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Η Γη ως Γεωβιοσύνολο: Γεωποικιλότητα και Βιοποικιλότητα

ΣΠυροΣ ΠαυλιΔηΣ, Καθηγητής Γεωλογίας ΑΠΘ* 

Εισαγωγή
Από τη 10ετία του ’60 έγινε ευρέως γνωστή, πρώτα στον 
επιστημονικό κόσμο, η Οικολογία, κλάδος της Βιολογίας. 
Στη συνέχεια πήρε διαστάσεις κοινωνικές, οικονομικές 
και πολιτικές και έγινε καθημερινός εκλαϊκευμένος όρος.

Σύμφωνα με την οικολογική αντίληψη όλα τα είδη ζωντα-
νών οργανισμών ενός οικοσυστήματος επηρεάζουν το 
ένα το άλλο, και φυσικά επηρεάζονται από το στενό 
περιβάλλον, λίμνη, χώμα, θάλασσα, αέρα. Σ’ αυτή την 
κατάσταση το «ανόργανο» περιβάλλον και τα έμβια όντα 
δρουν ως ένα αυτόνομο σύστημα. Αυτό το σύστημα επη-
ρεάζει και επηρεάζεται από τα διπλανά του οικοπερι-
βάλλοντα, δημιουργώντας ένα ευρύτερο οικοσύστημα. Η 
διαμόρφωση των ιδεών για το οικοσύστημα, δηλαδή για 
την αλληλεπίδραση των διαφόρων ειδών μεταξύ τους, 
είχε καταλυτική επίδραση τόσο στην επιστήμη της βιολο-
γίας όσο και ευρύτερα. Η οικολογία αποτελεί την πρώτη 
ενοποιητική αντίληψη στη σύγχρονη επιστήμη, το πεδίο 
όπου έπρεπε οι ζωικοί οργανισμοί να εξετάζονται ως 
σύνολο.

Το οικοσύστημα από επιστημονικής άποψης βασίζεται 
σε δύο θεμελιώδεις αρχές, της ενεργειακής ροής στο 
εσωτερικό του και της ανακύκλωσης θρεπτικών ου-
σιών. Πυρήνας της οικολογικής σκέψης εξακολουθεί να 
είναι η παραδοχή ότι τα είδη φυτών και ζώων αλληλο-
επηρεάζονται, εξαρτώμενα άμεσα το ένα από το άλλο, 
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αλλά και από το αβιοτικό περιβάλλον τους. ‘Έτσι οδη-
γηθήκαμε στην πιο ολιστική αντίληψη του οικοσυστή-
ματος, είτε του περιορισμένου γεωγραφικά, είτε του 
μεγα-οικοσυστήματος, καθώς και στην έννοια ολόκλη-
ρου του γήινου οικοσυστήματος. Στο γήινο οικοσύστημα 
υπεισέρχεται η διαχρονικότητα και η σπουδαιότητα του 
«ανόργανου» περιβάλλοντος. 

Τα συμπεράσματα που ίσχυαν για μεμονωμένα είδη και 
άτομα έπρεπε να επανεξεταστούν και να επαναπροσδι-
οριστούν στο πλαίσιο αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφο-
ρετικών ειδών και του φυσικού περιβάλλοντος, της βιό-
σφαιρας, συμπεριλαμβανομένου του εδάφους και των 
πετρωμάτων του φλοιού. Το γεγονός ότι υπάρχει ισχυρή 
αλληλεπίδραση μεταξύ των ειδών σημαίνει ότι η λειτουρ-
γία τους δεν μπορεί να κατανοηθεί μεμονωμένα. 

Ο κόσμος των ζωντανών οργανισμών χαρακτηρίζεται από 
τη μεγάλη και θαυμαστή ποικιλομορφία (βιολογική ποικι-
λότητα) και πολυπλοκότητα, που είναι συνέπεια της επί-
δρασης του περιβάλλοντος (ποικιλότητα περιβαλλόντων 
ή γεωποικιλότητα). Επίσης, συνειδητοποιήθηκε σταδιακά 
ότι και ο εγωκεντρικός άνθρωπος, «κέντρο του σύμπα-
ντος» και ξεχωριστό αυτοδύναμο δημιούργημα ως κυρί-
αρχη άποψη, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του βιόκο-
σμου και υπόκειται στις ίδιες αλληλεπιδράσεις. Γι’ αυτό 
η οικολογία, αν και κλάδος της επιστήμης της βιολογίας, 
επεκτάθηκε εντυπωσιακά με μεγάλες πολιτικές διαστά-
σεις και πολλές φορές υπερκάλυψε άλλες επικρατού-
σες κοινωνιολογικές και οικονομικές θεωρίες. Η οικολο-
γία έγινε και εξακολουθεί να είναι κοινωνικό και πολι-
τικό κίνημα, με τις θετικές και τις αρνητικές του πλευ-
ρές, που αντιπροσωπεύει μια άλλη αντίληψη για το βιό-
κοσμο, με την ουσιαστική συμμετοχή και του ίδιου του 
ανθρώπου. Η σύγχρονη οικολογία εξακολουθεί να έχει 
επίκεντρο τον άνθρωπο, εξετάζει τις ανθρωπογενείς 
περιβαλλοντικές αλλαγές και τονίζει τις συνέπειες τους 
για τον άνθρωπο. Η οικολογία είναι ανθρώπινη οικο-
λογία. Αντίθετα, η άποψη που θεωρεί τη Γη ένα συνε-
κτικό δομικό και λειτουργικό σύνολο μέσα στο πλαίσιο 
της γεωλογικής εξέλιξης είναι διαφορετική. Βλέπει όχι 
μόνο σημαντικές αλληλεπιδράσεις, αλλά μια άρρηκτη 
συνέχεια, ένα βιογεωσύνολο. δίνει ιδιαίτερη προσοχή 
στις «ανόργανες»-γεωλογικές διεργασίες του πλανήτη, 
στις σχέσεις τους με τη ζωή και μάλιστα με αυτό που η 
παραδοσιακή εκπαίδευση μας κατατάσσει ως «κατώτερη 
ζωή», η σημασία της οποίας είναι πολύ μεγαλύτερη στις 
βιο-γεωλογικές λειτουργίες.

Στο άρθρο αυτό δίνονται οι έννοιες του οικοσυστήματος, 
της γεωποικιλότητας και βιοποικιλότητας, των γεωτό-
πων και του γήινου μεγασυστήματος. Γίνεται προσπά-
θεια κατανόησης της διαχρονικής μεταβολής των γήινων 
συστημάτων και γεωμορφών, που παράγουν τη μεγάλη 
γεωποικιλότητα και ως συνέπεια αυτής ο πλανήτης μας 
εμφανίζει την καταπληκτική του βιοποικιλότητα. Επίσης 
προβάλλεται η ολιστική αντίληψη για το σύνολο των δι-
εργασιών της Γαίας-Γης, από τον πυρήνα, τον μανδύα, 
τον φλοιό, την ατμόσφαιρα-υδρόσφαιρα και τη βιόσφαι-
ρα της, που συγκροτούν ένα άρρηκτα δομημένο γεωβιο-
σύνολο, με τις αλληλεξαρτήσεις και αλληλοεπιδράσεις 
των μερών του, ως ζωντανός πλανήτης
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οι έννοιες της βιοποικιλότητας  
και γεωποικιλότητας
Βιοποικιλότητα (biodiversity), ή βιολογική ποικιλότητα, 
ονομάζεται το σύνολο των βιολογικών ειδών που υπάρ-
χουν σήμερα στoν πλανήτη μας και τα οικοσυστήματα 
που συγκροτούν. Η βιοποικιλότητα, επεκτείνεται, με τη 
μελέτη των απολιθωμάτων, και σε παλιότερες γεωλογικές 
εποχές, στα είδη που έχουν εξαφανιστεί και στα παλαιο-
περιβάλλοντα τους. Ο μεγάλος αριθμός και η ποικιλομορ-
φία των μορφών ζωής στη Γη είναι το αποτέλεσμα εκα-
τοντάδων εκατομμυρίων χρόνων εξελικτικής ιστορίας.

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία: «Βιολογική ποι-
κιλότητα ή βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία των ζώντων 
οργανισμών πάσης προελεύσεως, περιλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, των χερσαίων, θαλασσίων και άλλων υδα-
τικών οικοσυστημάτων και οικολογικών συμπλεγμάτων, 
των οποίων αποτελούν μέρος. Επίσης, περιλαμβάνεται η 
ποικιλότητα εντός των ειδών, μεταξύ ειδών και οικοσυ-
στημάτων (άρθρο 2 του ν. 2204/1994, ΦΕΚ 59 Α΄). Στη 
βιολογική ποικιλότητα περιλαμβάνεται, τέλος, η ποικιλό-
τητα των γονιδίων μέσα και μεταξύ των ειδών.

Γεωποικιλότητα (geodiversity): Από τα μέσα της δεκα-
ετίας του 1990 άρχισε να χρησιμοποιείται ο όρος «γεω-
ποικιλότητα» για να περιγράψει την ποικιλία των δομών, 
γεωμορφών και των διαφόρων γεωλογικών περιβαλλό-
ντων της επιφάνειας της Γης. Ορίζεται ως το «φυσικό 
εύρος (ποικιλία) των γεωλογικών (πετρώματα, ορυκτά, 
απολιθώματα), γεωμορφολογικών (τοπία και φυσικές 
διεργασίες) και εδαφικών μορφών». 

Επίσης ο όρος γεωποικιλότητα χρησιμοποιήθηκε για να 
περιγράψει την ποικιλία των μορφών και συστημάτων της 
γης (the diversity of earth features and systems), τόσο 
στη σημερινή δομή και επιφανειακή μορφολογία του γήι-
νου φλοιού, όσο και διαχρονικά, δηλαδή στη διάρκεια 
της αλλαγής των γεωπεριβαλλόντων. 

Η γεωποικιλότητα περιλαμβάνει τεκμήρια για την ιστο-
ρία της Γης (βιοδηλωτικά ίχνη, παλαιο-οικοσυστήματα) 
και μια ποικιλία διεργασιών (γεωλογικών, βιογεωλογι-
κών, υδρολογικών και ατμοσφαιρικών) που ενεργούν 
στα πετρώματα, στη γήινη μορφολογία και τα εδάφη, 
που παρέχουν το πλαίσιο για τη ζωή στη Γη. Η γεωποι-
κιλότητα αποτελεί το συνδετικό κρίκο μέσω της αλληλε-
πίδρασης με τη βιοποικιλότητα, τα εδάφη, τα ορυκτά, 
τις διεργασίες διάβρωσης, απόθεσης ιζημάτων και το 
δομημένο ανθρωπογενές περιβάλλον, γιατί η ανθρώπινη 
δραστηριότητα και πρόοδος συνδέονται πάντα στενά με 
το γεωπεριβάλλον.

Οι γεωλογικές διεργασίες μεταβάλλουν συνεχώς την επι-
φάνεια της Γης. Οι συνεχείς μεταβολές κατά τη μακρό-
χρονη εξέλιξη της Γης έχουν καταγραφεί στο περιβάλλον 
μας και στα υλικά που το συνθέτουν. 

Προϋπόθεση της βιοποικιλότητας είναι η γεωποικιλοτητα. 
Τα διαφορά γεωλογικά-κλιματικά περιβάλλοντα του πλα-
νήτη μας, καθώς και εκείνα της διαχρονικής γεωλογι-
κής εξέλιξης του, που διαμορφωθήκαν και μεταβλήθη-

καν κατά τη διάρκεια των γεωλογικών χρόνων, επηρέα-
σαν, διαμορφώσαν τα ζωικά είδη, οδήγησαν στον αφα-
νισμό πολλά από αυτά, ενώ έδωσαν χώρο για την ανά-
πτυξη άλλων ειδών. 

Παράλληλα με την έννοια της γεωποικιλοτητας εμφα-
νίστηκε στη διεθνή βιβλιογραφία και ο όρος γεώτοπος. 

Γεώτοπος είναι η βασική μονάδα της γεωλογικής και 
γεωμορφολογικής κληρονομιάς. Ο όρος εμφανίζεται για 
πρώτη φορά στη γερμανική βιβλιογραφία ως δάνειο από 
τις ελληνικές λέξεις «Γη» και «τόπος» και σε αναλογία 
με την χρήση του ήδη καθιερωμένου όρου «βιότοπος». 
Ο όρος Γεώτοπος είναι συνώνυμος του αγγλικού όρου 
Geosite (Γεω - τοποθεσία). 

Οι «γεώτοποι» αποτελούν καθορισμένες περιοχές της 
γεώσφαιρας που παρουσιάζουν εξαιρετικό γεωλογικό και 
γεωμορφολογικό ενδιαφέρον. Τεκμηριώνουν με σαφή-
νεια ή και εντυπωσιακό τρόπο την ιστορία και την εξέλιξη 
της Γης, της ζωής, του κλίματος ή των τοπίων. Ένας γεώ-
τοπος είναι συνήθως χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός 
σταδίου των εξελικτικών διεργασιών της Γης ή αντιπρο-
σωπεύει μια γεωδυναμική διεργασία για την εξέλιξη της 
επιφάνειας του πλανήτη. 

Οι γεώτοποι περιλαμβάνουν σημαντικές γεωλογικές 
δομές, χαρακτηριστικές εμφανίσεις πετρωμάτων, χαρα-
κτηριστικές ή σπάνιες ορυκτολογικές και μεταλλοφόρες 
εμφανίσεις, ιδιαίτερες ιζηματογενείς δομές, χαρακτηρι-
στικά απολιθώματα, στρωματότυπους, χαρακτηριστι-
κές τεκτονικές δομές, θέσεις σύγχρονων γεωμορφολογι-
κών διεργασιών, ιδιαίτερους γεωμορφολογικούς σχημα-
τισμούς και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Συνεπώς 
ο όρος «γεώτοπος» περιλαμβάνει όλες τις γεωλογικές, 
γεωμορφολογικές και εδαφολογικές εμφανίσεις που αξί-
ζει να διατηρηθούν για επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς, 
πολιτιστικούς και αισθητικούς λόγους. 

Οι γεώτοποι συνθέτουν τη γεωλογική ιστορία κάθε πε-
ριοχής και μπορούν να χαρακτηρισθούν ως τα «βιβλία της 
ιστορίας της Γης». Σε κάθε περιοχή του πλανήτη μας βρί-
σκονται γεωλογικές θέσεις - γεώτοποι που μας «διηγού-
νται» την ιστορία της Γης της συγκεκριμένης περιοχής. 
που εκτείνεται από τη στερεοποίηση του γήινου φλοιού 
πριν από 4,3 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια. Οι πληρο-
φορίες αυτές αναφέρονται κυρίως στις γεωλογικές διερ-
γασίες που διαμόρφωσαν τη λιθόσφαιρα και τις τεκτονι-
κές κινήσεις, στο κλίμα, στη χλωρίδα, και στην πανίδα, 
στο παλαιοπεριβάλλον, στην παλαιογεωγραφία. 

Οι γεώτοποι είναι πολλοί και ποικίλοι. Μπορούμε να τους 
εντοπίσουμε τόσο σε βουνά, πεδιάδες, ακτές και ποτά-
μια, όσο και μέσα στις πόλεις. Οι πιο αξιόλογοι και ταυ-
τόχρονα οι πιο αντιπροσωπευτικοί από τους γεώτοπους 
χρειάζεται να προστατευτούν μέσω ειδικής νομοθεσίας 
και κατάλληλου πολιτικού και χωροταξικού σχεδιασμού 
ώστε να διατηρηθούν για λόγους επιστημονικούς, διδα-
κτικούς αλλά και οικονομικούς και κυρίως ως φυσική 
κληρονομιά για τις επόμενες γενεές. Ο όρος «γεώτο-
πος» στην Ελληνική νομοθεσία εμφανίσθηκε πρόσφατα. 
Κατά τη συζήτηση του νόμου για την προστασία της βιο-
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ποικιλότητας μετά από πρόταση του Μουσείου Φυσικής 
ιστορίας Απολιθωμένου δάσους λέσβου περιλήφθηκε για 
πρώτη φορά η σχετική ορολογία σε νόμο του Ελληνικού 
κράτους. Ειδικότερα με τον ν 3937/2011 για πρώτη φορά 
περιγράφονται με τον όρο «γεώτοποι» ως αντικείμενο της 
πολιτικής προστασίας της φύσης, γεωλογικές και γεω-
μορφολογικές εμφανίσεις και θεσπίζονται διαδικασίες για 
την αναγνώρισή τους. Είχε προηγηθεί ο ν 1650/1986 που 
ανέφερε συγκεκριμένες κατηγορίες γεωλογικών και γεω-
μορφολογικών εμφανίσεων ως αντικείμενα προστασίας, 
χωρίς όμως να περιγράφεται η διαδικασία χαρακτηρι-
σμού τους. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία Γεώτοποι 
ονομάζονται «οι γεωλογικές − γεωμορφολογικές δομές 
που συνιστούν φυσικούς σχηματισμούς και αντιπροσω-
πεύουν σημαντικές στιγμές της γεωλογικής ιστορίας της 
Γης, είναι σημαντικοί μάρτυρες της μακράς εξέλιξής της 
ή δείχνουν σύγχρονες φυσικές, γεωλογικές διεργασίες 
που συνεχίζουν να εξελίσσονται στην επιφάνεια της Γης» 
(νόμος 3937/2011 περί διατήρησης της βιοποικιλότητας 
και άλλες διατάξεις).

από το οικοσύστημα στη ζωντανή γη
Είναι η Γη απλώς ένας «ανόργανος» πλανήτης με ζωή 
πάνω του; Ποια είναι η αμφίδρομη σχέση «ανόργανης» 
και «οργανικής» ύλης; Γης και Ζωής;

Σε πρώτη προσέγγιση και σύμφωνα με την επικρατούσα 
επιστημονική αντίληψη, η Γη θεωρείται ένας ανόργανος 
πλανήτης πάνω στον οποίο αναπτύσσεται ζωή. Οι περισ-
σότεροι επιστήμονες ακόμη και σήμερα, καθώς και η 
συντριπτική πλειοψηφία των σύγχρονων ανθρώπων, εξα-
κολουθούν να θεωρούν το φυσικό κόσμο, εκτός από τα 
έμβια όντα, νεκρή και ξένη ύλη, που έχει μικρή ή καθό-
λου σχέση με εμάς τους ανθρώπους και γενικά με τους 
βιολογικούς οργανισμούς, ή απλώς αποτελεί τον ουδέ-
τερο χώρο πάνω στον οποίο ριζώνουμε και κατοικούμε. 
Τον αποκαλούν ανόργανο κόσμο, που λειτουργεί μηχα-
νιστικά και βρίσκεται σε μια μαθηματική κανονικότητα, 
που έχει τους δικούς του ουδέτερους νόμους. Αυτή είναι 
η μηχανιστική φιλοσοφία στις φυσικές επιστήμες και 
ως προέκταση της αναπτύχθηκε η ιδεολογία της χωρίς 
όρια τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης και απερι-
όριστης εκμετάλλευσης της φύσης. Το μηχανιστικό αυτό 
πρότυπο είναι και ανθρωποκεντρικό, θεωρεί δηλαδή 
κυρίαρχο και εξουσιαστή της φύσης τον άνθρωπο. 
Αποτελεί την κυρίαρχη κοσμοαντίληψη σήμερα. Είναι 
αλήθεια ότι αυτή η γενική ιδεολογία συνετέλεσε σ’ αυτό 
που αποκαλούμε πρόοδο. Ήδη όμως άρχισε να διαφαίνε-
ται, στον 21ου αιώνα, η άποψη ότι η ίδια η Γη είναι ένας 
ζωντανός πλανήτης στο σύνολο του, όπως τονίζουν σε 
πολλά άρθρα και βιβλία τους ο Lovelock, η Margulis, η 
Σαχτούρη, ο Στουρνάρας και αρκετοί άλλοι, όπου ενο-
ποιούνται οι «ανόργανες» και «οργανικές» μορφές και 
διεργασίες σ’ ένα ενιαίο αδιαίρετο εξελισσόμενο σύνολο. 
Εξελικτική διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί ως μία αλλη-
λουχία αυθόρμητων φαινομένων, τα οποία προκύπτουν 
από διαδοχικές αλλαγές και μεταβολές. Η έννοια προέ-

κυψε από τη βιολογική εξέλιξη, η οποία είναι ένα επι-
στημονικό μεθοδολογικό μοντέλο ή παράδειγμα κατά 
τον φιλόσοφο της επιστήμης Τ. Κούν (Tomas Kuhn), που 
ερμηνεύει την εμφάνιση όλων των βιολογικών μορφών 
στο γήινο οικοσύστημα μέσω των αρχών της γενετικής 
διαφοροποίησης και της περιβαλλοντικής επίδρασης δια 
της φυσικής επιλογής.

Στη δεκαετία του ‘60, κατά τη διάρκεια της σχεδίασης 
των πειραμάτων της NASA για την αναζήτηση εξωγήινης 
ζωής, ο θεμελιωτής της Θεωρίας της Γαίας Lovelock δια-
τύπωσε την άποψη ότι τα πειράματα δεν πρέπει να σχε-
διάζονται έτσι ώστε να αναζητούνται μεμονωμένοι οργα-
νισμοί ή υπολειμματικές οργανικές ουσίες στα εδάφη 
άλλων πλανητών, αλλά πρέπει να αναζητηθούν πλανή-
τες οι οποίοι στο σύνολο τους έχουν τα κύρια δομικά, 
φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και τις κατάλληλες συν-
θήκες ανάπτυξης της ζωής, όπως η Γη. Στα 1990 ο διά-
σημος αστροβιολόγος Καρλ Σέιγκαν (Carl Sagan) χρησι-
μοποίησε τα όργανα της διαστημοσυσκευής «Γαλιλαίος», 
που έφευγε σε ταξίδι προς το δία με σκοπό την ανίχνευση 
εξωγήινης ζωής, για να διερευνήσει πιλοτικά τι θα κατέ-
γραφαν ως μοναδικά χαρακτηριστικά του πλανήτη Γη, 
που σίγουρα «κουβαλάει» ζωή. Η απάντηση ήταν απλή 
και αναμενόμενη: πολύ νερό (Η20), όζον (03), διοξείδιο 
του άνθρακα (C02), ελάχιστο μεθάνιο (CH4) και χλωρο-
φύλλη. Το όζον της ανώτερης τροπόσφαιρας είναι ενδει-
κτικό των μεγάλων ποσοτήτων οξυγόνου της ατμόσφαι-
ρας. Αποτελεί επίσης ένδειξη ύπαρξης ζωής. Ανιχνεύτηκε 
και το νερό, το βασικό στοιχείο της ζωής. Το διοξείδιο 
του άνθρακα, το οποίο και αυτό με τη σειρά του είναι 
ένωση πιθανής ζωικής προέλευσης, καθώς και η χλω-
ροφύλλη, δηλαδή η ύπαρξη φυτών, αποτελούν έμμεσες 
ενδείξεις της ύπαρξης ζωής. Τον άνθρωπο και τα μεγάλα 
ζώα δεν τα ανίχνευσε. Το λίγο μεθάνιο όμως, αέριο που 
αντιδρά με το οξυγόνο και είναι αδύνατο να υπάρξει στην 
ατμόσφαιρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, προβλημά-
τισε τους επιστήμονες. Οι ανιχνεύσιμες ποσότητες θεω-
ρήθηκε ότι ήταν αδύνατον να έχουν δημιουργηθεί από 
γεωλογικές διαδικασίες. Το μεθάνιο αυτό, όπως αποδεί-
χτηκε, ήταν κυρίως προϊόν αερίων της πέψης της κυτ-
ταρίνης στα στομάχια των μηρυκαστικών ζώων. Οι αγε-
λάδες ανιχνεύθηκαν από το «Γαλιλαίο» έμμεσα, από τα 
εντερικά τους αέρια! 
Το περιβάλλον είναι και αυτό πολυπαραγοντικό με 
κύριες παραμέτρους το γεωγραφικό πλάτος του, το υψό-
μετρο του, τον ενδοηπειρωτικό ή παραθαλάσσιο χαρα-
κτήρα του, τις τοπικές κλιματικές του συνθήκες, επε-
κτείνεται όμως ακόμη περισσότερο, σε όλα τα γεωσυ-
στήματα, από τον πυρήνα της Γης μέχρι την ανώτατη 
ατμόσφαιρα. Το κλίμα επηρεάζει τη ζωή. Η ζωή από την 
πλευρά της επηρεάζει την ατμόσφαιρα και κατά συνέπεια 
το κλίμα, όχι μόνο σε μικροκλίμακα, αλλά στο σύνολο του 
πλανήτη. Αυτή είναι η άλλη μεγάλη επαναστατική αντί-
ληψη, απόσταγμα των απόψεων της θεωρίας της Γαίας 
του J. Lovelook και των συνεχιστών του, που διατυπώ-
νεται ως εξής « Η σημαντικότερη ιδιότητα της Γαίας είναι 
η τάση να διατηρεί σταθερές συνθήκες για όλες τις γήι-
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νες μορφές ζωής. Με την προϋπόθεση ότι δεν έχουμε 
προξενήσει σοβαρές βλάβες στην κατάσταση ομοιόστα-
σης της, αυτή η τάση θα πρέπει και σήμερα να είναι τόσο 
κυρίαρχη όσο και πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου 
στο προσκήνιο».

Η ζωή φροντίζει για την ομοιοστασία της Γης, για τη δια-
κύμανση των κλιματικών αλλαγών μέσα σε ορισμένα ανε-
κτά όρια, ώστε να διατηρείται και να συνεχίζει την πορεία 
της. Η ομοιοστασία ήταν έννοια αποκλειστικά βιολογική, 
που χαρακτηρίζει την ικανότητα του οργανισμού να δια-
τηρεί σταθερές τις συνθήκες του εσωτερικού του περιβάλ-
λοντος (θερμοκρασία, συγκεντρώσεις διάφορων συστα-
τικών κτλ.), παρά τις εξωτερικές μεταβολές. Είναι ουσι-
αστικά μια προσαρμογή στην αλλαγή. Όλοι οι ζωντανοί 
οργανισμοί, είτε μονοκύτταροι είτε πολυκύτταροι, παρου-
σιάζουν ομοιοστασία. Σε επίπεδο οργανισμού, τα θερμό-
αιμα ζώα διατηρούν μια σταθερή εσωτερική θερμοκρα-
σίας σώματος. Οι ιστοί και τα όργανα μπορούν επίσης να 
διατηρήσουν ομοιοστασία. Σε επίπεδο ατμόσφαιρας - βιό-
σφαιρας, όταν για παράδειγμα, τα επίπεδα διοξειδίου του 
άνθρακα της ατμόσφαιρας ανεβαίνουν, τα φυτά έχουν, 
θεωρητικά, την ικανότητα υγιούς ανάπτυξης, κι έτσι μπο-
ρούν να απομακρύνουν μεγαλύτερη ποσότητα διοξειδίου 
του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. 

Σήμερα όμως η έννοια της ομοιοστασίας χρησιμοποιείται 
και στη γεωλογία για να προσδιορίσει τη σταθερή διακύ-
μανση της θερμοκρασίας του γήινου συστήματος σε όρια 
που να επιτρέπουν τη διατήρηση της ζωής. «Ομοιοστασία, 
σύμφωνα με άλλο πιο εξειδικευμένο ορισμό, είναι η ιδιό-
τητα ενός ανοιχτού συστήματος να ρυθμίζει το εσωτερικό 
του περιβάλλον ώστε αυτό να διατηρείται σε μια σταθερή 
κατάσταση, μέσω πολλαπλών προσαρμογών δυναμικής 
ισορροπίας, που ελέγχονται από ενδοσυνδεόμενους μηχα-
νισμούς ρύθμισης». Η Γη είναι τέτοιο ανοιχτό σύστημα.

Η αρχική ιδέα να θεωρείται η Γη ζωντανός οργανισμός, 
όπως προαναφέρθηκε, βρίσκεται στους μύθους, στην 
αρχαιοελληνική σκέψη και κατά την επιστημονική εποχή 
έχει τις ρίζες της στο γιατρό-γεωλόγο Nikolaus Steno, 
στον επίσης γιατρό, φυσιοδίφη και πρωτοπόρο γεωλόγο 
Σκωτσέζο James Hutton (τέλη 18ου αρχές 19ου αιώνα) 
και σε ορισμένους άλλους διανοητές της εποχής, ιδιαί-
τερα στο θεμελιωτή της γεωχημείας, φιλόσοφο Ρώσο 
γεωεπιστήμονα, καθηγητή της ορυκτολογίας Vladimir 
Vernadsky, στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο Vernadsky επε-
ξέτεινε ουσιαστικά την έννοια της βιόσφαιρας σε δυνα-
μικό σύστημα με τη συμμετοχή της ζωής ως γεωλογικού 
παράγοντα και την όριζε ως: «Βιόσφαιρα είναι η μονα-
δική, μέγιστη γεωλογική δύναμη στη Γη, η οποία κινείται, 
επεξεργάζεται και ανακυκλώνει δισεκατομμύρια τόνους 
μάζας κάθε χρόνο». Είναι το πολυπλοκότερο υποσύστημα 
ενός κεντρικού κυβερνητικού συστήματος, του γήινου, 
το οποίο τείνει προς μία δυναμική ανισορροπία και προς 
μία τρομακτική εσωτερική ανομοιότητα. Ενώ η θεωρία 
της Γαίας, ως συνέχεια των προηγουμένων απόψεων, 
δεν είναι τίποτα παραπάνω από το συνδυασμό των επι-
στημονικών εκείνων γνώσεων που μιλούν για την ισορ-

ροπία Γης-Ζωής και ερμηνεύουν τον πλανήτη μας ως ένα 
«ζωντανό μεγαλοοργανισμό».

η γη ως ένα ενιαίο μεγασύστημα
«Σύστημα είναι μια υλική μονάδα στο χώρο που αποτε-
λείται από πολλά δομικά μέρη, τα οποία είναι αυτόνομα, 
με ατομική ταυτότητα και συμπεριφορά, που αλληλοεπι-
δρούν στενά μεταξύ τους». «Πολύπλοκο σύστημα είναι 
μία συνθετότερη δομή, που αποτελείται από πολλαπλά 
αλληλοεπιδρώντα μέρη, του οποίου η συμπεριφορά είναι 
μη προβλέψιμη. Τα πολύπλοκα συστήματα χαρακτηρίζο-
νται από ισχυρή εξάρτηση και ποικιλομορφία μεταξύ των 
μερών τους». Η επιστήμη των συστημάτων μελετά μαθη-
ματικά τα πολύπλοκα συστήματα.

Χαρακτηρίζουμε σήμερα τη Γη ως ένα ενιαίο σύνολο, και 
μάλιστα ως ένα πολύπλοκο σύστημα: 

Είναι η Γη σύστημα;

Η Γη αποτελείται από πολλά μέρη και παρουσιάζει πολύ 
μεγάλη ποικιλομορφία (γεωπεριβάλλοντα, γεωποικοι-
λότητα διαχρονικά μεταβαλλόμενη). Σαφέστατα πληροί 
τα κριτήρια για να ονομαστεί Σύστημα, γιατί είναι ένα 
υπερσύνολο επιμέρους τμημάτων (γεώσφαιρες), τα οποία 
αλληλοεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται. 

Γιατί το Γήινο Σύστημα είναι Πολύπλοκο ;

Για να χαρακτηριστεί ως πολύπλοκο ένα λειτουργικό 
σύστημα ύλης και ενέργειας, όπως είναι και το γήινο, 
πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις. Ήδη από τα 
προηγούμενα άρχισε να διαφαίνεται η σύνθεση αυτού 
του πλανήτη που αποτελείται από επιμέρους ενότητες 
(μέρη) ή γεώσφαιρες ή υποσυστήματα που δεν λειτουρ-
γούν ανεξάρτητα, έστω και αν διαχωρίζονται για να μελε-
τώνται και να κατανοούνται καλύτερα, αλλά αλληλοε-
πηρεάζονται και αλληλεξαρτώνται ώστε να συγκροτούν 
ένα ενιαίο σύνολο. Είναι δηλαδή μια σύνθετη-πολύπλοκη 
δομή. Αρά χαρακτηρίζεται Πολύπλοκο Σύστημα αποτε-
λούμενη από πολλαπλά αλληλοεπιδρώντα μέρη.

Από τον 18ο αιώνα, με βάση τους νόμους της μηχανικής 
του νεύτωνα, είχαμε το μηχανιστικό μοντέλο ερμηνείας 
η μηχανιστική αντίληψη για τη μελέτη και ερμηνεία των 
φυσικών συστημάτων, με ένα τρόπο που λέγεται ανα-
γωγικός ή αναλυτικός (αναγκαιότητα της μηχανιστι-
κής λειτουργίας). δηλαδή τα φυσικά συστήματα ανα-
λύονται σε επιμέρους μικρότερα τμήματα για να μελε-
τηθούν, κατανοηθούν, ερμηνευτεί και να προβλεφθεί η 
λειτουργία τους. Μετά τα συμπεράσματα γενικεύονται 
για το σύνολο του μεγαλύτερου συστήματος. Επειδή οι 
σχέσεις που διέπουν τα φυσικά συστήματα θεωρούνται 
αιτιοκρατικές (αίτιον-αιτιατόν) είναι δυνατή η πρόβλεψη 
της συμπεριφοράς κάθε συστήματος με γραμμικές σχέ-
σεις που επιδέχονται μια λύση (αναλογική συσχέτιση). 
Αν δεν υπάρχει αυτή η αναλογία στο συσχετισμό αιτί-
ου-αποτελέσματος ενός φαινομένου το σύστημα συμπε-
ριφέρεται μη γραμμικά, τα οποία δείχνουν επαναλαμβα-
νόμενη συμπεριφορά άλλα μη περιοδική. Η περίπλοκη 
και απρόβλεπτη συμπεριφορά των φυσικών συστημάτων 
χαρακτηρίζεται ως χαοτική, με την αυστηρή επιστημο-
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νική έννοια του όρου. Τα συστήματα αυτά είναι ανοιχτά 
συστήματα που δεν βρίσκονται σε ισορροπία, αλλά αντί-
θετα μακράν της ισορροπίας. Η ύλη και η ενέργεια τους 
έχουν την τάση να δημιουργούν πολύπλοκες και οργα-
νωμένες δομές και καταστάσεις, με αυτορρύθμιση και 
αυτοοργάνωση. 

«Αυτοοργάνωση είναι μια λειτουργία ή ένας μηχανισμός, 
ο οποίος υπό κατάλληλες συνθήκες ενεργεί αυθόρμητα με 
βάση τους φυσικούς νόμους. Δημιουργεί αυτορρυθμιζό-
μενα συστήματα, τα οποία εισάγουν στο εσωτερικό τους 
ενέργεια, τη μετασχηματίζουν και εξάγουν στο περιβάλλον 
τους εντροπία, συνήθως υπό μορφή θερμότητας, διατη-
ρώντας ή ενισχύοντας μία περίπλοκη εσωτερική δομή. Η 
μετάβαση ενός συστήματος από ένα στάδιο χαμηλής δομι-
κής πολυπλοκότητας σε ένα στάδιο υψηλότερης πολυ-
πλοκότητας, γίνεται μέσω μίας διαδικασίας που ονομάζε-
ται αυτοοργάνωση. Είναι δυνατόν ένα αυτοοργανωμενο 
σύστημα να είναι συνθετικό, κατασκευασμένο τόσο από 
τον Άνθρωπο, όσο και φυσικό».

«Αυτοποιητικό σύστημα είναι ένα αυτοοργανωμένο 
σύστημα ιεραρχικά δομημένο, τα επιμέρους τμήματα του 
οποίου δημιουργούνται (αυτοδημιουργία) και καταστρέ-
φονται (αυτοκατάλυση) σε ένα συνεχή κύκλο. Η έννοια 
της αυτοποίησης προέκυψε ως εφαρμογή της θεωρίας 
συστημάτων στη βιολογία με στόχο τον ορισμό της ζωής». 

Στη φύση συνυπάρχουν καταστάσεις τάξης και αταξίας, 
σχετικά απλά γραμμικά συστήματα που είναι σχετικά 
εύκολο να ερμηνευτεί η λειτουργία τους και να προ-
βλεφθεί η συμπεριφοράς τους, και απρόβλεπτα πολύ-
πλοκα μη γραμμικά. Οι μεταβλητές που εκφράζουν την 
συμπεριφορά των πολύπλοκων μη γραμμικών συστη-
μάτων χαρακτηρίζονται από μη κανονικότητα στην εξέ-
λιξη τους, ιδιαίτερα για μακροχρόνια συμπεριφορά είναι 
απρόβλεπτη και μη επαναλαμβανόμενη. Ο χρόνος στην 
εξέλιξη αυτών των συστημάτων έχει διανυσματική υπό-
σταση με μια φορά κατεύθυνσης, από το παρελθόν στο 
μέλλον. Είναι δηλαδή τα φαινόμενα που συμβαίνουν στα 
συστήματα αυτά μοναδικά και μη επαναλαμβανόμενα. 

– υπάρχει κάποιο αίτιο ή ιδιότητα σύνδεσης των μερών του;

Όλα τα μέρη (υποσυστήματα) της Γης, από τον εσώτατο 
πυρήνα, μέχρι την ανώτατη ατμόσφαιρα, αποτελούν μια 
συνέχεια, δεν μπορούν να υπάρξουν και να λειτουρ-
γήσουν ανεξάρτητα, συνδέονται άμεσα και αλληλοεπι-
δρούν. Τα υποσυστήματα της Γης λειτουργούν αυτόνομα 
αλλά ταυτόχρονα αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους δίνοντας 
ως αποτέλεσμα το αρχικό, υψηλότερης δομικής περιπλο-
κότητας σύστημα, του οποίου η συμπεριφορά είναι δια-
φορετική από οποιονδήποτε απλό γραμμικό συνδυασμό 
συμπεριφορών των μερών του (μη γραμμικό σύστημα). 
Η Γη ως πολύπλοκο σύστημα χαρακτηρίζεται από ισχυρή 
εξάρτηση και ποικιλομορφία μεταξύ των μερών τους.

– Το γήινο σύστημα έχει οργάνωση;

Από όσο έχουν περιγράφει προηγουμένως για το γήινο 
μεγασύστημα φαίνεται ότι έχει οργάνωση και μάλιστα 
πολύ καλά δομημένη και ιδιαίτερα πολύπλοκη. Είναι ένα 

σύστημα με πολλά υποσυστήματα, δηλαδή χαμηλότερης 
πολυπλοκότητας συστήματα.

– Έχει μη προβλέψιμη συμπεριφορά; Είναι μη γραμμικό 
σύστημα;

Σύμφωνα με τη Θεωρία του Χάους μικρές διαφορές στις 
αρχικές συνθήκες αποδίδουν πολύ διαφορετικά αποτε-
λέσματα για τα δυναμικά συστήματα, καθιστώντας τη 
μακροπρόθεσμη πρόβλεψη αδύνατη σε γενικές γραμ-
μές. Οι κλιματικές αλλαγές, μεταβολές και διακυμάν-
σεις, παρόλο που επαναλαμβάνονται, δεν είναι με σαφή-
νεια προβλέψιμες. Η πρόγνωση των σεισμών σήμερα 
θεωρείται αδύνατη, λόγω της πολυπλοκότητας του φαι-
νομένου και των πολλών παραγόντων που το επηρεάζου.

– Είναι αυτό-οργανωμένο σύστημα;

Το γήινο μεγασύστημα παρουσιάζει καινοφανείς συλλο-
γικές συμπεριφορές οι οποίες δεν μπορούν να αναχθούν 
στα μεμονωμένα μέρη του συστήματος αλλά οφείλονται 
στις αλληλεπιδράσεις και τις συσχετίσεις τους.

Σύμφωνα με τους ορισμούς των πολύπλοκων συστημά-
των και τις αλληλοεπιδράσεις, που σαφώς διακρίνονται 
και στο γήινο μεγασύστημα, και πάντα σε συνδυασμό 
με τις θεμελιώδεις αρχές της γεωλογίας, τείνουν να 
διαμορφώσουν την αντίληψη ότι η Γη είναι ένα αυτο-
ποιητικό σύστημα, δηλαδή ένας γήινος αυτορυθμιζό-
μενος-αυτοεξελισσόμενος οργανισμός (self-organized 
criticality). Οι αντιλήψεις αυτές και η αντίστοιχη έρευνα, 
βρίσκονται σήμερα στο αρχικό τους στάδιο, σε εμβρυακή 
μορφή, θα ωριμάζουν όμως με την πορεία και τις δοκι-
μασίες του χρόνου στις γεωεπιστήμες και τις συναφείς 
επιστήμες αλλά παράλληλα και στην κοινωνία. Βασική 
επιστήμη σήμερα είναι η φυσική και στις γεωεπιστή-
μες περισσότερο επικρατούν οι αντιλήψεις της κλασικής 
μηχανικής. Τόσο η φυσική όσο και οι τεχνολογικές προε-
κτάσεις της επηρεάζουν και τις άλλες συγγενικές επιστή-
μες. Κατά συνέπεια και τα κυρίαρχα μοντέλα στις γεωε-
πιστήμες είναι μηχανικά. Τα μηχανικά μας μοντέλα, που 
ερμηνεύουν κλειστά συστήματα, τα οποία βρίσκονται σε 
τέλεια τάξη, υπακούν σε συγκεκριμένους νόμους και άρα 
είναι προβλέψιμα. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει στα 
γήινα συστήματα. Η λειτουργία και συμπεριφορά όλων 
των συστημάτων της Γης είναι μη προβλέψιμη, υπόκειται 
στους νομούς της τυχαιότητας και του χάους. Το σημα-
ντικό πρόβλημα της πρόγνωσης των σεισμών, για παρά-
δειγμα, δεν μπορεί να βρει τη λύση του μόνο με τα μηχα-
νικά μας μοντέλα και οδηγείται σε αδιέξοδο. Είναι πολύ-
παραγοντικό και ιδιαίτερα πολύπλοκο. Ο ρόλος των ρευ-
στών για παράδειγμα δεν λαμβάνεται υπόψη στη μελέτη 
των διεργασιών της σεισμογένεσης και της ρηγματογένε-
σης. Το νερό, στοιχείο της ζωής, φαίνεται ότι είναι πολύ 
σημαντικός παράγοντας στις διεργασίες του «ανόργα-
νου» γήινου φλοιού. Η ανταλλαγή αερίων μεταξύ ατμό-
σφαιρας, γήινου φλοιού και μανδύα βρίσκεται στο αρχικό 
στάδιο μελέτης. Η Γη με τη συνεχή ανταλλαγή αερίων με 
την ατμόσφαιρα φαίνεται να «αναπνέει».

Τι εννοούμε όμως με τον όρο αυτορρυθμιζόμενο ή αυτο-
οργανωμένο σύστημα; Ο επιστημονικός προβληματισμός 
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στα τέλη του 20ου αιώνα μετά τη μελέτη της θερμοδυ-
ναμικής και των συστημάτων που βρίσκονται σε κατά-
σταση ισορροπίας ή κοντά σ’ αυτήν, τη μελέτη δυναμικών 
συστημάτων σε κατάσταση μη ισορροπίας, την έννοια της 
οικολογίας, την εντυπωσιακή συσσώρευση βιολογικών 
γνώσεων, την πολυπλοκότητα των ατμοσφαιρικών φαι-
νομένων με τη δυσκολία της πρόγνωσης του καιρού και 
τη θεωρία του χάους, έκανε τους επιστήμονες να αρχί-
σουν να βλέπουν τον κόσμο και τα φαινόμενα του σαν 
είδωλα σε έναν «ταραγμένο καθρέφτη» (τίτλος βιβλίου 
για τη θεωρία του χάους). Αυτοοργανωμένο και αυτορ-
ρυθμιζόμενο σύστημα θεωρείται εκείνο που είναι αυτό-
νομο, δηλαδή αυτοσυντηρείται και αυτοαναπαράγεται.
«Χάος στην καθομιλουμένη, εννοούμε την παντελή έλλειψη 
τάξης. Χάος για τα μαθηματικά σημαίνει όταν το παρόν 
καθορίζει το μέλλον, αλλά η προσέγγιση του παρόντος 
δεν προσδιορίζει με ακρίβεια το μέλλον. Η θεωρία του 
Χάους μελετά τη συμπεριφορά ορισμένων μη γραμμικών 
δυναμικών συστημάτων, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα 
στις αρχικές συνθήκες». Χαοτική συμπεριφορά μπορεί 
να παρατηρηθεί σε πολλά φυσικά συστήματα, όπως είναι 
η ατμόσφαιρα, ένα οικοσύστημα, η λιθόσφαιρα και οι 
κινήσεις των τεκτονικών πλακών, οι σεισμοί, τα οικο-
νομικά συστήματα και η εξέλιξη των έμβιων όντων. 
Αποτελεί τομέα των μαθηματικών, με διάφορες εφαρ-
μογές σε κλάδους επιστημών όπως η φυσική, η μηχανο-
λογία, η οικονομία και η βιολογία. 

Στη μετεωρολογία ειπώθηκε ότι μια μικρή και «ασήμα-
ντη» μεταβολή, όπως το πέταγμα της πεταλούδας, μπο-
ρεί να προκαλέσει μια μεγάλη αλλαγή του καιρού στο 
άλλο άκρο του πλανήτη, μόνο όταν εκεί φυσικά επικρα-
τούν ώριμες συνθήκες αλλαγής, βρίσκεται δηλαδή σε 
κρίσιμο σημείο (critical point). Στη σεισμολογία τονί-
στηκε ότι η πτώση ενός «κόκκου άμμου», ένα νανορά-
γισμα μπορεί να ενεργοποιήσει ένα ώριμο ρήγμα και να 
προκαλέσει σεισμό. Η «κατάρρευση» ενός μικρού ρήγ-
ματος μπορεί με τη σειρά της να υποδαυλίσει ένα άλλο 
μεγαλύτερο ρήγμα και να δώσει έναν ακόμη πιο ισχυρό 
σεισμό, σαν ντόμινο.

Η βιολογία μάς λέει ότι η ζωή δεν είναι ενδογενής ιδιότητα 
της οργανικής ύλης, αλλά ιδιότητα της οργάνωσης της 
ύλης. Ένα αξίωμα που ανατρέπει ριζικά τη σκέψη μας για 
τη ζωή, για την οργάνωση και τη λειτουργία των κυττάρων 
και των οργανισμών. Αν με τον όρο ζωή εννοούμε την «οργα-
νική ύλη», αλλά κυρίως την οργανωμένη ύλη, τότε θαυμάσια 
οργανωμένος είναι και ο πλανήτης μας στο σύνολο του.  
Η Γη έχει τη δική της οργάνωση, σημαντικά διαφορε-
τική από εκείνη ενός έμβιου όντος, έχει μια πολύπλοκη 
και θαυμαστή δομή και λειτουργία. Στην πολυπλοκότητα 
της βρίσκεται η ιδέα της αυτορρύθμισης, ή καλύτερα της 
αυτοοργάνωσης των συστημάτων, κάτω από ορισμένες 
συνθήκες. Οι νόμοι της φυσικής είναι τόσο απλοί που δεν 
μπορούν να περιγράψουν την πολυπλοκότητα της φύσης.

Την επικρατούσα μέχρι και σήμερα αντίληψη, ότι η Γη 
είναι ένας πλανήτης που συγκροτείται από ανόργανα 
υλικά και έχει το προνόμιο να φιλοξενεί ζωή πάνω του, 
έρχονται να την ανατρέψουν πλήθος νέα στοιχεία της βιο-

λογίας και γεωλογίας, καθώς και νέοι προβληματισμοί. 
Η ζωή δεν είναι ξένη ή ανεξάρτητη που έτυχε απλώς να 
κατοικεί στον πλανήτη μας. Έναν οίκο χτισμένο όπως το 
σπίτι μας από νεκρά υλικά, πέτρες, ξύλα, τσιμέντο, γυαλί 
και μέταλλα. Οι ανόργανες και οι οργανικές μορφές του 
έχουν ασαφή όρια και παρουσιάζουν μια συνέχεια. Ήδη 
άρχισε να διαφαίνεται η άποψη ότι η ίδια η Γη είναι ένας 
«ζωντανός πλανήτης». 
Τα πάντα μεταβάλλονται, αλλάζουν και εξελίσσονται στη 
Γη και τα έμβια όντα. Τα συστήματα της Γης και της Ζωής 
βρίσκονται σε μια συνεχή ανταλλαγή των ίδιων υλικών 
και σε μια διαρκή λειτουργική αλληλοεπίδραση, τόσο 
στενή, ώστε να συμπεριφέρονται ως ενιαίο σύνολο. Μια 
καινούρια δηλαδή θεώρηση της λειτουργίας της Γης και 
της ζωής που πηγάζει απ’ αυτήν και η οποία εκδηλώ-
νεται για δισεκατομμύρια χρόνια πάνω στο λεπτότατο 
και ευκίνητο φλοιό, 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.

Γεωβιοσύνολο
Γεωλογικές και βιολογικές διεργασίες ενοποιούνται σ’ 
ένα ενιαίο σύνολο, όπου υπερσύνολο είναι η Γαία-Γη και 
ένα μόνο υποσύνολο της είναι η ζωή. Η ζωή πηγάζει από 
τη Γη και επιβιώνει ως αναπόσπαστη εκδήλωση της. Σε 
άλλους πλανήτες, που διατηρούν μονότονα περιβάλλο-
ντα, σταθερά και λιγότερο ευμετάβλητα ή ακραία, αν και 
επιχειρήθηκε απέτυχε η δημιουργία ζωής. Η Γη αντίθετα 
διαμορφώνει τη μεγάλη ποικιλομορφία των διαφόρων 
περιβαλλόντων, τη γεωποικιλότητα, και με τη σειρά τους 
τη βιοποικιλότητα. Η ζωή, όπως τουλάχιστον τη γνω-
ρίζουμε, είναι αποκλειστικά γήινο φαινόμενο. Αν και η 
Γη δεν είναι ο ιδανικότερος πλανήτης και ο ευκολότερος 
τόπος ανάπτυξης της ζωής, σε πείσμα όλων των αντιξο-
οτήτων η ζωή αναπτύσσεται, ξεπερνά όλες τις δυσκολίες 
και εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες παραμέ-
τρους του γήινου μεγασυστήματος.

Τα χημικά στοιχεία που συμμετέχουν στη δομή των βιο-
λογικών μορίων είναι τα ίδια τα στοιχεία του γήινου 
φλοιού, από αυτόν προέρχονται και σ’ αυτόν καταλή-
γουν. Η μακρινή τους καταγωγή ανάγεται στη δημιουρ-
γία του πλανητικού μας συστήματος αλλά και του σύμπα-
ντος. Από τα 92 χημικά στοιχεία της φύσης οι ζωντανοί 
οργανισμοί χρησιμοποιούν στη δομή τους κυρίως 27 με 
εντελώς διαφορετική αναλογία απ’ ό,τι στο γήινο φλοιό. 
Μερικά από αυτά εμφανίζονται ως ιχνοστοιχεία στους 
οργανισμούς, ενώ το 96% το συγκροτούν ο άνθρακας (C), 
το υδρογόνο (Η), το οξυγόνο (Ο) και το άζωτο (ν), με 
κυρίαρχο δομικό στοιχείο, βάση της ζωής, τον άνθρακα.

Τα στοιχεία άνθρακας (C), θείο (S), φώσφορος (Ρ), 
άζωτο (ν), καθώς και το νερό (Η2Ο) βρίσκονται σε στα-
θερή κίνηση στη γήινη επιφάνεια ανακυκλούμενα ξανά και 
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ξανά από τα ορυκτά του φλοιού, σε αέρια της ατμόσφαι-
ρας, ιόντα στους ωκεανούς και δομικά υλικά φυτών και 
ζώων. Κάθε χρόνο, για παράδειγμα, 400 έως 450 εκατομ-
μύρια τόνοι άνθρακα αλλάζουν μορφή στην αέναη διεργα-
σία της ανακύκλωσης. Το 45% της ετήσιας αυτής διεργα-
σίας αφορά τους ζωντανούς οργανισμούς, είναι μια βιο-
λογική διεργασία, τμήμα αυτού του γεωχημικού μεγακύ-
κλου. Οι μεγάλες ποσότητες άνθρακα είναι εγκλωβισμένες 
στο φλοιό της Γης ως «ανόργανα» υλικά στα ανθρακικά 
λεγόμενα πετρώματα, όπως ο ασβεστόλιθος, ο δολομίτης 
και τα μάρμαρα. Μικρότερες ποσότητες άνθρακα υπάρχουν 
στο χώμα, τα σύγχρονα και τα θαμμένα παλαιο-εδάφη, 
και ακόμη λιγότερες στα κοιτάσματα πετρελαίου και γαι-
ανθράκων. Ίσως φαίνεται παράξενο ότι οι ασβεστόλιθοι, 
τα εκτεταμένα αυτά πετρώματα των βουνών μας, με βάση 
τη χημική ένωση ανθρακικό ασβέστιο (CaCΟ3), κατακρα-
τούν πάνω από το 99% όλου του άνθρακα της Γης. Αυτός 
ο άνθρακας, το θεμελιώδες στοιχείο της ζωής, βρίσκεται 
υπό μορφή ανόργανης ένωσης στα επιφανειακά στρώματα 
του φλοιού. Προήλθε με δύο βασικές διεργασίες, είτε μετά 
από εξάτμιση μεγάλων ποσοτήτων νερού του ωκεανού 
και των λιμνών και την καθίζηση των διαλυμένων ιόντων, 
δηλαδή με μια καθαρά φυσικοχημική διεργασία, είτε από 
σκελετικά υλικά μικροοργανισμών, που κατά εκατομμύ-
ρια τόνους καθιζάνουν επίσης ως ίζημα, δηλαδή με μια 
βιογεωλογική διεργασία. Μια ανάμικτη φυσικο-χημική-
βιολογική και τελικά γεωλογική διεργασία είναι το πιο 
συνηθισμένο φαινόμενο. Τα περισσότερα ασβεστολιθικά 
πετρώματα του γήινου φλοιού είναι αποτέλεσμα αυτής 
της μικτής βιολογικής και χημικής διεργασίας. Ένα μικρό 
ποσοστό αυτής της ποσότητας του άνθρακα, με τη μορφή 
οργανικών ενώσεων, συμμετέχει προσωρινά στη δομή των 
ζωικών οργανισμών και συγκροτεί τις πολύπλοκες οργα-
νικές ενώσεις. Πολύ γρήγορα επιστρέφει από τον «οργα-
νικό» στον «ανόργανο» κόσμο και στη διαρκή ανακύκλωση 
του. Ο ανόργανος φλοιός είναι η μεγάλη αποθήκη του στοι-
χείου της ζωής, του άνθρακα. Μια άλλη ποσότητα του, με 
τη μορφή του αερίου διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2), βρί-
σκεται ως αέριο στην ατμόσφαιρα και συμμετέχει σε μια 
σχετικά γρήγορη ανακύκλωση μεταξύ οργανισμών και 
πετρωμάτων. Όμως, η συντριπτικά μεγάλη ποσότητα του 
άνθρακα, που κάποτε σε κάποιο στάδιο της γήινης εξέλι-
ξης συμμετείχε κι αυτή στην ανακύκλωση, παραμένει απο-
θηκευμένη ως ανθρακική ανόργανη ένωση στα πετρώ-
ματα. Αυτή η παραμονή διαρκεί πολλά εκατομμύρια χρό-
νια και ονομάζεται στη γεωλογία χρόνος αποθήκευσης 
(residence time) ενός χημικού στοιχείου ή μιας ένωσης. 
Ένα άτομο άνθρακα μπορεί να παραμένει μόνο μερικά 
δευτερόλεπτα στους πνεύμονες μας, ένα άλλο ορισμένες 
ώρες στο πεπτικό μας σύστημα, μερικά παραμένουν χρό-
νια ως δομικά στοιχεία των ιστών μας, άλλα αρκετές χιλιά-
δες χρόνια στο χώμα και τα περισσότερα αποθηκεύονται 
εκατομμύρια χρόνια στα πετρώματα.

Σήμερα η ατμόσφαιρα έχει 0.038% CO2 η 380 ppm ή οποία 
διατηρείται σχεδόν σταθερή με διακυμάνσεις. Το μεγάλο 
ερώτημα είναι ποιος είναι ο μηχανισμός διατήρησης;

Όλα τα υλικά ανακυκλώνονται και μεταβάλλονται διαρ-
κώς στο σώμα μας, και όμως ως σύνολο παραμένουμε οι 
ίδιοι. Γενικά, στο γήινο σύστημα οι ανακυκλώσεις χημι-
κών στοιχείων και ενώσεων στα επιφανειακά στρώματα 
του φλοιού διαρκούν συνήθως λίγα ως και αρκετές δεκά-
δες εκατομμύρια χρόνια, ενώ οι μεγάλης κλίμακας ανα-
κυκλώσεις υλικών στο σύνολο του φλοιού και του άνω 
μανδύα, με τη διεργασία των λιθοσφαιρικών πλακών, 
ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια χρόνια.

Αντίστοιχα 5-6 δισεκατομμύρια τόνοι αζώτου (ν) και 750 
περίπου εκατομμύρια τόνοι φωσφόρου (Ρ) «αλλάζουν 
χέρια» κάθε χρόνο σε παγκόσμια κλίμακα. Το 99% αυτής 
της ποσότητας του φωσφόρου και το 87% του αζώτου 
«περνά» κάθε χρόνο μέσα από τους ζωικούς οργανι-
σμούς. Εδώ βλέπουμε μια συνεχή και γρήγορη ροή μεταξύ 
της «ανόργανης» ατμόσφαιρας και της ζωντανής ύλης 
δύο θεμελιωδών στοιχείων της ζωής.

Ακολουθώντας την πορεία ενός ιχνοστοιχείου του σιδήρου 
(Fe), που δεν είναι τόσο διαδεδομένο στους οργανισμούς 
όπως ήταν τα προηγούμενα, το οποίο όμως είναι απα-
ραίτητο για την καλή λειτουργία των φυτών και ζώων, 
παρουσιάζει ανάλογη πορεία. Για τα θηλαστικά, και για 
τον άνθρωπο φυσικά, είναι πολύ ουσιαστικό στοιχείο της 
αιμοσφαιρίνης του αίματος. Ο σίδηρος δεν είναι επίσης 
από τα στοιχεία που βρίσκονται σε μεγάλες ποσότητες 
στα πυριτικά πετρώματα του φλοιού. Κατά μέσο όρο τα 
οξείδια του (μονοξείδιο FeΟ2 και τριοξείδιο Fe2Ο3) δεν 
ξεπερνούν το 7% στα πυριγενή πετρώματα, για παρά-
δειγμα στους γρανίτες και τους ηφαιστίτες. Συνολικά στο 
στερεό φλοιό βρίσκεται σε ποσοστό περίπου 5%. Αντίθετα 
ο σίδηρος είναι άφθονος στο εσωτερικό του πλανήτη, στο 
σύνολο της Γης σε 35%, αφού ο πυρήνας του πιστεύουμε 
ότι αποτελείται κυρίως από σίδηρο και νικέλιο. Οι μικρές 
ποσότητες σιδήρου που έφτασαν από το εσωτερικό και 
εγκλωβίσθηκαν σε επιφανειακά πετρώματα οξειδώθη-
καν από το οξυγόνο της ατμόσφαιρας, διαλύθηκαν στα 
νερά και απειροελάχιστες ποσότητες του πέρασαν στα 
φυτά και στα ζώα, ενώ μετά την αποσύνθεση τους γυρί-
ζουν πάλι στο χώμα, στο νερό και στον κύκλο της ζωής 
και των πετρωμάτων.

Ο φυσικός σίδηρος είναι μίγμα τεσσάρων σταθερών ισο-
τόπων του. Θεωρείται θεμελιώδες στοιχείο για τα σιδη-
ροβακτήρια, ενώ αντίθετα αν και είναι ιχνοστοιχείο για 
τα σπονδυλωτά ζώα, είναι απαραίτητος για το αίμα και 
τα αναπνευστικά φαινόμενα των κυττάρων. Με τη μορφή 
μιας χημικής ένωσης, της αιμογλοβίνης, βρίσκεται στα 
ερυθρά αιμοσφαίρια, καθώς επίσης και σε κυτταρικά 
ένζυμα. ως ποσότητα ισοδυναμεί με 5 περίπου γραμμάρια 
σε κάθε κιλό του βάρους των ζωικών οργανισμών κατά 
μέσο όρο, ενώ στον άνθρωπο είναι περίπου 4,5 γραμ-
μάρια, αποτελώντας το 4% του βάρους του. Ο άνθρωπος 
χρειάζεται κάθε μέρα 10 έως 20 χιλιοστά του γραμμαρίου 
σιδήρου, τα οποία προσλαμβάνει από χόρτα και κρέας 
ή αυγά. Στα σώματα των ζώων και φυσικά του ανθρώ-
που βρίσκονται και ανακυκλώνονται ισότοπα του σιδή-
ρου του γήινου πυρήνα.
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Η νέα επιστήμη που προσεγγίζει αντίστοιχα θέματα ονο-
μάζεται Βιογεωλογία, και διεθνώς εμφανίζεται ο όρος 
Βιογεωεπιστήμες.
Η διαρκώς ανακυκλωμένη ύλη του πλανήτη μας δημιουρ-
γεί σε ορισμένα στάδια της τη Ζωή. Ο μεγάλος Ρώσος 
γεωλόγος Vladimir Vernadsky αποκαλούσε τη ζωή 
«διασπορά πετρωμάτων» επειδή την έβλεπε ως χημική 
διαδικασία που μετέτρεπε τα πετρώματα σε εξαιρετικά 
δραστήρια ύλη, δηλαδή σε έμβια όντα, και το αντίθετο, 
έβλεπε τους ζωικούς οργανισμούς να μετατρέπονται σε 
«ανόργανη» ύλη, σε έναν αέναο κύκλο. Τα φυτά και τα 
ζώα, όταν δημιουργήθηκαν, είχαν μέσα τους τη «γεώδη 
ουσία», κατά τον δημόκριτο. «0 ατέλειωτος κατάλογος 
των νεκρών όλων των πλασμάτων, συμπεριλαμβανομέ-
νων και των ανθρώπων, είναι το απαραίτητο συμπλή-
ρωμα της αδιάκοπης ανανέωσης της ζωής» σύμφωνα με 
μια αποστροφή του βιοχημικού J. Lovelock. Πριν από 
αυτόν, κατά το 17° αιώνα, ο γιατρός και θεμελιωτής της 
στρωματογραφίας ν. Steno διατυπώνει κάτι ανάλογο 
στις σημειώσεις του για το Χάος, επηρεασμένος από τον 
αριστοτελικό «Κόσμο», τον Καρτέσιο και τον Παράκελσο: 
«Χάος είναι το μυστήριο του κόσμου, το νεκρό σώμα επι-
στρέφει στο χώρο δημιουργίας του, στο χάος του αέρα 
και του ανώτερου και κατώτερου στερεώματος». Ίσως 
εδώ ο αέρας να θεωρείται με τη μεταφυσική του σημα-
σία, αφού ο Steno έβλεπε πίσω από όλα τα πράγματα 
μια θεϊκή δύναμη. Ο ποιητής Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος 
από τον 6° π.Χ. αιώνα ακόμη πολύ εύστοχα γράφει σε 
ποίημα του: «…εκ γαίης πάντα και εις γην πάντα….». «Γη 
ει και εις Γην απελεύσει …… πάλιν εις γην εξ ης ελήφθη, 
κατεδίκασας επίστρεφαν...» σύμφωνα με το θαυμάσιο 
βυζαντινό ψαλμό της ορθόδοξης νεκρώσιμης ακολουθίας. 

Ο συνδυασμός γένεσης και φθοράς προβλημάτισε την 
πρώιμη ελληνική φιλοσοφία, δείγμα της οποίας αποτε-
λεί η φράση του Αναξίμανδρου: «εξ ων δε η γένεσις εστί 
τοις ούσι και φθοράν ες ταύτα γίνεσθαι», δηλαδή εκείνα 
από τα οποία γεννήθηκαν τα πράγματα, είναι τα ίδια με 
αυτά στα οποία αποσυντίθενται. Ουσιαστικά, τους προ-
βλημάτισε η αντιμετώπιση του φιλοσοφικού προβλήματος 
της αρχής, δηλαδή το αρχικό υλικό των πάντων από το 
οποίο αρχίζουν και στο οποίο αποσυντίθενται και συνε-
χίζουν εξελικτικά έναν αέναον κύκλο, όπως περιγράφει 
ο Αριστοτέλης τον προβληματισμό των ιώνων φιλοσό-
φων. Ο στοχασμός αυτός φτάνει στο αποκορύφωμα του 
με τα άτομα του δημόκριτου και συνεχίζει ουσιαστικά με 
τους επικούρειους για να τεκμηριωθεί και να ξεπεραστεί 
από τη σύγχρονη φυσική. 

Η φύση διαλύει το καθετί «εις τα εξ ων συνετέθη», αλλά 
δεν το φτάνει έως το μηδέν. Κατά τον Αναξαγόρα και 
τους ατομικούς τα πράγματα αποτελούνται από τα ίδια 
άφθαρτα στοιχεία από τα οποία δημιουργούνται και στα 
οποία καταλήγουν. Τίποτα δεν γεννιέται και τίποτα δεν 
πεθαίνει κατά τον Εμπεδοκλή, ενώ κατά τον Ηράκλειτο 
τίποτα δεν χάνεται κατά τη διαδικασία του μετασχημα-
τισμού, απλώς αλλάζει μορφή. Οτιδήποτε παλιό γίνεται 
καινούριο πάλι. Το τέλος μιας ζωής είναι η απαρχή μιας 
άλλης, άρα δεν υπάρχει αρχή και τέλος. «... Είμαστε ένα 

μέρος της γης, κι αυτή πάλι ένα κομμάτι από μας...η γη 
δεν ανήκει στον άνθρωπο, ο άνθρωπος ανήκει στη γη...» 
διατύπωνε ο αρχηγός των ινδιάνων Σηάτλ στην περίφημη 
«οικολογική» διακήρυξη του 1854. Γη, «το οικητήριον 
των ανθρώπων» κατά τους στωικούς, όπου ένας μικρός 
ένοικος αυτού του κόσμου είναι ο άνθρωπος. δεν είμαστε 
απλώς όντα που ζουν πάνω στη Γη, είμαστε κομμάτι του 
γήινου συνόλου, είμαστε της Γης. «Για τον Ηράκλειτο ο 
άνθρωπος είναι ένα όλο κι αυτό το όλο είναι απόσπασμα 
του μεγάλου Όλου», κατά τη διατύπωση του συγχρόνου 
φιλοσόφου Κώστα Αξελού.

Κάθε πράγμα προέρχεται, συντηρείται και επιστρέφει 
πάλι στη Γη. «Το να ζω σημαίνει να δανείζομαι», σύμ-
φωνα με τον κινέζο φιλόσοφο Chuang Tzu. Στη φράση 
του νίκου Καζαντζάκη «ερχόμαστε από μια άβυσσο, τη 
μήτρα, καταλήγουμε σε μια άλλη, το μνήμα» (Ασκητική) 
μπορούμε να προσθέσουμε ότι ερχόμαστε από τη μήτρα 
της ίδιας της Γης και καταλήγουμε στην ίδια άβυσσο, 
τη Γη, όπου «ουδέν υπό της φύσεως γίνεται εις μάτην».

Είμαστε, όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, «στοιχεία», 
«μόρια», «παιδιά» αυτού του καταπληκτικού πλανήτη, 
αέναοι και αιώνιοι ως ύλη; Τα χημικά στοιχεία του οργα-
νισμού μας, δημιουργήθηκαν συμπαντικά ως αστρόσκονη. 
Προέρχονται από το ανόργανο περιβάλλον της μάνας Γης, 
ήταν κάποτε στοιχεία του αέρα, της γης, άλλων οργα-
νισμών, φυτών, μεγάλων ζώων, λουλουδιών, σκουλη-
κιών, πεταλούδων, κοραλλιών, οπωσδήποτε βακτηρίων, 
ψαριών ή δεινοσαύρων, στοιχεία του νερού, του εδά-
φους και των πετρωμάτων, συγκροτούν για μικρό χρο-
νικό διάστημα τους οργανισμούς των ζωντανών οργανι-
σμών και σύντομα επιστρέφουν στον κύκλο τους, όπου 
άλλοι αγέννητοι οργανισμοί τα περιμένουν για να συνε-
χίσουν και εκείνοι με τη σειρά τους την πρόσκαιρη, δια-
τονική πορεία τους. Πορεία μικρή, «φθαρτή» της διαρ-
κώς μεταβαλλόμενης αθάνατης ύλης, ο μετασχηματισμός 
του Ηράκλειτου. Αν κατανοήσουμε πραγματικά και ουσι-
αστικά το μεγαμηχανισμό αυτό της φύσης, που εκτυλίσ-
σεται αδιάκοπα μπροστά στα μάτια μας, θα δικαιώσουμε 
τους επικούρειους, γιατί μέσα από μια αντίστοιχη γνώση 
και φιλοσοφία δεν υπολόγιζαν το θάνατο και ανέπτυσσαν 
μια διαφορετική αντίληψη για τη ζωή και την ποιότητα 
της μακριά από αυτόν. Ο Επίκουρος και οι μαθητές του 
μας άφησαν ένα παντοτινό μήνυμα αισιοδοξίας. Μέσα σ’ 
αυτό το πλαίσιο θεωρούμε το θάνατο, σε ολόκληρο τον 
έμβιο κόσμο, απαραίτητο και ουσιαστικό «στοιχείο της 
ζωής», έναν ακόμη κρίκο της, ένα σταθμό μεταλλαγής 
της ύλης. Χωρίς θάνατο, δηλαδή αποδόμηση των οργα-
νισμών, δεν υπάρχει ζωή. Το μεγαλείο της ζωής έγκειται 
στο ότι είναι βραχύβια για τα άτομα, τους μεμονωμένους 
οργανισμούς, αλλά είναι διαρκής στο διάβα του χρόνου. 
Ο εγωισμός μας, το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και 
κυρίως ο πλούσιος συναισθηματικός μας κόσμος δεν μας 
επιτρέπουν να δούμε το θάνατο από αυτή την πλευρά. 
Ο θάνατος είναι το στιγμιαίο φαινόμενο της τερματικής 
κατάστασης μιας δομικής συγκρότησης της ύλης και ταυ-
τόχρονα η αρχή μιας άλλης. Είναι ταυτόχρονα τέρμα και 
αφετηρία. Ο επικούρειος λουκρήτιος γράφει στο ποί-
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ημά του για τη Φύση «Δεν θα πάψουν ποτέ τα πράματα 
να γεννιούνται το ένα από άλλο ...η ζωή δεν δίνεται σε 
κανέναν για να την έχει για ιδιοκτησία, δίνεται μόνο για 
πρόσκαιρη χρήση … πριν απ’ όλα, αφού το σώμα της γης 
και οι ανάλαφρες πνοές του αέρα και το νερό που κυλάει 
και ο καπνός της φωτιάς … είναι όλα από ύλη που γεν-
νιέται και πεθαίνει, θα πρέπει να στοχαστούμε πως και 
ολάκερου του κόσμου η φύση είναι παρόμοια … βλέπω 
να χάνονται και να ξαναδημιουργούνται τεράστια μέρη 
του κόσμου ετούτου. «Ότι αυτός ο Θάνατος και αυτός 
η Ζωή» κατά το στίχο του Ελύτη.

Η φυσική επιστήμη, όσο περισσότερο και πιο βαθιά κατα-
νοεί τις διεργασίες της Φύσης, προσφέρει τα εφόδια της 
σκέψης για μια πιο ξεκάθαρη αντιμετώπιση της ζωής και 
των ορίων της, αρχή και τέλος, συνέχεια και άπειρο, 
πέρα από δεισιδαιμονίες και ιδεολογικό-θρησκευτικές 
απλουστεύσεις και περιορισμούς, «…η φύση διαλύει το 
καθετί εις τα εξ ων συνετέθη, αλλά δεν το φθάνει μέχρι 
το μηδέν. Αν ένα σώμα ήταν ολοκληρωτικά φθαρτό, το 
καθετί θα μπορούσε να εξαφανίζεται από τα μάτια μας και 
να παύει να υπάρχει και δεν θα χρειαζόταν καμιά δύναμη 
να προκαλέσει το χωρισμό των μερών του και να διαλύσει 
ό,τι το κρατά συνεκτικό. Αλλά αφού και τα αιώνια στοι-
χεία (τα άτομα) συνθέτουν το κάθε πράγμα, αν δεν έρθει 
κάποια δύναμη που με το χτύπημα της θα το κομματιάσει ή 
θα εισχωρήσει ανάμεσα στα κενά του να το αποσυνθέσει, 
η φύση δεν αφήνει να φανεί το τέλος κανενός». Αυτή είναι 
η ουσία της δημοκρίτειας και Επικούρειας φιλοσοφίας, 
αλλά και της σύγχρονης επιστημονικής προσέγγισης.

Επίλογος
Το άρθρο αυτό προσπαθεί να επισημάνει και να συμπυ-
κνώσει μερικές σημαντικές απόψεις, που συνέβαλαν 
σημαντικά στην εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης και βοη-
θούν να κατανοηθεί καλύτερα το περιβάλλον και οι μεγά-
λες διαχρονικές μεταβολές του. δίνει με απλό, κατανοητό 
τρόπο έμφαση στη βιογεωλογική ενότητα του κόσμου 
μας και την πολυπλοκότητά του, διατρέχοντας την εξέ-
λιξη των ιδεών για τη Γη και τις διεργασίες της, από τους 
προσωκρατικούς φιλοσόφους μέχρι τη σημερινή αντί-
ληψη της Γαίας. Εξετάζονται με φιλοσοφική διάθεση, η 
διάσταση του γεωλογικού χρόνου, η αέναη κινητικότητα 
του φλοιού της Γης και η διαρκής δημιουργία διαφορε-
τικών γεωπεριβαλλόντων, μιας καταπληκτικής γεωποι-
κιλότητας. δίνεται έμφαση στην παράλληλη εξέλιξη της 
Ζωής, ο ρόλος και η πορεία του ανθρώπου μέσα σ’ αυτόν 
τον κύκλο, και η εντυπωσιακά μεγάλη βιοποικιλότητα. 
Επίσης τονίζεται η αδιάρρηκτη σχέση ζωντανής και ανόρ-
γανης ύλης στην οικολογική της προσέγγιση, η ανάπτυξη 
της ζωής και η συμβίωσή της.

Η ονομασία γαία, αρχαιοελληνικής μυθολογικής προέλευ-
σης, που προτάθηκε και καθιερώθηκε ως επιστημονικός 
ορός από τους James Lovelock, Lynn Margulis (δεκαετία 
1970-80), και άλλους αργότερα, και στα ελληνικά από την 
Ελισάβετ Σαχτούρη (“Γαία”, 1989), Σπ. Παυλίδη (ΠΑν-
ΓΑιΑ, 2007) και Γ. Στουρνάρα (Παμμήτειρα Γαία, 2016), 
έχει τις επιστημονικές και φιλοσοφικές ρίζες της στους 

Pierre Teilhard de Chardin, Vladimir Vernadsky (δεκαε-
τία 1920), και τους θεμελιωτές της Οικολογίας, δεν είναι 
τυχαία, αφού η Γαία ήταν η μητέρα του παντός, παμμή-
τειρα Γαία κατά τον ορφικό ύμνο, μεγάλη θεά, η Γη στο 
σύνολό της, η ίδια η Φύση.
Η Γη, ως αποτέλεσμα των συμπαντικών διαδικασιών 
και εξελίξεων, έχει τη δική της ιστορία. Η διαμόρφωση 
της Γης συνεχίζεται αδιαλείπτως μέχρι σήμερα, με μια 
σειρά διαδικασιών, που επιτρέπουν στον πλανήτη μας 
να θεωρείται ενιαίος και ως ένα υπερ-σύνολο, ή καλύ-
τερα Σύστημα Συστημάτων. Η Φύση βρίσκεται σε κατά-
σταση μη ισορροπίας, και γι’ αυτό και παραμένει δυνα-
μική. Από πλευράς δομής, και το στερεό μέρος της φύσης 
είναι επίσης σε κατάσταση μη ισορροπίας και χαρακτη-
ρίζεται από ασυνέχεια, ετερογένεια και ανισοτροπία, 
ιδιότητες που έχουν νόημα μόνο σε συγκεκριμένες κλί-
μακες θεωρήσεως. «Οι αντιδράσεις της Γαίας στις αλλα-
γές προς το χειρότερο, πρέπει να υπακούν στους κανόνες 
της κυβερνητικής, όπου η σταθερά χρόνου και η απολαβή 
βρόχου αποτελούν σημαντικούς παράγοντες. Η σταθερά 
χρόνου στη ρύθμιση του οξυγόνου είναι της τάξης των 
χιλιάδων ετών. Τόσο αργές διεργασίες, ελάχιστες προ-
ειδοποιήσεις παρέχουν για ανεπιθύμητες τάσεις. Μέχρι 
να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά και να λάβουμε 
μέτρα, η αντίσταση της αδράνειας θα φέρει τα πράγματα 
σε χειρότερη κατάσταση, προτού σταθεί δυνατό να ξεκι-
νήσει μια εξίσου αργή βελτίωση» κατά τον J. Lovelock.

Τα φυσικά φαινόμενα δεν παύουν να είναι εκφάνσεις 
μιας ενιαίας φυσικής πραγματικότητας. Τα επιμέρους 
στοιχεία τους συγκροτούν το σύνολο, όχι όμως ως μια 
απλή άθροιση, γιατί τότε δεν θα αποδίδουν την ολό-
τητα. Οι πολλές μορφές του κόσμου με τις αντιθέσεις 
τους και τη συνεχή μεταβλητότητα τους εκφράζουν τη 
βασική ενότητα όλων. Η Γη είναι, το πολύπλοκο εκείνο 
σύστημα με τις αλληλεξαρτήσεις των μερών του, είναι 
το αυτο-οργανωμενο και διαρκώς εξελισσόμενο μεγα-
σύστημα, ένας αυτορρυθμιζόμενος οργανισμός, έχει 
μετατραπεί σε «Γαία», δηλαδή «ζωντανό οργανισμό», και 
αυτό άρχισε από τα πρώτα στάδια του σχηματισμού της 
και κορυφώθηκε με την εμφάνιση και εξέλιξη της ζωής, 
ενώ συνεχίζεται και σήμερα με την τεράστια βιοποικι-
λότητα και θα συνεχίσει να εξελίσσεται και στο μέλλον. 
Αυτή είναι η νέα ολιστική αντίληψη για τον Οικο-πλανητη 
μας που αποτελεί πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο μια πρό-
κληση της επιστήμης. Πρέπει να κατανοήσουμε τη Φύση 
και τον Άνθρωπο σε βαθος για να ελπίζουμε σε μια καλύ-
τερη κοινωνία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αναγνώστου, Χ., Χρόνης, Γ. (2002). «Το Γήινο Σύστημα. Εισαγωγή 
στις γεωεπιστήμες». Εκδ.Κ. Χαμηλοθώρης. Αθήνα.

Back, P. (1996). «How Nature Works: The science of self-organized 
criticality». Springer-Verlag, New York.

Βαλιάκος, Η (2018). «Αξιολόγηση και διαχείριση των Γεώτοπων 
της Ελλάδας». διδ. διτρ. Παν/μιο Αιγαίου. Μυτιλήνη.



   Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΠερΔικ από το 1997 

383Η ΓΗ ωΣ ΓΕωΒιΟΣυνΟλΟ: ΓΕωΠΟιΚιλΟΤΗΤΑ ΚΑι ΒιΟΠΟιΚιλΟΤΗΤΑ

Condie, C. K. (2005). «EARTH as an Evolving Planetary System». 
Elsevier. 

Gaston, Kevin J. and John I. Spicer (επιμέλεια: Χαρίτων 
Χιντήρογλου, δημήτρης Βαφείδης). (2008). «Βιοποικιλότητα Μια 
εισαγωγή» University Studio Press, Θεσσαλονίκη. 

Kevin J. Gaston, John I. Spicer (επιμέλεια: Χαρίτων Χιντήρογλου, 
δημήτρης Βαφείδης). (2008). «Βιοποικιλότητα Μια εισαγωγή» 
University Studio Press, Θεσσαλονίκη. 

Gray, J.M., (2004), Geodiversity: valuing and conserving abiotic 
nature: Wiley, 434 p.

Encyclopedia of Geology (2005). Edited by R. C. Selley et al. 
Elsevier Academic Press. 

Lenton Tim (2018). «Earth System Science: A Very Short 
Introduction”Oxford University Press 

Lovelock, J. E. (1993). «ΓΑΙΑ, Μια νέα θεώρηση στη ζωή του πλα-
νήτη (μεταφραση του GAIA, a new look at life on Earth 1979)». 
Εκδ. AQUARIUS. Αθήνα.

Lovelock, J. E., «GAIA, Medicine for an ailing planet». Gaia books. 
192pp. 3rd Ed. (2005). 

Lovelock, J. E. (2007). «Η εκδίκηση της Γαίας». Εκδόσεις Α. Α. 
λιβάνη. Αθήνα. 

Lovelock, J. E. and Margulis, L. (1984). «Gaia and Geognosy», In 
Global Ecology: Towards a Science of Biosphere. Rambler M.B. 
(Ed.), 72-79. 

Margulis, L. (2002). «Ο Συμβιωτικός Πλανήτης». Εκδόσεις 
Κάτοπτρο. Αθήνα.

Μάρκος, Γ.Α. (2001) «Φύση και άνθρωπος στην αρχαία ελληνική 
φιλοσοφία». Εκδόσεις Leader Books.

Παυλίδης, Β. Σ. (1999). «Η Συμβολή της Γεωλογικής Γνώστης στην 
Εξέλιξη της Ανθρώπινης Σκέψης». Scientific American, Ελληνική 
έκδοση, Τόμος Α΄, Τεύχος 10. 

Παυλίδης, Β. Σ. (2007). «ΠΑν-ΓΑιΑ, μια διαφορετική βιο-γεωλογική 
διαδρομή στον πλανήτη Γη». Εκδόσεις Leader Books. Αθήνα. 

Παυλίδης, Σ., Χατζηπέτρος, Α. (2018). Γεωσύστημα «Γαια», κα-
τανοώντας τη δομή και λειτουργία του πλανήτη Γη», Εκδ. Liberal 
Books. Αθήνα.

Press, F., Siever, R., Grotzinger, J., and Jordan, T.H., (2004), 
Understanding earth: W.H. Freeman.

Prigogine, I. and Stenges, I. «Order out of Chaos, Man’s New 
dialogue with Nature» (1984/2017). Toffler, Al. (Ed.), VERSO

Σαχτούρη, Ε. (1989). «Γαία (GAIA)». Εκδόσεις νέα Σύνορα. 

Στουρνάρας Γ. (2017). «ΠΑΜΜΗΤΕΙΡΑ ΓΑΙΑ, Ένυδρη έμβια Γαία, 
μια διαχρονική Φυσιογνωστική και Φιλοσοφική Προσέγγιση». 
University Studio Press. Θεσσαλονίκη). 

Webb, J. & Alison, G. (Eds), (2018). «This is Planet Earth», 
New Scientist.

Περδικ




