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Η  μοναδική Γη. 

Γιατί είναι η Γη μοναδική; Από τις γενικές γνώσεις μας θα μπορούσαμε να 
απαντήσουμε στο ερώτημα αν η Γη είναι ένας μοναδικός πλανήτης στο πλανητικό 
μας σύστημα και ίσως πολύ σπάνιος στο γαλαξία μας, και αν πραγματικά διαθέτει 
ορισμένα αποκλειστικά δικά του χαρακτηριστικά που δεν διαθέτουν οι άλλοι 
πλανήτες. Διαθέτει έναν ευκίνητο και αεικίνητο φλοιό, ένα δυναμικό εσωτερικό 
(Πυρήνα και Μανδύα), νερό – πολύ νερό – μια καταπληκτική ατμόσφαιρα με τη 
μοναδική προστασία της οζονόσφαιρας, μια ισχυρή και εκτεταμένη μαγνητική 
ασπίδα, και πάνω απ’ όλα ζωή, διαχρονική γεωποικιλότητα και μεγάλη 
βιοποικιλότητα, πραγματικά μοναδική. Αν για τους άλλους πλανήτες σχεδιάζονται ή 
εκτελούνται πολύχρονα και πολυδάπανα πειράματα για να ανιχνευθούν λίγοι 
μικροοργανισμοί ή τα χημικά τους κατάλοιπα, εδώ σ’ αυτόν τον πλανήτη υπάρχουν 
εκατομμύρια είδη, τα περισσότερα άγνωστα σε μας ακόμη, και απείρως μεγάλος 
αριθμός οργανισμών που έχουν πολύπλοκη και εξαιρετικά αναπτυγμένη δομή και 
αρχιτεκτονική κατασκευή, από το μικρότερο έως το μεγαλύτερο, και εντυπωσιακή 
λειτουργία τόσο ως άτομα και είδη, όσο και ως ομάδες ή οικο-γεωσύνολα. Τέλος, 
αυτός ο πλανήτης παρήγαγε και εμάς τους ανθρώπους, τη νόηση και την περιέργεια 
για να τα ανακαλύψουμε και να τα ερμηνεύσουμε όλα τούτα. Η διαρκής εξέλιξη 
δημιούργησε την πολυπλοκότητα, τον άνθρωπο, τη σκέψη (Νοόσφαιρα). Τι άλλο 
μπορεί να προκύψει στο μέλλον, πέρα από τη νόηση που γεννήθηκε ως αποτέλεσμα 
της συνεχιζόμενης εξέλιξης, δεν μπορεί να το προβλέψει κανένα επιστημονικό 
μοντέλο και σενάριο, ούτε η πιο καλπάζουσα και αχαλίνωτη φαντασία μας. 

Το Γεωσύστημα – Γεωλογία των συστημάτων 

Μια ομάδα (σωρός) λειτουργικών μονάδων που δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, 
έστω και αν συγκροτούν ένα σύνολο, δεν αποτελούν σύστημα. 

Ως Σύστημα (System) ορίζουμε επιστημονικά μια λειτουργική ομάδα (entity) 
επιμέρους ανεξάρτητων αλλά αλληλοεπηρεαζόμενων τμημάτων, τα οποία 
λειτουργούν ως σύνολο. Τον πρώτο ορισμό του συστήματος το δίνει ο Αριστοτέλης : 

«πάντων γὰρ ὅσα πλείω μέρη ἔχει καὶ μή ἐστιν οἷον σωρὸς τὸ πᾶν ἀλλ᾿ ἔστι τι τὸ ὅλον 
παρὰ τὰ μόρια, ἔστι τι αἴτιον, ἐπεὶ καὶ ἐν τοῖς σώμασι τοῖς μὲν ἁφὴ αἰτία τοῦ ἓν εἶναι, 
τοῖς δὲ γλισχρότης ἤ τι πάθος ἕτερον τοιοῦτον».  

“Διότι για τα όντα που αποτελούνται από πολλά μέρη και δεν είναι ως ένας σωρός, 
υπάρχει κάποιο αίτιον, σε άλλα π.χ. αιτία της ενότητας είναι ή επαφή, σε άλλα κάποια 
συγκολλητική ιδιότητα ή κάποια άλλη παρόμοια ιδιότητα” (Αριστοτέλης «Μετά τα 
Φυσικά» 8.6.1045a: 10-13). 
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Σύμφωνα με τον M’Pherson (1974) η  Επιστήμη  των Συστημάτων ή    Συστημολογία είναι ένα 
διεπιστημονικό γνωστικό πεδίο το οποίο παρέχει έναν κοινό τρόπο σκέψης με στόχο την 
ανάπτυξη  μεθοδολογικών πλαισίων  για τη μελέτη  συστημάτων  με εσωτερική  δομή  (π.χ. 
κοινωνικά, ηλεκτρονικά, βιολογικά,  γνωσιακά  ή  μεταφυσικά  συστήματα). Βασίζεται στη 
θεωρία συστημάτων, κεντρικές έννοιες στην οποία είναι η  θερμοδυναμική ισορροπία  και η 
αρνητική ή θετική  εντροπία, καθώς η δομή και η κατάσταση ενός συστήματος τυπικά 
παραμένουν σταθερές ή διαρκώς περιπλέκονται με το πέρασμα του  χρόνου, με παράλληλη 
εξαγωγή θετικής εντροπίας στο  περιβάλλον  του συστήματος (Hieronymi, 2013). 

Τα ανεξάρτητα επί μέρους τμήματα των συστημάτων, οι συνιστώσες δηλαδή του 
συστήματος, επιδρούν το ένα στο άλλο με τέτοιον τρόπο, ώστε το σύστημα να 
λειτουργεί ασταμάτητα και να μεταβάλλεται (εξελίσσεται) με το χρόνο. Οι 
συνιστώσες του συστήματος συγκροτούνται από ύλη και ενέργεια και ονομάζονται 
υποσυστήματα. Ο ορισμός αυτός διατυπώθηκε για μηχανικά, οικολογικά και 
βιολογικά συστήματα. Τα τελευταία όμως χρόνια, με τη συνεχή συσσώρευση της 
γεωλογικής γνώσης, οι γεωεπιστήμονες όλο και περισσότερο συνειδητοποιούν ότι η 
Γη έχει τα επιστημονικά χαρακτηριστικά του ορισμού ενός συστήματος, ίσως ενός 
υπερσυστήματος. Θεωρείται δηλαδή ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο σύστημα με τα κύρια 
υποσυστήματα του: πυρήνας (εσωτερικός-εξωτερικός), μανδύας, φλοιός, 
ατμόσφαιρα, υδρόσφαιρα και βιόσφαιρα. Αυτά χωρίζονται σε πάρα πολλά και 
πολύπλοκα επιμέρους υποσυστήματα, που παρουσιάζουν τη δική τους δυναμική και 
αμφίδρομη σχέση μεταξύ τους, μεταβαλλόμενα και εξελισσόμενα για τουλάχιστον 
4,6 δισεκατομμύρια χρόνια. Σήμερα, η σύγχρονη τάση των γεωεπιστημών είναι η 
Γεωλογία των Συστημάτων. 

Ειδικότερα η Βιόσφαιρα, δηλαδή το σύνολο της ζωής του πλανήτη μας, κατά 
τον Ρώσο γεωχημικό V. I.  Verdansky  « . . . είναι η μοναδική, μέγιστη γεωλογική 
δύναμη στη Γη, η οποία κινείται, επεξεργάζεται και ανακυκλώνει δισεκατομμύρια 
τόνους μάζας κάθε χρόνο. . .». Είναι το κεντρικό υποσύστημα ενός κεντρικού 
“κυβερνητικού συστήματος,” της Γης, το οποίο τείνει προς μία δυναμική ανισορροπία 
και προς μία τρομακτική εσωτερική ανομοιότητα, σε μια μέγιστη πολυπλοκότητα. 

Πολύπλοκα Συστήματα είναι σύνθετες δομές, που αποτελούνται από πολλαπλά 
αλληλοεπιδρώντα μέρη. Η συμπεριφορά τους είναι διαφορετική από οποιονδήποτε απλό 
στη δομή και λειτουργία του σύστημα, δηλαδή γραμμικό. Η συμπεριφορά των μερών τους 
είναι μη γραμμική. Τα πολύπλοκα συστήματα χαρακτηρίζονται από ισχυρή εξάρτηση και 
ποικιλομορφία μεταξύ των μερών τους.  

Γιατί το γήινο Σύστημα είναι Πολύπλοκο; 

* Πληροί η Γη τα κριτήρια για να ονομαστεί Σύστημα? 

* Παρουσιάζει πολύ μεγάλη ποικιλομορφία ?. 

* Αποτελείται από πολλά μέρη ? 

* Υπάρχει κάποιο αίτιο ή ιδιότητα σύνδεσης των μερών του ? 

* Έχουν αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση ? 

* Είναι δηλαδή μια σύνθετη-πολύπλοκη δομή? 

* Έχει οργάνωση ? 
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* Έχει μη προβλέψιμη συμπεριφορά ? 

* Είναι μη γραμμικό σύστημα ? 

* Λειτουργεί «μακράν της ισορροπίας» ? 

* Τα επιμέρους συστήματα του φτάνουν σε επίπεδο κρίσιμης κατάστασης ? 

* Είναι αυτό-οργανωμένο  σύστημα ?  

 

Από τη Γαία στη Γη : Η Γαία, αρχαιοελληνική θεότητα που ενσαρκώνει το 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 καλύτερα αποτελεί η ίδια ένα αδιάρρηκτο σύστημα με 
τη ζωή. «Γαία» (Gaia) επίσης είναι μια νέα σοβαρή επιστημονική υπόθεση (θεωρία) 
των τελευταίων 30 χρόνων, που θεωρεί τη Γη στο σύνολό της έναν υπεροργανισμό. 
Ένας παραλληλισμός που οδηγεί στη θεώρηση της ζωντανής Γης. Η λέξη 
χρησιμοποιείται εδώ συμβολικά για να συνδέσει την πρωτογενή αντίληψη της ζώσας 
Γης με σύγχρονες αντιλήψεις των γεωεπιστημών. 

Τι δεδομένα όμως διαθέτουν σήμερα οι γεωεπιστήμες για να τοποθετηθούν 
στο μεγάλο αυτό παραλληλισμό  και γιατί καταφεύγουμε πάλι σε μύθους; Κάθε 
μύθος από νοητική και ψυχολογική άποψη είναι καταλυτικός για τον ανθρώπινο 
τρόπο σκέψης, αφού απλοποιεί τις δυσνόητες επιστημονικές προσεγγίσεις, γίνεται 
αφηγηματικός. Ο μύθος, όσο και αν αμφισβητήθηκε, δεν παύει να είναι μια 
πρωτογενής μορφή ιστορικότητας, φερόμενος από το λόγο, ένας σχεδόν 
φιλοσοφικός και κυρίως παιδαγωγικός τρόπος μετάδοσης γνώσης, μια κατάθεση 
αλληγορικής μαρτυρίας. 

 
Από τη Γη στη Γαία : Η Γη θεωρείται ένας πλανήτης με ζωή πάνω του. Ήδη όμως 
άρχισε να διαφαίνεται η άποψη ότι είναι και η ίδια ένας ζωντανός πλανήτης όπου 
ενοποιούνται οι «ανόργανες» και «οργανικές» μορφές και διεργασίες σ’ ένα ενιαίο 
αδιάρρηκτο σύνολο. Είναι μια καινούρια θεώρηση της λειτουργίας της Γης και της 
ζωής που πηγάζει απ’ αυτήν και η οποία εκδηλώνεται για δισεκατομμύρια χρόνια 
πάνω στο λεπτότατο και ευκίνητο φλοιό και στη λεγόμενη βιόσφαιρα, τα όρια της 
οποίας είναι ιδιαίτερα ασαφή και περιορισμένα. Η ύλη από την οποία συγκροτείται 
η διαρκώς ανανεώσιμη βιόσφαιρα έχει ανακυκλωθεί πάρα πολλές φορές, τόσο στην 
επιφάνεια όσο και στο εσωτερικό της Γης, ώστε να υπάρχει μια διαρκής αμφίδρομη 
σχέση «ανόργανης» και «οργανικής» ύλης.  
 Η Γεωλογία διερευνά ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό  κομμάτι του φυσικού 
μας κόσμου. Εξ ορισμού μελετά ουσιαστικά το στερεό φλοιό της Γης πάνω στον οποίο 
ζούμε, κινούμαστε και δημιουργούμε.  Μια πρώτη συμβολή της Γεωλογίας υπήρξε η 
σπουδή και η κατανόηση του «ανόργανου» κόσμου, όπως συνηθίζεται να λέγεται, 
δηλαδή η μελέτη και η ταξινόμηση των πετρωμάτων του γήινου φλοιού, των 
συστατικών τους, των ορυκτών και η κατανόηση της δομής της ύλης από το άμορφο 
μέχρι το κρυσταλλικό επίπεδο.  Πέρα όμως από την περιγραφή της σύστασης του 
φλοιού της Γης και της δομής των συστατικών του σημαντικότερη, προς την 
κατεύθυνση αυτή, υπήρξε η σε μεγάλο βαθμό κατανόηση των διεργασιών της 



δημιουργίας, καταστροφής, μεταμόρφωσης και ανακύκλωσης των δομικών υλικών 
του πλανήτη μας, όπου σημαντικός γεωλογικός παράγοντας είναι η ίδια η ζωή. Ο 
γεωλογικός κύκλος ή κύκλος μετασχηματισμού των ορυκτών και πετρωμάτων και η 
δυναμική αυτής της αέναης διαδικασίας εκδηλώνονται στη διάσταση του γεωλογικού 
χρόνου. Υπάρχει μια διαρκής και εντυπωσιακή κινητικότητα στο γεωλογικό χρόνο 
που δύσκολα γίνεται κατανοητή από τον άνθρωπο, ο οποίος έχει διαμορφώσει την 
αντίληψη της στατικής, ανόργανης, σταθερής Γης, της στεριάς, εξαιτίας της 
περιορισμένης εμπειρικής αντίληψης του γεωλογικού χρόνου. 
 Ο χρόνος υπήρξε ανέκαθεν ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια για τον 
άνθρωπο. Η γεωλογική γνώση συμβάλλει ουσιαστικά στην κατανόηση και τη μερική 
αποσαφήνισή του. Ο γεωλογικός χρόνος ξεκινά από το «παρόν», διατρέχει την 
καταγραμμένη ιστορία της ανθρωπότητας, διαπερνά την παλαιοντολογική ιστορία 
του ανθρώπου, που φτάνει και μέχρι 5 εκατομμύρια χρόνια, των θηλαστικών (60-100 
εκατομμύρια χρόνια), της ζωής στην ξηρά (500 εκατομμύρια  χρόνια), της απαρχής 
της ζωής στον πλανήτη μας (3,5 δισεκατομμύρια χρόνια), της δημιουργίας της Γης 
(4,6 δισεκατομμύρια χρόνια).  Μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα τα βουνά, οι 
κοιλάδες, η έκταση και η θέση των θαλασσών, που φαίνονται αιώνια συγκρινόμενα 
με την κλίμακα μιας ανθρώπινης ζωής, μεταβάλλονται «ραγδαία» και 
«συστηματικά», και μοιάζει να βρίσκονται σε μια διαρκή κίνηση κάτω από την 
επίδραση πολύ ισχυρών δυνάμεων. Αν μπορούσε να αναπαρασταθεί η κίνηση αυτή 
του γήινου φλοιού με κινηματογραφική ταχύτητα, θα παρουσιαζόταν μπροστά στα 
μάτια μας μια ιδιαίτερα ευκίνητη, μεταβαλλόμενη Γη, σαν ένας ζωντανός 
οργανισμός, που πάλλεται διαρκώς. Η ισχύς και βιαιότητα των γήινων δυνάμεων, που 
εδράζονται λίγα μόνο χιλιόμετρα κάτω από τα πόδια μας, εκδηλώνονται μέσα στα 
όρια μιας ανθρώπινης ζωής με τα «στιγμιαία» γεωδυναμικά φαινόμενα, όπως οι 
σεισμοί και οι ηφαιστειακές εκρήξεις. 
 Ο γεωλογικός χρόνος είναι σήμερα έννοια «προσιτή» και «οικεία» στο 
σύγχρονο μορφωμένο άνθρωπο. Συνδέεται άμεσα και επεκτείνει σε ιδιαίτερα 
μεγάλο βάθος την εξαιρετικά περιορισμένη ιστορική και αρχαιολογική μνήμη μας.  Η 
γεωλογική ιστορική εξέλιξη ενοποιείται με την ανθρώπινη ιστορία,  και μέσα σ’ αυτό 
το πλαίσιο μπορούμε να επανατοποθετήσουμε και να εκτιμήσουμε το είδος μας και 
τη σχέση μας με το φυσικό κόσμο. Μετά από πολλές αλλαγές στις αντιλήψεις της 
Κοινωνίας, στις γεωεπιστήμες και τη Βιολογία, οι άνθρωποι, σύμφωνα με την θεωρία 
της «Εξέλιξης των Ειδών», δεν θεωρούνται πλέον μοναδικό και ξεχωριστό είδος στη 
φύση, αλλά ένα παράγωγο της ίδιας φυσικής διεργασίας με τα άλλα είδη. Η 
ενοποίηση της ανθρώπινης και γεωλογικής ιστορίας γίνεται με τη συμβολή της 
Παλαιοανθρωπολογίας, κλάδου της Παλαιοντολογίας, και της Προϊστορικής 
Αρχαιολογίας στο πλαίσιο της Τεταρτογενούς γεωλογικής εποχής, που φτάνει τα 2,5 
εκατομμύρια χρόνια, η οποία αντιστοιχεί στις εποχές της ανθρώπινης 
δραστηριότητας Παλαιολιθική, Μεσολιθική και Νεολιθική και κυρίως με την 
Ολόκαινη περίοδο, δηλαδή τα τελευταία 11.000 χρόνια, που αντιστοιχεί στις εποχές 
της ανθρώπινης δραστηριότητας Νεολιθική, Χαλκού, Σιδήρου και Σύγχρονη 
(ιστορική) Εποχή.  
  Η γνώση της εσωτερικής δομής του πλανήτη μας, επίτευγμα των αρχών του 
20ου 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» γνωστή και ως «Νέα Παγκόσμια Τεκτονική», που ενσωματώνει 



τα μεγάλα γεωλογικά και γεωφυσικά φαινόμενα σε μια συνεκτική ενότητα, μόλις το 
τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα, έδωσαν ικανοποιητικές ερμηνείες για την 
ορογένεση, δηλαδή 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, δηλαδή της ίδιας 
της στεριάς, μιας έννοιας και αντίληψης που είναι βαθιά παγιωμένη στην ανθρώπινη 
συνείδηση ως ένα σημείο αναφοράς της σταθερότητας, μπορούν να θεωρηθούν 
ανάλογες με εκείνη του Γαλιλαίου ότι «η Γη κινείται», μιας αντίληψης, που είχε τόσο 
ριζοσπαστική επίδραση στην εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης. 
 Η πρόσφατη και κυριαρχούσα σήμερα στο χώρο των γεωεπιστημών «Θεωρία 
των Λιθοσφαιρικών Πλακών», ή της «Παγκόσμιας Τεκτονικής» που μπορεί να 
χαρακτηριστεί επιστημολογικά «μοντέλο», «υπόθεση» ή «παράδειγμα» κατά την 
έκφραση του ιστορικού της επιστήμης και φιλοσόφου Thomas Kuhn, έχει τα 
χαρακτηριστικά μιας μεγάλης και σημαντικής επιστημονικής 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 αντιμετωπίζονταν αποσπασματικά ή από 
ελλιπείς, μη γενικευμένες θεωρίες-υποθέσεις. Η θεωρία των πλακών παρέχει τώρα 
ένα σαφή και ενιαίο μηχανισμό εξήγησης όλων των γεωλογικών φαινομένων.   

 Η θεωρία της Παγκόσμιας Τεκτονικής αποτελεί μια μεγάλη προσφορά των 
γεωεπιστημών στην ανθρώπινη σκέψη.  Η διδασκαλία της σε όλα τα επίπεδα της 
εκπαίδευσης και η μεγάλη διάδοσή της, εξαιτίας κυρίως της απλότητάς της, σε 
επιστημονικό και εκλαϊκευτικό επίπεδο, την έχουν καταστήσει ιδιαίτερα δημοφιλή 
και αναδεικνύουν τη σπουδαιότητά της. Η θεωρία αυτή της Τεκτονικής των 
Λιθοσφαιρικών Πλακών, ή καλύτερα η «γενικευμένη υπόθεση», έδωσε στον ειδικό 
επιστήμονα νέα εργαλεία σκέψης και στο μέσο μορφωμένο άνθρωπο καινούριες 
δυνατότητες κατανόησης του «οίκου» του, που είναι ο πλανήτης Γη. 

Η γήινη λιθόσφαιρα και ιδιαίτερα ο ηπειρωτικός φλοιός της αποτελούν 
μοναδικό γνώρισμα του πλανήτη μας σε αντίθεση με τους άλλους πλανήτες του 
ηλιακού μας συστήματος. Η μοναδικότητά του οφείλεται σε δύο καταρχήν βασικά 
δεδομένα, στην ύπαρξη του νερού, βασικού στοιχείου της ζωής, και στην τεκτονική 
ευκινησία του. Ο «πλούτος» του επιφανειακού, ατμοσφαιρικού αλλά και του 
υπόγειου νερού είναι εντυπωσιακός. Η υδρόσφαιρα αποτελεί επίσης ένα χώρο 
ενοποιημένων οργανικών-ανόργανων διεργασιών. «Δυνάμεθα να θεωρήσωμεν τον 
παγκόσμιον ωκεανόν περικλείοντα την Γην, όπως ακριβώς τα πέταλα ενός άνθους» 
γράφει ένας Αμερικανός τεχνοκράτης ειδικός των ωκεανών, από τη δεκαετία του ’60 
ακόμη, στη συλλογή άρθρων με το γενικό τίτλο «Η Γη στο Διάστημα».  

 Η μαγνητόσφαιρα της Γης, ουσιαστική ασπίδα της, εκτείνεται μέχρι και 100 
χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνειά της.  Είναι και αυτή αποτέλεσμα των διεργασιών 
του εσωτερικού της και ιδιαίτερα του πυρήνα της. Οι υπόλοιποι γεώδεις πλανήτες 
έχουν αμελητέες μαγνητόσφαιρες. Είναι μια ακόμη ιδιαιτερότητα της Γης μας. Η 
μεγάλη όμως μοναδικότητα 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 γήινου φλοιού δημιουργεί μια πολυμορφία (γεωποικιλότητα) γεω-
οικολογικών συστημάτων, στα οποία οφείλουν την εκπληκτική ποικιλότητά τους οι 
μορφές της ζωής. Η κινητικότητα του φλοιού συνδέεται άμεσα με τη ζωή ή είναι και 
η ίδια τμήμα της ζωής. 

 Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της Γης σε ζωντανό πλανήτη ήταν η 
σύσταση της ατμόσφαιρας, όπως διαμορφώθηκε 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 των ηφαιστειακών 
εκρήξεων, είναι αλληλένδετο με τη ζωή. Τα βακτήρια, η αρχέγονη αυτή μορφή ζωής, 
εξακολουθούν και σήμερα να παίζουν τον ουσιαστικότερο ρόλο στη ζωική-ανόργανη 
ανακύκλωση. Βρίσκονται παντού, στις πλέον ακραίες συνθήκες διατήρησης της ζωής, 
σε κρατήρες ηφαιστείων, βαθιά μέσα στο φλοιό μέχρι και 4 χιλιόμετρα, στα 
βαθύτερα σημεία των ωκεανών στις βαθυθερμικές πηγές των μεσο-ωκεάνιων 
ράχεων, και συμμετέχουν μέχρι και στις γεωλογικές διεργασίες. Η ζωή είναι 
ουσιαστικά και η ίδια μια γεωλογική διεργασία. Η υπόθεση της «Γαίας» τονίζει ότι η 
ζωή είναι ο ρυθμιστής του κλίματος. 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.   

Νέες επιστημονικές έρευνες πάνω στη «γεωφυσιολογία» του ζωντανού 
πλανήτη προσφέρουν μια καινούρια θεώρηση της λειτουργίας της Γης και της ζωής 
που πηγάζει απ’ αυτήν και η οποία εκδηλώνεται για δισεκατομμύρια χρόνια πάνω 
στο λεπτότατο φλοιό της, στη βιόσφαιρα. Ουσιαστικά βιόσφαιρα με την έννοια που 
αποδίδουμε στις άλλες γεώσφαιρες, φλοιός, μανδύας και πυρήνας, δεν υφίσταται. Η 
ζωή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ανώτερου φλοιού, της επιφάνειάς του κυρίως 
και της ατμόσφαιρας. Η Ζωή συμμετέχει στις γεωλογικές διεργασίες ως ένας 
ουσιαστικός παράγοντας. Η ανάπτυξη αυτή της νέας επιστημονικής γνώσης και 
αντίληψης 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. Η «Γαία» γίνεται το εργαλείο σκέψης μας. 
 Ο αναγνώστης, έχοντας τις στοιχειώδεις γνώσεις του σημερινού επιπέδου των 
γεωεπιστημών, θα μπορέσει να διεισδύσει ευκολότερα σε ουσιαστικότερα θέματα 
των γήινων διεργασιών και των γήινων συστημάτων και θα μπορέσει να οδηγηθεί και 
πέρα από τα «καθιερωμένα» και «στενά» επιστημονικά όρια σε μια μικρή 
προσπάθεια  αναζήτησης της ουσίας των πραγμάτων.  
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