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Η συγγραφέας Ιφιγένεια Στακινού βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο του παρόντος έργου 

είναι αποτέλεσμα προσωπικής εργασίας και ότι έχει γίνει η κατάλληλη αναφορά στις 

εργασίες τρίτων, όπου κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο, σύμφωνα με τους κανόνες της 

ακαδημαϊκής δεοντολογίας. 

Υπογραφή: 

Ημερομηνία: 
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«… όπως δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τη ζωή,    

με τον ίδιο τρόπο δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά από τον 

θάνατο…»  

Grollman, 1995  
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Περίληψη 

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της συνύπαρξης 

διαισθητικών και επιστημονικών αντιλήψεων στην έννοια του θανάτου. Ο θάνατος και 

η απώλεια που τον συνοδεύει είναι καίρια ζητήματα που απασχολούν τον άνθρωπο 

μέσα στο πέρασμα των αιώνων και έχει υπάρξει αντικείμενο έρευνας από πολλούς 

μελετητές.  Για την υλοποίηση της έρευνας, συμμετείχαν 150 άτομα- 50 παιδιά (Μ.Ο.= 

144), 50 ενήλικες (Μ.Ο.= 264) και 50 ηλικιωμένοι (Μ.Ο.= 774). Η έρευνα διεξάχθηκε 

με την χρήση υποθετικών συλλογισμών που αφορούσαν την έννοια του θανάτου. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι και στις τρεις ηλικιακές ομάδες, οι δύο 

κατηγορίες αντιλήψεων, διαισθητικών και επιστημονικών, μπορούν να συνυπάρξουν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά 

 Θάνατος 

 Συνύπαρξη 

 Διαισθητικές αντιλήψεις 

 Επιστημονικές αντιλήψεις  
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Abstract  

The subject of this study is the coexistence of intuitive and scientific perceptions of the 

concept of death. Death and loss that accompanies it are key issues of concern to people 

over the centuries and have been the subject of many scholars. To carry out the survey, 

150 participants were taken- 50 children (Μ=144), 50 adults (Μ=264) and 50 elderly 

people (Μ=774). The research was conducted using hypothetical reasoning about the 

concept of death. The results of the survey showed that, these two categories of 

perceptions, it is possible to coexist, not only in adults and the elderly people but also 

in children. 
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Πρόλογος 

Το θέμα της πτυχιακής μου εργασίας προέκυψε από την επιλογή μεταξύ άλλων 

τεσσάρων θεμάτων τα οποία πρότεινε ο υπεύθυνος καθηγητής. Μολονότι και τα πέντε 

προτεινόμενα θέματα ήταν εξίσου ενδιαφέροντα, υπήρχαν πολλοί λόγοι που επέλεξα 

το συγκεκριμένο θέμα.  

Το θέμα του θανάτου και της γενικότερης κατανόησής του είναι κάτι που με απασχολεί 

από πολύ μικρή ηλικία. Ανέκαθεν με ενδιέφερε να μάθω τι συμβαίνει σε έναν νεκρό 

οργανισμό και «που πηγαίνει ένας άνθρωπος όταν πεθαίνει». Φυσικά αυτός δεν ήταν ο 

μοναδικός λόγος που αποφάσισα να ερευνήσω το ζήτημα αυτό. Μεγάλη σημασία είχε 

για μένα να ερευνήσω και τις αντιλήψεις και πεποιθήσεις άλλων ατόμων, ιδιαίτερα των 

παιδιών. Στην έρευνά μου, φυσικά, δεν περιορίστηκα μόνο στα παιδιά αλλά 

συμπεριέλαβα άτομα και από άλλες δύο ηλικιακές ομάδες, τους ενήλικες και τους 

ηλικιωμένους.  

Ωστόσο, και λόγω της φοίτησής μου σε ένα παιδαγωγικό τμήμα αλλά και λόγω του ότι 

η μελέτη του τρόπου σκέψης των παιδιών αποτελούσε για μένα –εξαρχής- μεγάλο 

ενδιαφέρον και πρόκληση,  ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσα στην ηλικιακή ομάδα των 

παιδιών και στις αντιλήψεις που έχουν διαμορφώσει για ένα τόσο περίπλοκο ζήτημα 

που αντιμετωπίζεται ακόμα ως ένα θέμα ταμπού από την ελληνική κοινωνία και το 

ελληνικό σχολείο.  

Βέβαια, χωρίς τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων, η διεξαγωγή της έρευνάς μου θα ήταν 

αδύνατη και γι’ αυτό τους χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σημαντικό ρόλο στην 

υλοποίηση της έρευνας έπαιξαν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, οι ενήλικες και οι 

ηλικιωμένοι διότι ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν και αφιέρωσαν ένα σημαντικό μέρος 

του χρόνου τους, καθώς και τα ίδια τα παιδιά που μου έδωσαν την ευκαιρία να γνωρίσω 

πτυχές τις σκέψεις τους αλλά και για το χαμόγελο που μου χάρισαν στο τέλος της 

έρευνας. Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δασκάλους, των σχολείων που 

επισκέφθηκα, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν.  

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Φιλιώ Γεωργιάδου 

που ήταν η μέντοράς μου σε όλη τη διάρκεια της πτυχιακής και φυσικά στον καθηγητή 

μου κύριο Δημήτρη Πνευματικό για την εμπιστοσύνη του και την πολύτιμη βοήθεια 

που μου πρόσφερε.  
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Εισαγωγή – Θεωρητική τεκμηρίωση του ζητήματος 

Η ιστορία της ανθρώπινης ανάπτυξης, από την στιγμή της γέννησης μέχρι την στιγμή 

του θανάτου, αποτελεί μια αλληλουχία κρίσιμων αναπτυξιακών αλλαγών, οι οποίες 

είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του κάθε ανθρώπου. Υπό μια έννοια η εξέλιξη 

εμπεριέχει την απώλεια καθώς απαιτεί από το άτομο να αφήσει πίσω του το οικείο και 

γνώριμο, προκειμένου να αναζητήσει και να κατακτήσει το καινούργιο και άγνωστο 

που ανοίγεται μπροστά του. Η απώλεια, λοιπόν, είναι αναπόσπαστο μέρος της ίδιας της 

ζωής και σε μικρές δόσεις, η απώλεια, η έλλειψη, είναι κατά κάποιον τρόπο η 

κινητήριος δύναμη της δημιουργίας, της σκέψης, της φαντασίας, της επιθυμίας 

(Θανοπούλου, 2012).  

Το εύρος που καλύπτουν οι απώλειες είναι μεγάλο και κυμαίνεται από το παιχνίδι ή το 

αγαπημένο κατοικίδιο ζωάκι που χάνει ένα μικρό παιδί, την μετανάστευση της 

οικογένειας, το διαζύγιο, μια σοβαρή ασθένεια που απειλεί το ίδιο το άτομο, τα μαζικά 

ατυχήματα, τους φόνους, τους πολέμους, έως την εξαιρετικά επώδυνη απώλεια ενός 

αγαπημένου προσώπου εξαιτίας του θανάτου (Χατζηνικολάου, 2009). Ο θάνατος 

συχνά τέμνει τον χρόνο λειτουργώντας ως ορόσημο στη ζωή ενός ατόμου ή μιας 

οικογένειας. Υπάρχει μια ζωή που εκτυλισσόταν πριν συμβεί η απώλεια και αυτή που 

ακολουθεί μετά την απώλεια.  

Ο φόβος του θανάτου είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και αποτελεί το πρωταρχικό 

κίνητρο της ανθρώπινης δραστηριότητας, «…μιας δραστηριότητας προορισμένης, 

κατά κύριο λόγο, να αποφεύγει τη μοιρολατρία του θανάτου και να την ξεπερνάει 

αρνούμενη, κατά κάποιο τρόπο, ότι ο θάνατος είναι ο τελικός προορισμός του 

ανθρώπου» (Becker, 1973, 17). Ο Becker (όπως αναφέρει η Λεονταρή, 2015), 

υποστηρίζει πως ένας από τους τρόπους που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για να 

αντιμετωπίσει τον φόβο του θανάτου συμβολικά, είναι η δημιουργία του πολιτισμού. 

Οι διάφοροι πολιτισμοί προσφέρουν στους ανθρώπους έναν τρόπο αντιμετώπισης του 

υπαρξιακού άγχους, εξυψώνοντάς τους πάνω από τον υπόλοιπο έμβιο κόσμο και 

ανασυγκροτώντας την πραγματικότητα με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχουν ένα 

αντίδοτο στη συνειδητοποίηση ότι ζούμε σε έναν κόσμο, στον οποίο η μόνη 

βεβαιότητα είναι ο θάνατος (Λεονταρή, 2015).  
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Οι άνθρωποι δεν είναι πρόθυμοι να μιλήσουν ανοιχτά για τη ζωή και τον θάνατο σε 

προσωπικό επίπεδο, ιδιαίτερα μπροστά σε παιδιά. Μέχρι το 1970 περίπου, επικρατούσε 

η άποψη ότι το παιδί θα πρέπει να προστατευθεί από την οδύνη που προκαλεί η 

απώλεια, από την επίγνωση του θανάτου και από τις συναισθηματικές αντιδράσεις των 

ατόμων που πενθούν (Λεονταρή, 2015). Οι ενήλικες πάσχιζαν να εφεύρουν τρόπους 

να προστατέψουν τα παιδιά, με το να τους αποκρύπτουν την αρρώστια και τον θάνατο, 

για να μην τους προκαλέσουν άσκοπο πόνο. Αυτού του είδους η αντιμετώπιση, όμως, 

είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της εμπιστοσύνης του παιδιού στους ενήλικες, πολλές 

παρανοήσεις για το τι πραγματικά συμβαίνει στον θάνατο, μια αύξηση της αίσθησης 

της απομόνωσης στο παιδί και της αίσθησής του ότι οι άλλοι ελαχιστοποιούν την 

σημασία της απώλειας (Λεονταρή, 2015).  

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το θέμα του θανάτου και της απώλειας, 

απασχολεί τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία. Ο Leaman (όπως αναφέρει η Λεονταρή, 

2015), τονίζει πως οι υπαρξιακές ερωτήσεις, ερωτήσεις που αφορούν το νόημα και τη 

φύση της ζωής, απασχολούν όλα τα παιδιά, τα οποία συχνά νιώθουν την ανάγκη να 

μιλήσουν για τον θάνατο, ιδιαίτερα όταν βιώνουν τον θάνατο ενός προσφιλούς 

προσώπου.  
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Η κατανόηση της έννοιας του θανάτου  

Η κατανόηση του θανάτου είναι ένα θέμα που παραμένει λεπτό τόσο για τους ενήλικες 

όσο και για τα παιδιά. Πολλοί ενήλικες είναι απρόθυμοι να μιλήσουν με τα παιδιά τους 

για το θέμα του θανάτου. Ωστόσο, ένας μεγάλος αριθμός παιδιών, που συμμετείχαν σε 

σχετικές έρευνες, όταν ρωτήθηκαν αν έχουν σκεφτεί ποτέ τον θάνατο απάντησαν 

καταφατικά (Χατζηνικολάου, 2009). Σημαντικό ρόλο στην κατανόηση της έννοιας του 

θανάτου παίζουν η νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, η 

προσωπικότητά του, το περιβάλλον όπου ζει καθώς και οι προσωπικές εμπειρίες του 

σε σχέση με τον θάνατο.  

Ο Kane (Lazar & Torney- Purta, 1991) υποστήριξε πως για να υπάρξει μια 

ολοκληρωμένη και ώριμη κατανόηση της έννοιας του θανάτου, θα πρέπει να υπάρξει 

κατανόηση των υποεννοιών της έννοιας αυτής. Οι υποέννοιες αυτές είναι τέσσερις και 

είναι η καθολικότητα, η αιτιότητα, η μη αναστρεψιμότητα και η μη λειτουργικότητα 

(Hoffman & Strauss, 1985, Slaughter & Griffiths, 2007) και παρουσιάζονται 

παρακάτω:   

Καθολικότητα (universality) 

Η καθολικότητα περιλαμβάνει την αντίληψη της ιδέας από το παιδί ότι ο θάνατος είναι 

κάτι το καθολικό και το αναπόφευκτο και ότι κάποια στιγμή και το ίδιο το παιδί θα 

πεθάνει. Οι περισσότερες έρευνες που διεξήχθησαν, έδειξαν ότι τα περισσότερα παιδιά 

ηλικίας 6-7 χρόνων και άνω κατανοούν αυτήν την υποέννοια.   

Αιτιότητα (causality) 

Με τον όρο αιτιότητα, εννοούμε την κατανόηση από το παιδί, των πραγματικών αιτιών 

που προκαλούν έναν θάνατο. Έρευνες έδειξαν ότι ορισμένα μικρά παιδιά αποδίδουν 

τον θάνατο σε εσωτερικά αίτια, ενώ άλλα τον αποδίδουν σε εξωτερικά αίτια (π.χ. 

πυροβολήθηκε). 

Μη αναστρεψιμότητα (irreversibility) 

Περιλαμβάνει την ικανότητα του παιδιού να αντιληφθεί ότι ο νεκρός δεν μπορεί να 

επιστρέψει στη ζωή. Οι έρευνες έχουν δείξει διάφορα αποτελέσματα. Κάποιες 

υποστηρίζουν ότι σχεδόν κάθε παιδί στην ηλικία των 4 χρόνων θεωρεί τον θάνατο ως 

κάτι το μη αναστρέψιμο, ενώ άλλες έρευνες υποστηρίζουν το αντίθετο. 
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Μη λειτουργικότητα (nonfunctionality)  

Η υποέννοια της μη λειτουργικότητας αναφέρεται στην ικανότητα του παιδιού να 

αντιληφθεί ότι όλες οι βιολογικές, φανταστικές, συναισθηματικές και γνωστικές 

λειτουργίες έχουν διακοπεί. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε (Lazar & Torney- Purta, 

1991), τα 2/3 παιδιών ηλικίας 5-10 χρόνων έδειχναν να κατανοούν απόλυτα την 

διαδικασία της μη λειτουργικότητας. Παιδιά μικρότερης ηλικίας κατανοούν κυρίως την 

παύση των βιολογικών λειτουργιών των νεκρών, ενώ παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας 

κατανοούν την παύση συναισθηματικών και γνωστικών λειτουργιών.  

Επίσης, στη βιβλιογραφία ως διακριτές υποέννοιες του θανάτου έχουν μελετηθεί: 

 Η κάποιας μορφής συνέχιση της ζωής, η οποία αναφέρεται στην ύπαρξη της 

ψυχής ξεχωριστά από το σώμα ή στην μετενσάρκωση, αποτελώντας μια 

συνέχεια του νεκρού προσώπου πέρα από το σώμα (Corr, 1995. Speece & 

Brent, 1984). 

 Η προχωρημένη ηλικία έχει μελετηθεί από τους Schonfeld και Smilansky 

(1989) και αναφέρεται στην κατανόηση από τα παιδιά των βιολογικών 

αλλαγών, από τη γέννηση ως την προχωρημένη ηλικία και το θάνατο 

(Schonfeld &Smilansky, 1989). 

Ωστόσο, ελάχιστες έρευνες έχουν μελετήσει και τα τέσσερα υποσύνολα της έννοιας 

του θανάτου, μαζί. Η Smilansky (1989) μέσα από μια έρευνά της σε παιδιά του Ισραήλ, 

έδειξε ότι τα υποσύνολα που είναι πρωτίστως κατανοητά είναι της μη 

αναστρεψιμότητας και της μη λειτουργικότητας, σε αντίθεση με παιδιά της Αμερικής. 

Τέτοιες μελέτες, υποστηρίζουν την υπόθεση ότι οι υποέννοιες του θανάτου 

κατακτούνται με διαφορετικό, κάθε φορά, τρόπο. Τρεις από τις υποέννοιες  

κατανοούνται καλύτερα όταν σχετίζονται με τον θάνατο ανθρώπων. Αντίθετα η 

υποέννοια της μη λειτουργικότητας γίνεται περισσότερο κατανοητή όταν σχετίζεται με 

τον θάνατο ζώων. Φαίνεται δηλαδή ότι τα παιδιά πρώτα κατανοούν τον θάνατο ενός 

ζώου και στη συνέχεια τον θάνατο ενός ανθρώπου. Αυτό, ίσως οφείλεται στο γεγονός 

ότι τα παιδιά έρχονται πιο συχνά σε επαφή με νεκρά ζώα παρά με νεκρούς ανθρώπους. 

Έρευνες έδειξαν ότι στην Δυτική Ευρώπη, τα παιδιά κατανοούν και συνδέουν την 

αιτιότητα και την μη λειτουργικότητα με την φυσική και υπερφυσική κατανόηση του 
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θανάτου, ενώ στην Ανατολική Ασία φαίνεται να στηρίζονται κυρίως σε φυσικές όψεις 

και αιτιατές εξηγήσεις (Lee, Kim, Choi & Koo, 2014).  

Παρότι υπάρχει μια μικρή διαφωνία για το ακριβές χρονικό πλαίσιο ανάπτυξης, 

υπάρχει μια γενική ομοφωνία ότι τα παιδιά μικρότερης ηλικίας αντιλαμβάνονται 

πρωτίστως τα βιολογικά γεγονότα, ενώ τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας είναι ικανά να 

δώσουν μεταφυσικές και θρησκευτικές εξηγήσεις για την έννοια του θανάτου. Τα 

παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές δομές και διαδικασίες όσον αφορά 

την αντίδραση- ανταπόκρισή τους στον θάνατο. Συνήθως, κατανοούν πολλά 

περισσότερα από όσα μπορούν να εκφράσουν λεκτικά (Lazar & Torney- Purta, 1991).  

H ηλικία και το γνωστικό επίπεδο των παιδιών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

αντίληψη και κατανόηση εννοιών όπως είναι ο θάνατος και η μεταθανάτια ζωή. 

Σύμφωνα με τον Piaget, τα άτομα κληρονομούν μια μέθοδο νοητικής λειτουργίας που 

τους δίνει τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στο περιβάλλον σχηματίζοντας 

γνωστικές δομές. Η πεποίθηση ότι τα μικρά παιδιά οδηγούνται στο λάθος και στη 

σύγχυση, στηρίζεται στην έλλειψη ικανότητας για πραγματικές νοητικές ενέργειες 

(Cole & Cole, 2011). 

Ο Kronick (1985), όπως αναφέρει η Λεονταρή (2015) επισημαίνει ότι πέρα από τις 

αφαιρετικές ικανότητες που χρειάζεται να έχει το παιδί για να κατανοήσει την έννοια 

του θανάτου, θα πρέπει να κατέχει τις έννοιες του χρόνου, του χώρου, της αιτιότητας, 

του αποχωρισμού και του τελεσίδικου. Τα παιδιά κάτω των τριών ετών δεν έχουν τις 

μεταγνωστικές δεξιότητες που χρειάζονται για να κάνουν την διάκριση ανάμεσα στα 

φαινόμενα και την πραγματικότητα ενώ τα παιδιά κάτω των έξι ετών δεν κατανοούν 

ότι ο θάνατος είναι ένα γεγονός οριστικό και μη- αναστρέψιμο (Λεονταρή, 2015). 
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Μεταθανάτιες πεποιθήσεις  

Η φυσική και η γνωστική προέλευση των μεταθανάτιων πεποιθήσεων έχει μελετηθεί 

μέσα από διάφορες έρευνες που επικεντρώνονται κυρίως στην αναπαράσταση του 

ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή (Pereira, Faisca & de Sa- Saraiva, 2012).  

Οι τιμές και οι δοξασίες που προφέρονταν και εξακολουθούν να προσφέρονται στους 

ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή μαρτυρούν την πίστη της ύπαρξης μιας «άλλης 

ζωής». Το γεγονός αυτό έχει παρατηρηθεί χιλιάδες χρόνια πριν, με την εμφάνιση του 

Homo sapiens neanderthalensis, ενός υποείδους του Homo sapiens, ο οποίος μαζί με 

τα άτομα που είχαν φύγει από τη ζωή έθαβε και φαγητό, όπλα και άνθη, 

υποδηλώνοντας την πίστη στην μεταθανάτια ζωή (Βιολογία Γ΄ Λυκείου, σελ. 149). 

Ο Όμηρος διαχωρίζει την ψυχή σε κυρίως ψυχή και σε θυμό που είναι η ψυχή μας ως 

φορέας ψυχικών και πνευματικών ιδιοτήτων. Κατά τον Όμηρο, το σώμα είναι ο 

άνθρωπος καθαυτός, που φθείρεται με τον θάνατο. Η ψυχή μετά θάνατον γίνεται σκιά 

ωχρή, χωρίς αξία, που πλανάται στον Άδη κι ύστερα εξανεμίζεται, χάνεται 

(Σκουμπουρδή, 2006).  

Υπέρ της αθανασίας της ψυχής τάσσονται οι Ορφικοί, οι Πυθαγόρειοι και οι 

Πλατωνικοί. Οι θεωρίες τους συγγενεύουν πολύ με την μεταγενέστερη χριστιανική 

θεωρία περί ψυχής. Κοινή σε όλους είναι η άποψη ότι η ψυχή είναι «ουσία άυλη, 

άφθαρτη και αθάνατη», «κάτι το αόρατον, ασώματον, πάγκαλον και θείον», γι’ αυτό 

είναι αθάνατη (Σκουμπουρδή, 2006).  

Κοινό σημείο των αρχαίων πολιτισμών ήταν η διαπίστωση ότι όλοι οι λαοί, παρά τις 

όποιες άλλες διαφορές που τους χαρακτήριζαν, είχαν μια κοινή αντίληψη, ότι η 

ανθρώπινη ψυχή επιζεί μετά τον θάνατο και μάλιστα ότι η μεταθανάτια εμπειρία της 

είναι αρκετά σημαντική, όπως και η εμπειρία της γήινης ζωής της (Βεκρής και συν., 

2009). 

Στον δυτικό κόσμο κατά την περίοδο του μεσαίωνα, απασχολούν την φαντασία του 

ανθρώπου όχι η εμπειρία του θανάτου καθαυτή όσο η μετά θάνατον ζωή και οι φόβοι 

και οι προσδοκίες που συνδέονται με αυτήν (Ρασιδάκη, 2016). Έχει ενδιαφέρον ότι οι 

αρνητικές φαντασιώσεις του υπερπέραντος υπερισχύουν σε αριθμό και είναι σαφώς πιο 

εντυπωσιακές από τις θετικές. Σε οράματα και αφηγήσεις η εμπειρία του θανάτου 

αποδίδεται ως η επίπονη περιπλάνηση της ψυχής –«migration anima»- σε έναν 
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ενδιάμεσο κόσμο και ως το πέρασμα στο επέκεινα πάνω από μια γέφυρα ή με την 

βοήθεια μιας βάρκας (Ρασιδάκη, 2016).  

Η μεσαιωνική αντίληψη του επέκεινα ορίζει τα όρια μεταξύ των δύο κόσμων ως 

διαπερατά: πιστεύεται ότι οι άνθρωποι που φεύγουν από τη ζωή παρεμβαίνουν στην 

καθημερινότητα των ζωντανών είτε για να τους προφυλάξουν είτε για να τους 

βλάψουν. Πρόκειται για μια πεποίθηση που κυριαρχεί καθόλη τη διάρκεια του 

μεσαίωνα και που έχει ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή να 

είναι παρόντες στη σκέψη των ζωντανών κατά έναν τρόπο πιο χειροπιαστό από την 

απλή ενθύμηση (Ρασιδάκη, 2016). Γι’ αυτόν το λόγο έχουν χαρακτηριστεί από τους 

μελετητές μια «σημαντική κοινωνική παρουσία» και μια «διακριτή ηλικιακή ομάδα», 

με συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα. Παρεμβαίνουν στην καθημερινότητα 

των ζωντανών για να συμβουλέψουν, να προστατέψουν, να επανορθώσουν ή και να 

εκδικηθούν.  

Ο Δ. Σ. Λουκάτος παρουσιάζει αναφορές που γίνονται σχετικά με τις νεκρικές 

τελετουργίες στο έργο του Ιωάννη Χρυσοστόμου. Κατηγοριοποιεί τις τελετουργίες του 

θανάτου στις κατηγορίες πριν από την τελετή (ύστατες στιγμές, ψυχορράγημα), μετά 

την τελετή (φροντίδα και φύλαξη του νεκρού), κατά τη διάρκεια της ταφής (εκφορά, 

ενταφιασμός), μετά την ταφή και τα μνημόσυνα (Ρασιδάκη, 2016).  

Τα έθιμα του θανάτου αποβλέπουν στο να εξασφαλίσουν στην ψυχή μια ανώδυνη 

μετάβαση και «ζωή» στον νέο της τόπο. Αλλά και για το νεκρό σώμα χρειάζονται 

φροντίδες, όσο ο δεσμός του με την ψυχή δεν διακόπηκε. Ο άνθρωπος που έχει φύγει 

από τη ζωή κινδυνεύει από τους βλαπτικούς δαίμονες ως τις 40 μέρες του. Μαζί του 

όμως κινδυνεύει και η οικογένεια και η κοινωνία, είτε από το μίασμα του εκλιπόντος 

είτε από το ίδιο το εκλιπών άτομο που κάποτε γίνεται νεκροδαίμων και βλάπτει ή 

εκδικείται. Τα οστά, ο τάφος, η ίδια η γη της ταφής κρατούν πάντα κάτι από την ύπαρξη 

του ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή και γίνονται ο συγκεκριμένος χώρος των 

αιώνιων συναντήσεών του με τους ζωντανούς (Λουκάτος, 2015). 

Η έρευνα των παραδοσιακών διαισθήσεων και αιτιών σχετικά με τους ανθρώπους που 

έχουν φύγει από τη ζωή έχει απασχολήσει και τον χώρο της ψυχολογίας και έρευνας 

τα τελευταία χρόνια. Όλα τα πειράματα διάφορων πολιτισμών παρείχαν τα ίδια 

αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παραδοσιακή διαίσθηση (Hodge, 
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2017) οι άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή παραμένουν ζωντανοί, εξακολουθούν 

να αντιλαμβάνονται, να σκέφτονται και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Επίσης 

είναι σε θέση να θυμούνται γεγονότα και καταστάσεις και να έχουν ακόμα το αίσθημα 

της επιθυμίας. Η νοητική τους ζωή συνεχίζεται και μετά τον βιολογικό τους θάνατο. 

Ωστόσο, οι κοινότυπες βιολογικές καταστάσεις, όπως η λειτουργία της ομιλίας, 

παύουν. Οι άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή, πλέον, ούτε τρώνε ούτε 

αναπτύσσονται φυσιολογικά. Αυτή η διαίσθηση παραμένει σταθερή από την παιδική 

ηλικία έως την ενηλικίωση. Η πιο κοινή αντίληψη αυτών των ευρημάτων, σύμφωνα με 

την παραδοσιακή διαίσθηση, είναι ότι ακόμα και μετά τον θάνατο, ο νους του ατόμου 

που έχει φύγει από τη ζωή, εξακολουθεί να λειτουργεί (Hodge, 2017). Αυτό είναι 

παράδοξο για δύο λόγους. Αφενός, μέσα από αυτήν την αντίληψη, προκύπτει μια 

μακροχρόνια υπόθεση ότι οι μεταθανάτιες πεποιθήσεις ήταν απλώς προϊόν μάθησης 

ενός πολιτισμού και αφετέρου ότι ο θάνατος δεν θεωρείται το τέλος του ανθρώπου. 

Σύμφωνα με την πρώτη υπόθεση, τα στοιχεία υπαινίσσονται ένα εσωτερικό γνωστικό 

συστατικό που υπογραμμίζει την οντογένεση των μεταθανάτιων πεποιθήσεων. 

Λαμβάνοντας υπόψη μας, τις πολιτισμικές επιδράσεις πολλών συγκεκριμένων 

μεταθανάτιων πεποιθήσεων, δεν χρειάζεται να πείσουμε τα παιδιά ότι, πιθανώς, οι 

άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή εξακολουθούν να επιβιώνουν. Σύμφωνα με τον 

δεύτερο λόγο, η πεποίθηση ότι ο θάνατος δεν θεωρείται το τέλος της ζωής, εμφανίζεται 

αυτό- αντιφατική.  

Θρησκευτική αντίληψη 

Η θρησκευτική αντίληψη για τον θάνατο (Hodge, 2017) υποστηρίζει ότι ένας άνθρωπος 

που έχει φύγει από τη ζωή, εξακολουθεί να υπάρχει ως μια πνευματική ολότητα. Η 

φύση της πνευματικής ολότητας είναι σκόπιμα ασαφής και πολιτιστικά ουδέτερη. 

Ωστόσο, η αντίληψη βασίζεται στη διπλή υπόσταση και παρουσιάζει το άτομο που έχει 

φύγει από τη ζωή ως εξαϋλωμένο. Το παιδί συλλαμβάνει τη θρησκευτική αντίληψη του 

θανάτου αφού πρώτα κατακτήσει την κοσμική αντίληψη μέσα από την έκθεσή του σε 

θρησκευτικές πεποιθήσεις και τελετουργικά που τις συνοδεύουν. Καθώς το παιδί 

αλληλοεπιδρά κυρίως με ενήλικες και παρακολουθεί τις θρησκευτικές και νεκρώσιμες 

τελετές συλλαμβάνει την ιδέα του πως είναι πιθανό να επιβιώσει κανείς μετά θάνατον 

μέσα από την πολιτισμική όψη της δικής του θρησκείας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία 

το παιδί αποκτά τη θρησκευτική αντίληψη του θανάτου.  
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Υπαρξιακή αντίληψη 

Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή κατά τη στιγμή του θανάτου ενός σώματος, το άτομο 

ξεκινά το ταξίδι του προς την μεταθανάτια ζωή ή συνεχίζει τον κύκλο της αναγέννησής 

του. Συγκεκριμένα, αυτή η αλλαγή τοποθεσίας που περιγράφεται, αναπαρίσταται 

νοητικά και συναντάται στα άτομα που πενθούν. Δεν είναι δηλαδή ένας οντολογικός 

ισχυρισμός της μεταθανάτιας ζωής (Hodge, 2017).  

Κοινωνική αντίληψη 

Η αντίληψη του κοινωνικού θανάτου σχετίζεται με την απώλεια της κοινωνικής 

ταυτότητας και της κοινωνικής σύνδεσης. Το κοινωνικά νεκρό άτομο δεν θεωρείται 

κοινωνικά ικανό να συνεχίσει την κοινωνική αλληλεπίδραση. Κοινωνικά νεκρό μπορεί 

να καταστεί ένα άτομο είτε πριν είτε μετά από έναν βιοϊατρικό θάνατο (Hodge, 2017).  

Λαϊκή- βιολογική αντίληψη 

Η λαϊκή- βιολογική αντίληψη του θανάτου απευθύνεται στο πως οι άνθρωποι 

ενστικτωδώς κατανοούν τον θάνατο και διαφοροποιούν τα άτομα που βρίσκονται στη 

ζωή από τα άτομα που έχουν φύγει από τη ζωή. Οι ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν ότι η 

λαϊκή αντίληψη του θανάτου έχει κάποια υποσύνολα- όπως έχουν αναφερθεί και 

παραπάνω-, την καθολικότητα, την αιτιότητα, την μη αναστρεψιμότητα και την παύση 

των ζωτικών λειτουργιών (Hodge, 2017). Η αποδοχή αυτών των υποσυνόλων γίνεται 

κλιμακωτά, με την καθολικότητα να είναι από τα πρώτα υποσύνολα που υιοθετούνται 

από την ηλικία των τεσσάρων χρόνων και την αιτιότητα να είναι από τα τελευταία που 

υιοθετείται μεταξύ των επτά και δώδεκα χρόνων και εξαρτάται από την εμπειρία που 

έχει το παιδί πάνω στον θάνατο μεταξύ άλλων παραγόντων.  
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Συνύπαρξη φυσικών και υπερφυσικών αντιλήψεων  

Η κοινή αντίληψη ότι οι φυσικές και υπερφυσικές αντιλήψεις είναι ασυμβίβαστες, είναι 

ανακριβής στο χώρο της ψυχολογίας. Υπάρχουν σημαντικά στοιχεία ότι τα ίδια άτομα 

χρησιμοποιούν τόσο φυσικές όσο και υπερφυσικές αντιλήψεις για την ερμηνεία των 

ίδιων γεγονότων και ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους και οι δύο αντιλήψεις 

συνυπάρχουν στο μυαλό του ίδιου ατόμου (Evans, Harris, Legare & Rosengren, 2012). 

Έρευνες υποστηρίζουν ότι η συλλογιστική για τα υπερφυσικά φαινόμενα είναι μια 

αναπόσπαστη και διαχρονική πτυχή της ανθρώπινης γνώσης (Evans et al., 2012). 

Όσον αφορά τις έννοιες φυσικές και υπερφυσικές  που αποδίδονται στις αντιλήψεις, 

αξίζει να αναφερθεί πως ο όρος φυσικές αναφέρεται σε παρατηρήσιμα και εμπειρικά 

επαληθεύσιμα φαινόμενα του φυσικού ή υλικού κόσμου ενώ ο όρος υπερφυσικές 

αναφέρεται σε φαινόμενα που παραβιάζουν, λειτουργούν ή διακρίνονται έξω από τη 

σφαίρα του πραγματικού κόσμου ή των φυσικών νόμων (Evans et al., 2012). 

Παρά την διπλή υπόσταση των αντιλήψεων (φυσικών και υπερφυσικών), λίγα είναι 

γνωστά σχετικά με το πώς οι φυσικές και υπερφυσικές αντιλήψεις αναπτύσσονται μαζί 

και σε ποιο βαθμό, τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά. Η κατανόηση της  

συνύπαρξης των αντιλήψεων αυτών είναι μια γνωστική αναπτυξιακή προσπάθεια και 

αφορά ερωτήματα γνωστικής εκμάθησης, κοινωνικοποίησης και αλληλεπίδρασης 

γνώσης και πολιτισμού (Evans et al., 2012).  

Οι φυσικές και υπερφυσικές εξηγήσεις εξαρτώνται και από τα διάφορα πολιτισμικά 

πλαίσια. Για παράδειγμα, σχετικά με την προέλευση των ειδών, οι Αμερικάνοι και οι 

Ευρωπαίοι πολίτες, αφενός, υποστηρίζουν την ύπαρξη ενός δημιουργού (π.χ. ο Θεός 

δημιούργησε τους ανθρώπους) και αφετέρου την εξελικτική πορεία των ειδών (π.χ. οι 

άνθρωποι προήλθαν από την εξέλιξη διαφορετικών ειδών ζωντανών οργανισμών, 

Evans, 2001). Παρομοίως, όσον αφορά τις ασθένειες και τον τρόπο μετάδοσής τους, 

παρόμοιες εξηγήσεις φυσικές και υπερφυσικές έχουν δοθεί (Evans et al., 2012). Τέλος, 

μολονότι οι άνθρωποι αν και περιορίζουν τον θάνατο όλων των ζωντανών οργανισμών, 

ως κάτι το βιολογικά αναπόφευκτο, υπάρχουν θρησκευτικές παραδόσεις που πιστεύουν 

στην ύπαρξη μιας μεταθανάτιας ζωής, τουλάχιστον για το ανθρώπινο είδος (Astuti & 

Harris, 2008; Harris & Gimenez, 2005; Talwar, Harris & Schleifer, 2011). 
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Ωστόσο, υπάρχουν έρευνες (Bloom, 1992; Dawkins, 2006; Preston & Epley, 2009) που 

υποστηρίζουν ότι οι φυσικές με τις υπερφυσικές αντιλήψεις βρίσκονται απέναντι η μία 

από την άλλη, βασιζόμενες στην υπόθεση ότι οι επιστημονικές αντιλήψεις ίσως τελικά 

να υπερτερούν εξαιτίας της υπεροχής τους και εξαιτίας του γεγονότος ότι παρέχουν 

εμπειρικά ελεγμένες εξηγήσεις σε διάφορα φαινόμενα. Αυτή η άποψη ενισχύεται και 

από το γεγονός ότι όσο η τεχνολογία εξελίσσεται, οι θρησκευτικές και υπερφυσικές 

αντιλήψεις θα αρχίσουν να αντικαθίσταται από τις φυσικές (Norris & Inglehart, 2004). 

Μια εναλλακτική άποψη υποστηρίζει πως οι φυσικές και υπερφυσικές αντιλήψεις δεν 

επικαλύπτουν η μία την άλλη καθώς χρησιμοποιούνται για να εξηγήσουν διαφορετικά 

είδη φαινομένων (Biema, 2006; Gould, 1997).  

Οι φυσικές και υπερφυσικές αντιλήψεις χρησιμοποιούνται συχνά τόσο από τους 

ενήλικες όσο και τα παιδιά στην ερμηνεία διαφόρων φαινομένων, μολονότι τα μικρά 

παιδιά, όπως υποστηρίζει η εξελικτική ψυχολογία αποκτούν πρώτα μια περισσότερο 

αντικειμενική, λογική ή επιστημονική εκτίμηση αιτίου και αιτιατού (Harris, 2009; 

Piaget, 1928). 

 Οι υπερφυσικές αντιλήψεις δεν εμφανίζονται κατά την πρώιμη ανάπτυξη του 

ανθρώπου ούτε είναι πρωτόγονοι ή μη ώριμοι τρόποι σκέψης που καταστέλλονται κατά 

την ανάπτυξη. Αντίθετα, όπως και οι φυσικές αντιλήψεις, κατασκευάζονται και 

επεξεργάζονται μέσα από τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης και της πολιτισμικής 

μάθησης και μπορούν να θεμελιωθούν πάνω σε προγενέστερες διαισθητικές αντιλήψεις 

(Evans et al. , 2012).  

Τόσο οι φυσικές όσο και οι υπερφυσικές αντιλήψεις συχνά λειτουργούν ή 

δραστηριοποιούνται στον ίδιο νου για να εξηγήσουν το ίδιο γεγονός ή φαινόμενο. Για 

παράδειγμα, ένας άνθρωπος μπορεί να εξηγήσει την ασθένεια του AIDS ως επιρροή 

μαγείας κατά μια άποψη, ως κάτι το βιολογικό κατά μια άλλη άποψη ή συνδυασμό και 

των δύο αντιλήψεων, ως επιρροή μαγείας και ως κάτι το βιολογικό κατά μια τρίτη 

άποψη (Subbotsky, 2001). Ομοίως ένα άτομο μπορεί να εξηγήσει τα επακόλουθα του 

θανάτου χρησιμοποιώντας  μια θρησκευτική δομή ή μια βιολογική δομή ή έναν 

συνδυασμό των δύο δομών.  

Όσον αφορά την έννοια του θανάτου, έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παιδιά 

έχουν εστιάσει την μελέτη τους στην βιολογική κατανόηση του θανάτου και γι’ αυτόν 
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το λόγο ελάχιστα στοιχεία είναι γνωστά για τις μη βιολογικές και υπερφυσικές 

πεποιθήσεις σχετικά με τον θάνατο (Slaughter & Lyons, 2003). Παρότι υπάρχει μια 

διαφωνία σχετικά με το ακριβές όριο ανάπτυξης, υπάρχει μια γενική ομοφωνία ότι τα 

παιδιά της πρώιμης και μέσης παιδικής ηλικίας, κατανοούν πολύ γρήγορα τα βιολογικά 

γεγονότα (Kenyon, 2001). 

Μερικές έρευνες έχουν εξετάσει, με συστηματικό τρόπο, τόσο την θρησκευτική 

αντίληψη των παιδιών για το θάνατο όσο και τη βιολογική (Harris, 2011) και 

επισημαίνουν ότι τα άτομα είναι ευαίσθητα σε συγκεκριμένες πτυχές που αφορούν τη 

σκέψη τους. Για παράδειγμα όταν τους παρουσιάζεται μια αφήγηση που τονίζει τις 

βιολογικές πτυχές του θανάτου τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες είναι πιθανό να 

ισχυριστούν ότι οι ζωτικές λειτουργίες και συγκεκριμένα οι λειτουργίες του σώματος, 

σταματούν να λειτουργούν. Αντίθετα, όταν τους παρουσιάζεται μια αφήγηση που 

τονίζει τις υπερφυσικές πτυχές του θανάτου, τα άτομα είναι περισσότερο πιθανό να 

ισχυριστούν ότι οι ζωτικές λειτουργίες και συγκεκριμένα οι πνευματικές και ψυχικές 

λειτουργίες, συνεχίζουν και μετά θάνατον (Harris & Gimenez, 2005).  

Οι Harris and  Gimenez, υποστήριξαν ότι τα μεγαλύτερα παιδιά (περίπου 11 ετών) ήταν 

περισσότερο πιθανό, από ότι τα μικρότερα παιδιά, να εμπλακούν στην συνύπαρξη 

επικαλούμενοι και τις δύο αντιλήψεις για τον θάνατο (φυσικές και υπερφυσικές). Όταν 

έπρεπε να αιτιολογήσουν την μη λειτουργικότητα του σώματος τα παιδιά έδιναν 

βιολογικές εξηγήσεις, αναφερόμενα στην μη λειτουργικότητα ζωτικών οργάνων του 

οργανισμού ή στην φθορά του σώματος (Harris & Gimenez, 2005). Αντίθετα, όταν 

έπρεπε να αιτιολογήσουν την συνέχιση των ψυχικών λειτουργιών, τα παιδιά 

επικαλούνται την έννοια του Θεού («στον Παράδεισο όλα μπορούν να λειτουργήσουν 

ακόμα κι αν αυτήν είναι νεκρή») ή της ψυχής («είναι ακόμα ζωντανή στην ψυχή της») 

Τόσο οι φυσικές όσο και οι υπερφυσικές αντιλήψεις παρέχουν τη βάση για την 

ερμηνεία φαινομένων θεμελιώδους σημασίας για την ανθρώπινη ύπαρξη (Evans et al., 

2011). 
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Η παρούσα έρευνα  

Η συγκεκριμένη έρευνα, επιχειρεί να μελετήσει την συνύπαρξη των διαισθητικών και 

επιστημονικών αντιλήψεων όσον αφορά την έννοια του θανάτου, σε τρεις ηλικιακές 

ομάδες (παιδιά, ενήλικες, ηλικιωμένοι). Ως εργαλείο έρευνας επιλέχθηκαν 45 

υποθετικοί παραγωγικοί συλλογισμοί, οι οποίοι αναφέρονται σε ψυχοβιολογικές, 

συναισθηματικές και ηθικές λειτουργίες και καταστάσεις ανθρώπων που έχουν φύγει 

από τη ζωή.  

Οι συλλογισμοί αυτοί έπρεπε να κριθούν με βάση την εγκυρότητά τους. Έγκυρος 

ονομάζεται ένας συλλογισμός του οποίου η συλλογιστική πορεία είναι ορθή, δηλαδή 

οι προκείμενές του οδηγούν με λογική αναγκαιότητα σε ένα βέβαιο συμπέρασμα, ενώ 

μη έγκυρος χαρακτηρίζεται ο συλλογισμός του οποίου οι προκείμενες προτάσεις δεν 

οδηγούν σε ένα βέβαιο και ασφαλές συμπέρασμα.  

Ένας συλλογισμός διακρίνεται σε παραγωγικό ή επαγωγικό και αποτελείται από δύο 

προκείμενες προτάσεις και ένα συμπέρασμα. Στην παρούσα έρευνα εξετάζονται μόνο 

υποθετικοί παραγωγικοί συλλογισμοί. Σε έναν παραγωγικό συλλογισμό, η παραγωγική 

σκέψη κινείται από προτάσεις (προκείμενες) που έχουν γενικό χαρακτήρα σε 

προτάσεις ειδικού χαρακτήρα (συμπέρασμα). Εάν κάποιος δεχτεί την ορθότητα των 

προκείμενων προτάσεων, δεν μπορεί να αρνηθεί την αλήθεια του συμπεράσματος. Το 

συμπέρασμα στην ουσία είναι «κρυμμένο» μέσα στις προκείμενες προτάσεις και στην 

ίδια τη σύνταξή τους αφού στην ουσία κάτι το οποίο γίνεται αποδεκτό στις προκείμενες 

προτάσεις και θεωρείται ότι έχει καθολικό χαρακτήρα, ενσαρκώνεται στο συμπέρασμα 

που αποτελεί μια ειδική περίπτωση του ειδικού (Χριστοφορίδης, 2010). 

Οι υποθετικοί παραγωγικοί συλλογισμοί επιλέχθηκαν ως εργαλείο μέτρησης της 

παρούσας έρευνας καθώς είναι άμεσα συνυφασμένοι με τις θεωρίες διπλής 

επεξεργασίας (dual process theories), μέσω των οποίων εξετάζεται η διαδικασία της 

συνύπαρξης (co-existence) διαισθητικών και επιστημονικών αντιλήψεων στην έννοια 

του θανάτου. Σύμφωνα με τις θεωρίες διπλής επεξεργασίας, στο νου των ατόμων 

υπάρχουν δύο συστήματα επεξεργασίας (Σύστημα I και Σύστημα II). Το Σύστημα I 

(ευρετικό σύστημα), λειτουργεί γρήγορα και αυτόματα, περιλαμβάνει 

συναισθηματικές αντιδράσεις και είναι μη συνειδητό. Μέσω του συστήματος αυτού τα 

άτομα τείνουν να επιλύουν ένα πρόβλημα βασιζόμενα σε μια προϋπάρχουσα γνώση 

και εμπειρία. Αντίθετα, το Σύστημα II (αναλυτικό σύστημα), επιτρέπει στα άτομα μια 
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συλλογιστική που βασίζεται σε λογικά πρότυπα, οι λειτουργίες του είναι αργές και 

απαιτούν συνειδητή προσοχή και ανθρώπινους υπολογιστικούς πόρους (Evans, 2002; 

Kahneman, Slovic, & Tversky, 1982).   

Σύμφωνα με τις θεωρίες διπλής επεξεργασίας το Σύστημα I και Σύστημα II θα 

ενεργοποιούνται από κοινού στην επίλυση προβλημάτων. Ως εκ τούτου σε αυτές τις 

περιπτώσεις το Σύστημα I θα παρέχει γρήγορα και ορθά συμπεράσματα. Ωστόσο το 

Σύστημα I μπορεί να προκαλέσει την συλλογιστική σε καταστάσεις που απαιτούν πιο 

λεπτομερή και αναλυτική επεξεργασία. Έτσι μερικές φορές τα δύο συστήματα 

έρχονται σε σύγκρουση και προκύπτουν διαφορετικές απαντήσεις. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις το Σύστημα II θα πρέπει να αντικαταστήσει την απάντηση που βασίζεται 

στην πεποίθηση που παράγει το Σύστημα I (Stanovich & West, 2000).  

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν υποθετικοί παραγωγικοί συλλογισμοί που 

προκαλούν σύγκρουση στο άτομο καθώς έρχονται σε αντίθεση με τις πεποιθήσεις του 

και υποθετικοί παραγωγικοί συλλογισμοί που δεν προκαλούν σύγκρουση καθώς είναι 

συμβατοί με τις πεποιθήσεις και την προηγούμενη εμπειρία του ατόμου. Όπως έχει 

διαπιστωθεί και σε προηγούμενες έρευνες (DeNeys, 2006), η μόνη διαφορά μεταξύ των 

προβλημάτων που προκαλούν σύγκρουση στο άτομο και των προβλημάτων που δεν 

προκαλούν σύγκρουση, βρίσκεται στη λογική κατάσταση των συμπερασμάτων που 

βασίζονται στις πεποιθήσεις των ατόμων. Εάν ένα άτομο που βασίζεται στη λογική δεν 

λάμβανε υπόψη του τη λογική εγκυρότητα των συμπερασμάτων δεν θα υπήρχε τίποτα 

το ιδιαίτερο στα προβλήματα που προκαλούν σύγκρουση και η επεξεργασία τους θα 

ήταν τόσο αμελητέα όσο και η επεξεργασία των προβλημάτων που δεν προκαλούν 

σύγκρουση (DeNeys, 2006).  

Επιπλέον, άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι οι συμμετέχοντες σε έργα συλλογιστικής ήταν 

προκατειλημμένοι και η ακρίβεια των αποτελεσμάτων ήταν μικρότερη. Οι 

συμμετέχοντες δεν φάνηκε να γνωρίζουν ότι οι βασικοί συντελεστές των έργων 

συλλογιστικής είναι επίσης σημαντικοί (Kahneman & Tversy, 1982). Υπήρχε μια 

μεγαλύτερη ανάκληση των προηγούμενων εμπειριών όταν η περιγραφή ενός 

προβλήματος προκαλούσε στο άτομο σύγκρουση. Τις περισσότερες φορές, τα άτομα 

λαμβάνουν αποφάσεις βασιζόμενα στο Σύστημα I με αποτέλεσμα να διακρίνονται από 

κάποια προκατάληψη κατά τη λήψη αποφάσεων (Kahneman, 2002; Kahneman & 

Frederick, 2005). Αντίθετα άλλοι ερευνητές (Epstein, 1994; Sloman, 1996) 
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ισχυρίζονται ότι το Σύστημα I κι το Σύστημα II ενεργοποιούνται ταυτόχρονα και τα 

άτομα έρχονται σε δύσκολη θέση όταν έχουν να αντιμετωπίσουν διαφορετικές 

απαντήσεις (DeNeys & Glumicic, 2008).  

Η έρευνα αυτή εξετάζει εάν μπορούν να συνυπάρξουν οι διαισθητικές και 

επιστημονικές αντιλήψεις στην έννοια του θανάτου. Εάν η λειτουργία της συνύπαρξης 

εμφανίζεται στις πεποιθήσεις των ατόμων που έχουν διαμορφωθεί γύρω από τον 

θάνατο. Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες (Harris & Gimenez, 2005) οι διαισθητικές 

και επιστημονικές αντιλήψεις γύρω από την έννοια του θανάτου, μπορούν να 

συνυπάρξουν. Ωστόσο, για να εμφανίζεται η συνύπαρξη αυτών των δύο αντιλήψεων, 

θα πρέπει στο νου του ατόμου να ενεργοποιούνται και τα δύο συστήματα (Σύστημα I 

και Σύστημα II), σύμφωνα με τις θεωρίες της διπλής επεξεργασίας.  

Αυτό που αναμένεται από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας είναι πως οι δύο 

κατηγορίες αντιλήψεων θα συνυπάρχουν και στις τρεις ηλικιακές ομάδες. Ωστόσο, θα 

υπάρχουν διαφορές, μεταξύ των ηλικιακών ομάδων, όσον αφορά τον χρόνο που θα 

χρειάζονται οι συμμετέχοντες για να κρίνουν την εγκυρότητα ενός συλλογισμού, με 

τον μεγαλύτερο χρόνο να εκδηλώνεται στις απαντήσεις που θα δηλώνουν συνύπαρξη 

και των δύο αντιλήψεων. 

Το ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε στην συγκεκριμένη έρευνα ήταν: «Συνυπάρχουν 

οι διαισθητικές με τις επιστημονικές αντιλήψεις στην έννοια του θανάτου»; Οι 

υποθέσεις που έγιναν πάνω σ’ αυτό το ερευνητικό ερώτημα ήταν οι εξής:  

 Η συνύπαρξη διαισθητικών και επιστημονικών αντιλήψεων θα εμφανίζεται και 

στις τρεις ηλικιακές ομάδες. 

 Οι απαντήσεις των ενηλίκων και των ηλικιωμένων δεν θα διαφέρουν μεταξύ 

τους καθώς αντικατοπτρίζουν την ευρύτερη άποψη της κοινωνίας. 

 Τα παιδιά της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, που εξετάζεται (10-12 χρ.), 

έχουν κατακτήσει τις έννοιες τόσο του φυσικού όσο και του μεταφυσικού στην 

έννοια του θανάτου. 

 Οι συμμετέχοντες της έρευνας θα δώσουν περισσότερες ορθές απαντήσεις 

στους συλλογισμούς που είναι διατυπωμένοι με το αρνητικό μόριο «δεν» και 

περιγράφουν λειτουργίες και καταστάσεις που δεν υφίστανται σε έναν άνθρωπο 

που έχει φύγει από τη ζωή.  



 
24 

 

 Ο χρόνος αντίδρασης θα ποικίλλει σύμφωνα με την ηλικία των συμμετεχόντων. 

Οι ενήλικες και οι ηλικιωμένοι θα χρειάζονται λιγότερο χρόνο για να σκεφτούν 

και να απαντήσουν συγκριτικά με τα παιδιά. 

 Ο χρόνος αντίδρασης εξαρτάται από την εμφάνιση του Συστήματος I και του 

Συστήματος II.  

 Η έννοια της συνύπαρξης εκδηλώνεται όταν το ίδιο το άτομο επεξεργάζεται τις 

πληροφορίες που δίνουν οι συλλογισμοί βασιζόμενο τόσο στο Σύστημα I όσο 

και στο Σύστημα II.   
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Μέθοδος 

Συμμετέχοντες  

Οι συμμετέχοντες της έρευνας η οποία διεξάχθηκε ήταν  50 παιδιά ηλικίας 10-12 ετών 

(Μ.Ο.= 11 Τ.Α.= 0.67), 50 ενήλικες ηλικίας 18-30 ετών (Μ.Ο.= 22 Τ.Α.= 3.01) και 50 

ηλικιωμένοι ηλικίας 60-80 ετών (Μ.Ο.= 64.5 Τ.Α.= 4.64). Στην πρώτη ηλικιακή ομάδα 

υπήρχαν 31 γυναίκες και 19 άνδρες, στην δεύτερη ηλικιακή ομάδα υπήρχαν 29 

κορίτσια και 21 αγόρια και τέλος στην τρίτη ηλικιακή ομάδα υπήρχαν 28 γυναίκες και 

22 άνδρες. Για την διεξαγωγή της έρευνας σε παιδιά η ερευνήτρια επισκέφθηκε δύο 

Δημοτικά σχολεία. 

Μέσα συλλογής δεδομένων  

Η μέθοδος συλλογής δεδομένων έγινε με την χρήση υποθετικών παραγωγικών 

συλλογισμών, των οποίων, οι συμμετέχοντες, έπρεπε να κρίνουν την εγκυρότητα. 

Έκαστος υποθετικός παραγωγικός συλλογισμός αποτελείται από δύο προκείμενες 

προτάσεις και ένα συμπέρασμα.  

Οι υποθετικοί παραγωγικοί συλλογισμοί είχαν ταξινομηθεί σε τρεις κατηγορίες, στους 

έγκυρους που ήταν διατυπωμένοι καταφατικά (έγκυροι – θετικοί), στους μη έγκυρους 

και στους έγκυρους που περιέγραφαν μια λειτουργία διατυπωμένη με το αρνητικό 

μόριο «δεν» (έγκυροι- αρνητικοί). Κάθε μια κατηγορία αποτελούνταν από 15 

υποθετικούς παραγωγικούς συλλογισμούς (45 στο σύνολό τους) και συγκεκριμένα από 

5 συλλογισμούς που αφορούσαν ψυχοβιολογικές λειτουργίες (psychobiological 

functions), 5 που αφορούσαν συναισθηματικές λειτουργίες (emotional functions) και 5 

που αφορούσαν ηθικές λειτουργίες (moral functions), οι οποίες υπάρχουν ή δεν 

υπάρχουν σε έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή.  

Οι έγκυροι- αρνητικοί συλλογισμοί είναι συμβατοί με την εμπειρία των συμμετεχόντων 

και περιγράφουν καταστάσεις και λειτουργίες (ψυχοβιολογικές, συναισθηματικές, 

ηθικές), οι οποίες δεν υπάρχουν σε έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή και γι’ 

αυτόν το λόγο είναι διατυπωμένοι με το αρνητικό μόριο «δεν». Οι έγκυροι- θετικοί 

περιγράφουν καταστάσεις και λειτουργίες (ψυχοβιολογικές, συναισθηματικές, ηθικές), 

οι οποίες υποτίθεται πως υπάρχουν σε έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή και 

δεν είναι συμβατές με την εμπειρία των συμμετεχόντων. Τέλος, οι μη έγκυροι 

συλλογισμοί περιείχαν προτάσεις οι οποίες αναφέρονταν άλλοτε σε υπαρκτές και 
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άλλοτε σε μη υπαρκτές καταστάσεις και λειτουργίες όσων έχουν φύγει από τη ζωή, 

αλλά το συμπέρασμά τους δεν ήταν συμβατό με τη λογική. Η προβολή και η ανάγνωσή 

τους πραγματοποιούνταν με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αυτό που πρέπει να 

τονιστεί είναι ότι το λεξιλόγιο των προτάσεων προσεκτικά επιλεγμένο και 

διατυπωμένο, διότι το ζήτημα του θανάτου θεωρείται πολύ λεπτό και αντιμετωπίζεται 

με κάποια προκατάληψη και φόβο από την ελληνική κοινωνία και το ελληνικό σχολείο.  

Παραδείγματα υποθετικών παραγωγικών συλλογισμών είναι τα εξής: 

1)Έγκυρος- θετικός 

Αν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, μιλά. 

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. 

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, μιλά. 

 

2) Έγκυρος- αρνητικός  

Αν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, δεν κλέβει. 

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. 

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, δεν κλέβει. 

 

3) Μη έγκυρος 

Αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, δεν φοβάται το σκοτάδι. 

Ο Γιάννης δεν φοβάται το σκοτάδι. 

Άρα, ο Γιάννης έχει πεθάνει. 
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Διαδικασία συλλογής δεδομένων  

 Πιο συγκεκριμένα κάθε άτομο εξετάστηκε ατομικά σε ένα δωμάτιο (ενήλικες και 

ηλικιωμένοι) και σε μια σχολική αίθουσα (παιδιά). Πριν ξεκινήσει η εξέταση, ο κάθε 

συμμετέχοντας ερωτήθηκε από την ερευνήτρια εάν γνωρίζει τι είναι ένας υποθετικός 

συλλογισμός και στη συνέχεια, ανεξάρτητα από την απάντηση που δόθηκε, 

παρουσιάστηκαν δύο παραδείγματα υποθετικών παραγωγικών συλλογισμών, ενός 

έγκυρου και ενός μη έγκυρου. Το περιεχόμενο των συλλογισμών που δόθηκαν ως 

παραδείγματα δεν είχε καμία σχέση με το περιεχόμενο των υπό εξέταση υποθετικών 

συλλογισμών ούτως ώστε τα υποκείμενα να μην επηρεαστούν ως προς τον τρόπο 

απάντησης κατά τη διάρκεια της εξέτασης των συλλογισμών που θα ακολουθούσαν. 

Συλλογισμοί που δόθηκαν ως παραδείγματα είναι οι εξής: «Αν ο καιρός είναι καλός θα 

πάμε εκδρομή. Ο καιρός είναι καλός. Άρα θα πάμε εκδρομή.» και «Το πορτοκάλι είναι 

φρούτο και έχει βιταμίνες. Το μήλο είναι κι αυτό φρούτο. Άρα το μήλο έχει βιταμίνες.». 

Κατόπιν, ξεκίνησε η εξέταση, κατά τη διάρκεια της οποίας γινόταν ανάγνωση του 

συλλογισμού από το υποκείμενο.  

Μόλις ο συμμετέχοντας της έρευνας ολοκλήρωνε την ανάγνωση της δεύτερης 

προκείμενης και ξεκινούσε την ανάγνωση του συμπεράσματος, η ερευνήτρια 

κατέγραφε τον χρόνο που χρειαζόταν το υποκείμενο μέχρι να δώσει την απάντηση 

«έγκυρος» ή «μη έγκυρος», όπου και τελείωνε η χρονομέτρηση. Η διάρκεια της 

εξέτασης διήρκεσε 10΄- 12΄ανά υποκείμενο. Να σημειωθεί, ακόμη, πως η ερευνήτρια 

κατά την διεξαγωγή της έρευνας και συγκεκριμένα κατά την διάρκεια σκέψης και 

απάντησης των υποκειμένων, η στάση που κράτησε ήταν ουδέτερη χωρίς να 

επιβραβεύει, να ακυρώνει ή να προσπαθεί να μεταβάλλει την απάντηση των 

υποκειμένων. 
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Αποτελέσματα 

Πίνακας 1: Ακρίβεια στους υποθετικούς παραγωγικούς συλλογισμούς με 

περιεχόμενο τις ψυχοβιολογικές, συναισθηματικές και ηθικές λειτουργίες, όσον αφορά 

τις τρεις ηλικιακές ομάδες στο σύνολό τους.  

 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η ακρίβεια των απαντήσεων των συμμετεχόντων τόσο  

στις ψυχοβιολογικές, συναισθηματικές και ηθικές λειτουργίες που περιγράφονται 

στους υποθετικούς παραγωγικούς συλλογισμούς. Όσον αφορά τους συλλογισμούς που 

περιγράφουν ψυχοβιολογικές λειτουργίες, οι απαντήσεις που δόθηκαν για τους 

έγκυρους- θετικούς και μη έγκυρους συλλογισμούς παρουσιάζουν σημαντικές 

ομοιότητες. Έγκυροι με Μ.Ο.= 0.50  Τ.Α.= 0.15 και μη έγκυροι με Μ.Ο.= 0.54 Τ.Α.= 

0.13. Διαφοροποιούνται οι απαντήσεις που αναφέρονται στους έγκυρους- αρνητικούς 

Ακρίβεια στους υποθετικούς παραγωγικούς συλλογισμούς με περιεχόμενο τις ψυχοβιολογικές 

λειτουργίες 

Ηλικία 

 10-12 χρ. 18-30 χρ. 60-80 χρ. Σύνολο 

 Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. 

Έγκυροι 0.32 0.33 0.69 0.41 0.5 0.35 0.50 0.15 

Έγκυροι- αρνητικοί 0.69 0.21 0.94 0.11 0.9 0.16 0.84 0.11 

Μη έγκυροι 0.35 0.32 0.66 0.35 0.6 0.32 0.54 0.13 

Ακρίβεια στους υποθετικούς παραγωγικούς συλλογισμούς με περιεχόμενο τις συναισθηματικές 

λειτουργίες 

Έγκυροι 0.44 0.28 0.70 0.37 0.5 0.35 0.55 0.11 

Έγκυροι- αρνητικοί 0.56 0.26 0.82 0.22 0.8 0.21 0.73 0.12 

Μη έγκυροι 0.53 0.26 0.71 0.33 0.7 0.25 0.65 0.08 

Ακρίβεια στους υποθετικούς παραγωγικούς συλλογισμούς με περιεχόμενο τις ηθικές λειτουργίες  

Έγκυροι 0.36 0.25 0.52 0.40 0.4 0.34 0.43 0.07 

Έγκυροι- αρνητικοί 0.73 0.24 0.82 0.24 0.7 0.27 0.75 0.05 

Μη έγκυροι 0.42 0.33 0.66 0.35 0.6 0.35 0.56 0.10 
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συλλογισμούς οι οποίοι περιγράφουν λειτουργίες που δεν έχει ένας άνθρωπος που έχει 

φύγει από τη ζωή,  καθώς εκεί ο Μ.Ο. είναι 0.84 και η Τ.Α. 0.11.  

Σχετικά με τους υποθετικούς παραγωγικούς συλλογισμούς που περιγράφουν 

συναισθηματικές λειτουργίες, οι απαντήσεις που δόθηκαν για τους έγκυρους- θετικούς 

(Μ.Ο.= 0.55 Τ.Α.= 0.11) και μη έγκυρους (Μ.Ο.= 0.65 Τ.Α.= 0.08) δεν παρουσιάζουν 

σημαντικές διαφορές. Ωστόσο, οι απαντήσεις που δόθηκαν για τους έγκυρους- 

αρνητικούς συλλογισμούς ήταν σωστές από τον μεγαλύτερο αριθμό των υποκειμένων 

(Μ.Ο.= 0.73 Τ.Α.= 0.12). 

Όσον αφορά τους υποθετικούς παραγωγικούς συλλογισμούς που περιγράφουν ηθικές 

λειτουργίες, εκεί οι σωστές απαντήσεις, για τους έγκυρους ήταν (Μ.Ο.= 0.43 Τ.Α.= 

0.07), για τους μη έγκυρους (Μ.Ο.= 0.56 Τ.Α.= 0.10) και τέλος για τους έγκυρους- 

αρνητικούς συλλογισμούς που ήταν διατυπωμένοι με το αρνητικό μόριο «δεν» ένας 

μεγάλος αριθμός υποκειμένων έκρινε ορθά την εγκυρότητά τους. (Μ.Ο.= 0.75 Τ.Α.= 

0.05).  
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Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας καταγραφής του χρόνου αντίδρασης των 

συμμετεχόντων και των τριών ηλικιακών ομάδων. 

Πίνακας 2: Καταγραφή του χρόνου αντίδρασης των συμμετεχόντων ως προς τις 

απαντήσεις που δόθηκαν. 

 

  

Χρόνος αντίδρασης ως προς τις απαντήσεις για τις ψυχοβιολογικές λειτουργίες 

Ηλικία 

  10-12 χρ. 18-30 χρ. 60-80 χρ. Σύνολο 

  Μ.Ο. Τ.Α

. 

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. 

Έγκυροι Χρόνος 

αντίδρασης 

3.08 0.85 3.40 1.14 3.6 1.27 3.36 

 
 

0.21 

Έγκυροι- αρνητικοί Χρόνος 

αντίδρασης 

4.27 1.22 3.46 1.48 3.8 1.46 3.84 0.33 

Μη έγκυροι Χρόνος 

αντίδρασης 

2.72 0.84 2.75 1.22 3.3 1.17 0,54 0.27 

Χρόνος αντίδρασης ως προς τις απαντήσεις για τις συναισθηματικές λειτουργίες 

Έγκυροι Χρόνος 

αντίδρασης 

3.31 0.85 3.69 1.41 3.8 1.37 3.60 0.21 

Έγκυροι- αρνητικοί Χρόνος 

αντίδρασης 

3.87 1.11 3.75 1.37 3.9 1.49 3.84 0.06 

Μη έγκυροι Χρόνος 

αντίδρασης 

2.82 0.94 3.01 1.60 3.6 2.22 3.14 0.33 

Χρόνος αντίδρασης ως προς τις απαντήσεις για της ηθικές λειτουργίες  

  Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. 

Έγκυροι Χρόνος 

αντίδρασης 

3.89 1.11 4.22 1.41 4.1 1.57 4.07 0.14 

Έγκυροι- αρνητικοί Χρόνος 

αντίδρασης 

3.39 0.75 3.98 2.17 3.9 2.09 3.76 0.26 

Μη έγκυροι Χρόνος 

αντίδρασης 

2.60 0.64 2.83 1.44 3.5 1.9 2.98 0.38 
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Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται ο χρόνος που χρειάστηκαν οι συμμετέχοντες και των 

τριών ηλικιακών ομάδων, να απαντήσουν στους υποθετικούς παραγωγικούς 

συλλογισμούς που αφορούν και τις τρεις κατηγορίες λειτουργιών – ψυχοβιολογικές, 

συναισθηματικές και ηθικές.  

Όσον αφορά τις ψυχοβιολογικές λειτουργίες, ο χρόνος που χρειάστηκαν οι 

συμμετέχοντες και των τριών ηλικιακών ομάδων, τόσο για τους έγκυρους- θετικούς 

συλλογισμούς όσο και για τους έγκυρους- αρνητικούς συλλογισμούς που είναι 

διατυπωμένοι με το αρνητικό μόριο «δεν» ήταν σχετικά ίδιος, δηλαδή, Μ.Ο.= 3.36sec. 

Τ.Α.= 0.21sec. και Μ.Ο.= 3.84 sec. Τ.Α.= 0.33 sec. αντίστοιχα. Αντίθετα, για τους μη 

έγκυρους συλλογισμούς ο χρόνος που χρειάστηκαν οι συμμετέχοντες για να 

απαντήσουν ήταν μικρότερος (Μ.Ο.= 0.54 sec. Τ.Α.= 0.27 sec). 

Σχετικά με τους συλλογισμούς που περιγράφουν συναισθηματικές λειτουργίες, ο 

χρόνος που χρειάστηκαν οι συμμετέχοντες για να απαντήσουν ήταν σχετικά ίδιος με 

μικρές μόνο αποκλίσεις. Πιο συγκεκριμένα ο χρόνος για τους έγκυρους- θετικούς 

εμφανίζεται ως Μ.Ο.= 3.60 sec.Τ.Α.= 0.21 sec., για τους μη έγκυρους Μ.Ο.= 3.14 sec. 

Τ.Α.= 0.33 sec. και για τους έγκυρους- αρνητικούς ήταν Μ.Ο.= 3.84 sec. Τ.Α.= 0.06 

sec.  

Τέλος, ο χρόνος που χρειάστηκαν οι συμμετέχοντες για να απαντήσουν σωστά σχετικά 

με τις ηθικές λειτουργίες που περιγράφονταν στους συλλογισμούς, ήταν διαφορετικός 

για κάθε κατηγορία. Ο περισσότερος χρόνος καταγράφηκε στους έγκυρους- θετικούς 

(Μ.Ο.= 4.07 sec. Τ.Α.= 0.14 sec.), ενώ στους μη έγκυρους και έγκυρους- αρνητικούς 

που ήταν διατυπωμένοι με το αρνητικό μόριο «δεν» ο χρόνος καταγράφηκε ως εξής, 

Μ.Ο.= 2.98 sec. Τ.Α.= 0.38 sec. και Μ.Ο.= 3.76 sec. Τ.Α.= 0.26 sec. αντίστοιχα.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο κάθε πίνακας, στον οποίο περιγράφεται η ακρίβεια στην 

κάθε μια κατηγορία υποθετικών παραγωγικών συλλογισμών και ο χρόνος αντίδρασης 

των συμμετεχόντων, κάθε μιας ηλικιακής ομάδας. 
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Πίνακας 3:  Ακρίβεια στους υποθετικούς παραγωγικούς συλλογισμούς με 

περιεχόμενο τις ψυχοβιολογικές, συναισθηματικές και ηθικές λειτουργίες καθώς και 

του χρόνου αντίδρασης των υποκειμένων, ηλικίας 10-12 ετών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα, διακρίνουμε ότι στους υποθετικούς 

παραγωγικούς συλλογισμούς που αφορούν ψυχοβιολογικές λειτουργίες ενός 

ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή, ο μεγαλύτερος αριθμός των παιδιών έκρινε ορθά 

την εγκυρότητα των συλλογισμών, όσον αφορά τους έγκυρους- αρνητικούς 

συλλογισμούς (Μ.Ο.= 0.69 Τ.Α.= 0.21). Αντίθετα, όσον αφορά τους έγκυρους- 

θετικούς συλλογισμούς όσο και τους μη έγκυρους συλλογισμούς, ένας όχι και τόσο 

μεγάλος αριθμός παιδιών έκριναν ορθά την εγκυρότητα ή μη των συλλογισμών, με 

Μ.Ο.= 0.32 Τ.Α.= 0.33 για τους έγκυρους- θετικούς και Μ.Ο.= 0.35 Τ.Α.= 0.32 για 

τους μη έγκυρους αντίστοιχα. 

Ο χρόνος αντίδρασης των παιδιών, ποικίλλει. Παρατηρείται πως τα παιδιά χρειάστηκαν 

λιγότερο χρόνο να εκτιμήσουν ορθά τους μη έγκυρους συλλογισμούς, με Μ.Ο.= 2.72 

sec. Τ.Α.= 0.84 sec., ενώ ό χρόνος που χρειάστηκαν για την εκτίμηση των  έγκυρων- 

θετικών συλλογισμών, ήταν μεγαλύτερος (Μ.Ο.= 3.08 sec. Τ.Α.= 0.85 sec.).   

Ψυχοβιολογικοί  συλλογισμοί 

 Μ.Ο. Τ.Α.  Μ.Ο. Τ.Α. 

Έγκυροι 0.32 0.33 Χρόνος αντίδρασης 

υποκειμένων 

3.08 0.85 

Έγκυροι- αρνητικοί 0.69 0.21 Χρόνος αντίδρασης 

υποκειμένων 

4.27 1.22 

Μη έγκυροι 0.35 0.32 Χρόνος αντίδρασης 

υποκειμένων 

2.72 0.84 

Συναισθηματικοί συλλογισμοί 

 

Έγκυροι 0.44 0.28 Χρόνος αντίδρασης 

υποκειμένων 

3.31 0.85 

Έγκυροι- αρνητικοί 0.56 0.26 Χρόνος αντίδρασης 

υποκειμένων 

3.87 1.11 

Μη έγκυροι 0.53 0.26 Χρόνος αντίδρασης 

υποκειμένων 

2.82 0.94 

Ηθικοί συλλογισμοί 

 

Έγκυροι 0.36 0.25 Χρόνος αντίδρασης 

υποκειμένων 

3.89 1.11 

Έγκυροι- αρνητικοί 0.73 0.24 Χρόνος αντίδρασης 

υποκειμένων 

3.39 0.75 

Μη έγκυροι 0.42 0.33 Χρόνος αντίδρασης 

υποκειμένων 

2.60 0.64 
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Σχετικά με τους υποθετικούς παραγωγικούς συλλογισμούς που αναφέρονται σε 

συναισθηματικές λειτουργίες παρατηρήθηκε ότι μικρός ήταν ο αριθμός των παιδιών 

που έκριναν ορθά την εγκυρότητα των έγκυρων- θετικών συλλογισμών (Μ.Ο.= 0.44 

Τ.Α.= 0.28), ενώ οι σωστές απαντήσεις που δόθηκαν για τους μη έγκυρους και τους 

έγκυρους- αρνητικούς σημείωσαν κάποιες ομοιότητες  με Μ.Ο.= 0.53 Τ.Α.= 0.26 για 

τους μη έγκυρους και Μ.Ο.= 0.56 Τ.Α.= 0.26 για τους έγκυρους- αρνητικούς.  

Ο χρόνος αντίδρασης των παιδιών ποικίλει και σε αυτήν την κατηγορία των 

συναισθηματικών λειτουργιών. Συγκεκριμένα, ο χρόνος που χρειάστηκαν για να 

κρίνουν ορθά τους μη έγκυρους συλλογισμούς ήταν μικρός σε σχέση με τον χρόνο που 

απαιτήθηκε για τις δύο ομάδες των έγκυρων συλλογισμών (έγκυροι- θετικοί και 

έγκυροι- αρνητικοί).  Ενδεικτικά, ο χρόνος αντίδρασης των σωστών απαντήσεων για 

τους μη έγκυρους κυμαίνεται ως εξής, Μ.Ο.= 2.82 sec. Τ.Α.= 0.94 sec.   

Τέλος, όσον αφορά τους υποθετικούς παραγωγικούς συλλογισμούς που περιγράφουν 

ηθικές λειτουργίες παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις ως προς τις τρεις κατηγορίες. 

Συγκεκριμένα, για τους έγκυρους- θετικούς συλλογισμούς και τους μη έγκυρους 

συλλογισμούς σωστές απαντήσεις δόθηκαν από έναν μικρό αριθμό παιδιών, δηλαδή, 

Μ.Ο.= 0.36 Τ.Α.= 0.25 και Μ.Ο.= 0.42 Τ.Α.= 0.33 αντίστοιχα. Τα περισσότερα παιδιά 

έκριναν ορθά την εγκυρότητα των έγκυρων- αρνητικών συλλογισμών, με Μ.Ο.= 0.73 

Τ.Α. = 0.24.  

Ο χρόνος αντίδρασης που χρειάστηκε, για να απαντήσουν σωστά τα παιδιά, ήταν 

μεγαλύτερος στους έγκυρους- θετικούς συλλογισμούς (Μ.Ο.= 3.89 sec. Τ.Α.= 1.11 

sec.) συγκριτικά με τις άλλες δύο κατηγορίες, με Μ.Ο.= 2.60 sec. Τ.Α.= 0.64 sec. για 

τους μη έγκυρους και Μ.Ο.= 3.39 sec. Τ.Α.= 0.75 sec. για τους έγκυρους- αρνητικούς 

που ήταν διατυπωμένοι με το αρνητικό μόριο «δεν».  

Πίνακας 4:  Ακρίβεια στους υποθετικούς παραγωγικούς συλλογισμούς με 

περιεχόμενο τις ψυχοβιολογικές, συναισθηματικές και ηθικές λειτουργίες καθώς και 

του χρόνου αντίδρασης των συμμετεχόντων, ηλικίας 18- 30 ετών.  
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Όπως παρατηρήθηκε στον πίνακα 4, στους υποθετικούς παραγωγικούς συλλογισμούς 

που αφορούν ψυχοβιολογικές λειτουργίες ενός ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή, 

ο μεγαλύτερος αριθμός των ενηλίκων έκριναν ορθά την εγκυρότητα στους έγκυρους- 

θετικούς (Μ.Ο.= 0.69 Τ.Α.= 0.41) καθώς και την μη εγκυρότητα (Μ.Ο.= 0.66 Τ.Α.= 

0.35) των αντίστοιχων συλλογισμών. Σχετικά με τους έγκυρους- αρνητικούς 

συλλογισμούς, αρκετοί ήταν αυτοί που έκριναν ορθά την εγκυρότητα των 

συγκεκριμένων συλλογισμών (Μ.Ο.= 0.94 Τ.Α.= 0.11).  

Ο χρόνος αντίδρασης των ενηλίκων και για τις δύο ομάδες των έγκυρων συλλογισμών 

ήταν σχεδόν ίδιος, με Μ.Ο.= 3.40 sec. Τ.Α.= 1.14 sec. για τους έγκυρους- θετικούς και 

Μ.Ο.= 3.46 sec. Τ.Α.= 1.48 sec. για τους έγκυρους- αρνητικούς συλλογισμούς που 

ήταν διατυπωμένοι με το αρνητικό μόριο «δεν». Αντίθετα, ο χρόνος που χρειάστηκαν 

οι ενήλικες για να κρίνουν ορθά τους μη έγκυρους υποθετικούς παραγωγικούς 

συλλογισμούς διαφοροποιείται με Μ.Ο.= 2.75 sec. Τ.Α.= 1.22 sec.  

Σχετικά με τους υποθετικούς παραγωγικούς συλλογισμούς που αναφέρονται σε 

συναισθηματικές λειτουργίες παρατηρήθηκε ότι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός 

ενηλίκων έκρινε ορθά την εγκυρότητα των έγκυρων- αρνητικών συλλογισμών (Μ.Ο.= 

Ψυχοβιολογικοί συλλογισμοί 

 Μ.Ο. Τ.Α.  Μ.Ο. Τ.Α. 

Έγκυροι 0.69 0.41 Χρόνος αντίδρασης 

υποκειμένων 

3.40 1.14 

Έγκυροι- αρνητικοί 0.94 0.11 Χρόνος αντίδρασης 

υποκειμένων 

3.46 1.48 

Μη έγκυροι 0.66 0.35 Χρόνος αντίδρασης 

υποκειμένων 

 

2.75 1.22 

Συναισθηματικοί συλλογισμοί 

Έγκυροι 0.70 0.37 Χρόνος αντίδρασης 

υποκειμένων 

3.69 1.41 

Έγκυροι- αρνητικοί 0.82 0.22 Χρόνος αντίδρασης 

υποκειμένων 

3.75 1.37 

Μη έγκυροι 0.71 0.33 Χρόνος αντίδρασης 

υποκειμένων 

 

3.01 1.60 

Ηθικοί συλλογισμοί 

Έγκυροι 0.52 0.40 Χρόνος αντίδρασης 

υποκειμένων 

4.22 1.41 

Έγκυροι- αρνητικοί 0.82 0.24 Χρόνος αντίδρασης 

υποκειμένων 

3.98 2.17 

Μη έγκυροι 0.66 0.35 Χρόνος αντίδρασης 

υποκειμένων 

2.83 1.44 
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0.82 Τ.Α.= 0.22), ενώ ένας μικρότερος αριθμός ενηλίκων έκρινε ορθά την εγκυρότητα 

των θετικά διατυπωμένων συλλογισμών και αντίστοιχα την μη εγκυρότητα  των 

υπόλοιπων συλλογισμών. Συγκεκριμένα Μ.Ο.= 0.71 Τ.Α.= 0.33 για τους μη έγκυρους 

και Μ.Ο.= 0.70 Τ.Α.= 0.37 για τους έγκυρους- θετικούς συλλογισμούς.  

Ο χρόνος αντίδρασης των ενηλίκων κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα και για τις 

τρεις κατηγορίες ψυχοβιολογικών συλλογισμών. Ενδεικτικά, αναφέρεται ο χρόνος 

αντίδρασης που χρειάστηκαν οι ενήλικες για να κρίνουν ορθά την εγκυρότητα των 

έγκυρων- αρνητικών συλλογισμών (Μ.Ο.= 3.75 sec. Τ.Α.= 1.37 sec.). 

Τέλος, όσον αφορά τους υποθετικούς παραγωγικούς συλλογισμούς που περιγράφουν 

ηθικές λειτουργίες δεν παρατηρήθηκαν ομοιότητες ως προς τις τρεις κατηγορίες. 

Συγκεκριμένα, για τους έγκυρους- θετικούς και τους μη έγκυρους συλλογισμούς οι 

περισσότεροι ενήλικες έκριναν ορθά την εγκυρότητα και μη εγκυρότητα των 

συλλογισμών, δηλαδή, Μ.Ο.= 0.52 Τ.Α.= 0.40 για τους έγκυρους- θετικούς και Μ.Ο.= 

0.66 Τ.Α.= 0.35 για τους μη έγκυρους αντίστοιχα. Ο μεγαλύτερος αριθμός ενηλίκων 

έκρινε σωστά την εγκυρότητα των έγκυρων- αρνητικών συλλογισμών που ήταν 

διατυπωμένοι με το αρνητικό μόριο «δεν», Μ.Ο.= 0.82 Τ.Α. = 0.24.  

Ο χρόνος αντίδρασης ποικίλει και αυτός, με τους μη έγκυρους συλλογισμούς να 

απαιτούν μικρότερο δυνατό χρόνο να απαντηθούν, από τα ενήλικες, συγκριτικά με τις 

άλλες δύο κατηγορίες, τους έγκυρους-θετικούς και έγκυρους- αρνητικούς 

συλλογισμούς, με Μ.Ο.= 2.83 sec. Τ.Α.= 1.44 sec.   
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Πίνακας 5:  Ακρίβεια στους υποθετικούς παραγωγικούς συλλογισμούς με 

περιεχόμενο τις ψυχοβιολογικές, συναισθηματικές και ηθικές λειτουργίες καθώς και 

του χρόνου αντίδρασης των ηλικιωμένων, ηλικίας 60-80 ετών.  

 

Τέλος, όπως παρατηρήθηκε στον πίνακα 5, στους υποθετικούς παραγωγικούς 

συλλογισμούς που αφορούν ψυχοβιολογικές λειτουργίες, ο μεγαλύτερος αριθμός των 

ηλικιωμένων έκρινε ορθά την εγκυρότητα των έγκυρων- θετικών συλλογισμών (Μ.Ο.= 

0.88 Τ.Α.= 0.16). Σχετικά με τους μη έγκυρους συλλογισμούς ο αριθμός των 

ηλικιωμένων που έκριναν ορθά είναι Μ.Ο.= 0.62 Τ.Α.= 0.32  ενώ ο αριθμός των 

ηλικιωμένων που έκριναν ορθά τους έγκυρους- αρνητικούς είναι Μ.Ο.= 0.49 Τ.Α.= 

0.35. 

Ο χρόνος αντίδρασης των ηλικιωμένων και για τις τρεις κατηγορίες συλλογισμών ήταν 

σχεδόν ίδιος, με Μ.Ο.= 3.58 sec. Τ.Α.= 1.27 sec. για τους έγκυρους- θετικούς, με 

Μ.Ο.= 3.78 sec. Τ.Α.= 1.46 sec. για τους έγκυρους- αρνητικούς συλλογισμούς και με 

Μ.Ο.= 3.26 sec. Τ.Α.= 1.17 sec. για τους μη έγκυρους υποθετικούς παραγωγικούς 

συλλογισμούς. 

Σχετικά με τους υποθετικούς παραγωγικούς συλλογισμούς που αναφέρονται σε 

συναισθηματικές λειτουργίες παρατηρήθηκε ότι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός 

Ψυχοβιολογικοί συλλογισμοί 

 Μ.Ο. Τ.Α.  Μ.Ο. Τ.Α. 

Έγκυροι 0.49 0.35 Χρόνος αντίδρασης 

υποκειμένων 

3.58 1.27 

Έγκυροι- αρνητικοί 0.88 0.16 Χρόνος αντίδρασης 

υποκειμένων 

3.78 1.46 

Μη έγκυροι 0.62 0.32 Χρόνος αντίδρασης 

υποκειμένων 

 

3.26 1.17 

Συναισθηματικοί συλλογισμοί 

Έγκυροι 0.49 0.35 Χρόνος αντίδρασης 

υποκειμένων 

3.79 1.37 

Έγκυροι- αρνητικοί 0.78 0.21 Χρόνος αντίδρασης 

υποκειμένων 

3.90 1.49 

Μη έγκυροι 0.71 0.25 Χρόνος αντίδρασης 

υποκειμένων 

 

3.64 2.22 

Ηθικοί συλλογισμοί 

Έγκυροι 0.41 0.34 Χρόνος αντίδρασης 

υποκειμένων 

4.05 1.57 

Έγκυροι- αρνητικοί 0.74 0.27 Χρόνος αντίδρασης 

υποκειμένων 

3.90 2.09 

Μη έγκυροι 0.64 0.35 Χρόνος αντίδρασης 

υποκειμένων 

3.49 1.90 
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ηλικιωμένων έκρινε ορθά την εγκυρότητα των έγκυρων- αρνητικών συλλογισμών 

(Μ.Ο.= 0.78 Τ.Α.= 0.21), όσο και την μη εγκυρότητα (Μ.Ο.= 0.71 Τ.Α.= 0.25) ενώ η 

ορθή εκτίμηση για την εγκυρότητα των έγκυρων- θετικών συλλογισμών 

πραγματοποιήθηκε από μικρότερο αριθμό ηλικιωμένων (Μ.Ο.= 0.49 Τ.Α.= 0.35).  

Ο χρόνος αντίδρασης που χρειάστηκαν οι ηλικιωμένοι για να απαντήσουν κυμαίνεται 

περίπου στα ίδια επίπεδα και για τις τρεις κατηγορίες συναισθηματικών συλλογισμών. 

Ενδεικτικά, αναφέρεται ο χρόνος αντίδρασης που χρειάστηκαν οι ηλικιωμένοι για να 

κρίνουν ορθά τους έγκυρους- αρνητικούς συλλογισμούς. (Μ.Ο.= 3.90 sec. Τ.Α.= 1.49 

sec.). 

Τέλος, όσον αφορά τους υποθετικούς παραγωγικούς συλλογισμούς που περιγράφουν 

ηθικές λειτουργίες οι σωστές απαντήσεις, ως προς τις τρεις κατηγορίες, ποικίλουν 

μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, για τους έγκυρους- αρνητικούς ένας ικανοποιητικός 

αριθμός ηλικιωμένων έκριναν ορθά την εγκυρότητα με Μ.Ο.= 0.74 Τ.Α.= 0.27 όπως 

και στους μη έγκυρους συλλογισμούς με Μ.Ο.= 0.64 Τ.Α.= 0.35 αντίστοιχα. 

Μικρότερος αριθμός ηλικιωμένων έκριναν ορθά την εγκυρότητα όσον αφορά τους 

έγκυρους- θετικούς συλλογισμούς με Μ.Ο.= 0.41 Τ.Α.= 0.34. 

Τέλος, ο χρόνος αντίδρασης ποικίλει και αυτός, με τους μη έγκυρους συλλογισμούς να 

απαιτούν μικρότερο χρόνο αντίδρασης, από τους ηλικιωμένους, για να απαντηθούν, 

συγκριτικά με τις άλλες δύο κατηγορίες, τους έγκυρους- θετικούς και τους έγκυρους-

αρνητικούς, με Μ.Ο.= 3.49 sec. Τ.Α.= 1.90 sec.   
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Συζήτηση 

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει την συνύπαρξη διαισθητικών και 

επιστημονικών αντιλήψεων στην έννοια του θανάτου. Τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης έρευνας προήλθαν από τρεις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.  

Μέσα από την διεξαγωγή της έρευνας προέκυψαν ποικίλες απαντήσεις και από τις τρεις 

ηλικιακές ομάδες. Αυτό που παρατηρήθηκε ήταν ότι τόσο οι απαντήσεις όσο και ο 

χρόνος αντίδρασης των ενηλίκων και των ηλικιωμένων είχαν αρκετές ομοιότητες 

μεταξύ τους, ενώ οι απαντήσεις καθώς και ο χρόνος αντίδρασης των παιδιών διέφερε 

σημαντικά σε σύγκριση με τις άλλες δύο ομάδες.  

Από τα αποτελέσματα της έρευνας, γίνεται αντιληπτό ότι οι πεποιθήσεις των ατόμων 

σχετικά με την μεταθανάτια ζωή και στις τρεις ηλικιακές ομάδες που εξετάστηκαν, 

ποικίλλουν. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι αντιλήψεις και των τριών ηλικιακών 

ομάδων εξετάστηκαν με μεγάλο ενδιαφέρον. Ιδιαίτερη βαρύτητα, όμως, δόθηκε στις 

αντιλήψεις που έχουν διαμορφώσει τα παιδιά. 

Έτσι, παρατηρήθηκε πως μεγαλύτερος αριθμός παιδιών έκρινε ορθά την εγκυρότητα 

των έγκυρων- αρνητικών συλλογισμών, αυτών δηλαδή που ήταν διατυπωμένοι με το 

αρνητικό μόριο «δεν» και περιέγραφαν καταστάσεις και λειτουργίες που δεν υπάρχουν 

σε έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή, συγκριτικά με τις ορθές απαντήσεις που 

δόθηκαν για τους έγκυρους- θετικούς συλλογισμούς, καθώς και για τους μη έγκυρους.  

Οι υποθετικοί συλλογισμοί που περιέγραφαν καταστάσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν σε 

έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή είναι περισσότερο συμβατοί με την 

προηγούμενη εμπειρία και πεποιθήσεις των παιδιών (ενεργοποίηση Συστήματος I), σε 

αντίθεση με τους έγκυρους- θετικούς συλλογισμούς, γι’ αυτό και εκεί καταγράφηκαν 

οι περισσότερες ορθές απαντήσεις. Οι έγκυροι- θετικοί συλλογισμοί προκαλούν στο 

άτομο σύγκρουση καθώς έρχονται σε αντίθεση με τις πεποιθήσεις του με αποτέλεσμα 

οι συμμετέχοντες εδώ να είναι προκατειλημμένοι ως προς τις απαντήσεις που έδωσαν 

και η ακρίβεια των αποτελεσμάτων να είναι μικρότερη (Kahneman & Tversky, 1982). 

Εδώ υπάρχει συνύπαρξη των δύο συστημάτων καθώς σύμφωνα με το Σύστημα II 

απαιτείται από τους συμμετέχοντες να εντοπίσουν τη σύγκρουση (μια πιο αργή και 

χρονοβόρα διαδικασία) και να αναστείλουν την απάντηση του Συστήματος I.  
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Ο χρόνος που χρειάστηκαν οι συμμετέχοντες για να απαντήσουν σωστά 

διαφοροποιείται και παρατηρήθηκε πως ο περισσότερος χρόνος για να απαντήσουν 

σωστά καταγράφηκε κατά την επεξεργασία των έγκυρων- αρνητικών συλλογισμών. 

Αυτό σημαίνει ότι για τέτοιου είδους λειτουργίες, που είναι διατυπωμένες με το 

αρνητικό μόριο «δεν», χρειάζεται περισσότερος χρόνος σκέψης, ίσως και σύνδεσης με 

την εμπειρία που έχουν τα ίδια τα παιδιά. Εδώ έχουμε εμφάνιση του Συστήματος I το 

οποίο βασίζεται σε προηγούμενες εμπειρίες και πεποιθήσεις καθώς και εμφάνιση του 

Συστήματος II διότι οι συμμετέχοντες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην 

επεξεργασία του συλλογισμού ενώ όλη η συλλογιστική απαιτεί την συνειδητή προσοχή 

των συμμετεχόντων.  

Σχετικά, με τις αντιλήψεις των ατόμων των άλλων δύο ηλικιακών ομάδων, των 

ενηλίκων και των ηλικιωμένων, φαίνεται πως αυτές αντικατοπτρίζουν την ευρύτερη 

άποψη της κοινωνίας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέσα από το πέρασμα των χρόνων.  

Αυτό που παρατηρήθηκε στους ενήλικες και στους ηλικιωμένους και συμπίπτει και με 

την αντίληψη των παιδιών ήταν ο μεγάλος αριθμός των ορθών εκτιμήσεων όσον αφορά 

τους ψυχοβιολογικούς συλλογισμούς και συγκεκριμένα τους έγκυρους- αρνητικούς, 

που περιγράφουν λειτουργίες διατυπωμένες με το αρνητικό μόριο «δεν», όπως, «Αν 

ένας άνθρωπος έχει πεθάνει δεν μιλά. Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. Άρα, αν ο Γιάννης 

έχει πεθάνει, δεν μιλά.» . Μπορεί οι απαντήσεις αυτές να μοιάζουν με εκείνες των 

παιδιών, ωστόσο οι ορθές εκτιμήσεις στην συγκεκριμένη κατηγορία συλλογισμών 

έγινε από έναν μεγαλύτερο αριθμό ηλικιωμένων και ενηλίκων συγκριτικά με τα παιδιά. 

 Όσον αφορά τις απαντήσεις που δόθηκαν για τους συλλογισμούς που περιγράφουν 

συναισθηματικές και ηθικές λειτουργίες εκεί παρατηρήθηκε πως οι περισσότερες 

σωστές απαντήσεις δόθηκαν από τους ενήλικες, ενώ οι ηλικιωμένοι απάντησαν σωστά 

σε ένα μικρότερο ποσοστό. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι η τρίτη 

ηλικία είναι μια περίοδος που σηματοδοτείται από διάφορες αλλαγές στον οργανισμό, 

την συμπεριφορά αλλά και στον τρόπο σκέψης του ατόμου. Το άτομο έρχεται 

αντιμέτωπο όλο και περισσότερο με την ιδέα του θανάτου, το ενδιαφέρον γύρω από 

τον θάνατο γίνεται όλο και μεγαλύτερο, συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη φάση της 

ζωής, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται και ο τρόπος σκέψης.  
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Η συνύπαρξη φυσικών και μεταφυσικών αντιλήψεων στην ερμηνεία διάφορων 

φαινομένων, όπως και ο θάνατος, χαρακτηρίζει τις δύο αυτές ηλικιακές ομάδες σε έναν 

μεγάλο βαθμό, όπως έχει διαπιστωθεί και από άλλες έρευνες (Harris, 2009; Piaget, 

1928). Όλα αυτά επιβεβαιώνονται και από την συνύπαρξη των δύο συστημάτων 

(Σύστημα I και Σύστημα II) όσον αφορά τις απαντήσεις των συμμετεχόντων.  

Κατά την επεξεργασία των έγκυρων- θετικών συλλογισμών το ποσοστό των 

συμμετεχόντων που εκτίμησαν ορθά την εγκυρότητα των συλλογισμών αυτών ήταν 

μικρότερο συγκριτικά με τις ορθές απαντήσεις που αφορούσαν τους έγκυρους- 

αρνητικούς συλλογισμούς. Οι έγκυροι- θετικοί συλλογισμοί προκαλούν στους 

συμμετέχοντες σύγκρουση διότι έρχονται σε αντίθεση με τις πεποιθήσεις τους, με 

αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες εδώ να είναι προκατειλημμένοι ως προς τις απαντήσεις 

που δίνουν και η ακρίβεια των αποτελεσμάτων να είναι μικρότερη (Kahneman & 

Tversky, 1982). Εδώ υπάρχει συνύπαρξη των δύο συστημάτων καθώς σύμφωνα με το 

Σύστημα II απαιτείται από τους συμμετέχοντες να εντοπίσουν τη σύγκρουση (μια πιο 

αργή και χρονοβόρα διαδικασία) και να αναστείλουν την απάντηση του Συστήματος I.  

Ο χρόνος που χρειάστηκε για να απαντήσουν σωστά οι συμμετέχοντες της έρευνας, 

των ηλικιακών ομάδων των ενηλίκων και των ηλικιωμένων κυμαίνεται περίπου στα 

ίδια επίπεδα. Εκεί όμως που χρειάστηκε περισσότερος χρόνος ήταν στις απαντήσεις 

που δόθηκαν για τους ηθικούς έγκυρους- θετικούς συλλογισμούς, όπως «Αν ένας 

άνθρωπος έχει πεθάνει συνεχίζει να κλέβει. Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. Άρα, αν ο 

Γιάννης έχει πεθάνει, συνεχίζει να κλέβει». Αυτό σημαίνει ότι εκεί χρειάστηκε 

περισσότερος χρόνος σκέψης όσον αφορά την επεξεργασία του συλλογισμού καθώς οι 

συγκεκριμένοι συλλογισμοί δεν είναι συμβατοί με την εμπειρία των ατόμων, 

προκαλούν στο άτομο σύγκρουση και έρχονται σε αντίθεση με τις προϋπάρχουσες 

πεποιθήσεις του (DeNeys, 2006). 

Ωστόσο, υπήρχαν έρευνες (Norris & Inglehart, 2004) που υποστήριζαν ότι εξαιτίας της 

εξέλιξης της τεχνολογίας, οι θρησκευτικές και υπερφυσικές αντιλήψεις σταδιακά 

αντικαθίστανται από τις φυσικές και βιολογικές αντιλήψεις και πως οι φυσικές και 

υπερφυσικές αντιλήψεις χρησιμοποιούνται για να εξηγήσουν φαινόμενα διαφορετικά 

μεταξύ τους και όχι φαινόμενα που αναφέρονται στην ίδια έννοια (Biema, 2006; Gould, 

1997), επομένως δεν συνυπάρχουν. Κάτι τέτοιο, δεν επαληθεύτηκε από την παρούσα 

έρευνα, καθώς τα αποτελέσματά της έδειξαν πως τα άτομα και των τριών ηλικιακών 
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ομάδων, εμπλέκονται στη διαδικασία της συνύπαρξης για την ίδια έννοια (έννοια του 

θανάτου) και παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας, στις μέρες μας, οι διαισθητικές 

αντιλήψεις εξακολουθούν και υφίστανται στο νου των ατόμων.   

Κλείνοντας την έρευνα αυτή, γίνεται αντιληπτό ότι οι αρχικές υποθέσεις, τόσο για τους 

ενήλικες και τους ηλικιωμένους, όσο και για τα παιδιά του συγκεκριμένου ηλικιακού 

σταδίου (10- 12 ετών), επιβεβαιώθηκαν. Η έννοια της συνύπαρξης των διαισθητικών 

και επιστημονικών αντιλήψεων, υπάρχει και στις τρεις ηλικιακές ομάδες (Subbotsky, 

2001). 
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Περιορισμοί της έρευνας 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία, αν και μελέτησε ένα πρωτότυπο θέμα, όσον αφορά την 

συνύπαρξη των διαισθητικών και επιστημονικών αντιλήψεων στην έννοια του θανάτου 

σε τρεις ηλικιακές ομάδες, ενέχει και περιορισμούς. 

Ως περιορισμό θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, κατά 

τη διεξαγωγή της έρευνας και συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν 

οι υποθετικοί συλλογισμοί στα υποκείμενα της έρευνας. Η αρχική σκέψη ήταν να 

παρουσιαστούν οι υποθετικοί συλλογισμοί μέσα από ένα ψηφιακό quiz (kahoot), 

αρκετά εύχρηστο και ελκυστικό, ιδιαίτερα για παιδιά. Καθώς όμως υπήρχε 

περιορισμός στο όριο των χαρακτήρων που θα αποτελούσαν τους υποθετικούς 

συλλογισμούς, η ιδέα αυτή σύντομα απορρίφθηκε.  

Εναλλακτική μέθοδος ήταν η παρουσίαση των υποθετικών συλλογισμών μέσω της 

εφαρμογής e-prime, ενός εργαλείου σχεδιασμένου για την διεξαγωγή ψυχολογικών 

ερευνών, το οποίο μετρά με ακρίβεια τις απαντήσεις των συμμετεχόντων και τον χρόνο 

αντίδρασής τους. Ωστόσο, εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων και περιορισμών το 

συγκεκριμένο εργαλείο μέτρησης δεν μπόρεσε να τεθεί σε εφαρμογή.  

Έτσι, η παρουσίαση των υποθετικών συλλογισμών πραγματοποιήθηκε μέσα από την 

χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και συγκεκριμένα το πρόγραμμα Power Point στο 

οποίο ήταν διατυπωμένοι οι συλλογισμοί, ενώ η καταγραφή του χρόνου αντίδρασης 

πραγματοποιήθηκε, ξεχωριστά για καθένα από τα υποκείμενα, από την ερευνήτρια.    
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Παράρτημα  

Υποθετικοί συλλογισμοί 

Έγκυροι που περιγράφουν λειτουργίες οι οποίες δεν υπάρχουν σε έναν νεκρό 

οργανισμό. 

Ψυχοβιολογικές λειτουργίες 

1) Αν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, δεν μιλά. 

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. 

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, δεν μιλά. 

 

2) Αν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, δεν διψά. 

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. 

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, δεν διψά. 

 

3) Αν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, δεν βλέπει όνειρα. 

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. 

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, δεν βλέπει όνειρα.  

 

4) Αν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, σταματά να αναπτύσσεται. 

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. 

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, σταματά να αναπτύσσεται. 

 

5) Αν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, δεν νιώθει πείνα. 

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. 
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Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, δεν νιώθει πείνα. 

Συναισθηματικές λειτουργίες 

1) Αν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, δεν αγαπάει την μητέρα του. 

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. 

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, δεν αγαπάει την μητέρα του. 

 

2) Αν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, δεν νιώθει απογοήτευση. 

 Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. 

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, δεν νιώθει απογοήτευση. 

 

3) Αν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, δεν φοβάται το σκοτάδι. 

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. 

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, δεν φοβάται το σκοτάδι. 

 

4) Αν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, δεν νιώθει χαρά. 

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος.  

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, δεν νιώθει χαρά. 

 

5) Αν ο ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, δεν νιώθει άγχος. 

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. 

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, δεν νιώθει άγχος. 
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 Ηθικές λειτουργίες 

1) Αν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, σταματά να λέει ψέματα.  

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. 

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, σταματά να λέει ψέματα. 

 

2) Αν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, δεν κλέβει. 

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. 

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, δεν κλέβει. 

 

3) Αν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, δεν ξεγελά τους γύρω του. 

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. 

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, δεν ξεγελά τους γύρω του.  

 

4) Αν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, δεν ζηλεύει τον αδερφό του. 

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος.  

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, δεν ζηλεύει τον αδερφό του. 

 

5) Αν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, δεν χτυπά τον φίλο του.  

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. 

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, δεν χτυπά τον φίλο του.  
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Έγκυροι που περιγράφουν λειτουργίες οι οποίες υπάρχουν σε έναν νεκρό οργανισμό. 

Ψυχοβιολογικές λειτουργίες 

1) Αν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, μιλά. 

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. 

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, μιλά. 

 

2) Αν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, διψά. 

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. 

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, διψά. 

 

3) Αν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, βλέπει όνειρα. 

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. 

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, βλέπει όνειρα. 

 

4) Αν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, συνεχίζει να αναπτύσσεται. 

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. 

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, συνεχίζει να αναπτύσσεται. 

 

5) Αν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, νιώθει πείνα. 

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. 

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, νιώθει πείνα. 
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Συναισθηματικές λειτουργίες 

1) Αν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, συνεχίζει να αγαπάει την μητέρα του. 

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. 

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, συνεχίζει να αγαπάει την μητέρα του. 

 

2) Αν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, νιώθει απογοήτευση. 

 Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. 

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, νιώθει απογοήτευση. 

 

3) Αν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, φοβάται το σκοτάδι. 

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. 

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, φοβάται το σκοτάδι. 

 

4) Αν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, νιώθει χαρά 

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος.  

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, νιώθει χαρά. 

 

5) Αν ο ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, νιώθει άγχος. 

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. 

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, νιώθει άγχος. 
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Ηθικές λειτουργίες 

1) Αν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, συνεχίζει να λέει ψέματα.  

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. 

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, συνεχίζει να λέει ψέματα. 

 

2) Αν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, συνεχίζει να κλέβει. 

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. 

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, συνεχίζει να κλέβει. 

 

3) Αν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, συνεχίζει να ξεγελά τους γύρω του. 

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. 

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, συνεχίζει να  ξεγελά τους γύρω του.  

 

4) Αν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, ζηλεύει τον αδερφό του. 

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος.  

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, ζηλεύει τον αδερφό του. 

 

5) Αν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει, συνεχίζει να χτυπά τον φίλο του.  

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος. 

Άρα, αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, συνεχίζει να χτυπά τον φίλο του.  

  

  



 
51 

 

Μη έγκυροι συλλογισμοί 

Ψυχοβιολογικές λειτουργίες 

1) Αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, δεν μιλά. 

Ο Γιάννης δεν μιλά. 

Άρα, ο Γιάννης έχει πεθάνει. 

 

2) Αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, δεν διψά. 

Ο Γιάννης δεν διψά. 

Άρα, ο Γιάννης έχει πεθάνει. 

 

3) Αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, δεν βλέπει όνειρα. 

Ο Γιάννης δεν βλέπει όνειρα. 

Άρα, ο Γιάννης έχει πεθάνει. 

 

4) Αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, σταματά να αναπτύσσεται. 

Ο Γιάννης σταματά να αναπτύσσεται.  

Άρα, ο Γιάννης έχει πεθάνει. 

 

5) Αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, δεν νιώθει πείνα. 

Ο Γιάννης δεν νιώθει πείνα. 

Άρα, ο Γιάννης έχει πεθάνει. 
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Συναισθηματικές λειτουργίες 

1) Αν ο Γιάννης έχει πεθάνει,  δεν αγαπάει την μητέρα του. 

Ο Γιάννης δεν αγαπάει την μητέρα του. 

Άρα, ο Γιάννης έχει πεθάνει. 

 

2) Αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, νιώθει απογοήτευση. 

Ο Γιάννης νιώθει απογοήτευση. 

Άρα, ο Γιάννης έχει πεθάνει. 

 

3) Αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, δεν φοβάται το σκοτάδι. 

Ο Γιάννης δεν φοβάται το σκοτάδι. 

Άρα, ο Γιάννης έχει πεθάνει. 

 

4) Αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, νιώθει χαρά. 

Ο Γιάννης νιώθει χαρά.  

Άρα, ο Γιάννης έχει πεθάνει. 

 

5) Αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, νιώθει άγχος. 

Ο Γιάννης νιώθει άγχος. 

Άρα, ο Γιάννης έχει πεθάνει.  
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Ηθικές λειτουργίες 

1) Αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, σταματά να λέει ψέματα. 

Ο Γιάννης σταματά να λέει ψέματα. 

Άρα, ο Γιάννης δεν έχει πεθάνει. 

 

2) Αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, δεν κλέβει. 

Ο Γιάννης δεν κλέβει. 

Άρα, ο Γιάννης έχει πεθάνει. 

 

3) Αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, δεν ξεγελά τους γύρω του. 

Ο Γιάννης δεν ξεγελά τους γύρω του. 

Άρα, ο Γιάννης έχει πεθάνει. 

 

4) Αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, δεν ζηλεύει τον αδερφό του. 

Ο Γιάννης δεν ζηλεύει τον αδερφό του. 

Άρα, ο Γιάννης έχει πεθάνει. 

 

5) Αν ο Γιάννης έχει πεθάνει, δεν χτυπά τον φίλο του. 

Ο Γιάννης δεν χτυπά τον φίλο του. 

Άρα, ο Γιάννης έχει πεθάνει. 
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