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Δεισιδαιμονίες και προλήψεις  

στη σημερινή κοινωνία:  
μια έρευνα ανάμεσα στους μαθητές και στους γονείς των μαθητών του 

Λυκείου Αγίου Ιωάννη 
 

Ομάδα μαθητών: Κυριάκου Θεόδωρος, Χριστοδούλου Ειρήνη, Χριστιάνωφ Μαρία 
Συντονιστές καθηγητές: Νικόλας Νικολάου, Δημήτρης Χαΐνης 

Λύκειο Αγίου Ιωάννη  
Σχολική χρονιά 2015 – 2016 

 

Πρόλογος – Εισαγωγή  
Το θέμα της ερευνητικής εργασίας, που στοχεύουμε να πραγματοποιήσουμε , αφορά στην 
πίστη των συμμαθητών μας σε προλήψεις και δεισιδαιμονίες, οι οποίες προέρχονται τόσο 

από το παρελθόν, όσο και από τη σύγχρονη εποχή κατά την οποία αναφύονται νέες 
μορφές τους. Από τη μια υπάρχει ο κόσμος της δεισιδαιμονίας, που εκπροσωπεί την 

άγνοια και/ή την ανασφάλεια και από την άλλη ο ορθολογιστικός χώρος της επιστήμης, 
που εκπροσωπεί την αλήθεια. Στη σημερινή εποχή, που αποδεδειγμένα πια η επιστήμη 
έχει κυριαρχήσει ως το κατεξοχήν όργανο αναζήτησης της αλήθειας και που η γνώση 

είναι προσπελάσιμη σε όλους, η δεισιδαιμονία λογικά θα πρέπει να είχε εξαλειφθεί. Παρά 
το γεγονός όμως ότι συγκριτικά με παλιότερες εποχές οι δεισιδαιμονίες έχουν αισθητά 

υποχωρήσει ως τρόπος ερμηνείας της πραγματικότητας, ωστόσο υπάρχουν σαφείς 
ενδείξεις ότι ο επιστημονικός ορθολογισμός δεν τις έχει εξαλείψει στον βαθμό που θα 
περίμενε κανείς. Το ερώτημα λοιπόν, που προκύπτει, είναι το εξής: στους καιρούς της 

αλματώδους ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας της πληροφορίας  κατά πόσο 
οι νέοι εξακολουθούν να πιστεύουν σε προλήψεις; Αυτό θα προσπαθήσουμε να 

απαντήσουμε μέσα από τη δική μας έρευνα, που διεξαγάγαμε στο Λύκειο Αγίου Ιωάννη. 
 
Η επιλογή του θέματός μας έγινε, με αφορμή το μάθημα της Αστρονομίας, το οποίο 

επιλέξαμε για τη φετινή σχολική χρονιά. Μέσα από αυτό αντιληφθήκαμε γύρω μας  
πολλών ειδών «παρεξηγήσεις» (λ.χ. σύγχυση Αστρολογίας με την Αστρονομία, πίστη στη 

γεωκεντρική θεωρία κ.ά.) και γι’ αυτό αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο 
θέμα και να το προσεγγίσουμε μέσα από τις διαδικασίες μιας κοινωνικής έρευνας. Σκοπός 
μας είναι όχι μόνο να θέσουμε τα ερωτήματα που μας απασχολούν και να καταλήξουμε 

στα όποια συμπεράσματα, όσον αφορά τον ορθολογιστικό ή προληπτικό τρόπο με τον 
οποίο σκέφτονται οι νέοι της ηλικίας μας, αλλά και να γνωρίσουμε τα στάδια μιας 

βιβλιογραφικής και κοινωνικής έρευνας: αναζήτηση σχετικής βιβλιογραφίας, διατύπωση 
ερευνητικών ερωτημάτων, καταρτισμός ερωτηματολογίου, διεξαγωγή έρευνας, εξαγωγή 
και εκτίμηση αποτελεσμάτων. Ανεξάρτητα πάντως από τα συμπεράσματα στα οποία θα 

οδηγηθούμε έχει μεγάλη σημασία για εμάς ότι μας δίνεται μια καλή ευκαιρία να 
γνωρίσουμε τη διαδικασία διεξαγωγής μιας κοινωνικής έρευνας αποκτώντας έτσι 

δεξιότητες, οι οποίες θα μας χρησιμεύουν τόσο στην κατανόηση άλλων ερευνών, όσο και 
στις μελλοντικές μας σπουδές. 
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Για να μπορέσουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε με επιτυχία στα δικά μας αποτελέσματα και 

να εξαγάγουμε τα δικά μας συμπεράσματα, θα ασχοληθούμε πρώτα βιβλιογραφικά με τις 
προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες που πάντοτε υπήρχαν, με τις προλήψεις που υπάρχουν 

σήμερα και τέλος με τυχόν έρευνες που έχουν γίνει γύρω από τα θέματα αυτά. Αφού αυτό 
γίνει, θα επιχειρήσουμε να φτιάξουμε το δικό μας ερωτηματολόγιο με τη βοήθεια του 
οποίου θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα ερευνητικά ερωτήματα που νωρίτερα 

θα έχουμε θέσει. Στο τελευταίο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της 
έρευνάς μας και τα συμπεράσματά μας με βάση αυτά.  

1. Θεωρητική ανασκόπηση  

Δεισιδαιμονία ή πρόληψη ονομάζεται η παράλογη πίστη σε υπερφυσικές και 
μυστηριώδεις δυνάμεις και συνεκδοχικά οποιαδήποτε αντίληψη ή πράξη χαρακτηριστική 

της πιο πάνω πίστης, όπως μάγια, ξόρκια, φαντάσματα, φόβοι για πράγματα που 
υποτίθεται ότι φέρνουν κακοτυχία κτλ. Αν και μπορεί κάποιος να διακρίνει διαφορά 
νοήματος ανάμεσα στη δεισιδαιμονία («δείδω» [φοβάμαι] τον «δαίμονα» [θεό]) και την 

πρόληψη («προλαμβάνω την κακοτυχία»), ωστόσο σήμερα οι δύο έννοιες 
χρησιμοποιούνται ως συνώνυμες (Μπαμπινιώτης, λήμματα «δεισιδαιμονία» και 

«πρόληψη»). Τα πιο πάνω βέβαια αφορούν σε έναν απλό λεξικογραφικό ορισμό, ενώ 
από τη μελέτη της βιβλιογραφίας διαπιστώνεται ότι έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί χωρίς 
κανένας τους να συμφωνεί απόλυτα με τον άλλον. Έτσι κάποιοι ορισμοί είναι ευρύτεροι 

και συμπεριλαμβάνουν και τη θρησκεία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μεταφυσική 
αντίληψη, ενώ άλλοι ορισμοί εξαιρούν τη θρησκεία, την Αστρολογία και την πίστη στην 

εξωγήινη νοημοσύνη από την έννοια της δεισιδαιμονίας (Delacroix και Guillard, 2008). 
 
Οι προλήψεις είναι αμέτρητες, ποικίλουν από πολιτισμό σε πολιτισμό και οι ρίζες τους 

χάνονται στην Προϊστορία, όταν τα φυσικά και ψυχικά φαινόμενα δεν μπορούσαν να 
εξηγηθούν με άλλον τρόπο παρά με το να αποδίδονται σε διάφορες «υπερφυσικές 

δυνάμεις», που για τον προεπιστημονικό άνθρωπο περικυκλώνουν τον κόσμο και 
μπορούν να γίνουν επικίνδυνες ή ευνοϊκές με διάφορους τρόπους. Η μυθολογική εξήγηση 
του κόσμου, γνωστή σε μας μέσα ιδιαίτερα από την ειδωλολατρική θρησκεία των αρχαίων 

μας προγόνων, αλλά και άλλων λαών, ουσιαστικά ερμήνευε και τακτοποιούσε τον κόσμο, 
ο οποίος για τον άνθρωπο, που από τη φύση του είναι λογικός, έπρεπε να είναι 

εξηγήσιμος. Δεδομένης μάλιστα της αδυναμίας του ανθρώπου να υποτάξει τις δυνάμεις 
της φύσης ή της ψυχής, η πίστη σε προλήψεις θα μπορούσε να είναι μια λύση σε αυτό το 
πρόβλημα. Μέσα από αυτές επομένως, αν δεν μπορούσε να υποτάξει τις δυνάμεις με τις 

οποίες ήταν αδύνατο να αναμετρηθεί, θα μπορούσε τουλάχιστον να έχει κάποιον έλεγχο 
πάνω σε αυτές ή στη χειρότερη περίπτωση να βρει τρόπους προφύλαξης. Με αυτούς 

τους τελευταίους σχετίζονται και τα τοτέμ, ιερά είδωλα για προστασία από τις βλαπτικές 
επιδράσεις των «πνευμάτων», τα φυλαχτά και τα ξόρκια. Η «μαγική λογική» πάντως που 
επέτρεψε στον άνθρωπο να «ελέγξει» τον κόσμο, θα πρέπει να αναζητηθεί σε αντιλήψεις 

περί «συμπάθειας», δηλαδή αναλογίας ή ομοιότητας και επαφής ή συνάφειας ανάμεσα σε 
όλα στοιχεία που αποτελούν τον κόσμο. Με μια τέτοια αντίληψη για τον κόσμο ο 

άνθρωπος συνδέει άσχετα πράγματα μεταξύ τους και η σύνδεση αυτή μπορεί να 
αποκρυσταλλωθεί σε μαγικές αντιλήψεις ή πρακτικές, όπως λ.χ το φιδόχορτο γιατρεύει το 



6 

 

δάγκωμα του φιδιού ή το αντικείμενο που ανήκει σε κάποιο άτομο ταυτίζεται με το ίδιο το 
άτομο (Frazer, 1911, σελ. 26-28 και Μερακλής, 1990, σελ. 99-100).   

 
Σε μια λιγότερο φιλοσοφική ή ανθρωπολογική και περισσότερο ψυχολογική ερμηνεία της 

αιτίας ύπαρξης των προλήψεων θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι ο άνθρωπος 
αναζητά στις προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες όχι μόνο την εξήγηση του κόσμου, αλλά και 
τον μετριασμό της ανασφάλειάς του. Τα πειράματα του Skinner με περιστέρια έδειξαν ότι 

ακόμη και τα ζώα αναπτύσσουν κάποιου είδους προλήψεις με την έννοια των ανεξήγητων 
για αυτά επαναλαμβανόμενων πράξεων, εφόσον αυτές διασφαλίζουν βασικές ανάγκες 

επιβίωσης, όπως η τροφή. Συγκεκριμένα σε πείραμά του το 1948 προσφερόταν φαγητό 
σε  πεινασμένα περιστέρια πάντοτε σε συγκεκριμένες ώρες. Ο Skinner παρατήρησε ότι τα 
πουλιά ανέπτυξαν προληπτικές συμπεριφορές πιστεύοντας ότι με το να συμπεριφέρονται 

με συγκεκριμένο τρόπο, θα αποκτούσαν πρόσβαση στην τροφή. Ένα περιστέρι μπορεί 
τυχαία να στεκόταν στο ένα πόδι την ώρα που ταϊζόταν και παρόλο που αυτή η στάση του 

δεν είχε καμία σχέση με το ότι έπαιρνε τροφή, το πουλί συνέχιζε να παίρνει αυτή τη στάση 
ελπίζοντας να του δοθεί μεγαλύτερη ποσότητα. Τα περιστέρια λοιπόν συνέδεσαν τη 
συμπεριφορά τους με την εμφάνιση της τροφής (Skinner, 1948). Ο ίδιος μηχανισμός θα 

μπορούσε να ισχύει για τον πολύ πιο πολύπλοκο άνθρωπο, εφόσον και αυτός μπορεί να 
συνδέσει δύο τυχαία φαινόμενα, τα οποία, αν και λογικά ασύνδετα, ικανοποιούν την 

ανάγκη του για προβλεψιμότητα και γαλήνη απέναντι στις αβεβαιότητες της ζωής. 
(Delacroix και Guillard, 2008). Έχει διατυπωθεί ακόμη η άποψη ότι η βάση όλων των 
δεισιδαιμονιών, η μαγική σκέψη, συνίσταται σε μηχανισμούς, που έχουν νευροβιολογικές 

καταβολές, αλλά οι μηχανισμοί αυτοί καταλήγουν σε αυθαίρετες συνδέσεις αιτιών και 
αποτελεσμάτων, οι οποίες καθορίζονται κάθε φορά από τον συγκεκριμένο πολιτισμό κάθε 

κοινωνίας (Caroll, 1994). 
 
Όπως πάντως θα φανεί αναλυτικότερα πιο κάτω (βλ. 1.4.1), οι έρευνες για τις προλήψεις 

στον τομέα της ψυχολογίας επιβεβαιώνουν επανειλημμένα ότι η περιορισμένη ικανότητα 

του ανθρώπου να προβλέψει και να ελέγξει το μέλλον και τη ζωή του είναι αιτία 

ανασφάλειας, η οποία με τη σειρά της είναι ο κύριος τροφοδότης της δεισιδαιμονίας 

(Saucier και Fluke, 2010· Wiseman, 2003). Μάλιστα σε καιρούς, όπως ο δικός μας, που η 

δεισιδαιμονία αναμφισβήτητα έχει αποδειχτεί με τη βοήθεια της επιστήμης ως πλάνη, 

αυτός ο τρόπος θεώρησης της πραγματικότητας δεν έχει καθόλου εκλείψει, αφού 

εξυπηρετεί ανάγκες της ανθρώπινης ψυχολογίας. Από την άποψη αυτή η ύπαρξη της 

δεισιδαιμονίας μπορεί να θεωρηθεί λογική ή αναγκαστική. Ωστόσο, μια υγιής στάση 

απέναντι σε αυτή θα ήταν να μπορεί το προληπτικό άτομο τουλάχιστον να διακρίνει τις 

καταστάσεις που μπορεί να ελέγξει από εκείνες που δεν μπορεί και να μην τις δικαιολογεί 

όλες αβασάνιστα με την εύκολη λύση της δεισιδαιμονίας (Whitbourne, 2014).  

Από ιστορικής άποψης πάντως η πορεία της ανθρώπινης σκέψης δείχνει ότι η 
δεισιδαιμονία ξεπερνιέται από το αντίπαλο δέος της που λέγεται ορθολογισμός και είναι 
το θεμέλιο της επιστήμης. Γι’  αυτό η πρώτη τολμηρή προσπάθεια της ανθρωπότητας να 

απαγκιστρωθεί από τη μυθολογική ερμηνεία του κόσμου γίνεται από τους Ίωνες ή 
Φυσικούς Φιλοσόφους του 6ου αιώνα, οι οποίοι αναζήτησαν απαντήσεις πολύ λογικότερες 
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από αυτές του ομηρικού ανθρώπου (Burkert, 1977 σελ. 630). Όμως η πρώτη φορά που 
ουσιαστικά ο ορθολογισμός αμφισβητεί κατά μέτωπο τις μυθολογικές προλήψεις είναι τον 

καιρό της Σοφιστικής (5ος αι. π.Χ.), η οποία διακηρύσσει ξεκάθαρα το «πάντων χρημάτων 
μέτρον ἄνθρωπος» (Diels, σ. 518, fr. 1), το οποίο δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά ότι ο  

κόσμος ερμηνεύεται αποκλειστικά με την ανθρώπινη λογική (Burkert 1977, σ. 634). 
 
Η ώθηση της Σοφιστικής, η τακτοποίηση του επιστητού από ορθολογιστές φιλοσόφους, 

όπως ο Αριστοτέλης, και η ανάπτυξη «αληθινών» επιστημών κατά την πρώιμη 
Ελληνιστική Εποχή οδήγησαν σε τέτοια επιτεύγματα, ώστε η καταφυγή στη δεισιδαιμονία  

θα μπορούσε πια να θεωρείται παρωχημένη. Η ρήση του Αρχιμήδη, όταν ανακάλυψε τη 
χρήση του μοχλού, «δῶς μοι πᾷ στῶ καὶ τὰν γᾶν κινάσω» («δώσε μου κάπου να σταθώ 
και θα κινήσω τη Γη») είναι αρκετά αισιόδοξη και δείχνει ότι η επιστήμη θα μπορούσε να 

προσφέρει τη λύση στο θέμα της ανθρώπινης ανασφάλειας. Ωστόσο, τα πράγματα 
εξελίχθηκαν διαφορετικά. Το κλίμα ανασφάλειας του ατόμου κατά την Ελληνιστική Εποχή, 

όταν πια αυτό δεν μπορούσε, όπως παλιότερα στα όρια της πόλης – κράτους να ελέγξει 
τη μοίρα του, αφού πλέον αυτή καθοριζόταν από μακρινά και πανίσχυρα κέντρα εξουσίας, 
τα οποία δεν μπορούσε να επηρεάσει, οδήγησε και πάλι στην παράδοση του ανθρώπου 

στη δεισιδαιμονία (Dodds, 1959, σελ. 153-155). Ο ορθολογισμός δύσκολα θα έδινε 
εξήγηση σε έναν απρόβλεπτο κόσμο, που πια ελέγχεται πλήρως από τους απόλυτους και 

θεοποιημένους μονάρχες των ελληνιστικών βασιλείων. Γι’ αυτό και στην εποχή αυτή, 
όπως και στη Ρωμαϊκή που ακολούθησε, ανθούν οι μυστηριακές θρησκείες, η Αστρολογία, 
η ονειρομαντική, η μαγεία και η θεοποίηση της Τύχης (Nilsson 1949, σελ. 296). 

 
Η επιτυχία του Χριστιανισμού μπορεί να πει κανείς ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι 

το μήνυμά του και η κοσμοθεωρία που πρότεινε, έδινε σταθερές λύσεις στις ανασφάλειες 
του ανθρώπου της εποχής, οι οποίες αποκτούσαν νόημα ως μέρος του θεϊκού σχεδίου 
για τον κόσμο, δηλαδή της Θείας Πρόνοιας. Η πρόληψη και η δεισιδαιμονία όχι μόνο δεν 

εξυπηρετούν τη νέα εξήγηση του κόσμου, μιας και αυτός διέπεται από την πρόνοια ενός 
τέλειου Θεού – δημιουργού, αλλά καταδικάζονται και απορρίπτονται, καθώς ταυτίζονται 

με τον κόσμο της ειδωλολατρίας. Ωστόσο, παρόλο που ο Χριστιανισμός ως κοσμοθεωρία 
ήρθε σε αντίθεση με τη δεισιδαιμονία και η Εκκλησία πολέμησε τις ειδωλολατρικές 
προλήψεις, οι τελευταίες επιβίωσαν κυρίως στην αγροτική ύπαιθρο με τη μορφή του 

παγανισμού. Πολλές από εκείνες τις πανάρχαιες αντιλήψεις και πρακτικές ποτέ δεν 
ξεριζώθηκαν από τον Χριστιανισμό και επιβιώνουν μέχρι σήμερα (Nilsson, 1949, σελ. 313 

κ.ε.). 
 
Ακόμη βέβαια και αν ο Χριστιανισμός συγκριτικά με την αρχαία ειδωλολατρία περιορίζει 

την πίστη στη δεισιδαιμονία, ωστόσο η κατεξοχήν εποχή του, ο Μεσαίωνας, είναι μια 
εποχή κατά την οποία κυριαρχεί η θεοκεντρική σκέψη και παρατηρούμε ότι πολλές 

προλήψεις επιβιώνουν και ανανεώνονται. Ας θυμηθούμε τις υπερβολές στη λατρεία των 
εικόνων πριν την Εικονομαχία (λ.χ. βρώση ξύλου από τις εικόνες ως γιατρικό) μέχρι τον 
αυτοκράτορα Μανουήλ Α΄ Κομνηνό, που πριν από κάθε του κίνηση ζητούσε τη συμβουλή 

των αστρολόγων του (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Θ΄, σελ. 28). Από τη στιγμή 
μάλιστα που το δόγμα καθόριζε αυστηρά την ανθρώπινη σκέψη, τυχόν επιτεύγματα του 

ορθολογισμού απορρίπτονταν χωρίς δεύτερη σκέψη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 
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του βυζαντινού ιστορικού, θεολόγου και αστρολόγου Νικηφόρου Γρηγορά, ο οποίος 
μάταια πρότεινε τον 14ο αιώνα τη μεταρρύθμιση του ημερολογίου, την οποία δυόμιση 

αιώνες αργότερα θα υιοθετούσε ο Πάπας Γρηγόριος ΙΓ΄ (Theodossiou  et al, 2006, σελ. 
270).  

 
Η πρώτη πάντως σοβαρή επάνοδος του ορθολογισμού συνέβη κατά την Αναγέννηση, η 
οποία δεν είναι τυχαίο ότι αναζήτησε τις ρίζες της στην ελληνική Αρχαιότητα. Καθώς η 

μεσαιωνική ανασφάλεια αρχίζει να υποχωρεί και μαζί της η δεισιδαιμονία, νέα 
επιστημονικά επιτεύγματα συγκλονίζουν τον κόσμο. Η περίπτωση του Γαλιλαίου, που 

αρνήθηκε τη θεωρία του περί περιστροφής της Γης, για να αποφύγει την καταδίκη από 
την Ιερά Εξέταση λέει πολλά (Stanford Encyclopedia of Philosophy, λήμμα: «Gali leo 
Galilei»). Βέβαια η Αναγέννηση είναι το πρώτο προμήνυμα ενός νέου κόσμου, που 

προτιμά να βασίζεται λιγότερο στη δεισιδαιμονία και περισσότερο στην ανθρώπινη λογική. 
Οι εξελίξεις, ιστορικές και επιστημονικές, από εδώ και στο εξής τρέχουν και θα χρειαστούν 

λίγοι ακόμη αιώνες και πολλή αυτοπεποίθηση χάρη στις Ανακαλύψεις και τη Βιομηχανική 
Επανάσταση, για να επανέλθει δυναμικότατα το αίτημα για την ορθολογιστική και μόνο 
θεώρηση του κόσμου. Διότι, η πεμπτουσία του Διαφωτισμού βρίσκεται ακριβώς στην 

απόλυτη εμπιστοσύνη του ατόμου στον νου του. Συνήθως βέβαια αντιλαμβανόμαστε το  
πνευματικό αυτό κίνημα στις κοινωνικές και πολιτικές του διαστάσεις, όμως δεν πρέπει 

καθόλου να παραγνωρίζουμε ότι χτυπά τη δεισιδαιμονία στη ρίζα της. Για να μείνουμε 
στον ελληνικό χώρο, αρκεί να θυμηθούμε ότι η εισαγωγή των θετικών επιστημών στην 
εκπαίδευση των υπόδουλων Ελλήνων, των οποίων η παιδεία κατά την Τουρκοκρατία είχε 

μείνει στάσιμη στις μεσαιωνικές απαιτήσεις, ήταν κομβικής σημασίας υπόθεση στο έργο 
της πνευματικής αφύπνισης, που θα οδηγούσε στην αποτίναξη του δυνάστη. Ο 

τελευταίος κάλλιστα μπορούσε να γίνεται ανεκτός για αιώνες ως αποτέλεσμα της θείας 
θέλησης, καθώς η καταπιεστική του δράση δεν μπορούσε να ερμηνευτεί με λογικά 
ιστορικά και κοινωνικά κριτήρια. (Μαστροδημήτρης, 1997, σελ. 102). 

 
Στην εποχή μας ο ορθολογισμός έχει αδιαμφισβήτητα αποδείξει τη δύναμή του μέσα από 

τα επιτεύγματα των φυσικών, των κοινωνικών και των εφαρμοσμένων επιστήμων, οι 
οποίες έχουν προσφέρει λύσεις σε προβλήματα, που για αιώνες τυραννούσαν τον 
άνθρωπο και έχουν δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που τον στοίχειωναν για αιώνες. 

Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι, όσο και αν συγκριτικά με προγενέστερες 
εποχές η δεισιδαιμονία έχει υποχωρήσει, ούτε έχει εξαλειφθεί, ούτε και έχει πάψει να δίνει 

τις δικές της απαντήσεις σε μικρές ή μεγάλες απορίες του ανθρώπου. 
 
Από την πιο πάνω ανασκόπηση, λοιπόν, αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι οι 

ιστορικές συνθήκες άλλοτε ευνοούν τον ορθολογισμό και άλλοτε τη δεισιδαιμονία. Τι 
συμβαίνει όμως στην εποχή μας; Πολλοί λένε ότι είναι μια εποχή κοσμοϊστορικών 

αλλαγών, μια εποχή ανασφάλειας, που τροφοδοτείται από κρίσεις παντός είδους: ηθικές, 
οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, ιδεολογικές και γεωπολιτικές (Τάντου, 2012). Η εποχή 
μας, μια εποχή, που εκτός από ανασφαλής γενικότερα έχει πολλές απαιτήσεις από τον 

σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος ιδανικά πρέπει να είναι δραστήριος και επιτυχημένος σε 
πολλά επίπεδα: προσωπικό, οικογενειακό, επαγγελματικό, κοινωνικό κ.τ.τ. (Delacroix και 

Guillard, 2008). Οι πολλές πηγές της ανασφάλειας επομένως καθιστούν την εποχή μας 
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«ιδανική» για την ανάπτυξη προλήψεων. Ωστόσο, ίσως θα έπρεπε να διακρίνουμε, 
σύμφωνα με τον Campbell (1996), μια νέα μορφή προλήψεων στον σύγχρονο κόσμο της 

γνώσης, αυτόν που ο πιο πάνω μελετητής ονομάζει «ημιπίστη» (“half-belief”) και 
συνίσταται κατ’ αρχήν στη λογική απόρριψη των προλήψεων, αλλά ταυτόχρονα στη 

διατήρηση κάποιων επιφυλάξεων για εκείνη την περίπτωση, που ίσως υπάρχει μια 
πιθανότητα στο εκατομμύριο κάτι από όλα «αυτά που λέγονται» να είναι αλήθεια. Αυτός 
βέβαια ο σύγχρονος τρόπος θεώρησης των προλήψεων μπορεί να  εξηγεί πώς γίνεται 

στην εποχή μας αυτές να επιβιώνουν, ωστόσο δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση, κατά 
τη γνώμη μας, τον σκοταδισμό, που προέρχεται από άγνοια και απουσία κριτικής σκέψης.  

 
1.1. Προλήψεις διαδεδομένες στην Ελλάδα και την Κύπρο 

Μέσα από μια απλή διαδικτυακή αναζήτηση (βλ. ιστοσελίδες που αναφέρονται στην 

βιβλιογραφία) μπορούμε να βρούμε πολλές προλήψεις που υπάρχουν σήμερα και είναι 
διαδεδομένες τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα από τις πιο 

γνωστές προλήψεις, διαδεδομένες σε όλη την Ελλάδα, είναι οι πιο κάτω: 

 Το λαγοπόδαρο και το πέταλο του αλόγου φέρνουν τύχη.  

 Το αλάτι διώχνει τα σκοτεινά πνεύματα και τους ανεπιθύμητους επισκέπτες  

 Όταν «βουίζει» το αφτί σου, θ’ ακούσεις μια είδηση, καλή ή κακή, ανάλογα με το 
ποιο αφτί βουίζει. 

 Μια μουτζούρα από κάρβουνο πίσω από το αυτί ή ένα φυλαχτό με μπλε χάντρα 
προστατεύει από το κακό μάτι. 

 Το «πέταγμα» του δεξιού ματιού σημαίνει ευχάριστη είδηση, ενώ του αριστερού 
δυσάρεστη. 

 Αν περάσεις κάτω από ανοιχτή σκάλα, κάτι κακό θα σου συμβεί . 

 Είναι γρουσουζιά να κόβεις τα νύχια σου το βράδυ. 

 Η συνάντηση με μαύρη γάτα  και το άνοιγμα ομπρέλας μέσα στο σπίτι φέρνουν 
γρουσουζιά.  

 Αν συναντήσεις ιερέα στον δρόμο, θα έχεις άτυχη μέρα. 

 Αν σπάσεις καθρέφτη, θα έχεις εφτά χρόνια γρουσουζιά!  

 Όταν ακούμε μια είδηση που αφορά ασθένεια, θάνατο ή άλλο κακό, χτυπούμε ξύλο. 

 Ο αριθμός 13 είναι γρουσούζικος. 

 Η πίστη στο «καλό ποδαρικό». 

 Η προφητική ερμηνεία των ονείρων. 

 Φυτά ή αντικείμενα που φέρνουν καλή τύχη (λ.χ. η ασκελετούρα [αγριοκρέμμυδο]  

στην Κρήτη, το πέταλο του αλόγου) ή αποτρέπουν το κακό (σκόρδο μονόσκορδο).  

 Τελετουργικές πράξεις (λ.χ. κλήδονας) ή εξειδικευμένες παρατηρήσεις (λ.χ. 

καφεμαντεία) μπορούν να προβλέψουν το μέλλον. 
 
Ο κατάλογος δεν θα μπορούσε να είναι εξαντλητικός, καθώς θα απαιτούσε πολύ 

χώρο και εκτεταμένη βιβλιογραφική ή επιτόπια έρευνα, προκειμένου να 
καταγραφούν όλες οι δεισιδαιμονίες, που απαντώνται στον πολιτισμό μας.  
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1.2. Η Στάση της εκκλησίας  

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ο Χριστιανισμός εξ αρχής ήρθε σε αντίθεση με τη 

δεισιδαιμονία και την καταδίκασε, καθώς με την κοσμοθεωρία που πρότεινε, ο κόσμος 

είναι δημιούργημα του Θεού και υποτάσσεται στη θεία πρόνοια. Η πάλη με την 

ειδωλολατρία και τη δεισιδαιμονία, που ήταν ταυτισμένη μαζί της, κόστισαν πάρα πολλές 

ψυχές στους Χριστιανούς, τουλάχιστον κατά τους τρεις πρώτους μετά Χριστόν αιώνες. Το 

σύνθημα κατά της δεισιδαιμονίας δίνεται ήδη στο Ευαγγέλιο, όταν ο Απόστολος Παύλος 

αναμετράται με τον μάγο Ελύμα στην Πάφο και αναδεικνύεται νικητής (Πράξεις, 13,4-12). 

Αργότερα συναντούμε τη χαρακτηριστική περίπτωση του Αγίου Κυπριανού, ο οποίος 

αρχικά ήταν μάγος, αλλά μεταστράφηκε στον Χριστιανισμό και μάλιστα άφησε και μια 

προσευχή – ασπίδα κατά της μαγγανείας (Συναξαριστής, τ. 1, σελ. 111 κ.ε.). Τέλος, και 

πρώιμοι Πατέρες της Εκκλησίας καταδικάζουν τη δεισιδαιμονία, όπως λ.χ. ο Κύριλλος 

Ιεροσολύμων (PG 33, 460ΒC) και ο Ωριγένης (PG 11, 616ΒC), που καλούν τους 

Χριστιανούς να μην πιστεύουν στην τύχη και τα «δαιμόνια».  

Τίποτε βέβαια από όλα αυτά δεν κατάφερε να ξεριζώσει την πρωτόγονη δεισιδαιμο νία, η 
οποία ευνοήθηκε από την απομόνωση και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο της ρωμαϊκής 
υπαίθρου. Απόδειξη γι’  αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά αναρίθμητες παγανιστικές 

αντιλήψεις, που έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα, προφανώς με την ανοχή της Εκκλησίας, 
καθώς στάθηκε αδύνατο να εξαλειφθούν. 

Ωστόσο, η δεισιδαιμονία απορρίπτεται εντελώς και σήμερα από την από την Ορθόδοξη 
Εκκλησία, όπως απορρίπτεται και με την κοινή λογική. Ντετερμινιστικές και μοιρολατρικές 
αντιλήψεις για τον κόσμο και τη ζωή (μοίρα, πεπρωμένο, γραφτό, κάρμα, κισμέτ) έρχονται 

σε αντίθεση με την αγάπη του Θεού, ο οποίος αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερο και 
αυτεξούσιο να καθορίζει τη ζωή του. Αυτός είναι κύριος και υπεύθυνος της ζωής του και 

όχι δέσμιος κάποιων παράξενων και αόρατων δυνάμεων (Τσελεγγίδης , 2005). Για 
παράδειγμα, ο πόλεμος ή ο φόνος δεν θεωρούνται γεγονότα με υπερβατικές αιτίες (λ.χ. 
θεϊκή τιμωρία), αλλά κακόβουλες πράξεις του ανθρώπινου εγωισμού και μόνο. Με 

δεδομένο πάντως τον θεοκεντρισμό του Μεσαίωνα κατά τον οποίο τα πάντα, από τα 
φυσικά φαινόμενα μέχρι τα ιστορικά και προσωπικά γεγονότα, ερμηνεύονταν ως 

θεόσταλτα (μια ηφαιστειακή έκρηξη είχε την αιτία της στη θεία δίκη), θα μπορούσε κανείς 
εύκολα να παρασυρθεί στο συμπέρασμα ότι η πίστη στον Χριστιανισμό ευνοεί τη 
δεισιδαιμονία. Έρευνες όμως από τις Η.Π.Α. δείχνουν ότι άτομα κοντά στον Θεό είναι 

λιγότερο προληπτικά από άλλα, που δηλώνουν πως είναι μακριά από τη θρησκεία, 
προφανώς γιατί τυχόν μεταφυσικές ανασφάλειές τους μετριάζονται από τη χριστιανική 

κοσμοθεωρία (Wong-McDonald et al., 2000). Κατά τη γνώμη μας θα είχε πολύ 
ενδιαφέρον μια έρευνα πάνω στη σχέση προλήψεων και θρησκείας, όσον αφορά τη δική 
μας πραγματικότητα.  

 

1.3. Σύγχρονες προλήψεις που έχουν γίνει «μόδα» 

Στην εποχή μας έχουν διαδοθεί ευρέως νέου τύπου δεισιδαιμονίες, προερχόμενες κυρίως 
από τη Ασία και κερδίζοντας έδαφος ως μέρος του σύγχρονου τρόπου ζωής, τον οποίο 
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πιο απλά ονομάζουμε «λάιφ στάιλ» (βλ. ιστοσελίδες). Η πρώτη από αυτές βέβαια, η 
Αστρολογία, δεν είναι καθόλου καινούργια μορφή δεισιδαιμονίας, αλλά αντιθέτως από τις 

αρχαιότερες. Όμως οι αρχαίες της ρίζες έχουν ανανεωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε 
δανειζόμενη ακόμη και ορολογία από την Αστρονομία να παρουσιάζεται αρκετά 

επιστημονική στους αδαείς και κατά συνέπεια να γνωρίζει μεγάλη αποδοχή παγκοσμίως.  

Οι πιο διαδεδομένες απ’ αυτές  τις νέες δεισιδαιμονίες πιστεύουμε πως είναι οι εξής: 

Η Αστρολογία . Σύμφωνα με αυτή τα άστρα παίζουν ρόλο στη ζωή μας και η θέση των 

άστρων ή των πλανητών στον ουρανό κατά τη στιγμή της γέννησής μας καθορίζει το 
χαρακτήρα και τη μοίρα μας. Η Αστρολογία όχι μόνο δεν είναι αποδεκτή από τον 

Χριστιανισμό, αλλά ούτε και από την κοινή λογική, αφού τα «ζώδια» είναι αστερισμοί, 
δηλαδή σχηματισμοί που δημιουργούνται συμπτωματικά μόνο από την οπτική γωνία της 
Γης και τα άστρα, που τους αποτελούν, απέχουν χιλιάδες έτη φωτός μεταξύ τους. Η 

ομοιότητά τους με κάποιο ζώο, πρόσωπο ή αντικείμενο είναι καθαρά ζήτημα της 
ανθρώπινης όρασης . 

Το φενγκ σούι (feng shui). Πρόκειται για αρχαία δεισιδαιμονία της κινεζικής θρησκείας. 

Σύμφωνα με αυτή, η μορφή και η θέση κάθε αντικειμένου στον χώρο επηρεάζουν τη «ροή 
θετικής ή αρνητικής ενέργειας» σε αυτόν. Έτσι, οι λεγόμενοι δάσκαλοι φενγκ σούι 

υποδεικνύουν πού πρέπει να μπει το μπάνιο, προς τα πού πρέπει να είναι στραμμένες οι 
πόρτες, πού πρέπει να κρεμαστούν οι καθρέφτες, ποιο δωμάτιο χρειάζεται πράσινα φυτά 

και ποιο θέλει κόκκινα άνθη, και πού πρέπει να βρίσκεται το προσκέφαλο του 
κρεβατιού.  Τα πράγματα αυτά καθορίζονται σύμφωνα με την «αίσθησή» τους για τη ροή 
του «chi», του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου ή όποιας άλλης μορφής ενέργειας ανησυχεί τον 

πελάτη. Ακόμη και τα προβλήματα στις σχέσεις ενός ζευγαριού μπορούν να λυθούν με 
την κατάλληλη διαρρύθμιση ή διακόσμηση της κρεβατοκάμαρας. Να προσθέσουμε εδώ 

ότι η ελληνική αντίληψη πως ο άνθρωπος πρέπει οπωσδήποτε να κοιμάται με το κεφάλι 
ανατολικά, γιατί «με το κεφάλι δυτικά θάβονται οι νεκροί», είναι επίσης μια δεισιδαιμονία 
χωρίς λογική βάση. 

Η μετενσάρκωση ή μετεμψύχωση. Πρόκειται για δυο κοντινούς όρους, οι οποίοι όμως 

δεν είναι ταυτόσημοι και προέρχονται από τον Ινδουισμό και τον Βουδισμό. Συνίστανται 

στο ότι τα πνεύματα ταξιδεύουν για χιλιάδες χρόνια, γεννιούνται ως γήινα όντα, πεθαίνουν 
και ξαναγεννιούνται σε άλλο σώμα και άλλη μορφή (όχι μόνο ως άνθρωποι, αλλά και ως 
ζώα, φυτά ή όντα από άλλους κόσμους), μέχρι να «φτάσουν στην τελειότητα» και να 

χαθούν στον παγκόσμιο ποταμό των υπάρξεων.  

Η «θετική ενέργεια». Πρόκειται για μια αόρατη δύναμη την οποία ο άνθρωπος έλκει 

προς τον εαυτό του ή στέλνει σε άλλους με «θετικές σκέψεις». Η θετική ενέργεια 
συνδέεται με τη γιόγκα, που εκτός από φυσική άσκηση εμπεριέχει στοιχεία 
πνευματικότητας, καθώς αποτελεί θρησκευτική πρακτική της Άπω Ανατολής. 

«Ενεργειακά πεδία» και «αύρα» συμπληρώνουν τις θεωρίες πως το ανθρώπινο σώμα 
είναι δέκτης και πομπός αοράτων δυνάμεων. 
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1.4. Έρευνες που έχουν γίνει σε σχέση με τις προλήψεις  

Σε αυτή την ενότητα θα επικεντρωθούμε σε διάφορες έρευνες, ως επί το πλείστον 

κοινωνικές, που έγιναν ανά το παγκόσμιο σε σχέση με τις προλήψεις και τις 
δεισιδαιμονίες, με δείγμα είτε γενικότερο είτε περιορισμένο σε συγκεκριμένες ομάδες 
πληθυσμού. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα χρήσιμο τμήμα της ερευνητικής διαδικασίας, 

καθώς θα μας βοηθήσει να κάνουμε συγκρίσεις με τα δικά μας αποτελέσματα. Πιο κάτω 
αναλύουμε τα αποτελέσματα από όσο το δυνατόν περισσότερες έρευνες καταφέραμε να 

βρούμε στο διαδίκτυο.  

Οι Wong-McDonald et al. (2000) κινήθηκαν με βάση μελέτες που είχαν προηγηθεί της 
έρευνάς τους και εξέτασαν αν δεισιδαιμονία και θρησκεία είναι παρόμοια φαινόμενα. Το 

δείγμα τους ήταν 151 χριστιανοί φοιτητές. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι άνθρωποι 
είναι πιο δεισιδαιμονικοί, όταν δεν νιώθουν κοντά στον Θεό. Αντίθετα όσοι βρίσκονται 

κοντά στον Θεό αποδίδουν ό,τι συμβαίνει γύρω τους στη Θεία Πρόνοια και σε καμία 
περίπτωση στην τύχη. Τέλος, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η θρησκεία και 
η δεισιδαιμονία δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι όροι. 

Οι Impey et al. (2012) έκαναν μια αποτίμηση των γνώσεων, όσον αφορά την επιστήμη και 
την τεχνολογία, και της συνεπακόλουθης αλλαγής στάσης και συμπεριφοράς του ατόμου 

σε δείγμα περισσότερων από 11,000 φοιτητές για μια περίοδο 22 ετών. Το 
ερωτηματολόγιό τους περιλάμβανε δηλώσεις που εξετάζουν πεποιθήσεις που βασίζονται 
στην ψευδοεπιστήμη και τη δεισιδαιμονία. Έτσι επιχειρούν να ερευνήσουν τι «γνωρίζει» 

κάποιος πάνω στις επιστήμες και τι «πιστεύει» τελικά. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
δείχνουν πως οι ψευδοεπιστημονικοί τρόποι σκέψης αντιστέκονται σθεναρά στην επίσημη 

επιστημονική γνώση και πως η τελευταία μπορεί και συνυπάρχει με τη δεισιδαιμονία.   

Οι μεταφυσικές ρουτίνες στον αθλητισμό αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, 
η οποία επαναλαμβάνεται σταθερά και είναι λογικά άσχετη με την τεχνική του αθλήματος 

και το αποτέλεσμα του αγώνα. Η έρευνα των Gregory και Petrie (1972) αφορά την 
καναδική πραγματικότητα και έγινε σε τυχαίο δείγμα 348 σπουδαστών Κολλεγίου από 

τους οποίους οι μισοί ήταν αθλητές και οι άλλοι μισοί όχι. Από τα αποτελέσματα φαίνεται 
ότι οι ανάμεσα στις δύο πιο πάνω ομάδες δεν υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές, όσον 
αφορά την πίστη τους σε γενικότερες προλήψεις, ωστόσο το δείγμα των αθλητών φάνηκε 

να είναι περισσότερο προσκολλημένο σε προλήψεις προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες 
σχετίζονται ειδικά με τον αθλητισμό. Πάντως αναφορικά και με τις δύο ομάδες οι γυναίκες 

αποδείχτηκαν πιο δεισιδαίμονες από τους άντρες, ενώ λαμβανομένης υπ’ όψη της 
ηλικιακής διαφοράς των ερωτώμενων, δεν παρατηρήθηκε ούτε αύξηση ούτε μείωση στον 
βαθμό πίστης σε προλήψεις. Παρατηρήθηκε όμως ότι το είδος των προλήψεων στις 

οποίες πιστεύουν και τα δύο φύλα μεταβάλλεται ανάλογα με την ηλικία. Η ερμηνεία των 
ερευνητών για την προληπτική τάση των αθλητών συνοψίζεται στο ότι κάτω από την 

επίδραση συνθηκών στρες ακόμη και αθλητές με υψηλό και επιστημονικό μορφωτικό 
επίπεδο επιχειρούν να βρουν μια συναισθηματική ισορροπία, που θα τους επιτρέψει να 
φέρουν σε πέρας το έργο τους. 

Τη σημασία των προσωπικών ρουτινών και προλήψεων στον αθλητισμό αποκαλύπτει και 
η βιβλιογραφική έρευνα των Πέρκου και άλλων (2013), οι οποίοι κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι οι μεταφυσικές πεποιθήσεις στον αθλητισμό εμφανίζουν διαφορές 
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ανάλογα με το φύλο, όσον αφορά το είδος των ρουτινών, και ότι ο βασικός λόγος 
ύπαρξής τους είναι το άγχος. Άλλοι παράμετροι που ευνοούν τις προλήψεις στον 

αθλητισμό είναι το είδος του αθλήματος και η θέση του κάθε αθλητή στο συγκεκριμένο 
άθλημα, ακόμη και το επίπεδο στο οποίο αγωνίζεται κάθε αθλητής. Έτσι, αθλητές 

ερασιτεχνικών ή χαμηλών κατηγοριών πρωταθλημάτων εμφανίζονται πιο προληπτικοί σε 
σύγκριση με εκείνους, οι οποίοι αγωνίζονται σε υψηλότερα επίπεδα και με συνθήκες 
επαγγελματικές απόλυτα και καλά οργανωμένες. Προφανώς στην τελευταία περίπτωση 

το άγχος είναι μικρότερο, αφού οι συνθήκες είναι ελεγχόμενες. Γενικά πάντως η πίστη σε 
προσωπικές προλήψεις στον αθλητισμό δεν είναι απαραίτητα ένα αρνητικό φαινόμενο, 

αφού ενισχύουν την αυτοπεποίθηση πριν από τον αγώνα. 

Σε έρευνα που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο με δείγμα 4000 από όλη την επικράτεια της 
χώρας (Wiseman, 2003) φάνηκε πως τα ποσοστά των προληπτικών συμπεριφορών είναι 

εξαιρετικά υψηλά, ακόμα και σε άτομα με επιστημονικό υπόβαθρο. Βασική αιτία θεωρείται 
η ανησυχία των ατόμων για τη ζωή τους στο μέλλον και η πίστη σε προλήψεις έχουν να 

κάνουν με την ανάγκη τους για έλεγχο. Κατά τον Wiseman η πίστη σε προλήψεις δείχνει 
αυξητική τάση τελευταίως και αυτό συνδέεται με την οικονομική και την πολιτική 
αβεβαιότητα, που τροφοδοτούν την ανασφάλεια. Ανάμεσα στα ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα της εν λόγω έρευνας ανήκουν και οι παρατηρήσεις ότι οι γυναίκες είναι 
κατά κανόνα πιο προληπτικές από τους άνδρες, ότι το ποσοστό διαφοροποιείται ανάλογα 

με την περιοχή και ότι οι ηλικιωμένοι είναι λιγότερο προληπτικοί από τους νέους.  

Η ποιοτική έρευνα των Delacroix και Guillard (2008) επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει την 
έννοια των προλήψεων στη σύγχρονη εποχή, να δημιουργήσει ένα «εργαλείο» μέτρησής 

τους και να προβληματίσει γύρω από τον όχι και τόσο μελετημένο τομέα της 
εκμετάλλευσής τους στο πλαίσιο του μάρκετινγκ. Αναφορικά πάντως με τον 

επαναπροσδιορισμό της έννοιας της πρόληψης τονίζουν ότι σήμερα η δεισιδαιμονία είναι 
περισσότερο μια υπόθεση κατασκευής προσωπικών αντιλήψεων, παρά μια πίστη σε 
ευρέως διαδεδομένες πεποιθήσεις, όπως συνέβαινε παλιότερα. 

Τα συμπεράσματα μιας σειράς τριών ερευνών από τους Saucier και Fluke (2010) ως επί 
το πλείστον επιβεβαιώνουν τα συμπεράσματα παλιότερων ερευνών ότι οι αιτίες της 

προληπτικής συμπεριφοράς εντοπίζονται στην επιθυμία απόκτησης ελέγχου της ζωής, 
στη μείωση του αισθήματος της ατομικής ανεπάρκειας και στη μεγαλύτερη ευκολία με την 
οποία οι δεισιδαιμονίες εξηγούν αδιέξοδα σε σύγκριση με την υιοθέτηση λογικότερων 

στρατηγικών αντιμετώπισης των προβλημάτων. Αν τα πιο πάνω είναι λογικά και 
αναμενόμενα, το εύρημα που εντυπωσίασε τους ερευνητές ήταν ότι στη σκέψη του 

θανάτου τους οι ερωτώμενοι φάνηκαν λιγότερο προληπτικοί. Δηλαδή, ενώ λογικά θα 
περίμενε κανείς ότι η σκέψη του θανάτου θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη ανασφάλεια και 
άρα σε μεγαλύτερη προσκόλληση στη δεισιδαιμονία, ωστόσο η πίστη στην τελευταία 

μειώθηκε δραστικά. Οι δύο ερευνητές αποδίδουν αυτή τη μείωση στο γεγονός ότι ο 
θάνατος δεν είναι μια απλή αβεβαιότητα, αλλά ουσιαστικά είναι η απόλυτη αβεβαιότητα, η 

οποία, αν και μη προβλέψιμη, είναι αναπόδραστη. 
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2. Καταρτισμός ερωτηματολογίου 

Σε αυτήν την ενότητα θα δούμε αναλυτικά πώς καταλήξαμε στο ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήσαμε για την έρευνά μας. Αυτούσιο το ερωτηματολόγιό μας μπορεί κανείς να 

το μελετήσει στο Παράρτημα 1. Αποφασίσαμε το ερευνητικό μας εργαλείο να είναι το 

ερωτηματολόγιο, διότι χάρη στην ανωνυμία του μπορεί να εξασφαλίσει ειλικρινέστερες 

απαντήσεις και μέσω αυτού μπορεί κάποιος να πλησιάσει ευκολότερα όλους τους 

συμμαθητές, ούτως ώστε να επιτευχθεί μεγάλη ποσότητα δείγματος, που καθιστά  τα 

αποτελέσματα πιο αξιόπιστα.  

 

2.1. Ερευνητικά Ερωτήματα  

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

Αγίου Ιωάννη σε σχέση με τις προλήψεις, τις δεισιδαιμονίες και τον βαθμό της σύγχυσής 

του γύρω από γνώσεις για την Αστρονομία. Μέσα από την ερευνητική μας διαδικασία 

επιχειρούμε να καταγράψουμε τις απόψεις των μαθητών, όσον αφορά τις προλήψεις, 

αλλά και τα πιστεύω τους αναφορικά με διάφορους εσχατολογικούς μύθους που μας 

κατακλύζουν κατά καιρούς, καθώς και με άλλες ψευδοεπιστημονικές θεωρίες, που έχουν 

να κάνουν κυρίως με την καθημερινότητά μας.  
 

Στη παρούσα εργασία διερευνούμε τα εξής βασικά ερευνητικά ερωτήματα:  

 Ποιες είναι οι γνώσεις των μαθητών, όσον αφορά βασικά στοιχεία Αστρονομίας 

μέσα από τα οποία μπορούν να εξηγηθούν αρκετοί από τους μύθους και τις 

προλήψεις; 

 Ποια είναι η άποψη των μαθητών, αναφορικά με τις προλήψεις και κατά πόσο 

μπορούν να χαρακτηριστούν προληπτικοί; 

 Ενεργούν οι μαθητές ανάλογα με τις προλήψεις, που έχουν υπόψη τους σε κάθε 

περίπτωση;  
 

Όλα τα πιο πάνω επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα συνοψίζονται στο γενικό ερευνητικό 

ερώτημα στο οποίο προσπαθούμε να απαντήσουμε : είναι προληπτικοί οι μαθητές;  
 

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

συσχετιστική στατιστική να δούμε κατά πόσο διαφέρουν οι απόψεις διαφορετικών 

ομάδων μαθητών και να κάνουμε τις απαραίτητες 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 μαθητών διαμορφώνονται ανάλογα με τη μαθησιακή 

τους επίδοση; 
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 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 

που ετοιμάσαμε. 

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 

αξιολογήθηκαν, προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα.  
 

Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε το «ερωτηματολόγιο» ως το πιο κατάλληλο για την 

περίπτωση ερευνητικό εργαλείο συλλογής δεδομένων έχει εξηγηθεί νωρίτερα. Το τελικό 

ερωτηματολόγιο, όπως διαμορφώθηκε, περιελάμβανε ερωτήσεις «κλειστού» και 

«ανοικτού» τύπου. Οι ερωτήσεις «κλειστού τύπου» ήταν δομημένες και διατυπωμένες 

βάσει της κλίμακας Likert1 (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», «Μάλλον 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
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2.2.Α. Κατηγορία 1: Μεταβλητές γενικών χαρακτηριστικών και δημογραφικών 

στοιχείων 

Στο ερωτηματολόγιο που θα δώσουμε στους μαθητές θα υπάρχουν οι μεταβλητές  1, 4, 5, 

6 και 7, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες 
του μαθητικού πληθυσμού. Στο ερωτηματολόγιο που θα δώσουμε στους καθηγητές θα 

υπάρχουν οι μεταβλητές 1, 2 και 3 για συγκρίσεις ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες των 
καθηγητών. Συγκρίσεις μπορούν να γίνουν και συνολικά μεταξύ των απόψεων των 
μαθητών και των απόψεων των καθηγητών.  
 

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

κατηγορία «γυναίκα- 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. Ηλικία: Μέσω αυτής της ερώτησης θέλουμε να δούμε αν οι απόψεις των καθηγητών 

διαμορφώνονται σε σχέση με την ηλικία τους και αν αλλάζουν, καθώς αυτοί μεγαλώνουν. 

Θα περιλαμβάνονται 3 κατηγορίες: 25 – 40 χρονών (κωδικός 1), 40 – 50 χρονών 
(κατηγορία 2) και πάνω από 50 χρονών (κατηγορία 3).  

 
3. Μορφωτικό επίπεδο: Μέσω αυτής της κατηγορίας θα μπορέσουμε να συγκρίνουμε τις 

απόψεις των καθηγητών, που έχουν μόνο πανεπιστημιακό δίπλωμα , με τις απόψεις 

αυτών που έχουν και μεταπτυχιακό, εφόσον βέβαια έχουμε κατάλληλο και ικανοποιητικό 
δείγμα.  

 
4. Τάξη: Μέσω αυτής της κατηγορίας θα μπορούμε 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), Γ΄ Λυκείου (κωδικός 3).   
 

5. Επίδοση του μαθητή: Μέσω αυτής της κατηγορίας θέλουμε να συγκρίνουμε πόσο 

προληπτικοί είναι κατά την άποψή τους οι άριστοι στην επίδοση μαθητές σε σχέση με 
τους μέτριους ή αδύνατους στην επίδοση μαθητές.   

 
6. 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 καλύπτεται από 4 κατηγορίες: Δημοτικό 
(κατηγορία 1), Γυμνάσιο – Λύκειο (κατηγορία 2), Κολλέγιο – Πανεπιστήμιο (κατηγορία 3) 

και Μεταπτυχιακό – Διδακτορικό (κατηγορία 4).  
 

7. Μαθήματα Κατεύθυνσης: Σε 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 συγκρίνοντας έτσι τις απόψεις μαθητών διαφορετικών 
κατηγοριών σπουδών, αλλά και τους διαφορετικούς τρόπους αντίληψης των μαθητών σε 

σχέση με  τις απόψεις τους.  
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2.2.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 για τις απόψεις των μαθητών σχετικά με τα ερωτήματα της έρευνάς μας. 
Συγκεκριμένα τα 3 βασικά ερωτήματα 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 τακτοποιηθούν τα ερωτήματα και έτσι να καταλήξουμε σε σαφείς απαντήσεις 
για την άποψη μαθητών και καθηγητών σε κάθε ερευνητικό ερώτημα. Συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήσαμε τις πιο κάτω υποκατηγορίες:  
1. Γνώσεις αναφορικά με τη δημιουργία του Σύμπαντος και του ανθρώπινου είδους   
2. Γνώσεις αναφορικά με το πλανητικό μας σύστημα  

3. Άποψη αναφορικά με τη ζωή σε άλλους πλανήτες  
4. Άποψη για μύθους με εσχατολογικό χαρακτήρα  

5. Πίστη σε προλήψεις  
6. Αν οι ερωτώμενοι είναι προληπτικοί και αν ενεργούν σύμφωνα με τις προλήψεις. 

 

Μέσα από συνδυασμούς μεταξύ των 6 πιο πάνω υποκατηγοριών θα μπορέσουμε κατά 

την ανάλυση των αποτελεσμάτων να απαντήσουμε στα τρία βασικά ερωτήματα που 
διερευνούμε και να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Για το πρώτο ερευνητικό μας 
ερώτημα μπορούμε με συνδυασμό των υποερωτημάτων 1, 2 και 3 να εξαγάγουμε και να 

ταυτοποιήσουμε με σιγουριά την άποψη των μαθητών, στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα 
συνδυάζοντας τις υποκατηγορίες 3, 4 και 5 και τέλος για το 3ο ερευνητικό μας ερώτημα 

συνδυάζοντας ερωτήματα από τις υποκατηγορίες 5 και 6. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε 
τις δηλώσεις ανά υποκατηγορία.  

Γνώσεις αναφορικά με τη δημιουργία του Σύμπαντος και του ανθρώπινου είδους  

Β1 Το Σύμπαν ξεκίνησε να δημιουργείται μετά από μια Μεγάλη Έκρηξη. 

Β13 Είμαστε τυχεροί, που ανήκουμε σε ένα Ηλιακό Σύστημα, που δεν υπάρχει άλλο παρόμοιο 
στο Σύμπαν. 

Β19 Τα πάντα στο Σύμπαν περιφέρονται γύρω από τη Γη. 

Β25 O Ήλιος είναι ένα αστέρι, όπως τόσα άλλα που υπάρχουν στον ουρανό.  
Β28 Ο άνθρωπος προήλθε από τον Αδάμ και την Εύα. 

Β31 O Ήλιος είναι μοναδικός σε όλο το Σύμπαν. 
Β40 Ο άνθρωπος είναι η μετεξέλιξη ενός είδους πιθήκων με το πέρασμα των χρόνων.  

 

Γνώσεις αναφορικά με το πλανητικό μας σύστημα   

Β2 Στο Ηλιακό μας Σύστημα η Γη είναι ο τέταρτος πλανήτης σε σχέση με την απόστασή της 
από τον Ήλιο. 

Β12 Στο Ηλιακό μας Σύστημα εκτός από τη Γη υπάρχουν άλλοι δέκα πλανήτες που 
περιφέρονται γύρω από την Γη. 
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Β32 O Ήλιος είναι το μοναδικό αστέρι στο πλανητικό μας σύστημα. 
Β39 Το φεγγάρι είναι μικρότερος πλανήτης από τη Γη   

 

 

 

 

Άποψη αναφορικά με τη ζωή σε άλλους πλανήτες.  
 

Β3 Η Γη είναι ο μόνος πλανήτης σε ολόκληρο το Σύμπαν, που υπάρχει ζωή. 
Β11 Εξαιτίας του γεγονότος ότι το Σύμπαν είναι τεράστιο, πιστεύω ότι είναι πιθανό να υπάρχει 

ζωή και σε άλλους πλανήτες πέρα από τη Γη.  

Β14 Λόγω του γεγονότος ότι το Σύμπαν είναι τεράστιο, πιστεύω ότι υπάρχουν εξωγήινοι. 
Β20 Έχω την πεποίθηση ότι νοήμονα όντα εκτός του ανθρώπινου είδους επισκέπτονται συχνά 

τη Γη.  

Β36 Πιστεύω ακράδαντα ότι κάποιοι αρχαίοι πολιτισμοί που αναπτύχθηκαν πολύ, το έκαναν 
επειδή είχαν βοήθεια από τους εξωγήινους. 

Β41 Είναι σωστό να επιχορηγούνται οικονομικώς προγράμματα για την ανακάλυψη εξωγήινης 
ζωής.  

Άποψη τους για τους μύθους με εσχατολογικό χαρακτήρα 
 

Β4 Συμφώνα με τη θρησκεία μας το τέλος του κόσμου, όπως γράφει η Αποκάλυψη, είναι κοντά.  
Β10 Το τέλος του κόσμου πλησιάζει, όπως δείχνουν όλες οι καταστροφές που γίνονται στο κόσμο, οι 

οποίες συμβαδίζουν με το τι προβλέπεται από την Αποκάλυψη. 

Β15 Υπάρχουν αρκετές προφητείες που προδιαγράφουν το μέλλον του Κόσμου και με τρομάζουν. 
Β21 Το τέλος του κόσμου προβλέπεται σε αρκετούς μύθους αρχαίων λαών και αυτό με τρομάζει 

αφάνταστα, επειδή πιστεύω ότι είναι κοντά. 

Β37 Το 2012 πανικοβλήθηκα με όλες τις ανακοινώσεις για το τέλος του κόσμου.  

Πίστη σε προλήψεις  

Β5 Όταν σπάζεις ένα καθρέφτη, ακολουθούν 7 χρόνια μαύρης τύχης.    

Β9 Περνάτε κάτω από σκάλα ή μια πινακίδα. Αμέσως γίνεστε επιφυλακτικοί λόγω της «κακής 

τύχης» που προκαλεί. 

Β16 Υπάρχουν φαινόμενα που δεν μπορεί να εξηγήσει η επιστήμη. 

Β22 Αν μια ανύπαντρη κοπέλα πιάσει την ανθοδέσμη της νύφης, θα παντρευτεί σύντομα. 
Β26 Πιστεύω ότι είμαι τυχερός. 

Β29 Αν με κουτσουλήσει ένα περιστέρι, θα πάει η μέρα μου καλά και θα βγω κερδισμένος σε 
οτιδήποτε κάνω.  

Β33 Μια από τις χειρότερες και πιο άτυχες μέρες είναι η Παρασκευή, αν ο μήνας έχει 13. 
Β38 Μια από τις χειρότερες και πιο άτυχες μέρες είναι η Τρίτη, αν ο μήνας έχει 13. 

Β42 Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεταφυσικές δυνάμεις. 
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Οι ερωτώμενοι είναι προληπτικοί και ενεργούν σύμφωνα με προλήψεις;  

Β6 Μου έτυχε να δω μαύρη γάτα και εκείνη την ημέρα όλα πήγαν ανάποδα. 
Β8 Αν περνούσα κάτω από σκάλα και έβλεπα και μια μαύρη γάτα , τότε σίγουρα θα ανέβαλλα ό,τι 

είχα να κάνω και θα πήγαινα σπίτι μου, ώστε να μην πάθω κανένα κακό.  

Β17 Όταν μπαίνω πρώτη φορά σε ένα καινούργιο σπίτι, μπαίνω πάντα με το δεξί για καλή τύχη. 
Β23 Για να έχω επιτυχία σε κάτι σημαντικό, κουβαλώ μαζί μου το τυχερό μου φυλακτό, εικόνα, 

αντικείμενο ή φορώ ρούχα, που μου έχουν φέρει στο παρελθόν τύχη. 

Β27 Αν επιθυμούσα να δω τι θα γίνει στο μέλλον, θα πήγαινα να μου πουν την τύχη μου στον καφέ. 

Β34 Όσες φορές μου είπε κάποιος την τύχη μου στον καφέ ή κάπου αλλού (λ.χ. παλάμη, ταρό), όσα 
μου είπε συνέβησαν και από τότε πιστεύω και θέλω να μαθαίνω το μέλλον μου.  

2.2.Γ. Κατηγορία 3: Μεταβλητές ελέγχου ερωτήσεων – δηλώσεων 

Η τρίτη κατηγορία αποτελείται από μια σειρά 5 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.  
 

Β7 Πιστεύω ότι εξωγήινοι επισκέπτονται τη Γη.   

Β18 Όταν δω μαύρη γάτα, όλα μου πηγαίνουν στραβά.   
Β24 Υπάρχουν ανεξήγητα φαινόμενα που κανένας δεν μπορεί να τα εξηγήσει.  

Β30 Έχω πάντα μαζί μου ένα φυλακτό, για να μου πηγαίνουν όλα καλά. 
Β35 O Ήλιος είναι ένα αστέρι, όπως τόσα άλλα που υπάρχουν στον ουρανό, απλώς είναι τόσο 

φωτεινός, επειδή είναι πολύ κοντά στη Γη.  

 
Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου  υπήρχαν 42 δηλώσεις, 37 δηλώσεις για την 
κατηγορία 2 και 5 δηλώσεις για την κατηγορία 3, οι οποίες ανακατευτήκαν με τέτοιο τρόπο, 

ώστε οι ερωτώμενοι να μπορούν να σκέφτονται κάθε ερώτηση ξεχωριστά και να μηνμ 
είναι σε θέση να τις ταξινομούν σε ομάδες, ανάλογα με το υποερώτημα που έχουμε θέσει  

εξ αρχής. 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 κάτω, αναφέρονται με τη σειρά που 

τοποθετήθηκαν στο ερωτηματολόγιο. Οι 5 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). 

 
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 
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παράγοντα. Η ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS (Νικολάου, 
2014, Αντωνίου, 2014, ερευνητικές εργασίες από www.nikolas-nikolaou.net).  

 
 

 
 
 

 
 

 

3.1. Δείγμα και Δειγματοληψία  

Η έρευνα έλαβε χώρα στο Λύκειο Αγίου Ιωάννη από τις 5 μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου του 

2015. Διανείμαμε τα ερωτηματολόγια σε όλες τις τάξεις του Λυκείου με εξαίρεση έναν 
πολύ μικρό αριθμό μαθητών, των οποίων οι κηδεμόνες από την αρχή της χρονιάς 

δήλωσαν ενυπόγραφα ότι δεν αποδέχονται τη συμμετοχή των παιδιών τους σε τυχόν 
έρευνες. Στους συμμετέχοντες εξηγήθηκε ότι η απάντηση του ερωτηματολογίου δεν είναι 
υποχρεωτική. Εξηγήθηκε επίσης ότι επιθυμούμε ειλικρινείς απαντήσεις και ότι τα 

ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα. Συνολικά δόθηκαν 386 ερωτηματολόγια σε όλο το Λύκειο 
Αγίου Ιωάννη. Από το πιο κάτω  διάγραμμα, που δείχνει την τάξη των μαθητών, μπορούμε 

να παρατηρήσουμε ότι τα περισσότερα ερωτηματολόγια δόθηκαν σε μαθητές της Α΄ 
λυκείου, σε ποσοστό πέραν του 34%. Όμως εκτός από αυτή τη διαφορά, μπορούμε να 
δούμε ότι το δείγμα μας είναι 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 μαθητώ ν, οι οποίοι συμμετείχαν στην 

έρευνα.  
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Τα αγόρια που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο μας ήταν το 42,34% του συνολικού 
δείγματος σε σχέση με τα κορίτσια που ήταν το 57,66% (163 αγόρια και 222 κορίτσια με 

μια περίπτωση, που δεν δηλώνει το φύλο). 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 σκοπεύαμε να κάνουμε και κάποιες  

συσχετίσεις των αποτελεσμάτων με την 
επίδοση των μαθητών, ρωτήσαμε και τη 
γενική επίδοσή τους. Μπορούμε να δούμε 

από το διπλανό διάγραμμα ένα ποσοστό 
27,86 % του δείγματος να δηλώνει ότι είναι 

άριστοι μαθητές, ενώ ένα ποσοστό 72,14 % 
δηλώνει ότι έχουν καλή, μέτρια ή μη 
ικανοποιητική επίδοση. Απομένει λοιπόν να 

συγκρίνουμε τις απόψεις των άριστων σε 
επίδοση μαθητών με τις απόψεις όλων των 

υπόλοιπων μαθητών, για να δούμε αν 
υπάρχουν οποιεσδήποτε αποκλίσεις μεταξύ 
τους.  

 
Στις επόμενες δύο γραφικές παραστάσεις παρουσιάζεται το μορφωτικό επίπεδο των 

γονέων 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 έχουν κάνει μεταπτυχιακό.  
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Τέλος ρωτήσαμε τους μαθητές για τα μαθήματα επιλογής που έχουν προτιμήσει, 
προσπαθώντας έτσι να τους κατατάξουμε σε 4 κατηγορίες. Συγκεκριμένα οι κατηγορίες 

αυτές ήταν οι πιο κάτω. Α΄ κατηγορία: μαθητές με μαθήματα θετικής κατεύθυνσης, όπως 
Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και άλλα. Β΄ κατηγορία: μαθητές με μαθήματα θεωρητικής 

κατεύθυνσης, όπως είναι τα φιλολογικά συνήθως μαθήματα. Γ΄ κατηγορία: μαθητές με 
μαθήματα οικονομικής κατεύθυνσης, όπως Λογιστική, Οικονομικά, Πολιτική Οικονομία. Δ΄ 
κατηγορία: μαθητές που είχαν τυχαίους και ετερόκλιτους συνδυασμούς. Όπως μπορούμε 

να δούμε από το διάγραμμα που ακολουθεί, οι περισσότεροι μαθητές, σε ένα ποσοστό 
γύρω στο 36%, έχουν μαθήματα θετικής κατεύθυνσης , παρατήρηση που θα μπορούσαμε 

στη συνέχεια να αξιοποιήσουμε για συγκρίσεις.   
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4. Παρουσίαση αποτελεσμάτων και συμπεράσματα  
 

Τα αποτελέσματα στη συνέχεια παρουσιάζονται σε πίνακες ανά ερευνητικό ερώτημα. Για 
κάθε πίνακα ακολουθεί συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων. Να αναφέρουμε ότι όλοι 

οι πίνακες βρίσκονται στο Παράρτημα 2 με τους πίνακες των αποτελεσμάτων. Εδώ απλά 
γίνεται ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων και τα συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα 
από την ανάλυση. Στο τέλος αναφέρουμε γενικά συμπεράσματα από την έρευνα, καθώς 

και εισηγήσεις που προτείνουμε προς τους αρμόδιους.  
 

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. Γνώσεις σε σχέση με την δημιουργία του Σύμπαντος και του ανθρώπινου 

είδους  
 

Πίνακας 1. Μελέτη του ερωτήματος 1: Τι γνώσεις έχουν οι ερωτηθέντες σε σχέση με την δημιουργία του Σύμπαντος και του 
ανθρώπινου είδους. 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 
Β1 Το Σύμπαν ξεκίνησε να δημιουργείται μετά από μια Μεγάλη 

Έκρηξη   
10,3 7,9 40,3 24,5 17,1 3,30 1,153 

Β13 Είμαστε τυχεροί που είμαστε σε ένα Ηλιακό Σύστημα που δεν 
υπάρχει άλλο παρόμοιο στο Σύμπαν.  

15,1 17,7 38,6 18,5 10,1 2,91 1,167 

Β19 Τα πάντα στο Σύμπαν περιφέρονται γύρω από τη Γη. 38,7 15,0 27,9 10,8 7,6 2,34 1,294 
Β25 O Ήλιος είναι ένα αστέρι σαν τα τόσα που υπάρχουν στον 

ουρανό.  
16,5 11,9 27,1 22,0 22,5 3,22 1,363 

Β28 Ο άνθρωπος προήλθε από τον Αδάμ και την Εύα. 20,2 11,4 32,4 18,6 17,3 3,01 1,344 
Β31 O Ήλιος είναι μοναδικός σε όλο το Σύμπαν. 29,9 14,7 27,5 13,6 14,4 2,68 1,399 

Β40 Ο άνθρωπος είναι η μετεξέλιξη μια κατηγορίας πιθήκων με το 
πέρασμα των χρόνων. 

10,8 8,1 37,5 25,6 18,1 3,32 1,180 

 

Παρατηρώντας κανείς τα ποσοστά των απαντήσεων του πίνακα 1, βλέπει ότι οι μαθητές 
υστερούν σε μεγάλο βαθμό σε γνώσεις για το πώς δημιουργήθηκε το Σύμπαν. Οι μαθητές, 

οι οποίοι έχουν κάποιες γνώσεις σχετικά με τη δημιουργία του σύμπαντος, αποτελούν 
πολύ μικρό ποσοστό. Επιπλέον, όσον αφορά την προέλευση του ανθρώπου ένα 40% 
των μαθητών έχει επιστημονικές απόψεις για το θέμα αυτό, δηλαδή ότι το ανθρώπινο 

είδος είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης κλάδων της οικογένειας των ανθρωπιδών. Ένα ίσου 
μεγέθους  ποσοστό δεν έχει άποψη όσο αφορά το θέμα αυτό. Ένα 20%  υιοθετεί τη 
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θρησκευτική ερμηνεία για το θέμα, ότι δηλαδή ο άνθρωπος προήλθε από τον Αδάμ και 
την Εύα.   

 

  
 
Μπορούμε λοιπόν να καταλήξουμε στο γενικό συμπέρασμα ότι οι μαθητές έχουν πολύ 

λίγες γνώσεις για τη δημιουργία του Σύμπαντος και την προέλευση του ανθρώπου.  
Σίγουρα έχουν διδαχτεί για όλα αυτά τα θέματα στο σχολείο, ίσως όμως, επειδή το ίδιο το 

εκπαιδευτικό σύστημα προωθεί την παπαγαλία και όχι την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης , 
οι γνώσεις αυτές δεν έχουν γίνει και απόψεις. Ακόμα δε πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός 
ότι υπάρχει ένα σεβαστό ποσοστό μαθητών (γύρω στο 50%), που δεν είναι βέβαιο αν η 

Γη ή ο Ήλιος είναι το κέντρο του Ηλιακού μας Συστήματος. Δηλαδή, ενώ η ανθρωπότητα 
εξερευνά εδώ και δεκαετίες το διάστημα, οι μισοί μαθητές θα μπορούσαν να συμφωνούν 

με τις μεσαιωνικές και προ του Κοπέρνικου γεωκεντρικές θεωρίες. Το ίδιο ποσοστό 
περίπου, όπως μπορούμε να δούμε στα διαγράμματα , δεν μπορεί να εκφέρει άποψη για 
το αν ο Ήλιος είναι μοναδικός σε ολόκληρο το Σύμπαν. Δηλαδή καταλήγοντας μπορούμε 

να πούμε ότι τουλάχιστον οι μισοί μαθητές του Λυκείου μας δεν κατέχουν στοιχειώδεις 
καν γνώσεις σε σχέση με το πώς δημιουργήθηκε το ανθρώπινο είδος και το Σύμπαν.   

4.2. Γνώσεις των ερωτηθέντων σε σχέση με το πλανητικό μας σύστημα 
 

Πίνακας 2. Μελέτη του ερωτήματος 2: Τι γνωρίζουν οι μαθητές σε σχέση με το πλανητικό μας σύστημα ; 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 Στο Ηλιακό μας σύστημα η Γη είναι ο τέταρτος πλανήτης σε 

σχέση με την απόσταση της από τον Ήλιο  
20,6 12,1 39,7 18,2 9,4 2,84 1,217 

Β12 Στο Ηλιακό μας σύστημα εκτός από την Γη υπάρχουν άλλοι 
δέκα πλανήτες που περιφέρονται γύρω από την Γη  

17,6 11,2 43,2 19,2 8,8 2,90 1,164 

Β32 O Ήλιος είναι το μοναδικό αστέρι στο πλανητικό μας 
σύστημα  

42,1 12,0 29,1 8,5 8,3 2,29 1,311 

Β39 Το φεγγάρι είναι μικρότερος πλανήτης από τη Γη   22,2 8,2 39,4 12,4 17,7 2,95 1,344 
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Παρατηρώντας κανείς προσεκτικά τον πίνακα 2, μπορεί να δει ότι οι ερωτήσεις που 

τέθηκαν είχαν σχέση με το πλανητικό μας σύστημα. Οι μαθητές μέσα από τις ερωτήσεις 
αυτές, φαίνεται πως δεν γνωρίζουν ορισμένα απλά και βασικά στοιχεία. Για παράδειγμα, 

ένα μεγάλο ποσοστό δεν γνωρίζει πόσους πλανήτες έχει το πλανητικό μας σύστημα ή 
πως η Γη είναι ο τρίτος πλανήτης στη σειρά από τον Ήλιο. Επίσης, οι μαθητές δεν 
γνώριζαν πόσα αστέρια έχει το πλανητικό μας σύστημα, που στην περίπτωση μας είναι 

ένα (ο Ήλιος) λόγω του ότι βλέπουν καθημερινά αμέτρητα αστέρια στον ουρανό.   
 

Επομένως, μπορούμε να καταλήξουμε και πάλι στο γενικό συμπέρασμα ότι οι γνώσεις 
των μαθητών σχετικά με το ηλιακό μας σύστημα είναι μηδαμινές και αυτό ίσως να είναι 
αιτία και για τον χαρακτήρα των αποτελεσμάτων με βάση και τα επόμενα ερευνητικά 

ερωτήματα. Διότι, αν δεν διαθέτει κάποιος στοιχειώδεις γνώσεις για τον κόσμο, είναι 
εύκολο έπειτα να πέφτει στις παγίδες των προλήψεων και των δεισιδαιμονιών.  
 

  
 

4.3. Απόψεις των ερωτηθέντων σε σχέση με τη ζωή σε άλλους πλανήτες 

Πίνακας 3. Μελέτη του ερωτήματος 3: Απόψεις των μαθητών σε σχέση με τη ζωή σε άλλους πλανήτες .  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 Γη είναι ο μόνος πλανήτης, όπου υπάρχει ζωή σε 
ολόκληρο το Σύμπαν.    

25,9 21,7 28,8 12,4 11,1 2,61 1,295 

Β11 Λόγω του ότι το Σύμπαν είναι τεράστιο πιστεύω ότι είναι 
εφικτό να υπάρχει ζωή και σε άλλους πλανήτες πέραν από 
την Γη.  

5,5 5,8 25,0 30,5 33,2 3,80 1,129 

Β14 Λόγω του ότι το Σύμπαν είναι τεράστιο πιστεύω ότι 
υπάρχουν εξωγήινοι. 

9,7 14,7 27,9 23,4 24,2 3,38 1,266 

Β20 Είμαι της πεποίθησης ότι νοήμονα όντα εκτός του 
ανθρώπινου είδους επισκέπτονται συχνά την Γη.  

19,3 19,8 42,9 11,4 6,6 2,66 1,113 

Β36 Πιστεύω ακράδαντα ότι κάποιοι αρχαίοι πολιτισμοί που 40,2 19,9 27,7 5,9 6,4 2,18 1,207 
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αναπτύχθηκαν πολύ, το έκαναν επειδή είχαν βοήθεια από 
τους εξωγήινους.  

Β41 Είναι σωστό να επιχορηγούνται οικονομικά προγράμματα 
για την ανακάλυψη εξωγήινης ζωής.   

11,5 12,6 40,7 17,6 17,6 3,17 1,201 

Στον πίνακα 3 μελετούμε τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με τη ζωή σε άλλους 

πλανήτες και παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι πιστεύουν ακράδαντα στην ύπαρξη 
εξωγήινης ζωής. Στο ερώτημα «Η Γη είναι ο μόνος πλανήτης , όπου υπάρχει ζωή σε 

ολόκληρο το Σύμπαν», μόνο ένα 20% συμφωνεί, ενώ ένα 65% πιστεύει πως είναι δυνατό 
να υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες, εφόσον το Σύμπαν είναι τεράστιο και απέραντο.  
Επίσης, στο ερώτημα «Λόγω του ότι το Σύμπαν είναι τεράστιο, πιστεύω πως υπάρχουν 

εξωγήινοι» ένα 45% συμφώνησε. Αυτό το 20% στο οποίο υπάρχει διαφορά σε δύο όμοια 
κατά βάση ερωτήματα, που είναι διατυπωμένα διαφορετικά, δείχνει πως οι μαθητές ίσως 

να αντιλήφθηκαν διαφορετικά τον όρο  «ζωή».  Η πρώτη ερμηνεία που προφανώς 
έδωσαν κάποιοι αφορά σε εξωγήινα νοήμονα όντα, ενώ η δεύτερη ερμηνεία αφορά 
γενικότερα την εκτός Γης ύπαρξη ζωής, όπως θα μπορούσαν να είναι βακτήρια ή μύκητες.  

Στο ερώτημα «Οι εξωγήινοι επισκέπτονται τη Γη»  το 40% διαφώνησε, ένα 40% δεν είχε 
γνώμη, δηλαδή ήταν αμήχανο, και ένα 20% συμφώνησε. Επίσης, 60% των μαθητών 

διαφώνησαν με το ότι οι εξωγήινοι βοήθησαν κάποιους αρχαίους πολιτισμούς  που 
αναπτύχθηκαν πολύ, ενώ ένα 30% δεν φέρει άποψη. Τέλος, οι περισσότεροι μαθητές δεν 
έχουν άποψη αν είναι σωστό ή όχι να επιχορηγούνται οικονομικά προγράμματα για την 

ανακάλυψη εξωγήινης ζωής.  

  

4.4. Άποψη για μύθους με εσχατολογικό χαρακτήρα 

Στον πίνακα 4 φαίνονται οι απόψεις των μαθητών για τους μύθους που επικρατούν γύρω 

από το τέλος του κόσμου. Στα ερωτήματα «Σύμφωνα με τη θρησκεία μας, το τέλος του 
κόσμου είναι κοντά, όπως γράφει στην Αποκάλυψη» και «Το τέλος του κόσμου έρχεται 
όπως δείχνουν όλες οι καταστροφές που γίνονται στον κόσμο και συμβαδίζουν με το τι 

προβλέπεται από την Αποκάλυψη», ένα μεγάλο μέρος των μαθητών ούτε συμφωνεί, ούτε 
διαφωνεί, ενώ αμέσως μετά ένα πιο μικρό ποσοστό των μαθητών διαφωνε ί. Στα 

ερωτήματα όμως που αφορούν θεωρίες, που δεν έχουν θρησκευτική προέλευση, το 
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ποσοστό των μαθητών που διαφωνεί αυξάνεται, ενώ το ποσοστό  που δε φέρει άποψη 
μειώνεται. Οι μαθητές , οι οποίοι ωστόσο συμφωνούν, βρίσκονται, όσον αφορά όλα τα 

ερωτήματα, σε χαμηλό ποσοστό.   
Με βάση τα αποτελέσματα του πίνακα 4 μπορούμε να καταλήξουμε στα πιο κάτω γενικά 

συμπεράσματα:  
 

 Ένα σημαντικό ποσοστό των μαθητών δεν πιστεύει σε μύθους σχετικά με το τέλος του 

κόσμου. Έχει σχηματίσει μια ξεκάθαρη άποψη και έχει πάρει θέση ενάντια στους 
εσχατολογικούς μύθους. 

 Ένα επίσης μεγάλο ποσοστό αντιμετωπίζει τους μύθους για το τέλος του κόσμου με 
μεγάλη αμηχανία, δηλαδή χωρίς να παίρνει θέση υπέρ ή κατά των σχετικών αντιλήψεων. 

Αυτή η αμηχανία ίσως οφείλεται στην επίδραση των θρησκευτικών αντιλήψεων και στον 
εσχατολογικό χαρακτήρα της ίδιας της θρησκείας μας (Δευτέρα Παρουσία). Αυτό 
αποδεικνύεται από την εξής διαπίστωση: όταν πρόκειται για εσχατολογικούς μύθους, 

που προέρχονται από τη θρησκεία μας (π.χ., Αποκάλυψη), οι μαθητές είναι ευδιάκριτα 
πιο αμήχανοι, ενώ όταν πρόκειται για μύθους, που προέρχονται από άλλους χώρους 

εκτός της θρησκείας μας, το ποσοστό των μαθητών που απορρίπτει τους μύθους, 
αυξάνεται. 

 Οι μαθητές, που πιστεύουν σε εσχατολογικούς μύθους, είναι εξαιρετικά συνεπείς,  όταν 

πρόκειται για μύθους σχετιζόμενους με τη θρησκεία. Εκτός όμως θρησκευτικού 
πλαισίου, τα ποσοστά όσων πιστεύουν αυξάνονται ή μειώνονται και αυτό προφανώς 

εξαρτάται από τις προσωπικές αντιλήψεις του καθενός και από τον βαθμό σύνδεσής του 
με τη θρησκεία (Wong-McDonald et al., 2000).  

 
Πίνακας 4. Μελέτη του ερωτήματος 4: Τι πιστεύουν σε σχέση με τους μύθους που επικρατούν για  το τέλος του κόσμου; 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 Συμφώνα με την θρησκεία μας το τέλος του κόσμου είναι κοντά 
όπως γράφει στην Αποκάλυψη  

18,6 18,3 46,7 12,7 3,7 2,65 1,039 

Β10 Το τέλος του κόσμου έρχεται όπως δείχνουν όλες οι 
καταστροφές που γίνονται στο κόσμο και συμβαδίζουν με το τι 
προβλέπεται από την Αποκάλυψη 

17,2 23,2 41,7 12,1 5,8 2,66 1,077 

Β15 Υπάρχουν αρκετές προφητείες που προδιαγράφουν το μέλλον 
του Κόσμου και με τρομάζουν  

18,2 16,8 34,7 22,1 8,2 2,85 1,193 

Β21 Το τέλος του Κόσμου προβλέπεται σε αρκετούς μύθους των 
αρχαίων και αυτό με τρομάζει αφάνταστα επειδή πιστεύω ότι 
είναι κοντά  

29,1 25,2 31,2 9,2 5,2 2,36 1,147 

Β37 Το 2012 πανικοβλήθηκα με όλες τις ανακοινώσεις για το τέλος 
του Κόσμου.  

38,8 16,0 22,6 14,9 7,7 2,37 1,332 
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4.5. Πίστη σε προλήψεις  

Μέσα από τα αποτελέσματα του πίνακα 5 μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό των μαθητών δεν πιστεύουν και πολύ στις προλήψεις. Στο ερώτημα «Όταν 
σπάζεις ένα καθρέφτη ακολουθούν 7 χρόνια μαύρης τύχης» και στο ερώτημα «Περνάμε 
κάτω από σκάλα ή πινακίδα. Αμέσως νιώθουμε επιφυλακτικοί λόγω της “κακής τύχης” 

που προκαλεί», ένα πολύ μεγάλο μέρος των μαθητών διαφωνεί, ενώ ένα πάρα πολύ 
μικρό συμφωνεί. Επίσης ένα 30% ούτε συμφωνεί, ούτε διαφωνεί, όσον αφορά θέματα 

προλήψεων. Στα άλλα ερωτήματα που λένε ότι μια από τις χειρότερες μέρες είναι η 
Παρασκευή και 13 ή Τρίτη και 13, οι μαθητές πάλι σε ένα μεγάλο ποσοστό διαφωνούν και 
ένα 30% δεν έχει άποψη. Επίσης οι μαθητές δεν πιστεύουν και πολύ στην τύχη, αφού στο 

ερώτημα «Πιστεύω ότι είμαι τυχερός» ένα 50% των μαθητών ούτε συμφωνεί, ούτε 
διαφωνεί, πόσο μάλλον τα μικρά ποσοστά που συμφώνησαν ή διαφώνησαν. Στα 

ερωτήματα όμως «Υπάρχουν φαινόμενα που δεν μπορεί να εξηγήσει η επιστήμη» και 
«Πιστεύω πως υπάρχουν άνθρωποι με μεταφυσικές δυνάμεις» υπάρχει μια αντίθεση με 
τα πιο πάνω αποτελέσματα, αφού οι περισσότεροι μαθητές συμφώνησαν, παρά 

διαφώνησαν. Μόνο ένα πολύ μικρό μέρος διαφώνησε.  Φυσικά κάτι που πρέπει να μας 
ανησυχήσει είναι ότι, παρόλο που ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητώ ν δεν πιστεύει στις 

προλήψεις, υπάρχει ένα 10 με 15% που πιστεύει και μάλλον πρέπει να ενεργεί και με 
βάση τις προλήψεις. Αυτό το ποσοστό μπορεί να ηχεί μικρό, αλλά αν αναλογιστούμε ότι 1 
στους 10 συμμαθητές μας πιστεύει στις προλήψεις, τότε μπορούμε να δούμε την μεγάλη 

διάσταση του θέματος, που γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν σε αυτούς προσθέσουμε και 
αυτούς που δεν εκφέρουν άποψη για το θέμα. Τότε μπορούμε να πούμε ότι 3 στους 10 

μαθητές είτε πιστεύουν, είτε επηρεάζονται από τις προλήψεις. Πρόκειται για ένα ποσοστό, 
που αναμφίβολα προβληματίζει. 

Πίνακας 5. Μελέτη του ερωτήματος 5: Πιστεύουν ή όχι στις προλήψεις οι ερωτηθέντες; Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά 
απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλισ η 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 

Β5 Όταν σπάζεις ένα καθρέπτη ακολουθούν 7 χρόνια μαύρης 
τύχης    

53,8 15,6 20,1 5,8 4,7 1,92 1,181 

Β9 Περνάτε κάτω από σκάλα ή μια πινακίδα. Αμέσως νιώθετε 

επιφυλακτικοί λόγω της «κακής τύχης» που προκαλεί. 

54,3 19,7 14,4 7,6 3,9 1,87 1,155 

Β16 Υπάρχουν φαινόμενα που δεν μπορεί να εξηγήσει η επιστήμη  5,3 8,2 20,9 32,5 33,1 3,80 1,143 
Β22 Αν πιάσω την ανθοδέσμη της νύφης όταν την πετάξει, θα 

παντρευτώ σύντομα. 
31,6 23,7 28,7 11,3 4,7 2,34 1,170 

Β26 Πιστεύω ότι είμαι τυχερός. 10,4 7,2 51,9 20,3 10,2 3,13 1,042 

Β29 Αν με κουτσουλήσει το περιστέρι θα πάει η μέρα μου καλά και 
θα μπορώ να κερδίσω σε οτιδήποτε κάνω.  

43,4 19,9 25,3 6,9 4,5 2,09 1,168 

Β33 Μια από τις χειρότερες και πιο άτυχες μέρες είναι να είναι 
Παρασκευή και να έχει ο μήνας 13  

46,7 18,7 21,3 8,0 5,3 2,07 1,216 

Β38 Μια από τις χειρότερες και πιο άτυχες μέρες είναι να είναι Τρίτη 
και να έχει ο μήνας 13  

48,5 17,3 21,1 8,0 5,1 2,04 1,214 

Β42 Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεταφυσικές 18,1 12,8 33,7 17,5 17,8 3,04 1,321 
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δυνάμεις  

 

   

Συνοψίζοντας όλα τα πιο πάνω μπορούμε 
να καταλήξουμε στο πιο κάτω γενικό συμπέρασμα γ ια το αρχικό μας ερευνητικό ερώτημα:  

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμαθητών μας δεν πιστεύει στις προλήψεις και 
συγκεκριμένα 7 στους 10 μαθητές έχουν ξεκάθαρη άποψη εναντίον οποιωνδήποτε 

προλήψεων.  

 Υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό γύρω στο 12 με 13%, που φαίνεται ξεκάθαρα ότι 
πιστεύει στις προλήψεις. Κατά τη γνώμη μας είναι ένα σημαντικό ποσοστό, διότι 

δείχνει αμάθεια και κατά συνέπεια δείχνει πως υπάρχουν αρκετά άτομα που 
μπορούν να τύχουν εκμετάλλευσης από επιτήδειους.  

4.6. Πιστεύουν οι ερωτώμενοι και ενεργούν σύμφωνα με τις προλήψεις;  

Πίνακας 6. Μελέτη του ερωτήματος 6: Πιστεύουν και ενεργούν σύμφωνα με τις προλήψεις οι ερωτηθέντες; Οι απαντήσεις 
είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπι κή 
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 
Β6 Μου έτυχε να δω μαύρη γάτα και εκείνη την ημέρα όλα 

πήγαιναν ανάποδα στη ζωή μου. 
52,9 17,8 17,6 7,2 4,5 1,93 1,182 

Β8 Αν περνούσα κάτω από σκάλα και έβλεπα και μια μαύρη γάτα, 
τότε σίγουρα θα ανέβαλλα ότι είχα να κάνω και θα πήγαινα 
σπίτι μου να μην πάθω κανένα κακό.  

65,4 18,6 10,0 3,1 2,9 1,60 0,999 

Β17 Όταν μπαίνω πρώτη φορά σε ένα νεόκτιστο σπίτι μπαίνω 
πάντα με το δεξί για καλή τύχη. 

33,2 16,6 25,8 14,2 10,3 2,52 1,348 

Β23 Για να έχω επιτυχία σε κάτι σημαντικό, κουβαλώ μαζί μου το 
τυχερό μου φυλακτό, εικόνα, αντικείμενο ή φορώ τυχερά 
ρούχα. 

32,2 19,0 27,4 14,8 6,6 2,45 1,260 

Β27 Άμα θέλω να δω τι θα γίνει στο μέλλον, θέλω να μου πει η 51,7 18,0 17,0 7,4 5,8 1,98 1,230 
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γιαγιά μου (ή κάποια που ξέρει) την τύχη μου στον καφέ.  
Β34 Όσες φορές μου έβγαλε κάποιος την τύχη μου στον καφέ ή 

κάπου αλλού όσα μου είπε συνέβηκαν και από τότε το πιστεύω 
και θέλω να μαθαίνω τι θα μου συμβεί.  

43,0 17,9 26,5 7,0 5,6 2,14 1,209 

 

Στον πίνακα 6 μελετούμε το ερώτημα αν οι μαθητές πιστεύουν και ενεργούν σύμφωνα με 
προλήψεις. Το συμπέρασμα είναι ότι μικρό ποσοστό των μαθητών είναι προληπτικοί και 
ενεργούν σύμφωνα με αυτές, αφού οι διαφορές είναι μεγάλες. Π.χ., στο ερώτημα «Αν 

περνούσα κάτω από σκάλα και αν έβλεπα μια μαύρη γάτα, τότε θα πήγαινα σπίτι μου για 
να μην πάθω κάτι κακό», διαφώνησε ένα 84% (το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό), 

ενώ μόνο ένα 6% συμφώνησε. Σε άλλα ερωτήματα πάνω από το 50% διαφωνεί, γεγονός 
που σημαίνει ότι δεν πιστεύουν σε δεισιδαιμονίες. Αισθητά πιο αυξημένη, χωρίς ωστόσο 
να υπερβαίνει το 25% είναι η πίστη σε δεισιδαιμονίες της καλοτυχίας. Θα μπορούσε να 

πει κανείς ότι αυτό οφείλεται είτε σε μηχανικά πλέον τυπικά της παράδοσης (δεξί πόδι), 
στη σύνδεση με τη θρησκεία (φυλαχτά και εικόνες) και σε προσωπικές προλήψεις 

(προσωπικά τυχερά αντικείμενα). Γενικά όμως μπορούμε να πούμε ότι οι μαθητές δεν 
πιστεύουν στις προλήψεις και λογικά δεν ενεργούν με βάση αυτές . 
 

  

Μέσα από την ανάλυση των απαντήσεων των συμμαθητών μας καταλήγουμε στο γενικό 
συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των συμμαθητών μας δεν πιστεύει  σε προλήψεις  και δεν 

πράττει σύμφωνα με αυτές. Ωστόσο, και σε αυτό το ερώτημα είναι ξεκάθαρο, όπως 
φαίνεται και από τα πιο πάνω διαγράμματα, ότι υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο κυμαίνεται 

από 10 μέχρι και 20% (ανάλογα με την πρόληψη), που είναι επηρεασμένο από 
προλήψεις και πιστεύει σε αυτές. Πρόκειται για ένα συμπέρασμα αρκετά ανησυχητικό, 
αφού δύο στους δέκα συμμαθητές μας μπορεί να ενεργεί σύμφωνα με προλήψεις 

Πρόκειται για ένα ποσοστό ναι μεν μικρότερο από την πλειοψηφία, που ωστόσο 
δημιουργεί αρκετούς προβληματισμούς, επειδή παρατηρείται στη σύγχρονη κοινωνία.  
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5. Σύγκριση Απαντήσεων μεταξύ των διαφόρων Κοινωνικών Ομάδων  

Τα συμπεράσματα που ακολουθούν αφορούν τη σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ 
διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και προέρχονται μέσα από την προσεκτικότερη 

ανάλυση των πινάκων του Παραρτήματος 2. Όλες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 
πέρασαν από το Levene Test και στους πίνακες είναι σημασμένες με έντονους 

χαρακτήρες όσες από τις ερωτήσεις παρουσιάζουν διαφορές και έχουν επίπεδο 
σημαντικότητας κάτω από 0.05, κάτι που μας υποδεικνύει ότι μπορούν να γενικευτούν για 
ολόκληρο τον πληθυσμό της περιοχής ή, αν θέλουμε, για ολόκληρο τον πληθυσμό των 

εφήβων των περιοχών που έρχονται στο Λύκειο Αγίου Ιωάννη. Ακολουθεί η συζήτηση για 
τη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών υποομάδων του πληθυσμού.  

5.1. Σύγκριση Απαντήσεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών  

Μέσα από την ανάλυση των ερωτήσεων του πίνακα 7 του Παραρτήματος 2 μπορούμε να 
καταλήξουμε στις πιο κάτω διαφορές των αγοριών σε σχέση με τα κορίτσια:  

 Τα κορίτσια εμφανίζονται να έχουν μεγαλύτερη αμάθεια σε σχέση με τις γνώσεις  
για το πλανητικό μας σύστημα, το Σύμπαν και γενικά για βασικές αστρονομικές 

γνώσεις, όπως μπορούμε να δούμε μέσα από τις δηλώσεις 3 και 31  

 Τα κορίτσια εμφανίζονται πιο προληπτικά από τα αγόρια κάτι  που έρχεται να 

επιβεβαιώσει τη βιβλιογραφία (Gregory και Petrie, 1972· Wiseman), όπως 
μπορούμε να δούμε μέσα από τις δηλώσεις 5, 22 και 27. 

 Τα κορίτσια πιστεύουν περισσότερο στους μύθους και τις προλήψεις που κατά 

καιρούς εμφανίζονται και έχουν να κάνουν με το τέλος του κόσμου, όπως 
μπορούμε να δούμε μέσα από τις δηλώσεις 15 και 37.  

 Τα κορίτσια ενεργούν περισσότερο με βάση την πίστη τους στις προλήψεις από τα 
αγόρια, όπως μπορεί να διαφανεί από τις δηλώσεις 30 και 34 .  

 Τα κορίτσια δεν πιστεύουν σε μικρότερο βαθμό από τα αγόρια ότι υπάρχει ζωή 

έξω από τη Γη, όπως μπορούμε να δούμε από τις δηλώσεις 3 και 14. Αυτό 
επιβεβαιώνει και η δήλωση 41 για την οποία τα αγόρια πιστεύουν περισσότερο 

από τα κορίτσια ότι πρέπει να επιχορηγούνται προγράμματα για την ανακάλυψη 
εξωγήινης ζωής.  

 Τα κορίτσια έχουν μεγαλύτερη άγνοια σε  σχέση με το πώς προήλθε ο άνθρωπος 
και πιστεύουν περισσότερο στη βιβλική θεωρία από ό,τι τα αγόρια, όπως 
μπορούμε να δούμε από τη δήλωση 28.   

5.2. Σύγκριση μαθητών που δηλώνουν άριστοι στην επίδοση με τους υπόλοιπους 

μαθητές  

Αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες δεν φαίνεται να παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, 

όπως μπορούμε να δούμε από την ανάλυση των αποτελεσμάτων του Πίνακα 8, που 

βρίσκεται στο Παράρτημα 2. Φυσικά υπάρχουν κάποιες διαφορές, οι οποίες αναφέρονται 

στη συνέχεια:  

 Οι άριστοι στην επίδοση μαθητές φαίνεται να πιστεύουν περισσότερο ότι το τέλος 

του κόσμου είναι κοντά, όπως μπορεί να φανεί από τις δηλώσεις 4 και 10 , και το 

στηρίζουν πάνω στη θρησκεία και τις προφητείες της Αποκάλυψης.  
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 Οι άριστοι μαθητές πιστεύουν περισσότερο από τους υπόλοιπους ότι υπάρχει ζωή 

και έξω από τη Γη, κάτι που μπορούμε να δούμε από τη δήλωση 11 και που 

έρχεται να το επιβεβαιώσει και η δήλωση 41 (επιχορήγηση προγραμμάτων για την 

ανακάλυψη εξωγήινης ζωής) για την οποία οι άριστοι στην επίδοση μαθητές 

πιστεύουν περισσότερο από τους άλλους μαθητές ότι είναι σωστή. 

5.3. Σύγκριση μαθητών θετικής κατεύθυνσης (με επιλεγμένα μαθήματα 

μαθηματικών και φυσικής) με τους μαθητές των άλλων κατευθύνσεων.  

Τα πιο σημαντικά συμπεράσματα ίσως να προέρχονται από τη σύγκριση των δύο αυτών 
κοινωνικών ομάδων. Συγκεκριμένα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι μαθητές της θετικής 
κατεύθυνσης εμφανίζονται να είναι πιο ορθολογιστές από όλους τους υπόλοιπους 

μαθητές και ίσως αυτό να έχει να κάνει και με τις επιλογές των μαθημάτων τους που 
έχουν να κάνουν με την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της ορθολογιστικής 

θεώρησης των πραγμάτων. Παρατηρώντας κανείς τον Πίνακα 9 του Παραρτήματος 2 
μπορεί να καταλήξει σε γενικά συμπεράσματα, όσον αφορά τις βασικές διαφορές μεταξύ 
των δύο ομάδων που συγκρίνονται: 

 Οι μαθητές θετικής κατεύθυνσης γνωρίζουν περισσότερα από τους υπόλοιπους 
μαθητές για τη γένεση του σύμπαντος και τη δημιουργία του ανθρώπινου είδους 

και δεν επηρεάζονται από τίποτε μπροστά στην ορθολογιστική αυτή συμπεριφορά 
τους, που βασίζεται στη γνώση. Το συμπέρασμα μπορεί να προέλθει από τις 
δηλώσεις 1, 12, 19, 25, 28 και 31 .  

 Οι μαθητές θετικής κατεύθυνσης δεν είναι τόσο προληπτικοί και δεν πιστεύουν 
ούτε και πράττουν σύμφωνα με προλήψεις και δεισιδαιμονίες στον βαθμό που το  

κάνουν όλοι οι υπόλοιποι μαθητές. Αυτό έρχεται σε συμφωνία και με το πρώτο 
συμπέρασμα, αφού στηρίζονται στη γνώση και τον ορθολογισμό. Αυτό μπορεί να 
διαφανεί μέσα από τις δηλώσεις 6, 8, 9 , 22, 27, 30, 33, 34 και 38.  

 Οι μαθητές θετικής κατεύθυνσης πιστεύουν περισσότερο ότι μπορεί να εξηγηθούν 
τα πάντα με την επιστήμη πολύ περισσότερο από όλους τους υπολοίπους μαθητές, 

κάτι που μπορεί να φανεί από τη δήλωση 24. 

 Οι μαθητές θετικής κατεύθυνσης πιστεύουν περισσότερο από όλους τους 

υπόλοιπους μαθητές στην ύπαρξη εξωγήινης ζωής, κάτι που πολύ πιθανόν να 
βασίζεται στις αστρονομικές τους γνώσεις για τη γένεση και το μέγεθος του 
Σύμπαντος. Αυτό μπορεί να φανεί με τις δηλώσεις 11 και 14 και επιβεβαιώνει 

ακόμα περισσότερο η δήλωση 41 με τους μαθητές της θετικής κατεύθυνσης να 
υποστηρίζουν περισσότερο από τους υπόλοιπους μαθητές ότι πρέπει να 

επιχορηγούνται προγράμματα για την ανακάλυψη εξωγήινης ζωής.  
 
Επομένως οι μαθητές θετικής κατεύθυνσης εμφανίζονται πιο ορθολογιστές σε σχέση με 

τους υπόλοιπους μαθητές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι τελείως απαλλαγμένοι από 
προλήψεις και δεισιδαιμονίες. Εξάλλου, έρευνες έχουν δείξει ότι αυτά τα δύο μπορούν να 

συνυπάρχουν (Impey et al., 2012), όμως η εμφανής τάση απαγκίστρωσης από τη 
δεισιδαιμονία δεν μπορεί παρά να συνδέεται με την εμπιστοσύνη στον ορθολογισμό, 
όπως δείξαμε και νωρίτερα κατά τη θεωρητική ανασκόπηση (βλ. πιο πάνω, σελ. 5 κ.ε.).  
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5.4. Σύγκριση αποτελεσμάτων σε σχέση με την ηλικία  

Αναφορικά με αυτές τις κοινωνικές ομάδες, η σύγκριση δεν έδειξε καθόλου διαφορές και 

γι’ αυτό δεν υπάρχει και κανένας  πίνακας σύγκρισης. Αυτό ενδεχομένως συμβαίνει, γιατί 

η ηλικιακή διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη, κάτι που επιβεβαιώθηκε σε γενικές γραμμές 

και από άλλες έρευνες των οποίων το δείγμα προερχόταν από την ίδια βαθμίδα 

εκπαίδευσης (Gregory και Petrie, 1972). 

 

 

 

 

6. Έρευνα ανάμεσα σε γονιούς μαθητών και σε καθηγητές του Λυκείου Αγίου 

Ιωάννη  

Για να μπορέσουμε στο τέλος να έχουμε μια σφαιρική άποψη για τις απόψεις, που 

επικρατούν γύρω από το θέμα μας, προχωρήσαμε στη διεξαγωγή μιας επιπλέον, 

μικρότερης όμως κλίμακας έρευνας, αυτή τη φορά ανάμεσα σε γονείς των μαθητών του 

Λυκείου μας και σε καθηγητές. Το ερωτηματολόγιο ήταν τα ίδιο με το ερωτηματολόγιο 

που δόθηκε στους μαθητές, με μόνη διαφορά τις ερωτήσεις του μέρους Α΄ (δημογραφικά 

στοιχεία).  

6.1. Δείγμα και Δειγματοληψία  

Η έρευνα έγινε από τις 15 Ιανουαρίου μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2016 μεταξύ των 
εκπαιδευτικών του Λυκείου Αγίου Ιωάννη και γονιών των μαθητών. Τα ερωτηματολόγια 

μοιράστηκαν σε όλα τα παιδιά, για να συμπληρωθούν από τους γονείς τους, αλλά 
δυστυχώς πήραμε πολύ λίγα πίσω και συγκεκριμένα 72. Αρκετά από αυτά 
συμπληρώθηκαν  από τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου Αγίου Ιωάννη.  

 
Το ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος συνέλεγε 

δημογραφικά στοιχεία: το φύλο, την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο. Το δεύτερο 
αποτελούνταν από τις δηλώσεις, διατυπωμένες βάσει της κλίμακας Likert, στις οποίες οι 
ερωτώμενοι καλούνταν να απαντήσουν. 

 
Οι άντρες που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιό μας ήταν το 43,1% 
του συνολικού δείγματος σε σχέση με 
τις γυναίκες που ήταν το 59,9% (31 

άντρες και 41 γυναίκες). Μπορούμε να 
παρατηρήσουμε ότι και πάλι το 

ερωτηματολόγιό μας είναι 
διαβαθμισμένο ως προς το φύλο των 
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ερωτηθέντων, αν εξαιρέσουμε μικρές διαφορές ως προς το  γενικό σύνολο των αντρών και 
των γυναικών.  

 
Επίσης στην επόμενη γραφική μπορούμε να δούμε την ηλικία των ερωτηθέντων και να 

παρατηρήσουμε  ότι συναντούμε όλες τις ηλικίες από 30 μέχρι 60 χρόνων περίπου, σε 
μια διαβαθμισμένη κλίμακα, με τους μισούς περίπου να είναι μεταξύ 40 και 50 χρόνων, 
που είναι και η πιο συνηθισμένη ηλικία των γονιών των μαθητών.   
 

6.2. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα στη συνέχεια παρουσιάζονται σε πίνακες ανά ερευνητικό ερώτημα. Για 

κάθε πίνακα ακολουθεί συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων. Να αναφέρουμε ότι όλοι 
οι πίνακες βρίσκονται στο Παράρτημα 2 με τους πίνακες των αποτελεσμάτων. Εδώ απλά 

γίνεται ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων και έκθεση των συμπερασμάτων που 
προκύπτουν μέσα από την ανάλυση.  
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).  

6.2.1. Γνώσεις σε σχέση με την δημιουργία του Σύμπαντος και του ανθρώπινου 

είδους  

 

Πίνακας 11: Μελέτη του ερωτήματος 1: Τι γνώσεις έχουν οι ερωτηθέντες σε σχέση με την δημιουργία του Σύμπαντος και του 
ανθρώπινου είδους. 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 
Β1 Το Σύμπαν ξεκίνησε να δημιουργείται μετά από μια Μεγάλη 

Έκρηξη   
16,9 9,9 26,8 26,8 19,7 3,23 1,344 

Β13 Είμαστε τυχεροί που είμαστε σε ένα Ηλιακό Σύστημα που δεν 
υπάρχει άλλο παρόμοιο στο Σύμπαν  

11,1 18,1 37,5 22,2 11,1 3,04 1,144 

Β19 Τα πάντα στο Σύμπαν περιφέρονται γύρω από τη Γη  36,1 25,0 22,2 12,5 4,2 2,24 1,193 

Β25 Η Ήλιος είναι ένα αστέρι σαν τα τόσα που υπάρχουν στον 
ουρανό.  

17,1 17,1 31,4 18,6 15,7 2,99 1,302 

Β28 Ο άνθρωπος προήλθε από τον Αδάμ και την Εύα  26,8 12,7 25,4 18,3 16,9 2,86 1,437 

Β31 Η Ήλιος είναι μοναδικός σε όλο το Σύμπαν  31,0 25,4 21,1 11,3 11,3 2,46 1,340 
Β40 Ο άνθρωπος είναι η μετεξέλιξη μια κατηγορίας πιθήκων με το 

πέρασμα των χρόνων  
31,0 14,1 32,4 15,5 7,0 2,54 1,274 

 
Στον πίνακα 11 φαίνεται ότι οι γονείς και οι καθηγητές, έχουν μια ξεκάθαρη άποψη 
σχετικά με τη δημιουργία του σύμπαντος. Οι περισσότεροι ενήλικες, διαφωνούν ή δεν 

φέρουν άποψη σχετικά με το ότι ανήκουμε σε ένα Ηλιακό Σύστημα που όμοιό του δεν 
υπάρχει στο Σύμπαν. Ένα 60% των ενηλίκων γνωρίζει πως τα πάντα δεν περιφέρονται 

γύρω από τη Γη, ένα 20% δεν φέρει άποψη και ένα πολύ μικρό ποσοστό συμφωνεί.  
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Σχετικά με το αν «ο Ήλιος είναι ένα αστέρι σαν τα τόσα που υπάρχουν στον ουρανό», 
υπάρχει μια ισότητα στις απόψεις των ενηλίκων που συμφωνούν και διαφωνο ύν, ενώ στο 

ερώτημα για το αν ο Ήλιος είναι μοναδικός σε όλο το Σύμπαν, οι ερωτηθέντες 
διαφώνησαν περισσότερο παρά συμφώνησαν. Τέλος, όσον αφορά στην προέλευση του 

ανθρώπου, οι ενήλικες διαφώνησαν περισσότερο ότι ο άνθρωπος προήλθε από τον Αδάμ 
και την Εύα, όπως και διαφώνησε ότι προήλθε από τους πιθήκους.  
 

 

6.2.2. Γνώσεις των ερωτηθέντων σε σχέση με το πλανητικό μας σύστημα  

Πίνακας 12: Μελέτη του ερωτήματος 2: Τι γνωρίζουν οι ερωτηθέντες σε σχέση με το πλανητικό μας σύστημα; 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 Στο Ηλιακό μας σύστημα η Γη είναι ο τέταρτος πλανήτης σε 
σχέση με την απόσταση της από τον Ήλιο  

17,1 12,9 41,4 21,4 7,1 2,89 1,149 

Β12 Στο Ηλιακό μας σύστημα εκτός από την Γη υπάρχουν άλλοι 
δέκα πλανήτες που περιφέρονται γύρω από την Γη  

14,7 14,7 39,7 26,5 4,4 2,91 1,089 

Β32 Η Ήλιος είναι το μοναδικό αστέρι στο πλανητικό μας 
σύστημα  

25,4 25,4 26,8 9,9 12,7 2,59 1,316 

Β39 Το φεγγάρι είναι μικρότερος πλανήτης από τη Γη   19,4 4,5 35,8 25,4 14,8 3,12 1,287 

 

Παρατηρώντας κανείς τον Πίνακα 12 μπορεί να δει ότι το μεγαλύτερο μέρος των 

ερωτηθέντων ενηλίκων φαίνεται να μην έχει κάποια άποψη σχετικά με τη θέση της Γης 
από τον Ήλιο, δηλαδή αν είναι πράγματι ο τέταρτος πλανήτης στη σειρά. Αμέσως μετά 
ακολουθούν αυτοί που διαφωνούν, γνωρίζοντας ότι είναι ο τρίτος στη σειρά.  Επίσης οι 

γονείς/ καθηγητές  φαίνεται να έχουν άγνοια όσον αφορά τον αριθμό των πλανητών που 
περιστρέφονται γύρω από τη Γη. Ένα άλλο ποσοστό σε αυτό το ερώτημα απάντησε ότι 

συμφωνεί πως υπάρχουν άλλοι 10 πλανήτες που περιστρέφονται γύρω από τη Γη, ενώ 
ένα πιο μικρό ποσοστό διαφωνεί, πράγμα που στην περίπτωση αυτή είναι σωστό, αφού 
οι πλανήτες δεν είναι 10 και δεν περιστρέφονται γύρω από τη Γη, αλλά γύρω από τον 

Ήλιο. Επιπλέον, οι περισσότεροι ενήλικες δεν γνωρίζουν πως ο Ήλιος είναι το μοναδικό 
αστέρι στο πλανητικό μας σύστημα. Τέλος, στο ερώτημα  αν το φεγγάρι είναι μικρότερος 
πλανήτης από τη Γη, ένα 25% διαφώνησε, ενδεχομένως κάνοντας τη σκέψη πως το 

φεγγάρι δεν είναι πλανήτης, ένα 30% συμφώνησε ότι είναι μικρότερος από τη Γη, 
αγνοώντας μάλλον ότι το φεγγάρι δεν είναι πλανήτης, και ένα 35% δεν έφερε άποψη, 

λόγω της ασάφειας της ίδιας της ερώτησης. 
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6.2.3. Απόψεις των ερωτηθέντων σε σχέση με τι πιστεύουν για την ζωή σε άλλους 

πλανήτες 

Παρατηρώντας κανείς τον πίνακα 13  (βλ. πιο κάτω) μπορεί να διαπιστώσει ότι οι γονείς 

και οι καθηγητές φαίνεται να διαφωνούν πως η Γη είναι ο μόνος πλανήτης με ζωή στο 
Σύμπαν και πιστεύουν πως είναι δυνατόν να υπάρχει ζωή και σε άλλους πλανήτες. 

Επίσης συμφωνούν με το γενικότερο ερώτημα πως όντως υπάρχει εξωγήινη ζωή. Ένα 
μεγάλο μέρος τους όμως δεν φέρει άποψη αν οι εξωγήινοι επισκέπτονται συχνά τη Γη, 
ενώ το επόμενο πιο ψηλό  ποσοστό φαίνεται να διαφωνεί. Οι ενήλικες  δεν πιστεύουν πως 

οι κάποιοι αρχαίοι πολιτισμοί αναπτύχθηκαν, επειδή είχαν βοήθεια από τους εξωγήινους.  
Τέλος, πιστεύουν πως είναι σωστό να επιχορηγούνται οικονομικώς προγράμματα για την 

ανακάλυψη εξωγήινης ζωής. 
Πίνακας 13: Μελέτη του ερωτήματος 3: Απόψεις των ερωτηθέντων σε σχέση με τη ζωή σε άλλους πλανήτες .  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 Γη είναι ο μόνος πλανήτης που υπάρχει ζωή σε 

ολόκληρο το Σύμπαν    
22,1 17,6 32,4 19,1 8,8 2,75 1,250 

Β11 Λόγω του ότι το Σύμπαν είναι τεράστιο πιστεύω ότι είναι 
εφικτό να υπάρχει ζωή και σε άλλους πλανήτες πέραν από 
την Γη  

5,6 5,6 25,0 40,3 23,6 3,71 1,067 

Β14 Λόγω του ότι το Σύμπαν είναι τεράστιο πιστεύω ότι 
υπάρχουν εξωγήινοι  

17,1 8,6 31,4 32,9 10,0 3,10 1,229 

Β20 Είμαι της πεποίθησης ότι νοήμονα όντα εκτός του 
ανθρώπινου είδους επισκέπτονται συχνά την Γη.  

18,1 18,1 43,1 19,4 1,4 2,68 1,032 

Β36 Πιστεύω ακράδαντα ότι κάποιοι αρχαίοι πολιτισμοί που 
αναπτύχθηκαν πολύ, το έκαναν επειδή είχαν βοήθεια από 
τους εξωγήινους  

43,7 23,9 21,1 9,9 1,4 2,01 1,089 

Β41 Είναι σωστό να επιχορηγούνται οικονομικά προγράμματα 
για την ανακάλυψη εξωγήινης ζωής   

11,1 13,9 26,4 31,9 16,7 3,29 1,227 

 

6.2.4. Άποψη για τους μύθους που επικρατούν σε σχέση με το τέλος του κόσμου  

 
Πίνακας 14: Μελέτη του ερωτήματος 4: Τι πιστεύουν σε σχέση με τους μύθους που επικρατούν για το τέλος του κόσμου;  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 Συμφώνα με την θρησκεία μας το τέλος του κόσμου είναι κοντά 
όπως γράφει στην Αποκάλυψη  

25,4 11,3 33,8 22,5 7,0 2,75 1,262 

Β10 Το τέλος του κόσμου έρχεται όπως δείχνουν όλες οι 
καταστροφές που γίνονται στο κόσμο και συμβαδίζουν με το τι 

27,1 17,1 31,4 21,4 2,9 2,56 1,187 
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προβλέπεται από την Αποκάλυψη 
Β15 Υπάρχουν αρκετές προφητείες που προδιαγράφουν το μέλλον 

του Κόσμου και με τρομάζουν  
28,2 19,7 28,2 15,5 8,5 2,56 1,284 

Β21 Το τέλος του Κόσμου προβλέπεται σε αρκετούς μύθους των 
αρχαίων και αυτό με τρομάζει αφάνταστα επειδή πιστεύω ότι 
είναι κοντά  

41,4 27,1 25,7 2,9 2,9 1,99 1,028 

Β37 Το 2012 πανικοβλήθηκα με όλες τις ανακοινώσεις για το τέλος 
του Κόσμου.  

53,5 26,8 15,5 4,2 0,0 1,70 0,885 

 

Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς φαίνεται πως δεν πιστεύουν στους μύθους με εσχατολογικό 
χαρακτήρα, καθώς η πλειοψηφία διαφωνεί ή δεν φέρει άποψη σύμφωνα με τα δεδομένα  
του πίνακα 14. Για παράδειγμα, στο ερώτημα Β21 το 95% διαφώνησε ή δεν έφερε άποψη, 

ενώ μόνο ένα 5% συμφώνησε.   

6.2.5. Αν πιστεύουν στις προλήψεις  

Πίνακας 15: Μελέτη του ερωτήματος 5: Πιστεύουν ή όχι στις προλήψεις οι ερωτηθέντες; 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 

Β5 Όταν σπάζεις ένα καθρέφτη, ακολουθούν 7 χρόνια μαύρης 
τύχης.    

63,9 27,8 4,2 4,2 0,0 1,49 0,769 

Β9 Περνάτε κάτω από σκάλα ή μια πινακίδα. Αμέσως νιώθετε 

επιφυλακτικοί λόγω της «κακής τύχης» που προκαλεί. 

69,4 23,6 5,6 1,4 0,0 1,39 0,662 

Β16 Υπάρχουν φαινόμενα που δεν μπορεί να εξηγήσει η επιστήμη  1,4 6,9 4,2 55,6 31,9 4,10 0,875 
Β22 Αν πιάσω την ανθοδέσμη της νύφης, όταν την πετάξει, θα 

παντρευτώ σύντομα. 
47,8 26,1 21,7 2,9 1,4 1,84 0,964 

Β26 Πιστεύω ότι είμαι τυχερός. 7,0 8,5 67,6 15,5 1,4 3,37 0,885 

Β29 Αν με κουτσουλήσει το περιστέρι, θα πάει η μέρα μου καλά και 
θα μπορώ να κερδίσω σε οτιδήποτε κάνω.  

52,9 28,6 14,3 2,9 1,4 1,71 0,919 

Β33 Μια από τις χειρότερες και πιο άτυχες μέρες είναι να είναι 
Παρασκευή και να έχει ο μήνας 13. 

52,9 24,3 18,6 1,4 2,9 1,77 0,995 

Β38 Μια από τις χειρότερες και πιο άτυχες μέρες είναι να είναι Τρίτη 
και να έχει ο μήνας 13.  

55,7 30,0 11,4 2,0 0,0 1,81 0,804 

Β42 Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεταφυσικές 
δυνάμεις. 

9,7 9,7 33,3 37,5 9,7 3,28 1,091 

 

Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς δεν πιστεύουν στις διάφορες προλήψεις, καθώς η 
πλειονότητα διαφωνεί ή δεν φέρει άποψη, όταν οι ερωτήσεις αφορούν τις προλήψεις. Για 
παράδειγμα, στο ερώτημα Β5 το 96% διαφωνεί ή δεν φέρει άποψη, ενώ μόνο το 4% 

συμφωνεί. Επίσης, δεν είναι ξεκάθαρο αν πιστεύουν ή όχι στην τύχη, γιατί στο ερώτημα 
Β26, το 68% δεν έφερε άποψη. Σε άλλα ερωτήματα που αφορούν την τύχη, η πλειοψηφία 

των ερωτηθέντων φαίνεται να διαφωνεί. Παρόλο, που δεν πιστεύουν στις προλήψεις, 
πιστεύουν ότι υπάρχουν άνθρωποι με μεταφυσικές δυνάμεις, καθώς στο ερώτημα Β42, η 
πλειοψηφία συμφωνεί.   
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6.2.6. Αν πιστεύουν και ενεργούν σύμφωνα με τις προλήψεις  

Οι ερωτηθέντες δεν πιστεύουν και δεν ενεργούν σύμφωνα με προλήψεις. Στο ερώτημα 

Β8 το 97% διαφωνεί και μόνο ένα 3% συμφωνεί ή δεν φέρει άποψη. Αυτό δείχνει πως οι 

προλήψεις δεν τους επηρεάζουν. Επιπλέον, στο ερώτημα Β17 το 37 % συμφωνεί και το 

19% δεν φέρει άποψη, άρα προκύπτει το συμπέρασμα πως, παρόλο που δεν πιστεύουν 

και δεν ενεργούν με βάση τις προλήψεις, έχουν κάποιες επιφυλάξεις , όσον αφορά 

ορισμένες προλήψεις. Ίσως να λειτουργούν με βάση τις θεωρίας της «ημιπίστης» (half-

belief), δηλαδή δεν πιστεύουν στις προλήψεις αλλά διατηρούν κάποιες επιφυλάξεις.  

Πίνακας 16: Μελέτη του ερωτήματος 6: Πιστεύουν και ενεργούν σύμφωνα με τις προλήψεις οι ερωτηθέντες; 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 

Β6 Μου έτυχε να δω μαύρη γάτα και εκείνη την ημέρα όλα πήγαν 
ανάποδα στη ζωή μου. 

57.4 35,3 2,9 4,4 0,0 1,54 0,762 

Β8 Αν περνούσα κάτω από σκάλα και έβλεπα και μια μαύρη γάτα, 
τότε σίγουρα θα ανέβαλλα ό,τι είχα να κάνω και θα πήγαινα 
σπίτι μου να μην πάθω κανένα κακό.  

76,4 20,8 1,4 1,4 0,0 1,28 0,562 

Β17 Όταν μπαίνω πρώτη φορά σε ένα νεόκτιστο σπίτι, μπαίνω 
πάντα με το δεξί για καλή τύχη. 

34,3 10,0 18,6 27,1 10,0 2,69 1,440 

Β23 Για να έχω επιτυχία σε κάτι σημαντικό, κουβαλώ μαζί μου το 
τυχερό μου φυλακτό, εικόνα, αντικείμενο ή φορώ τυχερά 
ρούχα. 

34,7 29,2 25,0 9,7 1,4 2,14 1,052 

Β27 Άμα θέλω να δω τι θα γίνει στο μέλλον, θέλω να μου πει η 
γιαγιά μου (ή κάποια που ξέρει να το λέει) την τύχη μου στον 
καφέ.  

59,2 22,5 12,7 2,8 2,8 1,68 0,997 

Β34 Όσες φορές μου έβγαλε κάποιος την τύχη μου στο καφέ ή 
κάπου αλλού όσα μου είπε συνέβηκαν και από τότε το πιστεύω 
και θέλω να μαθαίνω τι θα μου συμβεί.  

55,6 26,4 13,8 1,4 2,8 1,69 0,959 

 

7. Σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων  
Τελειώνοντας με τις έρευνές μας προχωρούμε σε μια συζήτηση των αποτελεσμάτων σε 

σχέση με τις κοινωνικές ομάδες των ενηλίκων, αλλά και συγκριτικά με τις αντίστοιχες 
απόψεις των μαθητών.  

7.1. Σύγκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών  

Στα ερωτήματα που έχουν εσχατολογικό περιεχόμενο ή σχέση με την Αποκάλυψη, οι 

γυναίκες φαίνεται να πιστεύουν πως το τέλος του κόσμου περισσότερο είναι κοντά. 

Επιπρόσθετα, όσον αφορά ερωτήσεις με θέμα τις προλήψεις, οι γυναίκες φαίνεται πως 

είναι πιο προληπτικές. Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, μπορεί κανείς να παρατηρήσει 
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διαφορές παρατηρώντας τον πίνακα 17 στο Παράρτημα 2, σύμφωνα με τον οποίο 

μπορούμε να συνοψίσουμε τις διαφορές στα πιο κάτω:  

Οι γυναίκες συμφωνούν περισσότερο από τους άντρες στις πιο κάτω δηλώσεις:  

 Συμφώνα με τη θρησκεία μας το τέλος του κόσμου είναι κοντά, όπως γράφει στην 

Αποκάλυψη. 

 Μου έτυχε να δω μαύρη γάτα και εκείνη την ημέρα όλα πήγαν ανάποδα στη ζωή 
μου. 

 Περνάτε κάτω από σκάλα ή μια πινακίδα. Αμέσως νιώθετε επιφυλακτικοί λόγω της 
«κακής τύχης» που προκαλεί. 

 Το τέλος του κόσμου έρχεται, όπως δείχνουν όλες οι καταστροφές που γίνονται 
στο κόσμο και συμβαδίζουν με το τι προβλέπεται από την Αποκάλυψη. 

 Είμαστε τυχεροί που είμαστε σε ένα Ηλιακό Σύστημα, που όμοιό του δεν υπάρχει 
στο Σύμπαν. 

 Όταν μπαίνω πρώτη φορά σε ένα νεόκτιστο σπίτι, μπαίνω πάντα με το δεξί για 

καλή τύχη. 

 Όταν δω μαύρη γάτα, όλα μου πηγαίνουν στραβά.   

 Το τέλος του Κόσμου προβλέπεται σε αρκετούς μύθους των αρχαίων και αυτό με 
τρομάζει αφάνταστα, επειδή πιστεύω ότι είναι κοντά 

 Το 2012 πανικοβλήθηκα με όλες τις ανακοινώσεις για το τέλος του Κόσμου. 
 

Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι  όλες οι δηλώσεις έχουν να κάνουν με προλήψεις , αλλά 

και πίστη στις προλήψεις κάτι που επιβεβαιώνει την παρατήρηση ότι οι γυναίκες είναι πιο 

προληπτικές από τους άντρες  

7.2. Σύγκριση μεταξύ ατόμων μεγαλύτερων σε ηλικία με άτομα μικρότερα σε ηλικία  

Η σύγκριση αύτη έγινε μεταξύ ατόμων ηλικίας μεγαλύτερης των 40 και ατόμων ηλικίας 

μικρότερης των 40. Τα άτομα μεγαλύτερα των 40  φαίνεται να πιστεύουν πως το τέλος του 
κόσμου είναι κοντά. Επίσης, τα άτομα που είναι μεγαλύτερα των 40, φαίνεται να είναι πιο 

προληπτικά από τα άτομα που είναι μικρότερα των 40. Πιο αναλυτικά μπορούμε να 
δούμε παρατηρώντας τον πίνακα 18 του Παραρτήματος 2 ότι τα μεγαλύτερα σε ηλικία 
άτομα (άνω των 40) συμφωνούν περισσότερο από τα νεότερα στις πιο κάτω δηλώσεις:  

 Συμφώνα με τη θρησκεία μας το τέλος του κόσμου είναι κοντά, όπως γράφει στην 
Αποκάλυψη. 

 Μου έτυχε να δω μαύρη γάτα και εκείνη την ημέρα όλα πήγαιναν ανάποδα στη 
ζωή μου. 

 Περνάτε κάτω από σκάλα ή μια πινακίδα. Αμέσως νιώθετε επιφυλακτικοί λόγω της 
«κακής τύχης» που προκαλεί. 

 Το τέλος του κόσμου έρχεται, όπως δείχνουν όλες οι καταστροφές που γίνονται 
στο κόσμο και συμβαδίζουν με το τι προβλέπεται από την Αποκάλυψη. 

 Είμαστε τυχεροί που είμαστε σε ένα Ηλιακό Σύστημα που όμοιό του δεν υπάρχει 

άλλο στο Σύμπαν. 

 Όταν μπαίνω πρώτη φορά σε ένα νεόκτιστο σπίτι, μπαίνω πάντα με το δεξί για 

καλή τύχη. 
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 Όταν δω μαύρη γάτα, όλα μου πηγαίνουν στραβά.   

 Το τέλος του Κόσμου προβλέπεται σε αρκετούς μύθους των αρχαίων και αυτό με 

τρομάζει αφάνταστα επειδή πιστεύω ότι είναι κοντά. 

 Το 2012 πανικοβλήθηκα με όλες τις ανακοινώσεις για το τέλος του Κόσμου.  

 
Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι όλες οι δηλώσεις έχουν να κάνουν με προλήψεις αλλά 

και πίστη στις προλήψεις κάτι που φαίνεται ότι τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα είναι πιο 

προληπτικά από τα μικρότερα σε ηλικία άτομα.  

8. Σύγκριση αποτελεσμάτων των δύο ερευνών (μαθητές και ενήλικες)  

Μέσα από την σύγκριση των αποτελεσμάτων που εξήχθησαν και από τις δύο έρευνες 
φαίνεται ξεκάθαρα πλέον ότι οι απαντήσεις των μεγαλύτερων είναι πιο ξεκάθαρες από 

αυτές των μαθητών. Οι γονείς και οι καθηγητές πιστεύουν σε προλήψεις σε πολύ 
μικρότερο ποσοστό (κάτω του 5%) σε σχέση με τους μαθητές που σε ορισμένες 
περιπτώσεις αγγίζουν και το 20%. Είναι ξεκάθαρο ότι οι γονιοί και οι καθηγητές έχουν 

ξεκάθαρη άποψη και δεν πιστεύουν στις προλήψεις, τη στιγμή που οι μαθητές φαίνονται 
συγχυσμένοι ή αναποφάσιστοι. Όσον αφορά το θέμα των επιστημονικών γνώσεων 

παρατηρείται μεγάλο ποσοστό άγνοιας και στους μεγαλύτερους.  
 

Επίλογος  
Με την εργασία αυτή καταφέραμε να διερευνήσουμε μέσα από τη διαδικασία που 

ακολουθήσαμε, τα ερωτήματα, τα οποία θέσαμε αρχικά. Συγκεκριμένα, κάναμε μια αρχική 
υπόθεση, θέσαμε ορισμένα βασικά ερευνητικά ερωτήματα και καταρτίσαμε 

ερωτηματολόγια από τα αποτελέσματα των οποίων καταφέραμε να απαντήσουμε τα 
ερωτήματα, τα οποία θέσαμε. Για την επιβεβαίωση των ερωτημάτων αυτών, έπρεπε 
προηγουμένως να μελετήσουμε τη διαθέσιμη βιβλιογραφία και να αποδελτιώσουμε τις 

πληροφορίες που μας αφορούσαν.    

Κατ’ αρχήν όσο αφορά τις γνώσεις των μαθητών αναφορικά με τη δημιουργία του 

Σύμπαντος και του ανθρώπινου είδους, το συμπέρασμα που βγάλαμε ήταν πως οι 
πλείστοι μαθητές υστερούν σε γνώσεις. Επίσης, όσον αφορά την προέλευση του 

ανθρώπινου είδους, οι περισσότεροι μαθητές πιστεύουν πως το ανθρώπινο είδος 
αποτελεί εξέλιξη παλιότερων ειδών της οικογένειας των ανθρωπιδών, ενώ τη βιβλική 
θεωρία της καταγωγής από τον Αδάμ και την Εύα ασπάζεται μικρότερο μέρος των 

μαθητών.   

Όσον αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, το οποίο επικεντρώνεται στις γνώσεις των 
μαθητών αναφορικά με το πλανητικό μας σύστημα, είδαμε και πάλι πως οι μαθητές έχουν 
ελλιπείς γνώσεις. Όσον αφορά το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, για τις απόψεις τους  

αναφορικά με τη ζωή σε άλλους πλανήτες, οι μαθητές πιστεύουν ακράδαντα στην ύπαρξη 
εξωγήινης ζωής. Επίσης, όσον αφορά την ύπαρξη ζωής σε άλλους πλανήτες, είτε σε 

βακτηριακή, είτε σε κάποια άλλη μορφή, οι μαθητές πιστεύουν πως και αυτό είναι πιθανό.   
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Όσον αφορά τώρα το τέταρτο ερώτημα, για το ποιες είναι οι απόψεις τους γ ια 
εσχατολογικές θεωρίες, ένα μέρος των μαθητών ενστερνίζεται εύκολα αυτές, που 

προέρχονται από τους κόλπους της θρησκείας. Ένα άλλο μεγαλύτερο μέρος έχει 
σχηματίσει μια ξεκάθαρη άποψη για τους μύθους αυτούς και δεν έχει καμία άποψη, όταν 

αυτοί έχουν μη χριστιανική προέλευση.  

Όσον αφορά το πέμπτο ερώτημα, για το αν οι μαθητές πιστεύουν στις προλήψεις, οι 

μαθητές γενικά δεν πιστεύουν σε αυτές. Στο έκτο και τελευταίο ερώτημα που διερευνά αν 
πιστεύουν στις προλήψεις και ενεργούν σύμφωνα με αυτές, φαίνεται πάλι πως οι μαθητές, 

ούτε πιστεύουν, ούτε ενεργούν με βάση τις προλήψεις. Ωστόσο, δεν λείπουν περιπτώσεις, 
που παραμένουν δέσμιες των δεισιδαιμονιών. Τέλος, ο βαθμός στον οποίο οι μαθητές 
πιστεύουν σε προλήψεις μπορεί να εξαρτάται από το φύλο, με τα κορίτσια να είναι πιο 

επιρρεπή, και τα ακαδημαϊκά τους ενδιαφέροντα, καθώς η κλίση προς τις θετικές 
επιστήμες ευνοεί έναν πιο ορθολογιστικό τρόπο θεώρησης της πραγματικότητας.  

Επιχειρώντας μια γενικότερη ερμηνεία των αντιλήψεων και των στάσεων των μαθητών 
απέναντι στις προλήψεις βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη αντίθεση: οι μαθητές ενώ 

αγνοούν βασικές επιστημονικές αρχές, οι οποίες διαμορφώνουν μια ορθολογιστική 
κοσμοθεωρία για το άτομο, ωστόσο στο μεγαλύτερο μέρος τους δεν είναι έρμαια των 
προλήψεων. Από ψυχολογική άποψη αυτό θα σήμαινε ότι οι σημερινοί μαθητές δεν 

βιώνουν αισθήματα έντονης ανασφάλειας, που κανονικά τροφοδοτούν την πίστη σε 
προλήψεις. Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στην κουλτούρα υπερπροστασίας, που 

καλλιεργεί τόσο η οικογένεια, όσο και το σχολείο, ώστε οι κραδασμοί των δυσκολιών της 
ζωής να είναι λιγότεροι. Σε κοινωνικό όμως επίπεδο η ανασφάλεια είναι τεράστια λόγω 
της οικονομικής κρίσης την οποία καμιά κουλτούρα υπερπροστασίας δεν μπορεί να 

αποκρύψει από έναν μαθητή Λυκείου. Μια άλλη υπόθεση ερμηνείας θα μπορούσε να 
σχετίζεται με τις αλλαγές που παγκοσμίως έζησε η κοινωνία χάρη στην επιστημονική, την 

τεχνολογική και την οικονομική ανάπτυξη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ειδικά στην 
Κύπρο η εγκατάλειψη της υπαίθρου και η αστυφιλία, από επιλογή μετά το 1960 και 
αναγκαστικά το 1974 λόγω της προσφυγιάς, παράλληλα με την άνοδο του μορφωτικού 

επιπέδου και της επαφής με το εξωτερικό, κατάργησε την παραδοσιακή δεισιδαιμονία, 
όπως αυτή επιβίωνε για αιώνες κυρίως στην κοινωνία του χωριού. Μπορούμε να πούμε 

ότι όχι μόνο η δική μας γενιά, αλλά και η γενιά των γονέων μας μεγάλωσε μακριά από 
τέτοιες νοοτροπίες, κάποιες από τις οποίες επιβιώνουν μεν, αλλά ως μέρος μιας 
παράδοσης, που έχει πια τυπικό και μηχανιστικό χαρακτήρα, πράγμα που φάνηκε από τα 

πολύ μειωμένα ποσοστά πίστης σε «κοινές» δεισιδαιμονίες. Το ότι η κοινωνία έχει 
αλλάξει και μαζί και οι προλήψεις της φαίνεται από το σχετικά αυξημένο ποσοστό πίστης 

σε δεισιδαιμονίες σύγχρονου τύπου, οι οποίες σχετίζονται με το μυστήριο, που 
εξακολουθεί να υπάρχει σε θέματα στα οποία δεν έχει απαντήσει ακόμη η επιστήμη και γι’ 
αυτό μπορούν να ερμηνεύονται με μη λογικό τρόπο. Αν λοιπόν τα δεδομένα έχουν 

αλλάξει τόσο, τότε η έρευνα θα πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση της μελέτης των 
δεισιδαιμονιών, που σχετίζονται με την παραψυχολογία, την ψευδοεπιστήμη και βέβαια 

με τη σημασία των προσωπικών προλήψεων. 

Επειδή πάντως, οι πιο πάνω απόψεις μας είναι ουσιαστικά προβληματισμοί και 

υποθέσεις, το ερώτημα εξακολουθεί να παραμένει αναπάντητο: γιατί οι μαθητές δεν είναι 
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ιδιαίτερα προληπτικοί, ενώ είναι ιδιαίτερα αδαείς πάνω σε βασικά στοιχεία της επιστήμης; 
Όποια και αν είναι η απάντηση, θεωρούμε ότι το μίγμα «άγνοια» και «ανασφάλεια» λόγω 

της κρίσης είναι εν δυνάμει εκρηκτικό. Διότι, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει σήμερα τις 
εξελίξεις, ακόμη και τις βραχυπρόθεσμες, ούτε βέβαια και την αντίδραση του ατόμου σε 

αυτές. Γι’ αυτό θεωρούμε ότι το σχολείο οφείλει μέσα από κάθε μάθημα να καλλιεργεί τον 
ορθολογισμό και την κριτική σκέψη, αλλά και να προσφέρει μια σειρά από δεξιότητες και 
γνώσεις-κλειδιά για την κατανόηση της φύσης, της κοινωνίας και του ίδιου μας του εαυτού.  

Από όλη τη μέχρι τώρα προσπάθειά μας νιώθουμε ιδιαίτερη ικανοποίηση, γιατί όχι μόνο 

καταφέραμε να φτάσουμε στο τέλος, αλλά και να εξερευνήσουμε «μονοπάτια», που όταν 
αρχίζαμε δεν είχαμε φανταστεί. Οι εμπειρίες που αποκομίσαμε μέσα από την έρευνα αυτή 
ήταν αρκετές και αξιόλογες. Γνωρίσαμε πρώτα από όλα τη μεθοδολογία εκπόνησης μιας 

ερευνητικής εργασίας, κάτι που δεν προβλέπεται από τα επίσημα αναλυτικά 
προγράμματα, μάθαμε πώς να επιλέγουμε τα στοιχεία που χρειαζόμαστε από τη σχετική 

βιβλιογραφία, πώς να καταρτίζουμε ένα ερωτηματολόγιο, πώς να εκτιμάμε τα δεδομένα 
που συλλέξαμε και ακόμη πώς να χρησιμοποιούμε το λογισμικό «SPSS». Οι πιο πάνω 
δεξιότητες θεωρούμε ότι θα μας προσφέρουν αρκετή αυτοπεποίθηση, που μελλοντικά θα 

μας βοηθήσει κατά τις σπουδές μας στο Πανεπιστήμιο. Γενικότερα πάντως αποκομίσαμε 
γνώσεις και αναπτύξαμε τη φαντασία μας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

έρευνας, όλα σε συνδυασμό με τη συνεργασία και την ομαδικότητα.   

Αισθανόμαστε ακόμη την ανάγκη να μοιραστούμε και κάτι, το οποίο ξεκινώντας την 

προσπάθειά μας δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Επιχειρώντας δηλαδή να 
απαντήσουμε στα αρχικά μας ερωτήματα, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με νέα ερωτήματα, 
που προέκυψαν κατά την πορεία και θεωρούμε ότι και αυτά χρήζουν διερεύνησης. Τέτοια 

ερωτήματα, που αξίζουν να γίνουν θέματα έρευνας, είναι η σχέση της πίστης σε 
προλήψεις με το φύλο και τον βαθμό της σύνδεσης του ατόμου με τη θρησκεία. Ακόμη 

θεωρούμε ότι άξια έρευνας είναι και η σχέση της κρίσης την οποία διερχόμαστε με την 
ενίσχυση της δεισιδαιμονίας, που αφορά την πίστη στη μοίρα, στη μαντεία και τις 
προφητείες και τέλος η εμφάνιση και η νέων ειδών προλήψεων.  

Κλείνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Διεύθυνση, τους συμμαθητές μας, τους 

καθηγητές και τους γονείς, που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια και βέβαια τους 
συντονιστές της εργασίας μας, που ήταν οι σύμβουλοί μας σε κάθε μας βήμα. 
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Παράρτημα 1: Ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους μαθητές 

Ερωτ ηματο λόγιο  
Θέμα:   Προλήψεις και μύθοι: πώς σχετίζονται με την καθημερινότητά μας;  

Το ερωτηματολόγιο, που έχετε στα χέρια σας, αποτελεί το εργαλείο για 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 42 ερωτήσεις – δηλώσεις στις οποίες καλείστε να 

συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε ανάλογα με την  άποψή 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. ………………………….  
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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 Το Σύμπαν ξεκίνησε να δημιουργείται μετά από μια Μεγάλη Έκρηξη. 1   2   3    4   5 

Β2 Στο ηλιακό μας σύστημα η Γη είναι ο τέταρτος πλανήτης σε σχέση με την 
απόστασή της από τον Ήλιο. 

1   2   3    4   5 

Β3 Η Γη είναι ο μόνος πλανήτης στον οποίο υπάρχει ζωή σε ολόκληρο το Σύμπαν. 1   2   3    4   5 

Β4 
Συμφώνα με την θρησκεία μας το τέλος του κόσμου είναι κοντά όπως γράφει 
στην Αποκάλυψη 

1   2   3    4   5 

Β5 Όταν σπάζεις ένα καθρέφτη ακολουθούν 7 χρόνια μαύρης τύχης. 1   2   3    4   5 

Β6 Μου έτυχε να δω μαύρη γάτα και εκείνη την ημέρα όλα πήγαν ανάποδα στη 
ζωή μου. 

1   2   3    4   5 

Β7 Πιστεύω ότι εξωγήινοι επισκέπτονται την Γη. 1   2   3    4   5 

Β8 
Αν περνούσα κάτω από μια σκάλα και έβλεπα και μια μαύρη γάτα, τότε 
σίγουρα θα ανέβαλλα ό,τι είχα να κάνω και θα πήγαινα σπίτι μου, ώστε να μην 
πάθω κανένα κακό. 

1   2   3    4   5 

Β9 Περνάτε κάτω από σκάλα ή μια πινακίδα. Αμέσως γίνεστε επιφυλακτικοί λόγω 
της «κακής τύχης» που θα σας συνοδεύει. 

1   2   3    4   5 

Β10 
Το τέλος του κόσμου πλησιάζει, όπως δείχνουν όλες οι καταστροφές που 
γίνονται στο κόσμο, οι οποίες συμβαδίζουν με το τι προβλέπεται από την 
Αποκάλυψη. 

1   2   3    4   5 

Β11 
Εξαιτίας του γεγονότος ότι το Σύμπαν είναι τεράστιο, πιστεύω ότι είναι πιθανό 
να υπάρχει ζωή και σε άλλους πλανήτες πέρα από τη Γη.  

1   2   3    4   5 

Β12 
Στο Ηλιακό μας Σύστημα εκτός από τη Γη υπάρχουν άλλοι δέκα πλανήτες που 
περιφέρονται γύρω από την Γη. 

1   2   3    4   5 

Β13 Είμαστε τυχεροί, γιατί ανήκουμε σε ένα Ηλιακό Σύστημα, που άλλο παρόμοιο 
δεν υπάρχει στο Σύμπαν. 

1   2   3    4   5 

Β14 Λόγω του γεγονότος ότι το Σύμπαν είναι τεράστιο, πιστεύω ότι υπάρχουν 
εξωγήινοι. 

1   2   3    4   5 

Β15 Υπάρχουν αρκετές προφητείες που προδιαγράφουν το μέλλον του Κόσμου και 
με τρομάζουν. 

 
1   2   3    4   5 

Β16 Υπάρχουν φαινόμενα που δεν μπορεί να εξηγήσει η επιστήμη. 1   2   3    4   5 

Β17 
Όταν μπαίνω πρώτη φορά σε ένα καινούργιο σπίτι, μπαίνω πάντα με το δεξί 
για καλή τύχη. 

 
1   2   3    4   5 
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Α/Α Δηλώσεις Απάντηση 

Β18 Όταν δω μαύρη γάτα, όλα μου πηγαίνουν στραβά. 1   2   3    4   5 

Β19 Τα πάντα στο Σύμπαν περιφέρονται γύρω από τη Γη.  1   2   3    4   5 

Β20 
Έχω την πεποίθηση ότι νοήμονα όντα εκτός του ανθρώπινου είδους 
επισκέπτονται συχνά τη Γη. 

1   2   3    4   5 

Β21 Το τέλος του κόσμου προβλέπεται από αρκετούς μύθους αρχαίων λαών και 
αυτό με τρομάζει αφάνταστα, επειδή πιστεύω ότι είναι κοντά. 

1   2   3    4   5 

Β22 
Αν μια ανύπαντρη κοπέλα πιάσει την ανθοδέσμη της νύφης, θα παντρευτεί 
σύντομα. 

1   2   3    4   5 

Β23 
Για να έχω επιτυχία σε κάτι σημαντικό, κουβαλώ μαζί μου το τυχερό μου 
φυλακτό, εικόνα, αντικείμενο ή φορώ ρούχα, που μου έχουν φέρει στο 
παρελθόν τύχη. 

1   2   3    4   5 

Β24 Υπάρχουν ανεξήγητα φαινόμενα, που κανένας δεν μπορεί να τα εξηγήσει. 1   2   3    4   5 

Β25 Ο Ήλιος είναι ένα αστέρι, όπως τόσα άλλα που υπάρχουν στον ουρανό. 1   2   3    4   5 

Β26 Πιστεύω ότι είμαι τυχερός. 1   2   3    4   5 

Β27 
Αν επιθυμούσα να δω τι θα γίνει στο μέλλον, θα πήγαινα να μου πουν την τύχη 
μου στον καφέ. 

1   2   3    4   5 

Β28 Ο άνθρωπος προήλθε από τον Αδάμ και την Εύα.  1   2   3    4   5 

Β29 
Αν με κουτσουλήσει ένα περιστέρι, θα πάει η μέρα μου καλά και θα βγω 
κερδισμένος σε οτιδήποτε κάνω. 

1   2   3    4   5 

Β30 Έχω πάντα μαζί μου ένα φυλακτό, για να μου πηγαίνουν όλα καλά. 1   2   3    4   5 

Β31 Ο Ήλιος είναι μοναδικός σε όλο το Σύμπαν. 1   2   3    4   5 

Β32 Ο Ήλιος είναι το μοναδικό αστέρι στο πλανητικό μας σύστημα.  1   2   3    4   5 

Β33 Μια από τις χειρότερες και πιο άτυχες μέρες είναι η Παρασκευή, αν ο μήνας 
έχει 13. 

1   2   3    4   5 

Β34 
Όσες φορές μου είπε κάποιος την τύχη μου στον καφέ ή κάπου αλλού (λ.χ. 
παλάμη, ταρό) όσα μου είπε συνέβησαν και από τότε πιστεύω και θέλω να 
μαθαίνω το μέλλον μου. 

1   2   3    4   5 

Β35 
Ο Ήλιος είναι ένα αστέρι, όπως τόσα άλλα που υπάρχουν στον ουρανό, 
απλώς είναι τόσο φωτεινός, επειδή είναι πολύ κοντά στη Γη. 

1   2   3    4   5 

Β36 
Πιστεύω ακράδαντα ότι κάποιοι αρχαίοι πολιτισμοί που αναπτύχθηκαν πολύ, 
το έκαναν, επειδή είχαν βοήθεια από εξωγήινους. 

1   2   3    4   5 

Β37 Το 2012 πανικοβλήθηκα με όλες τις ανακοινώσεις για το τέλος του Κόσμου. 1   2   3    4   5 

Β38 Μια από τις χειρότερες και πιο άτυχες μέρες είναι η Τρίτη, αν ο μήνας έχει 13. 1   2   3    4   5 
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Β39 Το φεγγάρι είναι μικρότερος πλανήτης από τη Γη.  1   2   3    4   5 

Β40 
Ο άνθρωπος είναι η μετεξέλιξη μια κατηγορίας πιθήκων με το πέρασμα των 
χρόνων. 

1   2   3    4   5 

Β41 
Είναι σωστό να επιχορηγούνται οικονομικά προγράμματα για την ανακάλυψη 
εξωγήινης ζωής 

1   2   3    4   5 

Β42 Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεταφυσικές δυνάμεις. 1   2   3    4   5 

 
    Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική ανταπόκριση σας να συμμετάσχετε 
στο ερωτηματολόγιο μας. Οι όποιες απόψεις σας θα μας είναι πολύτιμες για την έκβαση 

της έρευνάς μας. 

                       Ερευνητική ομάδα μαθητών από το Λύκειο Αγίου Ιωάννη 
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Παράρτημα 2: Συγκριτικοί Πίνακες δηλώσεων μεταξύ κοινωνικών ομάδων  
Πίνακας 7: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Με μαυρισμένο 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.   

Δηλώσεις  Φύλο N Μ.Ο. Τ.Α.  

B1 Το Σύμπαν ξεκίνησε να δημιουργείται μετά από μια Μεγάλη Έκρηξη   αγόρι 159 3,30 1,199 

Κορίτσι 220 3,31 1,125 

B2 Στο Ηλιακό μας σύστημα η Γη είναι ο τέταρτος πλανήτης σε σχέση με την απόσταση της από τον Ήλιο αγόρι 160 2,74 1,280 

Κορίτσι 212 2,91 1,169 

B3 Η Γη είναι ο μόνος πλανήτης που υπάρχει ζωή σε ολόκληρο το Σύμπαν αγόρι 158 2,44 1,264 

Κορίτσι 219 2,74 1,307 

B4 Συμφώνα με την θρησκεία μας το τέλος του κόσμου είναι κοντά όπως γράφει στην Αποκάλυψη αγόρι 160 2,66 1,105 

Κορίτσι 216 2,64 ,993 

B5 Όταν σπάζεις ένα καθρέπτη ακολουθούν 7 χρόνια μαύρης τύχης    αγόρι 158 1,78 1,127 

Κορίτσι 220 2,02 1,212 

B6 Μου έτυχε να δω μαύρη γάτα και εκείνη την ημέρα όλα πήγαιναν ανάποδα στη ζωή μου αγόρι 158 1,85 1,217 

Κορίτσι 217 1,98 1,156 

B7 Πιστεύω ότι εξωγήινοι επισκέπτονται την Γη   αγόρι 156 2,70 1,231 

Κορίτσι 220 2,47 1,160 

B8 Αν περνούσα κάτω από σκάλα και έβλεπα και μια μαύρη γάτα τότε σίγουρα θα ανέβαλλα ότι είχα να 
κάνω και θα πήγαινα σπίτι μου να μην πάθω κανένα κακό.  

αγόρι 159 1,69 1,108 

Κορίτσι 221 1,52 ,887 

B9 Περνάτε κάτω από σκάλα ή μια πινακίδα. Αμέσως νιώθετε επιφυλακτικοί λόγω της «κακής τύχης» 
που προκαλεί. 

αγόρι 159 1,92 1,258 

Κορίτσι 221 1,83 1,076 

B10 Το τέλος του κόσμου έρχεται όπως δείχνουν όλες οι καταστροφές που γίνονται στο κόσμο και 
συμβαδίζουν με το τι προβλέπεται από την Αποκάλυψη 

αγόρι 159 2,67 1,150 

Κορίτσι 219 2,65 1,026 

B11 Λόγω του ότι το Σύμπαν είναι τεράστιο πιστεύω ότι είναι εφικτό να υπάρχει ζωή και σε άλλους 
πλανήτες πέραν από την Γη 

αγόρι 159 3,87 1,207 

Κορίτσι 220 3,75 1,070 

B12 Στο Ηλιακό μας σύστημα εκτός από την Γη υπάρχουν άλλοι δέκα πλανήτες που περιφέρονται γύρω 

από την Γη 

αγόρι 157 2,84 1,190 

Κορίτσι 217 2,95 1,148 

B13 Είμαστε τυχεροί που είμαστε σε ένα Ηλιακό Σύστημα που δεν υπάρχει άλλο παρόμοιο στο Σύμπαν αγόρι 158 2,82 1,246 

Κορίτσι 219 2,97 1,108 

B14 Λόγω του ότι το Σύμπαν είναι τεράστιο πιστεύω ότι υπάρχουν εξωγήινοι 

 

αγόρι 159 3,55 1,286 

Κορίτσι 220 3,25 1,241 

B15 Υπάρχουν αρκετές προφητείες που προδιαγράφουν το μέλλον του Κόσμου και με τρομάζουν  αγόρι 157 2,62 1,263 

Κορίτσι 222 3,01 1,119 

B16 Υπάρχουν φαινόμενα που δεν μπορεί να εξηγήσει η επιστήμη  αγόρι 155 3,75 1,271 

Κορίτσι 222 3,83 1,048 

B17 Όταν μπαίνω πρώτη φορά σε ένα νεόκτιστο σπίτι μπαίνω πάντα με το δεξί για καλή τύχη αγόρι 157 2,45 1,416 

Κορίτσι 222 2,56 1,302 

B18 Όταν δω μαύρη γάτα όλα μου πηγαίνουν στραβά   αγόρι 161 1,75 1,190 

Κορίτσι 222 1,71 1,037 

B19 Τα πάντα στο Σύμπαν περιφέρονται γύρω από τη Γη αγόρι 158 2,30 1,361 

Κορίτσι 221 2,36 1,249 

B20 Είμαι της πεποίθησης ότι νοήμονα όντα εκτός του ανθρώπινου είδους επισκέπτονται συχνά την Γη.  αγόρι 157 2,79 1,225 

Κορίτσι 220 2,57 1,020 

B21 Το τέλος του Κόσμου προβλέπεται σε αρκετούς μύθους των αρχαίων και αυτό με τρομάζει 
αφάνταστα επειδή πιστεύω ότι είναι κοντά 

αγόρι 158 2,34 1,245 

Κορίτσι 222 2,38 1,077 

B22 Αν πιάσω την ανθοδέσμη της νύφης όταν την πετάξει, θα παντρευτώ σύντομα. 
 
 

αγόρι 158 2,11 1,109 

Κορίτσι 221 2,50 1,189 
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B23 Για να έχω επιτυχία σε κάτι σημαντικό, κουβαλώ μαζί μου το τυχερό μου φυλακτό, εικόνα, 

αντικείμενο ή φορώ τυχερά ρούχα. 
 

αγόρι 156 2,35 1,308 

Κορίτσι 222 2,51 1,225 

B24 Υπάρχουν ανεξήγητα φαινόμενα που κανένας δεν μπορεί να τα εξηγήσει  αγόρι 158 3,68 1,288 

Κορίτσι 220 3,84 1,088 

B25 O Ήλιος είναι ένα αστέρι σαν τα τόσα που υπάρχουν στον ουρανό. αγόρι 152 3,32 1,397 

Κορίτσι 216 3,15 1,340 

B26 Πιστεύω ότι είμαι τυχερός. αγόρι 156 3,20 1,127 

Κορίτσι 217 3,07 ,979 

B27 Άμα θέλω να δω τι θα γίνει στο μέλλον θέλω να μου πει η γιαγιά μου (ή κάποια που ξέρει να το 
λέει) την τύχη μου στο καφέ. 

αγόρι 158 1,78 1,115 

Κορίτσι 218 2,11 1,292 

B28 Ο άνθρωπος προήλθε από τον Αδάμ και την Εύα αγόρι 157 2,80 1,390 

Κορίτσι 218 3,17 1,293 

B29 Αν με κουτσουλήσει το περιστέρι θα πάει η μέρα μου καλά και θα μπορώ να κερδίσω σε οτιδήποτε 
κάνω.  

αγόρι 156 2,01 1,194 

Κορίτσι 219 2,15 1,149 

B30 Έχω πάντα μαζί μου ένα φυλακτό για να μου πηγαίνουν όλα καλά αγόρι 156 2,16 1,278 

Κορίτσι 218 2,47 1,204 

B31 O Ήλιος είναι μοναδικός σε όλο το Σύμπαν  αγόρι 158 2,46 1,430 

Κορίτσι 216 2,84 1,358 

B32 O Ήλιος είναι το μοναδικό αστέρι στο πλανητικό μας σύστημα αγόρι 159 2,34 1,427 

Κορίτσι 215 2,25 1,223 

B33 Μια από τις χειρότερες και πιο άτυχες μέρες είναι να είναι Παρασκευή και να έχει ο μήνας 13 αγόρι 156 1,97 1,247 

Κορίτσι 218 2,13 1,194 

B34 Όσες φορές μου έβγαλε κάποιος την τύχη μου στο καφέ ή κάπου αλλού όσα μου είπε συνέβηκαν 
και από τότε το πιστεύω και θέλω να μαθαίνω τι θα μου συμβεί. 

αγόρι 157 1,97 1,179 

Κορίτσι 216 2,26 1,220 

B35 O Ήλιος είναι ένα αστέρι σαν τα τόσα που υπάρχουν στον ουρανό, απλώς είναι τόσο φωτεινός 

επειδή είναι πολύ κοντά στη Γη. 

αγόρι 159 2,89 1,339 

Κορίτσι 217 2,72 1,182 

B36 Πιστεύω ακράδαντα ότι κάποιοι αρχαίοι πολιτισμοί που αναπτύχθηκαν πολύ, το έκαναν επειδή 

είχαν βοήθεια από τους εξωγήινους 

αγόρι 158 2,25 1,267 

Κορίτσι 217 2,13 1,163 

B37 Το 2012 πανικοβλήθηκα με όλες τις ανακοινώσεις για το τέλος του Κόσμου. αγόρι 159 2,16 1,329 

Κορίτσι 216 2,52 1,319 

B38 Μια από τις χειρότερες και πιο άτυχες μέρες είναι να είναι Τρίτη και να έχει ο μήνας 13  αγόρι 159 1,97 1,222 

Κορίτσι 215 2,08 1,211 

B39 Το φεγγάρι είναι μικρότερος πλανήτης από τη Γη   αγόρι 159 3,06 1,481 

Κορίτσι 218 2,88 1,236 

B40 Ο άνθρωπος είναι η μετεξέλιξη μια κατηγορίας πιθήκων με το πέρασμα των χρόνων αγόρι 145 3,30 1,249 

Κορίτσι 214 3,33 1,137 

B41 Είναι σωστό να επιχορηγούνται οικονομικά προγράμματα για την ανακάλυψη εξωγήινης ζωής   αγόρι 148 3,36 1,315 

Κορίτσι 215 3,04 1,104 

B42 Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεταφυσικές δυνάμεις  αγόρι 146 3,08 1,417 

Κορίτσι 212 3,01 1,256 
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Πίνακας 8: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ αυτών που δηλώνουν άριστοι στην επίδοση (η ομάδα 1) με τους υπόλοιπους μαθητές. Είναι  
μαυρισμένες 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.  

Δηλώσεις  Επίδοση N Μ.Ο. Τ.Α. 

B1 Το Σύμπαν ξεκίνησε να δημιουργείται μετά από μια Μεγάλη Έκρηξη   1 106 3,36 1,189 

2 272 3,28 1,144 

B2 Στο Ηλιακό μας σύστημα η Γη είναι ο τέταρτος πλανήτης σε σχέση με την απόσταση της από τον 

Ήλιο 

1 104 2,85 1,342 

2 267 2,83 1,170 

B3 Η Γη είναι ο μόνος πλανήτης που υπάρχει ζωή σε ολόκληρο το Σύμπαν 1 104 2,41 1,259 

2 272 2,69 1,306 

B4 Συμφώνα με την θρησκεία μας το τέλος του κόσμου είναι κοντά όπως γράφει στην 
Αποκάλυψη 

1 104 2,88 1,030 

2 272 2,56 1,033 

B5 Όταν σπάζεις ένα καθρέπτη ακολουθούν 7 χρόνια μαύρης τύχης    1 106 1,87 1,265 

2 271 1,95 1,150 

B6 Μου έτυχε να δω μαύρη γάτα και εκείνη την ημέρα όλα πήγαιναν ανάποδα στη ζωή μου 1 102 1,87 1,216 

2 273 1,94 1,171 

B7 Πιστεύω ότι εξωγήινοι επισκέπτονται την Γη   1 107 2,53 1,119 

2 268 2,59 1,222 

B8 Αν περνούσα κάτω από σκάλα και έβλεπα και μια μαύρη γάτα τότε σίγουρα θα ανέβαλλα ότι  
είχα να κάνω και θα πήγαινα σπίτι μου να μην πάθω κανένα κακό. 

1 104 1,52 ,985 

2 275 1,63 ,993 

B9 Περνάτε κάτω από σκάλα ή μια πινακίδα. Αμέσως νιώθετε επιφυλακτικοί λόγω της «κακής 
τύχης» που προκαλεί. 

1 106 1,95 1,245 

2 273 1,85 1,121 

B10 Το τέλος του κόσμου έρχεται όπως δείχνουν όλες οι καταστροφές που γίνονται στο κόσμο και 
συμβαδίζουν με το τι προβλέπεται από την Αποκάλυψη 

1 103 2,84 1,091 

2 274 2,60 1,065 

B11 Λόγω του ότι το Σύμπαν είναι τεράστιο πιστεύω ότι είναι εφικτό να υπάρχει ζωή και σ ε 
άλλους πλανήτες πέραν από την Γη 

1 107 4,01 1,060 

2 271 3,73 1,137 

B12 Στο Ηλιακό μας σύστημα εκτός από την Γη υπάρχουν άλλοι δέκα πλανήτες που περιφέρονται 
γύρω από την Γη 

1 106 2,73 1,276 

2 267 2,98 1,107 

B13 Είμαστε τυχεροί που είμαστε σε ένα Ηλιακό Σύστημα που δεν υπάρχει άλλο παρόμοιο στο 

Σύμπαν 

1 106 3,05 1,182 

2 270 2,86 1,156 

B14 Λόγω του ότι το Σύμπαν είναι τεράστιο πιστεύω ότι υπάρχουν εξωγήινοι  

 

1 106 3,58 1,301 

2 272 3,31 1,241 

B15 Υπάρχουν αρκετές προφητείες που προδιαγράφουν το μέλλον του Κόσμου και με τρομάζουν 1 107 2,92 1,183 

2 271 2,83 1,198 

B16 Υπάρχουν φαινόμενα που δεν μπορεί να εξηγήσει η επιστήμη  1 104 3,78 1,182 

2 272 3,82 1,128 

B17 Όταν μπαίνω πρώτη φορά σε ένα νεόκτιστο σπίτι μπαίνω πάντα με το δεξί για καλή τύχη 1 106 2,49 1,436 

2 272 2,52 1,317 

B18 Όταν δω μαύρη γάτα όλα μου πηγαίνουν στραβά   1 107 1,62 1,070 

2 275 1,77 1,117 

B19 Τα πάντα στο Σύμπαν περιφέρονται γύρω από τη Γη 1 106 2,13 1,303 

2 272 2,42 1,286 

B20 Είμαι της πεποίθησης ότι νοήμονα όντα εκτός του ανθρώπινου είδους επισκέπτονται συχνά την 
Γη. 

1 106 2,60 1,048 

2 270 2,69 1,135 

B21 Το τέλος του Κόσμου προβλέπεται σε αρκετούς μύθους των αρχαίων και αυτό με τρομάζει 
αφάνταστα επειδή πιστεύω ότι είναι κοντά 

1 107 2,33 1,196 

2 272 2,38 1,130 

B22 Αν πιάσω την ανθοδέσμη της νύφης όταν την πετάξει, θα παντρευτώ σύντομα. 1 107 2,22 1,200 

2 271 2,38 1,155 

B23 Για να έχω επιτυχία σε κάτι σημαντικό, κουβαλώ μαζί μου το τυχερό μου φυλακτό, εικόνα, 

αντικείμενο ή φορώ τυχερά ρούχα. 
 

1 106 2,59 1,372 

2 271 2,39 1,212 
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B24 Υπάρχουν ανεξήγητα φαινόμενα που κανένας δεν μπορεί να τα εξηγήσει  

 
 

1 106 3,74 1,213 

2 271 3,80 1,154 

B25 O Ήλιος είναι ένα αστέρι σαν τα τόσα που υπάρχουν στον ουρανό. 1 105 3,33 1,446 

2 262 3,19 1,320 

B26 Πιστεύω ότι είμαι τυχερός. 1 106 3,05 1,081 

2 266 3,16 1,021 

B27 Άμα θέλω να δω τι θα γίνει στο μέλλον θέλω να μου πει η γιαγιά μου (ή κάποια που ξέρει να το 
λέει) την τύχη μου στο καφέ. 

1 107 1,92 1,230 

2 268 2,01 1,233 

B28 Ο άνθρωπος προήλθε από τον Αδάμ και την Εύα 1 106 3,05 1,396 

2 268 2,99 1,324 

B29 Αν με κουτσουλήσει το περιστέρι θα πάει η μέρα μου καλά και θα μπορώ να κερδίσω σε 
οτιδήποτε κάνω. 

1 105 2,04 1,293 

2 269 2,12 1,120 

B30 Έχω πάντα μαζί μου ένα φυλακτό για να μου πηγαίνουν όλα καλά 1 107 2,40 1,366 

2 266 2,33 1,189 

B31 O Ήλιος είναι μοναδικός σε όλο το Σύμπαν 1 105 2,54 1,387 

2 268 2,74 1,406 

B32 O Ήλιος είναι το μοναδικό αστέρι στο πλανητικό μας σύστημα 1 106 2,46 1,435 

2 267 2,22 1,257 

B33 Μια από τις χειρότερες και πιο άτυχες μέρες είναι να είναι Παρασκευή και να έχει ο μήνας 13 1 106 1,94 1,248 

2 267 2,12 1,203 

B34 Όσες φορές μου έβγαλε κάποιος την τύχη μου στο καφέ ή κάπου αλλού όσα μου είπε 
συνέβηκαν και από τότε το πιστεύω και θέλω να μαθαίνω τι θα μου συμβεί.  

1 107 2,13 1,260 

2 265 2,15 1,192 

B35 O Ήλιος είναι ένα αστέρι σαν τα τόσα που υπάρχουν στον ουρανό, απλώς είναι τόσο φωτεινός 
επειδή είναι πολύ κοντά στη Γη. 

1 105 2,90 1,322 

2 270 2,76 1,221 

B36 Πιστεύω ακράδαντα ότι κάποιοι αρχαίοι πολιτισμοί που αναπτύχθηκαν πολύ, το έκαναν επειδή 

είχαν βοήθεια από τους εξωγήινους 

1 106 2,26 1,326 

2 268 2,15 1,159 

B37 Το 2012 πανικοβλήθηκα με όλες τις ανακοινώσεις για το τέλος του Κόσμου. 1 107 2,27 1,418 

2 267 2,41 1,298 

B38 Μια από τις χειρότερες και πιο άτυχες μέρες είναι να είναι Τρίτη και να έχει ο μήνας 13 1 106 1,90 1,294 

2 267 2,09 1,182 

B39 Το φεγγάρι είναι μικρότερος πλανήτης από τη Γη   1 106 3,00 1,407 

2 270 2,93 1,326 

B40 Ο άνθρωπος είναι η μετεξέλιξη μια κατηγορίας πιθήκων με το πέρασμα των χρόνων 1 101 3,36 1,270 

2 257 3,31 1,137 

B41 Είναι σωστό να επιχορηγούνται οικονομικά προγράμματα για την ανακάλυψη εξωγήινης 
ζωής   

1 102 3,40 1,196 

2 260 3,08 1,197 

B42 Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεταφυσικές δυνάμεις  1 101 2,96 1,348 

2 256 3,08 1,310 
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Πίνακας 9: 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). Μαυρισμένες 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. 

Δηλώσεις  Επίδοση N Μ.Ο. Τ.Α. 

B1 Το Σύμπαν ξεκίνησε να δημιουργείται μετά από μια Μεγάλη Έκρηξη   1 240 3,24 1,175 

2 133 3,48 1,056 

B2 Στο Ηλιακό μας σύστημα η Γη είναι ο τέταρτος πλανήτης σε σχέση με την απόσταση της από τον 
Ήλιο 

1 234 2,85 1,199 

2 133 2,83 1,264 

B3 Η Γη είναι ο μόνος πλανήτης που υπάρχει ζωή σε ολόκληρο το Σύμπαν 1 237 2,65 1,279 

2 134 2,54 1,347 

B4 Συμφώνα με την θρησκεία μας το τέλος του κόσμου είναι κοντά όπως γράφει στην Αποκάλυψη 1 235 2,64 1,079 

2 135 2,64 ,958 

B5 Όταν σπάζεις ένα καθρέπτη ακολουθούν 7 χρόνια μαύρης τύχης    1 236 1,99 1,208 

2 136 1,75 1,101 

B6 Μου έτυχε να δω μαύρη γάτα και εκείνη την ημέρα όλα πήγαιναν ανάποδα στη ζωή μου 1 235 2,04 1,224 

2 135 1,67 1,043 

B7 Πιστεύω ότι εξωγήινοι επισκέπτονται την Γη   1 235 2,54 1,174 

2 135 2,61 1,240 

B8 Αν περνούσα κάτω από σκάλα και έβλεπα και μια μαύρη γάτα τότε σίγουρα θα ανέβαλλα ότι 
είχα να κάνω και θα πήγαινα σπίτι μου να μην πάθω κανένα κακό. 

1 238 1,67 1,016 

2 136 1,44 ,917 

B9 Περνάτε κάτω από σκάλα ή μια πινακίδα. Αμέσως νιώθετε επιφυλακτικοί λόγω της «κακής 
τύχης» που προκαλεί.  

1 239 1,99 1,200 

2 135 1,62 ,984 

B10 Το τέλος του κόσμου έρχεται όπως δείχνουν όλες οι καταστροφές που γίνονται στο κόσμο και 

συμβαδίζουν με το τι προβλέπεται από την Αποκάλυψη 

1 239 2,68 1,081 

2 133 2,62 1,057 

B11 Λόγω του ότι το Σύμπαν είναι τεράστιο πιστεύω ότι είναι εφικτό να υπάρχει ζωή και σε 

άλλους πλανήτες πέραν από την Γη 

1 238 3,72 1,129 

2 135 3,96 1,105 

B12 Στο Ηλιακό μας σύστημα εκτός από την Γη υπάρχουν άλλοι δέκα πλανήτες που περιφέρονται 

γύρω από την Γη 

1 238 3,00 1,153 

2 131 2,72 1,185 

B13 Είμαστε τυχεροί που είμαστε σε ένα Ηλιακό Σύστημα που δεν υπάρχει άλλο παρόμοιο στο 

Σύμπαν 

1 236 3,00 1,183 

2 136 2,76 1,124 

B14 Λόγω του ότι το Σύμπαν είναι τεράστιο πιστεύω ότι υπάρχουν εξωγήινοι 

 

1 237 3,21 1,288 

2 136 3,66 1,181 

B15 Υπάρχουν αρκετές προφητείες που προδιαγράφουν το μέλλον του Κόσμου και μ ε τρομάζουν 1 236 2,89 1,221 

2 137 2,79 1,147 

B16 Υπάρχουν φαινόμενα που δεν μπορεί να εξηγήσει η επιστήμη  1 235 3,80 1,168 

2 136 3,82 1,104 

B17 Όταν μπαίνω πρώτη φορά σε ένα νεόκτιστο σπίτι μπαίνω πάντα με το δεξί για καλή τύχη 1 238 2,47 1,320 

2 135 2,61 1,398 

B18 Όταν δω μαύρη γάτα όλα μου πηγαίνουν στραβά   1 239 1,80 1,146 

2 138 1,62 1,034 

B19 Τα πάντα στο Σύμπαν περιφέρονται γύρω από τη Γη 1 237 2,45 1,273 

2 136 2,10 1,295 

B20 Είμαι της πεποίθησης ότι νοήμονα όντα εκτός του ανθρώπινου είδους επισκέπτονται συχνά την 
Γη. 

1 235 2,63 1,108 

2 136 2,71 1,143 

B21 Το τέλος του Κόσμου προβλέπεται σε αρκετούς μύθους των αρχαίων και αυτό με τρομάζει 
αφάνταστα επειδή πιστεύω ότι είναι κοντά 
 

1 237 2,43 1,179 

2 137 2,23 1,093 
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B22 Αν πιάσω την ανθοδέσμη της νύφης όταν την πετάξει, θα παντρευτώ σύντομα. 1 238 2,44 1,227 

2 135 2,14 1,038 

B23 Για να έχω επιτυχία σε κάτι σημαντικό, κουβαλώ μαζί μου το τυχερό μου φυλακτό, εικόνα, 
αντικείμενο ή φορώ τυχερά ρούχα. 

1 235 2,39 1,257 

2 137 2,49 1,267 

B24 Υπάρχουν ανεξήγητα φαινόμενα που κανένας δεν μπορεί να τα εξηγήσει 
 

1 235 3,88 1,134 

2 137 3,59 1,240 

B25 O Ήλιος είναι ένα αστέρι σαν τα τόσα που υπάρχουν στον ουρανό. 1 227 3,11 1,388 

2 136 3,41 1,314 

B26 Πιστεύω ότι είμαι τυχερός.  1 232 3,06 1,094 

2 135 3,27 ,926 

B27 Άμα θέλω να δω τι θα γίνει στο μέλλον θέλω να μου πει η γιαγιά μου (ή κάποια που ξέρει να 
το λέει) την τύχη μου στο καφέ. 

1 233 2,15 1,277 

2 137 1,67 1,106 

B28 Ο άνθρωπος προήλθε από τον Αδάμ και την Εύα 1 233 3,14 1,367 

2 136 2,79 1,296 

B29 Αν με κουτσουλήσει το περιστέρι θα πάει η μέρα μου καλά και θα μπορώ να κερδίσω σε 

οτιδήποτε κάνω. 

1 232 2,23 1,145 

2 137 1,82 1,150 

B30 Έχω πάντα μαζί μου ένα φυλακτό για να μου πηγαίνουν όλα καλά 1 231 2,43 1,210 

2 137 2,14 1,250 

B31 O Ήλιος είναι μοναδικός σε όλο το Σύμπαν  1 232 2,78 1,387 

2 136 2,46 1,408 

B32 O Ήλιος είναι το μοναδικό αστέρι στο πλανητικό μας σύστημα 1 231 2,28 1,252 

2 137 2,31 1,428 

B33 Μια από τις χειρότερες και πιο άτυχες μέρες είναι να είναι Παρασκευή και να έχει ο μήνας 13 1 234 2,25 1,276 

2 135 1,72 1,034 

B34 Όσες φορές μου έβγαλε κάποιος την τύχη μου στο καφέ ή κάπου αλλού όσα μου είπε 

συνέβηκαν και από τότε το πιστεύω και θέλω να μαθαίνω τι θα μου συμβεί. 

1 232 2,31 1,237 

2 136 1,85 1,115 

B35 O Ήλιος είναι ένα αστέρι σαν τα τόσα που υπάρχουν στον ουρανό, απλώς είναι τόσο φωτεινός 
επειδή είναι πολύ κοντά στη Γη. 

1 233 2,80 1,227 

2 137 2,76 1,298 

B36 Πιστεύω ακράδαντα ότι κάποιοι αρχαίοι πολιτισμοί που αναπτύχθηκαν πολύ, το έκαναν επειδή 
είχαν βοήθεια από τους εξωγήινους 

1 233 2,22 1,232 

2 137 2,09 1,175 

B37 Το 2012 πανικοβλήθηκα με όλες τις ανακοινώσεις για το τέλος του Κόσμου. 1 233 2,45 1,371 

2 137 2,19 1,258 

B38 Μια από τις χειρότερες και πιο άτυχες μέρες είναι να είναι Τρίτη και να έχει ο μήνας 13 1 232 2,20 1,246 

2 137 1,72 1,084 

B39 Το φεγγάρι είναι μικρότερος πλανήτης από τη Γη   1 234 3,02 1,257 

2 138 2,83 1,488 

B40 Ο άνθρωπος είναι η μετεξέλιξη μια κατηγορίας πιθήκων με το πέρασμα των χρόνων 1 222 3,28 1,190 

2 132 3,39 1,158 

B41 Είναι σωστό να επιχορηγούνται οικονομικά προγράμματα για την ανακάλυψη εξωγήινης 
ζωής   

1 225 3,06 1,186 

2 133 3,37 1,203 

B42 Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεταφυσικές δυνάμεις  1 220 3,06 1,355 

2 133 3,00 1,273 
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Πίνακας 17: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ αντρών και γυναικών. Με μαυρισμένο 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.   

Δηλώσεις  Φύλο N Μ.Ο.  Τ.Α.  

B1 Το Σύμπαν ξεκίνησε να δημιουργείται μετά από μια Μεγάλη Έκρηξη   άντρας 31 3,42 1,285 

γυναίκα  40 3,08 1,385 

B2 Στο Ηλιακό μας σύστημα η Γη είναι ο τέταρτος πλανήτης σε σχέση με την απόσταση της από τον Ήλιο  άντρας 31 3,06 1,389 

γυναίκα  39 2,74 ,910 

B3 Η Γη είναι ο μόνος πλανήτης που υπάρχει ζωή σε ολόκληρο το Σύμπαν άντρας 31 2,52 1,411 

γυναίκα  37 2,95 1,079 

B4 Συμφώνα με την θρησκεία μας το τέλος του κόσμου είναι κοντά όπως γράφει στην Αποκάλυψη άντρας 31 2,26 1,341 

γυναίκα 40 3,13 1,067 

B5 Όταν σπάζεις ένα καθρέπτη ακολουθούν 7 χρόνια μαύρης τύχης    άντρας 31 1,29 ,693 

γυναίκα  41 1,63 ,799 

B6 Μου έτυχε να δω μαύρη γάτα και εκείνη την ημέρα όλα πήγαιναν ανάποδα στη ζωή μου άντρας 30 1,27 ,450 

γυναίκα 38 1,76 ,883 

B7 Πιστεύω ότι εξωγήινοι επισκέπτονται την Γη   άντρας 30 2,63 1,377 

γυναίκα  40 2,25 1,127 

B8 Αν περνούσα κάτω από σκάλα και έβλεπα και μια μαύρη γάτα τότε σίγουρα θα ανέβαλλα ότι είχα να 

κάνω και θα πήγαινα σπίτι μου να μην πάθω κανένα κακό.  

άντρας 31 1,16 ,454 

γυναίκα  41 1,37 ,623 

B9 Περνάτε κάτω από σκάλα ή μια πινακίδα. Αμέσως νιώθετε επιφυλακτικοί λόγω της «κακής τύχης» 
που προκαλεί.  

άντρας 31 1,19 ,402 

γυναίκα 41 1,54 ,778 

B10 Το τέλος του κόσμου έρχεται όπως δείχνουν όλες οι καταστροφές που γίνονται στο κόσμο και 
συμβαδίζουν με το τι προβλέπεται από την Αποκάλυψη 

άντρας 29 2,07 1,307 

γυναίκα 41 2,90 ,970 

B11 Λόγω του ότι το Σύμπαν είναι τεράστιο πιστεύω ότι είναι εφικτό να υπάρχει ζωή και σε άλλους 
πλανήτες πέραν από την Γη 

άντρας 31 3,81 1,108 

γυναίκα  41 3,63 1,043 

B12 Στο Ηλιακό μας σύστημα εκτός από την Γη υπάρχουν άλλοι δέκα πλανήτες που περιφέρονται γύρω 
από την Γη 

άντρας 28 3,00 1,247 

γυναίκα  40 2,85 ,975 

B13 Είμαστε τυχεροί που είμαστε σε ένα Ηλιακό Σύστημα που δεν υπάρχει άλλο παρόμοιο στο 
Σύμπαν 

άντρας 31 2,61 1,256 

γυναίκα 41 3,37 ,942 

B14 Λόγω του ότι το Σύμπαν είναι τεράστιο πιστεύω ότι υπάρχουν εξωγήινοι  
 

άντρας 30 3,30 1,236 

γυναίκα  40 2,95 1,218 

B15 Υπάρχουν αρκετές προφητείες που προδιαγράφουν το μέλλον του Κόσμου και με τρομάζουν άντρας 31 2,39 1,383 

γυναίκα  40 2,70 1,203 

B16 Υπάρχουν φαινόμενα που δεν μπορεί να εξηγήσει η επιστήμη  άντρας 31 4,06 ,998 

γυναίκα  41 4,12 ,781 

B17 Όταν μπαίνω πρώτη φορά σε ένα νεόκτιστο σπίτι μπαίνω πάντα με το δεξί για καλή τύχη άντρας 30 2,20 1,424 

γυναίκα 40 3,05 1,358 

B18 Όταν δω μαύρη γάτα όλα μου πηγαίνουν στραβά   άντρας 31 1,32 ,599 

γυναίκα 40 1,78 ,862 

B19 Τα πάντα στο Σύμπαν περιφέρονται γύρω από τη Γη άντρας 31 1,94 1,181 

γυναίκα  41 2,46 1,164 

B20 Είμαι της πεποίθησης ότι νοήμονα όντα εκτός του ανθρώπινου είδους επισκέπτονται συχνά την Γη.  άντρας 31 2,68 1,166 

γυναίκα  41 2,68 ,934 

B21 Το τέλος του Κόσμου προβλέπεται σε αρκετούς μύθους των αρχαίων και αυτό με τρομάζει 
αφάνταστα επειδή πιστεύω ότι είναι κοντά 

άντρας 31 1,68 ,909 

γυναίκα 39 2,23 1,063 

B22 Αν πιάσω την ανθοδέσμη της νύφης όταν την πετάξει, θα παντρευτώ σύντομα. άντρας 29 1,69 1,004 

γυναίκα  40 1,95 ,932 
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B23 Για να έχω επιτυχία σε κάτι σημαντικό, κουβαλώ μαζί μου το τυχερό μου φυλακτό, εικόνα, 

αντικείμενο ή φορώ τυχερά ρούχα. 
 

άντρας 31 1,87 1,024 

γυναίκα  41 2,34 1,039 

B24 Υπάρχουν ανεξήγητα φαινόμενα που κανένας δεν μπορεί να τα εξηγήσει  άντρας 31 3,87 1,231 

γυναίκα  41 3,98 1,060 

B25 Η Ήλιος είναι ένα αστέρι σαν τα τόσα που υπάρχουν στον ουρανό. άντρας 30 3,00 1,486 

γυναίκα  40 2,98 1,165 

B26 Πιστεύω ότι είμαι τυχερός. άντρας 30 2,93 ,828 

γυναίκα  41 3,68 4,590 

B27 Άμα θέλω να δω τι θα γίνει στο μέλλον θέλω να μου πει η γιαγιά μου (ή κάποια που ξέρει να το 
λέει) την τύχη μου στο  καφέ. 

άντρας 30 1,47 ,681 

γυναίκα  41 1,83 1,160 

B28 Ο άνθρωπος προήλθε από τον Αδάμ και την Εύα άντρας 30 2,50 1,358 

γυναίκα  41 3,12 1,452 

B29 Αν με κουτσουλήσει το περιστέρι θα πάει η μέρα μου καλά και θα μπορώ να κερδίσω σε οτιδήποτε 
κάνω.  

άντρας 29 1,52 ,738 

γυναίκα  41 1,85 1,014 

B30 Έχω πάντα μαζί μου ένα φυλακτό για να μου πηγαίνουν όλα καλά άντρας 30 1,90 1,213 

γυναίκα  41 2,29 1,250 

B31 Η Ήλιος είναι μοναδικός σε όλο το Σύμπαν άντρας 30 2,33 1,422 

γυναίκα  41 2,56 1,285 

B32 Η Ήλιος είναι το μοναδικό αστέρι στο πλανητικό μας σύστημα άντρας 31 2,45 1,524 

γυναίκα  40 2,70 1,137 

B33 Μια από τις χειρότερες και πιο άτυχες μέρες είναι να είναι Παρασκευή και να έχει ο μήνας 13 άντρας 31 1,55 ,850 

γυναίκα  39 1,95 1,075 

B34 Όσες φορές μου έβγαλε κάποιος την τύχη μου στο καφέ ή κάπου αλλού όσα μου είπε συνέβηκαν 
και από τότε το πιστεύω και θέλω να μαθαίνω τι θα μου συμβεί. 

άντρας 31 1,61 ,955 

γυναίκα  41 1,76 ,969 

B35 Η Ήλιος είναι ένα αστέρι σαν τα τόσα που υπάρχουν στον ουρανό, απλώς είναι τόσο φωτεινός 

επειδή είναι πολύ κοντά στη Γη. 

άντρας 31 2,90 1,513 

γυναίκα  41 2,66 1,087 

B36 Πιστεύω ακράδαντα ότι κάποιοι αρχαίοι πολιτισμοί που αναπτύχθηκαν πολύ, το έκαναν επειδή 

είχαν βοήθεια από τους εξωγήινους 

άντρας 30 2,10 1,242 

γυναίκα  41 1,95 ,973 

B37 Το 2012 πανικοβλήθηκα με όλες τις ανακοινώσεις για το τέλος του Κόσμου. άντρας 31 1,45 ,810 

γυναίκα 40 1,90 ,900 

B38 Μια από τις χειρότερες και πιο άτυχες μέρες είναι να είναι Τρίτη και να έχει ο μήνας 13  άντρας 31 1,65 ,915 

γυναίκα  39 1,59 ,715 

B39 Το φεγγάρι είναι μικρότερος πλανήτης από τη Γη   άντρας 30 3,10 1,494 

γυναίκα  37 3,14 1,134 

B40 Ο άνθρωπος είναι η μετεξέλιξη μια κατηγορίας πιθήκων με το πέρασμα των χρόνων άντρας 31 2,55 1,312 

γυναίκα  40 2,53 1,261 

B41 Είναι σωστό να επιχορηγούνται οικονομικά προγράμματα για την ανακάλυψη εξωγήινης ζωής   άντρας 31 3,39 1,256 

γυναίκα  41 3,22 1,215 

B42 Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεταφυσικές δυνάμεις  άντρας 31 3,39 1,054 

γυναίκα  41 3,20 1,123 
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Πίνακας 18: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ δύο ομάδων ηλικιών, μικρότεροι από 40 χρόνων (ομάδα 1) και μεγαλύτεροι από 40 χρόνων 
(ομάδα 2). Είναι μαυρισμένες 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.  

Δηλώσεις  Επίδοση N Μ.Ο. Τ.Α. 

B1 Το Σύμπαν ξεκίνησε να δημιουργείται μετά από μια Μεγάλη Έκρηξη   1 31 3,42 1,285 

2 40 3,08 1,385 

B2 Στο Ηλιακό μας σύστημα η Γη είναι ο τέταρτος πλανήτης σε σχέση με την απόσταση της από τον 
Ήλιο 

1 31 3,06 1,389 

2 39 2,74 ,910 

B3 Η Γη είναι ο μόνος πλανήτης που υπάρχει ζωή σε ολόκληρο το Σύμπαν 1 31 2,52 1,411 

2 37 2,95 1,079 

B4 Συμφώνα με την θρησκεία μας το τέλος του κόσμου είναι κοντά όπως γράφει στην 

Αποκάλυψη 

1 31 2,26 1,341 

2 40 3,13 1,067 

B5 Όταν σπάζεις ένα καθρέπτη ακολουθούν 7 χρόνια μαύρης τύχης    1 31 1,29 ,693 

2 41 1,63 ,799 

B6 Μου έτυχε να δω μαύρη γάτα και εκείνη την ημέρα όλα πήγαιναν ανάποδα στη ζωή μου 1 30 1,27 ,450 

2 38 1,76 ,883 

B7 Πιστεύω ότι εξωγήινοι επισκέπτονται την Γη   1 30 2,63 1,377 

2 40 2,25 1,127 

B8 Αν περνούσα κάτω από σκάλα και έβλεπα και μια μαύρη γάτα τότε σίγουρα θα ανέβαλλα ότι 

είχα να κάνω και θα πήγαινα σπίτι μου να μην πάθω κανένα κακό. 

1 31 1,16 ,454 

2 41 1,37 ,623 

B9 Περνάτε κάτω από σκάλα ή μια πινακίδα. Αμέσως νιώθετε επιφυλακτικοί λόγω της «κακής 

τύχης» που προκαλεί.  

1 31 1,19 ,402 

2 41 1,54 ,778 

B10 Το τέλος του κόσμου έρχεται όπως δείχνουν όλες οι καταστροφές που γίνονται στο κόσμο και 
συμβαδίζουν με το τι προβλέπεται από την Αποκάλυψη 

1 29 2,07 1,307 

2 41 2,90 ,970 

B11 Λόγω του ότι το Σύμπαν είναι τεράστιο πιστεύω ότι είναι εφικτό να υπάρχει ζωή και σε άλλους 
πλανήτες πέραν από την Γη 

1 31 3,81 1,108 

2 41 3,63 1,043 

B12 Στο Ηλιακό μας σύστημα εκτός από την Γη υπάρχουν άλλοι δέκα πλανήτες που περιφέρονται 
γύρω από την Γη 

1 28 3,00 1,247 

2 40 2,85 ,975 

B13 Είμαστε τυχεροί που είμαστε σε ένα Ηλιακό Σύστημα που δεν υπάρχει άλλο παρόμοιο στο 
Σύμπαν 

1 31 2,61 1,256 

2 41 3,37 ,942 

B14 Λόγω του ότι το Σύμπαν είναι τεράστιο πιστεύω ότι υπάρχουν εξωγήινοι  
 

1 30 3,30 1,236 

2 40 2,95 1,218 

B15 Υπάρχουν αρκετές προφητείες που προδιαγράφουν το μέλλον του Κόσμου και με τρομάζουν 1 31 2,39 1,383 

2 40 2,70 1,203 

B16 Υπάρχουν φαινόμενα που δεν μπορεί να εξηγήσει η επιστήμη  1 31 4,06 ,998 

2 41 4,12 ,781 

B17 Όταν μπαίνω πρώτη φορά σε ένα νεόκτιστο σπίτι μπαίνω πάντα με το δεξί για καλή τύχη 1 30 2,20 1,424 

2 40 3,05 1,358 

B18 Όταν δω μαύρη γάτα όλα μου πηγαίνουν στραβά   1 31 1,32 ,599 

2 40 1,78 ,862 

B19 Τα πάντα στο Σύμπαν περιφέρονται γύρω από τη Γη 1 31 1,94 1,181 

2 41 2,46 1,164 

B20 Είμαι της πεποίθησης ότι νοήμονα όντα εκτός του ανθρώπινου είδους επισκέπτονται συχνά την 

Γη. 

1 31 2,68 1,166 

2 41 2,68 ,934 

B21 Το τέλος του Κόσμου προβλέπεται σε αρκετούς μύθους των αρχαίων και αυτό με τρομάζει 
αφάνταστα επειδή πιστεύω ότι είναι κοντά 

1 31 1,68 ,909 

2 39 2,23 1,063 

B22 Αν πιάσω την ανθοδέσμη της νύφης όταν την πετάξει, θα παντρευτώ σύντομα. 1 29 1,69 1,004 

2 40 1,95 ,932 

B23 Για να έχω επιτυχία σε κάτι σημαντικό, κουβαλώ μαζί μου το τυχερό μου φυλακτό , εικόνα, 
αντικείμενο ή φορώ τυχερά ρούχα. 

1 31 1,87 1,024 

2 41 2,34 1,039 
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B24 Υπάρχουν ανεξήγητα φαινόμενα που κανένας δεν μπορεί να τα εξηγήσει  1 31 3,87 1,231 

2 41 3,98 1,060 

B25 Η Ήλιος είναι ένα αστέρι σαν τα τόσα που υπάρχουν στον ουρανό. 1 30 3,00 1,486 

2 40 2,98 1,165 

B26 Πιστεύω ότι είμαι τυχερός. 1 30 2,93 ,828 

2 41 3,68 4,590 

B27 Άμα θέλω να δω τι θα γίνει στο μέλλον θέλω να μου πει η γιαγιά μου (ή κάποια που ξέρει να το 
λέει) την τύχη μου στο καφέ. 

1 30 1,47 ,681 

2 41 1,83 1,160 

B28 Ο άνθρωπος προήλθε από τον Αδάμ και την Εύα 1 30 2,50 1,358 

2 41 3,12 1,452 

B29 Αν με κουτσουλήσει το περιστέρι θα πάει η μέρα μου καλά και θα μπορώ να κερδίσω σε 
οτιδήποτε κάνω. 

1 29 1,52 ,738 

2 41 1,85 1,014 

B30 Έχω πάντα μαζί μου ένα φυλακτό για να μου πηγαίνουν όλα καλά 1 30 1,90 1,213 

2 41 2,29 1,250 

B31 Η Ήλιος είναι μοναδικός σε όλο το Σύμπαν 1 30 2,33 1,422 

2 41 2,56 1,285 

B32 Η Ήλιος είναι το μοναδικό αστέρι στο πλανητικό μας σύστημα 1 31 2,45 1,524 

2 40 2,70 1,137 

B33 Μια από τις χειρότερες και πιο άτυχες μέρες είναι να είναι Παρασκευή και να έχει ο μήνας 13 1 31 1,55 ,850 

2 39 1,95 1,075 

B34 Όσες φορές μου έβγαλε κάποιος την τύχη μου στο καφέ ή κάπου αλλού όσα μου είπε 

συνέβηκαν και από τότε το πιστεύω και θέλω να μαθαίνω τι θα μου συμβεί.  

1 31 1,61 ,955 

2 41 1,76 ,969 

B35 Η Ήλιος είναι ένα αστέρι σαν τα τόσα που υπάρχουν στον ουρανό, απλώς είναι τόσο φωτεινός 

επειδή είναι πολύ κοντά στη Γη. 

1 31 2,90 1,513 

2 41 2,66 1,087 

B36 Πιστεύω ακράδαντα ότι κάποιοι αρχαίοι πολιτισμοί που αναπτύχθηκαν πολύ, το έκαναν επειδή 

είχαν βοήθεια από τους εξωγήινους 

1 30 2,10 1,242 

2 41 1,95 ,973 

B37 Το 2012 πανικοβλήθηκα με όλες τις ανακοινώσεις για το τέλος του Κόσμου. 1 31 1,45 ,810 

2 40 1,90 ,900 

B38 Μια από τις χειρότερες και πιο άτυχες μέρες είναι να είναι Τρίτη και να έχει ο μήνας 13 1 31 1,65 ,915 

2 39 1,59 ,715 

B39 Το φεγγάρι είναι μικρότερος πλανήτης από τη Γη   1 30 3,10 1,494 

2 37 3,14 1,134 

B40 Ο άνθρωπος είναι η μετεξέλιξη μια κατηγορίας πιθήκων με το πέρασμα των χρό νων 1 31 2,55 1,312 

2 40 2,53 1,261 

B41 Είναι σωστό να επιχορηγούνται οικονομικά προγράμματα για την ανακάλυψη εξωγήινης ζωής   1 31 3,39 1,256 

2 41 3,22 1,215 

B42 Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεταφυσικές δυνάμεις  1 31 3,39 1,054 

2 41 3,20 1,123 

 


