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Μια ομάδα μαθητών στο Λύκειο Αγίου Αντωνίου μαζί με τους συντονιστές 
καθηγητές μας αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τη Γένεση του Σύμπαντος σε  βάθος και 
να καταγράψουμε επίσης τις απόψεις των συμμαθητών μας σε αυτό το θέμα. Δηλαδή από 
πού προήλθε το Σύμπαν; Ποιος το δημιούργησε; Ήταν αυθόρμητη η δημιουργία του ή 
μήπως υπάρχει κάποια ανώτερη δύναμη που τα έχει προκαλέσει; Όλα αυτά τα 
ερωτήματα πιστεύουμε ότι βασανίζουν το μυαλό του κάθε νέου σήμερα.  

Η διαμάχη επιστημόνων και θεολόγων ή εκπροσώπων της Εκκλησίας για την 
προέλευση του σύμπαντος και της γήινης ζωής ταλαιπώρησε την ανθρωπότητα σε όλο το 
διάστημα των νεότερων χρόνων.  Ήταν μια διαμάχη για την εξουσία της «πίστης» ή του 
«ορθού λόγου», που ξεκίνησε το μεσαίωνα με τη διεκδίκηση των επιστημόνων να 
ερευνούν χωρίς το φόβητρο της Ιεράς εξέτασης. 
Η ιδέα ότι το σύμπαν που σήμερα παρατηρούμε δημιουργήθηκε από μια τεράστια έκρηξη, 
που διεθνώς έχει επικρατήσει να ακούγεται με τις λέξεις big bang, είναι ευρέως 
διαδεδομένη και αποδεκτή από την σύγχρονη λαϊκή παιδεία σε όλα τα επίπεδα 

Όμως, μια νέα περίοδος έχει ξεκινήσει στις σχέσεις επιστήμης και θρησκείας μετά 
από πολλούς αιώνες σύγκρουσης και ανταγωνισμού. Σήμερα η επιστήμη εισβάλλει 
ορμητικά στα χωράφια της θρησκείας: πολλοί επιστήμονες είναι πεπεισμένοι ότι μπορούν 
να εξηγήσουν τη γένεση και την εξέλιξη του σύμπαντος, την προέλευση της ζωής, το 
αίνιγμα της νοημοσύνης κα της ανθρώπινης συνείδησης. Όλα αυτά στηρίζονται σε δύο 
βασικές θεωρίες:  Είτε η ζωή και το σύμπαν δημιουργήθηκε το ίδιο αυθόρμητα μέσα από 
φυσικές διεργασίες, είτε ο Θεός της βίβλου είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. 

Αφού ενημερωθήκαμε για τη Δημιουργία του Κόσμου μέσα από την Παλαιά 
Διαθήκη και για τη Γένεση του Σύμπαντος μέσα από αρκετές ιστοσελίδες, αλλά, και μέσα 
από βιβλία φυσικής ετοιμάσαμε ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό να ενημερώσουμε τους 
συμμαθητές μας για το θέμα που μελετούμε. Μέσα από την έρευνα έχουν εξαχθεί αρκετά 
χρήσιμα συμπεράσματα. Για παράδειγμα οι τις αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με τη 
διαμάχη των δύο κόσμων αλλά και το γεγονός ότι αρκετοί έχουν ασχοληθεί με το θέμα 
αυτό στο παρελθόν.  

Η μελέτη μας δεν έχει σκοπό να  δώσει απάντηση στο ερώτημα «Θρησκεία η 
Επιστήμη», απλά μέσα από την έρευνα που έχουμε διεξαγάγει θέλαμε να καταλήξουμε σε 
κάποια βασικά συμπεράσματα. Για εμάς έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αυτό που χρειάζεται 
είναι απλά να ενημερώσουμε τον κόσμο πως τόσο η θρησκεία όσο και η επιστήμη έχουν 
η καθεμιά τις δικές τις αρχές, πάνω στις οποίες στηρίζεται και εργάζεται. Συγκεκριμένα η 
θρησκεία μας λέει ποιος έφτιαξε τον κόσμο ενώ η επιστήμη έρχεται να συμπληρώσει τον  
τρόπο με τον οποίο φτιάχτηκε ο κόσμος και η ζωή, χωρίς να κάνει λόγο για τον υπαίτιο 
της δημιουργίας. Έτσι η μια άποψη δεν ανακατεύετε στα πεδία της άλλης.  

Μέσα από την όλη ενασχόληση μας και αφού καταλήξαμε στα συμπεράσματα μας 
ετοιμάσαμε μια αφίσα την οποία παρουσιάσαμε στο 1ο Παγκύπριο Συνέδριο μαθητών 
καθηγητών για τις φυσικές επιστήμες. Να πούμε απλά ότι κατά τη  παρουσίαση μας στο 
συνέδριο έγινε μετά μια μακροσκελής συζήτηση επί του θέματος κάτι που δείχνει ότι όλοι 
διερωτούνται για αυτό το θέμα. 
 



Θεωρητική ανασκόπηση 
Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε εν συντομία τις δύο απόψεις: Γένεση σύμφωνα 
με την Παλαιά Διαθήκη και γένεση του Σύμπαντος σύμφωνα με τη Φυσική.  
 
Παλαιά Διαθήκη 
Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, 
"Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον 
ουρανόν και την γην. Η δε γη ήτο 
άμορφος και έρημος, και σκότος επί 
του προσώπου της αβύσσου". 
Όπως καταλαβαίνετε, αρχικά ο 
Θεός δημιουργεί τον ουρανό και τη 
γη, το φως, σε αντίθεση με το 
σκοτάδι που υπήρχε 
προηγουμένως ονομάζοντας το 
φως ημέρα και το σκοτάδι νύκτα. 
      "Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω 
στερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος καὶ 
ἔστω διαχωρίζον ἀνὰ μέσον ὕδατος 
καὶ ὕδατος. καὶ ἐγένετο οὕτως ". 
Έτσι δημιουργείται το «στερέωμα» ( 
δηλ. ο ουρανός),  για να διαχωρίζει 
τα νερά που ήταν πάνω και κάτω από αυτό. 
     "Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· συναχθήτω τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς συναγωγὴν μίαν, 
καὶ ὀφθήτω ἡ ξηρά…καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὴν ξηρὰν γῆν καὶ τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων 
ἐκάλεσε θαλάσσα ". Όπως αντιλαμβάνεστε δημιουργείται η στεριά και η θάλασσα όπου 
φυτρώνουν τα φυτά και πρασινίζει η γη. 
     "Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτωσαν φωστῆρες ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ εἰς φαῦσιν 
ἐπὶ τῆς γῆς, τοῦ διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τῆς ἡμέρας καὶ ἀνὰ μέσον τῆς νυκτός". 
Δημιουργούνται τα φωτεινά σώματα (ήλιος, σελήνη, αστέρια)που φωτίζουν τη γη και 
χωρίζουν την ημέρα από τη νύκτα διακρίνοντας έτσιτις εποχές του έτους, τις ημέρες και 
τα έτη. 
     "Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν καὶ πετεινὰ πετόμενα 
ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ. καὶ ἐγένετο οὕτως". Με άλλα λόγια, 
δημιουργούνται ταμεγάλα κήτη, τα ψάρια, τα ερπετά, καθώς και όλα τα είδη των πτηνών 
καθένα κατά το είδος του. 
    "Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν ζῶσαν κατὰ γένος, τετράποδα καὶ ἑρπετὰ καὶ 
θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος. καὶ ἐγένετο οὕτως… καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον 
κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν". Έτσι δημιουργούνται τα ζώα (θηλαστικά), τα 
ερπετά και τα θηρία. Επίσης, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο (άνδρα και γυναίκα) κατ’ 
εικόνα και καθ’ ομοίωση δική Του. 
      Μέσα από αυτές τις φράσεις της Παλαιάς Διαθήκης ορίζεται η δημιουργία του 
Κόσμου μας και γενικά της ύπαρξης της Ζωής στη Γη. Τι εννοεί όμως λέγοντας σε 7 
ημέρες; Μήπως 7 μέρες, 7 μήνες; Ή 7 μεγάλα χρονικά διαστήματα, που ίσως μ να μην 
έχει τελειώσει ακόμη το τελευταίο το 7ο χρονικό διάστημα;  
 

Φυσική 
      Μεγάλοι φυσικοί, όπως ο Stephen Hawking υποστηρίζoυν ότι  η βαρύτητα και η 
κβαντική θεωρία προκαλούν την αυθόρμητη  δημιουργία συμπάντων από το τίποτα. 



Θεός  μπορεί και να υπάρχει  αλλά η επιστήμη μπορεί να εξηγήσει το σύμπαν χωρίς την 
ανάγκη  για ένα δημιουργό.  
     Μια απίστευτη έκρηξη γνωστή ως Big Bang, θερμοκρασίας τρισεκατομμυρίων 
βαθμών και απείρως πυκνή, δημιούργησε όχι μόνο τα θεμελιώδη υποατομικά σωματίδια 
και από εκεί την υπόλοιπη ύλη, αλλά και τον ίδιο τον χώρο και χρόνο που μέχρι εκείνη 
την στιγμή δεν υπήρχαν. Κατά τη διάρκεια αυτής της δημιουργίας αλλά και εξαΰλωσης 
των σωματιδίων το σύμπαν υποβλήθηκε σε ένα ρυθμό επέκτασης πολλαπλάσια αυτής 
της ταχύτητας του φωτός.  
      Στην εποχή αυτή που έμεινε γνωστή ως πληθωριστική εποχή, το σύμπαν σε λιγότερο 
από ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου διπλασιάστηκε σε μέγεθος τουλάχιστον εκατό 
φορές . Το σύμπαν για τα επόμενα 380.000 χρόνια θα αρχίσει να επεκτείνεται και να 
ψύχεται μέχρι μια θερμοκρασία 10.000 K. Ο όρος Big Bang χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 
φορά από τον Fred Hoyle σε μια ραδιοφωνική εκπομπή του BBC το κείμενο της οποίας 
δημοσιεύτηκε το 1950. 
        Η επόμενη σημαντική φάση της διαστολής εμφανίστηκε περίπου τριάντα λεπτά 
αργότερα όταν αυξήθηκε η δημιουργία των φωτονίων μέσω της εξαΰλωσης ζευγαριών 
ηλεκτρονίων - ποζιτρονίων. Το γεγονός ότι το σύμπαν άρχισε με ελαφρώς περισσότερα 
ηλεκτρόνια από ποζιτρόνια είχε εξασφαλιστεί ότι το σύμπαν μας ήταν σε θέση να 
διαμορφωθεί όπως το βλέπουμε σήμερα. Τα ποζιτρίνια είναι τα αντισωματίδια των 
ηλεκτρονίων συγκεκριμένα η αντιύλη είναι η μορφή της ύλης που αποτελείται από 
τα αντισωματίδια των σωματιδίων που συγκροτούν τη συνήθη ύλη. Για παράδειγμα, ένα 
άτομο αντι-υδρογόνου αποτελείται από ένα αρνητικά φορτισμένο αντιπρωτόνιο. Αν ένα 
σωματίδιο και ένα αντισωματίδιο έρθουν σε επαφή, και τα δύο καταστρέφονται και 
παράγεται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Με αυτό τον τρόπο άρχισε να παράγετε το 
αρχέγονο φως.  
          Ένα Σύμπαν «άπειρα μικρό», με «μηδενικές διαστάσεις», με «άπειρη 
θερμοκρασία, πίεση και πυκνότητα», με κάποιον ανεξήγητο τρόπο δημιουργείται από μια 
συμπυκνωμένη ποσότητα ενέργειας. Από το τίποτε αρχίζει να υπάρχει ο χρόνος και ο 
χώρος και να δημιουργείται ποιότητα και μορφή από τυχαίες και ανεξήγητες ποσοτικές 
αλληλεπιδράσεις. Αυτή είναι η πασίγνωστη κοσμολογική θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης. 
Σε αυτή τη διαφάνεια μπορούμε να δούμε όλα τα στάδια για τη Δημιουργία του 
σύμπαντος μετά τη Μεγάλη έκρηξη από το πρώτο δευτερόλεπτο με τη δημιουργία των 
υποατομικών σωματιδίων μέχρι σήμερα με την δημιουργία των γαλαξιών, πλανητών και 
γενικά του Σύμπαντος όπως το ξέρουμε. Δεν θα ασχοληθούμε εις βάθος, με την 
αναλυτική επεξήγηση των σταδίων, αφού, σχεδόν όλα όσα αναφέρονται, έχουν 
αποδειχτεί πειραματικά με τις ενέργειες της Επιστήμής.   
           Το γεγονός ότι οι γαλαξίες υποχωρούν από μας προς όλες τις κατευθύνσεις είναι 
μια συνέπεια αυτής της αρχικής έκρηξης και ανακαλύφθηκε αρχικά από τον αστρονόμο 
Hubble. Υπάρχουν τώρα καθαρά στοιχεία (η έντονη μετατόπιση των φασματικών 
γραμμών των μακρινών γαλαξιών προς το ερυθρό) για το νόμο του Hubble, που λέει ότι 
η ταχύτητα που απομακρύνεται ένας γαλαξίας είναι ανάλογη προς την απόστασή του 
από μας. Συγκεκριμένα μέσα από την απομάκρυνση των γαλαξιών και τη διαστολή του 
Σύμπαντος καταλήγουμε στη θεωρεία της μεγάλης έκρηξης για την αρχική δημιουργία 
του Σύμπαντος. 
 

Προβλήματα που αντιμετωπίζει η θεωρία της μεγάλης έκρηξης 
Αλλά το απλό μοντέλο της Μεγάλης Έκρηξης αφήνει διάφορα εκκρεμή προβλήματα, 
όπως: 
- Το πρόβλημα του ορίζοντα -- ο γρίφος ότι το Σύμπαν φαίνεται το ίδιο στις 
αντίθετες πλευρές του ουρανού (σε αντίθετα σημεία του ορίζοντα) ακόμα κι αν δεν έχει 



υπάρξει χρόνος, από την εποχή το Big 
Bang για το φως (ή οτιδήποτε άλλο) να 
ταξιδεύσει από τη μια άκρη στην άλλη του 
σύμπαντος και να επιστρέψει. Πώς τα 
αντίθετα σημεία των οριζόντων  "ξέρουν" 
πώς να βρίσκονται σε συμφωνία το ένα με 
το άλλο;  
- Το πρόβλημα επιπεδότητας - Ο 
χωρόχρονος του σύμπαντος είναι αρκετά 
σχεδόν επίπεδος, το οποίο σημαίνει ότι το 
σύμπαν βρίσκεται ακριβώς στη 
διαχωριστική γραμμή μεταξύ της αιώνιας 
διαστολής και της ενδεχόμενης 
κατάρρευσης.  
- -Το πρόβλημα της 
μοναδικότητας. Μικρές αλλαγές στις 
φυσικές σταθερές της φύσης θα 
μπορούσαν να είχαν κάνει τον κόσμο να 
"ξετυλιχθεί" κατά τρόπο απολύτως 
διαφορετικό.  
- -Η κατανομή της ύλης στο 
σύμπαν. Σε πολύ μεγάλη κλίμακα, η ύλη 
έχει ξεπηδήσει με αξιοπρόσεκτη 
ομοιομορφία. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
εξηγήσουμε γιατί το σύμπαν είναι τόσο 
ομοιόμορφο στις μεγάλες κλίμακες και να 
προτείνουμε συγχρόνως κάποιο 
μηχανισμό που να παράγει τους 
γαλαξίες.  
- Η ύπαρξη της Μεγάλης Έκρηξης. Τι υπήρχε πριν; Εάν ο χωρόχρονος δεν 
υπήρχε τότε, πώς θα μπορούσαν όλα να εμφανιστούν από το τίποτα;  
- Το πρόβλημα της ελλείπουσας ή σκοτεινής ή αθέατης ύλης. Πρέπει όμως να 
τονιστεί επίσης πως το μοντέλο της Μεγάλης Έκρηξης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το 
εξής πρόβλημα. Γιατί η παρατηρούμενη μάζα του Σύμπαντος είναι δέκα φορές μικρότερη 
της εκτιμούμενης βάσει των κινήσεων των Γαλαξιών; Υπάρχει σκοτεινή ύλη; Και αν 
υπάρχει από τι αποτελείται;  
 
Έρευνα στο Λύκειο Αγίου Αντωνίου 
Αφού ενημερωθήκαμε για τη Γένεση του Σύμπαντος (τη δημιουργία του Κόσμου) τόσο 
από την Επιστήμη όσο και από τα συγγράμματα της Παλαιάς Διαθήκης αποφασίσαμε να 
προχωρήσουμε σε μια έρευνα μεταξύ των συμμαθητών μας για να δούμε τις απόψεις 
τους για αυτό το θέμα, να δούμε δηλαδή τι υποστηρίζουν οι συμμαθητές μας μέσα από τι 
λίγες γνώσεις που έχουν και αν έχουν ασχοληθεί ξανά με το συγκεκριμένο θέμα. 
Συγκεκριμένα μέσα από τις ερωτήσεις θέλαμε να δούμε και να απαντήσουμε σε κάποια 
ερευνητικά ερωτήματα τα οποία αναζητήσαμε πριν να κάνουμε το ερωτηματολόγιο. 
Συγκεκριμένα προσπαθήσαμε μέσα από το ερωτηματολόγιο να δώσουμε απαντήσεις 
στα πιο κάτω ερωτήματα:  

 Έχουν διερωτηθεί οι συμμαθητές μας πως δημιουργήθηκε ο κόσμος;   

 Υπάρχει η περιέργεια μεταξύ τους γι’ αυτό το θέμα;   



 Θα ήθελαν να είναι παρών σε μια συζήτηση που έχει να κάνει με τη Γένεση του 
Σύμπαντος και γενικά με τη δημιουργία του Κόσμου;  

 Είναι διαφορετικές οι απόψεις των μαθητών που έχουν σαν επιλεγόμενο μάθημα 
το μάθημα της Φυσικής (έχουμε επιλέξει αυτό το μάθημα να το ξεχωρίσουμε λόγω 
του ότι με τη Γένεση του Σύμπαντος ασχολείται το μεγάλο πείραμα του κυκλικού 
επιταχυντή στο Cern και η βασική θεωρεία της Γένεσης είναι το Big Bang μια 
θεμελιώδης θεωρεία στη Φυσική στοιχειωδών σωματιδίων).  

 Θα ήθελαν οι συμμαθητές μας να ενημερωθούν για αυτό το θέμα;  

 Τέλος το πιο βασικό ερώτημα που θέλαμε να πάρουμε απαντήσεις είναι αν 
υπάρχουν άτομα μεταξύ της νεολαίας, που βλέπουν μονοφασικά, δηλαδή, 
υποστηρίζουν τη μία άποψη με φανατισμό χωρίς να βλέπουν αιτιολόγηση. Μέσα 
από την βιβλιογραφική μας έρευνα έχουμε δει ότι η επιστημονική άποψη δεν 
εμπλέκεται στη άποψη που δίδετε μέσα από τη Πάλαια Διαθήκη απλώς 
προσπαθεί να εξηγήσει τον τρόπο που έχουν δημιουργηθεί και όχι ποιος τα 
δημιούργησε.  

 
Έχοντας σαν γνώμονα τα πιο πάνω ερωτήματα ετοιμάσαμε ένα ερωτηματολόγιο το 
οποίο παρατηθείτε αμέσως μετά και το μοιράσαμε σε 126 μαθητές του σχολείου μας. Το 
ερωτηματολόγιο δόθηκε στις δύο μεγαλύτερες τάξεις του Λυκείου μας λόγω του ότι 
πιστεύαμε ότι θα είναι πιο ώριμες οι απαντήσεις τους. Συγκεκριμένα όπως μπορούμε να 
δούμε από τους πίνακες που ακολουθούν δόθηκε σε 49 αγόρια και 77 κορίτσια. Επίσης 
τα ερωτηματολόγια όπως έχουμε αναφέρει δόθηκαν 78 στη Β τάξη και 48 στη Τρίτη τάξη 
του Λυκείου μας.   

 

 
 
 
Να αναφέρουμε επίσης ότι από τα 126 ερωτηματολόγια τα 31 δόθηκαν σε μαθητές που 
έχουν σαν επιλεγόμενο το μάθημα της φυσικής και στην  ανάλυση που ακολουθεί σε 
κάποιες ερωτήσεις τις οποίες επιλέγουμε ανάλογα με το επιστημονικό τους ενδιαφέρον 
παραθέτομαι και διάγραμμα με τις απόψεις των μαθητών που έχουν σαν επιλεγόμενο τη 
φυσική για να δούμε αν υπάρχουν διαφορές σε σχέση με το σύνολο. Σε κάποιες άλλες 
επιλέγουμε να δούμε τις απαντήσεις μόνο των κοριτσιών για να μπορούμε να τις 
συγκρίνουμε στη συνέχεια με το σύνολο των μαθητών ή και ακόμα με τις απαντήσεις των 
μαθητών που έχουν σαν επιλεγόμενο μάθημα την φυσική. Στον πίνακα που ακολουθεί 
φαίνονται οι μαθητές που έχουν σαν επιλεγόμενο μάθημα κατεύθυνσης τη φυσική.  



 
 
Σύμφωνα με τα δεδομένα μας μπορούμε να πούμε ότι οι απαντήσεις προέρχονται από 
όλο το φάσμα των ηλικιών από τα 16 μέχρι τα 18 και καλύπτουν έτσι ένα ευρύ φάσμα 
της νεολαίας του τόπου μας. Φυσικά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι όλοι 
οι νέοι προέρχονται από δύο χωριά και μια φτωχογειτονιά στη Λεμεσό, έτσι, μπορούμε 
να πούμε ότι το δείγμα μας, μας περιορίζει από το να βγάλουμε γενικά συμπεράσματα 
για τη νεολαία, αλλά σίγουρα μπορούμε να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα για τους 
μαθητές του σχολείου μας.  
 
Συγκεκριμένα μέσα από την έρευνα που έχουμε κάνει στο σχολείο μας, αναφέραμε 
κάποια συμπεράσματα στην προηγούμενη ενότητα και μπορούμε να τα συνοψίσουμε 
στα πιο κάτω:   

 Αρκετοί μαθητές διερωτούνται σε σχέση με τη Γένεση του Σύμπαντος. Συγκεκριμένα 
αρκετοί μαθητές έχουν διερωτηθεί για τη Γένεση του Σύμπαντος και μπορούν να 
εκφέρουν την άποψη τους, αλλά η διερώτηση τους είναι επιφανειακή και δεν έχουν 
ασχοληθεί σε βάθος με το ζήτημα. Ο στοχασμός τους έμεινε μόνο στο πιάν άποψη θα 
υποστηρίξουν. Η διερώτηση αυτή μας θυμίζει τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με 
τη πολιτική ή ακόμα και με το ποδόσφαιρο, που είναι απλά αρκετές φορές φανατικές 
και χωρίς επιχειρήματα. Σε αρκετές ερωτήσεις στις οποίες χρειαζόταν να γνωρίζουν 
κάποια πράγματα για αυτή τους τη διερώτηση το ποσοστό των μαθητών που 
απάντησε σωστά ήταν πολύ λίγο.  

 Υπάρχουν μαθητές που δεν έχουν ασχοληθεί, δεν έχουν διερωτηθεί και είναι της 
άποψης «πίστευε και μη ερεύνα». Αυτή η άποψη ευτυχώς έχει ξεπεραστεί ακόμα και 
από την εκκλησία. Η εκκλησία και η θρησκεία μας γενικότερα, σε παροτρύνουν να 
ερευνήσεις, έτσι ώστε, μέσα από την έρευνα να δυναμώσεις τα "πιστεύω" σου. 
Δυστυχώς σε όλα τα θέματα, θα υπάρχουν πάντοτε οι φανατικοί που δεν επιδέχονται 
την αντίθετη άποψη και δεν 
μπορούν να υποστηρίξουν την 
άποψη τους.   

 Οι μαθητές που έχουν επιλέξει τη 
Φυσική σαν μάθημα κατεύθυνσης 
φαίνεται να έχουν πιο ξεκάθαρη 
άποψη για το θέμα. Ίσως επειδή 
τους ενδιαφέρει η φυσική να έχουν 
ασχοληθεί περισσότερο με το θέμα, 
ή ως μαθητές με μαθήματα θετικής 
κατεύθυνσης να είναι πιο πρακτικοί 
και να μπορούν να 
αποκρυσταλλώσουν ξεκάθαρες 
απόψεις.  

 Η συντριπτική πλειοψηφία των 
μαθητών θέλει να ενημερωθεί 



περαιτέρω, κάτι που φάνηκε στη τελευταία ερώτηση. Μπορεί μεν να το έχουν δει 
αρκετοί επιφανειακά αλλά δεν παύει να είναι ένα θέμα που κινεί την περιέργεια όλων.  

 Πιστεύουν ότι η Επιστήμη και η Θρησκεία δεν ανακατεύονται η μια στη περιοχή της 
άλλης. Θεωρούν ότι και οι δύο απόψεις είναι σωστές, κάτι που είναι απόλυτα σωστό 
διότι η κάθε μία άποψη επεκτείνετε σε διαφορετικά θέματα.  

Σε γενικές γραμμές μπορούμε να 
πούμε ότι οι μαθητές είναι 
ευαισθητοποιημένοι με το θέμα και 
θεωρούν ότι Θρησκεία και 
Επιστήμη συμπληρώνουν η μια 
την άλλη.  
Σύμφωνα με την έρευνα μας, 
συμπεραίνουμε ότι και οι δύο 
εκδοχές είναι σωστές αφού η μια 
συμπληρώνει την άλλη. Η φυσική 
μπορεί να εξηγήσει τη διαμόρφωση 
του κόσμου τη στιγμή της έκρηξης, 
ενώ η θρησκεία μέσω της Παλαιάς 
Διαθήκης απαντά στα θεολογικά/ 
φιλοσοφικά ερωτήματα «ποιος 
δημιούργησε τον κόσμο» και «γιατί». Τα ερωτήματα αυτά απαντώνται μέσα από το 
Κεφάλαιο της Γένεσης στην Παλαιά Διαθήκη, όπου εκεί μας γίνεται φανερό πως η 
θρησκεία δεν ψάχνει τον τρόπο με τον οποίο έχουν δημιουργηθεί όλα, αλλά μόνο ότι τα 
έχει δημιουργήσει ο Θεός. Εδώ έρχεται η Επιστήμη. Δηλαδή αυτή αναλαμβάνει να 
εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο έχουν δημιουργηθεί χωρίς όμως να ασχολείται με το 
ποιος τα έχει δημιουργήσει. Δηλαδή με απλά λόγια η Επιστήμη δεν μπαίνει στα χωράφια 
της Θρησκείας και η Θρησκεία δεν μπαίνει στα χωράφια της Επιστήμης! 
Σύμφωνα με την έρευνα μας, συμπεραίνουμε ότι και οι δύο εκδοχές είναι σωστές αφού η 
μια συμπληρώνει την άλλη. Η φυσική μπορεί να εξηγήσει τη διαμόρφωση του κόσμου τη 
στιγμή της έκρηξης, ενώ η θρησκεία μέσω της Παλαιάς Διαθήκης απαντά στα θεολογικά/ 
φιλοσοφικά ερωτήματα «ποιος δημιούργησε τον κόσμο» και «γιατί». Τα ερωτήματα αυτά 
απαντώνται μέσα από το Κεφάλαιο της Γένεσης στην Παλαιά Διαθήκη, όπου εκεί μας 
γίνεται φανερό πως η 
θρησκεία δεν ψάχνει τον 
τρόπο με τον οποίο έχουν 
δημιουργηθεί όλα, αλλά 
μόνο ότι τα έχει 
δημιουργήσει ο Θεός. Εδώ 
έρχεται η Επιστήμη. 
Δηλαδή αυτή αναλαμβάνει 
να εξηγήσει τον τρόπο με 
τον οποίο έχουν 
δημιουργηθεί χωρίς όμως 
να ασχολείται με το ποιος 
τα έχει δημιουργήσει. 
Δηλαδή με απλά λόγια η 
Επιστήμη δεν μπαίνει στα 
χωράφια της Θρησκείας και 
η Θρησκεία δεν μπαίνει στα 
χωράφια της Επιστήμης! 



Βιβλιογραφία 
Στη βιβλιογραφική μας ανασκόπηση χρησιμοποιήσαμε κατά πολύ το διαδίκτυο για να 
μπορέσουμε να συλλέξουμε πληροφορίες. Ολόκληρο το πρώτο κεφάλαιο της 
επισυναπτόμενης μελέτης βασίζετε σε πληροφορίες που πήραμε από το διαδίκτυο και 
από αρκετές ιστοσελίδες που αν τις γράφαμε θα γεμίζαμε περισσότερες από μία σελίδες 
που δικαιούμαστε.  
 
Η ανάλυση των ερωτηματολογίων έγινε με παρόμοιο τρόπο όπως σε άλλες ερευνητικές 
εργασίες που έγιναν στο σχολείο μας με το πρόγραμμα SPSS. Συγκεκριμένα 
ενημερωθήκαμε από τις ερευνητικές εργασίες:  

1. ‘Μετρήσεις αερίων βενζολίου’, Ερευνητική εργασία, Συντονιστής καθηγητής: 
Νικόλας Νικολάου, Λύκειο Αγίου Αντωνίου, Σχολική χρονιά 2010 – 2011, Λεμεσός  

2. ‘Ένα σύγχρονο ενεργειακό σπίτι’, Ερευνητική εργασία, Συντονιστής καθηγητής: 
Νικόλας Νικολάου, Λύκειο Αγίου Αντωνίου, Σχολική χρονιά 2008 – 2009, Λεμεσός 

3. ‘Κατασκευή Ηλιακής αφαλάτωσης’, Ερευνητική εργασία, Συντονιστής καθηγητής: 
Νικόλας Νικολάου, Λύκειο Αγίου Αντωνίου, Σχολική χρονιά 2010 – 2011, Λεμεσός 

4. ‘Ηλεκτρομαγνητικά πεδία’, Ερευνητική εργασία, Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας 
Νικολάου, Λύκειο Αγίου Αντωνίου, Σχολική χρονιά 2008 – 2009, Λεμεσός 

 
Επίσης χρησιμοποιήσαμε για να μάθουμε καλύτερα το πρόγραμμα SPSS τα πιο κάτω:  
[1] ‘SPSS Instruction Manual’, University of Waterloo, Department of Statistics and 

Actuarial Science, September 1, 1998 
[2] www.spss.com 
 
Επίσης αρκετές πληροφορίες είχαμε από τη Παλαιά Διαθήκη, τα βιβλία θρησκευτικών 
της Β και Γ λυκείου και το βιβλίο της Αστρονομίας. Αρκετές από τις γνώσεις μας 
προήλθαν από συζητήσεις με το θεολόγο μας και το φυσικό και οι δύο συντονιστές στην 
έρευνα μας. 

 
.  

 

http://www.spss.com/


 


