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Στη σύγχρονη εποχή προστέθηκαν νέες αξίες στην ηθική εξέ-
λιξη των ανθρώπων. Στην κλασική ηθική (κανόνες μεταξύ των 
ανθρώπων) προστίθενται και οι αξίες της οικο-ηθικής, ως γε-
νικής διερεύνησης κανόνων στη σχέση μεταξύ Ανθρώπων και 
Φύσης. Η οικο-ηθική αποτελεί έναν νέο σταθμό όχι μόνο στη 
φιλοσοφική - πολιτιστική εξέλιξη του ανθρώπου, αλλά και μια 
νέα περιοχή σκέψης και δράσης, σε ολόκληρο τον πλανήτη, που 
ξεπερνά τις παλαιότερες θεωρίες και αντιδιαμετρικές αντιλήψεις 
περί ανθρωποκεντρισμού και ακραίας φυσιοκρατίας.

Γη και Φύση

Η Γη είναι ένα πολύπλοκο Σύστημα πολλών επιμέρους 
ευαίσθητων Συστημάτων, με διαφορετικό τρόπο λειτουρ-
γίας και βαθμό αντίδρασης σε εξωτερικές επεμβάσεις, φυσι-
κές ή ανθρωπογενείς. Τη δυναμική αυτών των συστημάτων 
μόλις πρόσφατα και σε αρχικό στάδιο αρχίσαμε να κατα-
λαβαίνουμε, παρά τα μεγάλα επιστημονικά άλματα, ενώ 
ακόμη δεν κατανοούμε πλήρως τη λειτουργία και αλληλε-
πίδρασή τους και δυστυχώς, οι παρεμβάσεις μας σε αυτά 
είναι πέραν των δυνατοτήτων μας. *

Στη μυθολογική αντίληψη η Γαία - Γη, αρχαιοελληνική θεό-
τητα που ενσαρκώνει τον ρόλο της Γης ως αρχής της ζωής, 
είναι αυθύπαρκτη και αγέννητη, είναι η Μεγάλη Μητέρα, η 
Παντοδύναμη Θεά. Η Γαία ουσιαστικά ενσαρκώνει το γενικό 
κοσμικό πλαίσιο, όπου αναπτύσσεται η ζωή ή ακόμη καλύ-
τερα, αποτελεί η ίδια ένα αδιάρρηκτο σύστημα με τη ζωή. 
«Γαία» (Gaia) επίσης είναι μια νέα σοβαρή επιστημονική 
υπόθεση (θεωρία) των τελευταίων 35 χρόνων, που θεωρεί 
τη Γη στο σύνολό της έναν υπερ-οργανισμό. Τι δεδομένα 
όμως διαθέτουν σήμερα οι γεωεπιστήμες για να τοποθε-
τηθούν στον μεγάλο αυτό παραλληλισμό και γιατί κατα-

*  Εισήγηση που παρουσιάστηκε στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Δήμου 
Θεσσαλονίκης, τομέας «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη», περίο-
δος 2011-2012. Υπεύθυνη για τη διοργάνωση και συντονίστρια των 
εισηγήσεων: Α. Καλλία - Αντωνίου, ΔΝ, Δικηγόρος, Εμπειρογνώμων 
στο ευρωπαϊκό δίκαιο περιβάλλοντος. Στα μαθήματα συμμετέχουν 
160 εκπαιδευόμενοι.

φεύγουμε πάλι στους μύθους; Κάθε μύθος από νοητική 
και ψυχολογική άποψη είναι καταλυτικός για τον ανθρώ-
πινο τρόπο σκέψης, αφού απλοποιεί τις δυσνόητες επιστη-
μονικές προσεγγίσεις, γίνεται αφηγηματικός. Ο μύθος, όσο 
και αν αμφισβητήθηκε, δεν παύει να είναι μια πρωτογενής 
μορφή ιστορικότητας, φερόμενος από τον λόγο, ένας σχε-
δόν φιλοσοφικός και κυρίως παιδαγωγικός τρόπος μετάδο-
σης γνώσης, μια κατάθεση αλληγορικής μαρτυρίας.

Οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές

Στην πρωτοεπιστημονική εποχή γενικευμένες γνώσεις και 
απόψεις για γεωλογικά φαινόμενα και σεισμούς βρίσκουμε 
διάσπαρτες στην ελληνική γραμματεία από τον Όμηρο, τον 
Ησίοδο και τον ιστορικό Ηρόδοτο. Εντυπωσιακή είναι η 
περιγραφή από τον Ηρόδοτο της γεωμορφολογικής δομής 
της Θεσσαλίας με ενδιαφέροντα γεωλογικά στοιχεία: «… 
την δε Θεσσαλίην λόγος εστί το παλαιόν είναι λίμνην …» 
αναφερόμενος σε έγκυρη προφορική μετάδοση γνώσης 
(«λόγος εστί το παλαιόν»), «τους ποταμούς τούτους … ρέο-
ντας δε ποιέειν την Θεσσαλίην πάσαν πέλαγος …». Ιδιαίτερα 
σημαντική είναι η εξήγηση που δίνει για τη διάνοιξη των 
Τεμπών από σεισμούς και τη διέξοδο του Πηνειού ποταμού 
προς το Αιγαίο «... Ποσειδέωνα ποιήσαι τον αυλώνα δι΄ ου 
ρέει ο Πηνειός ... έστι γάρ σεισμού έργον, ως εμοί εφαίνετο 
είναι, η διάστασις των ορέων» (Ηρόδοτος ο Αλικαρνασσεύς, 
485-425 π.Χ.). Στη δημιουργία των Τεμπών με «ρήγματα» 
και σεισμούς αναφέρεται και ο Στράβωνας πολύ αργότερα 
(1ος αι. μ.Χ.). 

Ο πρώτος γνωστός ποιητής και φιλόσοφος που με μεθο-
δικότητα και εντυπωσιακές γεωλογικές παρατηρήσεις εξά-
γει συμπεράσματα για τα γεωλογικά στρώματα, τον τρόπο 
δημιουργίας τους και την εξέλιξή τους είναι ο Ξενοφάνης 
ο Κολοφώνιος (570-475 π.Χ.). Η άποψη του Ξενοφάνη 
ότι περιοχές της ξηράς ήταν κάποτε θάλασσα «… ο δε 
Ξενοφάνης μίξιν της γης προς την θάλασσαν γίνεσθαι δοκεί 
και τω χρόνω υπό του υγρού λύεσθαι …» είναι επιστημο-

Γεω-Βιοπεριβάλλον, μια φυσιοκρατική αντίληψη της 
Οικολογίας - Περιβαλλοντικές αλλαγές στην πρόσφατη 
γεωλογική ιστορία του πλανήτη μας: ανθρωποκεντρική 
και φυσιοκρατική προσέγγιση*
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νικά τεκμηριωμένη σήμερα. Γι΄ αυτή του την άποψη είχε 
αποδείξεις «… φάσκων τοιαύτας έχειν αποδείξεις ...» από τη 
Σικελία, τη Μάλτα και την Πάρο: «… και εν Συρακούσαις δε 
εν τοις λατομίαις λέγει ευρήσθαι τύπον ιχθύος και φυκων…», 
στα λατομεία των Συρακουσών βρίσκουν ψάρια και φύκη 
«… εν δε Πάρω τόπον δάφνης εν τω βάθει του λίθου …», 
ενώ στην Πάρο βρίσκονται φύλλα δάφνης βαθιά μέσα στις 
πέτρες. Στη συνέχεια περιγράφει απλώς την απολίθωση, 
την εναλλαγή θάλασσας - ξηράς και την επαναλαμβανό-
μενη γεωλογική διαδικασία «… και ταύτην πάσι τοις κόσμι-
οις γίνεσθαι καταβολήν (μεταβολή) …». Περιγράφει επίσης 
τα σπήλαια, την κατείσδυση του νερού, τον τρόπο σπη-
λαιογένεσης, αλλά ταυτόχρονα θέτει όρια στην ανθρώ-
πινη γνώση τονίζοντας ότι κανένας άνθρωπος δεν γνωρί-
ζει πλήρως ούτε θα μάθει τη φύση των θεϊκών πραγμάτων, 
διότι σε καθένα από τα πράγματα και στο σύμπαν υπάρχει 
η φαινομενικότητα.

Ο στοχασμός του Ξενοφάνη ανάβρυζε μέσα από τα ποιή-
ματά του και ο θεός του ήταν «ο πόνος του νου» στην προ-
σπάθεια να κατανοήσει τον φυσικό κόσμο και να συλλά-
βει τις αρχές της λειτουργίας του. Έτσι ένας ποιητής από 
τον Κολοφώνα της Ιωνίας, που έζησε κυρίως στη Μεγάλη 
Ελλάδα, συμπεριέλαβε στα ποιήματα και τις ραψωδίες τους 
τις πιο εύστοχες γεωλογικές παρατηρήσεις, όσες τουλάχι-
στον διασώζονται και γνωρίζουμε και δεν διαχώρισε την 
αγάπη του για τα γεωλογικά φαινόμενα από την ποίηση. 
Σημαντική είναι επίσης η συμβολή του Θεόφραστου (372-
287 π.Χ.) στην περιγραφή και κατανόηση των γεωλογι-
κών φαινομένων («Περί λίθων», «Περί λιθουμένων»), του 
Επίκουρου (341- 270 π.Χ.) και Λουκρήτιου (98-53 π.Χ.), του 
Πλίνιου του πρεσβύτερου (23 μ.Χ. και πέθανε -79 μ.Χ.) κ.ά.

Γενικά όμως Γη και Φύση ταυτίζονται στην αρχαία ελληνική 
φιλοσοφία, κεντρικό σημείο αναζήτησης της οποίας παρα-
μένει η ουσία της πραγματικότητας: «Λέγεται φύσις η των 
φύσει όντων ουσία …» και «… ουσία αρχή τις και αιτία …» 
κατά τον Αριστοτέλη. «Φύσις αυτάρκης» σύμφωνα με τον 
Δημόκριτο. «Τίποτα δεν υπερβαίνει την υπέρτατη φύση …» 
κατά τον σύγχρονο συνεχιστή της ελληνικής φιλοσοφίας 
Κώστα Αξελό. Είναι αιώνια: «... ην αεί και έστιν και έσται πυρ 
αείζωον …» δεν δημιουργήθηκε, ήταν πάντα, είναι και θα 
είναι, κατά τον Ηράκλειτο «… κόσμον τόνδε ούτε τις θεών 
ούτε ανθρώπων εποίησεν ...», αφού κανείς δεν τη δημιούρ-
γησε. Ο Ευριπίδης την αποκαλεί «αθάνατη φύση». Είναι 
«… άφθαρευς και μακαρία φύσις…» κατά τον Επίκουρο. 

Οι θεμελιωτές της σύγχρονης γεωλογικής 
σκέψης

Επιχειρώντας ένα μεγάλο ιστορικό άλμα φτάνουμε στον 
ιδρυτή της σύγχρονης γεωλογικής σκέψης και της σταδια-
κής μεταβλητότητας του γήινου φλοιού τον Σκωτσέζο για-
τρό και φυσιοδίφη Χάττον (James Hutton, 1726-1797). O 
Hutton κατανόησε νωρίς ότι οι θαλάσσιοι απολιθωμένοι 

οργανισμοί, που βρίσκονται σήμερα στα βουνά, δεν απο-
τέθηκαν εκεί από τις πλημμύρες, όπως πιστευόταν μέχρι 
τότε, αλλά ότι είχαν θαφτεί στα ιζήματα της θάλασσας και 
ανυψώθηκαν μαζί με τα βουνά. Ο Hutton ήταν ίσως ο πρώ-
τος που συνέλαβε με εντυπωσιακό τρόπο το ασύλληπτο 
μέγεθος του γεωλογικού χρόνου.

Την άποψη του Hutton περί ομοιόμορφης και σταδιακής 
εξελικτικής πορείας της Γης και της ζωής πάνω σε αυτή εξέ-
φρασε, διαφωνώντας με τον Cuvier και τους οπαδούς του 
καταστροφισμού, με σαφή επιστημονικό τρόπο πλέον, ο 
Λάιελ (Sir Charles Lyell, 1797-1875), σύγχρονος και φίλος 
του Δαρβίνου, ο οποίος απέδειξε ότι η εξέλιξη αυτή είναι 
μια πολύ αργή διαδικασία, που ο άνθρωπος δεν μπορεί 
να παρακολουθήσει στη διάρκεια της σύντομης ζωής του. 

Ο Lyell με το έργο του ήταν αυτός που ολοκλήρωσε και 
διατύπωσε την πολύ θεμελιώδη αρχή των γεωεπιστημών, 
τον ομοιομορφισμό ή ακτουαλισμό, δηλ. τη διαχρονική 
ομοιομορφία των φυσικών νόμων (αναλλοίωτοι φυσικοί 
νόμοι με το πέρασμα του χρόνου) και τη διαρκή βαθμιαία 
αργή γεωλογική αλλαγή σε ένα πολύ μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Σήμερα, οι φυσικοί τονίζουν ότι οι νόμοι που διέ-
πουν ολόκληρο το σύμπαν άρχισαν από τα πρώτα δευτε-
ρόλεπτα αμέσως μετά τη μεγάλη έκρηξη. Με το βιβλίο του 
«Αρχές της Γεωλογίας» (Principles of Geology, 1830/33) ο 
Lyell καθιερώθηκε ως ο θεμελιωτής της σύγχρονης γεωλο-
γίας και της καθαρής επιστημονικής σκέψης στο χώρο των 
γεωεπιστημών. Πρώτος ο Lyell θεμελίωσε στοιχειωδώς την 
έννοια της εξέλιξης της Γης, πάνω στην οποία στηρίχθηκε 
αργότερα η Θεωρία της εξέλιξης της ζωής. 

Σε λίγες γραμμές στη συνέχεια επιχειρείται να καταδειχθεί 
η βαθμιαία οικοδόμηση της επιστημονικής σκέψης για την 
ερμηνεία γεωλογικών κυρίως φαινομένων και η εντυπωσι-
ακή και ρωμαλέα ανάπτυξη της ανθρώπινης επιστημονικής 
σκέψης στις επίσης μεταβαλλόμενες συνθήκες της κοινω-
νίας. Είναι μια μακρά και δαιδαλώδης πορεία της αναζήτη-
σης ερμηνειών για τα φαινόμενα του κόσμου, ενός κόσμου 
κινητικού, πολύπλοκου, μεταβαλλόμενου και διαρκώς 
εξελισσόμενου.

Οι επιστήμονες και ένα μικρό κομμάτι της κοινωνίας μόλις 
τα τελευταία χρόνια, αρχίσαμε να κατανοούμε αυτό το γιγά-
ντιο φαινόμενο της εξέλιξης. Ακόμη βρισκόμαστε στο ξεκί-
νημα, το μέλλον θα είναι σίγουρα συναρπαστικό, γεμάτο 
εκπλήξεις και απροσδόκητες αποκαλύψεις. Αν και της 
φύσης της αρέσει να κρύβει τα μυστικά της «φύσις κρύ-
πτεσθαι φίλει», κατά τη φράση του Ηράκλειτου, τα αφή-
νει παρ΄ όλα αυτά σιγά - σιγά να αποκαλύπτονται, αλλά 
με ιδιαίτερα μεγάλες και επίπονες προσπάθειες από την 
πλευρά του ανθρώπου. 

Σε πρώτη προσέγγιση και σύμφωνα με την επικρατούσα 
επιστημονική αντίληψη, η Γη θεωρείται ένας πλανήτης 
πάνω στον οποίο αναπτύσσεται ζωή. Ήδη όμως άρχισε να 
διαφαίνεται η άποψη ότι είναι και η ίδια ένας «ζωντανός 



ΓΕΩ-ΒΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΜΙΑ ΦΥΣΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠερΔικ 2/2012 (ΕΤΟΣ 16ο)    235

Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΠερΔικ από το 1997 www.nbonline.gr

πλανήτης», όπου ενοποιούνται οι «ανόργανες» και «οργα-
νικές» μορφές και διεργασίες σε ένα ενιαίο αδιάρρηκτο 
σύνολο. Είναι μια καινούρια θεώρηση της λειτουργίας της 
Γης και της Ζωής, που πηγάζει από αυτή και η οποία εκδη-
λώνεται για δισεκατομμύρια χρόνια πάνω στο λεπτότατο 
και ευκίνητο φλοιό στη λεγόμενη βιόσφαιρα, τα όρια της 
οποίας είναι ιδιαίτερα ασαφή και περιορισμένα. Ουσιαστικά 
βιόσφαιρα με την έννοια που αποδίδουμε στις άλλες γεώ-
σφαιρες (ατμόσφαιρα, φλοιός, μανδύας και πυρήνας), δεν 
υφίσταται. Η ζωή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ανώτα-
του φλοιού, της επιφάνειάς του (έδαφος) κυρίως της υδρό-
σφαιρας και της ατμόσφαιρας (τροπόσφαιρα). Συμμετέχει 
στις γεωλογικές διεργασίες ως ένας ουσιαστικός παράγο-
ντας («γεωφυσιολογία» του ζωντανού πλανήτη). Η ύλη, 
από την οποία συγκροτείται η διαρκώς ανανεώσιμη βιό-
σφαιρα έχει ανακυκλωθεί πάρα πολλές φορές, τόσο στην 
επιφάνεια (ιζηματογενή πετρώματα) όσο και στο εσωτερικό 
της Γης, ώστε να υπάρχει μια διαρκής αμφίδρομη σχέση 
«ανόργανης» και «οργανικής» ύλης. Τα φυσικά συστήματα 
είναι αυτό-οργανωμενα εξελικτικά σύνολα, που τα τμή-
ματά τους συνεργάζονται όπως στους οργανισμούς. Τα 
φυσικά συστήματα και τα οικοσυστήματα είναι η βάση 
κάθε οργανικής ύπαρξης και γι΄ αυτό έχουν εγγενή αξία. 
Ο άνθρωπος είναι μικρό τμήμα των συστημάτων αυτών, 
συνάπτεται εσωτερικά προς αυτά και έτσι η εγγενής του 
αξία συνδέεται προς το όλον, εντός του οποίου τοποθετεί-
ται. Αυτοοργανούμενη κρισιμότητα είναι μια γενική θεω-
ρία των πολύπλοκων συστημάτων από τους σεισμούς στις 
μαζικές εξαφανίσεις και τα οικονομικά κραχ. Η αυτοργανού-
μενη κρισιμότητα, παρουσιάζει στο ευρύ κοινό την έννοια 
αυτή, η οποία στις μέρες μας έχει καταστεί άκρως σημα-
ντική στην επιστήμη. Μας λέει ότι «η ποσότητα αναδύεται 
από την ποιότητα», μέσα από ένα μηχανισμό της φύσης την 
«αυτοοργανούμενη κρισιμότητα». Αυτή είναι και η πρώτη 
γενική θεωρία των πολύπλοκων συστημάτων που θεμε-
λιώνεται σε στέρεη μαθηματική βάση. Η ανάπτυξη όλων 
αυτών των νέων επιστημονικών γνώσεων και αντιλήψεων 
θα μας δώσει τη δυνατότητα στο άμεσο μέλλον να κατανο-
ήσουμε καλύτερα τους εαυτούς μας, ως έμβια όντα, μέσα 
σ’ ένα ευρύτερο όν, τον πλανήτη μας.

Οι Γεωεπιστήμες με την ευρύτερη έννοια και η Γεωλογία 
ιδιαίτερα διερευνούν ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό κομ-
μάτι του φυσικού μας κόσμου. Εξ ορισμού η γεωλογία 
μελετά ουσιαστικά τον στερεό φλοιό της Γης πάνω στον 
οποίο ζούμε, κινούμαστε και δημιουργούμε. Μια πρώτη 
συμβολή της υπήρξε η σπουδή και η κατανόηση του 
«ανόργανου» κόσμου, όπως συνηθίζεται να λέγεται, δηλ. 
η μελέτη και η ταξινόμηση των πετρωμάτων του γήινου 
φλοιού, των συστατικών τους, των ορυκτών και η κατανό-
ηση της δομής της ύλης από το άμορφο μέχρι το κρυσταλ-
λικό επίπεδο. Πέρα όμως από την περιγραφή της σύστα-
σης του φλοιού της Γης και της δομής των συστατικών 
του σημαντικότερη, προς την κατεύθυνση αυτή, υπήρξε 
η σε μεγάλο βαθμό κατανόηση των διεργασιών της δημι-

ουργίας, καταστροφής, μεταμόρφωσης και ανακύκλω-
σης των δομικών υλικών του πλανήτη μας, όπου σημα-
ντικός γεωλογικός παράγοντας είναι η ίδια η ζωή. Ο γεω-
λογικός κύκλος ή κύκλος μετασχηματισμού των ορυκτών 
και πετρωμάτων (φυσικο-γεω-χημικές μεταβολές) και η 
δυναμική αυτής της αέναης διαδικασίας εκδηλώνονται στη 
διάσταση του γεωλογικού χρόνου. Υπάρχει μια διαρκής 
και εντυπωσιακή κινητικότητα της γήινης ύλης στον γεω-
λογικό χρόνο, που δύσκολα γίνεται κατανοητή από τον 
άνθρωπο, ο οποίος έχει διαμορφώσει την αντίληψη της 
στατικής, ανόργανης, σταθερής Γης, εξ αιτίας της περιορι-
σμένης εμπειρικής αντίληψης του χρόνου.

Ο χρόνος υπήρξε ανέκαθεν ένα από τα μεγαλύτερα μυστή-
ρια για τον άνθρωπο. Η γεωλογική γνώση συμβάλλει ουσι-
αστικά 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 
και μέχρι 5 εκατομμύρια χρόνια, των θηλαστικών (60-100 
εκατομμύρια χρόνια), της ζωής στην ξηρά (500 εκατομ-
μύρια χρόνια), της απαρχής της ζωής στον πλανήτη μας 
(3,5-3,8 δισεκατομμύρια χρόνια), της δημιουργίας της Γης 
(4,6 δισ εκατομμύρια χρόνια). Μέσα σε 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 γήι-
νου φλοιού με κινηματογραφική ταχύτητα, θα παρουσια-
ζόταν μπροστά στα μάτια μας μια ιδιαίτερα ευκίνητη, μετα-
βαλλόμενη Γη, σαν ένας ζωντανός οργανισμός, που πάλ-
λεται διαρκώς. Στο μεγάλο χρονικό διάστημα της ιστορίας 
του ο πλανήτης μας άλλαξε πολλές φορές πρόσωπο και 
θα συνεχίσει να κάνει το ίδιο και στο μέλλον και μαζί με 
αυτόν θα αλλάζουμε και εμείς, ως είδος. Η ισχύς και βιαι-
ότητα των γήινων δυνάμεων, που εδράζονται λίγα μόνο 
χιλιόμετρα κάτω από τα πόδια μας, εκδηλώνονται μέσα στα 
όρια μιας ανθρώπινης ζωής με τα «στιγμιαία» γεωδυνα-
μικά φαινόμενα, όπως οι σεισμοί και οι ηφαιστειακές εκρή-
ξεις. Η εξέλιξη του γήινου φλοιού από τη δημιουργία του 
μέχρι σήμερα και οι μορφές ζωής που φιλοξένησε εξετάζο-
νται μέσα στο πλαίσιο της Ιστορικής Γεωλογίας. Η Ιστορική 
Γεωλογία είναι μία από τις μεγάλες υποδιαιρέσεις της γεω-
λογίας. Η γεωλογία ως «ιστορική επιστήμη» στις φυσικές 
επιστήμες, πραγματεύεται ουσιαστικά την ανασύσταση της 
πορείας του πλανήτη μας μέσα στον χρόνο.  

Ο γεωλογικός χρόνος είναι σήμερα έννοια «προσιτή» και 
«οικεία» στον σύγχρονο μορφωμένο άνθρωπο. Συνδέεται 
άμεσα και επεκτείνει σε ιδιαίτερα μεγάλο βάθος την εξαιρε-
τικά περιορισμένη ιστορική και αρχαιολογική μνήμη μας. 
Η γεωλογική ιστορική εξέλιξη ενοποιείται με την ανθρώ-
πινη ιστορία, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να 
επανατοποθετήσουμε και να εκτιμήσουμε το είδος μας 
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και τη σχέση μας με τον φυσικό κόσμο. Μετά από πολ-
λές αλλαγές στις αντιλήψεις της κοινωνίας, στις γεωεπι-
στήμες και τη Βιολογία, οι άνθρωποι, σύμφωνα με τη 
θεωρία της «Εξέλιξης των Ειδών», δεν θεωρούνται πλέον 
μοναδικό και ξεχωριστό είδος στη φύση, αλλά ένα παρά-
γωγο της ίδιας φυσικής διεργασίας με τα άλλα είδη. Η 
ενοποίηση της ανθρώπινης και γεωλογικής ιστορίας γίνε-
ται με τη συμβολή της Παλαιοανθρωπολογίας, κλάδου 
της Παλαιοντολογίας και της Προϊστορικής Αρχαιολογίας 
στο πλαίσιο της Τεταρτογενούς γεωλογικής εποχής, που 
ξεπερνά τα 1,8 και φτάνει τα 2,6 εκατ. χρόνια, η οποία 
αντιστοιχεί στις εποχές της ανθρώπινης δραστηριότητας 
Παλαιολιθική και Νεολιθική και κυρίως με την Ολόκαινη 
περίοδο, δηλ. τα τελευταία 10.000 χρόνια, που αντιστοι-
χεί στις εποχές της ανθρώπινης κοινωνικοοικονομικής και 
πολιτιστικής δραστηριότητας Νεολιθική, Χαλκού, Σιδήρου 
και Σύγχρονη.

Η θεωρία των Λιθοσφαιρικών Πλακών
Η γνώση της εσωτερικής δομής του πλανήτη μας, επίτευγμα 
των αρχών του 20ού αιώνα, η «Θεωρία της Μετατόπισης 
των Ηπείρων» του Alfred Wegener και της «Επέκτασης 
του Θαλάσσιου Πυθμένα» και κυρίως, η «Θεωρία των 
Λιθοσφαιρικών (ή Τεκτονικών) Πλακών» που ενσωματώ-
νει τα μεγάλα γεωλογικά και γεωφυσικά φαινόμενα σε μια 
συνεκτική ενότητα, μόλις το τελευταίο τέταρτο του 20ού 
αιώνα, έδωσαν ικανοποιητικές ερμηνείες για την ορογέ-
νεση, δηλ. τη δημιουργία των βουνών, την ηφαιστειότητα, 
τη σεισμική δράση, την πετρογένεση, τη μεταλλογένεση και 
κυρίως για την κινηματική του γήινου φλοιού. Οι θεωρίες 
αυτές, που δέχονται την κίνηση των ηπείρων, δηλ. της ίδιας 
της στεριάς, μιας έννοιας και αντίληψης που είναι βαθιά 
ριζωμένη στην ανθρώπινη συνείδηση ως ένα σημείο ανα-
φοράς της σταθερότητας, μπορούν να θεωρηθούν ανάλο-
γες με εκείνη του Γαλιλαίου ότι «η Γη κινείται», μιας αντί-
ληψης, που είχε τόσο ριζοσπαστική επίδραση στην εξέλιξη 
της ανθρώπινης σκέψης.

Η πρόσφατη και κυριαρχούσα σήμερα στον χώρο των γεω-
επιστημών «Θεωρία της Τεκτονικής των Πλακών», που μπο-
ρεί να χαρακτηριστεί επιστημολογικά «μοντέλο», «υπό-
θεση» ή «παράδειγμα» κατά την έκφραση του ιστορι-
κού της επιστήμης και φιλοσόφου Thomas Kuhn, έχει τα 
χαρακτηριστικά μιας μεγάλης και σημαντικής επιστημονι-
κής σύλληψης: Απλότητα, Παγκοσμιότητα, Σφαιρικότητα 
και Πληρότητα, αφού γενικεύει και ενοποιεί σε πλανητική 
κλίμακα όλα τα επιμέρους τοπικά γεωλογικά φαινόμενα. 
Μέχρι τη διατύπωσή της τα επιμέρους φαινόμενα αντιμε-
τωπίζονταν αποσπασματικά ή από ελλιπείς, μη γενικευμέ-
νες θεωρίες - υποθέσεις. Η θεωρία των πλακών παρέχει 
τώρα έναν σαφή και ενιαίο μηχανισμό εξήγησης όλων των 
γεωλογικών φαινομένων. 

Η θεωρία των Λιθοσφαιρικών Πλακών είναι η συμπύκνωση 
και το ξεκαθάρισμα όλων των προηγούμενων γεωλογικών 
γνώσεων, παιδί της σύγχρονης τεχνολογίας (σεισμολογι-

κής, εφαρμοσμένης γεωφυσικής, δορυφορικής, ωκεανο-
γραφικής, γεωτρητικής και γενικά, του συνόλου των γεω-
επιστημών και φυσικοχημικών επιστημών), επίτευγμα της 
σύγχρονης αμερικανικής επιστημονικής σκέψης και νοο-
τροπίας. Η γέννηση της νέας θεωρίας, του νέου «παρα-
δείγματος» στις γεωεπιστήμες, ήταν το «ώριμο τέκνο» της 
συσσώρευσης επιστημονικής γνώσης και «της ανάγκης» 
της κοινωνίας (1969-  ). Άλλαξε ριζικά τον τρόπο σκέψης 
των γεωλόγων. Πρώτη φορά τα γεωλογικά φαινόμενα απέ-
κτησαν παγκοσμιότητα και σφαιρικότητα. Για πρώτη επίσης 
φορά η νέα καλπάζουσα διαστημική τεχνολογία έδωσε τη 
δυνατότητα στο ανθρώπινο μάτι να δει και να μελετήσει 
από μακριά τον σφαιρικό αυτό πλανήτη ως σύνολο. Μια 
εντελώς νέα εποχή ξεκίνησε. Η συνειδητοποίηση αυτής της 
μεγάλης αλλαγής μόλις άρχιζε.

Η θεωρία αυτή αποτελεί μια μεγάλη προσφορά των γεωε-
πιστημών στην ανθρώπινη σκέψη. Η διδασκαλία της σε όλα 
τα επίπεδα της εκπαίδευσης και η μεγάλη διάδοσή της, εξ 
αιτίας κυρίως της απλότητάς της, σε επιστημονικό και εκλα-
ϊκευτικό επίπεδο, την έχουν καταστήσει ιδιαίτερα δημο-
φιλή και αναδεικνύουν τη σπουδαιότητά της. Η θεωρία 
της Τεκτονικής των Λιθοσφαιρικών Πλακών ή καλύτερα, 
η «γενικευμένη υπόθεση», έδωσε στον ειδικό επιστήμονα 
νέα εργαλεία σκέψης και στον μέσο μορφωμένο άνθρωπο 
καινούριες δυνατότητες κατανόησης της λειτουργίας του 
«οίκου» του (Γη).

Η γήινη λιθόσφαιρα και ιδιαίτερα ο ηπειρωτικός φλοιός της 
αποτελούν μοναδικό γνώρισμα του πλανήτη μας σε αντί-
θεση με τους άλλους πλανήτες του ηλιακού μας συστή-
ματος. Η μοναδικότητά του οφείλεται σε δύο κατ΄ αρχήν 
βασικά δεδομένα, στην ύπαρξη του νερού, βασικού στοι-
χείου της ζωής και στην τεκτονική ευκινησία του. Ο «πλού-
τος» του επιφανειακού, ατμοσφαιρικού, του υπόγειου 
νερού, αλλά και του συνόλου του πετρώδους φλοιού 
είναι εντυπωσιακός. Η υδρόσφαιρα αποτελεί επίσης ένα 
χώρο ενοποιημένων οργανικών - ανόργανων διεργασιών. 
Η μαγνητόσφαιρα επίσης της Γης, ουσιαστική ασπίδα της, 
εκτείνεται μέχρι και 100 χλμ. πάνω από την επιφάνειά της. 
Είναι και αυτή αποτέλεσμα των διεργασιών του εσωτερι-
κού της και ιδιαίτερα του πυρήνα της. Οι υπόλοιποι γεώ-
δεις πλανήτες έχουν αμελητέες μαγνητόσφαιρες. Είναι μια 
ακόμη ιδιαιτερότητα της Γης μας. Η μεγάλη όμως μοναδι-
κότητα του πλανήτη μας είναι η ίδια η ζωή. 

Η κινητική των λιθοσφαιρικών πλακών δημιουργεί τους 
σεισμούς και τα ηφαίστεια. Τα ηφαίστεια με τη σειρά τους 
δημιουργούν, ανανεώνουν και εν μέρει ανακυκλώνουν τη 
λιθόσφαιρα. Αν θεωρήσουμε την ηλικία του πλανήτη μας 
αντίστοιχη με εκείνη του μέσου όρου ζωής ενός ανθρώπου, 
τότε η ανανέωση μεγάλων τμημάτων του φλοιού γίνεται 
κάθε τρία χρόνια περίπου. Η ανανεωσιμότητα αυτή του γήι-
νου φλοιού δημιουργεί μια πολυμορφία γεω-οικολογικών 
συστημάτων (γεωπικοιλότητα), στα οποία οφείλουν την 
εκπληκτική ποικιλότητά τους οι μορφές της ζωής (βιοπι-
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κοιλότητα). Η κινητικότητα του φλοιού συνδέεται άμεσα 
με τη ζωή ή είναι και η ίδια τμήμα της ζωής.

Η σύσταση της ατμόσφαιρας και τα βακτήρια 
Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της Γης σε ζωντανό 
πλανήτη ήταν η σύσταση της ατμόσφαιρας, όπως διαμορ-
φώθηκε στα πρώτα στάδια της γεωλογικής της ιστορίας και 
όπως διατηρείται σε ορισμένα βέλτιστα για τη ζωή όρια για 
περισσότερο από 500 εκατομμύρια χρόνια. Η ατμόσφαιρα 
αποτελεί ουσιαστικά τον κύριο παράγοντα διατήρησης της 
ζωής, σε συνεργασία με την ίδια τη ζωή. Το οξυγόνο της, 
προϊόν της φωτοσύνθεσης, της ζύμωσης των βακτηρίων 
και φυκών και των ηφαιστειακών εκρήξεων, είναι αλληλέν-
δετο με τη ζωή. Τα βακτήρια, η αρχέγονη αυτή μορφή ζωής, 
εξακολουθούν και σήμερα να παίζουν τον ουσιαστικό-
τερο ρόλο στη ζωική - ανόργανη ανακύκλωση. Βρίσκονται 
παντού, στις πλέον ακραίες συνθήκες διατήρησης της ζωής, 
σε κρατήρες ηφαιστείων, βαθιά μέσα στο φλοιό μέχρι και 
4 χλμ., στα βαθύτερα σημεία των ωκεανών, στις βαθυθερ-
μικές πηγές των μεσο-ωκεάνιων ράχεων και συμμετέχουν 
μέχρι και στις γεωλογικές διεργασίες. Η ζωή είναι ουσι-
αστικά και η ίδια μια γεωλογική διεργασία. Η υπόθεση 
της «Γαίας» τονίζει ότι η ζωή είναι ο ρυθμιστής του κλίμα-
τος. Το κλίμα με τη σειρά του κυμαίνεται σε ορισμένα όρια 
ικανά για τη διατήρηση της ζωής. Υπάρχουν όμως ακόμη 
αρκετά πράγματα γύρω από τη δυναμική της Γης, τα οποία 
δεν καταλαβαίνουμε.  

Η μελέτη του κλίματος
Η παλαιοκλιματολογία, κλάδος της γεωλογίας, η μελέτη 
δηλαδή του κλίματος του παρελθόντος με γεωλογικά 
δεδομένα, είναι μια γεωλογική εξειδίκευση που δίνει μια 
άλλη διάσταση στη μελέτη του κλίματος και συνεισφέρει 
στην πραγματική διαχρονική κατανόηση των μεταβολών 
του και των διακυμάνσεών του (ψυχρό - θερμό). Σήμερα 
έχει κάνει σημαντικές προόδους και έχει διερευνήσει τις κλι-
ματικές αλλαγές του γεωλογικού παρελθόντος στον πλα-
νήτη μας με μεγάλη ακρίβεια, ιδιαίτερα αυτών της πιο πρό-
σφατης γεωλογικής περιόδου της Τετερτογενούς. 

Το κλίμα της Γης δεν έχει υποστεί ακρότητες στο πρόσφατο 
γεωλογικό παρελθόν ανάλογες με αυτές που υποθέτουμε 
για τα αρχικά στάδια εξέλιξης της όταν η ζωή ήταν περιορι-
σμένη. Όσο αναπτυσσόταν η ζωή σε αυτόν τον πλανήτη, 
όσο πολυπλοκότερη και πιο οργανωμένη γινόταν, τόσο 
μειώνονταν σε αριθμό και ένταση οι μεγάλες και επικίνδυ-
νες κλιματικές αλλαγές. Το γήινο κλίμα δεν παρουσιάζει τις 
εξαιρετικά ακραίες μεταβολές που μετρούν οι διαστημικές 
μηχανές στην Αφροδίτη ή σε άλλους πλανήτες του ηλια-
κού μας συστήματος. Το κλίμα μας θεωρείται σταθερό για 
χρονικές περιόδους της τάξης μερικών χιλιάδων χρόνων, 
και μερικά μεταβλητό για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, 
για πολλούς λόγους. Τα τελευταία χρόνια έχει κυριαρχήσει 
(ή κατ΄ άλλους έχει επιβληθεί) στο επιστημονικό πεδίο, την 
κοινωνία και την πολιτική η έννοια της Κλιματικής Αλλαγής, 

σε μετάφραση του αγγλικού όρου 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, οφειλό-
μενη κυρίως σε ανθρώπινη επίδραση. Τοπικές μεταβολές 
(variations) -όσο σημαντικές και αν είναι- καθώς και αλλα-
γές που εντάσσονται σε κάποιους πενταετείς, δεκαετείς ή και 
μεγαλύτερους χρονικά κύκλους, δεν εντάσσονται σε αυτό 
τον ορισμό. Σήμερα, με σύγχρονες μετεωρολογικές μετρή-
σεις και παρατηρήσεις βρισκόμαστε στο στάδιο των κλιμα-
τικών μεταβολών. Οι κλιματικές αλλαγές εκτιμώνται για το 
άμεσο μέλλον υπολογιστικά με διάφορα σενάρια, ήπια έως 
ακραία, που στο πολύπλοκο γήινο σύστημα, έχουν σχε-
δόν τις ίδιες πιθανότητες να επιβεβαιωθούν ή να διαψευ-
στούν, πλήρως ή μερικώς. 

Σφοδρές κλιματικές αλλαγές, ανάλογες με αυτές που επι-
κρατούν στους γειτονικούς μας πλανήτες, δεν παρατηρού-
νται στο δικό μας γήινο σύστημα. Η Γη δεν πρόκειται να γίνει 
ούτε παγωμένος πλανήτης σαν τον Άρη, ούτε πυρίκαυστος 
σαν τη γειτονική μας Αφροδίτη. Οι λίγες αλλ΄ ακραίες κατα-
στάσεις δεν μπορούν να οδηγήσουν το σύστημα σε αβι-
οτικές συνθήκες. Αυτό αποδεικνύουν τα γεωλογικά μας 
αρχεία. Από τότε που ξεκίνησε η ζωή πριν από 4 δισε-
κατομμύρια χρόνια δεν διακόπηκε ποτέ η συνέχειά της. 
Μορφές όμως άλλαξε, όπως θα αλλάξει και στο μέλλον. 
Ίσως οι ακραίες κλιματικές συνθήκες να ταλαιπωρούν το 
βιογεωσύστημα με ορισμένες υπερβολικές διακυμάνσεις, 
αλλά το κλίμα παραμένει πάντα φιλικό για τη διατήρηση 
της ζωής στη λεπτότατη βιόσφαιρα, κοντά στη «ζεστασιά» 
της επιφάνειας της Γαίας. Αν αναλογιστούμε πόσο περιο-
ρισμένη είναι αυτή η ζώνη ζωής, 4-5 χιλιόμετρα από πάνω 
μας και πόσα υποσυστήματα της Γης δουλεύουν για να την 
κρατούν σαν θερμοκοιτίδα διατήρησης της ζωής, θα εκτι-
μούσαμε περισσότερο τη βιόσφαιρά μας, αυτό το σπίτι μας. 
Ζούμε πραγματικά μέσα σε μια πολύ μικρή θερμοκοιτίδα 
περιτριγυρισμένη από περιβάλλοντα δυσμενέστατα έως 
τελείως καταστροφικά για κάθε μορφή ζωής.

Η μελέτη της Γης από το διάστημα και το φαινόμενο 
της ζωής
Τη Γη τη μελετά στη λεπτομέρειά της η σύγχρονη επιστήμη 
για περισσότερο από 250 χρόνια, αλλά μόλις πρόσφατα 
δόθηκε η δυνατότητα να τη δούμε από το διάστημα συνο-
λικά, χωρίς τις λεπτομέρειές της. Αυτό μας έκανε να ξανα-
σκεφτούμε και με τα νέα επιστημονικά δεδομένα πλέον να 
την επανεκτιμήσουμε ως σύνολο, παραλείποντας τις λεπτο-
μέρειες. Η ομορφιά του συνόλου είναι η ουσία της επιστή-
μης, της τέχνης και της φιλοσοφίας.

Η στοιχειώδης εκπαίδευσή μας, τα στερεότυπά μας και η 
υπερεξειδικευμένη επιστήμη με τις μηχανιστικές αντιλήψεις 
της μας έχουν οδηγήσει στο να θεωρούμε τον ανόργανο 
κόσμο τελείως διαφορετικό από τον οργανικό. Ιδιαίτερα η 
έλλειψη γεωλογικών γνώσεων, αφού στη χώρα μας δεν 
διδάσκεται η γεωλογία αυτόνομα ούτε στην πρωτοβάθμια 
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ούτε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και η αποσπα-
σματική διδασκαλία της βιολογίας και το μικρό ενδιαφέ-
ρον της κοινωνίας για την κατανόηση των λειτουργιών του 
πλανήτη, πάνω στον οποίο ζει, συμβάλλουν προς αυτή 
την κατεύθυνση. Θεωρούμε δηλαδή εντελώς διαφορετι-
κές και ανεξάρτητες τις διαδικασίες της ανόργανης Γης και 
τις διαδικασίες της Ζωής.

Οι διεργασίες του έμβιου μικρόκοσμου έχουν μεγάλη 
γεωλογική σημασία. Είναι το ανάλογο του μαθηματικού 
κανόνα: απείρως μικρός αριθμός πολλαπλασιαζόμενος 
με απείρως μεγάλο δίνει ως αποτέλεσμα απείρως μεγάλο 
αριθμό. Απείρως μικροί οργανισμοί σε απείρως μεγάλο 
αριθμό αποτελούν μια τεράστια γεωλογική δύναμη και 
δημιουργούν τεράστιες ποσότητες πετρωμάτων. Αυτό που 
επίσης είπε ο ποιητής με τη δική του γλώσσα «αυτός ο 
κόσμος ο μικρός, ο μέγας».

Στον γεωλογικό κύκλο ο παράγοντας ζωή είναι σημα-
ντικότατος και για να λειτουργεί αυτός ο πλανήτης για 
δισεκατομμύρια χρόνια, όπως λειτουργεί, πρέπει όλοι οι 
μηχανισμοί του (γεωσυστήματα) να λειτουργούν ταυτό-
χρονα και κανονικά. Δεν θα ήταν υπερβολή αν ισχυριζό-
μαστε ότι σε περίπτωση που εξαφανιζόταν η ζωή από τον 
πλανήτη Γη, αφαιρούνταν δηλαδή αυτός ο ουσιαστικός 
γεωλογικός παράγοντας, δεν θα ήταν ίδια πια η συμπε-
ριφορά των άλλων επιμέρους μερών του. Η σύσταση 
και συμπεριφορά της ατμόσφαιρας δεν θα ήταν ίδια. Η 
φόρτιση της λιθόσφαιρας με ιζηματογενή πετρώματα 
θα ελαττωνόταν. Οι ωκεανοί θα άλλαζαν συνήθειες, θα 
γέμιζαν από άλατα και θα διατάραζαν τον υδρολογικό 
κύκλο. Η Γη θα έμοιαζε με αρκετούς από τους γειτονι-
κούς μας νεκρούς πλανήτες.

Η Γη ως σύνολο και η Ζωή ως μια έκφρασή της μεταβάλ-
λονται με τον χρόνο, αλλάζουν και εξελίσσονται μαζί, σε 
μια κοινή πορεία. Πολλά είδη εξαφανίζονται ή σωστότερα 
αντικαθίστανται από άλλα, όταν οι περιβαλλοντικές συνθή-
κες μεταβάλλονται.  Η ίδια η Γη «επουλώνει» ακόμη και τα 
βαριά τραύματά της, όταν τραυματιστεί από ισχυρό εξωτε-
ρικό παράγοντα, όπως είναι για παράδειγμα η πτώση ενός 
μεγάλου αστεροειδούς. Αντιδρά αργά αλλά σταθερά, όταν 
διαταραχθεί η ισορροπία από εσωτερική δική της αιτία, αν 
για παράδειγμα ένας μηχανισμός υπερλειτουργήσει ή υπο-
λειτουργήσει, αν ένα είδος, όπως πιθανόν οι δεινόσαυροι 
με το μέγεθός τους ή οι άνθρωποι, αρχίζουν να διαταράσ-
σουν λεπτές ισορροπίες του γήινου συστήματος, αν εκδη-
λωθεί ισχυρή και ασυνήθιστα μεγάλη περίοδος ηφαιστει-
ακών εκρήξεων. Πολλά είδη είναι εύθραυστα και σίγουρα 
δεν θα ανταπεξέλθουν σε νέες συνθήκες και θα εξαφανι-
στούν, όπως εκατομμύρια άλλα είδη εξαφανίστηκαν στο 
παρελθόν, η ζωή όμως στο σύνολό της παραμένει σταθερή 
και πολύ «ζωντανή». Η ζωή ως σύνολο, ανεξάρτητα από 
τις επιμέρους μορφές που παίρνει (είδη), παρουσιάζει αξι-
οθαύμαστη αντοχή, «θέλει» να υπάρχει και να συνεχίζει να 
επιβιώνει και το κατορθώνει απέναντι σε κάθε αντιξοότητα.

Πώς λειτουργεί η Γη μας, ο μεγάλος οίκος μας, ως ανόρ-
γανο - οργανικό σύνολο, η ζωή, οι κοινωνίες φυτών και 
ζώων; Πώς λειτουργούμε εμείς μέσα σε αυτό το υπερσύ-
νολο, ως βιολογικά όντα και ως κοινωνίες; Όλα αυτά απο-
τελούν αντικείμενα διαρκούς προβληματισμού. Βλέπουμε 
πολύπλοκες δομές γύρω μας, δομημένες από απλά στοι-
χεία, πολύπλοκες καταστάσεις στο περιβάλλον μας, αλλά 
και στην κοινωνία μας και νιώθουμε ότι αδυνατούμε να 
τις εξηγήσουμε και να τις κατανοήσουμε. Στην πραγματι-
κότητα, μέχρι πρόσφατα, η κατακερματισμένη επιστημο-
νική προσπάθεια δεν ήταν προσανατολισμένη στην ολι-
στική κατανόηση της πολύπλοκης Φύσης. Δεν μπορού-
σαμε να μιλάμε για συνολική επιστημονική ερμηνευτική 
σκέψη, αλλά για γνώση των επιμέρους φαινομένων και 
λειτουργιών. Οι νόμοι που προσπαθούν να περιγράψουν 
τις λειτουργίες της φύσης είναι απλοί, αλλά η φύση είναι 
πολύπλοκη.

Η μηχανιστική φιλοσοφία

Η μηχανιστική φιλοσοφία που κυριάρχησε στις φυσικές 
επιστήμες είχε ως συνέπεια την επικράτηση της ιδεολο-
γίας της χωρίς όρια τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυ-
ξης και απεριόριστης εκμετάλλευσης της φύσης. Το μηχα-
νιστικό αυτό πρότυπο είναι και ανθρωποκεντρικό, θεωρεί 
δηλαδή κυρίαρχο και εξουσιαστή της φύσης τον άνθρωπο. 
Αποτελεί την κυρίαρχη κοσμοαντίληψη σήμερα. Είναι αλή-
θεια ότι αυτή η γενική ιδεολογία συνετέλεσε σε αυτό που 
αποκαλούμε πρόοδο. Ήδη όμως άρχισε να διαφαίνεται, 
στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα, η άποψη ότι η ίδια η Γη είναι 
ένας ζωντανός πλανήτης στο σύνολό του, όπως τονίζουν 
σε πολλά άρθρα και βιβλία τους ο Lovelock, η Margulis, η 
Σαχτούρη και αρκετοί άλλοι, όπου ενοποιούνται οι «ανόρ-
γανες» και «οργανικές» μορφές και διεργασίες σε ένα ενι-
αίο αδιαίρετο εξελισσόμενο σύνολο.  

Η αρχική ιδέα να θεωρείται η Γη ζωντανός οργανισμός, όπως 
προαναφέρθηκε, βρίσκεται στους μύθους, στην αρχαιοελ-
ληνική σκέψη και κατά την επιστημονική εποχή έχει τις ρίζες 
της στον γιατρό - γεωλόγο Nikolaus Steno (1638-1686) 
στον επίσης γιατρό, φυσιοδίφη και πρωτοπόρο γεωλόγο 
Σκωτσέζο James Hutton (τέλος 18ου αι.) και σε ορισμέ-
νους άλλους διανοητές της εποχής, ιδιαίτερα στον θεμελι-
ωτή της γεωχημείας, «αλλοπαρμένο» και αιρετικό Ρώσο 
γεωεπιστήμονα, Καθηγητή της Ορυκτολογίας Vladimir 
Vernadsky, στις αρχές του 20ού αιώνα. Ο Vernadsky επε-
ξέτεινε ουσιαστικά την έννοια της βιόσφαιρας σε δυναμικό 
σύστημα με τη συμμετοχή της ζωής ως γεωλογικού παρά-
γοντα.  Η «θεωρία της Γαίας» δεν είναι τίποτα παραπάνω 
από τον συνδυασμό των επιστημονικών εκείνων γνώσεων 
που μιλούν για την ισορροπία Γης - Ζωής και ερμηνεύουν 
τον πλανήτη μας ως ένα «ζωντανό μεγαλοοργανισμό» ή 
καλύτερα «αυτό-οργανωμένο σύστημα». 
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Γεωλογικές και βιολογικές διεργασίες ενοποιούνται σε ένα 
ενιαίο σύνολο, όπου υπερσύνολο είναι η Γαία - Γη και ένα 
μόνο υποσύνολό της είναι η ζωή. Η ζωή πηγάζει από τη 
Γη και επιβιώνει ως αναπόσπαστη εκδήλωση της ίδιας της 
Γης. Άλλοι πλανήτες, αν και το προσπάθησαν, απέτυχαν 
να δημιουργήσουν ζωή, άλλωστε διατηρούν μονότονα 
περιβάλλοντα, περισσότερο σταθερά και λιγότερο ευμε-
τάβλητα. Η Γη αντίθετα διαμορφώνει τη μεγάλη ποικιλο-
μορφία των διαφόρων περιβαλλόντων και τα περιβάλλο-
ντα με τη σειρά τους τη βιοποικιλότητα. Η ζωή, όπως του-
λάχιστον τη γνωρίζουμε, είναι αποκλειστικά γήινο φαινό-
μενο. Αν και η Γη δεν είναι ο ιδανικότερος πλανήτης και ο 
ευκολότερος τόπος να ζει κανείς, σε πείσμα όλων των αντι-
ξοοτήτων η ζωή αναπτύσσεται, ξεπερνά όλες τις δυσκολίες 
και εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους 
του γήινου μεγασυστήματος. 

Σύμφωνα με τη Lyn Margulis κάθε είδος προσαρμόζεται 
στο περιβάλλον και προσπαθεί να το αλλάζει, σε μικρό-
τερο ή μεγαλύτερο βαθμό, για να τελειοποιεί τον ρυθμό 
αναπαραγωγής του. Όμως το ανθρώπινο είδος είναι το 
μοναδικό είδος που ξεπέρασε το στάδιο της προσαρμο-
γής και προσπαθεί να αλλάξει ριζικά, να δημιουργήσει 
και να καταστήσει το περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό γι΄ 
αυτόν σε μεγακλίμακα, ένα συνεχώς εντεινόμενο τεχνητό 
περιβάλλον. Παρακινδυνευμένο τόλμημα, φαίνεται επιτυ-
χημένο πείραμα μέχρι σήμερα. Είναι όμως μικρής χρονι-
κής διάρκειας, μόλις 5-6.000 χρόνων, επενδυμένο με ποι-
κίλους ιδεολογικούς μανδύες. Το ξεκίνημά του χάνεται 
στην αρχή της μεγάλης αγροτικής επανάστασης, πριν από 
7-10.000 χρόνια. Κυρίαρχο στοιχείο της ανθρώπινης επι-
βίωσης ήταν πάντα και συνεχίζει να είναι η διαρκής επέμ-
βαση στη φύση, η προσαρμογή της στις ανάγκες μας. Στη 
μεγαλύτερη διάρκεια αυτής της πορείας ο άνθρωπος δεν 
είχε επίγνωση του εγχειρήματός του. Το δραστήριο αυτό 
ον, το ενδιέφερε και συνεχίζει να το ενδιαφέρει η επιβίωση, 
η διαιώνιση και η ικανοποίηση των αναγκών και των ηδο-
νών του και σε ακραίες, αλλά συνηθισμένες περιπτώσεις, 
η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συσσώρευση πλούτου και 
εξουσίας, η δύναμη επιβολής. Το μέλλον όμως διαγράφε-
ται διαφορετικό. Από την κλασική αρχαιότητα και με απο-
κορύφωμα τη σημερινή εποχή της κυριαρχίας της επιστή-
μης, ο άνθρωπος άρχισε να αποκτά επίγνωση αυτής της 
προσπάθειάς του και να αντιλαμβάνεται τους κινδύνους, 
τους οποίους περικλείει το εγχείρημά του στις λειτουργίες 
των γεωσυστημάτων.

Παράλληλα όμως γεννιέται και ένα άλλο ερώτημα: είναι 
πάντα επιθυμητές και απαραίτητες οι επεμβάσεις του 
ανθρώπου στις φυσικές διεργασίες, ώστε να προσαρμόζει 
το περιβάλλον στις ανάγκες του; Και μέχρι ποιο βαθμό; Ο 
Ιπποκράτης, του οποίου οι ιατρικές ιδέες και πρακτικές στό-
χευαν στην αρμονική συμβίωση με τη φύση, έχει την απά-
ντηση «Παν το πολύ τη φύση πολέμιον», οτιδήποτε δηλαδή 
γίνεται σε υπερβολικό βαθμό είναι εχθρικό προς τη φύση. 
Στην εποχή της σύγχρονης επιστήμης, που αρχίζει ουσια-

στικά από τον Γαλιλαίο και φθάνει μέχρι σήμερα, θα μπο-
ρούσαμε -σε σχέση με τον τρόπο έρευνας και αντιμετώ-
πισης της φύσης- να διακρίνουμε δύο κύρια πρότυπα: το 
μηχανιστικό ή μηχανοκρατικό, ένα πρότυπο που υποστη-
ρίχθηκε από επιστήμονες, όπως ο Γαλιλαίος, ο Καρτέσιος, 
ο Νεύτωνας, που δέχονται ότι ο κόσμος (περιλαμβανομέ-
νης και της ζωντανής φύσης) είναι μια μηχανή, συγκρο-
τείται από ένα σύνολο σωμάτων ή υλικών που καταλαμ-
βάνουν καθορισμένο χώρο και διατηρούν την ταυτότητά 
τους ανεξαρτήτως των σχέσεων που έχουν μεταξύ τους. Η 
φύση σύμφωνα με αυτό το πρότυπο είναι «ύλη εν κινή-
σει». Τον κόσμο μας διέπει η αρχή της συνέχειας και η αρχή 
της αιτιότητας που δέχονται ότι τα πάντα μπορούν να εξη-
γηθούν αιτιοκρατικά και μηχανοκρατικά. Το μηχανοκρα-
τικό, αιτιοκρατικό και υλιστικό πρότυπο έγινε το κυρίως 
επιστημονικό παράδειγμα κατά τη Νεώτερη εποχή στον 
Δυτικοευρωπαϊκό χώρο και μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα. 
Τα πάντα κατά το πρότυπο αυτό μπορούν να υπολογίζο-
νται μαθηματικά και ποσοτικά και να εξηγούνται αιτιοκρα-
τικά. Ο άνθρωπος ανακαλύπτει τις διαδικασίες και τους 
νόμους που διέπουν τη φύση και τους μιμείται. Η γνώση 
αυτή του παρέχει δύναμη να επεμβαίνει στη φύση. Σε όσες 
περιπτώσεις μια τέτοια εξήγηση δεν είναι δυνατή κατά το 
παρόν, το πρότυπο παραπέμπει στο μέλλον. 

Οι ανθρωποκεντρικές και φυσιοκρατικές 
αντιλήψεις

Κατά την ανθρωποκεντρική αντίληψη, ο άνθρωπος, νοού-
μενος δυαρχικά (δηλ. ως ον συνιστάμενο από σώμα και 
ψυχή) είναι το κατ΄ εξοχήν κυρίαρχο ον στη φύση. Το κύριο 
χαρακτηριστικό του είναι η συνείδησή του, που είναι κάτι το 
διαφορετικό από την υπόλοιπη υλική φύση, διότι η συνεί-
δηση μπορεί να διερευνά τις αιτίες της και να αποκαλύπτει 
τα μυστικά της φύσεως και να έχει επίγνωση και μνήμη των 
ενεργειών, στις οποίες προβαίνει. Το μηχανοκρατικό πρό-
τυπο για τη φύση, σε συνδυασμό με τον άκρατο ανθρω-
ποκεντρισμό, που χαρακτηρίζει κυρίως τις μονοθεϊστικές 
θρησκείες, δεν δέχεται ιερότητα, σεβασμό και ανωτερότητα 
στη φύση και κατά συνέπεια την υποβιβάζει σε αντικείμενο. 
Ο άνθρωπος δείχνει διάθεση προστασίας προς αυτήν, προς 
ίδιον όφελος μόνο όταν αντιλαμβάνεται ότι κινδυνεύει και 
ο ίδιος. Ο ανθρωποκεντρισμός, φιλοσοφική και θεολογική 
αντίληψη, η οποία θεωρεί τον άνθρωπο ως κέντρο και ανώ-
τερο σκοπό του σύμπαντος και της δημιουργίας στο πλαί-
σιο της αρχής της τελεολογίας, έχει εμπλουτιστεί -πέραν 
από τη θεολογική- με ποικίλες φιλοσοφικές τάσεις. Έχει 
τις ρίζες του στη διδασκαλία του Σωκράτη, των σοφιστών, 
των Πατέρων της Εκκλησίας, των σχολαστικών, αλλά και 
σε τάσεις των Νέων και Νεότερων Χρόνων (υπαρξισμός, 
φιλοσοφική ανθρωπολογία κ.ά.). Η εξέλιξη της επιστή-
μης όμως με την υπέρβαση του γεωκεντρικού κοσμοει-
δώλου, τη θεώρηση του ανθρώπου ως προϊόντος της εξέ-
λιξης (Δαρβινισμός, Νεοδαρβινισμός, Κοινωνιοβιολογία, 
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Βιο-γεω-επιστήμες) κ.λπ. άλλαξε ριζικά τον ανθρωποκε-
ντρισμό. Η βασική επιστημονική - οικολογική αρχή σήμερα 
θεωρεί ότι οποιοδήποτε έμβιο ον δεν μπορεί να εξετασθεί 
απομονωμένο και χωρίς τις αλληλεξαρτήσεις του με τα 
άλλα ομοειδή του όντα και τον περιβάλλοντα «αβιοτικό» 
χώρο, όχι μόνο για τις σημερινές γεωλογικές συνθήκες, 
αλλά και διαχρονικά στο διάβα του απέραντου γεωλογι-
κού χρόνου με την εναλλαγή των γεωπεριβαλλόντων, τα 
οποία δημιουργούν μια τεράστια γεωποικιλότητα, η οποία 
με τη σειρά της δημιουργεί την καταπληκτική βιοποικιλό-
τητα. Παρά την επιστημονική έρευνα και την τεχνολογική 
πρόοδο, δεν συμβαίνει το ίδιο σε κοινωνικοοικονομικό 
επίπεδο και ιδιαιτέρα, σε επίπεδο πολιτικών αποφάσεων, 
επειδή η επιστημονικοτεχνική δομή εντός των σύγχρονων 
πολιτικών κοινωνιών του άναρχου καπιταλισμού, έχοντας 
ξεχωρίσει την επιστήμη από την ηθική (κατά το κήρυγμα 
του θετικισμού και του επιστημονισμού), μπορεί να δημι-
ουργεί καταπληκτικά τεχνολογικά επιτεύγματα, αλλά και 
να επιφέρει την καταστροφή (μόλυνση και υποβάθμιση 
περιβάλλοντος, πυρηνικά όπλα και ατυχήματα, κλιματι-
κές μεταβολές κ.ά.) 

Οι Πυθαγόρειοι διδάσκουν ότι ο άνθρωπος είναι υβριστικό 
ζώο έναντι της φύσης και των συνανθρώπων του, «υβρι-
στικόν ζώον ο άνθρωπος» και «κατά φύσιν άλογος (= παρά-
λογος)» σύμφωνα με τον Ηράκλειτο. Το ον αυτό ως κοι-
νωνικό σύνολο, συνεχίζει σήμερα όσο ποτέ άλλοτε να 
είναι επιθετικό και υβριστικό απέναντι στη φύση, απέναντι 
στον οικοπλανήτη του, τη Γη, η οποία όταν κακοπαθαίνει 
και υποφέρει από τον άμετρο άνθρωπο, ανταποδίδει ανά-
λογα. «Η απληστία (του ανθρώπου) θα καταβροχθίσει τη γη 
και δεν θα αφήσει πίσω της παρά μια έρημο», διαμηνύει ο 
μεγάλος αρχηγός των Ινδιάνων Σηάτλ στον Franklin Pears, 
Πρόεδρο των HΠA, το 1854. «Τι είναι ο άνθρωπος χωρίς τα 
ζώα; Αν εξαφανίζονταν όλα τα ζώα θα πέθαινε και αυτός μαζί 
τους. Γιατί αυτό που συμβαίνει στα ζώα, σε λίγο θα συμβεί 
και στον άνθρωπο. Όλα τα πράγματα είναι αλληλένδετα …». 
Αντίθετα, η «γη ευ πάσχουσα ευ ποιεί» κατά τον Ευριπίδη.

Το άλλο πρότυπο για τη φύση, το φυσιοκρατικό, προ-
βάλλεται ως άρνηση του μηχανοκρατικού προτύπου, στο 
οποίο τονίζεται η ποικιλομορφία και η αισθητική αξία της 
φύσης, όπως το θεμελιώνουν ο Σπινόζα (πανθεϊσμός ή 
ταύτιση Θεού και Φύσης), ο Σοπενάουερ (η βούληση είναι 
εκείνη που κινεί τον κόσμο) και ο Λάιμπνιτς, που δέχο-
νται ότι η φύση πρέπει να λογίζεται ως οργανισμός και όχι 
ως μηχανισμός. Εδώ εντοπίζεται η γενεσιουργός αιτία του 
προβλήματος της σχέσης μεταξύ ανθρώπου και φύσης. Ως 
φυσιοκρατία λοιπόν θεωρείται η φιλοσοφική προσέγγιση 
που δέχεται τη φύση ως η μοναδική αρχή όλων των πραγ-
μάτων, η οποία αρνείται εντελώς την ύπαρξη μιας υπερ-
φυσικής δημιουργικής δύναμης (αρχαιοελληνικές θρη-
σκευτικές αντιλήψεις). Γενικά, η φυσιοκρατία αποτελείται 
από ένα σύνολο ποικίλων απόψεων που προσπαθούν 
να εξηγήσουν τα φαινόμενα του κόσμου κυρίως με βάση 
έννοιες και θεωρίες που αναφέρονται στην ίδια τη φύση. 

Επομένως, για τη φυσιοκρατία όχι μόνο ο φυσικός κόσμος 
(ανόργανη και οργανική ύλη), αλλ΄ ακόμη και οι ανθρώ-
πινες δραστηριότητες (ατομικές ή κοινωνικές) συνιστούν 
φυσικά φαινόμενα. Μία από τις σημαντικότερες φυσιοκρα-
τικές προσεγγίσεις στη σύγχρονη φιλοσοφία της επιστή-
μης είναι η εξελικτική επιστημολογία (Εξελικτική Βιολογία, 
Βιοκοινωνιολογία), σύμφωνα με την οποία η γνωστική δια-
δικασία σε ανθρώπους και ζώα εξηγείται μέσω της εξελικτι-
κής θεωρίας. Αυτή είναι μια αναμφισβήτητη φυσική πραγ-
ματικότητα. Όμως, όταν αυτή η πραγματικότητα υιοθετείται 
αυτούσια, όταν μετατρέπεται σε ανθρώπινη αξία και ιδεο-
λογία και εισάγεται στην ανθρώπινη κοινωνία ως μοντέλο 
συνύπαρξης και συμπεριφοράς, τότε κλονίζεται πλήρως ο 
κοινωνικός ιστός. Οι ανθρώπινες κοινωνίες ανέκαθεν είχαν 
την τάση να περιορίζουν φαινόμενα που είναι σύμφυτα με 
την πρωτόγονη φύση του ανθρώπου. Αυτή η τάση, μεταξύ 
άλλων, προφανώς οδήγησε τις ανθρώπινες κοινωνίες στο 
να δημιουργήσουν τις έννοιες του Δικαίου και της Ηθικής. 

Συμπεράσματα - Η νέα αντίληψη  
της Οικο-ηθικής

Η μορφή και η πολυπλοκότητα αυτών των δύο φιλοσοφι-
κών προσεγγίσεων Φύσης και Ανθρώπου, μπορεί να δια-
φέρει κατά περίπτωση, χρόνο και τόπο, οι κοινωνίες όμως 
πάντα ρύθμιζαν τη σχέση των μελών τους, εξασφαλίζοντας 
τη συνοχή τους. Η έννοια του Δικαίου παράγει γραπτούς 
ή άγραφους νόμους, ενώ η Ηθική κανόνες συμβίωσης και 
συμπεριφοράς, εργαλεία απαραίτητα για να εξασφαλιστεί 
ένα περιβάλλον, έστω και κατ΄ ελάχιστο, κατάλληλο για 
την επιβίωση μιας κοινωνίας. Για να αποφευχθούν πολιτικές 
ιδεολογικές προεκτάσεις της φυσιοκρατίας (δεξιές, φασιστι-
κές, αριστερές και νεοφιλελεύθερες) θα πρέπει να τονιστεί 
ότι όλα τα παραπάνω δεν ίσχυαν πάντα, ούτε σε όλες τις 
εποχές, ούτε και στο σύνολο της ανθρωπότητας. Από την 
πρωτόγονη εποχή έως και σήμερα, σε αρκετές περιπτώσεις 
υπήρξαν νόμοι, έθιμα και θεσμοί που απέβλεπαν στην 
επιβράβευση και την προστασία του ισχυρού ή στην εξό-
ντωση του αδυνάτου και στον χωρίς όρια ανταγωνισμό 
μεταξύ των μελών τους. Όπως υπήρξαν και κοινωνίες που 
προστάτευαν τον αδύνατο και περιόριζαν τον εξοντωτικό 
ανταγωνισμό, μέσω της θρησκείας, εθίμων και θεσμών, 
για μια αρμονική συμβίωση. Κατά καιρούς, όπως συμβαί-
νει πάντα, χρησιμοποιήθηκαν από τις θεωρίες τα στοιχεία 
εκείνα που βόλευαν τις πολιτικές προεκτάσεις τους, όπως 
για παράδειγμα την επικράτηση του ισχυρότερου από τον 
Δαρβινισμό (φυσική επιλογή), ενώ αγνοήθηκαν οι συμ-
βιωτικές καταστάσεις τόσο μεταξύ των ιδίων ειδών, όσο 
κυρίως μεταξύ διαφορετικών ειδών, ώστε να φτάσει η Lynn 
Margulis να αποκαλέσει τη Γη «Συμβιωτικό πλανήτη». Στη 
σύγχρονη εποχή προστέθηκαν νέες αξίες στην ηθική εξέ-
λιξη των ανθρώπων. Στην κλασική ηθική (= κανόνες μεταξύ 
των ανθρώπων) προστίθενται και οι αξίες της οικο-ηθικής. 
Ως οικο-ηθική νοείται γενικά η διερεύνηση κανόνων στη 
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σχέση μεταξύ Ανθρώπων και Φύσης. Οπωσδήποτε αποτε-
λεί έναν νέο σταθμό όχι μόνο στη φιλοσοφική - πολιτιστική 
εξέλιξη του ανθρώπου, αλλά και μια νέα περιοχή σκέψης 
και δράσης, σε ολόκληρο τον πλανήτη, που ξεπερνά τις 
παλαιότερες θεωρίες και αντιδιαμετρικές αντιλήψεις περί 
ανθρωποκεντρισμού και ακραίας φυσιοκρατίας.

«Η γη (φύση) δεν ανήκει στον άνθρωπο, ο άνθρωπος ανή-
κει στη γη». Με βάση τη φυσιοκρατική αυτή αντίληψη και 
το πλησίασμα φυσιοκρατικών και ανθρωποκεντρικών αντι-
λήψεων, ο άνθρωπος λογίζεται ως μέρος της φύσης. Τότε 
η φύση δεν θεωρείται ξένη ούτε εχθρική, ούτε ο άνθρω-
πος ανεξέλεγκτος κυρίαρχος. Η φύση δεν μπορεί να γίνει 
ένα ακόμη πεδίο επιβολής της εξουσίας μας, αλλ΄ αντί-
θετα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και προσε-
κτική διαχείριση. Η εξοικείωσή μας με τη φύση, ως μέρους 
του όλου και η συμπεριφορά μας απέναντί της ως νοημό-
νων και σωφρόνων, με δυναμικό όμως και όχι παθητικό 
τρόπο, θα μας εξασφαλίσει την «ευδαιμονική συμβίωση». 
Κατά τη διακήρυξη των στωικών «το ακολουθία φύσεως 
ζην τέλος η ευδαιμονία». 
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