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Αυτο‐Οργάνωση της Γνώσης: 
Από τις Γεώσφαιρες στη Νοόσφαιρα

THE SELF‐ORGANIZED KNOWLEDGE FROM GEOSPHERES TO NOOSPHERE.

• Παγκοσμιοποίηση της Γνώσης ή 
ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ

ΝΟΟΣΦΑΙΡΑ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ, γνωσιακή επιστήμη, επιστήμη των συστημάτων



«θεων τε ταν υπερτάταν, Γαν»
Σοφοκλής

Μυθολογική προσέγγιση της 
«Ζώσας Γης»



GAIA : Γαία  Γη  GEA ERDA (βόρεια θέα) 
ERDE (γερμανική)  EARTH υπονοεί θηλυκή θεότητα

Da – Γή – Gaia   

Δη   - μήτηρ   = Δήμητρα

Η θεώρηση της φύσης ως μεγάλης Μητέρας :

Ναμμού, Αστάρτη, Κάλη, Ιαχού, Πανδώρα , Ρέα 

Δήμητρα = Μητέρα Γη



ΓΑΙΑ – GAIA
Η ΓΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ

Η γη μας ένα σπάνιο αυτο‐
οργανωμένο σύστημα, που 
διατηρεί τη ζωή για πάρα 
πολλά εκατομμύρια χρόνια 

- Η τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο είναι σχεδόν κυκλική, ώστε να
δέχεται από αυτόν τη βέλτιστη ποσότητα θερμότητας

- Η Γη έχει πυρήνα σε ρευστή κατάσταση που δημιουργεί το ισχυρό
μαγνητικό της πεδίο, μαγνητική ασπίδα της ζωής

- Δέχεται πολύ λιγότερους αστεροειδείς σε σχέση με τους άλλους
πλανήτες

- Έχει πολύ νερό, μια καταπληκτική ατμόσφαιρα με τη μοναδική
προστασία της οζονόσφαιρας

- Έχει έναν ιδιαίτερα ευκίνητο φλοιό
. Έχει «αντίβαρο» τη Σελήνη ΕΧΕΙ ΖΩΗ



The genesis (origination) of the UniverseΗ ιστορία του σύμπαντος



Ο χρόνος υπήρξε πάντα ένα από τα μεγαλύτερα 
μυστήρια του ανθρώπου.

Στην καθημερινή ζωή ο χρόνος σημαίνει λεπτά, ώρες, 
μήνες, χρόνια, δεκαετίες. 

Η ιστορική μας μνήμη επεκτείνεται σε αιώνες και 
μερικές μόνο χιλιάδες χρόνια. 

Η γεωλογική γνώση συμβάλει ουσιαστικά στην κατανόηση και 
αποσαφήνισή του. 
Για ένα γεωλόγο η κλίμακα χρόνου είναι της τάξης 

δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων και 
κυρίως εκατομμυρίων

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

. . .από απλές  . . . σε πολυπλοκότερες δομές . . 



Από το οργανικό μόριο στο «πρωτόβιο» και από το 
μονοκύτταρο βακτήριο στην Γεωποικιλότητα και 

Βιοποικιλότητα 

Απολίθωμα πρωτοβακτηρίου 2 
δισεκατομμυρίων χρόνων από χαλαζίτες του 
σχηματισμού Gunflint

Ηωβακτήριο
(Eobacterium
isolatum) ηλικίας 3,2 
δισ. χρόνια



Εξαφανίσεις ειδών



Συν‐εξέλιξη Γης και Ζωής

Αναζητώντας το εστιακό 
σημείο της σπείρας 
προσκρούουμε πάνω στο 
ξετύλιγμα των δυνάμεων 
της Φύσης…



Ο άνθρωπος στα όρια του γεωλογικού 
χρόνου.

Άνθρωπος Πετραλώνων
(Εργαστήριο Γεωλογίας και 
Παλαιοντολογίας Α.Π.Θ.)

Μεταβατική Μορφή 
Homo erectus προς
Homo sapiens



ΓΕΩΣΦΑΙΡΕΣ



Πλανήτης Γη, Γεωλογική έρευνα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ‐ ΓΕΩΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Το Γήινο Σύστημα υπό το πρίσμα της θεωρίας της πολυπλοκότητας.

Complexity and Criticality : Physics has simple laws, while 
nature is complex

Pavlides@geo.auth.gr
• http://users.auth.gr/pavlides/
• http://eqgeogr.weebly.com/



Ο πλανήτης Γη,
είναι απλά ένα ανόργανο σώμα ?

• Ας ξεκινήσουμε από την απλή σκέψη και την
επικρατούσα άποψη ότι κατοικούμε σε ένα πλανήτη, που
γυρίζει γύρω από τον Ήλιο και κινείται με μεγάλες
ταχύτητες στις παρυφές ενός γαλαξία, ο οποίος με τη σειρά
του είναι μια μονάδα του γαλαξία μεταξύ πολλών γαλαξιών.
Ο πλανήτης αυτός έχει ένα ανόργανο υπόστρωμα, το φλοιό
του, πάνω στον οποίο αναπτύσσεται ο αισθητός μας κόσμος
και στον οποίο επίσης θεμελιώνουμε τη δική μας
ανθρώπινη ζωή, ενώ αντλούμε από αυτόν διάφορα χρήσιμα
υλικά για τις ανάγκες μας, νερό, πέτρες, πυριτόλιθο, σίδηρο,
χαλκό, … χρυσό … τιτάνιο… κάρβουνο… πετρέλαιο. Επίσης
μας παρέχει κατά θέσεις ένα λεπτότατο στρώμα εδάφους,
πλούσιο σε ανόργανα και οργανικά υλικά για να
αναπτύσσονται τα φυτά, ενώ παράλληλα καλλιεργούμε
εκείνα τα φυτά για τη διατροφή μας



This definition emphasizes the role of organic material and the weak long term changes‐
modifications of earth's surface

Charles Lyell, Principles of Geology, 1830‐33‐34

THE GOELOGICAL TIME……..the most important factor…..

19ος αιώνας: ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΗΡΩΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Για  την μελέτη του γήινου συστήματος σήμερα είναι ανάγκη να γυρίσουμε για μια στιγμή 
στις αρχικές ιδέες των J. Hutton, Charles Lyell’s και Ch. Darwin

Geology is the study of composition and gradual changes of the crust of the 
Earth; the latter being the most dynamic planet in our solar system.

Uniformitarianism
Actualism

GRADUALISM

Charles Lyell 1797‐1875Jammes Hutton (1726‐1797)



Lamark
Erasmus Darwin 
Patrick Matthew 1790-1874 
Albert Wallace 1823-1913 

Ο ΔΑΡΒΙΝΟΣ  ΓΕΩΛΟΓΟΣ
Το κλειδί όμως στη σύλληψη και ανάπτυξη των ιδεών 
της σταδιακής μεταβολής των βιολογικών ειδών 
βρίσκεται στην κατανόηση των αργών γεωλογικών 
διαδικασιών, στην ομοιομορφία του φυσικού νόμου 
και στη μεγάλη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου, 

Charles Darwin (1809-1882)
(Origin of Species, 1859) (Origin of Man, 1871) 
ευπώλητα (best sellers) 

«Η γεωλογία με απασχολεί περισσότερο από καθετί άλλο».

«Η Δομή και την Κατανομή των Κοραλλιογενών Υφάλων»
“The structure and distribution of Coral Reefs” 1842. 
«Geological Observations on South America» 1846 
«Volcanic Islands»1844 

Οι γεωλογικές γνώσεις του Δαρβίνου αποτέλεσαν το βασικό εκείνο συντελεστή στην ανάπτυξη 
της σκέψης του ώστε να πραγματοποιήσει μία από τις μεγαλύτερες επιστημονικές ανακαλύψεις 
των νεότερων χρόνων. 



• Παρουσιάζει πολύ μεγάλη ποικιλομορφία ?.
• Αποτελείται από πολλά μέρη,
• Υπάρχει κάποιο αίτιο ή ιδιότητα σύνδεσης των 

μερών του ?
• Έχουν αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση ?.
• Είναι δηλαδη μια σύνθετη δομή.
• Έχει μη προβλέψιμη συμπεριφορά ?
• Είναι μη γραμμικό σύστημα ?
• Λειτουργεί «μακραν της ισορροπίας» ?
• Τα επιμέρους συστήματα του φτάνουν σε επίπεδο  

σε κρίσιμης κατάστασης ?
• Είναι αυτό‐οργανωμένο  σύστημα ? 

Το γήινο Πολύπλοκο Σύστημα



IS EARTH SYSTEM MANAGEMENT POSSIBLE?

• ΤΟ ΓΗΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ή ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ? ΑΠΛΟ ή ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ ?



Από τα πολύπλοκα Γεωσυστήματα στα Βιολογικά και στον
ΑΝΘΡΩΠΟ

• Ανταλλαγή ενέργειας στη Βιόσφαιρα
• Ήλιος και Εσωτερικό της Γης

“Whichever phenomenon one considers, the 
energy liberated by organisms is principally 
(and perhaps entirely) solar radiation. 
Organisms are the intermediaries in the
regulation of the chemistry of the crust by solar 
energy.”

Vladimir Ivanovich Vernadsky



Αλληλεπίδραση 
γεωσφαιρών, 
βιοτικού και 
ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος 



Earth’s lithosphere, in particular the crust, constitutes a unique feature of our 
planet as it is not met in other planets of our solar system. It owes its uniqueness 
primarily to two basic facts: the existence of water, a basic element of life, and its 
tectonic mobility.

EARTH 
a UNIQUE 
PLANET

RESIDENTIAL
ZONE of our 
PLANETARY 
SYSTEM

LIFELIFE

the most significant uniqueness of our planet 
is life itself



MECHANISM Complexity and Interdependence
Theory of New Global Tectonics”, which integrates the big geological and geophysical 
phenomena into a coherent unity, only in the last quarter of the 20th century, offered a 
satisfying explanation for orogenesis, (mountain building), volcanism, seismic activity, 
petrogenesis (creation and development of rocks), mineralization and primarily the Earth’s 
crust kinematics. 



The Theory of Plate Tectonics constitutes a significant contribution of 
geosciences to human thought

• The recent “Theory of Plate Tectonics” or “Theory of 
New Global Tectonics” that dominates today the 
world of geosciences and can be epistemological 
characterized as a “model”, “assumption” or 
“example” after the statement of the historian of 
geosciences and philosopher Thomas Kuhn, has the 
characteristics of a big and important scientific 
conception: 

• Simplicity, 
• Universality, 

• Globality and Completeness, as it generalizes and unifies on a 
planet scale every single local geological effect.



EARTH’S SHIELD as result of CORE PROCCES
• Earth’s magnetosphere, namely its substantial 
shield, extends up to 100 km over its surface. 
This is another outcome of the processes that 
take place in the inner part of earth, in 
particular in its core. The rest of the earth 
planets have inconsiderable magnetospheres. 
This exactly is another particularity of our 
planet Earth..



ΤΟ ‘ΕΚΚΡΕΜΕΣ’ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 550 εκ. 
χρόνων το κλίμα της Γης διακυμάνθηκε 
μεταξύ φάσεων παγετώνων και θερμών 
φάσεων θερμοκηπίου.

Οι διακυμάνσεις οφείλονται στο δυναμικό του 
εσωτερικού της Γης και συγκεκριμένα στην 
απελευθέρωση CO2 που υπαγορεύει το 
κλίμα, συμβάλλοντας στο φαινόμενο του 
θερμοκηπίου. 

Η περισσότερη άγρια ζωή είναι 
προσαρμοσμένη σε μια συγκεκριμένη 
κλιματική ζώνη. Οι απότομες 
περιβαλλοντικές αλλαγές είναι επιζήμιες για 
τη ζωή στη Γη καθώς τα διάφορα είδη, που 
δεν έχουν επαρκή χρόνο για να 
μετακινηθούν σε πιο ευνοϊκές περιοχές, 
οδηγούνται στην εξαφάνιση.   



... αυτορρύθμιση του κλίματος στη γή .......

• Οι αυτορυθμιστικοί παράγοντες για το 
κλίμα

• Οι αυτορυθμιστικοί παράγοντες 
αναφέρονται στις βιο‐ γεω‐χημικές 
διεργασίες του γήϊνου συστήματος

• Σημαντικοί ρυθμιστές
• • ο υδρολογικός κύκλος
• • ο κύκλος του άνθρακα [το διοξείδιο 

του άνθρακα και το
• μεθάνιο] [αέρια του θερμοκηπίου]
• ο κύκλος του διμεθυλοσουλφιδίου

• Το νερό στις τρεις καταστάσεις υγρή 
στερεά και αέρια και

• διαφορετική θερμοχωρητικότητα 
καθιστά τον υδρολογικό κύκλο

• ρυθμιστικό παράγοντα των κλιματικών 
διακυμάνσεων του

• γήϊνου συστήματος



ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗ ΓΑΙΑΣ;

• ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ 1970 Ο ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ-
ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΟΣ J.Lovelock
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΟΤΙ : ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ-ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ 
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

• ΑΥΤΌ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ 
ΔΙΑΤΑΡΑΣΣΕΤΑΙ Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΑ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΖΩΗ

J.Lovelock



ΟΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΑΘΟΛΙΚΗ) ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ
«Ηγεμονικότερον απάντων φύσις» Ιπποκράτης

η δυναμική, η κινηματική και η μεταβλητότητα των επιμέρους γήινων συστημάτων

• Ενότητα και Ολότητα
«΄Εν πάντα είναι…» Ηράκλειτος
Τα φυσικά φαινόμενα είναι εκφάνσεις μιας ενιαίας φυσικής 

πραγματικότητας

• Κινητικότητα και Μεταβλητότητα 
(αλλαγή)

«…φύσις όθεν η κίνησις…» και το «…πρώτον κινούν..» 
κατά τον Αριστοτέλη. 



• ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ

είναι ένα δίκτυο από αλληλεπιδρούσες 
μεταβλητές

• Σύστημα είναι μία σύνθετη πληροφοριακή δομή, με αυτό 
το πληροφοριακό περιεχόμενο δυνητικά να 
εκφράζεται υλικά και χωρικά, αποτελούμενη από 
πολλαπλά δομικά μέρη τα οποία είναι αυτόνομα, με 
ατομική ταυτότητα και συμπεριφορές, αλλά 
αλληλεπιδρούν στενά μεταξύ τους. 



Τι είναι ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ?

Έως την δεκαετία του 1960 
θεωρούσαμε και προσπαθούσαμε να 
περιγράψουμε τα Πολύπλοκα Συστήματα 
ως συναθροίσεις απλών Μέρων.
Στρατηγική: «διαίρει και βασίλευε».

Η θεώρηση αυτή ηταν ανεπαρκής



Τι είναι ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ?

Πάντων γάρ oσα πλείω μέρη έχει και μη έστιν οίον σωρός τό παν άλλ ' έστι τό όλον παρά τα 
μόρια εστι τι αίτιον , έπει και έν τοις σώμασι τοίς μεν άφή αίτια του  εν ειναι , τοίς δε 
γλισχότης η τι πάθος ετερον τοιούτον. 

Διότι για τα όντα που αποτελούνται από πολλά μέρη και 
δεν είναι ως ένας σωρός,  υπάρχει κάποιο αίτιον, σε άλλα 
αίτια της ενότητας είναι ή επαφή, σε άλλα κάποια 
συγκολλητική ιδιότητα ή κάποια άλλη παρόμοια Ιδιότητα

Αριστοτέλης «Μετά τα Φυσικά» 8.6.1045a:8‐10

Ορισμός του Συστήματος
• Πολύπλοκο σύστημα είναι μία σύνθετη δομή, 

αποτελούμενη από πολλαπλά αλληλεπιδρώντα μέρη, με 
μη γραμμική συμπεριφορά. 



Τι είναι ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ?

Έως την δεκαετία του 1960 
θεωρούσαμε και προσπαθούσαμε να 
περιγράψουμε τα Πολύπλοκα Συστήματα 
ως συναθροίσεις απλών Μερών.

Είναι αυτή η θεώρηση αυτή ήταν επαρκής ?
ΌΧΙ

Αλληλοεπιδρασεις και Αλληλοεξαρτήσεις



Πως θα περιγράψουμε τις Αλληλεξαρτήσεις?
Θεωρία Δικτύων

Τα Δικτυα ειναι το Κοινο Πλαισιο Περιγραφης 
των αλληλοεξαρτησεων
των Πολυπλοκων Συστηματων
Η Δομη των Πολυπλοκων Συστηματων

Δυναμικη Δικτυων: 
Η Λειτουργια‐Εξελιξη των Πολυπλοκων Συστηματων

Κατανεμημενη Λειτουργια‐Επεξεργασια
Distributed Processing



Τι είναι ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ?

Πρόοδος σημειώνεται στα μεσα του 19ου αιώνα 
με την διατύπωση της 2ης αρχής της 
Θερμοδυναμικης

Ο μονοφορος μη αντιστρεψιμος Χρονος



Η Εντροπια αυξανει στο Μελλον.
Μελλον διαπιστωνεται / οριζεται ως
η Κατευθυνση του Χρονου κατά την οποια αυξανει η Εντροπια
2η Αρχη της Θερμοδυναμικης

Τι είναι
Θερμοδυναμικη
Ισορροπια ?   



Scotch on the Rocks 
Τάξη
Ανομοιογενεια
Μακραν της ισορροπιας

Αυθόρμητη
Μετάβαση

Αταξία
Ομοιογενεια
Ισορροπια



Τα 2 Παράδοξα

1) Ζωη και Εντροπια
πως η Ζωη παραβιαζει την αδυσωπητη αυξηση της Εντροπιας

δημιουργωντας ταξη και 

2) Ζωη και Δυναμικη
πως είναι δυνατον να αυξανει η Εντροπια, αφου ευκολα

διαπιστωνεται ότι 
στην Μικροσκοπικη κλιμακα
η Εντροπια διατηρειται σταθερη. 
Η Νευτωνεια, η Σχετικιστικη και η  Κβαντικη Δυναμικη
διατηρουν την Εντροπια



Tα 2 Παράδοξα  δεν επιλύονται στα πλαίσια 
των γνωστων θεωριων και των γνωστων Μαθηματικων (ως το 
1960)

Schroedinger 1930
Ας δουμε τι γινεται μακραν της ισορροπιας

Prigogine 1977
"The fact that in chemistry and physics, 
past and present could play the same role, 
I found a little strange.
It was so much in contradiction to ordinary experience. Everyone 
knows that tomorrow is not the same as today. 
Yet chemists and physicists described a universe where present and 
past were identical, timeless, and reversible."



Το Παραδοξο της Ζωης
Τι συμβαινει μακραν της ισορροπιας ?
Υπαρχουν Μηχανισμοι που ελαττωνουν την Εντροπια?
Ο Νόμος της Εντροπίας περιγράφει 
την εξέλιξη κλειστών συστημάτων. 
Τα ανοικτά συστήματα 
ανταλλάσσουν Εντροπία με το Περιβάλλον
Η Εντροπία S είναι το άθροισμα 
της Εσωτερικής Εντροπίας SINTRINSIC και 
της «Ροής» Εντροπίας SFLOW
S = SINTRINSIC + SFLOW

ΔS = ΔSINTRINSIC + ΔSFLOW
Δ SINTRINSIC ≥ 0 
Εσωτερικη Εντροπια (2ος Νομος)



Όταν η ροή Εντροπίας ΔSFLOW είναι αρκετά μεγάλη 
το σύστημα αίρεται μακράν της ισορροπίας 
εμφανίζεται τάξη και νέες δομές 
λόγω της μη γραμμικής δυναμικής.
Παράδειγμα τυπικής συμπεριφοράς.



Διακλαδώσεις
Νέα Γεωμετρία



Δομικη Ασταθεια



Διαδοχικες Διακλαδωσεις

Παρατηρησιμη
Μεταβλητη

Παραμετρος Ελεγχου



Aυτο‐Οργανωση
Μορφογεννεση και Μορφοδομηση
VIDEO SO



CHEMICA: CHAOS. Waves propagating outward ϊn concentriι: circles and 
even spira] wavas were signs of chaos in a widely ~1tudi('d t:.:llernicaJ 
reaction, the Beluzov-Zhabotinsky reaction. Similaι· pattern.s have been 
observed in dishes of millions of amoι;·ba . . .A..rthur Winfree th εorized t.hat 
such waves are analogous to the waνes of electrica] aι:1· i vir:~· ι;~)ursing 
tlιωugh hεart muscles, regular]y or eπatically. 



b 

/ι 

FIG 2 Rearrangement of the strιpe ρattern of Pomacanthus imperator 
(horιzontal moνement of branching points) and its computer sιmulation. 
a, An adult Ρ. imperator (--10 months old). b, Close-uρ of region Ι iή a. 
c . d. Photographs of region Ι of the same fιsh taken two (c) and three (d ) 
months Ιater. e, Startίng stripe conformation for the simulation (region Ι). 
f . g, Resuιιs οι the calculatlon after 30,000 (f) and 50.000 (g) lteratlons. 
h , Close-up of regίon 11 in a. ί-1. Photograρhs of region 11 of the sam e 
flsh taken 30 (ί), 50 (j), 75 (k) and 90 (Ι) days ιaιer, respcctlνely 

α b 

e 

FIG. 3 Rearrangement of the stripe pattern of Ρ. ιmperator (switch of 
joint) a nd its computer simulation. a. Photograph of a young Ρ imρeratoι 
(-7 months o ld) Ι>. c. Photographs of the same fish taken 6 (I>) and 
1? (C) days later d . Startirιg stripe conformation for the simulation 

c d 

m, Starting stripe conformatιon fοι the sιmuιaιιon (regιon 11) η -q, 
Results of the calculatlon after 20.000 (n). 30,000 (ο), 40,000 (ρ) ano 
50,000 (Q) iterations, respectινely. Frsh (Fιsh World Co Ltd (Osaka)) 
were maint ained ίn artifίcial sea wate r (Martιn Art. Senju) Skιn pcιtterns 

were recorded with a canon νideo camera cιnd prιntcd by a Polaroid 
Slide Printer. Ιn the simuιated patterns, darkeι colour reριesents-hιgher 
concentratίons of the actίνator molecule EqιJatισos .:tnd t 11(' valuos o f 
the constants tJsed, as Fig. 1 . 

c 

Pattern changίng in the regιon surrounded by the whιte οοχ was sιmu 
Ιated. e. f. Results of the calculatίon aftt""r 2,000 (Ρ) and t>,uuu ι ι) 

iterations.. respectiνely 



PROCESSES 
EQUILIBRIUM                                       FAR FROM EQUILIBRIUM

The behaviour of the system           
is described in terms of  
the Interaction Energy                      

The behaviour of the system  
is described in terms of  

Kinetic Parameters, Durations, Decay Times   

Energy Conservation                          Energy Dissipation

Stability                                                 Instabilities

Principle of Least Action 

                     Minimal Energy             

No Principle of Least Action

                            Minimal Energy 
The system finds its way                                      
among several attractors and repellers 

Predictability                                       Non Predictability, Innovation

Decomposability into 
Independent Components          

Indecomposabiliy  

Interdependence 

Divide and Conquer 

Individual Processing          

Distributed Integrated Wholistic

Populations Processing 



Oι ΟΛΚΟΙ και οι ΑΠΩΣΤΕΣ
Attractors and Repellers
Τι Ολκους και Απωστες Βρηκαμε?

Eυκλειδιοι

Συνηθεις

Σημειακοι (Point)  Περιοδικοι
(Periodic)Ορικοι Κυκλοι

(Limit Cycles) 

Ωσει Περιοδικοι
(Quasi‐Periodic)

Aπεριοδικοι
(Aperiodic) Ασυνηθεις

(Strange) 
Δομες Ρητης Διαστασης
(Fractals)
Χαος



Σημειακοί Ολκοι και Απωστες



Περιοδικοι (Periodic) Ορικοι Κυκλοι (Limit Cycles)

Oμοιοσταση
Ζακχαρο‐Ινσουλινη
Θερμορρυθμιση

Θερμοστατης

Αυτορρυθμιση

Ελεγχος

Κυβερνητικη



Οιονει Περιοδικοι = Quasi‐Periodic



ΟΛΚΟΙ οδηγούν σε Συγχρονισμό
Πυγολαμπίδες
Πουλιά



Oι ΟΛΚΟΙ (Attractors)
Fractals Συγκριση με Ευκλιδειες Δομες VIDEO Fractals Lorenz



Η ζωή δεν αντιφάσκει με την Θερμοδυναμικη

Το παράδοξο προέκυψε διότι 
προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε την Ζωή 
ως φαινόμενο συστηματων κοντα στην Ισορροπία
Προσπαθησαμε να Κατατμησουμε και να αθροισουμε



Πολυπλοκα Συστηματα κατά Prigogine 1980
Decomposability into Independent Components fails
H Στρατηγικη Διαιρει και Βασιλευε καταρρεει

Indecomposability
Interdependence
Οι Αλληλεξαρτήσεις δεν Αίρονται

Θεωρια Συστηματων Μακραν της Ισορροπιας



Πως θα περιγραψουμε τις Αλληλοεξαρτησεις?
Θεωρια Δικτυων

Τα Δικτυα ειναι το Κοινο Πλαισιο Περιγραφης 
των αλληλοεξαρτησεων
των Πολυπλοκων Συστηματων
Η Δομη των Πολυπλοκων Συστηματων

Δυναμικη Δικτυων: 
Η Λειτουργια‐Εξελιξη των Πολυπλοκων Συστηματων

Κατανεμημενη Λειτουργια‐Επεξεργασια
Distributed Processing



Τι Ειναι Δικτυο?
Δομή Aλληλοεξαρτησεων
Γράφος με Kόμβους (Nodes) 

και Συνδεσεις (Links)

2

4

3
1

1.2

2.1

0.2

0.5

Συνδεσεις
Βαρη

Κομβοι



• Οι συνδεσεις και η κατανομη των βαρων 
καθοριζουν την συλλογική ‐ ολικη 
συμπεριφορα του δικτυου 
σε βαθμο απροσμενο

• Διαπιστώθηκε μεσα 1990

• Αξιοποιειται μετα το 2000



Πολυπλοκα Συστηματα‐Δικτυα

• Κρυσταλλοι
• Γεωσφαιρα, Βιοσφαιρα
• Κυκλωματα
• Δικτυα Μεταφορας 

Οδικα, Σιδηροδρομικα, Αεροπορικα
• Δικτυα Επικοινωνιας 

Δικτυα Γενετικα, Πρωτεινων, Νοσων
Ο Εγκεφαλος
Τα Σημασιολογικα Δικτυα , οι Οντολογιες
Τα Κοινωνικα Δικτυα
Ο Παγκοσμιος Ιστος www



Η Γη είναι ένα Πολύπλοκο Σύστημα Συστημάτων
The Earth is a complex system of systems



Norbert Wiener, 1894 – 1964
Αμερικανός μαθηματικός. 
στοχαστικές διαδικασίες στην επιστήμη 
ηλεκτρολόγου μηχανικού, 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τα συστήματα 
ελέγχου.
θεμελιωτής του κλάδου 
της κυβερνητικής ή «επιστήμης των 
συστημάτων στη μηχανική, 
την πληροφορική, τη βιολογία, 
τη φιλοσοφία και την οργάνωση της κοινωνίας.

1948, Cybernetics: Or Control 
and Communication in the 
Animal and the Machine.

Norbert Wiener, 1894 – 1964



Earth System Science
• Steffen and Tyson (2001) – IGBP

– The human enterprise drives multiple, interacting effects that cascade
through the Earth System in complex ways. … The Earth’s dynamics are
characterised by critical thresholds and abrupt changes. Human
activities could inadvertently trigger changes with catastrophic
consequences for the Earth System. … the Earth System has recently
moved well outside the range of the natural variability exhibited over at
least the last half million years. The nature of changes now occurring
simultaneously in the Earth System, their magnitudes and rates of change
are unprecedented.

– … palaeo‐record shows that … recorded changes were often rapid and of
high amplitude; in some cases temperature over large regions changed
by up to 10°C in a decade or less.

• Steffen et al. (2004) – IGBP
– Systems theory suggests that complex systems can never be managed;

they can only be perturbed and the outcomes observed. Furthermore
many of these outcomes will be likely unpredictable … This property of
complex systems is manifest in the Earth System … Humans … cannot be
in a position to manage the Earth System …



• new journal:
«Modeling Earth Systems and Environment»

• How Geoscientists Think and Learn
• Eos, Vol. 90, No. 31, 4 August 2009

• The international geoscience school syllabus and its development by Chris King

Keele University, Keele, Staffordshire, ST5 5BG. 2015

Manifestations of “complexity” in earth systems: Turcotte, D.L., Modeling 
Geocomplexity: “A New Kind of Science”, in Earth & Mind: How Geologists 
Think and Learn about the Complex Earth, edited
by C. Manduca and D. Mogk, Geological Society of America, 2006.



TSUNAMI ή ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΚΥΜΑ



Κύμα είναι μια διαταραχή ενός μέσου (κατά κανόνα ελαστικού) που διαδίδεται στο χώρο έτσι 
ώστε να μεταφέρεται ενέργεια (όχι ύλη) και να παραμένει η μορφή του αμετάβλητη ή 
αναλλοίωτη.  Ουσιαστικά είναι μετατόπιση σημείων από τη θέση ισορροπίας τους.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

• Ένα κύμα μεταφέρει ΕΝΕΡΓΕΙΑ και ΟΡΜΗ

• Η διαταραχή : Y (x1,t1) = y(x2, t2) 
y = f(x + ut) y = f(t + x/u)

και η εξίσωση της κίνησης σε μια διάσταση περιγράφεται με μια 
Διαφορική εξίσωση

• Σύμφωνα κύματα (παραπλήσιας συχνότητας)
• Κυματοσυρμοί
• Σολιτόνιο κύμα 



α) Αυτά τα κύματα  είναι ανεξάρτητες  εντοπισμένες δυναμικές δομές που διαδίδονται χωρίς να μεταβάλλουν μορφή και 
ταχύτητα.
β) ΄Ενα τέτοιο κύμα διαδίδεται πάνω στην επιφάνεια του νερού ενός στενού και ρηχού καναλιού βάθους d με ταχύτητα ν, 
που αυξάνει όταν το πλάτος h του κύματος αυξάνει, 
γ) Μια   αρχική   μάζα   νερού   δημιουργεί   ανάλογα   με   το   μέγεθος   της ένα, δύο, ή περισσότερα μοναχικά κύματα.
δ) Τα μοναχικά κύματα διασταυρώνονται (αλληλεπιδρούν) χωρίς να υφίστανται καμία αλλοίωση.

• Το 1895, οι Ολλανδοί μαθηματικοί D.J. Korteweg και G. de Vries πρότειναν μια διαφορική 
εξίσωση με μερικές παραγώγους, για να «περιγράψουν την διάδοση περιοδικών κυμάτων 
πάνω στην επιφάνεια αβαθών καναλιών, της μορφής:

• ut + coux + Auux + Buxxx = 0
• Όπου u είναι η κάθετη μετατόπιση της ποσότητας του νερού, c0 η χαρακτηριστική ταχύτητα του μέσου διάδοσης (ταχύτητα 

των γραμμικών κυμάτων μεγάλου μήκους κύματος) και Α = 3co/2d, Β = co(d2/6‐To/(2ρg)] με Το την επιφανειακή τάση, ρ 
την πυκνότητα, d to βάθος του καναλιού και g την επιτάχυνση της βαρύτητας.

• εξίσωση Korteweg de Vries (KdV) ut + uuξ + δ2uξξξ = 0

• Η αριθμητική προσομοίωση της δυναμικής του συστήματος έδειξε ότι τα μοναχικά κύματα 
μεγάλου πλάτους ήταν ταχύτερα απ' αυτά με μικρό πλάτος και ότι οι αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ τους ήταν απόλυτα ελαστικές, έχοντας σα μοναδικό αποτέλεσμα μια μικρή 
καθυστέρηση φάσης. Η στιγμιαία ανάμιξη αυτών των κυμάτων δημιουργούσε περιοδικά 
την επανασύσταση  της αρχικής συνθήκης  (όχι με απόλυτη  ακρίβεια λόγω της 
καθυστέρησης φάσης) και η όλη δυναμική του συστήματος παρουσίαζε μια συμπεριφορά 
επαναφοράς (recurrence) στην αρχική συνθήκη. Οι Zabusky και Kruskal ονόμασαν αυτά τα 
μοναχικά κύματα σολιτόνια (μοναχόνια) για να τονίσουν από τη μια τον εντοπισμένο 
χαρακτήρα τους και από την άλλη τις σωματιδιακές τους ιδιότητες .



Στην πράξη όμως είναι δύσκολο να συναντήσει κανείς τις τέλειες ιδιότητες 
ενός μαθηματικού σολιτονίου. Στις φυσικές εφαρμογές χρησιμοποιούμε 
τον όρο ημισολιτόνιο για να περιγράψουμε μοναχικά κύματα με μεγάλο 
χρόνο ζωής και ικανοποιητική αντοχή στις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις 

και τις εξωτερικές διαταραχές.

• «Η έννοια του σολιτονίου μαζί μ' αυτήν του χάους και την πιο πρόσφατη 
έννοια της μορφοκλασματικής (fractal) διάστασης, αποτελούν σήμερα τις 
λέξεις κλειδιά για τη μη γραμμική δυναμική.   Η θεωρία  των σολιτονίων
είναι  η θεωρητική γλώσσα με την οποία αντιμετωπίζει κανείς φαινόμενα 
οργάνωσης και κυματικής διάδοσης σε μη γραμμικά μέσα. Όπως είναι και 
ιστορικά φυσιολογικό, η Υδροδυναμική είναι ένας κατ' εξοχήν χώρος 
εφαρμογής της θεωρίας των σολιτονίων και γενικώτερα της μη γραμμικής 
δυναμικής.  Μετά την παρατήρηση σολιτονικής διάδοσης σε αβαθή 
κανάλια, μπορεί κανείς να συναντήσει σολιτόνια σαν κύματα επιφανείας ή 
κύματα πυκνότητας  μέσα σε ωκεανούς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το 
σολιτόνιο της θάλασσας Andaman στην Ταυλάνδη. Οι πιο σημαντικοί τομείς 
είναι οι οπτικές ίνες». (Σ. Πνευματικός 1992)



Coccolithacae : Organic CaCo3 sedimentary strata of great 
geological significances. 

NANO BIO GEOLOGY
An example of Bio‐geo‐chemistry

micro-organisms of great geological significance. 
Essentially, they are small crystals of calcium carbonate, (mineral calcite)



Τα ιζηματογενή πετρώματα αν και αποτελούν 
μόνο το 5% του συνολικού όγκου των 
πετρωμάτων, καταλαμβάνουν το 75% της 
επιφάνειας του. Σημαντικό ρόλο στα 
ιζηματογενή πετρώματα παίζουν τα έμβια 
όντα, που υπάρχουν μέσα σ’ αυτά ως 
απολιθώματα.

Βιογεωχημεία



Είναι τα μόνα είδη 
πετρωμάτων που 
σχηματίζονται με υλικά 
παλαιοτέρων 
πετρωμάτων αλλά και 
βιογενή υπολείμματα, 
ολόκληρα ή θραύσματα 
αυτών. Αυτά τα βιογενή 
υπολείμματα λέγονται 
βιοκλάστες.



Τι είναι η globigerina
Η globigerina είναι ένα 
πλαγκτονικό πελαγικό 
τρηματοφόρο της 
οικογένειας Globigerinidae. 
Έχει τροχοσπειροειδές 
κέλυφος με σφαιρικούς 
θαλάμους και κάθε σφαίρα 
έχει μεγάλο στοματικό 
άνοιγμα. Ζει από το 
Παλαιόκαινο ως σήμερα.



Τι είναι οι κοκκόλιθοι
Οι κοκκόλιθοι είναι 
επίσης μικροοργανισμοί, 
που έχουν μεγάλη
γεωλογική σημασία.
Ουσιαστικά πρόκειται για 
μικρούς κρυστάλλους 
ανθρακικού ασβεστίου, 
δηλαδή ορυκτού 
ασβεστίτη, με

Εικόνα από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο



Περιβάλλον απόθεσης

Στις περιοχές της 
ωκεάνιας αβύσσου 
όμως, σε βάθος 
μεγαλύτερο από 3,5 
με 4 χιλιόμετρα, οι 
κοκκόλιθοι 
εξαφανίζονται, γιατί 
το άφθονο στα 
βαθιά νερά CO2 
αντιδρά μαζί τους 
και τους διαλύει.



Γεώσφαιρες και Βιόσφαιρα 

Vernadsky (1863‐1945) was the scientist who elaborated the concept of the biosphere. The originator of the 
modern theory of the Biogeochemistry. One of the greatest thinkers of history and philosophy of science.

According to Vernadsky, the Biosphere is the single greatest geological force on Earth, moving, processing, 

and recycling several billion tons of mass a year.

Vladimir Ivanovich Vernadsky (1863‐1945)

Ο Verdansky όριζε τη Βιόσφαιρα ως εξής: «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.»



«γεωφυσιολογία» ενός ζωντανού πλανήτη
• 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 λεγόμενη βιόσφαιρα. 

• Η ζωή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ανώτερου φλοιού, της 
επιφάνειάς του κυρίως και της ατμόσφαιρας, 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 αντίληψη για τον  υπεροργανισμό και η «Γαία» μπορεί να γίνει το 
εργαλείο σκέψης μας.



Φυσιολογία των οργανισμών

Η Φυσιολογία μελετά τις μηχανικές, φυσικές και 
βιοχημικές διαδικασίες των ζωντανών οργανισμών, 
προσπαθώντας να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο 
όλες οι δομές λειτουργούν σαν σύνολο

Το ίδιο καλά οργανωμένος είναι και ο πλανήτης μας στο σύνολο του με 
την αλληλοεπίδραση όλων των μερών του (υποσυστήματα) τις φυσικές,  
βιο-γεωχημικές διαδικασίες και τη συνεχή λειτουργία όλων των δομών 
του για εκατομμύρια χρόνια.



Δορυφορική εικόνα με το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής Σινά, με μορφή 
«φλεβών» και «αρτηριών» ή «νευρωνικού» δικτύου. (USGS‐Earth as Art).

Η ζωή είναι μια γεωλογική διεργασία.

Γεωφυσιολογία, γεωποικιλότητα  και 
βιοποικιλότητα.

(Από το οικοσύστημα στη ζωντανή Γη
Γεωβιοσύνολο)



Το θεωρητικό πλαίσιο μιας συνολικής κατανόησης και ερμηνείας της
γης συνοψίζεται ως εξής:

• ‐Το γήϊνο σύστημα είναι ανοιχτό και πολύπλοκο.

• Βρίσκεται δε σε μια κατάσταση διαρκούς ανισορροπίας, με εσωτερικές τάσεις
αυτορρύθμισης, αυτοοργάνωσης και δημιουργίας εξελικτικά “ανωτέρων” (πολυπλοκότερων) 
δομών.

• Η ύλη αποκτά ιδιότητες να σχηματίζει αυθόρμητα και απρόβλεπτα δομές (ενεργός ύλη).

• Στο γήϊνο σύστημα συνυπάρχουν καταστάσεις τάξης και αταξίας σε διαρκή εναλλαγή και 
δυναμική, μέσα από μια αέναη δράση ‐ αντίδραση των καταστάσεων αυτών

• Το γήϊνο σύστημα χαρακτηρίζεται από μη γραμμική συμπεριφορά.

• Τα διάφορα στοιχεία του γήϊνου συστήματος συνεργάζονται σε ένα κοινό πλαίσιο, όπου το 
κάθε στοιχείο επιτελεί μια λειτουργία σε συνδυασμό με τις λειτουργίες των άλλων στοιχείων.

• Το γήϊνο σύστημα χαρακτηρίζεται από την μη κανονική (μη περιοδική) συμπεριφορά των 
φαινομένων, που λαμβάνουν χώρα σ’ αυτά.



Άνθρωπος και Φύση

«υβριστικόν ζώον ο άνθρωπος» Πυθαγόρειοι

«κατά φύσιν άλογος (=παράλογος)» Ηράκλειτος

Αλλά
ιδιαίτερα ευφυής και πολυμήχανος (εφευρετικός)

Από τη  ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ στη ΝΟΟΣΦΑΙΡΑ
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ και η ΦΥΣΗ

• O άνθρωπος, αγνοεί τις συνέπειες των δυνατοτήτων του και 
των επεμβάσεων του στη Φύση. Δεν έχει επίγνωση των 
ειδικών σχέσεών του με τη φύση. Του λείπει η αναγκαία 
αυτογνωσία. Νομίζει πως είναι επισκέπτης του πλανήτη Γη 
και συμπεριφέρεται ως ξενιστής. Αγνοεί ότι είναι πια 
«παράγοντας της ίδιας της εξέλιξης».

• Λείπει η αυτογνωσία από τον άνθρωπο, για τις σχέσεις του με 
τη φύση. Θέλει να την υποτάξει ως κυρίαρχός της, δεν θέλει 
να συνεργαστεί μαζί της ως δημιούργημά της. Αγνοεί 
παντελώς τις καταστροφικές συνέπειες απ’ αυτή του τη 
συμπεριφορά απέναντι στη φύση. Έχει φτάσει μάλιστα ως το 
σημείο να δημιουργεί και σεισμούς από τη δική του 
αλλόφρονη δραστηριότητα. Πέρα από τους φυσικούς 
σεισμούς έχουμε σήμερα και τους ανθρωπογενείς σεισμούς.



5 εκατομμύρια χρόνια συνεχούς εξέλιξης
120.0000 χρόνια ευφυΐα του Homo Sapiens
7.000 κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης

250 χρόνια επιστημονικής  εποχής
150 χρόνια ραγδαίας τεχνολογικής επανάστασης

…………………………………… ?

Παλαιολιθικό εργαλείο                                              Σύγχρονος Πύραυλος



Мы живем на повороте в 
удивительную эпоху истории 
человечества… никогда в истории 
человеческой мысли идеи и 
чувства единого целого, причинной 
связи всех научно наблюдаемых 
явлений не имели той глубины, 
остроты и ясности, какой они 
достигают сейчас в ХХ столетии".

Вернадский В.И



• L. Margulis states in the foreword of the English version
of V.I. Vernadsky’s book The Biosphere that “Just as
all educated westerners have heard of Albert Einstein,
George (Gregor) Mendel, and Charles Darwin, so all
educated Russians know of V. I. Vernadsky”
(MARGULIS, 1998).

The Renaissance of V.I. Vernadsky
The Geochemical News 2005

Vladimir Ivanovich Vernadsky (1863‐1945)
Russian Geologist, Geochemist, Philoshoper



Γεωλόγος, Γεωχημικός, Φιλόσοφος

• Vernadsky’s intellectual interests were extremely broad:
• mineralogy and crystallography(*), geology and radiogeology, 

geochemistry and biogeochemistry, chemistry and biochemistry, 
pedology and hydrology, meteoritics, and the history of science and 
philosophy. 

• He belonged to the founders and pioneers of several of these disciplines 
and his original contributions to many of those fields had an important 
impact on their development.

Το Σπουδαίο βιβλίο του Vernadsky: «The Chemical 
Structure of the Earth’s Biosphere and Its Environment 
and Scientific Thought as a Planetary Phenomenon».

• (*) CRYSTALS ARE REGULAR GRAPHS

• Pierre Teilhard de Chardin (1881 – 1955)





ΝΟΟΣΦΑΙΡΑ
NOOSHERE

What is demonstrated, is the human mind, with a human cognitive capability, 
which Vernadsky called "noetic" capability. It's the same term that's used in the 
Greek, it comes from the Greek, and it's used interchangeably with the origin of 
poetry, and "noetic" is the same concept.

The Earth represents itself as a small particle in a gigantic 
Universe, a minute oasis where under some laws the conditions for 
life emerged, life which the Earth protects

“Inorganic Earth” ‐ Biosphere ‐ Nooshere
What next?

Από τα πολύπλοκα Γεωσυστήματα στα Βιολογικά και στον 
ΑΝΘΡΩΠΟ



ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΝΟΟΣΦΑΙΡΑΣ 

Η ενοποιημένη προσβάσιμη Γνώση

Αριστοτέλης 384‐322 π.X.

Baruch Spinoza,1632‐1677.
• η ενότητα όλων όσα υπάρχουν
• η κανονικότητα όσων συμβαίνουν
• η ταυτότητα πνεύματος και φύσης



ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΣΤΩΝ 

Denis Diderot
1713‐1784

Jean-Baptiste 
le Rond d'Alembert 
1717 –1783



ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΣΤΩΝ 

Mikhail Lomonosov 1711 –1765



Η πορεία της Νοόσφαιρας

• ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΓΛΩΣΣΑ –
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ –
ΓΡΑΦΗ – ΣΗΜΑΤΑ – ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ       
‐ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ και ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
(Τηλέφωνα – Ραδιόφωνα – Τηλεόραση  ….)

• ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  . . . . 



Το 
Internet
emails



Οι γενεές του Web
εποχή περιγραφή Πηγή	υπεραξίας

Προ-Web
1980’s

Επιτραπέζιοι Η/Υ υπολογισμοί σε ατομικό 
επίπεδο

Web1.0:90’s Αναρτηση Αρχειων
browser (περιηγητης)

διασύνδεση αρχείων

Web2.0: 00’s Κοινωνικός ιστος:
Επικοινωνια και 
Ανταλλαγη Εμπειριας ‐ Γνωσης

+ διασύνδεση ανθρώπων
Wikipedia
Koινωνια Γνωσης

Web3.0:10’s Σημασιολογικό Web: 
Η Οντολογια (Σημασιολογικο Δικτυο)
Μηχανικη Επεξεργασια Γνωσης

+ διασύνδεση εννοιών
Συλλογισμοι

Web4.0:20’s
?

Cloud : 
Νοοσφαιρα ?

+ διασύνδεση Οντων



Blogosphere. How blogs link to one another. Each blog is a white spot [Hurst 2005] 
The few large dots are massively popular sites. 
Blogs that share numerous cross citations form distinct communities (purple). 
Isolated groups that communicate frequently among themselves but rarely with others appear as 
straight lines along the outer edges [Sandbot, B‐L 2008]



Σημασιολογικός Ιστός

SYNTACTIC WEB: 
Δεδομένα /Λέξεις κλειδιά

SEMANTIC WEB:
Μεταδεδομένα
Σημασιολογική Αναζήτηση
Από μηχανές!



XML

<company>
<treatmentOffered>Physiotherapy</treatmentOffered>
<companyName>Agilitas Physiotherapy centre</companyName>
<staff>

<therapist>Lisa Davenport</therapist>
<therapist>Steve Matthews</therapist>
<secretary>Kelly Townsend</secretary>

</staff>
</company>

Πληροφορία γραμμένη σε 
xml: Μια δομημένη 
αναπαράσταση για 
μηχανές

Μεταδεδομένα : 
Δεδομένα για τα δεδομένα

Αποτελούν κομμάτι των 
δεδομένων σε φυσική 
γλώσσα



Το όραμα

• Οι ιστοσελίδες εμπλουτιζονται με δεδομένα (μεταδεδομένα)
προσπελάσιμα από μηχανές

• Τα μεταδεδομένα αυτά θα συνδέονται μεταξύ τους μέσω της 
σημασίας τους δημιουργώντας έναν παγκόσμιο, 
κατανεμημένο ιστό γνώσης

• οι μηχανές θα μπορούν να αξιοποιουν αυτόν τον ιστό γνώσης 
για την αυτόματη παραγωγή συμπερασμάτων 
μεσω συλλογισμων

• Το όραμα: Μια παγκόσμια, κατανεμημένη Βάση Δεδομένων 
• Διαθεσιμη σε ολους
• Μεσω της οποιας η Ανθρωποτητα λειτουργει ως Νοοσφαιρα!



Oραμα: Το Νοήμον Web

Τhe Semantic 
Web Stack



Τι …έρχεται !

Ενέργεια

Game Machine

Telephone

PC

DVD

Audio

TV
STBDVC

Σπίτι και
Δουλειά

S
m
a r
t

S
p
ac

e

Το Διαδίκτυο του Μέλλοντος
Internet of Things

Μεταφορές
Υγεία



Αναλογία με τον Ηλεκτρισμό

• 1880      Πρώτες εφαρμογές (σε εργοστάσια) 
Λίγα σπίτια (φώς)
Ανασφάλεια !                                                             

• 1920         Κυριεύει τα σπίτια (συσκευές)
Ενσωματώνεται παντού
« Ικανοποιητική» ασφάλεια

Σήμερα Το Διαδίκτυο βρίσκεται στο…1900 !



Που	είμαστε	σήμερα?
Το Web ως παιδι που αρχιζει να κανει 
νοημονες   συνειρμους συνδεοντας δεδομενα



Σήμερα, μεταβαίνουμε
από τα Μαθηματικά του Είναι (Δομες) (1950) 

στα Μαθηματικά του Γίγνεσθαι
(Λειτουργιες-Εξελιξη)

από τα Μαθηματικά των Yπολογισμών (1950) 
στα Μαθηματικά των Συλλογισμών

από τη Συντακτικη Πληροφορια (1950) 
στη Νοηματικη (Σημασιολογικη) Επεξεργασια



Αναλογια Νου‐Web
‐ Νους (Extended Mind) στο WWW
‐ Mind as a Statistician
‐ Ο Νους ως Web

‐ Επεξεργασια σε Φυσικη Γλωσσα

‐To Web ως Παγκοσμιος Νους
‐Η Οικολογια συμπληρωνεται με το Web
To Web ως Οικοσυστημα

(Το Περιβαλλον της Ζωης)



Ένα τυπικό λειτουργικό 
δίκτυο του ανθρώπινου 
εγκεφάλου το οποίο εξάγεται 
μέσω της τεχνικής FMRI.

Οι κόμβοι του δικτύου είναι 
χρωματισμένοι ανάλογα με 
τον βαθμό τους: κίτρινο=1, 
πράσινο=2, μπλε=3 
μάυρο>3.

Το λειτουργικό δίκτυο του Εγκεφάλου σε μακροσκοπική 
κλίμακα
Κόμβοι: τα voxels (                                   ) που προκύπτουν πειραματικά

Συνδέσεις: λειτουργική συνδεσιμότητα (στατιστικές συσχετίσεις μεταξύ των voxels)

33×3.475×3.475mm



Α) Σχηματική κάτοψη του 
κεφαλιού, με τις θέσεις των 
ηλεκτροδίων να παριστάνονται 
με μικρούς κύκλους

Β) Το γράφημα των υποκειμένων 
ελέγχου

C) γράφημα των ασθενών με 
Alzheimer

D) Το γράφημα των διαφορών 
των δύο ομάδων

Λειτουργικά Δίκτυα και Alzheimer

Γραφήματα



Το γράφημα των υποκειμένων ελέγχου είναι 
περισσότερο συνδεδεμένο

Λειτουργικά Δίκτυα και Alzheimer



Αναλογια Νου‐Web
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Αναλογία Νου‐Web
Ο Εγκέφαλος ως Web και το Web ως Global Mind



Η νοηματική επεξεργασία 
(αυτοματοποίηση των αλγοριθμικών συλλογισμών) 

απελευθερώνει την Ενόραση και 
τις Δημιουργικές Δυνάμεις 

φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους

Μας βοηθαει
στην Νοηματοδοτηση της ζωης μας



Από την Επικοινωνιόσφαιρα στην
Νοόσφαιρα

• Το ΕΙΝΑΙ και το ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ στη φιλοσοφία (σκέψη)

• ο άνθρωπος  δεν είναι το όλον, 

είναι ένα τμήμα του.

Από πού και πως εκπορεύεται η σκέψη ?



ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ του Κ. Αξελού 

• «Αυτό που επέρχεται δεν είναι ούτε κάποιος –θεός ή άνθρωπος– ούτε 
κάτι. Και το να πούμε ότι αυτό που επέρχεται, επέρχεται συστήνει μια 
βουβή ταυτολογία. Αυτό που επίκειται διαφεύγει των προσεγγίσεών 
μας που το επαναπροσεγγίζουν. Εκκρεμεί και μας κρατά σε 
εκκρεμότητα Περισσότερο κι από αινιγματικός ο λόγος αυτός είναι 
καταφατικός».

• «Προ αμνημονεύτων χρόνων, εγνωσμένα ή ανεπίγνωστα, η ανθρωπότητα 
άρχισε να αναζητά το μυστικό του ‘είναι’ και το διακύβευμα του 
‘γίγνεσθαι’. Δρώσες λέξεις‐κλειδιά έχουν αρθρωθεί και πήραν το δρόμο 
τους. Το ίδιο το επέρχεσθαι δεν μπορεί να εκτιναχθεί ούτε στο παρόν 
ούτε στο μέλλον. Προκαλεί και περικλείει ερωτήματα και απαντήσεις, 
ερμηνείες και δράσεις που παραμένουν όλες σε εκκρεμότητα».

• Από το τελευταίο βιβλίο του Κ. Αξελού με τίτλο Ce qui advient (Αυτό που επέρχεται) από τις 
εκδόσεις Les Belles Lettres, 2009, στη σειρά encre marine. Στα ελληνικά Εκδόσεις ΕΣΤΙΑΣ  
2011



Η εργασία της δικής μας γενιάς είναι η συμβολή: 
• Στην ψηλάφηση του επερχομένου 
• Στην Ανακατεύθυνση της σκέψης και δράσης
• Στην Υποδομή υποδοχής του επερχομένου

Τα νέα σημαντικά αποτελέσματα και ομιλίες
θα δοθούν από τη νέα γενιά η οποία θα 
λειτουργεί 

εμβαπτισμένη στη Νοόσφαιρα



Many of the most difficult problems facing society in the twenty‐first century concern 
interactions between humanity and the planet, including global warming, freshwater 
supply, energy supply, and natural hazards such as hurricanes and earthquakes,” they 
write. “Our ability as a society to deal effectively with these problems depends on 
raising a next generation of citizens, scientists, and decision makers who can think more 
insightfully about Earth and environment than did their parents and grandparents.” 
Earth and Mind II: A Synthesis of Research on Thinking and Learning 
in the Geosciences 

(2012) Edited by K. Kastens, and C.A. Manduca, 
GSA Special Paper 

The Earth is a complex system of 
complex systems



The basic idea behind the modern geoscientific approach is that a complex system is more 
comprehensible if viewed as a whole

A complex system is more comprehensible if 
viewed as a whole.

• In a holistic view Earth as a whole is considered as a System 
of Systems, in the theory of Chaos and Complexity, that is a 
Complex System, a new “Gaia”, an Active Planet or a “Living 
Planet”. 
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Δορυφορική φωτογραφία 
δόμων άλατος
«ανόργανη» Γη

600 πX Ομφαλός Δελφών
Δίκτυο Ανθρωπίνων Σχέσεων 

Σας ευχαριστούμε 
Για το ενδιαφέρον σας




