν και 
συγκεχυμένες  απόψεις για το θέμα. Αρχικά, η πλειοψηφία δηλώνει πως γνωρίζει το 
αντικείμενο κάθε κλάδου, αλλά με την ανάλυση του προηγούμενου και επόμενου πίνακα, 

διαπιστώνουμε ότι κρατούν ουδέτερη γνώμη στο αν η Αστρονομία ή η Αστρολογία 
σχετίζονται, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές ουσιαστικά δεν 

γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ Αστρονομίας και Αστρολογίας.  Οι αναλύσεις των άλλων 
πινάκων με τις δηλώσεις αυτού του πίνακα συγκρούονται και μας επιβεβαιώνουν την 
σύγχυση των μαθητών για τους δύο όρους. Ανησυχητικά είναι και αυτά τα 

αποτελέσματα, διότι η σύγχυση και η άγνοια καθιστούν τους μαθητές πιο επιρρεπείς 
στο να πέσουν θύματα των αστρολογικών προβλέψεων. 

  

 
Συμπέρασμα: Οι μαθητές δεν γνωρίζουν τις βασικές διαφορές μεταξύ Αστρονομίας και 

Αστρολογίας και οι πιο πάνω αναλύσεις δεδομένων μάς το επιβεβαιώνουν, αφού 
επικρατεί σύγχυση στο μυαλό των μαθητών. Συγκεκριμένα, ενώ δηλώνουν ότι 

γνωρίζουν τις διαφορές, στην πορεία μέσα από την ανάλυση άλλων ερωτήσεων 
διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι οι μαθητές συγχέουν τους δύο όρους.  

 

 

 
 
 

 



4. 3. Πιστεύουν οι μαθητές στην Αστρολογία και τις προβλέψεις των ζωδίων;   

Μέσα από τα αποτελέσματα που φαίνονται στον πίνακα 3  (Παράρτημα 2), 

παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει στενή σχέση των μαθητών με την Αστρολογία , αφού 
διαπιστώνουμε αρνητική στάση εκ μέρους των ερωτηθέντων μαθητών, όσον αφορά τις 

αστρολογικές προβλέψεις και προκαταλήψεις. Παρατηρούμε σχεδόν πάντα πως 
διαφωνούν ή εκφέρουν ουδέτερη άποψη, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ένας στους 
δέκα μαθητές, που πιστεύει και ακολουθεί πιστά την Αστρολογία. Πρόκειται για 

ανησυχητικό γεγονός, αν λάβουμε υπ’ όψη ότι το 10% των μαθητών, που πιστεύουν 
στις προβλέψεις, συμβουλεύονται αστρολόγους, καθώς τότε ακυρώνεται η προώθηση 

της κριτικής σκέψης, την οποία προωθούν τα νέα προγράμματα στο σχολείο ως εφόδιο 
που χρειάζεται ένας μαθητής στη ζωή του ως μελλοντικός πολίτης.  

 
 

Συμπέρασμα: Η πλειοψηφία δεν υποστηρίζει την Αστρολογία, αλλά υπάρχει ένα μικρό 

ποσοστό υπέρ της, που κατά τη γνώμη μας υστερεί σε ελεύθερη σκέψη και βούληση. 

5. Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ κοινωνικών ομάδων  

5.1. Σύγκριση Απαντήσεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών  

Μέσα από παρατήρηση του Πίνακα 4 (Παράρτημα 2) συμπεράνουμε ότι υπάρχει 

συμφωνία στις περισσότερες δηλώσεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Υπάρχουν όμως 
σημεία που εντοπίζονται διαφορές, οι οποίες μπορούν να γενικευτούν σε ολόκληρο τον 
πληθυσμό και πρέπει να τονιστούν. Συγκεκριμένα, για να είμαστε πιο ξεκάθαροι και να 

καταγράψουμε τις διαφορές που μπορούμε να γενικεύσουμε, θα τις κωδικοποιήσουμε 
ως εξής:  

 Τα κορίτσια έχουν πιο ξεκάθαρη άποψη ως προς τις διαφορές των εννοιών της 
Αστρονομίας και της Αστρολογίας (ερώτηση 1). Αυτή η διαφορά γίνεται πιο 

ξεκάθαρη και μέσα από τις δηλώσεις 21 και 34 όπου τα κορίτσια πιστεύουν σε 
μεγαλύτερο βαθμό ότι η Αστρονομία και η Αστρολογία είναι διαφορετικές 
επιστήμες.  



 Παρόλο που τα κορίτσια γνωρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τα αγόρια για τη 
διαφορά των δύο κλάδων, εντούτοις πιστεύουν και συμφωνούν περισσότερο από 

τα αγόρια ότι η Αστρολογία είναι κλάδος της Αστρονομίας , πράγμα που σημαίνει 
ότι έχουν μεγαλύτερη σύγχυση για τη διαφορά των δύο όρων (δήλωση 11).  

 Τα αγόρια, πέραν του ότι έχουν λιγότερες γνώσεις από τα κορίτσια σχετικά με τις 
διαφορές της  Αστρονομίας και Αστρολογίας, φαίνεται να πιστεύουν περισσότερο 

από τα κορίτσια ότι η Αστρολογία είναι περισσότερο επιστήμη και ότι οι 
αστρονομικές προβλέψεις δεν είναι τυχαίες (ερώτηση 2). 

 Τα κορίτσια παρόλο που έχουν πιο ξεκάθαρη άποψη σχετικά με τις διαφορές των 

δύο κλάδων, εντούτοις πιστεύουν περισσότερο από τα αγόρια ότι ο χαρακτήρας  
των ατόμων βασίζεται στο ζώδιο, κάτι που δείχνει ότι επηρεάζονται περισσότερο 

από τα αγόρια σε θέματα Αστρολογίας (ερώτηση 5). Αυτό φαίνεται και στις 
ερωτήσεις 12 και 18, που δείχνουν ότι τα κορίτσια πιστεύουν περισσότερο από 
τα αγόρια στις προβλέψεις και γενικά ενημερώνονται περισσότερο από τα αγόρια 

για τις προβλέψεις της Αστρολογίας.  

 Υπάρχει περισσότερη συμφωνία στα κορίτσια ότι ο Ήλιος είναι μοναδικός σε 

ολόκληρο το σύμπαν, κάτι που δείχνει ότι δεν γνωρίζουν ότι ο Ήλιος είναι ένα 
αστέρι σαν όλα τα άλλα που βλέπουμε στον ουρανό και απλά, επειδή είναι πιο 
κοντά μας, το βλέπουμε μεγαλύτερο.  

5.2. Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών που δηλώνουν άριστοι στην 

επίδοση σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές.  

Με βάση τα αποτελέσματα του πίνακα 5 (Παράρτημα 2) έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό 
μαθητών μέτριας επίδοσης, που πιστεύει ότι τα πάντα στο σύμπαν περιστρέφονται 
γύρω από τη Γη (δήλωση 10).  Αυτό δείχνει ότι οι μαθητές έχουν λανθασμένη άποψη, 

όσον αφορά το θέμα της περιστροφής του σύμπαντος, πράγμα το οποίο είναι 
ανησυχητικό, γιατί αυτή η αντίληψη καταργήθηκε από τον Μεσαίωνα. Επίσης, βλέπουμε 

ότι οι μαθητές με άριστη επίδοση ξεχωρίζουν ότι η Αστρονομία είναι η επιστήμη και η 
Αστρολογία ψευδοεπιστήμη, ενώ μαθητές με μέτρια επίδοση δεν γνωρίζουν τη διαφορά 
των δύο κλάδων (δήλωση 16). Ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών με μέτρια επίδοση δεν 

γνωρίζει βασικούς όρους της Αστρονομίας (δηλώσεις 10, 23 και 31). 
Συμπέρασμα: οι μαθητές με άριστη επίδοση έχουν περισσότερες γνώσεις σε θέματα 

Αστρονομίας σε αντίθεση με μαθητές που έχουν μέτρια επίδοση.  

5.3. Σύγκριση απόψεων μεταξύ των μαθητών που έχουν επιλέξει μαθήματα 

θετικής κατεύθυνσης σε σχέση με όλους τους άλλους μαθητές  

Μελετώντας τον πίνακα 6 (Παράρτημα 2), μπορούμε να εντοπίσουμε βασικές διαφορές 
μεταξύ των μαθητών που έχουν επιλέξει μαθήματα θετικής κατεύθυνσης σε σχέση με 
τους υπόλοιπους μαθητές. Συμπεραίνουμε ότι γενικότερα οι μαθητές, οι οποίοι 

ακολουθούν μαθήματα θετικής κατεύθυνσης , δεν είναι δέσμιοι προκαταλήψεων και δεν 
υποστηρίζουν τις αντιλήψεις της Αστρολογίας (δηλώσεις 2, 12 και 18). Μαθητές άλλων 

κατευθύνσεων δεν γνωρίζουν βασικές αρχές της Αστρονομίας (δηλώσεις 19 και 36), 
όπως λ.χ. για το ηλιοκεντρικό σύστημα (δήλωση 10), ενώ μαθητές των θετικών 
μαθημάτων θεωρούν την Αστρονομία επιστήμη και την Αστρολογία ψευδοεπιστήμη.  

Άρα, οι μαθητές, οι οποίοι παρακολουθούν θετικά μαθήματα είναι πιο ενήμεροι για την 



επιστήμη της Αστρονομίας και είναι σε θέση να ξεχωρίζουν την Αστρολογία από την 
Αστρονομία. 
Συμπέρασμα: Μαθητές με θετική κατεύθυνση έχουν περισσότερη γνώση για την 

Αστρονομία από αυτούς άλλων κατευθύνσεων και είναι σε θέση να ξεχωρίζουν τους 

δύο όρους, τη στιγμή που οι άλλοι μαθητές έχουν μια συγκεχυμένη άποψη. 

5.4. Σύγκριση των απόψεων μεταξύ των άλλων κοινωνικών ομάδων  

Με βάση την ανάλυση που έχουμε κάνει δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των ηλικιών των μαθητών ή της τάξης των μαθητών, αλλά ούτε και μεταξύ των μαθητών 
σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο των γονιών τους.  

Επίλογος  
Μετά την ανάλυση των δεδομένων, που προηγήθηκε, μπορούμε να εξαγάγουμε αρκετά 
συμπεράσματα. Άξιο σχολιασμού είναι το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της μια 
δήλωσης επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα της άλλης. Αυτό ενισχύει την εγκυρότητα των 

αποτελεσμάτων μας. Καταλήγουμε λοιπόν στα πιο κάτω συμπεράσματα: 
 Κυριαρχεί ένα ανησυχητικό ποσοστό  ερωτηθέντων που δεν είναι ενημερωμένο 

για τις ανανεωμένες (εδώ και αιώνες) απόψεις της επιστήμης (ηλιοκεντρικό 
σύστημα). 

 Οι μαθητές δεν έχουν ξεκάθαρες και διακριτές στο μυαλό τους τις έννοιες της 

Αστρονομίας και της Αστρολογίας.  
 Δεν γνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ των δύο κλάδων και είναι πιο επιρρεπείς να 

πέσουν θύματα της Αστρολογίας και των προκαταλήψεων. 
 Η Αστρολογία δεν επηρεάζει τη ζωή των μαθητών γενικά, αφού παρατηρούμε 

αρνητική στάση όσο αφορά τις αστρολογικές προκαταλήψεις, ωστόσο ένας 

στους δέκα μαθητές υποστηρίζει τις αστρολογικές προβλέψεις και δυνητικά θα 
μπορούσε να γίνει θύμα επιτηδείων. 

 Τα κορίτσια έχουν πιο ξεκάθαρη εικόνα  στο μυαλό τους για τις δύο έννοιες από 
τα αγόρια. 

 Τα αγόρια δεν αναγνωρίζουν την Αστρολογία ως κλάδο της Αστρονομίας, όπως 

υποστηρίζουν τα κορίτσια. 
 Παρόλο που τα κορίτσια γνωρίζουν τη διαφορά των δύο εννοιών, δέχονται τις 

αστρολογικές προβλέψεις και τις σχετικές προκαταλήψεις. 
 Μαθητές με άριστη επίδοση έχουν περισσότερες γνώσεις για την Αστρονομία.  
 Μαθητές με θετική κατεύθυνση είναι πιο ενήμεροι για την επιστήμη της 

Αστρονομίας και είναι σε θέση να την ξεχωρίζουν από την Αστρολογία. 
 

Νιώθουμε μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, που καταφέραμε να υλοποιήσουμε την 
εργασία αυτή και να φέρουμε εις πέραν τους στόχους που θέσαμε προκαταβολικά.  
Κατά τη διάρκεια της εργασίας μας περάσαμε από διάφορα και διαφορετικά στάδια, που 

το καθένα ξεχωριστά είχε τη δυσκολία του, αλλά ήταν όλα εποικοδομητικά. Αρχικά, η 
βιβλιογραφική ανασκόπηση κατά την οποία έπρεπε να συλλέξουμε πολλές 

πληροφορίες και στη συνέχεια η οργάνωση του ερευνητικού σχεδιασμού στο πλαίσιο 
του οποίου ήταν απαραίτητο να σκεφτούμε εύστοχους και εφικτούς τρόπους, για να 
αποδείξουμε τα όσα διαβάσαμε , μας βοήθησαν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η 

αναζήτηση πληροφοριών και η δημιουργία μιας σειράς διαδικασιών για έναν σωστό 
ερευνητικό σχεδιασμό. Κάνοντας τη θεωρία πράξη, φτάσαμε σε μετρήσεις που έπρεπε 



να επεξεργαστούμε και να χαρακτηρίσουμε. Δημιουργήσαμε τους δικούς μας πίνακες 
αποτελεσμάτων και επιπλέον μάθαμε να δουλεύουμε το πρόγραμμα «SPSS», που 

πιστεύουμε ότι θα μας χρειαστεί στη συνέχεια κατά τις πανεπιστημιακές μας σπουδές. 
Ακόμη μέσα από τις διαδικασίες της έρευνας μάθαμε πώς να σχεδιάζουμε και να 

υλοποιούμε μια έρευνα, δεξιότητες που θεωρούμε προσόν για το μέλλον.   

Ευχαριστίες 

Πέραν από τις δικές μας προσπάθειες για την υλοποίηση αυτής της ερευνητικής 
εργασίας, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτό δεν θα ήταν κατορθωτό στον βαθμό που 
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θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα όσους μας βοήθησαν να φτάσουμε στο τέλος. 

Ευχαριστούμε λοιπόν τους συμμαθητές μας, που αφιέρωσαν πρόθυμα λίγο από τον 
χρόνο τους, για να απαντήσουν το ερωτηματολόγιό μας, καθώς επίσης και τους 
καθηγητές από το μάθημα των οποίων «κλέψαμε» λίγα πολύτιμα λεπτά για τον σκοπό 

αυτό. Ευχαριστούμε τέλος τον φιλόλογο του σχολείου μας, κ. Δημήτρη Χαΐνη, για τις 
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Παράρτημα 1: Ερωτηματολόγιο 
Θέμα: Αστρονομία – Αστρολογία και Ζώδια  

Το ερωτηματολόγιο, που έχετε στα χέρια σας, αποτελεί το εργαλείο γ ια μια έρευνα, 

που διεξάγεται από μια ομάδα μαθητών του Λυκείου μας. Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε 

να απαντήσετε ειλικρινά σε όλες τις ερωτήσεις, καθώς το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 36 ερωτήσεις – δηλώσεις στις οποίες καλείστε 

να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε ανάλογα με την άποψ ή σας. Σας παρακαλούμε να 

συμπληρώσετε τις δηλώσεις με ειλικρίνεια. Για κάθε ερώτηση θα πρέπει να επιλέξετε τον 

αριθμό που αντιπροσωπεύει τις πεποιθήσεις σας. 

Οι αριθμοί, που υπάρχουν δίπλα από τις δηλώσεις, αντιστοιχούν στις εξής 

απαντήσεις από μέρους σας:  

1. Διαφωνώ απόλυτα       2. Διαφωνώ      3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ  

4. Συμφωνώ       5. Συμφωνώ απόλυτα 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι προαιρετική.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική ανταπόκρισή σας.  

 

Μέρος Α΄: Βασικές Πληροφορίες  
 

Φύλο:  1. αγόρι  2. κορίτσι 

Τάξη:          1. Α΄ Λυκείου  2. Β΄ Λυκείου  3. Γ΄ Λυκείου 

 

Μαθητική επίδοση: (Παρακαλώ κυκλώστε αυτό που πιστεύετε ότι ισχύει για την 

επίδοσή σας σε σχέση με τα μαθήματα.) 

1. Άριστη επίδοση  

2. Μέτρια επίδοση  

3. Μη ικανοποιητική επίδοση  

Μορφωτικό επίπεδο γονιών 

   Μητέρα:   

       (1) Δημοτικό    (2) Γυμνάσιο–Λύκειο    (3) Κολλέγιο–Πανεπιστήμιο    (4) 

Μεταπτυχιακό 
  

   Πατέρας:  

       (1) Δημοτικό    (2) Γυμνάσιο–Λύκειο    (3) Κολλέγιο–Πανεπιστήμιο    (4) 

Μεταπτυχιακό 

 

Μαθήματα Κατεύθυνσης: παρακαλώ συμπληρώστε πιο κάτω τα βασικά μαθήματα 

επιλογής σας πέραν των Νέων Ελληνικών. 
 
 1. ………………………….  3. ………………………….    

 2. ………………………….  4. …………………………. 



Μέρος Β: Ερωτηματολόγιο 
Κυκλώστε την άποψη που σας εκφράζει. Οι αριθμοί, που υπάρχουν δίπλα από τις δηλώσεις, 

αντιστοιχούν στις εξής απαντήσεις από μέρους σας: 

1. Διαφωνώ απόλυτα   2. Διαφωνώ  3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 

4. Συμφωνώ  5. Συμφωνώ απόλυτα   

 

Α/Α Δηλώσεις Απάντηση 

Β1 Η Αστρονομία και η Αστρολογία είναι δύο διαφορετικά πράγματα.    1   2   3    4   5 

Β2 Συνήθως οι Αστρονομικές προβλέψεις είναι τυχαίες.  1   2   3    4   5 

Β3 
Η Αστρολογία ασχολείται με την εξερεύνηση του σύμπαντος, ενώ η 

Αστρονομία με τα ζώδια και τις προβλέψεις. 
1   2   3    4   5 

Β4 Το Σύμπαν ξεκίνησε να δημιουργείται μετά από μια Μεγάλη Έκρηξη.   1   2   3    4   5 

Β5 Ο χαρακτήρας κάθε ανθρώπου είναι ανάλογος με το ζώδιό του.  1   2   3    4   5 

Β6 Η Αστρολογία μας βοήθησε στην εξερεύνηση πλανητών και άστρων.  1   2   3    4   5 

Β7 Ο Ήλιος καταλαμβάνει το 99% της μάζας του ηλιακού μας συστήματος. 1   2   3    4   5 

Β8 
Μέσω της Αστρολογίας  μπορείς να προβλέψεις  το  μέλλον ενός 

ανθρώπου. 
1   2   3    4   5 

Β9 Η Αστρονομία ξεκίνησε από την Κίνα.    1   2   3    4   5 

Β10 Τα πάντα στο Σύμπαν περιφέρονται γύρω από τη Γη. 1   2   3    4   5 

Β11 Η Αστρολογία είναι κλάδος της Αστρονομίας. 1   2   3    4   5 

Β12 Διαβάζω συχνά το ζώδιό μου και όσα λέει ισχύουν. 1   2   3    4   5 

Β13 
Στο ηλιακό μας σύστημα η Γη είναι ο δεύτερος πλανήτης σε σχέση με 
την απόστασή της από τον Ήλιο. 

1   2   3    4   5 

Β14 
Μέσω της αστρολογίας  μπορείς να προβλέψεις  το  μέλλον ενός 
ανθρώπου. 

1   2   3    4   5 

Β15 Η Ήλιος είναι ένα αστέρι, όπως τόσα άλλα που υπάρχουν στον ουρανό. 1   2   3    4   5 

Β16 Η Αστρονομία είναι επιστήμη, ενώ η Αστρολογία ψευδοεπιστήμη.  1   2   3    4   5 

Β17 Η Αφροδίτη είναι ο θερμότερος πλανήτης του ηλιακού συστήματος.  1   2   3    4   5 

Β18 
Διαφορετικά συμπεριφέρονται τα ζώδια της φωτιάς από τα ζώδια του 

νερού. 
1   2   3    4   5 

Β19 Η Ήλιος είναι μοναδικός σε όλο το Σύμπαν. 1   2   3    4   5 



Α/Α Δηλώσεις Απάντηση 

Β20 Η Αστρονομία έχει κινέζικες ρίζες. 1   2   3    4   5 

Β21 Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην Αστρονομία και Αστρολογία.  1   2   3    4   5 

Β22 
Βλέπω μεγάλες διαφορές στους χαρακτήρες των ανθρώπων που 

ανήκουν σε ζώδια του νερού σε σχέση με αυτούς που ανήκουν σε ζώδια 
της φωτιάς. 

1   2   3    4   5 

Β23 Η Αφροδίτη είναι πολύ θερμός πλανήτης. 1   2   3    4   5 

Β24 
Σύμφωνα με το ζώδιό μου ταιριάζω μόνο με Καρκίνους και Ζυγούς, 

οπότε ο σύντροφός μου πρέπει να είναι ένα από τα δύο.  
1   2   3    4   5 

Β25 Ο Ήλιος είναι 110 φορές μεγαλύτερος σε μέγεθος από τη Γη. 1   2   3    4   5 

Β26 Γνωρίζω τη διαφορά μεταξύ των όρων «Αστρονομία» και «Αστρολογία».  1   2   3    4   5 

Β27 
Σήμερα η πρόβλεψη του ζωδίου μου έλεγε πως κάτι κακό θα συμβεί κι 
έτσι αποφάσισα να μη βγω από το σπίτι. 

1   2   3    4   5 

Β28 Ο Ήλιος είναι αστέρι. 1   2   3    4   5 

Β29 
Η ανάγνωση του αστρολογικού μας χάρτη μάς βοηθά στη 
χαρτογράφηση της μοίρας μας; 

1   2   3    4   5 

Β30 
Η Αστρονομία είναι επιστήμη, ενώ η Αστρολογία είναι ψευδοεπιστήμη 

(τσαρλατανισμός). 
1   2   3    4   5 

Β31 
Όλες οι τροχιές των πλανητών γύρω από τον Ήλιο στρέφονται προς την 
ίδια φορά. 

1   2   3    4   5 

Β32 
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον αστρολογικό μας χάρτη, διότι έτσι 
μπορούμε να δούμε τι κινήσεις θα κάνουμε στο μέλλον, για να έχουμε 
καλύτερη τύχη. 

1   2   3    4   5 

Β33 Ο Άρης είναι ο ψυχρότερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος.  1   2   3    4   5 

Β34 Η Αστρονομία και η Αστρολογία είναι διαφορετικές επιστήμες.  1   2   3    4   5 

Β35 
Όλοι οι σταρ και όλοι οι γνωστοί συμβουλεύονται τους αστρολόγους και 

επομένως το ίδιο θα κάνω και εγώ, όταν γίνω διάσημος.  
1   2   3    4   5 

Β36 
Η Αφροδίτη εμφανίζεται πάντα το απόγευμα και πολύ νωρίς το πρωί 
στον ουρανό μας. 

1   2   3    4   5 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική σας ανταπόκριση να 
απαντήσετε το ερωτηματολόγιό μας. Οι απόψεις σας θα μας είναι πολύτιμες για 

την έκβαση της έρευνάς μας.                        

Ερευνητική ομάδα μαθητών Λυκείου Αγίου Ιωάννη 



Παράρτημα 2: Πίνακες Αποτελεσμάτων  
Πίνακας 1: Μελέτη του ερωτήματος 1: Ποιες είναι οι γνώσεις των μαθητών και των γονιών σε σχέση με βασικά στοιχεία Αστρονομίας; Οι 

απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική 
απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.)  

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση  Συχνότητες (%)  Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Β4 Το Σύμπαν ξεκίνησε να δημιουργείται μετά από μια Μεγάλη Έκρηξη.   

9,9 

 

7,4 

 

38,7 

 

24,7 

 

19,3 

 

3,36 

 

1,168 
Β7 Ο Ήλιος καταλαμβάνει το 99% της μάζας του ηλιακού μας συστήματος.   

10,5 

 

13,4 

 

52,7 

 

16,7 

 

6,7 

 

2.,96 

 

0,995 

Β10 Τα πάντα στο Σύμπαν περιφέρονται γύρω από τη Γη.  30,8 11,7 31,2 15,8 7,7 2,57 1,298 

Β13 Στο ηλιακό μας σύστημα η Γη είναι ο δεύτερος πλανήτης σε σχέση με την 
απόσταση της από τον Ήλιο 

 
23,0 

 
16,5 

 
39,9 

 
15,0 

 
5,3 

 
2,63 

 
1,151 

Β15 Η Ήλιος είναι ένα αστέρι, όπως τόσα άλλα που υπάρχουν στον ουρανό.   
13,6 

 
13,6 

 
27,3 

 
24,8 

 
20,7 

 
3,25 

 
1,304 

Β17 Η Αφροδίτη είναι ο θερμότερος πλανήτης του ηλιακού συστήματος.   
20,8 

 
17,8 

 
43,2 

 
11,9 

 
6,4 

 
2,78 

 
2,273 

Β19 Η Ήλιος είναι μοναδικός σε όλο το Σύμπαν.  26,1 14,3 31,0 13,5 15,1 2,97 3,488 

Β20 Η Αστρονομία έχει κινέζικες ρίζες. 14,7 12,7 58,0 6,5 8,2 2,81 1,036 

Β25 Ο Ήλιος είναι 110 φορές μεγαλύτερος σε μέγεθος από την Γη.  10,5 14,2 45,6 23,0 6,7 3,01 1,031 

Β31 Όλες οι τροχιές των πλανητών γύρω από τον Ήλιο στρέφονται προς την 
ίδια φορά.  

 
11,1 

 
13,2 

 
50,6 

 
17,3 

 
7,8 

 
2,98 

 
1,032 

Β33 Ο Άρης είναι ο ψυχρότερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος.   

19,1 

 

15,4 

 

51,0 

 

10,0 

 

4,6 

 

2,66 

 

1,042 

Β36 Η Αφροδίτη εμφανίζεται πάντα το απόγευμα και πολύ νωρίς το πρωί στον 
ουρανό μας .  

 
12,9 

 
15,8 

 
51,7 

 
10,0 

 
9,6 

 
2,88 

 
1,071 

 

Πίνακας 2: Μελέτη του ερωτήματος 2: Μπορούν οι μαθητές να ξεχωρίσουν τη διαφορά της Αστρονομίας από την Αστρολογία; Οι 

απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική 
απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.)  

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση  Συχνότητες (%)  Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Β3 Η Αστρολογία ασχολείται με την εξερεύνηση του σύμπαντος, ενώ η 
Αστρονομία με τα ζώδια και τις προβλέψεις.  

 
31,8 

 
13,6 

 
29,8 

 
16,5 

 
8,3 

 
1,56 

 
1,310 

Β6 Η Αστρολογία μας βοήθησε στην εξερεύνηση πλανητών και άστρων.  

19,6 

 

13,8 

 

35,0 

 

22,5 

 

9,2 

 

2,88 

 

1,226 

Β11 Η Αστρολογία είναι κλάδος της Αστρονομίας  14,2 14,6 46,9 18,8 5,4 3,03 2,801 

Β16 Η Αστρονομία είναι επιστήμη, ενώ η Αστρολογία ψευδοεπιστήμη.   
11,1 

 
21,4 

 
42,8 

 
13,6 

 
11,1 

 
2,92 

 
1,113 

Β21 Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην Αστρονομία και Αστρολογία.   
35,9 

 
19,2 

 
32,7 

 
7,3 

 
4,9 

 
2,26 

 
1,165 

Β26 Γνωρίζω την διαφορά μεταξύ των όρων «Αστρονομία» και 
«Αστρολογία».  

 
9,2 

 
15,8 

 
34,2 

 
24,6 

 
16,3 

 
3,23 

 
1,172 

Β30 Η Αστρονομία είναι επιστήμη, ενώ η Αστρολογία είναι 
ψευδοεπιστήμη (τσαρλατανισμός).  

 
12,3 

 
15,6 

 
46,5 

 
13,2 

 
12,3 

 
2,98 

 
1,132 

Β34 Η Αστρονομία και η Αστρολογία είναι διαφορετικές επιστήμες.  7,5 10,9 37,6 21,8 22,4 3,53 2,297 



Πίνακας 3: Μελέτη του ερωτήματος 3: Πιστεύουν στην Αστρολογία και τις προβλέψεις των ζωδίων; Οι απαντήσεις είναι σε 
ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των 
απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ  απόλυτα 

Α/Α Δήλωση  Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 
Β2 Συνήθως οι αστρονομικές προβλέψεις είναι τυχαίες 17,6 23,7 43,3 8,2 7,3 2,64 1,091 

Β5 Ο χαρακτήρας κάθε ανθρώπου είναι ανάλογος με το ζώδιό του. 24,4 24,4 28,9 15,7 6,6 2,56 1,205 
Β8 Μέσω της Αστρολογίας  μπορείς να προβλέψεις  το  μέλλον ενός 

ανθρώπου. 
30,9 27,6 29,2 9,5 2,9 2,26 1,085 

Β12 Διαβάζω συχνά το ζώδιό μου και όσα λέει ισχύουν. 25,5 20,6 28,8 16,5 8,6 2,62 1,265 
Β14 Μέσω της Αστρολογίας  μπορείς να προβλέψεις  το  μέλλον ενός 

ανθρώπου. 
31,4 17,8 35,5 12,0 3,3 2,38 1,143 

Β18 Διαφορετικά συμπεριφέρονται τα ζώδια της φωτιάς από τα ζώδια 
του νερού.    

16,3 10,6 44,9 18,8 9,4 2,94 1,151 

Β22 Βλέπω μεγάλες διαφορές στους χαρακτήρες των ανθρώπων που 
ανήκουν σε ζώδια του νερού σε σχέση με αυτούς που ανήκουν σε 
ζώδια της φωτιάς. 

17,6 16,3 40,4 18,8 6,9 2,93 2,241 

Β24 Σύμφωνα με το ζώδιό μου ταιριάζω μόνο με Καρκίνους και Ζυγούς, 
οπότε ο σύντροφός μου πρέπει να είναι ένα από τα δύο. 

38,1 16,8 31,6 8,6 4,9 2,25 1,194 

Β27 Σήμερα η πρόβλεψη του ζωδίου μου έλεγε πως κάτι κακό θα συμβεί 
κι έτσι αποφάσισα να μη βγω από το σπίτι. 

43,5 17,6 25,1 10,0 3,8 2,13 1,190 

Β29 Η ανάγνωση του αστρολογικού μας χάρτη μας βοηθά στην 
χαρτογράφηση της μοίρας μας. 

26,4 19,4 38,4 9,9 5,8 2,49 1,153 

Β32 Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον αστρολογικό μας χάρτη, διότι 
έτσι μπορούμε να δούμε τι κινήσεις θα κάνουμε στο μέλλον, για να 
έχουμε καλύτερη τύχη. 

28,9 18,4 38,5 9,6 4,6 2,43 1,138 

Β35 Όλοι οι σταρ και όλοι οι γνωστοί συμβουλεύονται τους 
αστρολόγους και επομένως το ίδιο θα κάνω και εγώ, όταν γίνω 
διάσημος.  

37,9 19,6 27,9 9,6 5,0 2,24 1,200 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 4: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Με έντονους χαρακτήρες όλες οι ερωτήσεις που 

παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene Test). 

Εμφανίζονται ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων 

(Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση και τάση του συνόλου των μαθητών και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά 

στον μέσο όρο είναι οι απαντήσεις των μαθητών. Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του τρίτου μέρους.   
 Φύλο N M.O. T.A. 

B1 Η Αστρονομία και η αστρολογία είναι δύο διαφορετικά πράγματα αγόρι 109 3,37 1,289 

Κορίτσι 135 3,86 1,198 

B2 Συνήθως οι αστρονομικές προβλέψεις είναι τυχαίες.  αγόρι 108 2,82 1,118 

Κορίτσι 135 2,49 1,057 

B3 Η Αστρολογία ασχολείται με την εξερεύνηση του σύμπαντος, ενώ η Αστρονομία με τα ζώδια και τις 
προβλέψεις.  

αγόρι 107 2,59 1,296 

Κορίτσι 133 2,52 1,329 

B4 Το Σύμπαν ξεκίνησε να δημιουργείται μετά από μια Μεγάλη Έκρηξη. αγόρι 107 3,30 1,283 

Κορίτσι 134 3,42 1,078 

B5 Ο χαρακτήρας κάθε ανθρώπου είναι ανάλογος με το ζώδιο του  αγόρι 106 2,36 1,266 

Κορίτσι 134 2,72 1,141 

B6 Η Αστρολογία μας βοήθησε στην εξερεύνηση πλανητών και άστρων  αγόρι 105 2,75 1,254 

Κορίτσι 133 2,98 1,209 

B7 Ο Ήλιος καταλαμβάνει το 99% της μάζας του ηλιακού μας συστήματος αγόρι 103 2,95 1,042 

Κορίτσι 134 2,96 ,969 

B8 Μέσω της αστρολογίας μπορείς να προβλέψεις το μέλλον ενός ανθρώπου αγόρι 105 2,22 1,101 

Κορίτσι 136 2,29 1,081 

B9 Η Αστρονομία ξεκίνησε απο την Κίνα  αγόρι 106 2,81 1,114 

Κορίτσι 134 2,78 ,904 

B10 Τα πάντα στο Σύμπαν περιφέρονται γύρω από την Γη αγόρι 106 2,51 1,354 

Κορίτσι 132 2,61 1,265 

B11 Η Αστρολογία είναι κλάδος της Αστρονομίας αγόρι 105 2,70 1,100 

Κορίτσι 133 2,99 1,004 

B12 Διαβάζω συχνά το ζώδιο μου και όσα λέει ισχύουν  αγόρι 106 2,41 1,278 

Κορίτσι 135 2,79 1,240 

B13 Στο ηλιακό μας σύστημα η Γη είναι ο δεύτερος πλανήτης μας σε σχέση με την απόστασή της από τον 
Ήλιο 

αγόρι 107 2,63 1,202 

Κορίτσι 134 2,63 1,115 

B14 Μέσω της αστρολογίας μπορείς να προβλέψεις το μέλλον ενός ανθρώπου αγόρι 105 2,36 1,145 
Κορίτσι 135 2,39 1,152 

B15 Ο Ήλιος είναι ένα αστέρι. όπως τόσα άλλα που υπάρχουν στον ουρανό αγόρι 106 3,26 1,340 

Κορίτσι 134 3,25 1,289 

B16 Η Αστρονομία είναι επιστήμη, ενώ η Αστρολογία ψευδοεπιστήμη αγόρι 106 2,89 1,190 

Κορίτσι 135 2,95 1,060 

B17 Η Αφροδίτη είναι ο θερμότερος πλανήτης του Ηλιακού μας συστήματος 

 

αγόρι 100 2,68 1,188 

Κορίτσι 134 2,63 1,087 

B18 Διαφορετικά συμπεριφέρονται τα ζώδια της φωτιάς από τα ζώδια το νερού  αγόρι 108 2,64 1,180 

Κορίτσι 135 3,19 1,080 

B19 Ο Ήλιος είναι ο μοναδικός σε όλο το Σύμπαν  αγόρι 108 2,54 1,336 

Κορίτσι 135 2,96 1,387 

B20 Η Αστρονομία έχει κινέζικες ρίζες  αγόρι 108 2,75 1,086 

Κορίτσι 135 2,87 ,991 

B21 Δεν υπάρχει διάφορα ανάμεσα στην Αστρονομία και Αστρολογία 

 

 
 

αγόρι 107 2,43 1,260 

Κορίτσι 136 2,11 1,066 

B22 Βλέπω μεγάλες διαφορές στους χαρακτήρες των ανθρώπων που ανήκουν σε ζώδια του νερού σε 
σχέση με αυτούς που ανήκουν σε ζώδια της φωτιάς 

αγόρι 107 2,50 1,111 

Κορίτσι 136 3,27 2,798 



B23 Η Αφροδίτη είναι πολύ θερμός πλανήτης 

 

αγόρι 105 3,28 1,079 

Κορίτσι 135 3,12 1,058 

B24 Σύμφωνα με το ζώδιο μου ταιριάζω μόνο με Καρκίνους και Ζυγούς, οπότε ο σύντροφος μου πρέπει να 
είναι ένα από τα δύο 

αγόρι 107 2,35 1,222 

Κορίτσι 135 2,17 1,175 

B25 Ο Ήλιος είναι 110 φορές μεγαλύτερος σε μέγεθος από τη Γη αγόρι 104 3,04 1,079 

Κορίτσι 133 3,00 1,000 

B26 Γνωρίζω τη διαφορά μεταξύ των όρων ''Αστρονομία'' και ''Αστρολογία'' αγόρι 105 3,21 1,253 

Κορίτσι 133 3,25 1,117 

B27 Σήμερα η πρόβλεψη του ζωδίου μου έλεγε πως κάτι τραγικό θα μου συμβεί κι έτσι αποφάσισα να μη 
βγω από το σπίτι. 

αγόρι 103 2,31 1,188 

Κορίτσι 134 1,98 1,179 

B28 Ο Ήλιος είναι αστέρι  αγόρι 106 3,22 1,309 

Κορίτσι 134 3,19 1,401 

B29 Η ανάγνωση του αστρολογικού μας χάρτη μας βοηθά στη χαρτογράφηση της μοίρας μας. αγόρι 105 2,33 1,206 

Κορίτσι 135 2,61 1,107 

B30 Η αστρονομία είναι επιστήμη, ενώ η Αστρολογία είναι ψευδοεπιστήμη (τσαρλατανισμός) αγόρι 106 3,04 1,195 

Κορίτσι 135 2,93 1,087 

B31 Όλες οι τροχές των πλανητών γύρω από τον Ήλιο στρέφονται προς την ίδια φορά. αγόρι 106 3,01 1,046 

Κορίτσι 135 2,95 1,032 

B32 Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον αστρολογικό μας χάρτη, διότι έτσι μπορούμε να δούμε τι κινήσεις θα 

κάνουμε στο μέλλον, για να έχουμε καλύτερη τύχη. 

αγόρι 104 2,44 1,245 

Κορίτσι 133 2,41 1,059 

B33 Ο Άρης είναι ο ψυχρότερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος αγόρι 105 2,68 1,213 

Κορίτσι 134 2,63 ,897 

B34 Η Αστρονομία και η Αστρολογία είναι διαφορετικές επιστήμες αγόρι 104 3,21 1,244 

Κορίτσι 133 3,56 1,090 

B35 Όλοι οι σταρ και όλοι οι γνωστοί συμβουλεύονται τους αστρολόγους και επομένως το ίδιο θα κάνω και 

εγώ, αν γίνω διάσημος. 

αγόρι 104 2,35 1,197 

Κορίτσι 134 2,15 1,205 

B36 Η Αφροδίτη εμφανίζεται πάντα το απόγευμα και πολύ νωρίς το πρωί στον ουρανό μας αγόρι 105 2,95 1,204 

Κορίτσι 133 2,82 ,960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 5: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ αυτών που δηλώνουν άριστοι στην επίδοση (η ομάδα 1) με τους 

υπόλοιπους μαθητές. Με έντονους χαρακτήρες οι απαντήσεις που έχουν σημαντικές διαφορές (επίπεδο 

σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene Test). Εμφανίζονται ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει το 

ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση και τάση του συνόλου των 

μαθητών και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά στον μέσο όρο είναι οι απαντήσεις των μαθητών. 

Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του τρίτου μέρους.    

Δήλωση Επίδοση N M.O T.A. 

B1 Η Αστρονομία και η αστρολογία είναι δύο διαφορετικά πράγματα 
dim ensio

n1 

1,00 68 3,76 1,294 

2,00 176 3,59 1,230 

B2 Συνήθως οι αστρονομικές προβλέψεις είναι τυχαίες. 
dim ensio

n1 

1,00 68 2,46 1,152 

2,00 175 2,70 1,052 

B3 Η Αστρολογία ασχολείται με την εξερεύνηση του σύμπαντος, ενώ η Αστρονομία με τα 
ζώδια και τις προβλέψεις.  

dim ensio
n1 

1,00 67 2,31 1,339 

2,00 173 2,66 1,291 

B4 Το Σύμπαν ξεκίνησε να δημιουργείται μετά από μια Μεγάλη Έκρηξη. 
dim ensio

n1 

1,00 66 3,42 1,082 

2,00 175 3,33 1,200 

B5 Ο χαρακτήρας κάθε ανθρώπου είναι ανάλογος με το ζώδιο του 
dim ensio

n1 

1,00 68 2,54 1,251 

2,00 172 2,56 1,176 

B6 Η Αστρολογία μας βοήθησε στην εξερεύνηση πλανητών και άστρων 
 
 

dim ensio
n1 

1,00 67 2,85 1,329 

2,00 171 2,88 1,192 

B7 Ο Ήλιος καταλαμβάνει το 99% της μάζας του ηλιακού μας συστήματος 
dim ensio

n1 

1,00 67 3,04 1,093 

2,00 170 2,92 ,957 

B8 Μέσω της αστρολογίας μπορείς να προβλέψεις το μέλλον ενός ανθρώπου  
dim ensio

n1 

1,00 69 2,28 1,223 

2,00 172 2,26 1,029 

B9 Η Αστρονομία ξεκίνησε απο την Κίνα  
dim ensio

n1 

1,00 69 2,86 1,004 

2,00 172 2,78 ,988 

B10 Τα πάντα στο Σύμπαν περιφέρονται γύρω από την Γη  
dimensi

on1 

1,00 68 2,26 1,378 

2,00 170 2,68 1,252 

B11 Η Αστρολογία είναι κλάδος της Αστρονομίας 
dim ensio

n1 

1,00 68 2,74 1,115 

2,00 169 2,91 1,028 

B12 Διαβάζω συχνά το ζώδιο μου και όσα λέει ισχύουν 
dim ensio

n1 

1,00 69 2,59 1,287 

2,00 172 2,63 1,256 

B13 Στο ηλιακό μας σύστημα η Γη είναι ο δεύτερος πλανήτης μας σε σχέση με την 
απόστασή της από τον Ήλιο 

dim ensio
n1 

1,00 68 2,50 1,275 

2,00 173 2,68 1,089 

B14 Μέσω της αστρολογίας μπορείς να προβλέψεις το μέλλον ενός ανθρώπου  
dim ensio

n1 

1,00 66 2,21 1,271 

2,00 174 2,44 1,088 

B15 Ο Ήλιος είναι ένα αστέρι. όπως τόσα άλλα που υπάρχουν στον ουρανό  
dim ensio

n1 

1,00 69 3,51 1,335 

2,00 171 3,16 1,285 

B16 Η Αστρονομία είναι επιστήμη, ενώ η Αστρολογία ψευδοεπιστήμη  
dimensi

on1 

1,00 68 3,22 1,256 

2,00 173 2,82 1,035 

B17 Η Αφροδίτη είναι ο θερμότερος πλανήτης του Ηλιακού μας συστήματος 
dim ensio

n1 

1,00 66 2,65 1,222 

2,00 168 2,66 1,088 

B18 Διαφορετικά συμπεριφέρονται τα ζώδια της φωτιάς από τα ζώδια το νερού  
dim ensio

n1 

1,00 68 2,93 1,273 

2,00 175 2,95 1,108 

B19 Ο Ήλιος είναι ο μοναδικός σε όλο το Σύμπαν 
dim ensio

n1 

1,00 69 2,57 1,430 

2,00 174 2,84 1,349 

B20 Η Αστρονομία έχει κινέζικες ρίζες 
dim ensio

n1 

1,00 69 2,93 1,075 

2,00 174 2,75 1,021 

B21 Δεν υπάρχει διάφορα ανάμεσα στην Αστρονομία και Αστρολογία  
dim ensio

n1 

1,00 68 2,10 1,161 

2,00 175 2,30 1,152 

B22 Βλέπω μεγάλες διαφορές στους χαρακτήρες των ανθρώπων που ανήκουν σε ζώδια 
του νερού σε σχέση με αυτούς που ανήκουν σε ζώδια της φωτιάς 

dim ensio
n1 

1,00 68 2,71 1,247 

2,00 175 3,02 2,531 

B23 Η Αφροδίτη είναι πολύ θερμός πλανήτης  
dimensi

on1 

1,00 65 3,42 ,998 

2,00 175 3,10 1,083 



B24 Σύμφωνα με το ζώδιο μου ταιριάζω μόνο με Καρκίνους και Ζυγούς, οπότε ο 
σύντροφος μου πρέπει να είναι ένα από τα δύο 

dim ensio
n1 

1,00 68 2,24 1,259 

2,00 174 2,27 1,174 

B25 Ο Ήλιος είναι 110 φορές μεγαλύτερος σε μέγεθος από τη Γη  
dim ensio

n1 

1,00 65 3,20 1,107 

2,00 172 2,96 ,987 

B26 Γνωρίζω τη διαφορά μεταξύ των όρων ''Αστρονομία'' και ''Αστρολογία''  
dimensi

on1 

1,00 68 3,51 1,191 

2,00 170 3,12 1,152 

B27 Σήμερα η πρόβλεψη του ζωδίου μου έλεγε πως κάτι τραγικό θα μου συμβεί κι έτσι 
αποφάσισα να μη βγω από το σπίτι. 

dim ensio
n1 

1,00 67 2,12 1,297 

2,00 170 2,14 1,151 

B28 Ο Ήλιος είναι αστέρι 
dimensi

on1 

1,00 68 3,49 1,430 

2,00 172 3,10 1,305 

B29 Η ανάγνωση του αστρολογικού μας χάρτη μας βοηθά στη χαρτογράφηση της μοίρας 
μας. 

dim ensio
n1 

1,00 68 2,65 1,182 

2,00 172 2,42 1,124 

B30 Η αστρονομία είναι επιστήμη, ενώ η Αστρολογία είναι ψευδοεπιστήμη 
(τσαρλατανισμός) 

dim ensio
n1 

1,00 68 3,06 1,244 

2,00 173 2,95 1,080 

B31 Όλες οι τροχιές των πλανητών γύρω από τον Ήλιο στρέφονται προς την ίδια 
φορά. 

dimensi
on1 

1,00 68 3,24 1,108 

2,00 173 2,88 ,981 

B32 Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον αστρολογικό μας χάρτη, διότι έτσι μπορούμε να 
δούμε τι κινήσεις θα κάνουμε στο μέλλον, για να έχουμε καλύτερη τύχη. 

dim ensio
n1 

1,00 68 2,37 1,183 

2,00 169 2,46 1,123 

B33 Ο Άρης είναι ο ψυχρότερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος 
dim ensio

n1 

1,00 67 2,61 1,205 

2,00 172 2,69 ,963 

B34 Η Αστρονομία και η Αστρολογία είναι διαφορετικές επιστήμες  
 
 

dim ensio
n1 

1,00 67 3,61 1,325 

2,00 170 3,34 1,078 

B35 Όλοι οι σταρ και όλοι οι γνωστοί συμβουλεύονται τους αστρολόγους και επομένως το 
ίδιο θα κάνω και εγώ, αν γίνω διάσημος. 

dim ensio
n1 

1,00 67 2,25 1,271 

2,00 171 2,24 1,176 

B36 Η Αφροδίτη εμφανίζεται πάντα το απόγευμα και πολύ νωρίς το πρωί στον ουρανό μας  
dim ensio

n1 

1,00 68 2,90 1,148 

2,00 170 2,87 1,035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 6: Σύγκριση των απαντήσεων των μαθητών που έχουν μαθήματα θεωρητικής, οικονομικής κατεύθυνσης και 
διάφορα μαθήματα (κατηγορία 1) με τους μαθητές που έχουν μαθήματα θετικής κατεύθυνσης (κατηγορία 2). Με 
έντονους χαρακτήρες είναι οι δηλώσεις που υπάρχουν στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας κάτω 
από 0.05 στο Levene Test). Εμφανίζονται ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος 
όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση και τάση του συνόλου των μαθητών και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που 
δείχνει πόσο κοντά στον μέσο όρο είναι οι απαντήσεις των μαθητών. Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του 
τρίτου μέρους. 

 Κατεύθυνσ
η N M.O T.A. 

B1 Η Αστρονομία και η αστρολογία είναι δύο διαφορετικά πράγματα  
dimensi on1 

1,00 134 3,48 1,296 

2,00 108 3,84 1,201 

B2 Συνήθως οι αστρονομικές προβλέψεις είναι τυχαίες.  
dimensi on1 

1,00 134 2,77 1,143 

2,00 107 2,46 1,012 

B3 Η Αστρολογία ασχολείται με την εξερεύνηση του σύμπαντος, ενώ η Αστρονομία με τα 
ζώδια και τις προβλέψεις. 

dimensi on1 

1,00 131 2,71 1,333 

2,00 107 2,35 1,260 

B4 Το Σύμπαν ξεκίνησε να δημιουργείται μετά από μια Μεγάλη Έκρηξη. 
dim ension1 

1,00 132 3,44 1,219 

2,00 107 3,32 1,078 

B5 Ο χαρακτήρας κάθε ανθρώπου είναι ανάλογος με το ζώδιο του  
dim ension1 

1,00 131 2,60 1,207 

2,00 107 2,50 1,224 

B6 Η Αστρολογία μας βοήθησε στην εξερεύνηση πλανητών και άστρων 
dim ension1 

1,00 131 2,89 1,226 

2,00 105 2,87 1,249 

B7 Ο Ήλιος καταλαμβάνει το 99% της μάζας του ηλιακού μας συστήματος 
dim ension1 

1,00 129 3,02 ,992 

2,00 106 2,88 1,011 

B8 Μέσω της αστρολογίας μπορείς να προβλέψεις το μέλλον ενός ανθρώπου  
dim ension1 

1,00 133 2,38 1,105 

2,00 106 2,11 1,054 

B9 Η Αστρονομία ξεκίνησε απο την Κίνα  
dim ension1 

1,00 129 2,86 1,021 

2,00 109 2,70 ,967 

B10 Τα πάντα στο Σύμπαν περιφέρονται γύρω από την Γη  
dimensi on1 

1,00 129 2,76 1,327 

2,00 108 2,34 1,247 

B11 Η Αστρολογία είναι κλάδος της Αστρονομίας 
dim ension1 

1,00 129 2,91 1,061 

2,00 106 2,80 1,037 

B12 Διαβάζω συχνά το ζώδιο μου και όσα λέει ισχύουν 
dimensi on1 

1,00 131 2,78 1,297 

2,00 108 2,42 1,216 

B13 Στο ηλιακό μας σύστημα η Γη είναι ο δεύτερος πλανήτης μας σε σχέση με την απόστασή της 
από τον Ήλιο 

dim ension1 

1,00 131 2,72 1,111 

2,00 108 2,52 1,188 

B14 Μέσω της αστρολογίας μπορείς να προβλέψεις το μέλλον ενός ανθρώπου 
dim ension1 

1,00 131 2,48 1,179 

2,00 107 2,21 1,082 

B15 Ο Ήλιος είναι ένα αστέρι. όπως τόσα άλλα που υπάρχουν στον ουρανό  
dim ension1 

1,00 130 3,15 1,309 

2,00 108 3,33 1,297 

B16 Η Αστρονομία είναι επιστήμη, ενώ η Αστρολογία ψευδοεπιστήμη 
dim ension1 

1,00 131 2,86 1,101 

2,00 108 2,99 1,115 

B17 Η Αφροδίτη είναι ο θερμότερος πλανήτης του Ηλιακού μας συστήματος 
dim ension1 

1,00 129 2,58 1,210 

2,00 104 2,74 1,024 

B18 Διαφορετικά συμπεριφέρονται τα ζώδια της φωτιάς από τα ζώδια το νερού  
dimensi on1 

1,00 132 3,21 1,112 

2,00 109 2,63 1,119 

B19 Ο Ήλιος είναι ο μοναδικός σε όλο το Σύμπαν 
dimensi on1 

1,00 132 2,95 1,367 

2,00 109 2,51 1,344 

B20 Η Αστρονομία έχει κινέζικες ρίζες  
dimensi on1 

1,00 132 2,94 1,039 

2,00 109 2,67 1,019 

B21 Δεν υπάρχει διάφορα ανάμεσα στην Αστρονομία και Αστρολογία  
dim ension1 

1,00 133 2,35 1,163 

2,00 108 2,11 1,147 

B22 Βλέπω μεγάλες διαφορές στους χαρακτήρες των ανθρώπων που ανήκουν σε ζώδια του 
νερού σε σχέση με αυτούς που ανήκουν σε ζώδια της φωτιάς 
 
 

dim ension1 

1,00 133 3,03 1,141 

2,00 108 2,84 3,121 



B23 Η Αφροδίτη είναι πολύ θερμός πλανήτης 
dim ension1 

1,00 132 3,17 1,037 

2,00 106 3,18 1,102 

B24 Σύμφωνα με το ζώδιο μου ταιριάζω μόνο με Καρκίνους και Ζυγούς, οπότε ο σύντροφος μου 
πρέπει να είναι ένα από τα δύο 

dim ension1 

1,00 132 2,31 1,255 

2,00 108 2,17 1,132 

B25 Ο Ήλιος είναι 110 φορές μεγαλύτερος σε μέγεθος απο τη Γη  
dim ension1 

1,00 131 3,00 1,052 

2,00 104 3,01 1,000 

B26 Γνωρίζω τη διαφορά μεταξύ των όρων ''Αστρονομία'' και ''Αστρολογία'' 
dim ension1 

1,00 131 3,24 1,171 

2,00 105 3,18 1,183 

B27 Σήμερα η πρόβλεψη του ζωδίου μου έλεγε πως κάτι τραγικό θα μου συμβεί κι έτσι 
αποφάσισα να μη βγω από το σπίτι. 

dim ension1 

1,00 131 2,23 1,225 

2,00 104 1,96 1,114 

B28 Ο Ήλιος είναι αστέρι  
dim ension1 

1,00 131 3,15 1,342 

2,00 107 3,27 1,384 

B29 Η ανάγνωση του αστρολογικού μας χάρτη μας βοηθά στη χαρτογράφηση της μοίρας μας. 
dim ension1 

1,00 133 2,56 1,170 

2,00 105 2,40 1,149 

B30 Η αστρονομία είναι επιστήμη, ενώ η Αστρολογία είναι ψευδοεπιστήμη (τσαρλατανισμός) 
dim ension1 

1,00 133 2,95 1,144 

2,00 106 3,02 1,138 

B31 Όλες οι τροχές των πλανητών γύρω από τον Ήλιο στρέφονται προς την ίδια φορά. 
dim ension1 

1,00 132 2,95 ,995 

2,00 107 2,98 1,073 

B32 Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον αστρολογικό μας χάρτη, διότι έτσι μπορούμε να δούμε τι 
κινήσεις θα κάνουμε στο μέλλον, για να έχουμε καλύτερη τύχη. 

dim ension1 

1,00 129 2,54 1,166 

2,00 106 2,25 1,078 

B33 Ο Άρης είναι ο ψυχρότερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος 
dim ension1 

1,00 131 2,66 ,981 

2,00 106 2,64 1,131 

B34 Η Αστρονομία και η Αστρολογία είναι διαφορετικές επιστήμες  
dim ension1 

1,00 128 3,41 1,140 

2,00 107 3,38 1,218 

B35 Όλοι οι σταρ και όλοι οι γνωστοί συμβουλέυονται τους αστρολόγους και επομένως το ίδιο θα 
κάνω και εγώ, αν γίνω διάσημος. 

dim ension1 

1,00 131 2,23 1,187 

2,00 105 2,22 1,217 

B36 Η Αφροδίτη εμφανίζεται πάντα το απόγευμα και πολύ νωρίς το πρωί στον ουρανό 
μας 

dimensi on1 

1,00 130 3,00 1,093 

2,00 106 2,70 1,034 

 
 


