
Γεω-Βιοπεριβάλλον, µια φυσιοκρατική αντίληψη της Οικολογίας 
 

 Η Γη είναι ένα πολύπλοκο Σύστηµα πολλών επιµέρους ευαίσθητων 

Συστηµάτων, µε διαφορετικό βαθµό αντίδρασης σε εξωτερικές επεµβάσεις, 

φυσικές ή ανθρωπογενείς. Υπάρχουν αρκετά πράγµατα γύρω από τη 

δυναµική αυτών των συστηµάτων τα οποία δεν καταλαβαίνουµε ακόµη και 

δυστυχώς οι παρεµβάσεις µας είναι πέραν των δυνατοτήτων µας. Σε πρώτη 

προσέγγιση και σύµφωνα µε την επικρατούσα επιστηµονική αντίληψη, η Γη 

θεωρείται ένας ανόργανος πλανήτης πάνω στον οποίο αναπτύσσεται ζωή. 

Ήδη όµως άρχισε να διαφαίνεται, στο ξεκίνηµα του 21ου αιώνα, η άποψη ότι η 

ίδια η Γη είναι ένας ζωντανός πλανήτης στη λειτουργία του. όπου 

ενοποιούνται οι «ανόργανες» και «οργανικές» µορφές και διεργασίες σ΄ ένα 

ενιαίο αδιάρρηκτο εξελισσόµενο σύνολο. Η αρχική ιδέα της θεώρησης της 

Γης ως ζωντανού οργανισµού ανήκει στον Σκωτσέζο γιατρό-φυσιοδίφη και 

πρωτοπόρο γεωλόγο James Hutton (τέλος 18ου αιώνα) και σε αρκετούς 

φιλοσόφους αλλά και επιστήµονες πριν και µετά από αυτόν, µε πιο πρόσφατο 

τον Lovelook και τη θεωρία της Γαίας. Νέες επιστηµονικές έρευνες πάνω στη 

«γεωφυσιολογία» του ζωντανού πλανήτη δίνουν µια καινούργια 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 της, στη λεγόµενη βιόσφαιρα, τα χωρικά όρια της οποίας είναι 

εξαιρετικά περιορισµένα και ασαφή. Ουσιαστικά βιόσφαιρα δεν υφίσταται, η 

ζωή αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του ανώτερου φλοιού, της επιφάνεια του 

κυρίως και της κατώτερης ατµόσφαιρας, µιας µικρής «θερµοκοιτίδας» σε ένα 

εξαιρετικά δυσµενές για κάθε µορφής ζωής περιβάλλον πέρα από αυτά τα 

περιορισµένα όρια . 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. Η ανάπτυξη αυτής της επιστηµονικής 

γνώσης θα µας δώσει τη δυνατότητα στο άµεσο µέλλον να κατανοήσουµε 

καλύτερα τους εαυτούς µας ως έµβια όντα, µέσα σ΄ ένα ευρύτερο όν, τον 

πλανήτη µας 

 Οι θεµελιώδεις απόψεις (αρχές) της γεωλογίας, ακτουαλισµός( ή 

γραντουαλισµός) και οµοιοµορφισµός, δηλαδή συνεχής και οµοιόµορφη 



διαδικασία εξέλιξης των γεωλογικών φαινοµένων σε σχέση µε την εξέλιξη της 

ζωής, συµπληρωµένες µε την αντίληψη της Γης ως αυτοποιητικού 

συστήµατος, δηλαδή ενός γήινου αυτοοργανωµένου, αυτορυθµιζόµενου 
και αυτoεξελισσόµενου οργανισµού, θα ωριµάζουν µε την πορεία και τις 

δοκιµασίες του χρόνου στις γεωεπιστήµες, αλλά παράλληλα και στην 

κοινωνία. Επειδή βασική επιστήµη σήµερα είναι η Φυσική (στις γεωεπιστήµες 

είναι περισσότερο η κλασική µηχανική) και οι τεχνολογικές προεκτάσεις της 

έχουν άµεση επίδραση στην εξέλιξη των άλλων επιστηµών, και µέσα στο 

πλαίσιο της υπερεξειδικευµένης τεχνοκρατικής επιστηµονικής γνώσης τα 

κυρίαρχα µοντέλα  στις γεωεπιστήµες αλλα και στη Βιολογία είναι µηχανικά ή 

«µηχανιστικά» (µηχανιστική αντίληψη της λειτουργίας της Φύσης).  

Σήµερα αρκετοί επιστήµονες άρχισαν να βλέπουν τον πλανήτη µας 

πολύ περισσότερο από έναν «άψυχο-ανόργανο» µηχανισµό. Ίσως 

βρισκόµαστε στην αρχή µιας αναθεώρησης της λειτουργίας του και της ζωής 

που πηγάζει απ΄ αυτόν ή καλύτερα του «γεωβιοσυνόλου», όπου οι έννοιες 

«ανόργανο» «οργανικό», «άψυχο», «έµψυχο», «γη» και «ζωή» θα πρέπει να 

επαναπροσδιοριστούν, γιατί στη φύση ο διαχωρισµός τους χάνει τη σηµασία 

των επιµέρους εννοιών. Εν πάντα είναι  κατά τον Ηράκλειτο. Στην κατεύθυνση 

αυτή, ίσως µπορέσουµε να κατανοήσουµε καλύτερα ότι ο πλανήτης µας, σαν 

«ζωντανό σύστηµα», έχει µεγάλη «πείρα» και «σοφία» για να µας διδάξει, 

ώστε να µπορέσουµε να την εφαρµόσουµε και στα δικά µας ανθρώπινα 

προβλήµατα στη σχέση µας µε τη Φύση.  

 Ο πλανήτης Γη µεταβάλλεται για δισεκατοµµύρια χρόνια, ως ένα ενιαίο 

γεωβιοσύνολο. Ως σύνολο όµως δεν είναι εύθραυστος. Η ζωή εξελίσσεται, µε 

µικρές ή πολύ µεγάλες αλλαγές, ως τµήµα της λειτουργίας του για 

περισσότερο από 3 δισεκατοµµύρια χρόνια. Όµως το ανθρώπινο είδος, όπως 

και άλλα είδη, είναι εύθραυστο. Η παλαιοντολογική ιστορία της Γης δείχνει 

σαφέστατα αφανισµούς και αντικαταστάσεις ειδών, ζωική ανανέωση. Εµείς ως 

ανθρώπινο είδος έχουµε αναπτύξει ευφυή συστήµατα µε σκοπό την 

υποστήριξη της ζωής µας. Παρόλα αυτά, πολλά από αυτά τα συστήµατα στην 

παρούσα φάση δεν µπορούν να δώσουν λύσεις, ενώ µερικά άλλα περιέχουν 

το δυναµικό να µας εξαφανίσουν σαν είδος. Χρειαζόµαστε νέα συστήµατα, 

νέες τεχνολογίες, νέες αντιλήψεις και κυρίως διαφορετική κοινωνική και 

οικονοµική οργάνωση έτσι ώστε να χρησιµοποιήσουµε την ενέργεια, το 



έδαφος, τα ορυκτά, και γενικά τις διάφορες φυσικές και νοητικές πηγές του 

«ίδιου του οργανισµού µας» (Γη) µε µεγαλύτερη φρόνηση και µε φυσική 

αρµονία. Για την ώρα ως ανθρωπότητα συνεχίζουµε να ήµαστε άφρονες, µε 

ληστρικές διαθέσεις απέναντι στη Φύση. 

 Είναι διαφορετική η προσέγγιση της διατήρησης του περιβάλλοντος 

ευνοϊκού για τη ζωή µε κέντρο τον άνθρωπο (ανθρωποκεντρική αντίληψη), 

που κυριαρχεί στην επιστηµονική και πολιτική οικολογική σκέψη σήµερα, και 

εντελώς άλλο πράγµα να συνειδητοποιήσουµε ότι το περιβάλλον ως σύνολο, 

µικρό κοµµάτι του κι ο άνθρωπος, αποτελεί µέρος του σώµατος ενός γήινου 

αυτοποιητικού συστήµατος, το οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα του ανθρώπου 

και όχι για τις ανάγκες του (φυσιοκρατική αντίληψη). Μια τέτοια προσέγγιση 

απαιτεί περισσότερες εξειδικευµένες επιστηµονικές γνώσεις, παράλληλα 

συνένωση των γνώσεων που προέρχονται από διαφόρους επιστηµονικούς 

κλάδους, τις γεωεπιστήµες, τις βιοεπιστήµες και την τεχνολογία, αλλά και την 

κοινωνιολογία και την οικονοµία, καθώς επίσης και ευρύτερη ανταπόκριση και 

συµµετοχή του ενεργού πολίτη, ώστε να αναπτυχθούν προηγµένα συστήµατα 

αντιµετώπισης της εντελώς νέας κατάστασης που διαµορφώνεται στον 

πλανήτη µας, ή πιο απλά για να αποφύγουµε περιβαλλοντικές και οικονοµικές 

καταστροφές µε σηµαντικές κοινωνικές συνέπειες, τόσο στο άµεσο µέλλον, 

όπως π.χ. ενεργειακή κρίση, όσο και στο απώτερο (κλιµατική αλλαγή, 

καταστροφή γεωργικών και γενικά πλουτοπαραγωγικών πηγών κ.α.) . 

 


