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• ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ (περιεχόµενα) 
• Από τη Μυθολογία στην Επιστήμη 

• Η λειτουργία του Πλανήτη Γη 
• Γεωλογικός χρόνος και Εξέλιξη 

• Κλιματικές Αλλαγές και Μεταβολές 
• Γεωσυστήματα, μια Ολιστική Αντίληψη για τη Γη 

• Φυσιοκρατία και Ανθρωποκεντρισμός 
• Από τις Γεώσφαιρες, στη Βιόσφαιρα και τη Νοόσφαιρα.  

 
Ο πλανήτης Γη και η ζωή που πηγάζει και εξαρτάται από αυτόν είναι τόσο σταθερός 
όσο και εύθραυστος. Η ιστορία των αλλαγών στη Γης, είναι µια ιστορία συνεχών 
µεταβολών. Οι περισσότερες από αυτές είναι ποσοτικά τόσο µικρές και ποιοτικά τόσο 
ανεπαίσθητες, ώστε χωρίς επιστηµονική έρευνα δεν µπορούν να ανιχνευθούν. 
Πράγµατι, οι γεωεπιστήµες διαπιστώνουν και αποδεικνύουν ότι σήµερα τίποτα δεν 
είναι όπως ακριβώς ήταν χθες, έστω κι αν αυτό δεν είναι εύκολα αντιληπτό άµεσα 
από τον άνθρωπο. Πολύ µικρές συνεχείς µεταβολές στο µεγάλο χρονικό διάστηµα 
του γεωλογικού χρόνου έχουν ως αποτέλεσµα σηµαντικές γεωλογικές αλλαγές. 

 Η µεγάλη συµβολή της Γεωλογίας στη γνώση της δοµής και της λειτουργίας 
του πλανήτη µας έγκειται στη διερεύνηση και ταξινόµηση των «ανόργανων» 
συστατικών της, δηλαδή των ορυκτών και των πετρωµάτων, στην κατανόηση της 
εξέλιξης της ζωής, όπως έχει αποτυπωθεί µε τη µορφή απολιθωµάτων στα 
γεωλογικά στρώµατα, τόσο στο διάβα του γεωλογικού χρόνου, για περισσότερο από 
3,5 δισεκατοµµύρια χρόνια, όσο και στη διαχρονική κινητικότητα και εξέλιξη του 
φλοιού (Τεκτονική-Γεωδυναµική). Αποκορύφωµα όλης αυτής της σωρευµένης 
γνώσης ήταν η ενοποιητική θεωρία των Λιθοσφαιρικών ή Τεκτονικών Πλακών, 
γνωστή και ως Παγκόσµια Τεκτονική.  

Ο χρόνος υπήρξε ανέκαθεν ένα από τα µεγαλύτερα µυστήρια για τον 
άνθρωπο. Η γεωλογική γνώση συµβάλλει ουσιαστικά στην κατανόηση και τη µερική 
αποσαφήνισή του. Ο γεωλογικός χρόνος ξεκινά από το «παρόν», διατρέχει την 
καταγραµµένη ιστορία της ανθρωπότητας, διαπερνά την παλαιοντολογική ιστορία του 
ανθρώπου, που φτάνει µέχρι και 5 εκατοµµύρια χρόνια, των θηλαστικών (60-100 
εκατοµµύρια χρόνια), της ζωής στην ξηρά (500 εκατοµµύρια χρόνια), της απαρχής 
της ζωής στον πλανήτη µας (3,5-3,8 δισεκατοµµύρια χρόνια), της δηµιουργίας της 
Γης (4,6 δισεκατοµµύρια χρόνια). Μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστηµα τα βουνά, οι 
κοιλάδες, η έκταση και η θέση των θαλασσών, που φαίνονται αιώνια συγκρινόµενα 
µε την κλίµακα µιας ανθρώπινης ζωής, µεταβάλλονται «ραγδαία» και «συστηµατικά», 
και µοιάζει να βρίσκονται σε µια διαρκή κίνηση κάτω από την επίδραση πολύ 
ισχυρών δυνάµεων. Αν µπορούσε να αναπαρασταθεί η κίνηση αυτή του γήινου 
φλοιού µε κινηµατογραφική ταχύτητα, θα παρουσιαζόταν µπροστά στα µάτια µας µια 
ιδιαίτερα ευκίνητη, µεταβαλλόµενη Γη, σαν ένας ζωντανός οργανισµός, που πάλλεται 
διαρκώς. Η ισχύς και βιαιότητα των γήινων δυνάµεων, που εδράζονται λίγα µόνο 
χιλιόµετρα κάτω από τα πόδια µας, εκδηλώνονται µε τα «στιγµιαία» γεωδυναµικά 
φαινόµενα, όπως οι σεισµοί και οι ηφαιστειακές εκρήξεις. Η διαχρονική 
ανανεωσιµότητα του γήινου φλοιού δηµιουργεί µια πολυµορφία γεω-οικολογικών 
συστηµάτων, στα οποία οφείλουν την εκπληκτική ποικιλότητά τους οι µορφές της 
ζωής (γεωποικιλότητα-βιοποικιλότητα). Η κινητικότητα του φλοιού συνδέεται άµεσα 
µε τη ζωή ή είναι και η ίδια τµήµα της ζωής. 



   Η Γη θεωρείται ένας πλανήτης µε ζωή πάνω του. Ήδη όµως άρχισε να 
διαφαίνεται η άποψη ότι είναι και η ίδια ένας «ζωντανός πλανήτης» ή τουλάχιστον 
αυτό-οργανωµένος και αυτό-ρυθµιζόµενος πλανήτης, όπου ενοποιούνται οι 
«ανόργανες» και «οργανικές» µορφές και διεργασίες σ’ ένα ενιαίο αδιάρρηκτο 
σύνολο. Η Γη πιστεύεται σήµερα ότι είναι ένα πολύπλοκο µεγα-σύστηµα που 
αποτελείται από πολλά επιµέρους φαινοµενικά διαφορετικά µεταξύ τους συστήµατα 
(Ατµόσφαιρα, Ωκεάνιο σύστηµα, Λιθόσφαιρα, Μανδύας, Πυρήνας, Μαγνητόσφαιρα, 
Ανθρωπόσφαιρα), που λειτουργούν αλληλοεξαρτώµενα και αλληλοεπηρεαζόµενα. 
Όλες αυτές οι νεωτεριστικές απόψεις αποτελούν µια καινούρια θεώρηση της 
λειτουργίας της Γης και της Ζωής που πηγάζει απ’ αυτήν και η οποία εκδηλώνεται για 
δισεκατοµµύρια χρόνια πάνω στο λεπτότατο και ευκίνητο φλοιό, στην ιδιαίτερα 
κινητική ατµόσφαιρα και στη λεγόµενη Βιόσφαιρα, τα όρια της οποίας είναι ιδιαίτερα 
ασαφή και περιορισµένα. Η ύλη από την οποία συγκροτείται η διαρκώς ανανεώσιµη 
βιόσφαιρα έχει ανακυκλωθεί πάρα πολλές φορές, τόσο στην επιφάνεια όσο και στο 
εσωτερικό της Γης, ώστε να υπάρχει µια διαρκής αµφίδροµη σχέση «ανόργανης» και 
«οργανικής» ύλης.  

Tο κλίµα, εξεταζόµενο διαχρονικά, αποτελεί ίσως το πλέον χαρακτηριστικό 
παράδειγµα αλληλεπίδρασης των γεωσυστηµάτων, γιατί φαίνεται να επηρεάζεται 
από πάρα πολλούς γεωλογικούς και αστρονοµικούς παράγοντες. Η ατµόσφαιρα 
αποτελεί ουσιαστικά τον κύριο παράγοντα διατήρησης της ζωής, σε συνεργασία µε 
την ίδια τη ζωή, επηρεάζει αλλά και επηρεάζεται από τη ζωή. Το οξυγόνο της, προϊόν 
της φωτοσύνθεσης, της ζύµωσης των βακτηρίων και των ηφαιστειακών εκρήξεων, 
είναι αλληλένδετο µε τη ζωή. Η ζωή είναι ο ρυθµιστής του κλίµατος. Το κλίµα µε τη 
σειρά του κυµαίνεται σε ορισµένα όρια ικανά για τη διατήρηση της ζωής. Τα τελευταία 
χρόνια έχει κυριαρχήσει (ή κατ’ άλλους έχει επιβληθεί) στο επιστηµονικό πεδίο, την 
κοινωνία και την πολιτική η έννοια της Κλιµατικής Αλλαγής (climate change). Με τον 
όρο αυτό εννοείται σε πολύ γενικές γραµµές µια µεγάλης κλίµακας, παγκόσµια 
αλλαγή δραµατικών διαστάσεων του κλίµατος της Γης, η οποία συντελείται σήµερα, 
οφειλόµενη κυρίως σε ανθρώπινη επίδραση. Τοπικές µεταβολές (variations), όσο 
σηµαντικές κι αν είναι, καθώς και αλλαγές που εντάσσονται σε κάποιους πενταετείς, 
δεκαετείς ή και µεγαλύτερους χρονικά κύκλους, δεν εντάσσονται σ' αυτό τον ορισµό. 
Η Παλαιοκλιµατολογία, κλάδος της γεωλογίας, σήµερα έχει κάνει σηµαντικές 
προόδους και έχει διερευνήσει τις κλιµατικές αλλαγές του γεωλογικού παρελθόντος 
στον πλανήτη µας µε µεγάλη ακρίβεια, ιδιαίτερα αυτών της πιο πρόσφατης 
γεωλογικής περιόδου της Τετερτογενούς (2,5 εκατοµµύρια χρόνια µέχρι και σήµερα). 
Υπάρχουν όµως ακόµη αρκετά πράγµατα γύρω από τη δυναµική της Γης 
συνολικά και των επιµέρους συστηµάτων της, τα οποία δεν κατανοούµε 
ακόµη.   

Το τελευταίο γήινο σύστηµα, συνέχεια της βιόσφαιρας, αποτέλεσµα της 
συνεχώς διαχεόµενης και επιταχυνόµενης ανθρώπινης γνώσης είναι η Νοόσφαιρα. 
Ως Νοόσφαιρα σήµερα θα πρέπει να θεωρούµε, την ανθρώπινη εγκεφαλική 
λειτουργία, τη γλώσσα ως βασικό και θεµελιώδη τρόπο επικοινωνίας, τη γραφή και το 
βιβλίο, το ταχυδροµείο, την εξ αποστάσεως ανθρώπινη επικοινωνία και µετάδοση 
πληροφοριών και γνώσης,  την ενσύρµατη και ασύρµατη επικοινωνία, το ραδιόφωνο, 
την τηλεµετάδοση, το δορυφορικό δίκτυο επικοινωνιών, το διαδίκτυο….που 
αγκαλιάζουν το σύνολο του πλανήτη µας. Η νοόσφαιρα επεκτείνεται στην ανθρώπινη 
τεχνολογία και την κυριαρχία του ανθρώπινου είδους σε όλα τα βιοπεριβάλλοντα, 
στην συνεχή αλλαγή του περιβάλλοντος προς όφελος του (?), µε όλους τους 
κινδύνους που περικλείει και την επιταχυνόµενη εξέλιξη του ανθρώπου ως είδος 
πέραν της βιολογικής. 

Η γενικότερη ιδέα της «Φύσης» είναι θεµελιώδης στην αρχαία ελληνική 
φιλοσοφία. Αποτελεί τη δηµιουργική βάση της φιλοσοφικής αναζήτησης. 
«Ηγεµονικότερον απάντων φύσις» και «Φύσις εξαρκεί (=εξασφαλίζει) πάντα πάσιν» 
σηµειώνει ο Ιπποκράτης. Φύση είναι αυτό που αντιλαµβανόµαστε γύρω µας «…το 
όλον τούτο κόσµο καλούσι» κατά τον Πλάτωνα, «…ην αεί και έστιν και έσται πυρ 



αείζωον…». Ο Ευριπίδης την αποκαλεί «αθάνατη φύση». Είναι «..άφθαρευς και 
µακαρία φύσις…» κατά τον Επίκουρο. «Τίποτα δεν υπερβαίνει την υπέρτατη φύση…» 
κατά το σύγχρονο συνεχιστή της ελληνικής φιλοσοφίας Κώστα Αξελό. 


