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Η κλωνοποίηση παρόλο που αποτελεί επιστημονικό τομέα, η συσχέτιση της με τη βιοηθική και 
τη θρησκεία είναι αναπόφευκτη.  Σκοπός της μελέτης, είναι η ιστορική αναδρομή της 
κλωνοποίησης παρουσιάζοντας τα στάδια και την εξέλιξή της σε παγκόσμια κλίμακα. Θα γίνει 
επεξήγηση του όρου, παρουσίαση των τομέων που μπορεί να εφαρμοστεί, των μεθόδων αλλά 
και των θετικών και αρνητικών. Τέλος  κάποιες χώρες απαγορεύουν νομικά την κλωνοποίηση 
συνδέοντας την με την ηθική και τη θρησκεία. Η ηθική είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 
κλωνοποίησης αφού στην ουσία αναπαράγεται αντίγραφο του ίδιου οργανισμού περισσότερο 
από μία φορές. Η κλωνοποίηση δεν αναφέρεται μόνο  σε ζώντες οργανισμούς (ανθρώπους, 
ζώα, φυτά)  αλλά και σε λειτουργικά όργανα, τα οποία θα μπορούσαν να σώσουν ζωές. Τέτοιο 
παράδειγμα αποτελούν οι πνεύμονες, η καρδιά ή το έντερο. Έχοντας αυτά τα μέσα η ιατρική 
θα αναγόταν σε άλλο επίπεδο δίνοντας ελπίδα στους πάσχοντες. Η θρησκεία κάθε χώρας είναι 
διαφορετική αλλά στέκεται με κοινές απόψεις όσον αφορά την κλωνοποίηση πιστεύοντας ότι  
έτσι παραποιούν την φύση. Πολλοί άνθρωποι αμφιταλαντεύονται για το  αν θα έπρεπε να 
υποστηρίξουν ή όχι την υλοποίηση της κλωνοποίησης. Σημασία της έρευνας μας και τέλος των 
αποτελεσμάτων μας είναι να προσεγγίσουμε το θέμα πιο αντικειμενικά ούτως ώστε οι 
αναγνώστες της έρευνάς μας να μπορούν να δουν όλες τις πτυχές του θέματος και να έχουν 
μια πιο ολοκληρωμένη άποψη γι’ αυτό. Η ηθική είναι ξεχωριστή για τον καθένα και έχει τα 
δικά της όρια έτσι κι εμείς δεν παίρνουμε κανένα μέρος, ούτε υπέρ, ούτε κατά.  
Έναυσμα για την πραγματοποίηση της δικής μας έρευνας ήταν η περσινή εργασία: 
Βιοτεχνολογία και Βιοηθική που έγινε στο Λύκειο Αγίου Αντωνίου κατά τη σχολική χρονιά 2012 
– 2013. Μετά την παρουσίαση της έρευνας που έγινε στο μαθητικό συνέδριο Θετικών 
Επιστημών στο Πισσούρι, υπήρχαν αρκετές συζητήσεις σχετικά με το θέμα και ιδιαίτερα για το 
θέμα της κλωνοποίησης και έτσι αποφασίσαμε σαν ομάδα μαζί με τους συντονιστές καθηγητές 
μας να ασχοληθούμε περαιτέρω με την άποψη των μαθητών του σχολείου μας για την 
κλωνοποίηση και να απαντήσουμε στα πιο κάτω ερωτήματα:  

 Τι πιστεύουν οι μαθητές για την κλωνοποίηση; Πού την τοποθετούν σε σχέση με τη 
βιοηθική; 

 Θα κλωνοποιούσαν τον εαυτό τους σε περίπτωση ασθένειας, αν αυτό αποτελούσε  
θεραπεία; 

 Θα επικροτούσαν την κλωνοποίηση ανθρωπίνων οργάνων;  
Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε σε 6 Λύκεια της Λεμεσού και 
συζήτηση των αποτελεσμάτων αφού προηγηθεί μια θεωρητική ανασκόπηση για την 
κλωνοποίηση. Τελειώνοντας να αναφέρουμε ότι είναι καλό να γνωρίζει ο καθένας την 
αντίληψη των νέων σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος αλλά και επιστημονικών θεμάτων που 
άπτονται της ηθικής υπόστασης μιας κοινωνίας. 
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Κλωνοποίηση: Μια ιστορική αναδρομή 
Ο όρος κλωνοποίηση χρησιμοποιείται για να περιγράψει την προσπάθεια για την 
ερευνητική διαδικασία με την οποία παράγονται πανομοιότυπα μιας βιολογικής 
οντότητας: Παράγονται δηλαδή πανομοιότυπα αντίγραφα ενός γονιδίου, ενός κυττάρου, 
ενός οργάνου ή ακόμα και ολόκληρου οργανισμού. Οι προσπάθειες για κλωνοποίηση 
πάνε χρόνια πίσω όπου αρχικά το 1938, είναι καταγραμμένο ότι ο Γερμανός 
εμβρυολόγος Χανς Σπίμαν διεξάγει τα πρώτα πειράματα εξαγωγής του πυρήνα του 
κυττάρου βατράχων από το περίβλημά τους και μεταφύτευσής τους σε ωοθήκες από τις 
οποίες έχει αφαιρεθεί ο πυρήνας τους. 
 
Ανά διαστήματα καταγράφτηκαν κι' άλλες προσπάθειες 
για κλωνοποίηση. Συγκεκριμένα, το 1952 οι Ρόμπερτ 
Μπριγκς και Τόμας Κινγκ πραγματοποιούν την πρώτη 
κλωνοποίηση βατράχων και το 1962 ο Άγγλος Τζον 
Γκάρντον δημιουργεί κλώνους βατράχων με κύτταρα 
ενηλίκων βατράχων. Καταγράφονται προσπάθειες 
επίσης το 1975, 1980, 1986, 1990. Το 1996, 
επιτυχημένα κλωνοποίησαν τη γνωστή προβατίνα 
'Ντόλι'' η οποία πέθανε στην ηλικία των 6 ετών. 
Παράλληλα η Προμήθεια (2003) ήταν το πρώτο 
κλωνοποιημένο άλογο, από το πρόγραμμα του 
Ινστιτούτου Αναπαραγωγικής Τεχνολογίας . 
 
Έτσι λοιπόν οδηγούμαστε στο ερώτημα με ποιους 
τομείς ασχολείται η κλωνοποίηση και εφαρμόζεται;  
Η κλωνοποίηση εφαρμόζεται στην ιατρική, στην γονιμοποίηση, στην βιοτεχνολογία, 
τροποποιημένα τρόφιμα και φυτά, ζώα. Ειδικότερα, οι εφαρμογές της στην ιατρική 
έρευνα και στη θεραπεία ασθενειών είναι από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της 
κλωνοποίησης. Η κλωνοποίηση κυττάρων για τη θεραπεία ιατρικών παθήσεων 
ονομάζεται θεραπευτική κλωνοποίηση και ρυθμίζεται νομικά. 
Με τη σημερινή τεχνολογία που υπάρχει μπορεί να παραχθεί τεχνητό δέρμα από 
κλωνοποιημένα κύτταρα για αντιμετώπιση εγκαυμάτων. Επίσης με την κλωνοποίηση 
μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά λευχαιμία και ο καρκίνος του μυελού των 
οστών. 
 
Επίσης εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση της στειρότητας. Μια από τις τεχνικές αυτές 
είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση με τη μέθοδο κατά την οποία ένα ωάριο ενώνεται με 
ένα σπερματοζωάριο εκτός του σώματος της μητέρας. Επιπρόσθετα η κλωνοποίηση 
χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του προβλήματος της πείνας και του υποσιτισμού. 
Ο υποσιτισμός είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα ειδικά για τις αναπτυσσόμενες 
χώρες του τρίτου κόσμου. Η ακραία αύξηση του πληθυσμού οξύνει το πρόβλημα για την 
ισοκατανομή των αγαθών, που απαιτεί δραστικές μεταβολές στην παγκόσμια πολιτική 
και οικονομία, όμως πολλοί αναζητούν άλλες λύσεις, όπως είναι οι νέες τεχνολογίες 
γεωργίας και τροφίμων. Είναι σημαντικό οι εξελίξεις να παρακολουθούνται όχι μόνο από 
εταιρείες, αλλά και από κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς που οφείλουν να 
αξιολογήσουν τα οφέλη και τους κινδύνους των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων και 
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να προτείνουν ουσιώδεις λύσεις. Όμως μαζί με τις παραδοσιακές βελτιώσεις, την ορθή 
γεωργική πρακτική και τη σωστή οικονομική πολιτική, μπορεί να γίνει σημαντικός 
παράγοντας στην επίτευξη καλύτερης υγείας και οικονομικής ασφάλειας για όλο τον 
κόσμο.  
 
Αβίαστα λοιπόν οδηγούμαστε σε ένα σημαντικό ερώτημα που προβληματίζει όλους. 
Ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες από την κλωνοποίηση και πώς μπορεί ο άνθρωπος 
να τις αντιμετωπίσει. Ο πιο μεγάλος φόβος είναι ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να γίνει 
κατάχρηση της τεχνολογίας της κλωνοποίησης οπότε οι επιπτώσεις μπορεί να είναι 
τρομακτικές.  
 
Το ενδιαφέρον και η ανησυχία επιστημόνων και μη εστιάζεται στο επίμαχο ζήτημα της 
κλωνοποίησης του ανθρώπου, που εγείρει πολλά ερωτήματα ηθικής τάξης. Έχουν 
εκφραστεί φόβοι ότι θα μπορούσαν να παραχθούν ανθρώπινοι κλώνοι με μόνο σκοπό 
να χρησιμοποιηθούν ως «δωρητές» οργάνων. Επίσης, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι 
πολύ σύντομα, θα υπάρχει ενδεχομένως η τεχνολογία, για να μπορεί όποιος θέλει να 
«σχεδιάσει» το παιδί του. Όλα αυτά εγείρουν ηθικά ερωτήματα τα οποία ο άνθρωπος θα 
πρέπει να προβληματιστεί για ν' αντιμετωπίσει σωστά τα προβλήματα που θα 
προκύψουν από τις πολλαπλές δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά του από τις 
γρήγορες και απρόβλεπτες εξελίξεις της Γενετικής. Με τις αλλαγές που συμβαίνουν στο 
χώρο των επιστημών και της τεχνολογίας, είναι πολύ πιθανόν, μέσα στις επόμενες 
δεκαετίες, ο τρόπος της ζωής να μετασχηματιστεί πολύ πιο θεμελιακά απ' ότι τα 
προηγούμενα χίλια χρόνια. Τα οφέλη και οι κίνδυνοι που απορρέουν από αυτό που 
ονομάζουμε «έσχατο τεχνολογικό σύνορο» προκαλούν θαυμασμό για τις δυνατότητες 
που έχει ο άνθρωπος, αλλά προκαλούν και δέος, για τις αλλαγές που μοιραία θα 
επέλθουν σε όλα τα επίπεδα του πολιτισμού. 
 
Είναι σημαντικό, να αναφερθούμε στα ηθικά διλλήματα τα οποία προέρχονται από την 
κλωνοποίηση . Πολλοί επιστήμονες άρχισαν να ασχολούνται με τα ηθικά προβλήματα 
που προέκυψαν από τα μέσα τις δεκαετίας του 1960.Την περίοδο αυτή 
εκφράστηκαν διάφορες απόψεις, οι οποίες κλιμακώθηκαν από τη πλήρη αντίθεση στην 
κλωνοποίηση έως και την απόλυτη αποδοχή της. Στο τέλος τις δεκαετίας του 1970, η 
διαμάχη για την κλωνοποίηση είχε κοπάσει, με τους περισσότερους βιολόγους να 
υποστηρίζουν ότι η αναπαραγωγή τον ανθρώπων χωρίς σεξουαλική συνεύρεση είναι 
μια φαντασία που στερείται επιστημονικής σοβαρότητας Η αναζωπύρωση του όλου 
θέματος στάθηκε ικανή να διατυπωθούν διάφορες απόψεις υπέρ και κατά της 
ανθρώπινης κλωνοποίησης. 
 
Μέτα από όλες αυτές τις αντιπαραθέσεις, δεκαπέντε κράτη θέσπισαν νόμους που 
σχετίζονται με την ανθρώπινη κλωνοποίηση. Το ζήτημα αντιμετωπίστηκε για πρώτη 
φορά από το δίκαιο της Καλιφόρνια, το οποίο απαγόρευσε την αναπαραγωγική 
κλωνοποίηση, το 1997. Από τότε το Αρκάνσας, το Κονέκτικατ, η Ιντιάνα, η Αϊόβα, η 
Μέριλαντ, η Μασαχουσέτη, το Μίσιγκαν, το Ρόουντ Άιλαντ, το Νιου Τζέρσεϋ, η Βόρεια 
Ντακότα, η Νότια Ντακότα, και η Βιρτζίνια έχουν θεσπίσει μέτρα για την απαγόρευση 
της αναπαραγωγικής κλωνοποίησης.  
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Ωστόσο, η θέση της εκκλησίας στην ορθόδοξη ηθική ενδιαφέρεται πρωτίστως για την 
πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αγνοεί τις υπόλοιπες 
μορφές της ζωής του. Εξάλλου, στην Ορθόδοξη Θεολογία υπάρχει οργανική σύνδεση 
ύλης και πνεύματος. Ο ίδιος ο Χριστός, ερχόμενος στη γη, ήταν τέλειος Θεός και τέλειος 
άνθρωπος. Έτσι, η ορθόδοξη ηθική δεν μπορεί να μείνει αμέτοχη και χωρίς να εκφέρει 
τον πνευματικό της λόγο για ένα τέτοιο ζήτημα. Στην έλλειψη πνευματικότητας βρίσκεται 
και η ρίζα πολλών από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος της εποχής μας.  
Η άποψη της Ορθόδοξης Θεολογίας για το σεβασμό της ανθρώπινης ζωής από την 
ώρα της γονιμοποίησης έρχεται σε πλήρη συμφωνία με τις απόψεις τόσο της 
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας όσο και με αυτές των περισσοτέρων προτεσταντικών 
ομολογιών. Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί ότι στο πλαίσιο της θρησκείας 
του Ισλάμ δε θεωρείται επιτρεπτή η αναπαραγωγική κλωνοποίηση, ενώ, αντίθετα, η 
θεραπευτική κλωνοποίηση είναι επιτρεπτή με τη δέουσα σημασία στη ζωή του εμβρύου. 
Ολοκληρώνοντας την ορθόδοξη θεώρηση για την κλωνοποίηση, συνοπτικά μπορούν να 
αναφερθούν τα εξής: Η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι αρνητική τόσο στην 
αναπαραγωγική όσο και στη θεραπευτική κλωνοποίηση, επειδή με τους 
πειραματισμούς στα έμβρυα παραμερίζεται η αρχή του ανθρώπινου προσώπου και 
παραβιάζεται η ιερότητα της ανθρώπινης ζωής στην έναρξή της. 
 
Μετά από τη πιο πάνω σύντομη συζήτηση για το ιστορικό της κλωνοποίησης και γενικά 
τα ηθικά διλήμματα που αντιμετωπίζονται από τις θρησκείες και όχι μόνο αποφασίσαμε 
να προχωρήσουμε σε μια έρευνα για να καταγράψουμε τις απόψεις των μαθητών της Γ’ 
Λυκείου που είχαν σαν μάθημα κατεύθυνσης τη Βιολογία.  
 
Έρευνα ανάμεσα στους μαθητές (που έχουν σαν μάθημα κατεύθυνσης τη 
Βιολογία) Λυκείων της Λεμεσού.  
Δειγματοληψία – Ανάλυση Δείγματος 
Η έρευνα έγινε σε 6 λύκεια της Λεμεσού (Λύκειο 
Αγίου Αντωνίου, Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Λύκειο 
Αγίου Σπυρίδωνα, Λύκειο Πολεμιδιών, Λύκειο 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και Λανίτειο 
Λύκειο). Η δειγματοληψία έγινε από τις 15 μέχρι 
τις 25 Ιανουαρίου. Τα ερωτηματολόγια 
μοιράστηκαν από τους μαθητές σε δύο Λύκεια 
(Λύκειο Αγίου Ιωάννη και Λύκειο Αγίου 
Αντωνίου) και στα υπόλοιπα 4 σχολεία 
μοιράστηκαν από καθηγητές που μας βοήθησαν 
στην έρευνα μας και τους οποίους ευχαριστούμε 
θερμά. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε 
μαθητές της Γ Λυκείου που είχαν σαν μάθημα 
κατεύθυνσης τη Βιολογία και έτσι είχαν μια 
πρώτη επαφή με την κλωνοποίηση. Δόθηκαν 
στο σύνολο 180 ερωτηματολόγια σε ποσοστό 42,8% (74) σε αγόρια και 57,2% (99) σε 
κορίτσια.   
Οι μαθητές σε ποσοστό 54,34%  (94) διέμεναν στο κέντρο της Λεμεσού, 39,31% (68) 
στα προάστια της Λεμεσού, και οι υπόλοιποι σε χωριά της επαρχίας Λεμεσού.   
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 Το ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη, εκ των οποίο το πρώτο μέρος ήταν 
τα γενικά στοιχεία.   

 
Αποτελέσματα  
Μέρος Β του ερωτηματολογίου  
Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από 31 δηλώσεις κλειστού τύπου (το ερωτηματολόγιο 
παρατίθεται Παράρτημα 1), στις οποίες οι ερωτούμενοι καλούνταν να δηλώσουν τη 
στάση τους, με βάση πενταβάθμια κλίμακα εκτίμησης απόψεων Likert. Οι ερωτούμενοι 
κλήθηκαν να επιλέξουν μια από τις δυνατές απαντήσεις σταθερής μορφής σε ένα 
σύνολο δηλώσεων για την κλωνοποίηση. Οι απαντήσεις εξέφραζαν το μέγεθος 
συμφωνίας ή διαφωνίας τους σε κάθε δήλωση και διαβαθμίζονταν από το «Συμφωνώ 
απόλυτα» μέχρι το «Διαφωνώ απόλυτα», με ενδιάμεσες απαντήσεις. Μέσα από τις 
δηλώσεις του ερωτηματολογίου, έγινε προσπάθεια να απαντηθούν  τα πιο κάτω 
ερευνητικά ερωτήματα:  
 
Ε1: Γνωρίζουν οι μαθητές τι είναι η κλωνοποίηση; (Δηλώσεις: 1, 2) 
Ε2: Ποια η άποψη τους για την κλωνοποίηση;  (Δηλώσεις: 3, 4, 5, 7, 17, 19) 
Ε3: Η ηθική αντιμετώπιση τους σε σχέση με την κλωνοποίηση. (Δηλώσεις: 6, 8, 9, 10, 
11, 14) 
Ε4: Ποια η άποψη τους για την κλωνοποίηση των ζώων; (Δηλώσεις: 12, 13) 
Ε5: Πως θα αντιδρούσαν αν βρίσκονταν στο δίλημμα να κλωνοποιήσουν τον εαυτό τους 
ή κάποια όργανα τους σε θέματα υγείας; (Δηλώσεις: 15, 16, 18) 
Ε6: Ποια η άποψη τους για την κλωνοποίηση οργάνων; (Δηλώσεις: 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26) 
Ε7: Ποια η πρόγνωση τους για το μέλλον της κλωνοποίησης; (Δηλώσεις:27, 28, 29, 30, 
31) 
 
Επίσης μέσα από την συσχέτιση των ερωτήσεων και την σύγκριση των μέσων όρων, 
έγινε προσπάθεια να απαντηθούν  τα πιο κάτω ερωτήματα:  
Ε8: Είναι διαφορετική η άποψη των μαθητών που πιστεύουν στην κλωνοποίηση των 
οργάνων όταν ρωτηθούν για κλωνοποίηση ακριβών αντιγράφων;  
Ε9: Ποια η άποψη των ατόμων που πιστεύουν ότι είναι σωστό να γίνεται κλωνοποίηση 
σε σχέση με την κλωνοποίηση του εαυτού τους;  
Ε10: Υπάρχουν διαφορές στις απόψεις των αγοριών από τα κορίτσια;  
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ανά ερευνητικό ερώτημα, συζήτηση και 
εξαγωγή συμπερασμάτων . Η στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων έγινε με το 
λογισμικό SPSS, αφού πρώτα  μελετήθηκε  σχετική βιβλιογραφία (1, 2, 3, 4, 5). 
Παρουσιάζονται στην συνέχεια οι 5 πίνακες (ένα για κάθε παράγοντα1 με αντίστοιχες 
ερωτήσεις ανά παράγοντα και την περιγραφική στατιστική ανάλυση που έγινε από το 
πρόγραμμα SPSS. 
 
 
 
 
                                                           
1
 Με τη λέξη παράγοντας αναφερόμαστε στην κατηγοριοποίηση των απαντήσεων με τη κλίμακα Likert 
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Ε1: Γνωρίζουν οι μαθητές τι είναι η κλωνοποίηση; (Δηλώσεις: 1, 2) 
 

Πίνακας 1: Μελέτη του ερωτήματος 1: Γνωρίζουν οι μαθητές τι είναι η κλωνοποίηση; Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά 
απαντήσεων του δείγματος, εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ. Ο.) και η τυπική απόκλιση των 
απαντήσεων (Τ. Α.) 

1. Συμφωνώ απόλυτα,  2. Συμφωνώ, 3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4. Διαφωνώ, 5. Διαφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση 1 2 3 4 5 Μ.Ο T.A. 
1 Γνωρίζω τι είναι η κλωνοποίηση.  44,9 31,3 13,6 2,8 7,4 1,97 1,17 
2 Κλωνοποίηση είναι η διαδικασία δημιουργίας ενός ή 

περισσοτέρων ακριβών αντιγράφων από ένα πρότυπο.  
48,0 32,2 12,4 3,4 4,0 1,83 1,04 

 
Στο ερώτημα που αφορά την γνώση των μαθητών στο θέμα της κλωνοποίησης 
παρατηρούμε ότι οι πλείστοι μαθητές αναγνωρίζουν τι είναι κλωνοποίηση έχοντας 
γνώσεις από το μάθημα της Βιολογίας αν και όχι αρκετά εμπεριστατωμένες,  αφού 
παρατηρείται έλλειψη γνώσεων σχετικά με το  τι προϋποθέτει. Παρόλα αυτά με τα 
εφόδια που τους παρέχει το μάθημα είναι σε θέση να απαντήσουν στο υπόλοιπο 
ερωτηματολόγιο αφού πιστεύουν πως χρησιμοποιώντας και την λογική τους αλλά και 
γνωρίζοντας σε γενικές γραμμές τι είδους διαδικασία είναι η κλωνοποίηση οι απαντήσεις 
τους θα είναι αντιπροσωπευτικές.  
Μέσα από την ανάλυση των πιο πάνω ερωτήσεων μπορούμε να εξάγουμε το 
συμπέρασμα ότι οι ερωτούμενοι μαθητές γνωρίζουν τι είναι η κλωνοποίηση και 
μπορούμε μέσα από αυτή την διαπίστωση να εξάγουμε αρκετά αποτελέσματα πιο κάτω 
σε σχέση με την ηθική αντιμετώπιση του θέματος.  
 
Ε2: Ποια η άποψη τους για την κλωνοποίηση;  (Δηλώσεις: 3, 4, 5, 7, 17, 19) 

Πίνακας 2: Μελέτη του ερωτήματος 2:  Ποια η άποψη τους για την κλωνοποίηση; Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά 
απαντήσεων του δείγματος, εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ. Ο.) και η τυπική απόκλιση των 
απαντήσεων (Τ. Α.) 

1. Συμφωνώ απόλυτα, 2. Συμφωνώ, 3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  4. Διαφωνώ,      5. Διαφωνώ απόλυτα 

  Συχνότητα (%) Μ.Ο T.A. 

Α/Α Δήλωση 1 2 3 4 5 

3 Πιστεύω ότι είναι σωστό να γίνει κλωνοποίηση στον 
άνθρωπο. 

6,3 10,8 28,4 19,3 35,2 3,66 1,24 

4 Η κλωνοποίηση θα αλλάξει προς το καλύτερο τον 
κόσμο μας και τον τρόπο ζωής μας.  

8,0 10,9 36,6 18,3 26,3 3,44 1,22 

5 Νομίζω, ότι το πρώτο θετικό βήμα προς την επιτυχή 
κλωνοποίηση του ανθρώπου έγινε με την κλωνοποίηση 
των ζώων 

19,8 29,4 29,4 13,0 8,5 2,61 1,19 

7 Νομίζω ότι τα κλωνοποιημένα άτομα θα μπορούσαν να 
έχουν μια φυσιολογική ζωή, εξάλλου πρόκειται πλέον 
για νέα άτομα.  

10,9 17,2 31,0 22,4 18,4 3,20 1,24 

17 Πιστεύω ότι η κλωνοποίηση είναι το μέλλον της 
ιατρικής επιστήμης και θα μπορούσε να αποδώσει 
πολύ καλύτερα από ότι σήμερα.  

15,7 26,4 33,7 14,6 9,6 2,76 1,17 

19 Νομίζω στο τέλος ότι όλοι θα κλωνοποιούν τα παιδιά 
τους αντί να κάνουν τα δικά τους, έτσι δεν θα 
ταλαιπωρούνται κιόλας. 

8,7 8,1 19,2 23,3 40,7 3,79 1.29 
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Μέσα από την παρατήρηση του πιο πάνω πίνακα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η 
πλειοψηφία των μαθητών υποστήριξε τη διαφωνία της με την κλωνοποίηση ανθρώπων 
και ειδικά αυτή των παιδιών, αφού μ' αυτό τον τρόπο τροποποιείται η φυσική διαδικασία 
αναπαραγωγής, επομένως κάτι που συνέδεε την οικογένεια γίνεται μια τυποποιημένη 
διαδικασία και τα παιδιά δεν θα έχουν τίποτα κοινό με τους γονείς τους και θα θεωρούν 
την κλωνοποίηση ένα μέσο να γλιτώνουν από τον "κόπο" της αναπαραγωγής. Από την 
άλλη, οι μαθητές δεν εκφέρουν ούτε θετική, ούτε αρνητική άποψη όσον αφορά την 
χρήση της κλωνοποίησης σε ιατρικά θέματα και στο ότι οι ζωές μας θα αλλάξουν προς 
το καλύτερο με την κλωνοποίηση από την στιγμή που τα άτομα θα ζουν αρμονικά, σε 
φυσιολογικούς ρυθμούς με τα κλωνοποιημένα άτομα. Επιπλέον αρκετοί παραμένουν 
ουδέτεροι για το αν η κλωνοποίηση ζώων υπήρξε θετικό βήμα για να προχωρήσουν 
στην κλωνοποίηση ανθρώπων ή για το αν ήταν όντως επιτυχείς η προσπάθεια για αυτή 
των ζώων.  
 
Δεν πρέπει όμως να αφήσουμε ασχολίαστο το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό (κοντά 
στο 40 με 50%) θεωρεί θετικό το πρώτο βήμα που έγινε με την κλωνοποίηση των ζώων 
και επιπλέον παρόμοιο ποσοστό πιστεύει ότι η κλωνοποίηση είναι το μέλλον της 
ιατρικής επιστήμης. Μέσα από αυτή την διαπίστωση μπορούμε να πούμε ότι οι μισοί 
περίπου μαθητές δεν έχουν πρόβλημα με την κλωνοποίηση και πιστεύουν ότι είναι μια 
τεχνολογική ανέλιξη της ιατρικής επιστήμης και κάτι που θα χρησιμοποιείται ευρέως στο 
μέλλον.  

 
Ε3: Η ηθική αντιμετώπιση τους σε σχέση με την κλωνοποίηση. (Δηλώσεις: 6, 8, 9, 10, 
11, 14) 
 
Σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές (πίνακας 3) σχετικά με την ηθική 
αντιμετώπιση της κλωνοποίησης παρατηρείται ότι δεν θα ήθελαν να κλωνοποιηθούν 
μεγάλες και σημαντικές προσωπικότητες της ιστορίας. Παράλληλα διαφωνούν στο να 
έχουν ακόμα ένα κλωνοποιημένο  εαυτό τους. Ακόμη υποστηρίζουν ότι μόνο ο Θεός 
μπορεί να δημιουργήσει νέες ζωές και ότι με την κλωνοποίηση θα υπήρχαν 
προβλήματα στους κοινωνικούς θεσμούς καθώς και συγχύσεις ως προς την ταυτότητα 
των ανθρώπων. Επιπρόσθετα δεν γνωρίζουν εάν ένα κλωνοποιημένο άτομο θα είχε τα 
ίδια ερεθίσματα με εμάς αφού δεν θα είχε ψυχή αλλά μόνο ζωτικά όργανα καθώς θα 
είναι ένα ακριβές αντίγραφο.  
Σαν συμπέρασμα μέσα από την πιο πάνω ανάλυση και παρατήρηση των 
αποτελεσμάτων η πλειοψηφία των μαθητών (πέραν του 60%) αντιμετωπίζει ακόμα 
κάποια ηθικά διλλήματα ή προβληματισμούς σε θέματα που μπορούν να προκύψουν με 
την κλωνοποίηση στο μέλλον (κλωνοποίηση του εαυτούς τους, ή μεγάλων 
προσωπικοτήτων της ιστορίας).  
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Πίνακας 3: Μελέτη του ερωτήματος 3: Η ηθική αντιμετώπιση τους σε σχέση με την κλωνοποίηση. Οι απαντήσεις 
είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος, εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ. Ο.) και η 
τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ. Α.) 

1. Συμφωνώ απόλυτα,    2. Συμφωνώ,      3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  4. Διαφωνώ,      5. Διαφωνώ απόλυτα 
  Συχνότητα (%) Μ.Ο T.A. 

Α/Α Δήλωση 1 2 3 4 5 

6 Θα ήθελα να μπορούσαμε να κλωνοποιούσαμε 
μεγάλες και σημαντικές προσωπικότητες της ιστορίας 
.  

11,8 13,5 21,9 18,5 34,3 3,50 1,39 

8 Μόνο ο Θεός μπορεί να δημιουργήσει νέες ζωές και 
όχι ο κάθε επιστήμονας σε ένα εργαστήρι.  

37,1 18,3 21,1 10,3 13,1 2,44 1,41 

9 Πιστεύω ότι ένα κλωνοποιημένο άτομο θα ήταν όπως 
εμάς και θα είχε τα ίδια ερεθίσματα (να ερωτευτούν το 
ίδιο άτομο ή ακόμα να έχουν τις ίδιες γευστικές 
επιθυμίες κ.α.) μαζί μας.  

10,9 28,6 29,7 19,4 11,4 2,92 1,17 

10 Πιστεύω ότι θα δημιουργούνταν πολύ μεγάλες 
συγχύσεις με την κλωνοποίηση ως προς τη ταυτότητα 
των ανθρώπων.  

41,1 26,9 19,4 7,4 5,1 2,09 1,17 

11 Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα αν είχα ακόμα ένα 
κλωνοποιημένο εαυτό μου για να μπορώ να 
προλαβαίνω τις δουλειές μου.  

10,3 9,7 16,6 28,0 35,4 3,69 1,32 

14 Πιστεύω ότι με την κλωνοποίηση θα είχαμε πρόβλημα 
στους κοινωνικούς θεσμούς (γάμο, εγκυμοσύνη, 
οικογένεια, κ.α.). Σκεφτείτε να παντρευόσασταν 
κάποιο/α και στο τέλος να καταλήγατε με τον 
κλωνοποιημένο εαυτό του/ης ή με δύο αντίγραφα του 
ιδίου/ας.  

38,8 23,6 28,0 10,1 9,6 2,28 1,33 

 
Ε4: Ποια η άποψη τους για την κλωνοποίηση των ζώων; (Δηλώσεις: 12, 13) 
 

Πίνακας 4: Μελέτη του ερωτήματος 4: Ποια η άποψη τους για την κλωνοποίηση των ζώων; . Οι απαντήσεις είναι σε 
ποσοστά απαντήσεων του δείγματος, εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ. Ο.) και η τυπική απόκλιση 
των απαντήσεων (Τ. Α.) 

1. Συμφωνώ απόλυτα,    2. Συμφωνώ,      3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  4. Διαφωνώ,      5. Διαφωνώ απόλυτα 

  Συχνότητα (%) Μ.Ο T.A. 

Α/Α Δήλωση 1 2 3 4 5 
12 Με την κλωνοποίηση των ζώων θα μπορούσαμε 

να παράγουμε περισσότερη ποσότητα ζώων για να 
μπορέσουμε να ταΐσουμε όλους τους φτωχούς. 

16,3 27,0 27,5 14,6 14,6 2,84 1,28 

13 Εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να έτρωγα 
κλωνοποιημένο ζώο. 

10,9 12,1 29,3 19,0 28,7 3,43 1,31 

 
Στο ερώτημα που αφορά την άποψη των μαθητών για την κλωνοποίηση των ζώων, η 
πλειοψηφία υποστηρίζει πως ούτε συμφωνεί, ούτε διαφωνεί. Συγκεκριμένα η 
πλειοψηφία φαίνεται στο ερώτημα για το αν θα έτρωγαν κλωνοποιημένο ζώο δεν 
εκφέρει γνώμη οπόταν φτάνουμε στο συμπέρασμα πως αφήνουν ασαφείς απαντήσεις, 
διότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν για τυχόν παρενέργειες και έτσι διατήρησαν αυτή 
τη στάση ουδετερότητας,  για το αν θα βοηθούσε η κλωνοποίηση τους φτωχούς. 
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Συγκεκριμένα θα μπορούσε κανείς να υπολογίσει ότι η ουδέτερη στάση ίσως και να 
σημαίνει αποδοχή των απαντήσεων αλλά επειδή γνωρίζουν ότι αυτό ίσως να μην είναι 
αποδεχτό, να μην το παραδέχονται στην ουσία ή απλά έλλειψη γνώσεων ή μη 
επιστημονικά εμπεριστατωμένων απαντήσεων.  

 
Ε5: Πως θα αντιδρούσαν αν βρίσκονταν στο δίλημμα να κοινοποιήσουν τον εαυτό τους ή 
κάποια όργανα τους σε θέματα υγείας; (Δηλώσεις: 15, 16, 18) 
 

Πίνακας 5: Μελέτη του ερωτήματος 5: Πως θα αντιδρούσαν αν βρίσκονταν στο δίλημμα να κοινοποιήσουν τον εαυτό τους 
ή κάποια όργανα τους σε θέματα υγείας; Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος, εμφανίζονται 
επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ. Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ. Α.) 

1. Συμφωνώ απόλυτα,    2. Συμφωνώ,      3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  4. Διαφωνώ,      5. Διαφωνώ απόλυτα 
  Συχνότητα (%) Μ.Ο T.A. 

Α/Α Δήλωση 1 2 3 4 5 

15 Νομίζω ότι στο τέλος σε κάποια χρόνια ο καθένας θα 
μπορεί να κλωνοποιεί τον εαυτό του ή κάποια όργανα 
του αν έχει πρόβλημα υγείας.  

18,4 31,3 34,6 10,1 5,6 2,53 1,08 

16 Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να κλωνοποιήσω τον 
εαυτό μου αν είχα προβλήματα υγείας, απεναντίας θα 
το επιδίωκα κιόλας αν ήταν να θεραπευτώ.  

22,0 25,4 29,9 12,4 10,2 2,63 1,24 

18 Αν είχα πρόβλημα τεκνοποίησης, δεν θα είχα κανένα 
πρόβλημα να κλωνοποιήσω ένα μωρό (έτσι θα το 
έφτιαχνα όπως ήθελα) 

9,0 14,1 17,5 17,5 41,8 3,69 1,37 

 
Με τις δηλώσεις τις οποίες μας έδωσαν οι μαθητές, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι στα 
δύο ερωτήματα περί προβλήματος υγείας οι μαθητές ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν, 
όμως στο ερώτημα αν υπήρχαν προβλήματα τεκνοποίησης διαφώνησαν κάθετα. 
Παρόλη την έλλειψη ενδιαφέροντος ή την άγνοια για λόγους υγείας  όταν αφορά το 
πρόβλημα στείρωσης ή δυσκολία τεκνοποίησης, όλοι συμφωνούν πως δεν θα το 
έκαναν. Τα αποτελέσματα αυτού του πίνακα έρχονται να επιβεβαιώσουν την ηθική 
άποψη των μαθητών και την απόρριψη μεθόδων κλωνοποίησης ακόμα και αν πρόκειται 
για την υγεία τους ή για τεκνοποίηση. Η ηθική απόρριψη έρχεται και εδραιώνεται μέσα 
από τις απαντήσεις ειδικά στη δήλωση 18 που παρατηρούμε ένα ποσοστό κοντά στο 
60% να απορρίπτει την τεκνοποίηση μέσω κλωνοποίησης.  
 
Ε6: Ποια η άποψη τους για την κλωνοποίηση οργάνων; (Δηλώσεις: 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26) 
Παρατηρούμε (πίνακας 6) ότι οι μαθητές σε ένα μεγάλο ποσοστό (γύρω στο 45%) 
συμφωνούν στο ότι με την κλωνοποίηση των οργάνων όλοι θα μπορούσαν να 
αποκτήσουν το όργανο που θα χρειάζονταν για την μεταμόσχευση σε περίπτωση 
προβλήματος υγείας. Αυτή η δήλωση υποδεικνύει στην ουσία ανώδυνα ότι δεν έχουν 
πρόβλημα με την κλωνοποίηση των οργάνων επειδή εκεί δεν θεωρούν ότι μπαίνει 
κάποιο ηθικό δίλημμα  Πιο συγκεκριμένα δεν έχουν κάποια σαφή άποψη για το αν θα 
μπορούσε να γίνει κλωνοποίηση των οργάνων τους σε όλες τις φάσεις της ηλικίας τους 
και αν θα ήταν πιο δίκαιος ο κόσμος, δηλαδή χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική 
τάξη ή η οικονομική κατάσταση. Το συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από τις 
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απαντήσεις των ερωτούμενων  είναι ότι ναι μεν δεν έχουν πρόβλημα με την 
κλωνοποίηση των οργάνων, οι συνέπειες όμως από την κλωνοποίηση δεν είναι 
ξεκάθαρες στο μυαλό τους, όπως δεν είναι ξεκάθαρες ούτε επιστημονικά . Υπάρχει 
συγχυσμένη άποψη για το ποιες θα είναι οι συνέπειες κάτι που φαίνετε στις 
περισσότερες απαντήσεις, σε αυτόν τον πίνακα η επιλογή 3 είναι πάντοτε η μεγαλύτερη 
σε ποσοστό επιλογή, κάτι που υποδηλώνει την σύγχυση ή την άγνοια για το τι θα 
συμβεί με την κλωνοποίηση των οργάνων.  

Πίνακας 6: Μελέτη του ερωτήματος 6: Ποια η άποψη τους για την κλωνοποίηση οργάνων; Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά 
απαντήσεων του δείγματος, εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ. Ο.) και η τυπική απόκλιση των 
απαντήσεων (Τ. Α.) 

1. Συμφωνώ απόλυτα,    2. Συμφωνώ,      3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  4. Διαφωνώ,      5. Διαφωνώ απόλυτα 

  Συχνότητα (%) Μ.Ο T.A. 

Α/Α Δήλωση 1 2 3 4 5 

20 Συμφωνώ με την άποψη ότι στο τέλος όλοι θα μπορούν 
να κλωνοποιούν τα όργανα τους μετά τη γέννηση τους, 
σε όλες τις φάσεις της ηλικίας τους (από εφηβεία μέχρι 
ενηλικίωση) για να τα χρησιμοποιήσουν αν παραστεί 
ανάγκη. 

14,1 23,2 35,6 14,7 12,4 2,88 1,20 

21 Πιστεύω ότι τα κλωνοποιημένα όργανα θα μπορούσαν 
να απορριφθούν πολύ πιο εύκολα από τον ανθρώπινο 
οργανισμό. 

6,8 20,9 43,5 18,1 10,7 3,05 1,05 

22 Πιστεύω ότι με την κλωνοποίηση των οργάνων θα 
εξαλειφθεί η μαύρη αγορά οργάνων.  

18,2 24,4 25,0 17,6 14,8 2,86 1,32 

23 Πιστεύω ότι με την κλωνοποίηση των οργάνων θα 
μπορούσαν όλοι να αποκτήσουν το όργανο που 
χρειάζονταν για την ανθρώπινη μεταμόσχευση  

16,9 38,4 28,8 10,7 5,1 2,60 1,81 

24 Πιστεύω ότι με την κλωνοποίηση των οργάνων θα ήταν 
πιο δίκαιος ο κόσμος και γενικά η κοινωνία σε σχέση 
με τις μεταμοσχεύσεις 

13,1 22,2 37,5 19,3 8,0 2,87 1,12 

25 Πιστεύω ότι με την κλωνοποίηση των οργάνων θα 
μπορούσαν να κάνουν μεταμοσχεύσεις μόνο οι 
πλούσιοι και αυτοί που θα είχαν μέσο.  

20,7 25,3 33,3 9,8 10,9 2,65 1,23 

26 Πιστεύω ότι με την κλωνοποίηση των οργάνων θα 
έμπαινε στη μέση ο παράγοντας οικονομική άνεση του 
πάσχοντα, και θα ήταν πλέον νόμιμο και όχι όπως 
τώρα που είναι παράνομο (μαύρη αγορά) 

14,2 33,5 34,1 9,1 9,1 2,65 1,12 

 
Ε7: Ποια η πρόγνωση τους για το μέλλον της κλωνοποίησης; (Δηλώσεις:27, 28, 29, 30, 
31) 
 
Όσον αφορά το μέλλον της κλωνοποίησης και αν θα υπήρχε διαφορετική αντιμετώπιση 
ανάμεσα στα δύο φύλα, οι μαθητές δεν έχουν απόλυτη και ολοκληρωμένη άποψη όπως 
και για την θεσμοθέτηση ηθικών φραγμών ανάμεσα τους  σε σχέση με την διαδικασία 
της κλωνοποίησης (πίνακας 7). Ενώ ξεκαθαρίζουν ότι ανάλογα με το φύλο τα 
κλωνοποιημένα άτομα θα αντιδρούσαν διαφορετικά στα ερεθίσματα και στις κοινωνικές 
υποχρεώσεις. Εδώ προκύπτει και το ερώτημα αν οι άνθρωποι θα αντιμετωπίζονταν με 
τον ίδιο τρόπο από τους γύρω τους λόγω συντηρητικότητας. Θα υπήρχε ανδροκρατία 
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και σε άλλες κοινωνίες γυναικοκρατία. Σε ότι όμως και να ρωτούνταν οι μαθητές  δεν 
μπορούσαν να απαντήσουν θετικά ή αρνητικά.  
 

Πίνακας 7: Μελέτη του ερωτήματος 7: Ποια η πρόγνωση τους για το μέλλον της κλωνοποίησης;  Οι απαντήσεις είναι σε 
ποσοστά απαντήσεων του δείγματος, εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ. Ο.) και η τυπική απόκλιση 
των απαντήσεων (Τ. Α.) 

1. Συμφωνώ απόλυτα,    2. Συμφωνώ,      3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  4. Διαφωνώ,      5. Διαφωνώ απόλυτα 

  Συχνότητα (%) Μ.Ο T.A. 

Α/Α Δήλωση 1 2 3 4 5 

27 Πιστεύω ότι με την κλωνοποίηση δεν θα υπήρχε λόγος 
για ύπαρξη δύο φύλων (αντρών και γυναικών) και θα 
υπήρχε πολύ διαφορετική αντιμετώπιση ανάμεσα στα 
δύο φύλα.  

16,5 11,9 31,3 15,9 24,4 3,20 1,73 

28 Με την κλωνοποίηση θα υπήρχαν διαφορετικά όρια 
ηθικής για το κάθε φύλο.  

14,8 13,6 37,5 17,0 17,0 3,08 1,26 

29 Πιστεύω ότι τα κλωνοποιημένα άτομα θα αντιδρούσαν 
διαφορετικά στα ερεθίσματα και στις κοινωνικές 
υποχρεώσεις ανάλογα με το φύλο τους.  

16,3 23,6 38,8 10,7 10,7 2,76 1,17 

30 Οι άνθρωποι δεν θα αντιμετωπίζονταν το ίδιο αλλά θα 
αντιμετωπίζονταν ανάλογα με το φύλο που θα ήταν.  

8,5 20,5 38,1 16,5 16,5 3,12 1,17 

31 Σε συντηρητικές κοινωνίες θα υπήρχε ανδροκρατία με 
την κλωνοποίηση και σε άλλες κοινωνίες 
γυναικοκρατία (στο τέλος μάλλον θα κυριαρχούσε το 
ένα φύλο 

17,9 13,3 32,9 16,2 19,7 3,06 1,34 

 
Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι στην ουσία τα αποτελέσματα εδώ έρχονται να 
επιβεβαιώσουν και τα αποτελέσματα του προηγούμενου πίνακα που δείχνει ότι υπάρχει 
μια μπερδεμένη άποψη για τα αποτελέσματα που θα έχουμε μέσα από την 
κλωνοποίηση, δηλαδή που θα οδηγηθεί η κοινωνία σε περίπτωση που αρχίζει να 
εφαρμόζεται ευρέως η κλωνοποίηση.  
 
Επίσης μέσα από την συσχέτιση των δηλώσεων και την σύγκριση των μέσω όρων 
γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν τα  πιο κάτω ερωτήματα:  
Ε8: Είναι διαφορετική η άποψη τους αν πρόκειται για κλωνοποίηση οργάνων ή για 
κλωνοποίηση ακριβών αντιγράφων;  
Ε9: Ποια η άποψη των ατόμων που πιστεύουν ότι είναι σωστό να γίνεται κλωνοποίηση 
σε σχέση με την κλωνοποίηση του εαυτού τους;  
Ε10: Υπάρχουν διαφορές στις απόψεις των αγοριών από τα κορίτσια;  
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Ε8: Είναι διαφορετική η άποψη τους αν πρόκειται για κλωνοποίηση οργάνων ή για 
κλωνοποίηση ακριβών αντιγράφων;  
Στον επόμενο πίνακα φαίνονται μόνο οι απαντήσεις αυτών που απάντησαν συμφωνώ 
απόλυτα ή συμφωνώ στην δήλωση: «Πιστεύω ότι με την κλωνοποίηση των οργάνων θα 
μπορούσαν όλοι να αποκτήσουν το όργανο που χρειάζονταν για την ανθρώπινη 
μεταμόσχευση». 
Θεωρήσαμε ότι αυτοί που θεωρούν θετικό το βήμα για τη κλωνοποίηση οργάνων στην 
ουσία αποδέχονται την κλωνοποίηση οργάνων και δεν θα είχαν πρόβλημα με την 
κλωνοποίηση γενικότερα. Στον πίνακα παρουσιάζονται μόνο οι δηλώσεις 15, 16 και 18 
που έχουν να κάνουν με την κλωνοποίηση του εαυτού τους για να δούμε αν διαφέρει η 
άποψη τους.  
Έγινε μετατροπή των σταθερών στο πρόγραμμα SPSS (recode) έτσι ώστε να έχουμε σε 
μια τιμή όσους συμφωνούσαν ή συμφωνούσαν απόλυτα. Στον πίνακα υπάρχουν οι 
απόψεις 87 ατόμων που συμφωνούσαν με την δήλωση.     
 

Πίνακας 8: Μελέτη του ερωτήματος 8: Είναι διαφορετική η άποψη τους αν πρόκειται για κλωνοποίηση οργάνων ή για 
κλωνοποίηση ακριβών αντιγράφων; Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος, εμφανίζονται επίσης ο 
μέσος όρος των απαντήσεων (Μ. Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ. Α.) 

1. Συμφωνώ απόλυτα,    2. Συμφωνώ,      3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  4. Διαφωνώ,      5. Διαφωνώ απόλυτα 

  Συχνότητα (%) Μ.Ο T.A. 

Α/Α Δήλωση 1 2 3 4 5 

15 Νομίζω ότι στο τέλος σε κάποια χρόνια ο καθένας θα 
μπορεί να κλωνοποιεί τον εαυτό του ή κάποια όργανα 
του αν έχει πρόβλημα υγείας.  

24,5 45,9 22,4 5,1 2,0 2,14 0,92 

16 Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να κλωνοποιήσω τον 
εαυτό μου αν είχα προβλήματα υγείας, απεναντίας θα 
το επιδίωκα κιόλας αν ήταν να θεραπευτώ.  

27,8 35,1 19,6 12,4 5,2 2,32 1,16 

18 Αν είχα πρόβλημα τεκνοποίησης, δεν θα είχα κανένα 
πρόβλημα να κλωνοποιήσω ένα μωρό (έτσι θα το 
έφτιαχνα όπως ήθελα) 

11,3 15,5 10,3 19,6 43,3 3,68 1,45 

 
Στις απαντήσεις του πίνακα 8 περιλαμβάνονται μόνο οι μαθητές που συμφωνούν με την 
κλωνοποίηση. Μπορούμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα από τις δύο πρώτες δηλώσεις 
είναι λογικά και συγκεκριμένα δείχνουν μια μεγάλη πλειοψηφία αυτών των μαθητών να 
πιστεύουν ότι σε λίγα χρόνια όλοι θα κλωνοποιούν, είτε όργανα, είτε τον εαυτό τους για 
να πιάσουν υγιή όργανα για θεραπεία. Εκεί που εντοπίζεται μεγάλη διχογνωμία είναι 
στο αν θα τεκνοποιούσαν με την κλωνοποίηση. Εκεί φαίνεται ότι μπαίνουν ηθικοί 
ενδοιασμοί και επιβεβαιώνουν τη στάση που κράτησαν όλοι οι μαθητές, ότι δηλαδή δεν 
θα ήταν θετικοί στο να τεκνοποιήσουν με κλωνοποίηση.  
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Ε9: Ποια η άποψη των ατόμων που πιστεύουν ότι είναι σωστό να γίνεται κλωνοποίηση 
σε σχέση με την κλωνοποίηση του εαυτού τους;  
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι απαντήσεις όσων απάντησαν συμφωνώ 
απόλυτα ή συμφωνώ στην δήλωση: «Νομίζω, ότι το πρώτο θετικό βήμα προς την 
επιτυχή κλωνοποίηση του ανθρώπου έγινε με την κλωνοποίηση των ζώων». 
Θεωρήσαμε ότι αυτοί που θεωρούν θετικό το βήμα για τη κλωνοποίηση στην ουσία 
αποδέχονται και την κλωνοποίηση σαν όρο και δεν θα είχαν πρόβλημα με την 
κλωνοποίηση γενικότερα. Στον πίνακα παρουσιάζονται μόνο οι δηλώσεις 15, 16 και 18 
που έχουν να κάνουν με την κλωνοποίηση του εαυτού τους για να δούμε αν διαφέρει η 
άποψη τους.  
Έγινε μετατροπή των σταθερών στο πρόγραμμα SPSS (recode) έτσι ώστε να έχουμε σε 
μια τιμή όσους συμφωνούσαν ή συμφωνούσαν απόλυτα. Στον πίνακα υπάρχουν οι 
απόψεις 98 ατόμων που συμφωνούσαν με την δήλωση.     
 

Πίνακας 9: Μελέτη του ερωτήματος 9: Ποια η άποψη των ατόμων που πιστεύουν ότι είναι σωστό να γίνεται κλωνοποίηση 
σε σχέση με την κλωνοποίηση του εαυτού τους;  
Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος, εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ. Ο.) 
και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ. Α.) 

1. Συμφωνώ απόλυτα,    2. Συμφωνώ,      3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  4. Διαφωνώ,      5. Διαφωνώ απόλυτα 

  Συχνότητα (%) Μ.Ο T.A. 

Α/Α Δήλωση 1 2 3 4 5 

15 Νομίζω ότι στο τέλος σε κάποια χρόνια ο καθένας θα 
μπορεί να κλωνοποιεί τον εαυτό του ή κάποια όργανα 
του αν έχει πρόβλημα υγείας.  

27,6 36,8 23,0 6,9 5,7 2,26 1,12 

16 Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να κλωνοποιήσω τον 
εαυτό μου αν είχα προβλήματα υγείας, απεναντίας θα 
το επιδίωκα κιόλας αν ήταν να θεραπευτώ.  

28,2 24,7 28,2 12,9 5,9 2,44 1,20 

18 Αν είχα πρόβλημα τεκνοποίησης, δεν θα είχα κανένα 
πρόβλημα να κλωνοποιήσω ένα μωρό (έτσι θα το 
έφτιαχνα όπως ήθελα) 

11,8 20,0 15,3 20,0 32,9 3,42 1,43 

 
Παρόμοια αποτελέσματα με τον πίνακα 8 έχουμε και εδώ. Σύμφωνα με τις απαντήσεις 
που έδωσαν οι μαθητές ,οι περισσότεροι συμφώνησαν πως σε κάποια χρόνια όλοι θα 
μπορούν να κλωνοποιήσουν τον εαυτό τους και ειδικά αν είχαν κάποιο πρόβλημα 
υγείας.  Κατ’ επέκταση υποστηρίζουν ότι δεν είναι πρόβλημα η κλωνοποίηση ούτε για 
τους εαυτούς τους αλλά ούτε για την κλωνοποίηση οργάνων. Ωστόσο διαφωνούν 
σχετικά με την κλωνοποίηση ενός μωρού εάν δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν.  
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Ε10: Υπάρχουν διαφορές στις απόψεις των αγοριών από τα κορίτσια;  
Μέσα από την συσχέτιση των απαντήσεων θελήσαμε να δούμε κατά πόσο διαφέρουν οι 
απαντήσεις των αγοριών από τα κορίτσια. Παραθέτουμε έτσι στον επόμενο πίνακα τον 
Μέσο Όρο των απαντήσεων που υποδηλώνει κατά κάποιο τρόπο και την τάση του 
δείγματος σε κάθε περίπτωση.  
 

Πίνακας 10: Μελέτη του ερωτήματος 10: Υπάρχουν διαφορές στις απόψεις των αγοριών από τα κορίτσια; 
Παραθέτονται για την κάθε ομάδα ο αριθμός των μαθητών (αγοριών, κοριτσιών) που απάντησαν στην 
συγκεκριμένη ερώτηση (Ν), ο μέσος όρος (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) του δείγματος.  

Δήλωση Φύλο N Μ.Ο. Τ.Α. 

Γνωρίζω τι είναι η κλωνοποίηση.  Αγόρι 73 2,08 1,267 

Κορίτσι 97 1,88 1,111 

Κλωνοποίηση είναι η διαδικασία δημιουργίας ενός ή περισσοτέρων ακριβών 
αντιγράφων από ένα πρότυπο.  

Αγόρι 73 2,03 1,202 

Κορίτσι 97 1,70 ,892 

Πιστεύω ότι είναι σωστό να γίνει κλωνοποίηση στον άνθρωπο. Αγόρι 72 3,49 1,300 

Κορίτσι 97 3,86 1,155 

Η κλωνοποίηση θα αλλάξει προς το καλύτερο τον κόσμο μας και τον τρόπο 
ζωής μας 

Αγόρι 73 3,29 1,285 

Κορίτσι 96 3,55 1,150 

Νομίζω, ότι το πρώτο θετικό βήμα προς την επιτυχή κλωνοποίηση του 
ανθρώπου έγινε με την κλωνοποίηση των ζώων 

Αγόρι 73 2,64 1,306 

Κορίτσι 97 2,59 1,097 

Θα ήθελα να μπορούσαμε να κλωνοποιούσαμε μεγάλες και σημαντικές 
προσωπικότητες της ιστορίας  

Αγόρι 73 3,29 1,467 

Κορίτσι 98 3,67 1,283 

Νομίζω ότι τα κλωνοποιημένα άτομα θα μπορούσαν να έχουν μια 
φυσιολογική ζωή, εξάλλου πρόκειται πλέον για νέα άτομα.  

Αγόρι 72 3,18 1,314 

Κορίτσι 96 3,23 1,192 

Μόνο ο Θεός μπορεί να δημιουργήσει νέες ζωές και όχι ο κάθε 
επιστήμονας σε ένα εργαστήρι.  

Αγόρι 73 2,62 1,468 

Κορίτσι 97 2,30 1,363 

Πιστεύω ότι ένα κλωνοποιημένο άτομο θα ήταν όπως εμάς και θα είχε τα 
ίδια ερεθίσματα (να ερωτευτούν το ίδιο άτομο ή ακόμα να έχουν τις ίδιες 
γευστικές επιθυμίες κ.α.) μαζί μας.  

Αγόρι 73 2,70 1,127 

Κορίτσι 97 3,09 1,182 

Πιστεύω ότι θα δημιουργούνταν πολύ μεγάλες συγχύσεις με την 
κλωνοποίηση ως προς τη ταυτότητα των ανθρώπων.  

Αγόρι 72 2,29 1,294 

Κορίτσι 97 1,95 1,064 

Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα αν είχα ακόμα ένα κλωνοποιημένο εαυτό 
μου για να μπορώ να προλαβαίνω τις δουλειές μου.  

Αγόρι 71 3,34 1,393 

Κορίτσι 98 3,96 1,218 

Με την κλωνοποίηση των ζώων θα μπορούσαμε να παράγουμε περισσότερη 
ποσότητα ζώων για να μπορέσουμε να ταΐσουμε όλους τους φτωχούς.  

Αγόρι 73 2,84 1,344 

Κορίτσι 98 2,82 1,221 

Εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να έτρωγα κλωνοποιημένο ζώο. Αγόρι 72 2,97 1,321 

Κορίτσι 95 3,82 1,194 

Πιστεύω ότι με την κλωνοποίηση θα είχαμε πρόβλημα στους κοινωνικούς 
θεσμούς (γάμο, εγκυμοσύνη, οικογένεια, κ.α.). Σκεφτείτε να 
παντρευόσασταν κάποιο/α και στο τέλος να καταλήγατε με τον 
κλωνοποιημένο εαυτό του/ης ή με δύο αντίγραφα του ιδίου/ας.  

Αγόρι 73 2,68 1,393 

Κορίτσι 98 1,97 1,222 

Νομίζω ότι στο τέλος σε κάποια χρόνια ο καθένας θα μπορεί να κλωνοποιεί 
τον εαυτό του ή κάποια όργανα του αν έχει πρόβλημα υγείας.  
 
 

Αγόρι 74 2,62 1,213 

Κορίτσι 98 2,47 ,997 
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Δήλωση Φύλο N Μ.Ο. Τ.Α. 

Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να κλωνοποιήσω τον εαυτό μου αν είχα 
προβλήματα υγείας, απεναντίας θα το επιδίωκα κιόλας αν ήταν να 
θεραπευτώ.  

Αγόρι 71 2,66 1,309 

Κορίτσι 99 2,64 1,199 

Πιστεύω ότι η κλωνοποίηση είναι το μέλλον της ιατρικής επιστήμης και θα 
μπορούσε να αποσώσει πολύ καλύτερα από ότι σήμερα.  

Αγόρι 72 2,75 1,135 

Κορίτσι 99 2,81 1,192 

Αν είχα πρόβλημα τεκνοποίησης, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να 
κλωνοποιήσω ένα μωρό (έτσι θα το έφτιαχνα όπως ήθελα) 

Αγόρι 71 3,34 1,393 

Κορίτσι 99 3,97 1,305 

Νομίζω στο τέλος ότι όλοι θα κλωνοποιούν τα παιδιά τους αντί να κάνουν τα 
δικά τους, έτσι δεν θα ταλαιπωρούνται κιόλας.  
 
 
 

Αγόρι 71 3,69 1,226 

Κορίτσι 95 3,89 1,325 

Συμφωνώ με την άποψη ότι στο τέλος όλοι θα μπορούν να κλωνοποιούν τα 
όργανα τους μετά τη γέννηση τους, σε όλες τις φάσεις της ηλικίας τους (από 
εφηβεία μέχρι ενηλικίωση) για να τα χρησιμοποιήσουν αν παραστεί ανάγκη.  

Αγόρι 72 2,76 1,216 

Κορίτσι 98 3,02 1,184 

Πιστεύω ότι τα κλωνοποιημένα όργανα θα μπορούσαν να απορριφθούν 
πολύ πιο εύκολα από τον ανθρώπινο οργανισμό.  

Αγόρι 72 3,17 1,035 

Κορίτσι 98 2,93 1,058 

Πιστεύω ότι με την κλωνοποίηση των οργάνων θα εξαλειφθεί η μαύρη 
αγορά οργάνων.  

Αγόρι 71 2,94 1,286 

Κορίτσι 99 2,77 1,308 

Πιστεύω ότι με την κλωνοποίηση των οργάνων θα μπορούσαν όλοι να 
αποκτήσουν το όργανο που χρειάζονταν για την ανθρώπινη μεταμόσχευση  

Αγόρι 72 2,61 1,108 

Κορίτσι 98 2,45 1,027 

Πιστεύω ότι με την κλωνοποίηση των οργάνων θα ήταν πιο δίκαιος ο κόσμος 
και γενικά η κοινωνία σε σχέση με τις μεταμοσχεύσεις 

Αγόρι 71 2,82 1,112 

Κορίτσι 98 2,94 1,101 

Πιστεύω ότι με την κλωνοποίηση των οργάνων θα μπορούσαν να κάνουν 
μεταμοσχεύσεις μόνο οι πλούσιοι και αυτοί που θα είχαν μέσο.  

Αγόρι 72 3,00 1,126 

Κορίτσι 97 2,42 1,257 

Πιστεύω ότι με την κλωνοποίηση των οργάνων θα έμπαινε στη μέση ο 
παράγοντας οικονομική άνεση του πάσχοντα, και θα ήταν πλέον νόμιμο και 
όχι όπως τώρα που είναι παράνομο (μαύρη αγορά) 

Αγόρι 72 2,76 1,144 

Κορίτσι 98 2,55 1,076 

Πιστεύω ότι με την κλωνοποίηση δεν θα υπήρχε λόγος για ύπαρξη δύο 
φύλων (αντρών και γυναικών) και θα υπήρχε πολύ διαφορετική 
αντιμετώπιση ανάμεσα στα δύο φύλα.  

Αγόρι 72 3,49 1,321 

Κορίτσι 97 3,00 1,384 

Με την κλωνοποίηση θα υπήρχαν διαφορετικά όρια ηθικής για το κάθε 
φύλο.  

Αγόρι 70 3,11 1,257 

Κορίτσι 99 3,07 1,256 

Πιστεύω ότι τα κλωνοποιημένα άτομα θα αντιδρούσαν διαφορετικά στα 
ερεθίσματα και στις κοινωνικές υποχρεώσεις ανάλογα με το φύλο τους.  

Αγόρι 72 2,82 1,155 

Κορίτσι 99 2,73 1,185 

Οι άνθρωποι δεν θα αντιμετωπίζονταν το ίδιο αλλά θα αντιμετωπίζονταν 
ανάλογα με το φύλο που θα ήταν.  

Αγόρι 71 3,11 1,237 

Κορίτσι 98 3,14 1,131 

Σε συντηρητικές κοινωνίες θα υπήρχε ανδροκρατία με την κλωνοποίηση 
και σε άλλες κοινωνίες γυναικοκρατία (στο τέλος μάλλον θα κυριαρχούσε 
το ένα φύλο) 

Αγόρι 70 3,41 1,346 

Κορίτσι 96 2,80 1,295 

Παρόλο που σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ αγοριών και 
κοριτσιών στις απόψεις τους υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που υπάρχει 
αρκετή διαφορά. Απλά εδώ θα βρούμε αυτές τις δηλώσεις και μετά με T test για 
ανεξάρτητες ομάδες θα δούμε αν μπορούμε να γενικεύσουμε στον πληθυσμό για όλους 
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τους μαθητές. Ειδικότερα στις δηλώσεις εάν πίστευαν πως ήταν σωστό να γίνεται 
κλωνοποίηση στον άνθρωπο και αν μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει ζωή υπάρχει αρκετή 
διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Παράλληλα στις δηλώσεις αν είχαν πρόβλημα να 
έτρωγαν ένα κλωνοποιημένο ζώο, αν θα είχαν πρόβλημα να κλωνοποιήσουν ένα μωρό 
σε περίπτωση στειρότητας και πως τα κλωνοποιημένα όργανα θα γίνονταν πιο εύκολα 
αποδεκτά από τον ανθρώπινο οργανισμό, οι απόψεις των δύο φύλων διαφέρουν πάρα 
πολύ. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε πως αυτές οι δηλώσεις ισχύουν όχι μόνο στους 
μαθητές του σχολείου αλλά γενικά σε όλες τις μονάδες του πληθυσμού. Επίσης στις 
δηλώσεις αν θα κλωνοποιήσουμε μεγάλες και σημαντικές προσωπικότητες της ιστορίας, 
αν το κλωνοποιημένο άτομο θα είχε τα ίδια ερεθίσματα και αν θα είχαν πρόβλημα να 
κλωνοποιήσουν τον εαυτό τους για να προλάβαιναν τις δουλειές τους αν θα 
κλωνοποιούσαν τα όργανα τους από την γέννηση τους έως την ενηλικίωσή τους για να 
χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ανάγκης, τα κορίτσια συμφώνησαν ακόμη 
περισσότερο από τα αγόρια. Αυτό φαίνεται έντονα σε όλες τις πιο πάνω δηλώσεις. 
Τέλος τα αγόρια είναι της άποψης ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη διάκριση ανάμεσα στα 
δύο φύλα αφού θα επικρατούσε ανδροκρατία ιδιαίτερα στις πιο συντηρητικές κοινωνίες 
αφού με την κλωνοποίηση δεν θα υπάρχει λόγος ύπαρξης των δύο φύλων. 
 
Μέσα από τα πιο πάνω αποτελέσματα βλέπουμε ότι στις δηλώσεις που είναι 
μαυρισμένες στον πίνακα 10 πρέπει να διενεργηθεί ένα στατιστικό τεστ για να δούμε 
κατά πόσο τα αποτελέσματα μπορούν να γενικευτούν και στον πληθυσμό. Τα μέχρι 
τώρα σχόλια που είχαμε αναφέρει για τις διαφορές αφορούσαν το δείγμα και θέλουμε να 
δούμε αν μέσα από αυτή την ανάλυση μπορούμε να γενικεύσουμε και στο πληθυσμό, 
δηλαδή για όλους τους μαθητές. Τα αποτελέσματα του t – test, φαίνονται στον επόμενο 
πίνακα και στους επόμενους δύο. Ακολουθεί μια μικρή ανάλυση για το t – test. 
 
Έλεγχος Τ test για ανεξάρτητα δείγματα (Independent-sample t-test): Όταν δεν 
υπάρχει καμία σχέση μεταξύ των μετρήσεων στα δύο δείγματα / ομάδες. Ο έλεγχος Τ 
για ανεξάρτητα δείγματα χρησιμοποιείται για τη σύγκριση των μέσων όρων δύο ομάδων 
που έχουν επιλεγεί ανεξάρτητα το ένα από το άλλο (τα υποκείμενα σε κάθε ομάδα 
διαφέρουν). Υπάρχουν δύο είδη 
ελέγχου τ για ανεξάρτητα δείγματα:  

 Ίσης διακύμανσης (equal 
variance)  

Ο έλεγχος Τ για ανεξάρτητα 
δείγματα με ίση διακύμανση 
χρησιμοποιείται όταν ο αριθμός των 
υποκειμένων σε κάθε ομάδα είναι ίσος ή η διακύμανση (variance) των δύο ομάδων είναι 
όμοια Επ. Σημαντικότητας στο «Levene τεστ» p >.05 

 Διαφορετικής διακύμανσης (unequal variance).  
Ο έλεγχος Τ για ανεξάρτητα δείγματα με διαφορετική 
διακύμανση χρησιμοποιείται όταν ο αριθμός των υποκειμένων 
σε κάθε ομάδα είναι διαφορετικός ΚΑΙ η διακύμανση των δύο 
ομάδων είναι επίσης διαφορετική Επίπεδο σημαντικότητας 
στο «Levene τεστ» p <.05  
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Τα δείγματα μας είναι ανεξάρτητα και θέλουμε να τα συγκρίνουμε έτσι επιλέξαμε να 
κάνουμε αυτό το t – test (Νικολάου, Αντωνίου, 2014) 

Πίνακας 11: T test για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να γενικεύσουμε τις διαφορές στον πληθυσμό 
Independent Samples Test 

 
Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Πιστεύω ότι είναι σωστό να γίνει 
κλωνοποίηση στον άνθρωπο. 

Equal variances assumed 1,704 ,194 -1,950 167 ,053 

Equal variances not 
assumed   

-1,916 142,385 ,057 

Θα ήθελα να μπορούσαμε να 
κλωνοποιούσαμε μεγάλες και σημαντικές 
προσωπικότητες της ιστορίας  

Equal variances assumed 2,150 ,144 -1,829 169 ,069 

Equal variances not 
assumed   

-1,794 142,930 ,075 

Μόνο ο Θεός μπορεί να δημιουργήσει νέες 
ζωές και όχι ο κάθε επιστήμονας σε ένα 
εργαστήρι.  

Equal variances assumed 1,495 ,223 1,454 168 ,148 

Equal variances not 
assumed   

1,439 148,733 ,152 

Πιστεύω ότι ένα κλωνοποιημένο άτομο θα 
ήταν όπως εμάς και θα είχε τα ίδια 
ερεθίσματα (να ερωτευτούν το ίδιο άτομο 
ή ακόμα να έχουν τις ίδιες γευστικές 
επιθυμίες κ.α.) μαζί μας.  

Equal variances assumed ,439 ,508 -2,196 168 ,029 

Equal variances not 
assumed   

-2,211 158,928 ,028 

Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα αν είχα 
ακόμα ένα κλωνοποιημένο εαυτό μου για 
να μπορώ να προλαβαίνω τις δουλειές μου.  

Equal variances assumed 5,166 ,024 -3,080 167 ,002 

Equal variances not 
assumed   

-3,014 138,341 ,003 

Εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να 
έτρωγα κλωνοποιημένο ζώο. 

Equal variances assumed ,123 ,726 -4,345 165 ,000 

Equal variances not 
assumed   

-4,285 144,310 ,000 

Πιστεύω ότι με την κλωνοποίηση θα είχαμε 
πρόβλημα στους κοινωνικούς θεσμούς 
(γάμο, εγκυμοσύνη, οικογένεια, κ.α.). 
Σκεφτείτε να παντρευόσασταν κάποιο/α 
και στο τέλος να καταλήγατε με τον 
κλωνοποιημένο εαυτό του/ης ή με δύο 
αντίγραφα του ιδίου/ας.  

Equal variances assumed 6,213 ,014 3,566 169 ,000 

Equal variances not 
assumed 

  

3,498 143,268 ,001 

Αν είχα πρόβλημα τεκνοποίησης, δεν θα 
είχα κανένα πρόβλημα να κλωνοποιήσω 
ένα μωρό (έτσι θα το έφτιαχνα όπως 
ήθελα) 

Equal variances assumed 1,126 ,290 -3,025 168 ,003 

Equal variances not 
assumed   

-2,993 144,843 ,003 

Πιστεύω ότι με την κλωνοποίηση των 
οργάνων θα μπορούσαν να κάνουν 
μεταμοσχεύσεις μόνο οι πλούσιοι και αυτοί 
που θα είχαν μέσο.  

Equal variances assumed 5,976 ,016 3,085 167 ,002 

Equal variances not 
assumed   

3,136 161,138 ,002 

Πιστεύω ότι με την κλωνοποίηση δεν θα 
υπήρχε λόγος για ύπαρξη δύο φύλων 
(αντρών και γυναικών) και θα υπήρχε πολύ 
διαφορετική αντιμετώπιση ανάμεσα στα 
δύο φύλα.  

Equal variances assumed ,141 ,708 2,301 167 ,023 

Equal variances not 
assumed   

2,317 156,827 ,022 

Σε συντηρητικές κοινωνίες θα υπήρχε 
ανδροκρατία με την κλωνοποίηση και σε 
άλλες κοινωνίες γυναικοκρατία (στο τέλος 
μάλλον θα κυριαρχούσε το ένα φύλο 

Equal variances assumed ,707 ,402 2,959 164 ,004 

Equal variances not 
assumed   

2,941 145,437 ,004 

 
Από τα αποτελέσματα του πίνακα μπορούμε να γενικεύσουμε τις διαφορές (το p-value, 
(sig 2 tailed) είναι μικρότερο από 0.05 που σημαίνει ότι μπορούμε να αποδεχτούμε ότι 
έχουμε διαφορές στους μέσους όρους των διαφορετικών ομάδων του δείγματος και 
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μπορούν να γενικευτούν) που είχαμε μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στον πληθυσμό και 
έτσι να πούμε ότι γενικά αγόρια και κορίτσια έχουν διαφορετικές ιδέες στις πιο κάτω 
δηλώσεις:   

 Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα αν είχα ακόμα ένα κλωνοποιημένο εαυτό μου για να 
μπορώ να προλαβαίνω τις δουλειές μου (τα κορίτσια διαφωνούν περισσότερο με αυτήν 
την άποψη από ότι τα αγόρια). 

 Εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να έτρωγα κλωνοποιημένο ζώο (και πάλι τα κορίτσια 
φαίνεται να διαφωνούν περισσότερο από τα αγόρια που μπορούμε να πούμε ότι έχουν 
μια πιο ουδέτερη στάση σε αυτή τη δήλωση). 

 Πιστεύω ότι με την κλωνοποίηση θα είχαμε πρόβλημα στους κοινωνικούς θεσμούς 
(γάμο, εγκυμοσύνη, οικογένεια, κ.α.). Σκεφτείτε να παντρευόσασταν κάποιο/α και στο 
τέλος να καταλήγατε με τον κλωνοποιημένο εαυτό του/ης ή με δύο αντίγραφα του 
ιδίου/ας (τα κορίτσια συμφωνούν περισσότερο από τα αγόρια σε αυτή την δήλωση) 

 Αν είχα πρόβλημα τεκνοποίησης, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να κλωνοποιήσω ένα 
μωρό (έτσι θα το έφτιαχνα όπως ήθελα). Και πάλι τα κορίτσια διαφωνούν περισσότερο 
και είναι πιο έντονη η διαφωνία τους σε αυτή την δήλωση από ότι τα αγόρια.  

 Πιστεύω ότι με την κλωνοποίηση των οργάνων θα μπορούσαν να κάνουν 
μεταμοσχεύσεις μόνο οι πλούσιοι και αυτοί που θα είχαν μέσο. Τα κορίτσια τείνουν να 
συμφωνήσουν περισσότερο από τα αγόρια σε αυτή την δήλωση. Πιστεύω ότι με την 
κλωνοποίηση δεν θα υπήρχε λόγος για ύπαρξη δύο φύλων (αντρών και γυναικών) και 
θα υπήρχε πολύ διαφορετική αντιμετώπιση ανάμεσα στα δύο φύλα. Τα αγόρια 
διαφωνούν περισσότερο σε αυτήν την άποψη εκεί που τα κορίτσια κρατούν μια πιο 
ουδέτερη στάση.  

 Σε συντηρητικές κοινωνίες θα υπήρχε ανδροκρατία με την κλωνοποίηση και σε άλλες 
κοινωνίες γυναικοκρατία (στο τέλος μάλλον θα κυριαρχούσε το ένα φύλο). Τα αγόρια 
φαίνεται να διαφωνούν περισσότερο σε αυτήν την άποψη εκεί που τα κορίτσια κρατούν 
μια πιο ουδέτερη στάση.   
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Γενικά συμπεράσματα από την έρευνα 
Μέσα από την συζήτηση των αποτελεσμάτων μπορούμε να καταλήξουμε στα πιο κάτω 
γενικά συμπεράσματα:  

 Οι μαθητές γνωρίζουν τι είναι η κλωνοποίηση 

 Οι μισοί περίπου μαθητές δεν έχουν πρόβλημα (ούτε ηθικά διλήμματα) με την 
κλωνοποίηση και πιστεύουν ότι είναι μια τεχνολογική ανέλιξη της ιατρικής επιστήμης 
και κάτι που θα χρησιμοποιείται ευρέως στο μέλλον.  

 Ένα μεγάλο ποσοστό (κοντά στο 40 με 50%) θεωρεί θετικό το πρώτο βήμα που 
έγινε με την κλωνοποίηση των ζώων και επιπλέον παρόμοιο ποσοστό πιστεύει ότι η 
κλωνοποίηση είναι το μέλλον της ιατρικής επιστήμη.  

 Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των μαθητών (πέραν του 60%) αντιμετωπίζει ακόμα 
κάποια ηθικά προβλήματα σε θέματα που μπορούν να προκύψουν με την 
κλωνοποίηση στο μέλλον (κλωνοποίηση του εαυτούς τους, ή μεγάλων 
προσωπικοτήτων της ιστορίας). 

 Το αίσθημα της ηθικής απόρριψης έρχεται και εδραιώνεται μέσα από τις απαντήσεις 

ειδικά στη δήλωση 18 που παρατηρούμε ένα ποσοστό κοντά στο 60% να 

απορρίπτει την τεκνοποίηση μέσω κλωνοποίησης.  

 Υπάρχει συγχυσμένη άποψη για το ποιες θα είναι οι συνέπειες 

 Διαφωνούν σχετικά με την κλωνοποίηση ενός μωρού εάν δεν μπορούν να 

τεκνοποιήσουν, ακόμα και οι μαθητές που συμφωνούν με την κλωνοποίηση 

οργάνων και γενικά την κλωνοποίηση.  

 Σε αρκετές δηλώσεις υπάρχει έντονη η διαφορά των απόψεων των κοριτσιών σε 
σχέση με τα αγόρια, κάτι που μπορούμε να γενικεύσουμε σε όλους τους μαθητές της 
Γ Λυκείου των σχολείων που έλαβαν μέρος στην έρευνα.  

 Οι 180 μαθητές του δειγματοληπτικού συνόλου αν και αποτελούν σημαντικό αριθμό, 
στατιστικά αποδεκτό, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εκπροσωπούν τις απόψεις 
του συνόλου της μαθητικής κοινότητας της Κύπρου. Αναγνωρίζεται η ανάγκη για 
επανάληψη της δομημένες αυτής έρευνας σε Παγκύπρια κλίμακα για διεύρυνση των 
συμπερασμάτων σε επίπεδο νησιού. 
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Για την ιστορική και θεωρητική μας ενημέρωση πήραμε πληροφορίες από τις πιο κάτω 
ιστοσελίδες στο διαδίκτυο: 

1. Ερευνητικές εργασίες από την ιστοσελίδα : www.bioethics.gr 

2. Η κλωνοποίηση υπό το πρίσμα της Ορθόδοξου  Βιοηθικής . Σημειώσεις από την 

διδακτορική διατριβή του Αρχιμανδρίτη Μακάριου Γκρινιεζάκη. 

3. Ερευνητικές εργασίες από την ιστοσελίδα: www.wikipedia.org  

4. H υποβοηθούμενη αναπαραγωγή του ανθρώπου και η Ορθόδοξη Χριστιανική Ηθική. 

Σημειώσεις από τη Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα Θεολογίας  Α.Π.Θ από το Βασίλειο 

Γ. Φαναράς. 

5. Ερευνητικές εργασίες από την ιστοσελίδα : www.jetpress.org  

6. Ερευνητικές εργασίες από την ιστοσελίδα : www.cloneorgans.com 

7. Στάση και απόψεις των επαγγελματιών υγείας  απέναντι στα ζητήματα της σύγχρονης  

γενετικής μηχανικής στον άνθρωπο. Διδακτορική Διατριβή Θεολόγου- Νοσηλευτή 

Γεώργιου Κατσιμίνγκα – Αθήνα 2009.  

8. Ερευνητικές εργασίες από την ιστοσελίδα : www.synapses.co.uk   

Για την ανάλυση του ερωτηματολογίου και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
σημαντικές πληροφορίες πήραμε από τα πιο κάτω:  

1. Νικολάου Νικόλας, 2014, σημειώσεις για SPSS, Λύκειο Αγίου Αντωνίου, Λεμεσός.   
2. Παναγιώτης Αντωνίου, 2014, Σημειώσεις μαθήματος: Μεθοδολογία στην εκπαιδευτική 

έρευνα, CIIM, 2014.  
3.  ‘SPSS Instruction Manual’, University of Waterloo, Department of Statistics and 

Actuarial Science, September 1, 1998 
4. www.spss.com 
5. Ερευνητικές εργασίες από την ιστοσελίδα: www.nikolas-nikolaou.webnode.gr  
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Παράρτημα 1: Ερωτηματολόγιο.  

Ερωτηματολόγιο 
 
 

Θέμα:   Μαθητικό βαρόμετρο για την ηθική και επιστημονική θεώρηση της κλωνοποίησης σε 
μαθητές 4 λυκείων της Λεμεσού.  
 

 Η κλωνοποίηση παρόλο που αποτελεί επιστημονικό τομέα, η συσχέτιση της με την 

βιοηθική και την θρησκεία είναι αναπόφευκτη.  Σκοπός της μελέτης, είναι η ιστορική αναδρομή 

της κλωνοποίησης παρουσιάζοντας τα στάδια και την εξέλιξή της σε παγκόσμια κλίμακα.  

Η δική μας έρευνα ευελπιστεί να προσθέσει γνώση στο όλο ζήτημα. Διεξάγεται από 

ομάδα μαθητών του Λυκείου Αγίου Αντωνίου, σε συνεργασία με τους καθηγητές της φυσικής, 

της βιολογίας και των θρησκευτικών και με την υποστήριξη εξωτερικών παραγόντων.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 31 ερωτήσεις – δηλώσεις στις οποίες καλείστε να 

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

συμπληρώσετε τις δηλώσεις με ειλικρίνεια.  Στη 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. Συμφωνώ απόλυτα,    2. Συμφωνώ,      3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 

4. Διαφωνώ,      5. Διαφωνώ απόλυτα 

 

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

ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική ανταπόκριση σας.  

 

Φύλο:           1. αγόρι,  

2. κορίτσι. 

 Τόπος: Διαμονής:  

1. Διαμένω μέσα στη πόλη της Λεμεσού κοντά στο κέντρο 

2. Διαμένω στη πόλη Λεμεσού στα περίχωρα  

3. Διαμένω σε χωριό σε απόσταση μικρότερη των 30 χλμ από τη Λεμεσό  

4. Διαμένω σε χωριό σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 χλμ από τη Λεμεσό  
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Α/Α Δηλώσεις Απάντηση  

1.  Γνωρίζω τι είναι η κλωνοποίηση.  
 

1   2   3    4   5  

2.  Κλωνοποίηση είναι η διαδικασία δημιουργίας ενός ή περισσοτέρων 
ακριβών αντιγράφων από ένα πρότυπο.  
 

 
1   2   3    4   5 

3.  Πιστεύω ότι είναι σωστό να γίνει κλωνοποίηση στον άνθρωπο. 
 

1   2   3    4   5 

4.  Η κλωνοποίηση θα αλλάξει προς το καλύτερο τον κόσμο μας και τον τρόπο 
ζωής μας.  
 

 
1   2   3    4   5 

5.  Νομίζω, ότι το πρώτο θετικό βήμα προς την επιτυχή κλωνοποίηση του 
ανθρώπου έγινε με την κλωνοποίηση των ζώων 
 

 
1   2   3    4   5 

6.  Θα ήθελα να μπορούσαμε να κλωνοποιούσαμε μεγάλες και σημαντικές 
προσωπικότητες της ιστορίας  
 

 
1   2   3    4   5 

7.  Νομίζω ότι τα κλωνοποιημένα άτομα θα μπορούσαν να έχουν μια 
φυσιολογική ζωή, εξάλλου πρόκειται πλέον για νέα άτομα.  
 

 
1   2   3    4   5 

8.  Μόνο ο Θεός μπορεί να δημιουργήσει νέες ζωές και όχι ο κάθε επιστήμονας 
σε ένα εργαστήρι.  
 

 
1   2   3    4   5 

9.  Πιστεύω ότι ένα κλωνοποιημένο άτομο θα ήταν όπως εμάς και θα είχε τα 
ίδια ερεθίσματα (να ερωτευτούν το ίδιο άτομο ή ακόμα να έχουν τις ίδιες 
γευστικές επιθυμίες κ.α.) μαζί μας.  
 

 
 
1   2   3    4   5 

10.  Πιστεύω ότι θα δημιουργούνταν πολύ μεγάλες συγχύσεις με την 
κλωνοποίηση ως προς τη ταυτότητα των ανθρώπων.  
 

 
1   2   3    4   5 

11.  Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα αν είχα ακόμα ένα κλωνοποιημένο εαυτό μου 
για να μπορώ να προλαβαίνω τις δουλειές μου.  
 

 
1   2   3    4   5 

12.  Με την κλωνοποίηση των ζώων θα μπορούσαμε να παράγουμε 

περισσότερη ποσότητα ζώων για να μπορέσουμε να ταΐσουμε όλους τους 

φτωχούς.  

 
 
1   2   3    4   5 

13.  Εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να έτρωγα κλωνοποιημένο ζώο. 
 

1   2   3    4   5 

14.  Πιστεύω ότι με την κλωνοποίηση θα είχαμε πρόβλημα στους κοινωνικούς 
θεσμούς (γάμο, εγκυμοσύνη, οικογένεια, κ.α.). Σκεφτείτε να 
παντρευόσασταν κάποιο/α και στο τέλος να καταλήγατε με τον 
κλωνοποιημένο εαυτό του/ης ή με δύο αντίγραφα του ιδίου/ας.  
 

 
 
 
1   2   3    4   5 

15.  Νομίζω ότι στο τέλος σε κάποια χρόνια ο καθένας θα μπορεί να κλωνοποιεί 
τον εαυτό του ή κάποια όργανα του αν έχει πρόβλημα υγείας.  
 

 
1   2   3    4   5 
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Α/Α Δηλώσεις 

 

Απάντηση  

16.  Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να κλωνοποιήσω τον εαυτό μου αν είχα 
προβλήματα υγείας, απεναντίας θα το επιδίωκα κιόλας αν ήταν να 
θεραπευτώ.  
 

 
1   2   3    4   5 

17.  Πιστεύω ότι η κλωνοποίηση είναι το μέλλον της ιατρικής επιστήμης και θα 
μπορούσε να αποσώσει πολύ καλύτερα από ότι σήμερα.  
 

1   2   3    4   5 

18.  Αν είχα πρόβλημα τεκνοποίησης, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να 
κλωνοποιήσω ένα μωρό (έτσι θα το έφτιαχνα όπως ήθελα) 
 

 
1   2   3    4   5 

19.  Νομίζω στο τέλος ότι όλοι θα κλωνοποιούν τα παιδιά τους αντί να κάνουν τα 
δικά τους, έτσι δεν θα ταλαιπωρούνται κιόλας.  
 

 
1   2   3    4   5 

20.  Συμφωνώ με την άποψη ότι στο τέλος όλοι θα μπορούν να κλωνοποιούν τα 
όργανα τους μετά τη γέννηση τους, σε όλες τις φάσεις της ηλικίας τους (από 
εφηβεία μέχρι ενηλικίωση) για να τα χρησιμοποιήσουν αν παραστεί ανάγκη.  
 

 
 
1   2   3    4   5 

21.  Πιστεύω ότι τα κλωνοποιημένα όργανα θα μπορούσαν να απορριφθούν 
πολύ πιο εύκολα από τον ανθρώπινο οργανισμό.  

 
1   2   3    4   5 

22.   Πιστεύω ότι με την κλωνοποίηση των οργάνων θα εξαλειφθεί η μαύρη 
αγορά οργάνων.  
 

 
1   2   3    4   5 

23.  Πιστεύω ότι με την κλωνοποίηση των οργάνων θα μπορούσαν όλοι να 
αποκτήσουν το όργανο που χρειάζονταν για την ανθρώπινη μεταμόσχευση  
 

 
1   2   3    4   5 

24.  Πιστεύω ότι με την κλωνοποίηση των οργάνων θα ήταν πιο δίκαιος ο 
κόσμος και γενικά η κοινωνία σε σχέση με τις μεταμοσχεύσεις 
 

 
1   2   3    4   5 

25.  Πιστεύω ότι με την κλωνοποίηση των οργάνων θα μπορούσαν να κάνουν 
μεταμοσχεύσεις μόνο οι πλούσιοι και αυτοί που θα είχαν μέσο.  
 

 
1   2   3    4   5 

26.  Πιστεύω ότι με την κλωνοποίηση των οργάνων θα έμπαινε στη μέση ο 

παράγοντας οικονομική άνεση του πάσχοντα, και θα ήταν πλέον νόμιμο και 

όχι όπως τώρα που είναι παράνομο (μαύρη αγορά) 

 
 
1   2   3    4   5 

27.  Πιστεύω ότι με την κλωνοποίηση δεν θα υπήρχε λόγος για ύπαρξη δύο 
φύλων (αντρών και γυναικών) και θα υπήρχε πολύ διαφορετική 
αντιμετώπιση ανάμεσα στα δύο φύλα.  
 

 
 
1   2   3    4   5 

28.  Με την κλωνοποίηση θα υπήρχαν διαφορετικά όρια ηθικής για το κάθε 
φύλο.  
 

1   2   3    4   5 

29.  Πιστεύω ότι τα κλωνοποιημένα άτομα θα αντιδρούσαν διαφορετικά στα 
ερεθίσματα και στις κοινωνικές υποχρεώσεις ανάλογα με το φύλο τους.  
 

 
1   2   3    4   5 
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Α/Α Δηλώσεις 

 

Απάντηση  

30.  Οι άνθρωποι δεν θα αντιμετωπίζονταν το ίδιο αλλά θα αντιμετωπίζονταν 
ανάλογα με το φύλο που θα ήταν.  
 

 
1   2   3    4   5 

31.  Σε συντηρητικές κοινωνίες θα υπήρχε ανδροκρατία με την κλωνοποίηση και 
σε άλλες κοινωνίες γυναικοκρατία (στο τέλος μάλλον θα κυριαρχούσε το ένα 
φύλο 
  

 
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 Αντωνίου  
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Παράρτημα 2: Αφίσα  

 
 


