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Σήμερα οι Επιστήμες της Γης εξετάζουν τη δομή και λειτουργία του πλανήτη μας από μια εντελώς 

διαφορετική σκοπιά, ως σύνολο πλέον, ως ένα πολύπλοκο αυτό-οργανωμένο σύστημα συστημάτων, που 

αποτελείται από πολλά υποσύνολα, τα οποία αλληλεπιδρούν και αλληλοσυμπληρώνονται. Σε πολύ γενικές 

γραμμές τα γνωστά μας γεω-υποσύνολα είναι ο Πυρήνας της Γης, ο Μανδύας, η Λιθόσφαιρα με το Φλοιό 

και η Ατμόσφαιρα, με εντελώς διαφορετικές λειτουργίες και κυρίως κινητικότητα Μια ακόμη σημαντική 

και εξαιρετικά πολύπλοκη γεώσφαιρα, χωρίς σαφή όρια είναι η Βιόσφαιρα, όπως την όρισαν ο Ελβετός 

γεωλόγος Suess και ο Ρώσος γεωχημικός Vernadsky.  

 Ο Vladimir I. Vernadsky (1863-1945) είναι μια μεγάλη επιστημονική προσωπικότητα του 20ου 

αιώνα που έζησε σε μια ταραχώδη εποχή της προεπαναστατικής Ρωσίας, των δύο παγκοσμίων πολέμων και 

της μεγάλης οκτωβριανής επανάστασης. Ασχολήθηκε με θέματα ορυκτολογίας, κρυσταλλοδομής, κυρίως 

γεωχημείας, και θεωρείται ένας από τους κύριους θεμελιωτές της, κοιτασματολογίας ραδιενεργών ορυκτών 

και εμπλουτισμού του ουρανίου, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στο πυρηνικό πρόγραμμα της 

Σοβιετικής Ένωσης. Κυρίως όμως όρισε και ανέπτυξε την βιο-γεω-χημεία μελετώντας τη σχέση ανόργανης 

και οργανικής ύλης, την ανταλλαγή χημικών στοιχείων και ενώσεων μεταξύ ζώντων οργανισμών και του 

περιβάλλοντος. Έγινε μ’ αυτό τον τρόπο πρόδρομος της Οικολογίας, αλλά και πέραν αυτής, της αντίληψης 

της Ζώσας Γης, αφού ξεπέρασε τα στερεότυπα όρια μεταξύ ανόργανης και οργανικής ύλης. Ονόμαζε 

μάλιστα τα έμβια όντα κινητικά και πολυπλοκότερα πετρώματα, γήινα συστατικά. Ακαδημαϊκός, 

Καθηγητής στα πανεπιστήμια της Μόσχας και του Κιέβου με κλασική ελληνική παιδεία και υψηλού 

επιπέδου επιστημονική γνώση και σκέψη στη Γεωλογία, τις Φυσικές Επιστήμες και τη Φιλοσοφία. 

Ανέπτυξε προχωρημένες απόψεις για τα φυσικά φαινόμενα πέραν της εποχής του. Πέρασε στην αφάνεια για 

να τον ξανα-ανακαλύψει η σύγχρονη επιστήμη και να τον κατατάξει ανάμεσα στις μεγάλες μορφές, όπως 

του Δαρβίνου, τον Μέντελ τους μεγάλους Φυσικούς του 20 ου αιώνα. Ως φυσιοκράτης, εμπειριστής και 

φιλόσοφος κινήθηκε μεταξύ φυσιοκρατίας και ενός ιδιότυπου ιδεαλισμού, χωρίς να προσεγγίσει πλήρως τον 

διαλεκτικό υλισμό και φυσικά τον κυρίαρχο μαρξισμό της εποχής του, που έτεινε προς τον δογματισμό. 

Πιστεύοντας στις ικανότητες του ανθρώπου, ως συνόλου, και στην επιταχυνόμενη εξελικτική του πορεία, 

που στηρίζεται στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, της γνώσης και της επικοινωνίας πρότεινε μια ακόμη 

γεώσφαιρα σ’ αυτόν τον πλανήτη, τη Νοόσφαιρα.  

Ως Νοόσφαιρα σήμερα θα πρέπει να θεωρούμε, την ανθρώπινη εγκεφαλική λειτουργία, τη γλώσσα 

ως βασικό και θεμελιώδη τρόπο επικοινωνίας, τη γραφή και το βιβλίο, το ταχυδρομείο, την εξ αποστάσεως 

ανθρώπινη επικοινωνία και μετάδοση πληροφοριών και γνώσης,  την ενσύρματη και ασύρματη επικοινωνία, 

το ραδιόφωνο, την τηλεμετάδοση, το δορυφορικό δίκτυο επικοινωνιών, το διαδίκτυο….που αγκαλιάζουν το 

σύνολο του πλανήτη μας. Η νοόσφαιρα επεκτείνεται στην ανθρώπινη τεχνολογία και την κυριαρχία του 



ανθρώπινου είδους σε όλα τα βιοπεριβάλλοντα, στην συνεχή αλλαγή του περιβάλλοντος προς όφελος του 

(?), με όλους τους κινδύνους που περικλείει και την επιταχυνόμενη εξέλιξη του ανθρώπου ως είδος πέραν 

της βιολογικής. 

 

 

 

 

 

 

Βιογεωλογία: Η σημερινή επιστήμη στα χνάρια της σκέψης του Vernadsky 

 

Η στοιχειώδης εκπαίδευσή μας, τα στερεότυπά μας και η υπερεξειδικευμένη επιστήμη με τις μηχανιστικές 

αντιλήψεις της μας έχουν οδηγήσει στο να θεωρούμε τον ανόργανο κόσμο τελείως διαφορετικό από τον 

οργανικό. Ιδιαίτερα η έλλειψη γεωλογικών γνώσεων, αφού στη χώρα μας δεν διδάσκεται η γεωλογία 

αυτόνομα ούτε στην πρωτοβάθμια ούτε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και η αποσπασματική 

διδασκαλία της βιολογίας και το μικρό ενδιαφέρον της κοινωνίας για την κατανόηση των λειτουργιών του 

πλανήτη πάνω στον οποίο ζει, συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρούμε δηλαδή εντελώς 

διαφορετικές και ανεξάρτητες τις διαδικασίες της ανόργανης Γης και τις διαδικασίες της ζωής. Ακόμη όμως 

και σε μια έγκυρη εγκυκλοπαίδεια που προσφέρει βασικές γνώσεις, στο λήμμα για τα ιζηματογενή 

πετρώματα, για παράδειγμα, διαβάζουμε: «ιζηματικός κύκλος είναι κάθε βιοχημικός κύκλος, που 

ανταλλάσσει ένα ανόργανο υλικό μεταξύ της λιθόσφαιρας και της βιόσφαιρας» και διακρίνουμε την πρώτη 

και ουσιαστική σχέση ανόργανων πετρωμάτων και ζωντανών οργανισμών και την  ανταλλαγή υλικών 

μεταξύ τους στο πλαίσιο ενός ευρύτερου γεωλογικού ή γεωχημικού κύκλου.  Ονομάζεται γεωχημικός όταν 

εξετάζεται από τη σκοπιά της γεωλογίας και βιοχημικός κύκλος όταν μελετάται από την πλευρά της 

βιολογίας. Στην πραγματικότητα είναι μια βιογεωλογική διεργασία, τμήμα του ευρύτερου γεωλογικού 

κύκλου. Το ερώτημα που τίθεται είναι: ποια σχέση μπορεί να έχει η ζωή με το γεωλογικό κύκλο; Τι σχέση 

έχει με τα ανόργανα πετρώματα; 



Στην επιφάνεια της γης, σε κάθε κυβικό εκατοστό χώματος ή ιζήματος, ζουν μερικά δισεκατομμύρια 

βακτήρια, διαφόρων ειδών.  Η γεω-βιο-χημική αναεροβική τους δράση συνίσταται  στο να διασπούν 

δηλαδή την οργανική ύλη. Ο ρόλος τους στην εδαφογένεση είναι καθοριστικός, αφού χωρίς αυτά και γενικά 

χωρίς το πλήθος πολλών άλλων μικροοργανισμών στο χώμα, δεν θα υπήρχε έδαφος στον πλανήτη μας - 

όπως άλλωστε δεν υπάρχει σε άλλους πλανήτες - παρά μόνο μια νεκρή σκόνη ή κομμάτια ακατέργαστων 

πετρωμάτων και υπολειμμάτων μετεωριτών, οι ρεγκόλιθοι, όπως τους ονομάζουμε στη γεωλογία. 

Αναμφισβήτητα, πλανήτες χωρίς τέτοιες διεργασίες, χωρίς τέτοια γεω-βιο-χημικά εργοστάσια, είναι νεκροί 

πλανήτες. 

Ο αέρας επίσης περιέχει βακτήρια και άλλους μικροοργανισμούς, που αιωρούνται, προσκολλώνται 

στη σκόνη ή σε υδροσταγονίδια και άλλα σωματίδια, και μεταφέρονται με τον άνεμο. Ιδιαίτερα στα 

κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, κοντά μας, αναπτύσσονται όλοι αυτοί οι μικροοργανισμοί.  Τα 

βακτήρια ιδιαίτερα εισχωρούν στους ιστούς των φυτών, μπαίνουν στην κυκλοφορία τους και ξαναγυρνούν 

στην ατμόσφαιρα. Σε ύψος 3.000 μέτρων υπάρχουν πολύ λιγότερα βακτήρια και λέμε ότι η ατμόσφαιρα 

είναι καθαρή, αλλά μπορούμε να τα ανιχνεύσουμε και πέρα από τα 5.000 μέτρα υψόμετρο.  Τα βρίσκουμε 

στις κορυφές των βουνών, μέσα στους αιώνιους πάγους, στους κρατήρες ηφαιστείων, στο πεπτικό μας 

σύστημα, σε κάθε κυβικό εκατοστό νερού λίμνης, ποταμού και ωκεανού από την επιφάνεια μέχρι τη λάσπη 

του βυθού.   

Ο μικροβιακός πληθυσμός της θάλασσας αποτελείται από βακτήρια, φύκη, πρωτόζωα και μύκητες. 

Όλα αυτά είναι οι ακούραστοι εργάτες που μετασχηματίζουν οργανικές και ανόργανες ενώσεις και 

τροφοδοτούν με θρεπτικά υλικά τους θαλάσσιους οργανισμούς. Μ’ αυτό τον τρόπο βρίσκονται στην αρχή 

αλλά και στο τέλος της τροφικής αλυσίδας. Τέλος, πολλά είδη βακτηρίων έχουν άλλη μία χαρακτηριστική 

ιδιότητα που τα κάνει ακόμη πιο ισχυρά:  σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας, π.χ. μεγαλύτερες των 70οC, 

πέφτουν σε νάρκη (σπόρια) και αναβιώνουν όταν οι συνθήκες ξαναγίνουν ευνοϊκές. 

Τα θηλαστικά, όπως και τα υπόλοιπα ζώα, ζουν σε διαρκή συμβιωτική σχέση με μεγάλη ποικιλία 

ειδών και μεγάλους πληθυσμούς βακτηρίων. Τα βακτήρια μαζί με ορισμένα είδη πρωτόζωων, που 

αναπτύσσονται στο πεπτικό σύστημα των βοοειδών βοηθούν ουσιαστικά στην πέψη της κυτταρίνης των 

φυτών. 

Η στοματική μας κοιλότητα, το πεπτικό μας σύστημα και το δέρμα μας βρίθουν από εκατομμύρια 

βακτήρια, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες περισσότερο μας βοηθούν παρά προκαλούν προβλήματα. Οι 

οργανισμοί όλων των ειδών, και των ανθρώπων συμπεριλαμβανόμενων, συμβιώνουν με μικροοργανισμούς 

πολύ περισσότερους από τα ίδια τα κύτταρά τους. Τα βακτήρια έζησαν δισεκατομμύρια χρόνια χωρίς τον 

άνθρωπο και τα ζώα της ξηράς. Εμείς και τα υπόλοιπα ζώα και φυτά δεν μπορούμε να επιβιώσουμε χωρίς 

την συμβίωση με τα βακτήρια και πολλούς άλλους μικροοργανισμούς. Ορισμένα μόνο βακτήρια, όταν 

κατορθώσουν να μπουν σε ζωτικής σημασίας όργανα, εισχωρώντας από τις προστατευτικές μεμβράνες 

τους, συμπεριφέρονται ως παθογόνα, όπως τα βακτήρια της φυματίωσης στους πνεύμονες, οι 

σταφυλόκοκκοι παντού, ακόμη και στα οστά, οι μηνιγγιτιδόκοκκοι στον εγκέφαλο. Τα βακτήρια τα 

γνωρίζουμε κυρίως ως παθογόνους μικροοργανισμούς και αγνοούμε όλες τις άλλες σπουδαίες και ζωτικές 



διεργασίες που εκτελούν. Τα αθάνατα αυτά είδη, αφού διαιρούνται συνέχεια από τις πρώτες στιγμές της 

δημιουργίας τους στους αρχέγονους ωκεανούς, συμβάλλουν αποφασιστικά και ουσιαστικά στις κυριότερες 

βιοχημικές διεργασίες του πλανήτη. Αποτελούν τα μεγαλειώδη είδη αυτού του πλανήτη αφού κυριαρχούν 

για περισσότερα από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια σε όλα τα οικο-περιβάλλοντα της Γης. Έχουν αποστολή να 

αποικοδομήσουν και τους δικούς μας οργανισμούς και να τους επαναφέρουν σε απλούστερες χημικές 

ενώσεις με τις οποίες θα εμπλουτίσουν το χώμα.  Στο χώμα αυτά τα υλικά θα διασκορπιστούν και είτε θα 

ξαναμπούν στη διατροφική αλυσίδα, στο κυτόπλασμα των ίδιων των βακτηρίων, φυτών, μικροοργανισμών 

και μεγαοργανισμών, είτε θα οικοδομήσουν στοιχεία «ανόργανων» γεωλογικών μονάδων, όπως χώμα, 

ίζημα, λάσπη, ορυκτό, πέτρωμα. Τα βακτήρια αντιπροσωπεύουν τις πιο παλιές και τις πλέον επιτυχημένες 

μορφές ζωής σ’ αυτό τον πλανήτη. Είναι προσαρμοσμένα σε όλα τα είδη των περιβαλλόντων, καλύπτουν 

μια κλίμακα βιοχημικών διεργασιών ευρύτερη σε σύγκριση με άλλες ομάδες οργανισμών και είναι 

εκπληκτικά διαφοροποιημένα και άφθαρτα. 

Μια άλλη εντυπωσιακή ιδιότητα, μεταξύ πολλών άλλων, που παρουσιάζει μια κατηγορία 

βακτηρίων, τα λεγόμενα μαγνητοστατικά βακτήρια, είναι η δυνατότητα προσανατολισμού τους στο 

μαγνητικό πεδίο της Γης με τα μαγνητοσώματα που φέρουν. Τα πολύ μικρά, νανοδιαστάσεων, 

μαγνητοσώματα παρουσιάζουν  εξαιρετικά πολύπλοκη και θαυμαστή δομή για τόσο μικρούς 

μονοκυτταρικούς οργανισμούς. Η λειτουργία τους, που οφείλεται σε μια μαγνητικά επηρεαζόμενη 

πρωτεΐνη, τα συντονίζει και τα συγχρονίζει με τη Γη. Παρατηρούμε δηλαδή ακόμη μια καταπληκτική 

αλληλεπίδραση Γης-ζωής.  

 

Η ζωή ως γεωλογικός παράγοντας 

 

Τα ιζηματογενή πετρώματα, όπως προαναφέρθηκε, αν και αποτελούν μόνο το 5% του συνολικού 

όγκου των πετρωμάτων του γήινου φλοιού, καταλαμβάνουν το 75% της επιφάνειάς του και έχουν μια 

ιδιαιτερότητα, γιατί στο σχηματισμό τους σημαντικότατο ρόλο παίζουν τα έμβια όντα, τα φυτά και τα ζώα, 

και επιπλέον μέσα σ’ αυτά διατηρούνται οργανισμοί του παρελθόντος ως απολιθώματα. Τα ιζηματογενή 

πετρώματα είναι τα μόνα είδη πετρωμάτων που σχηματίζονται με υλικά προϋπαρχόντων πετρωμάτων, και 

των τριών μεγάλων κατηγοριών, σε επιφανειακές συνθήκες, ουσιαστικά στο χώρο που αποκαλούμε 

βιόσφαιρα. Σχηματίζονται από τις διεργασίες της ατμόσφαιρας και της υδρόσφαιρας με την ενεργότατη 

συμμετοχή της ζωής. Είναι σαφέστατα πετρώματα αλληλένδετων φυσικών, χημικών και κυρίως βιολογικών 

διεργασιών. 

Η διάβρωση όλων των ειδών των πετρωμάτων απελευθερώνει κομμάτια βράχων, χαλίκια, ψηφίδες, 

κρυστάλλους ορυκτών, χημικές ενώσεις και στοιχεία. Τα τελευταία διαλύονται στο νερό και μεταφέρονται 

από αυτό στις λίμνες και τους ωκεανούς. Τα φυτά της ξηράς, αλλά κυρίως φυτά και ορισμένα ζώα της 

θάλασσας, παραλαμβάνουν τα διαλυμένα στο νερό ορυκτά άλατα και τα εισάγουν στην τροφική αλυσίδα. 

Ορισμένοι οργανισμοί τα αποσυνθέτουν και τα αποβάλλουν ως απορρίμματα πάλι στο έδαφος, όμως άλλοι 

μικροοργανισμοί, κυρίως εκείνοι που δημιουργούν κελύφη από τα ανόργανα υλικά, τα αποθέτουν σε 



μεγάλες ποσότητες μαζί με άλλα υλικά στους βυθούς των ωκεανών και των λιμνών και δημιουργούν 

εκτεταμένες ιζηματογενείς αποθέσεις. 

Τα τρηματοφόρα είναι πρωτόζωα, ριζόποδα, πολύ μικρών διαστάσεων, με 0,1 έως 12 χιλιοστά 

διάμετρο, που ζουν κατά εκατομμύρια στις θάλασσες.  Τα κελύφη τους, που φέρουν τρύπες (τρήμα = οπή) 

από θάλαμο σε θάλαμο, είναι το χαρακτηριστικό τους γνώρισμα, στο οποίο οφείλουν και το όνομά τους. 

Άλλα από αυτά τα πλαγκτονικά είδη προσαρμόζονται και ζουν σε ψυχρές και άλλα σε θερμές θάλασσες, 

όταν πεθαίνουν συσσωρεύονται στους πυθμένες σχετικά ρηχών θαλασσών, κατά πολύ μεγάλες ποσότητες 

και σιγά-σιγά σχηματίζουν ιζήματα μεγάλου πάχους. Τέτοια ιζήματα, που στο πέρασμα του γεωλογικού 

χρόνου και κάτω από το βάρος υπερκείμενων άλλων ιζημάτων μετατράπηκαν σε ιζηματογενή πετρώματα, 

γνωρίζουν πολλά οι γεωλόγοι. Το πιο γνωστό ίσως πέτρωμα αυτού του είδους είναι ο νουμμουλιτικός ή 

νουμμουλιτοφόρος ασβεστόλιθος, ένα από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των 

πυραμίδων της Αιγύπτου. Στην Ελλάδα, σε νουμμουλιτοφόρο ασβεστόλιθο έχει δημιουργηθεί το σπήλαιο 

της Μαρώνειας στη Θράκη. Οι νουμμουλίτες ήταν από τα πιο μεγάλα τρηματοφόρα, μέχρι μεγέθους φακής, 

ορατά και με γυμνό μάτι, που έζησαν στις θάλασσες πριν από 50 περίπου εκατομμύρια χρόνια, κατά τις 

γεωλογικές περιόδους που ονομάζονται Ηώκαινος και Ολιγόκαινος. Οι μεγαλύτεροι σε μέγεθος 

νουμμουλίτες στον κόσμο αναφέρεται ότι περιέχονται στους ασβεστόλιθους που βρίσκονται στο Καστέλι 

του νομού Χανίων. 

Τα Τρηματοφόρα των μεγάλων βαθών, που αποτελούν και το 96% του συνόλου, ζουν μέσα στις 

λάσπες των σκοτεινών πυθμένων, συμβιώνουν με τα βακτήρια και τρέφονται με αυτά. Ζουν σε ένα 

περιβάλλον που από μόνο του αποτελεί ένα τεράστιο γεω-βιοχημικό εργαστήριο. Δανείζουν τα κελύφη τους 

κατά πολύ μεγάλες ποσότητες για τη δημιουργία ιζημάτων και ιζηματογενών πετρωμάτων. Δεσμεύουν 

διοξείδιο του πυριτίου, τη θεμελιώδη ύλη του ανόργανου κόσμου, από το θαλάσσιο περιβάλλον, για να την 

επιστρέψουν πάλι στο γήινο φλοιό. Πολλά είδη παρουσιάζουν σημαντικό μεταβολισμό του σιδήρου. Τον 

παραλαμβάνουν με την τροφή τους και τον αποβάλλουν ως λάσπη μέσα στα ιζήματα. Αυτά τα είδη των 

τρηματοφόρων μαζί με άλλα είδη βακτηρίων, τα σιδηροβακτήρια, παίζουν ουσιαστικό ρόλο στη γένεση 

κοιτασμάτων. Η δημιουργία λοιπόν κοιτασμάτων δεν είναι πάντα μόνο γεωλογική διεργασία, αλλά πολλές 

φορές είναι και βιολογική, δηλαδή μια βιογεωλογική διεργασία.  Μέσα σ’ αυτή τη λάσπη απεκκρίνουν και 

οργανικές ουσίες, οι οποίες συμμετέχουν στη δομή των ιζημάτων. 

Ένα άλλο είδος τρηματοφόρου φέρει το όνομα Γκλομπιγκερίνα (Globigerina), που τροφοδοτεί 

επίσης τους πυθμένες των βαθιών θαλασσών με χιλιάδες τόνους υλικού και δημιουργεί στη θαλάσσια 

άβυσσο τη γνωστή ιλύ των γκλομπιγκερινών.  Ενδεικτικά, για να αντιληφθεί ο μη ειδικός το μέγεθος και τις 

ποσότητες αυτών των υλικών, τονίζεται ότι η ιλύς των γκλομπιγκερινών καταλαμβάνει στους πυθμένες των 

θαλασσών έκταση ίση με το ¼ της γήινης επιφάνειας. Πρόκειται δηλαδή για διεργασίες και υλικά που 

ανακυκλώνονται σε καθημερινή βάση στους ωκεανούς με την παρέμβαση ζωικών οργανισμών, στο παιχνίδι 

της εναλλαγής ζωής και θανάτου. 

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με την ιλύ των κοκκολίθων.  Οι κοκκόλιθοι είναι ακόμη μικρότεροι 

οργανισμοί, αλλά με μεγάλη γεωλογική σημασία. Ουσιαστικά, είναι κρύσταλλοι ανθρακικού ασβεστίου, 



δηλαδή του ορυκτού ασβεστίτη, μεγέθους 2 έως 20 εκατομμυριοστά του μέτρου, προϊόντα μεταβολισμού 

πολύ μικρών πλαγκτονικών οργανισμών, των κοκκολιθοφόρων. Είναι νανοκρύσταλλοι και θεωρούνται 

νανοαπολιθώματα. Η αναγνώριση και η μελέτη τους κατέστη δυνατή σχετικά πρόσφατα, μετά τη χρήση 

ισχυρών ηλεκτρονικών μικροσκοπίων. Τα κοκκολιθοφόρα είναι μονοκύτταροι φυτικοί οργανισμοί και ένα 

λίτρο θαλασσινού νερού μπορεί να περιέχει και 30 εκατομμύρια άτομα. Ίσως δεν το γνωρίζουμε, αλλά όταν 

κολυμπώντας καταπίνουμε έστω και μικρές γουλιές θαλασσινού νερού, βάζουμε στον οργανισμό μας 

μερικές χιλιάδες ή και εκατομμύρια άτομα αυτών των φυτοπλαγκτονικών οργανισμών. Η λάσπη των 

κοκκολίθων, με ποσοστό κοκκολίθων γύρω στο 30%, κατακάθεται στους πυθμένες ρηχών και βαθιών 

θαλασσών και συμμετέχει στη δημιουργία ιζηματογενών πετρωμάτων. Στις περιοχές της ωκεάνιας 

αβύσσου, σε βάθος μεγαλύτερο από 3,5 με 4 χιλιόμετρα, οι κοκκόλιθοι εξαφανίζονται, γιατί το άφθονο στα 

βαθιά νερά διοξείδιο του άνθρακα αντιδρά μαζί τους και τους διαλύει. Ίσως φανεί παράξενο, αλλά υπάρχει 

σήμερα εφαρμοσμένη γεωλογική εξειδίκευση για τη μελέτη αποκλειστικά των κοκκολίθων, στο πλαίσιο της 

μικροπαλαιοντολογίας, με σημαντική συμβολή στην αναζήτηση κοιτασμάτων πετρελαίου. 

Τα πρωτόζωα τρηματοφόρα,  δηλαδή ζώα, τα κυανοφύκη, τα διάτομα, δηλαδή φυτά, και τα βακτήρια, 

όλα μαζί τροφοδότησαν σε οργανική ύλη, κατά το γεωλογικό παρελθόν και σε διάφορες φάσεις της 

ιστορίας της Γης, τα ιζηματογενή πετρώματα για να δημιουργηθεί το πετρέλαιο. Μεγαλύτεροι θαλάσσιοι 

οργανισμοί, όπως μαλάκια, οστρακώδη ή κοράλλια, είχαν πολύ μικρότερη συμμετοχή στη δημιουργία του 

πετρελαίου, ή καλύτερα των διαφόρων τύπων πετρελαίου, γιατί κάθε κοίτασμά του δημιουργήθηκε σε 

διαφορετικό περιβάλλον, σε διαφορετική γεωλογική εποχή και παρουσιάζει διαφορές ως προς τη σύστασή 

του.  Έτσι οι διάφοροι τύποι πετρελαίων έχουν τα δικά τους ξεχωριστά χαρακτηριστικά, αλλά και βασικές 

ομοιότητες. Από χημική άποψη το πετρέλαιο είναι μια εξαιρετική σύνθεση υδρογονανθράκων, οι οποίοι με 

τη σειρά τους αποτελούνται κατά βάση από άτομα άνθρακα και υδρογόνου σε πολλούς συνδυασμούς, όπου 

παρεισδύουν και άλλα στοιχεία, όπως άζωτο (N), οξυγόνο (O) και θείο (S). Υπάρχει άφθονο στο φλοιό της 

Γης σε μορφή αερίου, υγρού, στερεού. Το πετρέλαιο χαρακτηρίζεται ως ορυκτό, ανόργανο υλικό, οργανικής 

όμως προέλευσης. 

 Η μελέτη με πολωμένο φως των χημικών ενώσεων που απαρτίζουν το πετρέλαιο έδειξε ότι η 

συντριπτική τους πλειοψηφία έχει βιογενή προέλευση.  Οι οργανικές του ενώσεις είναι οι υδρογονάνθρακες, 

τα γνωστά μας σάκχαρα καθώς και η κυτταρίνη, οι πρωτεΐνες ή αμινοξέα, τα λίπη και τα λιπαρά οξέα, τα 

πολύ γνωστά μας λιπίδια, και διάφορες χρωστικές. Οι ζωντανοί οργανισμοί από μόνοι τους δεν παράγουν 

πετρέλαιο, αλλά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να φτάσει η φύση σ’ αυτό το «τελικό προϊόν», 

λειτουργούν μακροχρόνιες βιολογικές διεργασίες με τη συμμετοχή βακτηρίων, φυσικές και χημικές 

μεταβολές, δηλαδή ένα σύνολο γεωλογικών διεργασιών. Η βακτηριακή δράση είναι ικανή να μετατρέψει τα 

οργανικά υπολείμματα σε ένα είδος πρωταρχικού πετρελαίου. 

Οι πορφυρίνες, σύνθετοι υδρογονάνθρακες πολλών τύπων πετρελαίων, σχηματίζονται από τη 

χλωροφύλλη και την αιμίνη, δηλαδή την κόκκινη χρωστική του αίματος των ζώων που συμμετέχουν στη 

σύνθεσή του.  Τι σύμπτωση, το «πολυτιμότερο αγαθό» του 20ου και του 21ου αιώνα, που όσοι (λίγοι) το 

κατέχουν αισθάνονται οικονομικά και πολιτικά ισχυροί και όσοι το χρειάζονται προσπαθούν να το 



αποκτήσουν με κάθε μέσο, ακόμη και με πόλεμο, «βάφεται» συχνά κόκκινο από την ίδια ουσία του αίματος, 

την αιμίνη, σήμερα όμως αποκλειστικά με ανθρώπινη. 

Ανάλογες με το πετρέλαιο συνθήκες δημιουργίας έχουν οι λιθάνθρακες, ο λιγνίτης και η τύρφη.  

Δημιουργήθηκαν κυρίως από φυτά σε ηπειρωτικές συνθήκες. Οι λιθάνθρακες κυρίως στη μακρινή περίοδο 

του Λιθανθρακοφόρου, πριν από 300 με 350 εκατομμύρια χρόνια, σχηματίστηκαν από τα εκτεταμένα δάση 

πτεριδόφυτων. Ο ξυλίτης δημιουργήθηκε από μεγάλα δένδρα νεότερων γεωλογικών εποχών και ο λιγνίτης 

από ποώδη βλάστηση μέσα σε λίμνες. Ο λιγνίτης της Πτολεμαίδας, που τροφοδοτεί τα εργοστάσια 

ηλεκτροπαραγωγής της χώρας μας έχει ηλικία μόνο 2-3 εκατομμυρίων χρόνων. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ένας άλλος πολύ σημαντικός βιο-γεω-χημικός κύκλος, ο κύκλος 

του άνθρακα, στον οποίο συμμετέχουν το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας, τα ηφαίστεια με τα αέριά 

τους, τα ανθρακικά πετρώματα, το πετρέλαιο και οι γαιάνθρακες, οι ωκεανοί με τους ζωντανούς 

οργανισμούς τους, τους κοραλλιογενείς υφάλους και το φυτοπλαγκτόν, τα βακτήρια, τα φυτά και τα ζώα της 

ξηράς, τα τέλματα, το χώμα και ο βούρκος. Από την αγροτική και κυρίως τη βιομηχανική επανάσταση και 

μετά συμμετέχει και ο άνθρωπος με τις ποικίλες δραστηριότητές του. Με τη βιομηχανία, τα αυτοκίνητα και 

γενικά με όλες τις μηχανές εσωτερικής καύσης, ο άνθρωπος καθίσταται ένας σημαντικός γεωλογικός 

παράγοντας που επιταχύνει τον κύκλο του άνθρακα.   

Οι μεγάλες ποσότητες άνθρακα είναι δεσμευμένες στα ανθρακικά πετρώματα του φλοιού, σχεδόν το 

99% της παγκόσμιας ποσότητάς του.  Συγκρινόμενος μ’ αυτά τα γιγαντιαία αποθέματα, ο άνθρακας της 

ατμόσφαιρας, των ζωντανών οργανισμών και των ωκεανών είναι ελάχιστος, αλλά πολύ σημαντικός.  Κατά 

την ολόκαινη εποχή, πριν από 7.000 χρόνια και κυρίως κατά τα 200 τελευταία χρόνια, η νέα γεωλογική 

δύναμη, που αυτοαποκαλείται άνθρωπος, προσπαθεί να αποδεσμεύσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες 

ποσότητες άνθρακα από τα ιζηματογενή πετρώματα προς την ατμόσφαιρα. Καταβάλλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια να περιορίσει τα δάση και κατά συνέπεια να ελαττώσει τη δεσμευόμενη ποσότητα διοξειδίου 

του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, επεμβαίνοντας έτσι δυναμικά στον κύκλο του άνθρακα, διαταράσσοντάς 

τον σε βάρος της ζωής. Σήμερα, αυτό είναι το πιο σημαντικό οικολογικό μας πρόβλημα παγκοσμίων 

διαστάσεων. 

Οι ζωντανοί οργανισμοί δημιουργούν ή συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία ιζηματογενών 

πετρωμάτων, τα οποία διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να δημιουργηθούν, πετρώματα τα οποία υπάρχουν 

στη Γη και απουσιάζουν ολοκληρωτικά από άλλους πλανήτες.  Αυτοί που σχεδιάζουν να βρουν ίχνη ζωής 

στους κοντινούς μας πλανήτες μέσα από πολυδάπανα προγράμματα θα ήταν πιο συνετό να αναζητήσουν 

πρώτα ιζηματογενή πετρώματα ή τα ανάλογά τους παρά έστω και ένα μεμονωμένο βακτήριο. Οι 

κοραλλιογενείς ύφαλοι, που πρώτος τους μελέτησε συστηματικά και επιστημονικά ο Κάρολος Δαρβίνος, 

είναι ίσως το πιο προσιτό, για έναν μη ειδικό, παράδειγμα δημιουργίας ανθρακικών πετρωμάτων από τα 

πανέμορφα κοράλλια των καθαρών θαλασσών. Πάνω στους υφάλους αυτούς, που χτίζονται σταδιακά από 

αλλεπάλληλες θανατοκοινωνίες αυτών των οργανισμών, αναπτύσσεται βλάστηση, ποικιλόμορφη ζωή και 

πολλές φορές ανθρώπινη παρουσία. Τα δέλτα των ποταμών επίσης, με τον οργανικό-ανόργανο βούρκο τους, 

τα φυσικά φράγματα φυτών, με τις έντονες βακτηριακές διεργασίες τόσο στην ξηρά όσο υπόγεια και 



υποθαλάσσια, προεκτείνονται μέσα στη θάλασσα και δημιουργούν βιογενή ιζήματα και μοναδικά 

ιζηματογενή πετρώματα. 

Οι διεργασίες του έμβιου μικρόκοσμου έχουν μεγάλη γεωλογική σημασία.  Είναι το ανάλογο του 

μαθηματικού κανόνα: απείρως μικρός αριθμός πολλαπλασιαζόμενος με απείρως μεγάλο δίνει ως 

αποτέλεσμα απείρως μεγάλο αριθμό. Απείρως μικροί οργανισμοί σε απείρως μεγάλο αριθμό αποτελούν μια 

τεράστια γεωλογική δύναμη και δημιουργούν τεράστιες ποσότητες πετρωμάτων. Αυτό που επίσης είπε ο 

ποιητής με τη δική του γλώσσα, «αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας». 

Στο γεωλογικό κύκλο ο παράγοντας ζωή είναι σημαντικότατος και για να λειτουργεί αυτός ο 

πλανήτης για δισεκατομμύρια χρόνια, όπως λειτουργεί, πρέπει όλοι οι μηχανισμοί του να λειτουργούν 

ταυτόχρονα και κανονικά.  Δεν θα ήταν υπερβολή αν ισχυριζόμαστε ότι σε περίπτωση που εξαφανιζόταν η 

ζωή από τον πλανήτη Γη, αφαιρούνταν δηλαδή αυτός ο ουσιαστικός γεωλογικός παράγοντας, δεν θα ήταν 

ίδια πια η συμπεριφορά των άλλων επιμέρους μερών του.  Η σύσταση και συμπεριφορά της ατμόσφαιρας 

δεν θα ήταν ίδια. Η φόρτιση της λιθόσφαιρας με ιζηματογενή πετρώματα θα ελαττωνόταν.  Οι ωκεανοί θα 

άλλαζαν συνήθειες, θα γέμιζαν από άλατα και θα διατάραζαν τον υδρολογικό κύκλο.  Οι τεκτονικές πλάκες 

θα επιτάχυναν την κίνησή τους και κατά συνέπεια θα προκαλούσαν περισσότερους και ισχυρότερους 

σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις, ή θα την επιβράδυναν και ο πλανήτης θα οδηγούνταν σε γεωλογικό 

μαρασμό ή θάνατο, όπως συμβαίνει σε άλλους πλανήτες. Αλλά η ζωή σε πείσμα πολλών αντιξοοτήτων, 

ενδογενών και εξωγενών, δεν εξαφανίζεται συνολικά ούτε δείχνει σημάδια ότι θα εξαφανιστεί στο μέλλον, 

αλλά ως τμήμα του γεωλογικού μηχανισμού εξακολουθεί να λειτουργεί θαυμάσια και να συνεξελίσσεται με 

τη Γη, συγκροτώντας το υπερσύνολο Γαία.  

 Η Γη ως σύνολο και η ζωή ως μια έκφρασή της μεταβάλλονται με το χρόνο, αλλάζουν και 

εξελίσσονται μαζί, σε μια κοινή πορεία. Πολλά είδη εξαφανίζονται, ή σωστότερα αντικαθίστανται από 

άλλα, όταν οι περιβαλλοντικές συνθήκες μεταβάλλονται.  Η ίδια η Γη επουλώνει ακόμη και τα βαριά 

τραύματά της, όταν τραυματιστεί από ισχυρό εξωτερικό παράγοντα, όπως είναι για παράδειγμα η πτώση 

ενός μεγάλου αστεροειδούς. Αντιδρά αργά αλλά σταθερά, όταν διαταραχθεί η ισορροπία από εσωτερική 

δική της αιτία, αν για παράδειγμα ένας μηχανισμός υπερλειτουργήσει ή υπολειτουργήσει, αν ένα είδος, 

όπως πιθανόν οι δεινόσαυροι με το μέγεθός τους ή οι άνθρωποι, αρχίζουν να διαταράσσουν λεπτές 

ισορροπίες του γήινου συστήματος, αν εκδηλωθεί ισχυρή και ασυνήθιστα μεγάλη περίοδος ηφαιστειακών 

εκρήξεων. Πολλά είδη είναι εύθραυστα και σίγουρα δεν θα ανταπεξέλθουν σε νέες συνθήκες και θα 

εξαφανιστούν, όπως εκατομμύρια άλλα είδη εξαφανίστηκαν στο παρελθόν, η ζωή όμως στο σύνολό της 

παραμένει σταθερή και πολύ «ζωντανή». Η ζωή ως σύνολο, ανεξάρτητα από τις επιμέρους μορφές που 

παίρνει, παρουσιάζει αξιοθαύμαστη αντοχή, θέλει να υπάρχει και να συνεχίζει να επιβιώνει και το 

κατορθώνει απέναντι σε κάθε αντιξοότητα. 

Πώς λειτουργεί η Γη μας, ο μεγάλος οίκος μας, ως ανόργανο-οργανικό σύνολο, η ζωή, οι κοινωνίες 

φυτών και ζώων, η ιστορία;  Πώς λειτουργούμε εμείς μέσα σ’ αυτό το υπερσύνολο, ως βιολογικά όντα και 

ως κοινωνίες; Όλα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως δείχνουν κίνηση και αλλαγή, κίνηση και διαρκή 

μεταβολή, ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο γήινο μεγασύστημα, είτε το δούμε από την 



πλευρά των επιμέρους υποσυστημάτων του, όπως του κύκλου του νερού, του κύκλου των πετρωμάτων, είτε 

και της ίδιας της ζωής. 

Βλέπουμε πολύπλοκες δομές γύρω μας, δομημένες από απλά στοιχεία, πολύπλοκες καταστάσεις στο 

περιβάλλον μας αλλά και στην κοινωνία μας και νιώθουμε ότι αδυνατούμε να τις εξηγήσουμε και να τις 

κατανοήσουμε. Στην πραγματικότητα, μέχρι πρόσφατα, η κατακερματισμένη επιστημονική προσπάθεια δεν 

ήταν προσανατολισμένη στην ολιστική κατανόηση της πολυπλοκότητας της Φύσης.  Δεν μπορούσαμε να 

μιλάμε για συνολική επιστημονική ερμηνευτική σκέψη, αλλά για γνώση των επιμέρους φαινομένων και 

προβλημάτων.  Οι νόμοι που προσπαθούν να περιγράψουν τις λειτουργίες της φύσης είναι απλοί, αλλά η 

φύση είναι πολύπλοκη. 

Ο άνθρωπος ως βιολογικό ον είναι ένας ασήμαντος γεωλογικός παράγοντας. Δεν συνεισφέρει και 

πολλά στις γεωλογικές διεργασίες, σχεδόν τίποτα σε σύγκριση με τον υπόλοιπο βιόκοσμο. Αντίθετα, τα 

φυτά, τα πανταχού παρόντα και αδιάκοπα εργαζόμενα βακτήρια, τα τρηματοφόρα και άλλα ασπόνδυλα ζώα, 

που όπως προαναφέρθηκε προσφέρουν τα μέγιστα στη δημιουργία ιζηματογενών πετρωμάτων, το πολύτιμο 

πλαγκτόν και η καταπληκτική βιοποικοιλότητα όλων των ζωικών οργανισμών συμμετέχουν δραστήρια, 

ποιοτικά και κυρίως καθοριστικά στις λειτουργίες πολλών γήινων υποσυστημάτων. Ακόμη και ανάμεσα στα 

θηλαστικά, στα οποία ανήκει, ο άνθρωπος είχε μικρή συμμετοχή στην ανταλλαγή  αερίων με την 

ατμόσφαιρα, σε προσφορά περιττωμάτων, μηδαμινή έως καθόλου συμμετοχή στο μεγάλο γήινο σύστημα, 

τον ωκεανό, σ’ ολόκληρη τη σύντομη χρονικά βιολογική του διαδρομή στα χερσαία οικοσυστήματα αυτού 

του πλανήτη. Ως είδος είναι ένας πολύ νέος και απροσάρμοστος ακόμη κάτοικος  της επιφάνειας της Γης, 

μόλις 70.000 με 150.000 χρόνια ένοικος, ενώ με τους προγόνους του, με τις μικρές και ασήμαντες 

ολιγομελείς ομάδες του, που δεν ξεχώριζε από τα υπόλοιπα ζώα, φτάνει τα 1,5 εκατομμύρια χρόνια της 

ιδιαίτερα μικρής συμμετοχής του στις λειτουργίες του βιόκοσμου.  

 Η δραστηριότητά του όμως και η επέμβασή του στα περιβάλλοντα στα οποία ζει και αναπτύσσεται 

καταγράφεται σταδιακά αυξανόμενη και κλιμακούμενη από την αγροτική επανάσταση και μετά, πριν από 6-

7.000 χρόνια, εξαιτίας της συνεχούς και ραγδαίας πληθυσμιακής αύξησής του και της δημιουργίας του 

τεχνολογικού πολιτισμού του κυρίως, που του επιτρέπει να επεμβαίνει στο περιβάλλον του, ιδιαίτερα 

δραστικά μερικές φορές και σε παγκόσμια κλίμακα πλέον. Μεγάλη καμπή αυτής της πορείας αποτελεί η 

βιομηχανική επανάσταση. Αν σ’ αυτή την εξέλιξη υπήρχε μόνο ο παράγοντας υπερπληθυσμός,  πάλι ο 

άνθρωπος ως ζωικός οργανισμός θα παρέμεινε μια μικρή γεωβιολογική συνιστώσα. Η γεωλογική του 

δύναμη, που τείνει να γίνει υπερδύναμη, είναι έμμεση, είναι αποτέλεσμα της ευφυούς και δυναμικής 

παρέμβασής του στην ατμόσφαιρα, το φλοιό και την υδρόσφαιρα. Δεν έχει την ικανότητα φυσικά, ούτε ως 

σενάριο επιστημονικής φαντασίας, να μεταβάλλει λειτουργίες του εσωτερικού της Γης ή του φλοιού, να 

επηρεάζει το μαγνητικό πεδίο, αφού δεν γνωρίζει ακόμη πώς παράγεται, να επιβραδύνει ή να επιταχύνει τις 

κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών και γενικά να μεταβάλλει τα κύρια και σπουδαιότερα γήινα 

λειτουργικά συστήματα. Κατόρθωσε όμως να αντλεί τα ορυκτά καύσιμα από τις «αποθήκες» του γήινου 

φλοιού και με αυτά να επηρεάζει την εξαιρετικά ευαίσθητη ατμόσφαιρα. Μέσα σε εκατό χρόνια 

ανακάλυψε, επεξεργάστηκε και χρησιμοποίησε πολύ μεγάλες ποσότητες πετρελαίου, για τις οποίες η Γη 



δαπάνησε δεκάδες και εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια για να τις δημιουργήσει και να τις αποθηκεύσει με 

τις ιδιαίτερα αργές διεργασίες της και με τη λειτουργική συμμετοχή όλων των υποσυστημάτων της. 

Απελευθερώνει από το φλοιό με πολύ γρήγορούς ρυθμούς μεγάλες ποσότητες άνθρακα και επεμβαίνει στον 

κύκλο του άνθρακα δυναμικά. Η κατανάλωση ενέργειας από τον άνθρωπο, που συνέχεια αυξάνεται και 

τείνει να γίνει υπερκατανάλωση, ίσως είναι το μεγαλύτερο μέγεθος της ανθρώπινης δραστηριότητας και 

επέμβασης σ’ αυτόν τον πλανήτη. Αν μη τι άλλο, φαίνεται ότι εισέρχεται, αρχικά ως μία  μέτρια ακόμη  

γεωλογική δύναμη στους κύκλους των φυσικοχημικών, βιολογικών και γενικά των γεωλογικών διεργασιών, 

βίαια όμως που επεκτείνεται με εξαιρετικά ταχείς ρυθμούς. Οι ανθρωπογενείς χρόνοι παρέμβασης στο 

περιβάλλον και οι αντίστοιχοί τους ρυθμοί από πρώτη ματιά φαίνεται ότι δεν συγκρίνονται με τις αργές 

φυσιολογικές γεωλογικές διεργασίες, γιατί είναι εξαιρετικά γρήγοροι, υπερβολικά ταχείς.  Γι’ αυτό και οι 

συνέπειές τους είναι άμεσες και φαίνονται πρώτα στο πιο ευαίσθητο γήινο σύστημα, την ατμόσφαιρα. 

Ακολουθεί ο μεγάλος και σημαντικός για την ρύθμιση της ζωής ωκεανός. 

Οι ανθρωπογενείς εξορυκτικές διαδικασίες υλικών του φλοιού αυξάνουν συνεχώς και σήμερα 

εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 40.000 εκατομμύρια τόνους το χρόνο, ποσότητες υπερβολικά μεγάλες που 

επεμβαίνουν δυναμικά και ουσιαστικά στο φυσικό γεωλογικό κύκλο δημιουργίας και μεταφοράς 

ιζηματογενών υλικών. Η ανθρώπινη επέμβαση μάλιστα αντιστρέφει σε μεγάλο βαθμό την πορεία του 

γεωλογικού κύκλου. Τα υλικά δηλαδή που η φυσική διεργασία τα μεταφέρει με τη δύναμη της βαρύτητας 

και τη μεταφορική δράση του νερού από τα βουνά στα χαμηλά των ποταμών, στις λίμνες και τις 

παραθαλάσσιες περιοχές, η συνεχής ανθρώπινη δραστηριότητα τα μεταφέρει (άμμους, χαλίκια) από τα 

χαμηλότερα στα ψηλότερα, λειτουργώντας αντίστροφα. Μια διαδικασία σημαντική που για την ώρα δεν 

μπορεί να αντιστρατευτεί και να επηρεάσει καθοριστικά εκείνη του γήινου συστήματος. Αν συνδυαστεί 

όμως με τη συνεχώς αυξανόμενη επέμβαση του ανθρώπου στη φυσική ροή του επιφανειακού νερού 

μεγεθύνεται: «τρώει» βουνά, αποψιλώνει εκτάσεις, μεταφέρει μεγάλες ποσότητες υλικών επιταχύνοντας τις 

διαδικασίες της διάβρωσης. Στεγανοποιεί με μπετόν και άσφαλτο εκτεταμένες περιοχές, αντλεί και κυρίως 

υπεραντλεί υπόγεια νερά, και επηρεάζει με αυτόν τον τρόπο τους υπόγειους υδροφορείς. Η ανθρωπογενής 

επέμβαση και η συνεχώς αυξανόμενη δίψα μας για το  ζωτικό υγρό, το νερό, τείνει να μεταβάλει 

ολοκληρωτικά τη φυσιολογική ροή του. Χιλιάδες φράγματα, διευθετήσεις κοιτών ποταμών εκτρέπουν 

ποτάμια, μεταβάλλουν τη διάβρωση, σταματούν τη μεταφορά των ιζηματογενών υλικών, αλλάζουν τα 

ευαίσθητα ποτάμια δέλτα και γενικά επεμβαίνουν έμμεσα ή άμεσα στα φυσικά οικοσυστήματα, 

δημιουργώντας όλο και περισσότερο τεχνητά ανθρωπογενή περιβάλλοντα. Πολύ σημαντική είναι επίσης η 

ανθρώπινη επέμβαση στον άλλο ευαίσθητο κύκλο της φύσης, εκείνον του νερού. Το καθαρό φυσικό νερό, 

που αδιάκοπα ανακυκλώνεται, όταν περνά από τα χέρια του ανθρώπου δεν ξαναγυρνά στον κύκλο 

αναλλοίωτο. Δεσμεύεται, αλλοιώνεται, χλωριώνεται, ρυπαίνεται, επιφανειακά και υπόγεια, και επιστρέφει 

στις λίμνες και ιδιαίτερα στις θάλασσες επηρεάζοντας τη χημική σύστασή τους και κατ’ επέκταση τα 

οικοσυστήματά τους, την ίδια τη ζωή. 

 Ο άνθρωπος παράγει μεγάλες ποσότητες σκουπιδιών και δημιουργεί σήμερα νέα υλικά, εντελώς 

άγνωστα στη Γη, η οποία αθόρυβα συνεχίζει να τα αφομοιώνει. Δημιουργεί όμως σε κλίμακα γεωλογικών 



διαστάσεων και νέα είδη πετρωμάτων, με σπουδαιότερο το «ακαταμάχητο» προϊόν του σύγχρονου 

πολιτισμού μας, το τσιμέντο. Το μπετόν ως νέο είδος πετρώματος επεκτείνεται με ραγδαίους ρυθμούς και 

καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερες εκτάσεις. Σύντομα θα έχει διαμορφώσει νέα γεωλογικά στρώματα και οι 

γεωλόγοι του μέλλοντος θα το προσθέσουν στο μεγάλο κατάλογο των πετρωμάτων και θα το μελετούν τόσο 

για τη διαφορετική του σύσταση όσο και για το πλήθος των «απολιθωμένων» αντικειμένων που θα περιέχει, 

δείγματα του επιπέδου της σημερινής πολιτιστικής κατάστασης του είδους μας, η οποία χωρίς αμφιβολία θα 

χαρακτηρίζεται πρωτόγονη. Το τσιμέντο είναι σημαντική, αλλά  μία μόνο παράμετρος της αστικοποίησης. 

Τα ραδιενεργά υπολείμματα, αν και προέρχονται από φυσικά υλικά, είναι τεχνητά προϊόντα, που 

θάβονται σε ειδικά γεωλογικά στρώματα, όπως γρανίτες και εβαπορίτες (άλατα), τη δράση των οποίων 

επηρεάζουν, αλλά στην περίπτωση αυτή με γεωλογικούς ρυθμούς. Τις μακροπρόθεσμες όμως συνέπειες 

αυτής της διαδικασίας δεν τις γνωρίζουμε καλά.  

Γενικά πολλά και σε μεγάλο βαθμό γνωστά είναι τα παραδείγματα της ανθρώπινης επέμβασης στα 

γήινα συστήματα με την έντονη και πολλές φορές ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, ακόμη 

και την εντυπωσιακή επέκταση των ανθρωποτεχνολογικών δραστηριοτήτων στον περιβάλλοντα της Γης 

διαστημικό χώρο. Όλα αυτά δημιουργούν μια εντελώς καινούργια κατάσταση στον οικοπλανήτη μας, έχουν 

συνέπειες στη λειτουργία του και μας απομακρύνουν συνεχώς από τις φυσικές του συνθήκες. 

Η ανθρώπινη δραστηριότητα αποτελεί το νέο παράγοντα μετασχηματισμού της γήινης επιφάνειας, 

της υδρόσφαιρας και  του φλοιού. Η Γαία-Γη διαθέτει τεράστιες αντοχές και  μεγάλη «υπομονή», ώστε να 

«θεωρεί» όλες αυτές τις δραστηριότητες παρεκτροπή ή συνέχεια του φυσικού της κύκλου. Έχει τη 

δυνατότητα να επαναφέρει τις λειτουργίες της στο βέλτιστο επίπεδο, μόνο που το κάνει με τους δικούς της 

ρυθμούς, τους εξαιρετικά βραδείς. Μέχρι να κατανοήσει πραγματικά και ουσιαστικά ο άνθρωπος τις 

συνέπειες των επεμβάσεών του στα ευαίσθητα γήινα συστήματα, θα είναι σχεδόν αδύνατη η επαναφορά 

τους στην αρχική δυναμική τους και θα έχει δημιουργηθεί μια καινούρια κατάσταση. Τότε ή θα υποστεί τις 

συνέπειες, μικρές ή μεγάλες, ή θα αναγκαστεί να προσαρμοστεί στις καινούριες συνθήκες, στις οποίες και 

αυτός συνέβαλε, κάνοντας ένα ακόμη ποιοτικό άλμα στη δική του βιολογική, τεχνολογική και πολιτιστική 

εξέλιξη. Οι περιβαλλοντικές αλλαγές ήταν πάντα και θα είναι οι μεγάλες προκλήσεις στην εξελικτική 

πορεία αυτού του έξυπνου, ανήσυχου, άπληστου και σίγουρα απροσάρμοστου, στις συνθήκες του γήινου 

συστήματος, ζώου.  

Τέλος, μέσω του ανθρώπινου είδους, ο πλανήτης αυτός παρήγαγε τη σκέψη,ως συνέπεια της 

εξέλιξης του εγκεφάλου. Ήδη ορίστηκε μια νέα γεώσφαιρα, η νοόσφαιρα από τον  V.I. Vernadsky, η 

λεπτότατη και νοητή γεωγραφική περιοχή της σκέψης, η οποία για να έχει τα χαρακτηριστικά της 

«σφαίρας» θα πρέπει να συνδέει όλες τις επιμέρους μονάδες της, να είναι ταυτόχρονα επικοινωνιόσφαιρα 

και τεχνόσφαιρα. Η νοόσφαιρα αποτελείται από το σύνολο των ανθρώπινων εγκεφάλων, που επικοινωνούν 

συνεχώς μεταξύ τους, είτε προφορικά είτε τεχνητά, και με το λόγο ανταλλάσσουν εμπειρίες, σκέψεις και 

προβληματισμούς, συγκροτώντας έτσι ένα παγκόσμιο σώμα σκέψης. Η νοόσφαιρα και ως 

επικοινωνιόσφαιρα (υπάρχω αν επικοινωνώ) αποτελείται επίσης από τις ενσύρματες και ασύρματες γραμμές 

επικοινωνίας, τα τηλεοπτικά δίκτυα, από το «νευρωνικό» διαδίκτυο,  που διατρέχει όλη την επιφάνεια του 



πλανήτη και διακινεί ασταμάτητα τεράστιους όγκους πληροφοριών, μηνυμάτων, γνώσεων, επιθυμιών και 

προβληματισμών. Συγκροτείται επίσης  από τους τεχνητούς δορυφόρους, που στέλνουν και λαμβάνουν 

σήματα και εικόνες, και οποιοδήποτε άλλο ανθρώπινο δημιούργημα επεξεργάζεται, αναλύει, αποθηκεύει 

γνώσεις και πληροφορίες (διπλασιασμός πληροφορίας ανα 2 έτη) . Η νοόσφαιρα είναι το τελευταίο μεγάλο 

απόκτημα της Γαίας-Γης, είναι και αυτή δημιούργημά της, δημιούργημα της διαρκούς εξέλιξης, είναι άλλη 

μία ακόμη γεώσφαιρά της, άλλο ένα ακόμη λειτουργικό δυναμικό υποσύστημά της. Μήπως μ’ αυτόν τον 

τρόπο η Γαία αποκτά εγκεφαλική λειτουργία και σκέψη; (intelligence characteristics) Μήπως τείνει να 

μετατραπεί σε σκεπτόμενο ζωντανό οργανισμό; Μόνο η επιστημονική φαντασία μπορεί να απαντήσει προς 

το παρόν. Τι άλλο μπορεί να προκύψει από αυτή τη θαυμαστή συνεχιζόμενη δημιουργική εξέλιξη κανείς 

δεν μπορεί να το προβλέψει με τις σημερινές δυνατότητες του ανθρώπινου εγκεφάλου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Από το οικοσύστημα στη ζωντανή Γη 

Σπύρος Παυλίδης, Καθηγητής Γεωλογίας Α.Π.Θ. 541 24 Θεσσαλονίκη (Pavlides@geo.auth.gr) 

 

 



Σύμφωνα με τη σύγχρονη οικολογική αντίληψη όλα τα είδη ζωντανών οργανισμών ενός οικοσυστήματος 

επηρεάζουν το ένα το άλλο και φυσικά το στενό περιβάλλον (λίμνη, χώμα, θάλασσα) τα επηρεάζει με τη 

σειρά του.  Σ’ αυτή την κατάσταση το «ανόργανο» περιβάλλον και τα έμβια όντα δρουν ως ένα αυτόνομο 

σύστημα, ίσως ένα αυτοοργανωμένο σύστημα. Αυτό το σύστημα επηρεάζει και επηρεάζεται από τα διπλανά 

του οικοπεριβάλλοντα. Όλα τελικά τα οικοσυστήματα αλληλοεπηρεάζονται. Η Γη ως σύνολο επηρεάζει όλα 

ανεξαιρέτως τα συστήματα άμεσα ή έμμεσα και μπορεί να θεωρηθεί ότι   αποτελεί ένα αυτόνομο 

μεγασύστημα.  

 Είναι η Γη απλώς ένας  «ανόργανος» πλανήτης με ζωή πάνω του; Ποια είναι η αμφίδρομη σχέση 

«ανόργανης» και «οργανικής» ύλης; Γης και Ζωής; 

Στη δεκαετία του 1960, κατά τη διάρκεια της σχεδίασης των πειραμάτων της NASA για την 

αναζήτηση εξωγήινης ζωής, ο θεμελιωτής της θεωρίας της Γαίας Lovelock διατύπωσε την άποψη ότι τα 

πειράματα δεν πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να αναζητούνται μεμονωμένοι οργανισμοί ή 

υπολειμματικών οργανικών ουσιών στα εδάφη άλλων πλανητών, αλλά πρέπει να αναζητηθούν πλανήτες οι 

οποίοι στο σύνολο τους έχουν τα κύρια δομικά, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και τις κατάλληλες 

συνθήκες ανάπτυξης της ζωής, όπως η Γαία-Γη.  Στα 1990  ο διάσημος αστροβιολόγος Κάρλ Σάγκαν (Carl 

Sagan) χρησιμοποίησε τα όργανα της διαστημοσυσκευής «Γαλιλαίος», που έφευγε σε ταξίδι προς το Δία με 

σκοπό την ανίχνευση εξωγήινης ζωής, για να διερευνήσει πιλοτικά τι θα κατέγραφαν ως μοναδικά 

χαρακτηριστικά του πλανήτη Γη, που σίγουρα «κουβαλάει» ζωή. Η απάντηση ήταν απλή και αναμενόμενη: 

νερό, πολύ νερό (H2O), όζον (Ο3), διοξείδιο του άνθρακα (CO2), ελάχιστο μεθάνιο (CH4) και χλωροφύλλη. 

Το όζον της ανώτερης τροπόσφαιρας είναι ενδεικτικό των μεγάλων ποσοτήτων οξυγόνου της ατμόσφαιρας. 

Αποτελεί επίσης ένδειξη ύπαρξης ζωής. ανιχνεύτηκε επίσης το νερό, το βασικό στοιχείο της ζωής. Το 

διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο και αυτό με τη σειρά του είναι ένωση πιθανής ζωικής προέλευσης και η 

χλωροφύλλη, 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, προβλημάτισε τους επιστήμονες. Οι 

ανιχνεύσιμες ποσότητες θεωρήθηκε ότι ήταν αδύνατον να έχουν δημιουργηθεί από γεωλογικές διαδικασίες. 

Το μεθάνιο αυτό όπως αποδείχτηκε, ήταν κυρίως προϊόν αερίων της πέψης της κυτταρίνης στα στομάχια 

των μηρυκαστικών ζώων. Οι αγελάδες ανιχνεύθηκαν από το «Γαλιλαίο» έμμεσα, από τα εντερικά τους 

αέρια! Όσον αφορά την παραγωγή μεθανίου από τα φυτά, αυτή παραμένει ένα μυστήριο. 

Η διαμόρφωση των ιδεών για το οικοσύστημα, για την αλληλεπίδραση δηλαδή των διαφόρων ειδών 

και του στενού περιβάλλοντος, για την οικολογία γενικότερα, είχαν καταλυτική επίδραση τόσο στην 

επιστήμη της βιολογίας όσο και στην κοινωνία και την πολιτική. Η οικολογία αποτελεί την πρώτη 

ενοποιητική αντίληψη στη σύγχρονη επιστήμη, το πεδίο όπου έπρεπε οι ζωικοί οργανισμοί να εξετάζονται 

ως κοινότητες. Τα συμπεράσματα που ίσχυαν για μεμονωμένα είδη και άτομα έπρεπε να επανεξεταστούν 

και να επαναπροσδιοριστούν στο πλαίσιο αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφορετικών ειδών και του φυσικού 

περιβάλλοντος, της βιόσφαιρας. Το γεγονός ότι υπάρχει ισχυρή αλληλεπίδραση μεταξύ των ειδών σημαίνει 

ότι η λειτουργία τους δεν μπορεί να κατανοηθεί μεμονωμένα. Ο κόσμος των ζωντανών οργανισμών 



χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη και θαυμαστή ποικιλομορφία (βιολογική ποικιλότητα) και πολυπλοκότητα, 

που είναι συνέπεια της επίδρασης του περιβάλλοντος. 

Επίσης, συνειδητοποιήθηκε σταδιακά ότι και ο εγωκεντρικός άνθρωπος, «κέντρο του σύμπαντος» 

και ξεχωριστό αυτοδύναμο δημιούργημα ως τότε, αποτελεί ένα αναπόσπαστο τμήμα του βιόκοσμου και 

υπόκειται στις ίδιες αλληλεπιδράσεις. Γι’ αυτό η οικολογία, ένας κλάδος της επιστήμης της βιολογίας, πήρε 

εντυπωσιακά μεγάλες πολιτικές διαστάσεις και πολλές φορές υπερκάλυψε άλλες επικρατούσες 

κοινωνιολογικές και οικονομικές θεωρίες.  Η οικολογία έγινε και εξακολουθεί να είναι κοινωνικό και 

πολιτικό κίνημα, με τις θετικές και τις αρνητικές του πλευρές, που αντιπροσωπεύει μια άλλη αντίληψη για 

το βιόκοσμο, με την ουσιαστική συμμετοχή και του ίδιου του ανθρώπου. Η σύγχρονη οικολογία 

εξακολουθεί να έχει επίκεντρο τον άνθρωπο, μιλά για περιβαλλοντικές αλλαγές εξαιτίας της ανθρώπινης 

δραστηριότητας και τονίζει τις συνέπειές τους για τον άνθρωπο. Η οικολογία είναι ανθρώπινη οικολογία. 

Αντίθετα, η άποψη που θεωρεί τη Γη ως ένα συνεκτικό 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» διεργασίες του πλανήτη, 

στις σχέσεις τους με τη ζωή και μάλιστα με αυτό που η παραδοσιακή εκπαίδευσή μας κατατάσσει ως 

«κατώτερη ζωή», η σημασία της οποίας είναι πολύ μεγαλύτερη στις βιο-γεωλογικές λειτουργίες. 

Το οικοσύστημα από επιστημονικής άποψης βασίζεται σε δύο θεμελιώδεις αρχές, της ενεργειακής 

ροής στο εσωτερικό του και της ανακύκλωσης θρεπτικών ουσιών. Πυρήνας της οικολογικής σκέψης 

εξακολουθεί να είναι η παραδοχή ότι είδη φυτών και ζώων τείνουν να συσχετίζονται το ένα από το άλλο, 

εξαρτώμενα άμεσα μεταξύ τους και με το αβιοτικό περιβάλλον τους. Έτσι οδηγηθήκαμε στην πιο ολιστική 

αντίληψη του οικοσυστήματος, είτε του περιορισμένου γεωγραφικά είτε του πιο εκτεταμένου του μέγα-

οικοσυστήματος, και στην εποχή της παγκοσμιοποίησης στην έννοια του ολόκληρου του γήινου 

οικοσυστήματος. Η πλατιά κατά τα άλλα αυτή αντίληψη για τον τρόπο διαβίωσης των ζωντανών 

οργανισμών περιορίζεται μέχρι εδώ, ως έννοια της ζωής ξεχωριστή από το ανόργανο περιβάλλον και τις 

θεμελιώδεις διεργασίες της Γης, όπου το ίδιο το περιβάλλον καθορίζει με τη σειρά του ποια είδη φυτών και 

ζώων μπορούν να ζουν σε μια περιοχή. Απουσιάζει η διαχρονικότητα και η σπουδαιότητα του «ανόργανου» 

περιβάλλοντος, το οποίο εξακολουθεί να εξετάζεται ανεξάρτητα από το βιοτικό. Το περιβάλλον είναι και 

αυτό πολυπαραγοντικό με κύριες παραμέτρους το γεωγραφικό πλάτος του, το υψόμετρό του, τον 

ενδοηπειρωτικό ή παραθαλάσσιο χαρακτήρα του, τις τοπικές κλιματικές του συνθήκες, επεκτείνεται όμως 

ακόμη περισσότερο, σε όλα τα γεωσυστήματα, 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 

αντίληψη, απόσταγμα των απόψεων του Lovelock και των συνεχιστών του. Η ζωή φροντίζει για την 

ομοιοστασία της Γης, για τη διακύμανση των κλιματικών αλλαγών μέσα σε ορισμένα ανεκτά όρια, ώστε να 

διατηρείται και να συνεχίζει την πορεία της. Η ομοιοστασία ήταν έννοια αποκλειστικά βιολογική, σήμερα 

όμως χρησιμοποιείται και στη γεωλογία για να προσδιορίσει τη σταθερή διακύμανση της θερμοκρασίας του 

γήινου συστήματος σε όρια που να επιτρέπουν τη διατήρηση της ζωής.  



Σε πρώτη προσέγγιση και σύμφωνα με την επικρατούσα επιστημονική αντίληψη, η Γη θεωρείται 

ένας ανόργανος πλανήτης πάνω στον οποίο αναπτύσσεται ζωή.  Οι περισσότεροι επιστήμονες ακόμη και 

σήμερα, καθώς και η συντριπτική πλειοψηφία των σύγχρονων ανθρώπων, εξακολουθούν να θεωρούν το 

φυσικό κόσμο, εκτός από τα έμβια όντα, νεκρή και ξένη ύλη, που λίγο ή πολύ έχει μικρή ή καθόλου σχέση 

με εμάς τους βιολογικούς οργανισμούς ή απλώς αποτελεί τον ουδέτερο χώρο πάνω στον οποίο ριζώνουμε 

και κατοικούμε. Τον αποκαλούν ανόργανο κόσμο, που λειτουργεί μηχανιστικά και βρίσκεται σε μια 

μαθηματική κανονικότητα, που έχει τους δικούς του ουδέτερους νόμους. Αυτή είναι η μηχανιστική 

φιλοσοφία στις φυσικές επιστήμες και ως προέκτασή της αναπτύχθηκε η ιδεολογία της χωρίς όρια 

τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης και απεριόριστης 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 διαφαίνεται, στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα, η άποψη ότι 

η ίδια η Γη είναι ένας ζωντανός πλανήτης στο σύνολό του, όπως τονίζουν σε πολλά άρθρα και βιβλία τους ο 

Lovelock, η Margulis, η Σαχτούρη και αρκετοί άλλοι,  όπου ενοποιούνται οι «ανόργανες» και «οργανικές» 

μορφές και διεργασίες σ’ ένα ενιαίο αδιαίρετο εξελισσόμενο σύνολο.   

Η αρχική ιδέα να θεωρείται η Γη ζωντανός οργανισμός, όπως προαναφέρθηκε, βρίσκεται στους 

μύθους (Γαία, Μεγάλη Μητέρα, Δήμητρα) , 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 (τέλος 18ου αρχές του 19ου αιώνα) και σε ορισμένους άλλους διανοητές 

της εποχής, ιδιαίτερα στο θεμελιωτή της γεωχημείας, «αλλοπαρμένο» και αιρετικό Ρώσο γεωεπιστήμονα, 

καθηγητή ορυκτολογίας Vladimir Vernadsky, στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο Vernadsky επεξέτεινε 

ουσιαστικά την έννοια της βιόσφαιρας σε δυναμικό σύστημα με τη συμμετοχή της ζωής ως γεωλογικού 

παράγοντα.  Η «θεωρία της Γαίας» δεν είναι τίποτα παραπάνω από το συνδυασμό των επιστημονικών 

εκείνων γνώσεων  που μιλούν για την ισορροπία Γης – Ζωής και ερμηνεύουν τον πλανήτη μας ως ένα 

«ζωντανό μεγαλοοργανισμό».  

Οι θεμελιώδεις αρχές της γεωλογίας, που στηρίζονται στη συνεχή και ομοιόμορφη διαδικασία 

εξέλιξης των γεωλογικών φαινομένων σε συσχετισμό με την εξέλιξη της ζωής, συμπληρωμένες με την 

αντίληψη ότι η Γη είναι ένα αυτοποιητικό σύστημα, δηλαδή ένας γήινος αυτορυθμιζόμενος – 

αυτoεξελισσόμενος οργανισμός (self-organized  criticality), θα ωριμάζουν με την πορεία και τις δοκιμασίες 

του χρόνου στις γεωεπιστήμες αλλά παράλληλα και στην κοινωνία.  

Τι εννοούμε όμως με τον όρο αυτορυθμιζόμενο ή αυτοοργανωμένο σύστημα; Ο επιστημονικός 

προβληματισμός στα τέλη του 20ου αιώνα μετά τη μελέτη της θερμοδυναμικής και των συστημάτων που 

βρίσκονται σε κατάσταση ισορροπίας ή κοντά σ’ αυτήν, τη μελέτη δυναμικών συστημάτων σε κατάσταση 

μη ισορροπίας, την έννοια της οικολογίας, την εντυπωσιακή συσσώρευση γνώσης για τη λειτουργία των 

ζωντανών οργανισμών, την πολυπλοκότητα των ατμοσφαιρικών φαινομένων με τη δυσκολία της 

πρόγνωσης του καιρού και τη θεωρία του χάους, έκανε τους επιστήμονες να αρχίσουν να βλέπουν τον 

κόσμο και τα φαινόμενά του σαν είδωλα σε έναν «ταραγμένο καθρέφτη» (τίτλος βιβλίου για τη θεωρία του 



χάους).  Αυτοοργανωμένο και αυτορυθμιζόμενο σύστημα θεωρείται εκείνο που είναι αυτόνομο, δηλαδή 

αυτοσυντηρείται και αυτοαναπαράγεται 

Στη μετεωρολογία ειπώθηκε ότι μια μικρή και «ασήμαντη» μεταβολή, όπως το πέταγμα της 

πεταλούδας, μπορεί να προκαλέσει μια μεγάλη αλλαγή του καιρού στο άλλο άκρο του πλανήτη, όταν εκεί 

φυσικά επικρατούν ώριμες συνθήκες αλλαγής. Στη σεισμολογία τονίσθηκε ότι η πτώση ενός «κόκκου 

άμμου», ένα νανοράγισμα μπορεί να ενεργοποιήσει ένα ώριμο ρήγμα και να προκαλέσει σεισμό. Η 

«κατάρρευση» ενός μικρού ρήγματος 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 «οργανική ύλη», αλλά 

κυρίως την οργανωμένη ύλη, τότε θαυμάσια οργανωμένος είναι και ο πλανήτης μας στο σύνολό του. Έχει 

τη δική του οργάνωση, σημαντικά διαφορετική από εκείνη ενός έμβιου όντος, έχει μια πολύπλοκη και 

θαυμαστή δομή και λειτουργία. Στην πολυπλοκότητα λοιπόν, βρίσκεται η ιδέα της αυτορύθμισης, ή 

καλύτερα της αυτοοργάνωσης των συστημάτων, κάτω από ορισμένες συνθήκες. Τα αυτοοργανωμένα 

συστήματα είναι ανοιχτά συστήματα «μακράν της ισορροπίας» που παράγουν την πολυπλοκότητα. Οι νόμοι 

της φυσικής είναι τόσο απλοί που δεν μπορούν να περιγράψουν την πολυπλοκότητα της φύσης.  

Στα μέσα του 20ου αιώνα ο ουγγρικής καταγωγής Αμερικανός βιοχημικός Τσεντ-Γκιέργυι (Albert 

Szent-Gyorgyi), που ανακάλυψε τη βιταμίνη C, βραβευμένος με το Νόμπελ Χημείας, ανακοίνωσε ότι δεν 

υπάρχει ζωή! Ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ ανόργανων και οργανικών χημικών 

ενώσεων. Ο  γεωχημικός Ventansky επίσης τόνισε ότι η ζωή είναι η συνέχεια των πετρωμάτων σε μια πιο 

«ριζοσπαστική» έκφραση, δηλαδή τα έμβια όντα είναι «πετρώματα» πιο δραστήριας ύλης με γρηγορότερες 

εναλλαγές. Οι αρχές που διέπουν τις βιολογικές διεργασίες δεν διαφέρουν από τις φυσικοχημικές. Η 

αντίληψη ότι οι κύριοι μηχανισμοί της ζωής ανάγονται ουσιαστικά σε χημικές αλληλεπιδράσεις και χημικές 

αντιδράσεις είναι μια άλλη ακραία αντίληψη που δέχεται ότι ζωή δεν υπάρχει, γιατί δεν διαχωρίζεται από 

τον ανόργανο κόσμο, και κατά συνέπεια δεν αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής επιστημονικής έρευνας.   

 Το βιογεωπεριβάλλον μας είναι ενιαίο. 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 βιολογίας και γεωλογίας, καθώς και νέοι 

προβληματισμοί. Θα πρέπει να πάψουμε να θεωρούμε τη ζωή λίγο ή πολύ ξένη ή ανεξάρτητη διεργασία που 

έτυχε απλώς να κατοικεί στον οίκο- 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, όπου ενοποιούνται οι «ανόργανες» και οι «οργανικές» μορφές και διεργασίες σ’ ένα ενιαίο 

αδιάρρηκτο σύνολο.  

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 εκδηλώνεται 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 υποσύνολό της είναι η ζωή. Η ζωή πηγάζει από τη Γη και επιβιώνει ως αναπόσπαστη 

εκδήλωση της ίδιας της Γης. Άλλοι πλανήτες, αν και το προσπάθησαν, απέτυχαν να δημιουργήσουν ζωή, 

άλλωστε διατηρούν μονότονα περιβάλλοντα, περισσότερο σταθερά και λιγότερο ευμετάβλητα.  Η Γη 

αντίθετα διαμορφώνει τη μεγάλη ποικιλομορφία των διαφόρων περιβαλλόντων και τα περιβάλλοντα με τη 

σειρά τους τη βιοποικιλότητα. Η ζωή, όπως τουλάχιστον τη γνωρίζουμε, είναι αποκλειστικά γήινο 

φαινόμενο. Αν και η Γη δεν είναι ο ιδανικότερος πλανήτης και ο ευκολότερος τόπος να ζει κανείς, σε 

πείσμα όλων των αντιξοοτήτων η ζωή αναπτύσσεται, ξεπερνά  όλες τις δυσκολίες και εξελίσσεται σε μία 

από τις σημαντικότερες παραμέτρους του γήινου μεγασυστήματος.  

Τα χημικά στοιχεία που συμμετέχουν στη δομή  των βιολογικών μορίων είναι τα ίδια τα στοιχεία 

του γήινου φλοιού, από αυτόν προέρχονται και σ’ αυτόν καταλήγουν. Από τα 92 χημικά στοιχεία της φύσης 

οι ζωντανοί οργανισμοί χρησιμοποιούν στη δομή τους κυρίως 27  με εντελώς διαφορετική αναλογία απ’ ό,τι 

στο φλοιό. Μερικά από αυτά εμφανίζονται ως ιχνοστοιχεία στους οργανισμούς, ενώ το 96% το συγκροτούν 

ο άνθρακας (C), το υδρογόνο (H), το οξυγόνο (O) και το άζωτο (N), με κυρίαρχο δομικό στοιχείο, βάση της 

ζωής, τον άνθρακα.  

Τα στοιχεία  άνθρακας (C), θείο (S), φώσφορος (Ρ), άζωτο (Ν), καθώς  και το νερό (H2O) 

βρίσκονται σε σταθερή κίνηση στη γήινη επιφάνεια ανακυκλούμενα ξανά και ξανά από τα ορυκτά του 

φλοιού, σε αέρια της ατμόσφαιρας, ιόντα στους ωκεανούς και δομικά υλικά φυτών και ζώων.  Κάθε χρόνο, 

για παράδειγμα, 400 έως 450 εκατομμύρια τόνοι άνθρακα αλλάζουν μορφή στην αέναη διεργασία της 

ανακύκλωσης. Το 45% της ετήσιας αυτής διεργασίας αφορά τους ζωντανούς οργανισμούς, είναι μια 

βιολογική διεργασία, τμήμα αυτού του γεωχημικού μεγάκυκλου. 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 

γαιανθράκων. Ίσως φαίνεται παράξενο ότι οι ασβεστόλιθοι, τα εκτεταμένα αυτά πετρώματα των βουνών 

μας, με βάση τη χημική ένωση ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3), κατακρατούν 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 εκατομμύρια τόνους καθιζάνουν επίσης ως ίζημα, δηλαδή από 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 οργανικές ενώσεις. Πολύ γρήγορα επιστρέφει από τον «οργανικό» στον «ανόργανο» κόσμο και 

στη διαρκή ανακύκλωσή του. Ο ανόργανος φλοιός είναι η μεγάλη αποθήκη του στοιχείου της ζωής, του 

άνθρακα.  Μια άλλη ποσότητά του, με τη μορφή του αερίου διοξειδίου του άνθρακα (CO2), βρίσκεται 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 

εξέλιξης συμμετείχε κι αυτή στην ανακύκλωση, παραμένει αποθηκευμένη ως ανθρακική ανόργανη ένωση 

στα πετρώματα. Αυτή η παραμονή διαρκεί πολλά εκατομμύρια χρόνια και ονομάζεται στη γεωλογία χρόνος 

αποθήκευσης (residence time) ενός χημικού στοιχείου ή μιας ένωσης. Ένα άτομο άνθρακα μπορεί να 

παραμένει μόνο μερικά δευτερόλεπτα στους πνεύμονές μας, ένα άλλο ορισμένες ώρες στο πεπτικό μας 

σύστημα, μερικά παραμένουν χρόνια ως δομικά στοιχεία των ιστών μας, άλλα αρκετές χιλιάδες χρόνια στο 

χώμα και τα περισσότερα αποθηκεύονται εκατομμύρια χρόνια στα πετρώματα.  

Το σύνολο των κυττάρων του σώματός μας ανανεώνονται πλήρως κάθε επτά χρόνια. Το 98% των 

πρωτεϊνών του εγκεφάλου μας  ανακυκλώνεται κάθε μήνα, ενώ το πάγκρεας αντικαθιστά τα περισσότερα 

κύτταρά του κάθε είκοσι τέσσερις ώρες. Τα πάντα ανακυκλώνονται και μεταβάλλονται διαρκώς στο σώμα 

μας, και όμως ως σύνολο παραμένουμε οι ίδιοι. Γενικά, στο γήινο σύστημα οι ανακυκλώσεις χημικών 

στοιχείων και ενώσεων στα επιφανειακά στρώματα του φλοιού διαρκούν συνήθως λίγα ως και αρκετές 

δεκάδες εκατομμύρια χρόνια, ενώ οι μεγάλης κλίμακας ανακυκλώσεις 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 (N) και 750 περίπου εκατομμύρια τόνοι φωσφόρου 

(P) «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 οργανισμούς. Εδώ βλέπουμε μια συνεχή 

και γρήγορη ροή μεταξύ της «ανόργανης»  ατμόσφαιρας και της ζωντανής ύλης δύο θεμελιωδών στοιχείων 

της ζωής. 

 Ας προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε την πορεία ενός στοιχείου, που δεν είναι τόσο διαδεδομένο 

στους οργανισμούς, όπως ήταν τα προηγούμενα, ενός ιχνοστοιχείου, του σιδήρου, που είναι όμως 

απαραίτητο για την καλή λειτουργία των φυτών και ζώων. 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 οξείδιά του 

(μονοξείδιο FeO2 και τριοξείδιο Fe2O3) δεν ξεπερνούν το 7% στα πυριγενή πετρώματα, για παράδειγμα 



στους γρανίτες και τους ηφαιστίτες.  Συνολικά στο στερεό φλοιό βρίσκεται σε περίπου 5% και στο σύνολο 

της Γης σε 35%. Αντίθετα ο σίδηρος είναι άφθονος στο εσωτερικό του πλανήτη, 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 οξειδώθηκαν από το οξυγόνο της 

ατμόσφαιρας, διαλύθηκαν στα νερά και απειροελάχιστες ποσότητές του πέρασαν στα φυτά και στα ζώα, 

ενώ μετά την αποσύνθεσή τους γυρίζουν πάλι στο χώμα, στο νερό και στον κύκλο της ζωής και των 

πετρωμάτων. 

 Ο φυσικός σίδηρος είναι μίγμα τεσσάρων σταθερών ισοτόπων του. Θεωρείται θεμελιώδες στοιχείο 

για τα σιδηροβακτήρια, 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 γραμμάρια, 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 άλλων ζώων.  Από τις τεράστιες ποσότητες σιδήρου του εσωτερικού της Γης, τελικά στην επιφάνεια 

της βρίσκονται σχετικά μικρές και απειροελάχιστες ποσότητές του που ανακυκλώνονται στα έμβια όντα, 

αποτελεί όμως ένα στοιχείο της ανόργανης γης, ζωτικής σημασίας για τους ζωντανούς οργανισμούς. 

Η ύλη από την οποία συγκροτείται η διαρκώς ανανεώσιμη ζωή 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. Ο 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. «Ο ατέλειωτος κατάλογος των νεκρών όλων των πλασμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των 

ανθρώπων, είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα της αδιάκοπης ανανέωσης της ζωής» σύμφωνα με μια 

αποστροφή του βιοχημικού Lovelock. Πριν από αυτόν, κατά το 17ο αιώνα, ο γιατρός και θεμελιωτής της 

στρωματογραφίας N. 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 επιστρέφει στο χώρο δημιουργίας του, στο χάος του αέρα και του ανώτερου και κατώτερου 

στερεώματος». Ίσως εδώ o αέρας να θεωρείται με τη μεταφυσική του σημασία, αφού  ο Steno έβλεπε πίσω 

από όλα τα πράγματα μια θεϊκή δύναμη.  Ο Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος από τον  6ο π.Χ. αιώνα ακόμη πολύ 

εύστοχα γράφει σε ποίημά του,  «…εκ γαίης πάντα και εις γην πάντα…». «Γη ει και εις Γην 

απελεύσει……..πάλιν εις γην εξ ης ελήφθη, κατεδίκασας επιστρέφειν…» σύμφωνα με τον θαυμάσιο 

βυζαντινό ψαλμό της ορθόδοξης νεκρώσιμης ακολουθίας. O Κινέζος φιλόσοφος Chuang Tzu αναρωτιέται: 

«Όταν τα κόκαλα και το σώμα μου επιστρέψουν στη ρίζα από την οποία προήλθαν και το πνεύμα περάσει από 

την πύλη του καθρέπτη, τι θα απομείνει από μένα;». 



Ο συνδυασμός γένεσης και φθοράς προβλημάτισε την πρώιμη ελληνική φιλοσοφία, δείγμα της 

οποίας αποτελεί 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 προβλημάτισε η αντιμετώπιση του φιλοσοφικού προβλήματος της αρχής, 

δηλαδή το αρχικό υλικό των πάντων από το οποίο αρχίζουν και στο οποίο αποσυντίθενται και συνεχίζουν 

εξελικτικά έναν αέναον κύκλο, όπως περιγράφει ο Αριστοτέλης τον προβληματισμό των Ιώνων φιλοσόφων.  

Ο στοχασμός αυτός φτάνει στο αποκορύφωμά του με τα άτομα του Δημόκριτου και συνεχίζει ουσιαστικά 

με τους επικούρειους για να αναζωπυρωθεί, να τεκμηριωθεί και να ξεπεραστεί από τη σύγχρονη φυσική. 

Δεν αποτελεί έκπληξη το να συλλογίζονται  οι πρώτοι φιλόσοφοι για την προέλευση των πραγμάτων. Αυτό 

ήταν ένα παραδοσιακό θέμα των κοσμολογιών και των μύθων. 

 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 μετασχηματισμού, 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 στωϊκούς, 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 Κώστα Αξελού. 

Κάθε πράγμα προέρχεται, συντηρείται και επιστρέφει πάλι στη Γη. «Το να ζω σημαίνει να 

δανείζομαι», σύμφωνα με τον 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 

μάτην». 

Είμαστε «στοιχεία», «μόρια», «παιδιά» αυτού του καταπληκτικού πλανήτη, αέναοι και αιώνιοι ως 

ύλη; Ποια αθανασία αναζητούμε ακόμη; Μήπως εκείνη του εγωκεντρικού μας προτύπου; Τα χημικά 

στοιχεία του οργανισμού μας είναι δανεικά. Προέρχονται από το ανόργανο περιβάλλον της μάνας Γης, ήταν 

κάποτε στοιχεία του αέρα, της γης, άλλων οργανισμών, φυτών, «τεράτων», λουλουδιών, σκουληκιών, 

πεταλούδων, κοραλλιών, οπωσδήποτε βακτηρίων, ψαριών ή δεινοσαύρων, στοιχεία του νερού, του εδάφους 

και των πετρωμάτων, συγκροτούν για μικρό χρονικό διάστημα τους οργανισμούς μας και σύντομα 

επιστρέφουν στον κύκλο τους, όπου άλλοι αγέννητοι οργανισμοί τα περιμένουν για να συνεχίσουν και 

εκείνοι με τη σειρά τους την πρόσκαιρη, διατονική πορεία τους. Πορεία μικρή, «φθαρτή» της διαρκώς 

μεταβαλλόμενης αθάνατης ύλης, ο μετασχηματισμός του Ηράκλειτου. Αν κατανοήσουμε πραγματικά και 

ουσιαστικά το μεγαμηχανισμό αυτό της φύσης, που εκτυλίσσεται 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 ποιότητά της μακριά από αυτόν. Ο 

Επίκουρος και οι μαθητές του μας άφησαν ένα παντοτινό μήνυμα αισιοδοξίας. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο 

θεωρούμε το θάνατο απαραίτητο και ουσιαστικό στοιχείο της ζωής, έναν ακόμη κρίκο της, ένα σταθμό 

μεταλλαγής της ύλης. Χωρίς θάνατο δεν υπάρχει ζωή. Το μεγαλείο της ζωής έγκειται στο ότι είναι εφήμερη 

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 στιγμιαίος, η θνητότητα είναι το τίμημα της 

ατομικότητας, η ζωή έχει συνέχεια. Θα μπορούσαμε έτσι να αναφωνήσουμε τη φαινομενικά αντιφατική 

φράση του ποιητή «Ζήτω ο θάνατος».  Αντιφατική γιατί; Μπορούμε να ευχόμαστε καλή συνέχεια στο 

θάνατο; Ναι, γιατί είναι το στιγμιαίο φαινόμενο της τερματικής κατάστασης μιας δομικής συγκρότησης της 

ύλης και ταυτόχρονα η αρχή μιας άλλης. Είναι ταυτόχρονα τέρμα και αφετηρία. «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 γεννιέται 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,….», (Επίκουρος-Λουκρήτιος). Ο επικούρειος 

Λουκρήτιος δίνει μάλιστα και μια άλλη καταπληκτική απάντηση για την αιώνια ανθρώπινη προσδοκία της 

ανάστασης των νεκρών, με την ακόλουθη υπόθεση. «Αν ο χρόνος», γράφει στο ποίημα του για τη Φύση, 

«συνάθροιζε πάλι όλα τα υλικά από τα οποία είμαστε φτιαγμένοι, αρκετά χρόνια μετά το θάνατό μας και 

“ξαναζωντανεύαμε”, τότε το γεγονός αυτό δεν θα μας άγγιζε, δεν θα είχε καμιά σημασία, γιατί θα είχε χαθεί 

το νήμα της μνήμης», στην πραγματικότητα θα είχε χαθεί το νήμα της ζωής μας. 

Αρχαίες και νέες θρησκείες επένδυσαν στον ανθρώπινο φόβο του θανάτου και πρότειναν τρόπους 

απελευθέρωσης από αυτόν, γιατί μας διακατέχει όλους μας. Το άγνωστο γεννά πάντα φόβο. Η σύγχρονη 

ψυχολογία περιπλανήθηκε στα άδυτα των αδύτων της ανθρώπινης ψυχής, καθόρισε ως στάδιο ωριμότητας 

του ανθρώπου τη συνειδητοποίηση και την αποδοχή του θανάτου, πρότεινε και συνεχίζει να προτείνει 

μεθόδους απελευθέρωσής μας απ’ αυτό το φόβο. Η φυσική επιστήμη, όσο περισσότερο και πιο βαθιά 

κατανοεί 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 στοιχεία (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», αύτη είναι η ουσία της Δημοκρίτειας και 

Επικούρειας φιλοσοφίας. 



Από τους προ-Σωκρατικούς και την αναγέννηση της σύγχρονης επιστήμης στην σιωπηλή 

επιστημονική επανάσταση του Vernadsky, στο κτίσιμο της τελευταίας γεώσφαιρας του πλανήτη μας της 

Νοόσφαιρας διανύθηκε μακρύς δρόμος. Η συνέχεια διαφαίνεται συναρπαστική, ενδιαφέρουσα, πιθανώς 

επώδυνη με σημαντικές διακυμάνσεις και απροσδιόριστη πορεία. Κατά τον Κ. Αξελό «Προ αμνημονεύτων 

χρόνων, εγνωσμένα ή ανεπίγνωστα, η ανθρωπότητα άρχισε να αναζητά το μυστικό του ‘είναι’ και το κύβευμα 

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 .....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».  (Από το 

τελευταίο βιβλίο του Κ. Αξελού με τίτλο Ce qui advient- Αυτό που επέρχεται) 

 

 

Ο Vladimir I. Vernadsky  σε φωτογραφία του 1940, πέντε χρόνια πριν το θάνατό του. 

 


