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Περίληψη
Η παρούσα εργασία ερευνά και εκθέτει τις απόψεις της στο θέμα των εφαρμογών της Φυσικής επί της
Βιολογίας και ιδιαίτερα καθόσον αφορά :
Το Θαύμα και το Αγαθόν της Ζωής.
Από την μελέτη αυτή αναδεικνύεται ο σημαντικός διαμορφωτικός ρόλος των αυτοποιητικών φυσικών
συστημάτων με την δημιουργία βρόγχων σύμφωνα με τις θεωρίες του Henri Poincare κα του Ilya
Prigogine.
Αυτή δε η αυτοποιητική λειτουργία των φυσικών συστημάτων συνηγορεί για την τελεολογική, παρά για
την τυχαία δραστηριότητα της Φύσης.
Επίσης η μορφογέννεση της ποικιλίας των ειδών συσχετίζεται με το φαινόμενο της τοπολογίας και ως
βασικό έμβιο της φύσης λαμβάνεται το κύτταρο, τ’ οποίον με την αυτοομοιότητα αναπαράγεται, έτσι ώστε
το στοιχειώδες κύτταρο με τον όλον οργανισμό του ν’ αποτελούν ένα φυσικό ολόγραμμα.
Το δε γεγονός της ζωής, χαρακτηριζόμενο κυρίως από την αυτοκινησία, τοποθετείται στο ηλεκτρικό
δυναμικό των κυττάρων, έτσι ώστε μαζί με τον όλον οργανισμό ν’ αποτελεί και αυτή η ζωή ένα ολιστικό
φαινόμενο, κρυπτόμενο στο χώρο του θαύματος.
Ακόμα η νοητική ανωτερότητα του ανθρώπου αποδίδεται στην συγκέντρωση περισσοτέρων
ηλεκτρικών φορτίων στον εγκέφαλό του κατά την μεταβολήν αυτού στην ορθία στάση και τα οποία φορτία
είχαν ως συνέπεια την μεγέθυνση των ηλεκτρικών μεγεθών των νευρώνων αυτού, με αποτέλεσμα να
διαμορφωθεί η στοματική κοιλότητα καταλλήλως για τον έναρθρο λόγο, καταχωρουμένης αυτής της
μεταβολής ως μετάλλαξη στα γονίδια του DNA.
Τέλος η γλώσσα επικοινωνίας από τις αισθήσεις στον εγκέφαλο και μέχρι τα γονίδια των κυττάρων,
υποστηρίζεται ότι είναι ο συντονισμός συχνότητας των μηνυμάτων [f (σ)] με την ιδιοσυχνότητα [f (ι)] των
χημικών μορίων ή των σωματιδίων αυτών, μέσω του οποίου λειτουργεί το ελάχιστον με το όλον και η
οποία γλώσσα του συντονισμού δεν είναι άλλη από την αρχή των «ομοίων» που διακήρυξε ο αρχαίος
Έλληνας φιλόσοφος ο Εμπεδοκλής.

Πρόσθετοι Οροι : Φυσική, Βιολογία, Θαύμα, Αγαθόν, Ζωή, Αυτοποιητικά Συστήματα, Βρόγχοι,
Τελεολογία, Τυχαίον, Τοπολογία, Αυτοομοιότητα, Ολόγραμμα, Ηλεκτρικό Δυναμικό, Ορθία Στάση,
Εναρθρος Λόγος, Μετάλλαξη, Συντονισμός Συχνοτήτων, Ομοιον, Επικοινωνία.

Η Φυσική στη Βιολογία
Το Θαύμα και το Αγαθό της Ζωής
Μέσα από την ζωή υπάρχουμε και αυτή η πολυσημαντότητα της ύπαρξης κάνει την ζωή γοητευτική.
1. Σκοπός
Στην παρούσα εργασία θα επιδιωχθεί να καταδειχθεί το αξιοθαύμαστο αγαθό της ζωής, από την
γέννησή της μέχρι τη φθορά της, υπό το φώς των ιδίων νόμων που διέπουν όλη την φύση.
2. Εισαγωγικά
Αυτό που από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους θεωρείτο ως δεδομένο, ότι τα έμβια όντα
αποτελούσαν μία ενιαία ενότητα με την όλη φύση, σήμερα η εφαρμογή των νόμων της Φυσικής στην
Βιολογία αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον και ευρύ πεδίον μελέτης και έρευνας για τους επιστήμονες.
Αν και οι μέθοδοι μελέτης της Βιολογίας είναι διάφοροι απ’ αυτές της Φυσικής, καθόσον έχουν να
κάνουν με περισσότερο ποιοτικές έννοιες, όπως είναι το γεγονός της ζωής και της συνείδησης στα έμβια
όντα, εν τούτοις έχουν σημειωθεί πρόοδοι στην Βιολογία, οι οποίες επετεύχθησαν με την εφαρμογή της
Φυσικο-Χημείας στους ζωντανούς οργανισμούς, έτσι ώστε να έχει δημιουργηθεί η τάση στους
επιστήμονες της εποχής μας να εξηγήσουν τα βιολογικά φαινόμενα στη βάση των νόμων της ΦυσικοΧημείας.
Συνέπεια αυτού του θέματος ήταν να προκύψουν δύο τάσεις στις θέσεις των επιστημόνων :
Η πρώτη τάση, με την οποία συντάσσεται η πλειονότητα των βιολόγων, είναι εμπνευσμένη από τη
θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Δαρβίνου και η οποία δέχεται την εφαρμογή των νόμων της ΦυσικοΧημείας στους ζωντανούς οργανισμούς, θεωρώντας ακόμα και το γεγονός της ζωής όχι εκτός των
φυσικών δυνάμεων, αν και παραμένει η αδυναμία πλήρους περιγραφής των ζωντανών οργανισμών.
Η δεύτερη τάση η οποία, ακόμα και με την πρόοδο της κβαντικής μηχανικής, δέχεται ότι είναι δύσκολο
να ερμηνευθούν το γεγονός της ζωής και ιδιαίτερα η συνείδηση των ζωντανών οργανισμών και επομένως
θα πρέπει να πάμε πέρα από την κβαντική μηχανική για την ερμηνεία του συνόλου της ζωής, στην γνώση
της οποίας οι νόμοι της Φυσικο-Χημείας θα ήταν το «όριο».
Τέλος ο Werner Heisenberg στον οποίον ανήκουν αυτές οι εισαγωγικές σκέψεις ακόμα και για τα
ψυχικά φαινόμενα, δεν θα αμφέβαλλε ότι και ο εγκέφαλος λειτουργεί ως φυσικο-χημικός μηχανισμός με
την βασική βεβαίως προϋπόθεση ότι το ανθρώπινο πνεύμα μετέχει στην λειτουργία του εγκεφάλου και
επομένως στα ψυχικά φαινόμενα και σαν αντικείμενο, αλλά και σαν υποκείμενο, γεγονός τ’ οποίον έχει
καταγραφεί και στην κβαντική μηχανική.
Συμπερασματικά καταλήγει ότι οι διαχωρισμοί που υπήρχαν σε προηγούμενη εποχή για τον κόσμο,
σήμερα δεν υπάρχουν και έχει γίνει αποδεκτό ότι ο κόσμος έχει κτισθεί από τα ίδια υλικά και ότι οι ίδιες
φυσικές δυνάμεις δρούν σε όλα τα είδη των αντικειμένων.
Με αυτές τις εισαγωγικές σκέψεις του Werner Heisenberg ας εισέλθουμε σε ορισμένα θέματα
λειτουργίας της ζωής συνεξεταζόμενα με τους νόμους ιδιαίτερα της Φυσικής Επιστήμης.1
3. Η Φυσική και η Βιολογία
Οι σχέσεις της Φυσικής και της Βιολογίας αποκαλύπτονται στις δυναμικές καταστάσεις της Φύσης,
από την τάξη στο χάος και αντιστρόφως από το χάος στην τάξη, μεταβολές οι οποίες ιδιαίτερα
προσελκύουν προς μελέτη το ενδιαφέρον των επιστημόνων, αφού και ο Ησίοδος στην μυθική εποχή από
το χάος δημιουργεί τον κόσμο και τις μορφές της ζωής.
Ένας σημαντικός μοχλός μεταβολών στη Φύση είναι το φαινόμενο της ανάδρασης, με τ’ οποίον
ιδιαίτερα ασχολήθηκαν οι επιστήμονες Henri Poincare και David Bohn και των οποίων τα μαθηματικά των
μη γραμμικών εξισώσεων έδειξαν ότι έχουν όρους που πολλαπλασιάζονται επανειλημμένα με τον εαυτό
τους.
Αυτή η επαναληπτικότητα των με γραμμικών εξισώσεων παρατηρήθηκε, ότι συμβαίνει και στα φυσικά
συστήματα, μέχρις ότου όμως οι επαναλαμβανόμενες μεταβολές τους καταλήξουν σ’ ένα σταθερό σημείο,
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συνεχεία κανονική λειτουργία του φυσικού συστήματος.
Αλλά αυτό το φαινόμενο της επανάληψης, κατά την οποία συμβαίνει μία μαθηματική εξίσωση να δρά
επανειλημμένα επάνω στον εαυτό της, μαζί με άλλες μαθηματικές ιδιότητες που αποκαλύφθηκαν,
διαπιστώθηκε ότι ερμηνεύουν και μεταβολές που συμβαίνουν στον φυσικό κόσμο, όπως αμέσως
ανωτέρω αναφέρθηκε.
Έτσι η αύξηση και η εξαφάνιση, ως επίσης και η κανονική συμπεριφορά των πληθυσμών των ειδών
δύναται να ερμηνευθούν με το φαινόμενο της επανάληψης ή της ανάδρασης.
Τα πειράματα αυτών των μαθηματικών των μη γραμμικών εξισώσεων απέδειξαν αφενός μεν, ότι το
μέγεθος του πληθυσμού των ειδών, ως επίσης και η μεταμόρφωσή τους εξαρτάται από τα μη γραμμικά
φαινόμενα στην φύση, όταν υπερβαίνονται ορισμένα όρια του συνόλου του περιβάλλοντος.
Αυτό το όριο διαπιστώθηκε από τον Φυσικό Mitchell Feigenbaum το 1975 και βρέθηκε, ότι είναι ο
διπλασιασμός της περιόδου της επαναληπτικότητας και ο οποίος αποτελεί οικουμενικό γνώρισμα με τ’
οποίο διαλύεται η τάξη σε χάος, όταν ένα φυσικό σύστημα δρα επαναληπτικά επάνω στον εαυτόν του.
Έτσι λοιπόν η επαναληπτικότητα και ως ανάδραση, παρατηρείται ότι και δημιουργεί και διαλύει, αλλά
και διατηρεί με τους «ελκυστές» σε κανονικές λειτουργίες τα φυσικά συστήματα, στην δράση της οποίας
μάλιστα αποδίδεται και η κυκλική αντικατάσταση των κυττάρων του σώματος, με όλες τις συνέπειες της
επαναληπτικότητας.
Ακόμα ορισμένες θεωρίες υποστηρίζουν, ότι το φαινόμενο της επαναληπτικότητας με την μορφή της
αυτοομοιότητας συμβαίνει και στα σωματίδια τα οποία παράγουν τον εαυτόν τους σε μία συνεχή
ανακυκλούμενη διαδικασία δημιουργίας και καταστροφής τους.
Κατ’ αυτόν τον τρόπον μέσα από το φαινόμενο της επαναληπτικότητας διαπιστώθηκε ότι ισχύει και
νόμος της αυτοομοιότητας, ο οποίος θεωρείται πολύ σημαντικός για την γέννηση των σχημάτων, αλλά θα
μπορούσε να προστεθεί και δια την ανάπτυξη και διατήρηση των ζωντανών οργανισμών.
Τέτοια φαινόμενα αυτοομοιότητας παρατηρούνται στη φύση ευρέως, αλλά και στους εγκεφάλους,
στους πνεύμονες, στ’ αγγεία και γενικά ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα αποτελεί συνύφανση ομοίων προς
εαυτόν συστημάτων.
Επίσης και ο φυσικός David Bohm, με τα πειράματά του επί του ολογράμματος απέδειξε, ότι η μορφή
του όλου εμπεριέχεται στο ελάχιστον, δεικνύων έτσι ότι και το φαινόμενο του ολογράμματος είναι μορφή
αυτοομοιότητας, εφόσον επαναλαμβάνεται σε όλες τις κλίμακες του μεγέθους του όλου.
Τελικά η δημιουργία και η λειτουργία της φύσης αποδεικνύεται, ότι είναι αποτέλεσμα επανάληψης και
«τυχαίων» μεταβολών, αποτέλεσμα συνύπαρξης και συλλειτουργίας της χαοτικής μεταβολής και της
κανονικότητας της τάξης, έχοντας σχέση με τις θεωρίες Henri Poincare και Ilya Prigogine.
Αλλά εάν ο Henri Poincare με βάση το φυσικό φαινόμενο της επαναληπτικότητας και της ανάδρασης
ομιλεί γι κυκλική πορεία του χρόνου στα ολοκληρώσιμα φυσικά συστήματα μέσω του συντονισμού
συχνοτήτων των σωματιδίων, δεν μελετά όμως τα μη ολοκληρώσιμα φυσικά συστήματα, με τα οποία
επισταμένως ασχολήθηκε ο Ilya Prigogine και διετύπωσε την γνωστή θεωρία περί νέων δομών ης ύλης
από τα ανοιχτά δυναμικά φυσικά συστήματα, τα οποία βρίσκονται μακράν της ενεργειακής ισορροπίας,
σε μία ευθεία πορεία του χρόνου, χωρίς αντιστρεπτές διαδικασίες, οι οποίες ασφαλώς δύνανται να
συλλειτουργούν με τις αντιστρεπτές τοιαύτες στη Φύση της θεωρίας του Henri Poincare.
Αυτές οι νέες δομές της ύλης σχηματίζονται με τη μορφή βρόγχων και οι οποίοι συνεπεία της
ανάδρασης με τους «ελκυστές» σταθεροποιούνται σε κάποια κατάσταση, ώσπου κάποια άλλη κρίσιμη
νέα διαταραχή ενισχύσει την ανάδραση προς δημιουργία ενός άλλου βρόγχου, αποκαλύπτοντες κατ’
αυτός τον τρόπο οι βρόγχοι την ιστορία του φυσικού αυτού συστήματος.
Μία ιστορία που συγχρόνως για τα φυσικά συστήματα των ζωντανών οργανισμών αποκαλύπτει και τις
συνθήκες του περιβάλλοντος της επιλογής τους κατά τον χρόνο, δημιουργίας αυτών των βρόγχων.
Μάλιστα υποστηρίζεται, ότι και ο σχηματισμός του κυττάρου είναι αποτέλεσμα σύνθεσης βρόγχων
χημικών αντιδράσεων, ως επίσης οι πνεύμονες, το νευρικό σύστημα, ως και τ’ άλλα οργανικά συστήματα
είναι αποτελέσματα ύφανσης βρόγχων ανάδρασης που βρίσκονται σ’ επικοινωνία μεταξύ τους κατά τον
Ilya Prigogine.
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ίδιο επαναληπτικό πρότυπο, που δουλεύει και παράγει τις σπείρες της χημικής αντίδρασης BelousovZhabotinsky, εφαρμόζεται και στον σχηματισμό των σπειρών του D.N.A, αλλά και των δισκοειδών
Γαλαξιών.
Βέβαια μεταξύ των άλλων στην θεωρία του ο Ilya Prigogine επισημαίνει, ότι τα’ αποτελέσματα αυτά των
βρόγχων αποτελούν συνέπεια αναγκαιότητας, αλλά και «τύχης», που έχουν όμως ένα τελεολογικό
δημιουργικό αποτέλεσμα, δυνάμενο να σχηματισθεί με πιθανοκρατική διαδικασία.
Ενώ από την άλλη πλευρά διαπιστώνει, ότι όλα αυτά τα δυναμικά ανοιχτά φυσικά συστήματα μακράν
της ισορροπίας έχουν την ικανότητα της αυτοοργάνωσης, ώστε να δύνανται να προσαρμόζονται στις
περιβαλλοντικές συνθήκες, ανανεώνοντες τους βρόγχους τους ως αυτοποιητικά συστήματα, όπως
χαρακτηρίσθηκαν από τους επιστήμονες τα φυσικά αυτά συστήματα.
Αλλά αυτή η αυτοοργάνωση και η αυτορρύθμιση, που επιτυγχάνεται απ’ αυτά τα δυναμικά φυσικά
συστήματα, σε συνδυασμό και με το τελεολογικό δημιούργημα, καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός
εσωτερικευμένου προγράμματος που λειτουργεί με στόχο την επιβίωση και την διατήρηση της ζωής,
όπως υποστηρίζεται και από τον John Z.Young.
Εκτιμάται, ότι δεν μπορεί να είναι και διαφορετικά, εφόσον είναι δεδομένο ότι μαζί με την ουσία της
φύσης υπάρχουν και οι δυνάμεις και εφόσον υπάρχουν ανέκαθεν στη φύση δυνάμεις, έχουν και την
δυνατότητα να επιλέγουν, όπως σοφότατα ενέπλεξε στην κοσμογονία του ο Εμπεδοκλής σύμφυτες τις
αντιτιθέμενες δυνάμεις της «φιλίας» και της «έριδας» με τ’ αρχικά κοσμικά σωματίδια της φωτιάς, του
αέρα, της γης και του νερού.
Και ο Εμπεδοκλής, τόσον στην κοσμογονία του, όσον και στην φυσική επιλογή για την δημιουργία των
ειδών των όντων, δέχεται ως φυσικούς νόμους την ανάγκη και την «τύχη», πλήν όμως παράλληλα
δηλώνει και την αδυναμία της ανθρώπινης διάνοιας να συλλάβει την έννοια του «όλου», την οποία
προφανώς αδυναμία αποκαλεί «τύχη».
Εκτιμάται, ότι κατ’ ανάλογο τρόπο μπορεί να ερμηνευθεί και η έννοια της «τύχης» από τον Ilya
Prigogine, όταν στον διάλογό του με την Φύση προτείνει να ισχύσουν ως φυσικοί νόμοι παραλλήλως
τόσον η βεβαιότητα όσον και η «τύχη», καθόσον, όπως λέει επίσης ο ίδιος, στη Φύση συνυπάρχουν το
«είναι» και το «γίγνεσθαι».
Έτσι, με αυτές τις θεμελιώδεις σκέψεις θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι στη Φύση συνυπάρχουν και
συλλειτουργούν τόσον η θεωρία του Henri Poincare, όσον και του Ilya Prigogine για την
επαναληπτικότητα των δυναμικών φυσικών συστημάτων, τόσον με κυκλική, όσον και με ευθεία πορεία
του χρόνου.
Εξάλλου αυτό το νόημα πρέπει νάχει στην Βιολογία και η θεωρία της Φυσικής επιλογής του Κάρολου
Δαρβίνου, όταν διατυπώνει ως νόμους στις μεταβολές των όντων, την αλληλεξάρτηση και την
αντιστάθμιση, δηλαδή ότι «ξοδεύει η φύση από την μία πλευρά, πρέπει να εξοικονομεί από την άλλη»,
νόμος ο οποίος εκφράζει μεν την θεωρία του Ilya Prigogine περί νέων δομών ζωής, αλλά ταυτοχρόνως η
ισορροπία στη φύση του «δούναι και λαβείν» εμπεριέχει και την επαναληπτικότητα της θεωρίας του
Henri Poincare .
Επίσης το ίδιο νόημα εκφράζουν και οι άλλοι νόμοι του Κάρολου Δαρβίνου, περί ενότητας του όλου,
δηλαδή ότι όλα τα όργανα λειτουργούν χάριν του ενιαίου συνόλου, ως και αυτός του σκοπού της
ύπαρξης, δηλαδή ότι η φυσική επιλογή και η προσαρμογή γίνεται χάριν της ύπαρξης και της επιβίωσης
της.
Φυσικοί νόμοι κατά τον Κάρολο Δαρβίνο, οι οποίοι ενισχύουν τόσον την συλλειτουργία των θεωριών
Henri Poincare και Ilya Prigogine χάριν του φυσικού συνόλου όσον επίσης την ισχύ στην φύση του
τελεολογικού νόμου, όπως διατυπώθηκε αυτός αρχικά από τον Αριστοτέλη.2
4. Η Τοπολογία και οι Μορφές των Ειδών
Τις τελευταίες δεκαετίες οι μη γραμμικές μεταβολές της αυτοομοιότητας συνδέθηκαν και με τα
φαινόμενα της τοπολογίας, ενός κλάδου των Μαθηματικών που ασχολείται με τον τρόπο
παραμόρφωσης των σχημάτων σ’ ένα χώρο σαν αυτά να είναι ένα ελαστικό.
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γίνονται καμπύλες, κύκλοι, τρίγωνα, τετράγωνα κλπ.
Τοπολογικά σχήματα αυτοομοιότητας, τα οποία όπως είδαμε, έχουν ευρεία εφαρμογή στην φυσική
πραγματικότητα και ως εξ αυτού δύναται να υποστηριχθεί και η εφαρμογή τους στην διαμόρφωση των
σχημάτων των ειδών.
Η οποία διαμόρφωση των ποικιλιών των πολυπληθών ειδών στον πλανήτη μας δύναται να
συσχετισθεί επίσης και με το άλλο μαθηματικό φαινόμενο της «σκόνης Cantor», όπως επεκράτησε να
λέγεται από τ’ όνομα του ερευνητή μαθηματικού George Cantor, ο οποίος με το πείραμα της συνεχούς επ’
άπειρον διαίρεσης της ευθείας γραμμής παρατήρησε να σχηματίζονται στους υπολογιστές του ένα
ασυνεχές από σημεία σαν σκόνη, επιβεβαιώνοντας έτσι και τ’ αντίστοιχα νοητικά πειράματα του αρχαίου
Ελληνα φιλοσόφου Ζήνωνα του Ελεάτη.
Ορισμένοι δε φυσικοί επιστήμονες, μεταξύ των οποίων οι Mandelbrot και Mitchell Feigenbaum,
υποστηρίζουν ότι τα σύνολα «Cantor» θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν και αυτή την δημιουργία του
Σύμπαντος.
Αλλά και αυτήν ακόμα την ποικιλία της ζωής των ειδών σύμφωνα με την θεωρία του Ilya Prigogine περί
νέων δομών της ύλης από δυναμικά ανοιχτά συστήματα μακράν της ισορροπίας, εφόσον κατά τον ίδιον
και το Σύμπαν θεωρείται ένα εξαιρετικά ανομοιογενές θερμοδυναμικό σύστημα μακράν της
ισορροπίας.
Αυτή η ανομοιογένεια του Σύμπαντος δύναται να επιτρέψει την δημιουργία συνόλων «Cantor» που για
την ποικιλία των ειδών της ζωής στον πλανήτη μας κύριος πρωταγωνιστής είναι η ροή ενέργειας από τον
ήλιο, του οποίου το σύνολον της ενέργειάς του, ανάλογα με τις γεωγραφικές ανομοιογένειες, διανέμεται
ως η «σκόνη Cantor» διαμορφώνοντας την ποικιλία των ειδών ζωής σε τοπολογικά σχήματα ανάλογα με
τον χώρο και τις συνθήκες της εντροπίας.
Άποψη η οποία είναι στην ίδια κατεύθυνση με αυτές του Lewis Thomas που αποκαλεί την γή ένα
γιγαντιαίο «ενιαίο κύτταρο» και ακόμη περισσότερον με τις απόψεις του James Lovelock συνεργάτη της
Lynn Margoulis –γνωστή από την θεωρία της για τον σχηματισμό του κυττάρου– και ο οποίος
υποστηρίζει, ότι κατά προσέγγιση τέσσερα δισεκατομμύρια είδη που υπάρχουν στη γη είναι
συνεξελικτικά εναρμονισμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε και ο ίδιος ο πλανήτης μας να είναι στην
πράξη μία αυτοποιητική δομή.
Συμπληρώνοντας, ότι αυτός ο πλανητικός οργανισμός ως ένα ενιαίο κύτταρο, διατηρεί την βιωσιμότητά
του μετασχηματίζοντας συνεχώς τα στοιχεία της δομής του, ενώ συγχρόνως ο μηχανισμός του επιτρέπει
και την εξέλιξη σε νέες μορφές ειδών ζωής.
Ο δε Erich Jantsch επίσης υποστηρίζει και αποδεικνύει ότι η ιστορία της ζωής στη γή εκφράζει την
συνεξέλιξη των αυτοοργανωμένων μακρο και μικροσυστημάτων σε λίαν υψηλούς βαθμούς βεβαίως
της μεταξύ τους διαφοροποίησης.
Άρα, η ποικιλία των ειδών της ζωής στον πλανήτη μας, μπορεί να υποστηριχθεί ότι είναι ένα
τοπολογικό φαινόμενο του «Cantor», προερχόμενο από την συνεχή διαίρεση της ολικής ροής ενέργειας
του ήλιου, η οποία προκαλείται από την ανομοιογένεια των συνθηκών στον πλανήτη μας στον χώρο και
στον χρόνο3.
Είναι όμως γεγονός, ότι οι παραπάνω σκέψεις για την διαμόρφωση των ειδών, ως επί το πλείστον,
στηρίχθηκαν σε θεωρίες Μαθηματικών, οι οποίες, όπως υποστηρίζεται, δεν σημαίνει ότι απαραιτήτως
μπορούν να συμβαίνουν και στη Φύση, πλην όμως συνδυασμός αυτών με την παρατήρηση βοηθούν στη
μελέτη της Φύσης και διαρκώς επαληθεύεται η αξία των Μαθηματικών, διότι υπάρχουν πολλοί άγνωστοι
ακόμα τομείς καθόσον αφορούν την λειτουργία και του κυττάρου, αλλά και των οργανισμών.
Αποτελεί όμως επιστημονικό συμπέρασμα ότι για να υπάρχει ένας πληθυσμός από είδη πρέπει να
προσαρμόζεται στο άμεσο περιβάλλον του και η οποία προσαρμογή συνεπάγεται και αλλαγή στην
γενετική δομή.
Θα πρέπει δηλαδή να παράγει συνεχώς νέους γονότυπους και φαινότυπους και με άλλα λόγια νέα
σύνολα «Cantor» και νέα τοπολογικά σχήματα, προσαρμοσμένα στις συνθήκες του περιβάλλοντος που
έχουν αλλάξει.
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πληθυσμούς των ειδών, διαμορφούμενα τόσον από την γενετική τους, όσον και από την γεωγραφική τους
απομόνωση, ώστε τελικά να διαχωρίζονται σε είδη από την βιολογική και την αναπαραγωγική τους
ικανότητα, ως επίσης και από την μορφολογία τους.
Έτσι ώστε η μεγάλη ποικιλία των ειδών στον πλανήτη μας ν’ αποδίδεται αντίστοιχα στην μεγάλη
ποικιλία των περιβαλλοντικών παραγόντων στον πλανήτη μας.
Με το κριτήριο των περιβαλλοντικών παραγόντων οι Οικολόγοι προβαίνουν στο δικό τους διαχωρισμό
των ειδών λαμβάνοντες υπόψη των ενέργεια των τροφών που ανακυκλώνεται μεταξύ των διαφόρων ειδών
και σ’ επίπεδο βιόσφαιρας την ηλιακή ενέργεια, η οποία ανακυκλώνεται μεταξύ φυτών και ζώων.
Έτσι αποδεικνύεται, ότι το περιβάλλον έχει τις δικές του μορφές και συνθήκες (θάλασσα, δάση,
πεδιάδες, βραχώδεις ή αμμώδεις ακτές, αέρας κλπ) και οι οποίες απαιτούν ορισμένα πρότυπα
προσαρμογής των ειδών που ζουν σ’ αυτές τις περιοχές.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο γεννιούνται προσαρμοστικές ζώνες στον Πλανήτη μας, των οποίων η αλλαγή
επιφέρει και αντίστοιχες αλλαγές στις δομές των οργανισμών και οι οποίοι έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε ν’
αυξάνουν την πιθανότητα προσαρμογής τους για την επιτυχή επιβίωσή τους.
Κύριοι πρωταγωνιστές στην προσαρμογή και στην εξέλιξη των ειδών θεωρούνται τα γονίδια, τα οποία
δύνανται να επηρεάζουν την λειτουργία των κυττάρων προς διάφορες νέες κατευθύνσεις και κυρίως ο
εγκέφαλος (είτε με την μάθηση, είτε με την μίμηση), ο οποίος δυνατόν να είναι ο κατ’ εξοχήν υπεύθυνος
για την εξέλιξη των ειδών, δίδοντας τις κατάλληλες εντολές προς τα γονίδια για την προσαρμογή τους στις
συνθήκες του περιβάλλοντος.
Ο άλλος κυρίαρχος επίσης πρωταγωνιστής στην διαμόρφωση των ειδών, όπως ασφαλώς μέχρι τώρα
έχει φανεί, είναι οι εξωτερικοί παράγοντες του περιβάλλοντος.
Πρωταγωνιστές οι οποίες δεν διαφέρουν και πολύ από τις αιτίες της μεταβλητότητας των ειδών που ο
ίδιος Κάρολος Δαρβίνος διαπίστωσε από τις δικές του παρατηρήσεις, προσθέτοντας τις μεταβολές
εκείνες, οι οποίες προέρχονται από την χρήση ή την αχρησία κάποιου οργάνου, δυνάμενες και αυτές ν’
αποδοθούν στους εξωτερικούς παράγοντες.
Αλλά παρόλη την πρόοδο στη γνώση της γενετικής σχετικά με την διαμόρφωση των ειδών,
εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ από την εποχή ακόμα του Κάρολου Δαρβίνου τα ερωτήματα : πως
δημιουργήθηκαν τα είδη και πως επιδρούν συνδυαστικά όλοι οι παράγοντες διαμόρφωσης των ειδών.
Με το επιπρόσθετο μάλιστα ερώτημα ότι: ενώ στην τεχνητή επιλογή ο ίδιος ο άνθρωπος διαμορφώνει
τους σκοπούς και τις συνθήκες εξέλιξης των ειδών, στη φυσική επιλογή όμως πως επιτυγχάνεται η
εξέλιξη;
Στα ερωτήματα αυτά μια κατ’ αρχήν απάντηση δίδει ο ίδιος ο Κάρολος Δαρβίνος υποστηρίζοντας, ότι ο
αγώνας για την επιβίωση των όντων συνεπάγεται και την φυσική επιλογή, η οποία έχει ως
αποτέλεσμα την διαμόρφωση των ειδών και η οποία φυσική επιλογή στρέφεται προς δύο
κατευθύνσεις την επιβίωση και την αναπαραγωγή του είδους.
Στον αγώνα δε αυτόν γενικά της επιβίωσης επικρατούν εκείνα από τα είδη που δύνανται να
προσαρμόζονται στις συνθήκες του περιβάλλοντος, ειδάλλως το είδος δυνατόν και ν’ αποσβένεται.
Σύμφωνα λοιπόν με τον Κάρολο Δαρβίνο η φυσική επιλογή είναι η αιτία δημιουργίας της
ποικιλίας των ειδών, των οποίων τα κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους, κατά τον Κάρολο
Δαρβίνο, αποκαλύπτουν την συγγένειά τους και ότι το ένα είδος προήλθε από το άλλο, χωρίς να
γίνει χωριστά το καθένα απ’ αυτά.
Ενώ παράλληλα επικαλείται για τον ίδιο σκοπό της μεταξύ των ειδών συγγένειας και την επίδραση
ενιαίων ζωνών επίδρασης του πλανήτη μας στην διαμόρφωση των ειδών ανάλογα με τον χώρο και τον
χρόνο της μεταβολής αυτών.
Συνθήκες γεωγραφικής επίδρασης στη διαμόρφωση των ειδών, οι οποίες μπορούν να
αιτιολογήσουν και την χωριστή δημιουργία των ειδών, όπως ήταν η επικρατούσα άποψη των
φυσιοδιφών της εποχής εκείνης, δηλαδή ότι τα ζώα και τα φυτά δημιουργήθηκαν από την «λογική
πρωταρχική αιτία για το περιβάλλον που προορίζονται να ζουν και στ’ οποίο ζουν».

-6Λογική η οποία σημαίνει, όπως εξάλλου δηλώνεται και από τον ίδιο τον Κάρολο Δαρβίνο, ότι η φυσική
επιλογή προέρχεται από την ανάγκη των όντων για επιβίωση, δηλαδή ότι είναι σκόπιμη και προφανώς
υπαγορεύεται από τον εγκέφαλο των όντων όπως ανωτέρω αναφέρθηκε και ως εξ αυτού δεν είναι τυχαία.
Ως προς τους πρωταγωνιστές διαμόρφωσης των ειδών ο Κάρολος Δαρβίνος, αν και θεωρεί σημαντικό
παράγοντα το περιβάλλον, όπως ανωτέρω είδαμε, εν τούτοις επικαλείται κατ’ επανάληψη ότι η επίδραση
αυτή είναι δευτερεύουσας σημασίας και ασήμαντη σε σύγκριση με την εσωτερική ικανότητα των όντων
να προσαρμόζονται με τη φυσική επιλογή, ενώ δεν αρνείτο ορισμένη παράλληλη επίδραση στον
οργανισμό των όντων από το περιβάλλον.
Υποστηρίζει δε αυτές τις απόψεις για τους πρωταγωνιστές στη διαμόρφωση των ειδών, διότι
αμφισβητεί την ύπαρξη δύο δημιουργών στην ωραία και συνάμα απλή και επιδέξια προσαρμογή των
όντων.
Προφανώς ο Κάρολος Δαρβίνος θεωρεί κύριο πρωταγωνιστή της διαμόρφωσης των ειδών την
εσωτερική ικανότητα των όντων για προσαρμογή στο περιβάλλον με την φυσική επιλογή, διότι εάν
αναγνώριζε ως πρωταρχικό πρωταγωνιστή το περιβάλλον θα κατέρρεε όλη η θεωρία του περί εξέλιξης
των ειδών με την φυσική επιλογή, όπως απαντά ο ίδιος στη κριτική που άσκησε ο Κάρολος Λάυελ για την
προέλευση του ανθρώπου από τα ζώα και συγκεκριμένα από τους πιθήκους.
Καταλήγοντας σ’ αυτή την απάντησή του προς τον Κάρολο Λάυελ είπε ότι: είτε πρέπει ν’ απορριφθεί
ολόκληρη η θεωρία του, είτε πρέπει να γίνει ολόκληρη αποδεκτή.
Αντιθέτως εάν θεωρηθεί το περιβάλλον ως κύριος δημιουργός, τότε δύναται να θεωρηθεί ως κυρίαρχη
η άποψη των φυσιοδιφών εκείνων που υποστηρίζουν την χωριστή δημιουργία των ειδών αποδιδομένης
της συγγένειας μεταξύ τους αντίστοιχα στην συγγένεια των συνθηκών του περιβάλλοντος και στην ιδίαν
σκοπιμότητα της επιβίωσης.
Θεωρία, περί χωριστής δημιουργίας των ειδών με την φυσική επιλογή, αλλά με πρωταγωνιστή το
περιβάλλον, για την οποίαν κάνει λόγο και ο αρχαίος Ελληνας Φιλόσοφος ο Εμπεδοκλής, όταν
αναφέρεται σε ταυτόχρονη γέννηση του ανθρώπου, των ψαριών, των πτηνών και των θάμνων επάνω
στον πλανήτη μας.
Θεωρίες οι οποίες αμφότερες είχαν εγείρει πολλά ερωτηματικά όπως γράφονται από τον ίδιο τον
Κάρολο Δαρβίνο.
Όσον αφορά για τον ισχυρισμό επίσης του Κάρολου Δαρβίνου περί ενός δημιουργού, θα
μπορούσε να δοθεί η απάντηση ότι σήμερα τόσον οι φυσικοί, όσον και οι βιολογικοί μηχανισμοί
είναι αυτορρυθμιζόμενα συστήματα μεταξύ εισροών και εκροών αυτού του συστήματος.
Η σχέση των όντων με το φυσικό περιβάλλον αποτελεί ένα φυσικό αυτορρυθμιζόμενο φυσικό
σύστημα, τ’ οποίον διατηρείται χάριν αυτής της αντίφασης εισροών και εκροών.
Η δε εξέλιξη των ειδών αποτελεί αντίδραση στην δράση του φυσικού περιβάλλοντος.
Αρχή την οποία σαφώς υποστηρίζεται και από τον A.G. Cairns-Smith στο σύγγραμμά του «Τα Επτά
Ίχνη» για την εμφάνιση της ζωής στη γη, τονίζοντας τον κυρίαρχο ρόλο του περιβάλλοντος για την
διαμόρφωση των εμβίων όντων, στα οποία το περιβάλλον έχει προμηθεύσει τόσον τα υλικά, όσον και τον
μηχανισμό της εξέλιξης αυτών.
Επομένως συμπερασματικά θα μπορούσε να διατυπωθεί ως απόφθεγμα ότι : Το περιβάλλον γεννά,
τα όντα γεννιούνται, η συμπεριφορά τους απορρέει4.
5. Γέννηση και Λειτουργία Κυττάρου
Αλλά ο ίδιος ο Κάρολος Δαρβίνος, για ν’ απλοποιήσει την θεωρία του για την κοινή καταγωγή των
ειδών, παρομοιάζει αυτά μ’ ένα δένδρο που έχει τα πολλά κλωνάρια προς όλες τις κατευθύνσεις.
Από τα κλωνάρια αυτά πεθαίνουν αυτά που δεν μπορούν να επιβιώσουν και στην θέση τους βγαίνουν
άλλα.
Πλην όμως τα κλωνάρια αυτά προέρχονται από ένα κορμό, δηλαδή από ένα είδος.
Με μόνη τη διαφορά ότι ο «κορμός» αυτός θα πρέπει να συμφωνηθεί ότι δεν είναι άλλος παρά μόνον
το πρωτοκύτταρο με τ’ οποίον γεννήθηκε η ζωή στον πλανήτη μας και εκ του οποίου προήλθαν στην
συνέχεια όλα τα είδη των πολυκύτταρων οργανισμών.
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συνθέτει τα διάφορα μέλη του σώματος και αυτά πάλιν συναρμόζονται δοκιμαστικά προκειμένου να
δημιουργήσουν τις αρμονικές ολοκληρωμένες μορφές των ειδών.
Αυτή η «ολοφυής» μορφή του κυττάρου θα εξετασθεί πως εμφανίσθηκε στον πλανήτη μας κατά τις
επικρατέστερες απόψεις, ως επίσης θα σημειωθεί και μία προσπάθεια να υπεισέλθουμε γενικά στην
λειτουργία του, καθόσον αυτό εξακολουθεί ν’ αρέσκεται ακόμα να κρύβεται, όπως λέει και ο άλλος
αρχαίος Έλληνας Φιλόσοφος ο Ηράκλειτος : «η Φύση αρέσκεται να κρύβεται».
Και ασφαλώς βέβαια όταν γίνεται λόγος για την εμφάνιση του πρωτοκυττάρου, αυτονόητο τυγχάνει ότι
ταυτοχρόνως μιλάμε για την εμφάνιση της ζωής στον πλανήτη μας και η οποία, σύμφωνα με τελευταίες
απόψεις φέρεται να εμφανίσθηκε κατ’ αυτόματο τρόπο, στις αρχικές χαοτικές συνθήκες της γής.
Οι οποίες χαοτικές αρχικές συνθήκες προκαλούν αντιδράσεις μεταξύ των ανοργάνων χημικών ουσιών,
με συνέπεια να δημιουργηθούν οι οργανικές χημικές ουσίες.
Οι αντιδράσεις αυτές προκαλούντο από την ενέργεια του υπεριώδους φωτός, τις ηλεκτρικές εκκενώσεις
και από την θερμότητα, σε μεγέθη λίαν υψηλών τιμών και σε συνθήκες συνήθεις στ’ αρχικά εκείνα στάδια
του πλανήτη μας.
Υπ’ αυτές τις συνθήκες αυξανόταν προοδευτικά και η συγκέντρωση σε συσσωματώσεις των οργανικών
ουσιών με αποτέλεσμα να φτιάξουν ένα ζεστό προβιοτικό διάλυμα (σούπα) με τα επιφανειακά νερά των
λιμνών.
Η θεωρία αυτή του προβιοτικού διαλύματος το 1953 επαληθεύθηκε από τον μεταπτυχιακό φοιτητή
Miller.
Επιβεβαιώθηκε δε και βελτιώθηκε με διάφορες πηγές ενέργειας (ορατό και υπεριώδες φώς, ακτίνες
«X», α και β σωματίδια, υπέρηχοι), με αποτέλεσμα να φθάσουμε και στην δημιουργία τεχνητών γονιδίων.
Τελικά, σύμφωνα με τις απόψεις των συγχρόνων ερευνητών θα μπορούσε το πρωτοκύτταρο να έχει
γεννηθεί αυτόματα μέσα απ’ αυτό το ζεστό προβιοτικό διάλυμα των οργανικών ουσιών, καθόσον
πολλές απ’ αυτές διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται στις πρωτείνες του κυττάρου και στους ζωντανούς
οργανισμούς.
Ανάλογες με τις παραπάνω απόψεις είναι και αυτές του ερευνητού της NASA Sherwood Chang, ο
οποίος και αυτός υποστηρίζει ότι απ’ αυτές τις χαοτικές συνθήκες σχηματίζονται οργανικές χημικές
δομές, όπως αυτές των Belousov-Zhabotinsky που ανωτέρω είδαμε, οι οποίες ανταποκρινόμενες στο
περιβάλλον τους, που ήταν μακράν της ισορροπίας του, με την αυτοποιητική και την αυτοομοιοτική
συμπεριφορά τους, αυτές οι χημικές δομές συνδέθηκαν μεταξύ τους προκειμένου να σχηματίσουν
ευρύτερους βρόγχους ανάδρασης με συνέπεια να σχηματισθεί το R.N.A από το κύτταρο.
Στη συνέχεια ο σχηματισμός του «ολοφυούς» κυττάρου απ’ αυτές τις οργανικές χημικές δομές, αλλά
και αυτός ο σχηματισμός των πολυκύτταρων εν συνεχεία οργανισμών, καλύπτονται από την θεωρία της
Lynn Margoulis, η οποία πρεσβεύει ότι και το πρωτοκύτταρο, αλλά και οι οργανισμοί γεννήθηκαν από
ανάγκες συνεργασίας, ασφάλειας και αλληλεγγύης προκειμένου να λειτουργήσουν ως μία ενιαία
οντότητα και δεν δημιουργήθηκαν κάτω από συνθήκες ανταγωνισμού που πρεσβεύονται από την θεωρία
του Κάρολου Δαρβίνου.
Αλλά εάν για τον σχηματισμό του κυττάρου ως δομής δόθηκε κάποια απάντηση, εκείνο όμως που
εξακολουθεί να παραμένει άγνωστο είναι πως εμφανίσθηκε η ζωή.
Η οποία ζωή κατά την γνώμη μου –δημοσιευθείσα κατ’ επανάληψη και σε άλλες εργασίες μου–
δύναται ν’ αποδοθεί στο ηλεκτρικό δυναμικό των κυττάρων, τ’ οποίον ασφαλώς σχηματίσθηκε με την
γέννηση του πρωτοκυττάρου σ’ εκείνες τις αρχικές χαοτικές συνθήκες του πλανήτη μας, που
επικρατούσαν μεταξύ των άλλων η υπεριώδης ακτινοβολία και καταστάσεις ιονισμού των χημικών
στοιχείων.
Αυτά επιτρέπουν την διατήρηση της ζωής με τη μορφή της εξαναγκασμένης ταλάντωσης του
ηλεκτρικού δυναμικού των κυττάρων, μέσω του συνεχούς ιονισμού των στοιχείων αυτού που περιέχονται
στις τροφές.
Πρόταση η οποία βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση με τις πρόσφατες απόψεις του βιολόγου Harold
Morowitz και του φυσικού Eric Smith, οι οποίοι παρουσιάζουν την εμφάνιση της ζωής ως συνέπεια της
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αστραπές αποδίδουν το ηλεκτρικό φορτίο τους.
Τα ιονισμένα αυτά στοιχεία εκατέρωθεν της μεμβράνης του πρωτοκυττάρου σχημάτισαν το ηλεκτρικό
δυναμικό αυτού, προσδίδοντας συγχρόνως σ’ αυτό και κινητικότητα, το κατ’ εξοχήν γνώρισμα της ζωής
κατά Πλάτωνα, εφόσον την αυτοκινούμενη ψυχή ταυτίζει με την ζωή.
Αλλά και με τις σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις, στην αυτοκίνηση του κυττάρου από το ηλεκτρικό
δυναμικό αυτού δύναται ν’ αποδοθεί τόσον η γέννηση όσον και η διατήρηση της ζωής , σύμφωνα με τις
θεωρίες του Ilya Prigogine και του Henri Poincare, όπως λεπτομερέστερα στην συνέχεια θα φανεί.
Βασικό επακόλουθο όμως της κινητικότητας, που προσέδωσε το ηλεκτρικό δυναμικό, ήταν να
δημιουργηθούν οι σχισμές στη μεμβράνη του κυττάρου, οι οποίες επιλεκτικά επέτρεψαν και την
επικοινωνία του περιβάλλοντος με το εσωτερικό του κυττάρου, με συνέπεια να προκύψει η λειτουργία του
μεταβολισμού του.
Η επιλεκτική αυτή λειτουργία του μεταβολισμού επίσης δύναται να ερμηνευθεί ως η πρώτη θεμελιώδης
συνείδηση του ζωντανού οργανισμού, της οποίας η απαρχή δύναται ν’ αναζητηθεί στην επιλεκτικότητα
των δυνάμεων της Φύσης5.
Αλλά, όπως διαρκώς διαπιστώνεται μέχρι σήμερα, τόσον η λειτουργία, όσο και η δομή του κυττάρου
είναι λίαν πολυσύνθετες, ώστε να εξακολουθούν να παραμένουν άγνωστοι σημαντικοί τομείς αυτών,
έστω κι αν έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος.
Πλην όμως βασική δομή του κυττάρου έχει διαπιστωθεί ότι είναι το D.N.A, μέσω των οδηγιών του
οποίου αυτοελέγχονται και ρυθμίζονται όλες οι λειτουργίες κάθε τμήματος του ζωντανού οργανισμού.
Το D.N.A βρίσκεται στον πυρήνα του κυττάρου και είναι μία πολύπλοκη χημική ένωση των συστατικών
τους, γνωστές για πρακτικούς λόγους με τ’ αρχικά γράμματα του ονόματός τους ως A,C, G, T.
Οι κωδικευμένες πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο D.N.A, καθορίζονται από την διάταξη αυτών
των τεσσάρων χημικών συστατικών κατά μήκος της έλικας του D.N.A, που κάθε διάταξη αυτών αποτελεί
και μία ξεχωριστή κωδική λέξη στην γλώσσα της γενετικής, της οποίας η ανάγνωση μόλις τα τελευταία
χρόνια επιτεύχθηκε.
Αντίγραφο του D.N.A στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου είναι το R.N.A, μέσω του οποίου
μεταβιβάζονται οι πληροφορίες προς μία και μόνον κατεύθυνση από το D.N.A προς τα έξω
μετατρέποντας τις πληροφορίες αυτές στις κατάλληλες πρωτείνες, μέσω των οποίων επίσης καθορίζονται
οι δραστηριότητες των κυττάρων.
Υποστηρίζεται δε ότι και οι αλλαγές και οι εξελίξεις των ειδών συμβαίνουν κατ’ αυτήν την κατεύθυνση
των οδηγιών: D.N.A ⇒ R.N.A ⇒ Πρωτείνες ⇒ Λειτουργίες και όχι από το περιβάλλον, όπως
υποστήριζε ο Lamarck.
Σε αυτήν την κατεύθυνση επιτυγχάνεται η ακριβής αναπαραγωγική αντιγραφή, που υπαγορεύει και την
αυστηρή κληρονομικότητα των ειδών, ως επίσης και την ανάπτυξη των οργάνων του σώματος.
Αναπαραγωγική διαδικασία, η οποία είναι σύμφωνη και με το φυσικό φαινόμενο της
επαναληπτικότητας στα δυναμικά ολοκληρωμένα φυσικά συστήματα της θεωρίας του Henri
Poincare ιδιαίτερα με την διαδικασία της αυτοομοιότητας αυτών.
Εκτός όμως των ομαλών αυτών διαδικασιών συμβαίνουν και επιδράσεις του περιβάλλοντος (αλλαγές
θερμοκρασιών, ακτινοβολιών κλπ) που εκτρέπουν τις ομαλές διαδικασίες με αποτέλεσμα, στην
προσπάθεια προσαρμογής του οργανισμού στις περιβαλλοντικές αλλαγές, να συμβαίνουν αντίστοιχες
μεταθέσεις ή αναδιατάξεις στο υλικό του D.N.A, οπότε έχουμε τις μεταλλάξεις των ειδών.
Οι οποίες βέβαια μεταλλάξεις των ειδών ταιριάζουν προς την θεωρία του Ilya Prigogine περί νέων
δομών της ύλης από δυναμικά ανοιχτά φυσικά συστήματα μακράν της ισορροπίας, τον οποίον
παραλληλισμό, προς την θεωρία της φυσικής επιλογής του Κάρολου Δαρβίνου, κάνει ο ίδιος ο Ilya
Prigogine.
Οι πληροφορίες όμως του περιβάλλοντος είναι κατά κωδικό τρόπο αποθηκευμένες αντίστοιχα σε κάθε
χωριστή μονάδα σύνθεσης των στοιχείων A,C, G, T και η οποία μονάδα αποτελεί γενετικό τμήμα του
D.N.A και είναι αυτός που λέγεται γονίδιο.
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περιβάλλοντος, στ’ οποίο θα ζήσει και θ’ αναπτυχθεί κάθε ζωντανός οργανισμός και στ’ οποίο βέβαια
έχει ήδη καταχωρηθεί η ταυτότητά του με την προύπαρξη του σχηματισμού του γονιδίου.
Μια ταυτότητα όμως του περιβάλλοντος η οποία κατ’ επιλεκτική διαδικασία μεταμορφώνεται στην
συγκρότηση της πρωτείνης, της οποίας βέβαια η σύνθεση είναι αντίστοιχη της πληροφορίας του γονιδίου
του D.N.A, η οποία επίσης μεταγράφεται επιλεκτικά συντελούσα στις ανανεωτικές λειτουργίες του
κυττάρου, με την βοήθεια των καταλλήλων άλλων πρωτεϊνών, που καλούνται ένζυμα.
Σήμερα όμως αυτή η μονοσήμαντη γραμμική πορεία της μεταγραφής, ως επίσης και η αποκλειστική
σύζευξη ενός γονιδίου και μιας πρωτείνης από το D.N.A αρχίζει ν’ αμφισβητείται και συνεξετάζουν το
D.N.A με το περιβάλλον του, διότι οι επιστήμονες αντελήφθησαν την συνεχή αλληλοεπίδραση του D.N.A
από το περιβάλλον του.
Αποτέλεσμα αυτής της αλληλοεπίδρασης είναι να δημιουργούνται πολλές φορές περισσότερες
πρωτείνες από κάθε γονίδιο.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο η νέα θεώρηση της βιολογίας και καθόσον αφορά την μεταγραφή των πρωτεϊνών
θεωρείται ως μη γραμμική πορεία, γεγονός που κάνει δυσκολότερο το ερευνητικό έργο των επιστημόνων,
πλην όμως επιτρέπει στο κύτταρο ν’ ανταποκρίνεται στις συνεχείς περιβαλλοντικές ανάγκες,
αναπτύσσοντας συγχρόνως την ικανότητα να επιλέγει την κατάλληλη πρωτείνη για τις περαιτέρω
διαδικασίες.
Αλλά για την τελική επιλογή της κατάλληλης πρωτείνης η απόφαση δεν ανήκει πλέον μόνο στο γονίδιο
του D.N.A, αλλά στις πρωτείνες των ιστονών, οι οποίες εκπέμπουν το μήνυμα της επιλογής προς τα
μοριακά συμπλέγματα που σχηματίσθηκαν στο γονίδιο του D.N.A.
Επίσης στην πορεία αυτή της μεταγραφής πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει και η ομάδα των πρωτεϊνών
«chaperon», οι οποίες προστατεύουν ώστε οι μεταγραφόμενες πρωτείνες να πάρουν την αρμόζουσα
τοπολογία τους μέσα στο κύτταρο και να μην πέσουν θύματα άλλων «κυνηγών» πρωτεϊνών και δεν
φθάσουν στον προορισμό τους.
Παρόλη όμως αυτή την πολυπλοκότητα της διαδρομής της μεταγραφής της επιλεγμένης πρωτείνης ο
χημικός Ρότζερ Κόρνμπεργκ –ο οποίος έλαβε και το βραβείο Νομπέλ Χημείας 2006– κατόρθωσε ν’
αποκρυπτογραφήσει τον μηχανισμό της γενετικής μεταγραφής μέχρι τις δομές του κυττάρου που
παράγονται οι πρωτείνες που ελέγχουν την καλή λειτουργία και την επιβίωση του κυττάρου.
Ενώ το βραβείο Νομπέλ Ιατρικής και Φυσιολογίας 2006 δόθηκε στους Αντριου Φάϊρ και Κρέγκ Μέλο
για την ανακάλυψη αυτών των μορίων «κυνηγών» που καταστρέφουν τον μεταγραφόμενο διαβιβαστή
R.N.A και δεν εκπληρώνει την αποστολή του με συνέπεια το γονίδιο να μην εκφράζεται.
Αμφότερες οι ανακαλύψεις θεωρούνται λίαν ελπιδοφόρες για την πρόληψη σοβαρών ασθενειών
(καρκίνοι, καρδιοπάθειες κλπ) που μαστίζουν σήμερα την ανθρωπότητα, αλλά συγχρόνως θα βοηθήσουν
και στην κατανόηση του μηχανισμού παραγωγής των βλαστοκυττάρων.
Τα οποία βλαστοκύτταρα κατά τον Ron Mckay, όπως όλα τα κύτταρα, ανταποκρίνονται σε σειρά
γευστικών και περιβαλλοντικών παραγόντων με συνέπεια να μετατρέπονται σε διαφορετικούς τύπους
από τον επιδιωκόμενο.
Η δε αιτολογία διαμόρφωσης διαφόρων τύπων βλαστοκυττάρων ίσως οφείλεται και στην παρατήρηση
των εμβρυοειδών σωματιδίων του Pierre, στους όγκους των οποίων συνυπήρχαν πολλοί κυτταρικοί
τύποι, όπως στο αναπτυσσόμενο έμβρυο.
Γεγονός που μας οδηγεί στην σκέψη ότι στα βλαστοκύτταρα έχει ήδη μεταγραφεί η ταυτότητα των
αντιστοίχων σωματικών οργάνων από το D.N.A, έστω κι αν αυτά είναι ακόμα ασχημάτιστα.
Σκέψη της οποίας η ισχύς της θα καταδειχθεί από την πρόοδο των ανακαλύψεων επί της όλης
λειτουργίας του κυττάρου, όπως αυτές οι ανακαλύψεις των επιστημόνων των ανωτέρω βραβείων Νομπέλ
2006.
Οι ανωτέρω πρόσφατες απόψεις των βιολόγων περί μη γραμμικής πορείας της μεταγραφής των
γονιδίων μέσω των πρωτεϊνών και για τον έλεγχο της οποίας η φύση προνόησε σειρά ελεγκτικών
μηχανισμών, όπως είδαμε, επιβεβαιώνουν απόψεις των φυσικών επιστημόνων, όπως αυτή του Erwin
Schrodinger που λέει ότι ο μηχανισμός της μεταγραφής, είτε για την κληρονομικότητα είτε για τις
μεταλλάξεις, δύναται να συσχετίζεται με την θεωρία των κβάντα - είτε ως κβαντομηχανική είτε ως
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τα λεγόμενα κβαντικά άλματα σύμφωνα με τα οποία μπορούν να ερμηνευθούν οι μεταλλάξεις στη
Βιολογία.
Όχι βέβαια από ενδιάμεσες εξελικτικές καταστάσεις, όπως η θεωρία του Κάρολου Δαρβίνου, αλλά να
πραγματοποιούνται κατ’ άλματα, με την μορφή της «σκόνης Cantor», που ανωτέρω συναντήσαμε.
Σύμφωνος δε με τις ανωτέρω απόψεις είναι και ο φυσικός επιστήμονας Alastair Rae, ο οποίος αποδίδει
τις μεταλλάξεις του γενετικού υλικού του D.N.A στη δραστηριότητα των σωματιδίων της κοσμικής
ακτινοβολίας με υψηλή ενέργεια.
Η δραστηριότητα όμως των σωματιδίων πριν από την μετάλλαξη υπόκειται στους χαοτικούς κβαντικούς
νόμους και ακολουθούν πολλούς δρόμους και μόνον ορισμένα ακολουθούν αυτόν της μετάλλαξης η
οποία δείχνει το αποτέλεσμα της μέτρησης της κβαντικής δραστηριότητας στο κύτταρο, σύμφωνα με την
Σχολή της Κοπεγχάγης του Niels Bohr.
Άποψη η οποία είναι παράλληλη με τις πρόσφατες θεωρήσεις των βιολόγων περί μη γραμμικής
μεταγραφής στο κύτταρο και των πολλών πρωτεϊνών που παράγονται από κάθε γονίδιο και περί των
αναπτυχθέντων συνεχών ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε η επιλεγμένη πρωτείνη να εκπληρώσει τον
σκοπό της.
Δικαιώνοντας αυτή η πορεία της μεταγραφής στο κύτταρο και τις άλλες απόψεις του Erwin Schrodinger,
ο οποίος λέει ότι ο μικροσκοπικός κώδικας του γονιδίου πρέπει να έχει αντιστοιχία ένα προς ένα μ’ ένα
ιδιαίτερο πολύπλοκο και εξειδικευμένο σχέδιο ανάπτυξης για την επιβίωση, για τ’ οποίο οφείλει να
περιέχει τα μέσα, ώστε να το θέτει σε λειτουργία.
Αλλά το θέμα είναι πως το επιτυγχάνει αυτό χάριν της επιβίωσης ;
Μια γενική απάντηση δίδεται από τον ίδιο τον Erwin Schrodinger που λέει, ότι η ζωή δεν είναι μία
τακτική που βασίζεται στην τάση να περνά από την τάξη στην αταξία, αλλά βασίζεται και κατά ένα μέρος
στην υπάρχουσα τάξη με την οποία διατηρείται.
Δισυπόστατη άποψη η οποία δύναται να παραλληλισθεί με την παραπάνω ότι στο κύτταρο και
γενικότερα στη Φύση συλλειτουργούν οι θεωρίες του Henri Poincare με αυτή του Ilya Prigogine και
επομένως οι μηχανισμοί λειτουργίας του κυττάρου πρέπει να επιτρέπουν τόσον της επαναληπτικότητα
για την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή των όντων σε κύκλους Henri Poincare, όσον και την ικανότητα
των μεταβολών για την εξέλιξη και την φθορά των ειδών σύμφωνα με τις γενικές απόψεις του Ilya
Prigogine.
Δηλαδή ένας ζωντανός οργανισμός θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι ταυτοχρόνως είναι ένα
ολοκληρώσιμο και μη ολοκληρώσιμο φυσικό σύστημα, σύμφωνα με την ορολογία των ανωτέρω Φυσικών
Επιστημόνων.
Με αυτές τις σκέψεις αλλά και από τις πρόσφατες πλέον αναθεωρήσεις των βιολόγων, παρατηρείται
ότι παραβιάζεται το παλαιότερο δόγμα σύμφωνα με τ’ οποίο η πληροφορία στο κύτταρο είναι
μονοσήμαντη, ότι ρέει μόνον στην κατεύθυνση από D.N.A προς R.N.A και πρωτείνη.
Και αρχίζει να επικρατεί η άποψη ότι το D.N.A βρισκόμενο υπό την συνεχή επίδραση του
περιβάλλοντος, μπορεί να ‘χουμε ροή πληροφοριών απ’ αυτό προς D.N.A.
Η συνέπεια αυτών των αναθεωρήσεων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δύναται να συμβαίνει μία
αμφίδρομη πορεία πληροφοριών Περιβάλλον ⇔ Πρωτείνη ⇔ R.N.A ⇔ D.N.A.
Δικαιώνοντας με τις ανωτέρω απόψεις και τις ερωτηματικές θέσεις της μαθηματικού και βιολόγου
Evelyn Fox Keller, η οποία έλεγε :
Μήπως χρειάζεται να ξανασκεφθούμε τις εσωτερικές σχέσεις του γονιδιώματος, εξερευνώντας τρόπους
με τους οποίους η εσωτερική ανάδραση μπορεί να παράγει προγραμματική αλλαγή ; ή μήπως πρέπει να
ξανασκεφθούμε τη σχέση του γονιδιώματος με το περιβάλλον του, εξερευνώντας τρόπους με τους
οποίους το D.N.A μπορεί ν’ απαντά στις επιδράσεις του περιβάλλοντος ;
Μήπως χρειάζονται και τα δύο ;
Η απάντηση δίδεται από την ίδια την Keller λέγοντας ότι το μέλλον θα δείξει ότι η εσωτερική
πολυπλοκότητα του D.N.A είναι τέτοια ώστε να το καθιστά ικανό όχι μόνο να προγραμματίζει τον κύκλο
της ζωής του οργανισμού με πιστότητα τις παρελθούσες και τις μελλοντικές γενιές, αλλά ικανό και ν’
αναπρογραμματίζει τον εαυτό του όταν εκτίθεται σε περιβαλλοντικές πιέσεις λόγω της εμπειρίας του

- 11 οργανισμού του, όπως εξάλλου αποδεικνύεται, από άλλες διαπιστώσεις, να δραστηριοποιούνται σ’
ερεθισμούς του περιβάλλοντος, εκείνα τα γονίδια τα οποία βρίσκονταν σε καταστολή.
Επίσης ενδιαφέρουσα είναι και η άλλη άποψη του Erwin Schrodinger στο ανωτέρω ερώτημα που ο
ίδιος έθεσε :
Ότι πρέπει να δεχθούμε πως ένα μικρό σύστημα, όπως είναι το γονίδιο ή πρωτείνες του κυττάρου,
μπορεί να διαθέτει από την φύση του μόνον ορισμένες διακριτές ποσότητες ενέργειας, που
ονομάζονται ειδικά ενεργειακά επίπεδα ή κύματα που διασχίζουν το μόριο.
Και αυτά τα κύματα που διασχίζουν το χημικό μόριο, για τα οποία ομιλεί ο Erwin Schrodinger, δεν
είναι άλλα απ’ αυτά που συγχρόνως χαρακτηρίζουν και την μοναδικότητα της ταυτότητας αυτής της
χημικής ουσίας και ένεκεν αυτού του αποκλειστικού χαρακτηριστικού, η συχνότητα αυτού του κύματος
καλείται, ιδιοσυχνότητα [f(ι)] και η οποία ιδιοσυχνότητα «απαντά» και συντονίζεται αποκλειστικά και
μόνον στα ομόσυχνα μηνύματα.
Σ’ αυτό το γεγονός εκτιμάται ότι πρέπει να στηρίζονται και οι συντονισμοί των συχνοτήτων των
σωματιδίων, για τους οποίους κάνει λόγο ο Henri Poincare για την λειτουργία των ολοκληρώσιμων
φυσικών συστημάτων.
Αυτός ο συντονισμός συχνοτήτων [f(σ)≡f(ι)] εκτιμάται, ότι είναι η «γλώσσα» επικοινωνίας και επιλογής,
όχι μόνον μεταξύ των χημικών μορίων του κυττάρου, αλλά και στις λειτουργίες των αισθήσεων και του
εγκεφάλου.
Η ιδιοσυχνότητα [f(ι)] του κύματος που διασχίζει το χημικό μόριο κατά τον Erwin Schrodinger, είναι ο
«κώδικας» με τον οποίον αποθηκεύονται οι πληροφορίες τόσον στα γονίδια του D.N.A, όσον και στη
μνήμη του εγκεφάλου.
Τέλος αυτή την έννοια του συντονισμού εκτιμάται ότι έχει και η αρχή των «ομοίων» του αρχαίου
Έλληνα Φιλόσοφου, αλλά και Φυσιοδίφη, Εμπεδοκλή και με την οποίαν αρχή λειτουργεί τις αισθήσεις,
την γνώση, τα συναισθήματα, αλλά και την μείξη των πραγμάτων, καταλήξας στο περίφημο συμπέρασμα
ότι «το όμοιον ζητά πάντα το όμοιον».
Αλλά κι αν αυτή η ιδιοσυχνότητα υποτεθεί ότι είναι ο «κώδικας» αποθήκευσης των πληροφοριών και η
επικοινωνία μεταξύ των μορίων των κυττάρων, η δυνατότητα αυτή δεν αφαιρεί από την διαπίστωση των
επιστημόνων ότι η δομή του κυττάρου είναι πολύπλοκη με πλήθος αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των μορίων
του, ώστε δικαίως να οδηγούνται στη διαμόρφωση ολιστικής θεωρίας για το κύτταρο αλλά και για τον
οργανισμό.
Αυτή όμως η ολιστική θεώρηση κυττάρου και οργανισμού, αυτομάτως οδηγεί και στο συμπέρασμα ότι
το κύτταρο και ο οργανισμός αποτελούν ένα «όλον», σύμφωνα με την ολογραφική αρχή, εφόσον στο
κύτταρο εμπεριέχονται όλα τα όργανα του αναπτυχθέντος, εν συνεχεία με την αυτοομοιότητα οργανισμού,
σε μια αμοιβαία μεταξύ τους σχέση αυτοομοιότητας.
Αρα όλος ο ζωντανός οργανισμός είναι μία μεγέθυνση του κυττάρου του6.
6. Η Εξέλιξη του Ανθρώπου
Ανεξάρτητα επομένως από την μορφή την οποία τελικά λαμβάνει ο όλος οργανισμός του είδους και
ανεξάρτητα από τις θεωρίες εξέλιξης των ειδών, γεγονός είναι ότι κοινός πρόγονος όλων των ζωντανών
οργανισμών είναι το κύτταρο.
Εκεί κατά την γνώμη μας πρέπει ν’ αναζητηθούν και οι διαφοροποιήσεις των ειδών, οι οποίες
συνέβησαν σ’ ένα κβαντικό επίπεδο του κυττάρου ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες που βρέθηκε
ώστε εν συνεχεία ν’ αναπτυχθεί σ’ ένα ολοκληρωμένο οργανισμό.
Άποψη η οποία υποστηρίζεται και από τον αρχαίο Έλληνα Φιλόσοφο, Φυσιοδίφη Εμπεδοκλή,
δηλώνοντας το γεγονός αυτό με την φράση του, που ανωτέρω είδαμε: έτσι εμφανίσθηκαν τα φυτά, τα ζώα
και οι άνθρωποι, υπονοώντας την χωριστή εμφάνιση αυτών ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες,
που βρέθηκαν οι «ολοφυείς μορφές».
Έστω κι αν ο σύγχρονος Φυσιοδίφης Κάρολος Δαρβίνος το 1871 μ.Χ με το έργο του «Η Καταγωγή του
Ανθρώπου», αντίθετα προς τις φιλοσοφικές και τις θρησκευτικές απόψεις της εποχής του, αναπτύσσει
την θεωρία του ότι ο άνθρωπος είναι απόγονος άλλων μη ανθρώπινων ζώων, με πλησιέστερους προς
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συνθέσεις των μορίων του D.N.A και του αίματος.
Όσες όμως ομοιότητες κι αν μεταξύ τους παρουσιάζουν, η μεγάλη διαφορά του ανθρώπου από τον
πίθηκο και όλα τ’ άλλα ζώα είναι η σημαντική ανάπτυξη του εγκεφάλου και του έναρθρου λόγου.
Εξ αιτίας αυτής της διαφοράς του ανθρώπου ηγέρθησαν αμφισβητήσεις από άλλους σύγχρονους του
Κάρολου Δαρβίνου Φυσιοδίφες, μεταξύ των οποίων και ο Κάρολος Λάυελ, ο οποίος θεωρούσε
απαράδεκτη την προέλευση του ανθρώπου από τον πίθηκο.
Ο Κάρολος Δαρβίνος απάντησε στην κριτική του Καρόλου Λάυελ λέγοντας, ότι αν δεχόταν για τον
άνθρωπο της ειδική δημιουργική δύναμη θα έπρεπε να καταρρεύσει όλη η θεωρία της φυσικής επιλογής.
Εξηγεί δε ότι και οι πνευματικές ικανότητες αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν όπως και οι σωματικές
μέσω της επιλογής ή ακόμα και μέσω άσκησης και σταθεροποιήθηκαν με την κληρονομικότητα.
Κατέληγε δε στην απάντησή του, είτε πρέπει ν’ απορριφθεί ολόκληρη η θεωρία της φυσικής επιλογής,
είτε ολόκληρη να γίνει αποδεκτή.
Ανάλογη κριτική για την εξέλιξη του ανθρώπου άσκησε μεταξύ των άλλων και ο Αλφρέδου Ουώλλας, ο
οποίος αναγνωρίζει με ην φυσική επιλογή στην ανάπτυξη του οργανισμού του ανθρώπου, πλην όμως
αμφισβητεί αυτήν για την ανάπτυξη της συνείδησης, του συναισθήματος, της ηθικής και γενικά της
πνευματικής ικανότητας του ανθρώπου.
Για την ανάπτυξη των οποίων θεωρεί υπεύθυνη ιδιαίτερη «Δύναμη», η οποία ενεργεί μέσω της ορθίας
στάσης του ανθρώπου, την οποίαν θεωρεί σταθμό στην εξέλιξή του.
Ο Κάρολος Δαρβίνος απάντησε και στην κριτική του Ουώλλας αποδεικνύοντας ότι και η πνευματική
και ηθική εξέλιξη του ανθρώπου ήταν αποτέλεσμα της φυσικής επιλογής όπως και οι σωματικές του
ικανότητες, η οποία είναι σύμφωνη με την θεωρία του συγχρόνου Νευροεπιστήμονα Gerald Edelman
περί «νευρωνικού δαρβινισμού» καθόσον αφορά την εξέλιξη του εγκεφάλου με την φυσική επιλογή.
Θεωρούσε επίσης αποτέλεσμα της πνευματικής εξέλιξης την εμφάνιση του έναρθρου λόγου στον
άνθρωπο, ως επίσης της κατασκευής εργαλείων και της ανάπτυξης της τέχνης.
Ενώ την ανάπτυξη συναισθημάτων και ηθικής αποδίδει στην κοινωνική ζωή του ανθρώπου.
Αν και παρατήρησε απ’ το πλήθος των μελετών του στην κλίμακα των διαφόρων ζώων διαβαθμίσεις
πνευματικής, συναισθηματικής και ηθικής ανάπτυξης.
Πλην όμως αναγνωρίζει, ότι στον άνθρωπο αυτά τα γνωρίσματα είναι σε ανώτερο βαθμό και έχουν
εξελιχθεί με την καλλιέργεια της τέχνης, των επιστημών και των ηθικών αξιών.
Τέλος και ο Κάρολος Δαρβίνος αναγνωρίζει ως σταθμό στην εξέλιξη του ανθρώπου την ορθία στάση
αυτού, η οποία επέφερε και πολλές άλλες ανατομικές αλλαγές, όπως αυτή της αύξησης του όγκου και του
βάρους του εγκεφάλου.
Ενώ ο αρχαίος Έλληνας Φιλόσοφος ο Αναξαγόρας αποδίδει την πνευματική ανωτερότητα του
ανθρώπου στην χρησιμοποίηση των χεριών, τα οποία προφανώς έφεραν και την ορθία στάση στον
άνθρωπο.
Θεωρίες περί της ορθίας στάσης του ανθρώπου ως σταθμού εξέλιξης στον άνθρωπο, περί αύξησης του
όγκου και του βάρους του εγκεφάλου του και της έναρξης κατασκευής εργαλείων, οι οποίες
επιβεβαιώνονται και σήμερα από την μελέτη των φειδωλών απολιθωμάτων, που ανασύρονται από τους
παλαιοντολόγους.
Ενώ ταυτοχρόνως νεότερες έρευνες της βιολογίας των προγόνων μας αποκαλύπτουν και πληθώρα
νέων χαρακτηριστικών που τους καθιστούσαν περισσότερον ανθρωπόμορφους παρά
πιθηκόμορφους, όπως ήταν οι αυστραλοπίθηκοι, εκ των οποίων φέρονται ως πρόγονοι των ανθρώπων.
Οπότε μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι συνεχίζονται οι αμφισβητήσεις για την εξέλιξη του ανθρώπου,
μέχρις ότου οι έρευνες και οι μελέτες δώσουν μία ολοκληρωμένη απάντηση, προς την οποίαν προσφάτως
συμμετέχουν και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προκειμένου να δώσουν μία ακριβέστερη μορφή του
προϊστορικού ανθρώπου.
Όπως όμως κι αν έχουν τα πράγματα για την ιστορία του ανθρώπου, δηλωτικό γεγονός της
ανωτερότητας αυτού από τ’ άλλα όντα είναι η ορθία στάση, η οποία επέφερε την πνευματική του
ανάπτυξη, της οποίας συνέπεια πάλιν ήταν η εμφάνιση και η καλλιέργεια του έναρθρου λόγου, ενώ δεν
μπόρεσε ν’ αναπτυχθεί στους πιθήκους, που έχουν την ίδια στοματική ανατομία με τον άνθρωπο και
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συντακτικό λόγο όπως ο άνθρωπος.
Ο δε έναρθρος λόγος κάνει την εμφάνισή του στον πρωτάνθρωπο εκείνη την εποχή, πριν από 2,5
εκατομμύρια χρόνια περίπου, που οι περιβαλλοντικές συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες για την επιβίωσή
του.
Οι οποίες συνθήκες υποχρεώνουν τον πρωτάνθρωπο να στραφεί προς το κυνήγι, την κατασκευή
εργαλείων και να κοινωνικοποιηθεί, καλλιεργώντας έτσι ακόμα περισσότερον τον εγκέφαλό του και με την
παράλληλη χρήση των χεριών του.
Αυτές οι καινοτομίες κατά τον δρα Ρίτσαρντ Κλάϊν από το Στάνφορντ αντανακλούν κάποια αλλαγή στο
νευρικό σύστημα, η οποία κωδικοποιήθηκε και γενετικά μεταφέρεται κληρονομικά.
Η δε γενετική επιβεβαίωση της εξέλιξης της γλώσσας επισημάνθηκε και από τον Γερμανό ερευνητή
Σβάντε Πάαμπο, αποδίδοντας αυτή στο γονίδιο FOXP2, του οποίου η τελευταία χημική μεταβολή
συμπίπτει με την παρουσία του πρωτανθρώπου.
Αυτή η γονιδιακή επισήμανση του Σβάντε Πάαμπο της εξέλιξης της γλώσσας γεφυρώνει και τις άλλες
δύο διάφορες απόψεις των ερευνητών γλωσσολόγων του Σάϊμον Κέρμπι από το Εδιμβούργο, ο οποίος
υποστήριζε ότι η γλώσσα αναπτύχθηκε για να υπάρξει στο μοναδικό περιβάλλον του ανθρώπινου
εγκεφάλου και της άλλης άποψης του Αμερικανού Νόαμ Τσόμσκι, οποίος υποστήριζε ότι η ικανότητα της
γλώσσας είναι έμφυτη και καταγεγραμμένη στο D.N.A του ανθρώπου.
Η γεφύρωση των ανωτέρω απόψεων επιβεβαιώνεται και από την άποψη του Τζών Λούσι,
ψυχογλωσσολόγου του Μαξ Πλανκ, ο οποίος ισχυρίζεται, ότι γεννιόμαστε όλοι με τις ίδιες δυνατότητες,
πλην όμως έχουμε την ικανότητα να κάνουμε τον κόσμο να ταιριάζει στις δικές μας γλωσσικές
κατηγοροποιήσεις.
Ισχυρισμός ο οποίος σημαίνει ότι η γλώσσα, ως έναρθρος λόγος έχει περάσει πλέον στο γονίδιο του
ανθρώπου και εκείθεν μέσω του εγκεφάλου δύναται να προσαρμόζεται ανάλογα με τις επικοινωνιακές
συνθήκες.
Εάν δε όλες αυτές τις νεότερες παρατηρήσεις και απόψεις συνδέσουμε με την ορθία στάση και την
πνευματική εξέλιξη του πρωτανθρώπου, σημαίνει ότι η πνευματική εξέλιξη δύναται ν’ αποδοθεί στην
ορθία στάση, η οποία επί πλέον των άλλων ανατομικών μεταβολών είχε και ανάλογες μεταβολές στον
εγκέφαλο, όπως υποστηρίζεται και από τον δρα Ρίτσαρντ Κλάϊν, που ανωτέρω αναφέραμε.
Το ερώτημα όμως είναι ποιές είναι αυτές οι άλλες μεταβολές που συνέβησαν στον εγκέφαλο, πλην της
αύξησης του όγκου και του βάρους του εγκεφάλου, ώστε να καταστήσουν τον άνθρωπο νοητικά και
γλωσσικά μοναδικά ανώτερο από τ’ άλλα όντα ;
Με δεδομένο ότι ο εγκέφαλος βασικά λειτουργεί με ηλεκτρικά φορτία, η ορθία στάση είχε σαν συνέπεια
και την μεταφορά ηλεκτρικών φορτίων προς τ’ άκρα του σώματος, επομένως και στον εγκέφαλο.
Η ενίσχυση του εγκεφάλου με περισσότερα ηλεκτρικά φορτία είχε σαν συνέπεια και την αύξηση των
φυσικών μεγεθών με τα οποία λειτουργούν τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου, όπως είναι το ηλεκτρικό
δυναμικό των κυττάρων, οι συχνότητες, τα πλάτη και τα μήκη, ως και τ’ άλλα μεγέθη των ηλεκτρικών
νευρικών κυμάτων, με τελική συνέπεια την πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου, στην οποία ασφαλώς
προσαρμόσθηκαν και οι γλωσσικές στοματικές ικανότητες για τον έναρθρο λόγο, χάριν των αναγκών
επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων.
Εκείθεν αυτές οι μεταβολές κωδικοποιημένες μονιμοποιήθηκαν στα γονίδια εξελισσόμενες και
μεταφερόμενες κληρονομικά αποδεικνύουσες συγχρόνως την αλληλοσύνδεση γονιδίων και εγκεφάλου,
μέσω του οποίου τα γονίδια επικοινωνούν με το περιβάλλον, όπως θα δούμε λεπτομερέστερα στην
συνέχεια.
Αποψη περί ηλεκτρικής προσαρμογής του ανθρώπου, η οποία είναι μέσα στις απόψεις και του
Κάρολου Δαρβίνου, ο οποίος θεωρεί τον ηλεκτρισμό γενικά υπεύθυνο τόσο για την ανάπτυξη, όσο και
για την προσαρμογή των όντων.
Φθάνοντας μάλιστα, να θεωρεί τον θετικό ηλεκτρισμό της ατμόσφαιρας υπεύθυνο για την ανάπτυξη
των θάμνων και των φύλλων των δένδρων και τον αρνητικό ηλεκτρισμό της γης υπεύθυνο για την
ανάπτυξη των ριζών αυτών, δικαιώνοντας κατά κάποιον τρόπο και τον Εμπεδοκλή, που αποδίδει την
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μάλιστα γι’ αυτές τις απόψεις του την δυσμενή κριτική του Αριστοτέλη7.
7. Ο Εγκέφαλος
Απ’ όσα αναφέρθηκαν για την εξέλιξη του ανθρώπου μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι αυτή αρχίζει από
τον εγκέφαλό του και μάλιστα κατά ηλεκτρονικό τρόπο και η οποία βεβαίως μεταβολή καταγράφηκε στα
γονίδιά του.
Ο ισχυρισμός αυτός δεν είναι άδικος, καθόσον η επιλογή και η απόφαση για δράση δεν αποτελεί μόνο
προνόμιο του ανθρώπου, αλλά αποτελεί γνώρισμα κάθε εμβίου όντος χάριν της σκοπιμότητας της
επιβίωσης έστω κι αν οι νοητικές ικανότητες είναι κατώτερες του ανθρώπου.
Όσον κι αν αμφισβητείται από φυσικούς, χημικούς και βιολόγους ο τελεολογικός σκοπός στη φύση, εν
τούτοις όπως κατέδειξε μεταξύ των άλλων και ο βαθύς μελετητής των εμβίων όντων G. Sommerhof – στο
σύγγραμμά του “Logic of the Living Brain. Wiley 1974 - υφίσταται ως αρχή η επίτευξη στόχων και μπορεί
να θεωρηθεί ως μία αντικειμενική και συστηματική ιδιότητα, η οποία συνιστά την ίδια τη φύση της
βιολογικής οργάνωσης.
Ο ίδιος επίσης υποστηρίζει ότι η προσαρμοστική ικανότητα των εμβίων όντων οφείλεται στην
καθοδηγητική αλληλεξάρτηση όντος και περιβάλλοντος χάριν της επιβίωσης.
Έχει δε διαπιστωθεί, ότι όλα τα έμβια συστήματα και πολύ περισσότερον ο άνθρωπος, την
καθοδηγητική ικανότητα στις πράξεις τους οφείλουν στα γονίδια του D.N.A και στα προγράμματα του
εγκεφάλου, τα οποία οδηγούν, αλλά και ταυτοχρόνως προσαρμόζουν τον οργανισμό τους στις
περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
Αλλά εξακολουθεί να παραμένει ακόμα άγνωστο πως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί απέκτησαν αυτή την
ικανότητα να εκπληρώνουν την σκοπιμότητα της επιβίωσης μέσα από την δράση τόσον των γονιδίων του
D.N.A, όσον και μέσα από τον εγκέφαλο.
Ήδη ορισμένες σκέψεις επί των ερωτημάτων αυτών κατατέθηκαν στα όσα αναφέρθηκαν τόσον για τον
σχηματισμό και την λειτουργία του κυττάρου, όσον και για την εξέλιξη του ανθρώπου από τον εγκέφαλό
του.
Εφόσον ο εγκέφαλος λοιπόν αναδεικνύεται ως ο κύριος πρωταγωνιστής στην σκοπιμότητα της
επιβίωσης των όντων και ιδιαίτερα του εξελιγμένου ανθρώπου, αξίζει να γίνει κάποια προσέγγιση ως
προς την οργάνωσή του και των λειτουργία του και να διερωτηθούμε επ’ αυτών.
Έτσι ως πρώτος λόγος για την οργάνωση και την λειτουργία του εγκεφάλου παρατίθεται το
συμπέρασμα του Ilya Prigogine ότι ο εγκέφαλος είναι ένα μη γραμμικό προϊόν μια μη γραμμικής
εξέλιξης πάνω σ’ ένα μη γραμμικό πλανήτη.
Δηλαδή ο εγκέφαλος είναι ένα προϊόν με αλληλοσυνδεόμενους βρόγχους ανάδρασης, η οποία φάνηκε
και από τα πειράματα σε αληθινούς εγκεφάλους κουνελιών από τον Walter Freeman και της Christine
Skarda του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας.
Σύμφωνα με τα οποία πειράματα στους νέους ερεθισμούς του εγκεφάλου είχαμε ριπές χαοτικής μη
γραμμικής αντίδρασης του εγκεφάλου, ενώ με την επανάληψη των ερεθισμών μέσω ηλεκτρονικού
υπολογιστή εμφανίσθηκε σχηματισμός βρόγχων-«φράκταλ», που σημαίνει αλληλοσύνδεση των
νευρωνικών αυτών βρόγχων, δυναμένη ν’ ανακληθεί με την ανάδραση.
Με βάση αυτή την αρχή της ανάδρασης προτάθηκαν διάφορα πρότυπα λειτουργίας του εγκεφάλου,
όπως αυτό των William Gray και Paul La Violette, σύμφωνα με τ’ οποίο οι σκέψεις είναι σύνθετες και
ξεκινούν από χαοτική δέσμη εντυπώσεων, αποχρώσεων και τόνων αισθημάτων, που πραγματοποιούν
κύκλους ανάδρασης στον εγκεφαλικό φλοιό, όπου γίνεται η επιλογή είτε για επανατροφοδότηση των
βρόγχων, είτε για να εγκατασταθούν ως γνώσεις και συναισθήματα, προκειμένου στην συνέχεια να
γίνουν αυτοί οι ίδιοι οργανωτές νέων εντυπώσεων και αισθημάτων.
Ένα άλλο επίσης εξελικτικότερο πρότυπο λειτουργίας του εγκεφάλου είναι το προτεινόμενο από τον
νευροφυσιολόγο Karl Pribram, ο οποίος υποστήριξε ότι ο εγκέφαλος είναι ένα ολόγραμμα, όμοιο με αυτό
του David Bohm, που έχει την ικανότητα να μετατρέπει σε κυματομορφές τα εισερχόμενα από τα
αισθητήρια όργανα σήματα.
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που μπορούν να εναποθηκευθούν είτε στις συνάψεις των νευρικών κυττάρων, είτε σ’ ένα «χώρο
φάσεων» μέσα σε ολόκληρο τον εγκέφαλο, τ’ οποίον είναι και το πιθανότερο κατά την γνώμη μας.
Λόγω δε της αρχής του ολογράμματος στον εγκέφαλο συμβαίνει και το φαινόμενο της ανάμνησης, όταν
μία κυματομορφή, παρόμοια εκείνης που αποθηκεύθηκε, περάσει μέσα από τον «χωρο-φάσεων»,
αναπτύσσεται και η δυνατότητα ανάκλησής της.
Αυτός δε ο «χώρος φάσεων» του εγκεφάλου κατά την γνώμη μας είναι οι λεγόμενοι «σύνδεσμοι»
αυτού, οι οποίοι δεν είναι τίποτε άλλο από νευρώνια-βρόγχοι που αναπτύσσονται στον εγκέφαλο με την
μάθηση και την εμπειρία, τα οποία αποσβένονται όταν δεν χρησιμοποιούνται, αλλά και νέα
δημιουργούνται από άλλες εμπειρίες.
Γνωρίσματα τα οποία ταιριάζουν με την λειτουργία της μνήμης ως αποθήκευσης κυματομορφών
δυνάμενες ν’ ανακαλούνται και ν’ αποσβένονται.
Μία άλλη επίσης εικόνα χαρτογράφησης λειτουργίας του εγκεφάλου έχουμε με τη θεωρία του
βιοχημικού Gerald Edelman, βραβευμένου με Nόμπελ Ιατρικής και ερευνητού στο Πανεπιστήμιο
Ροκφέλλερ της Νέας Υόρκης, ο οποίος ανακάλυψε ότι οι 1014 συνάψεις των νευρικών κυττάρων του
εγκεφάλου δημιουργούνται μέσω ανάδρασης από τα μόρια των νευρικών ινών, οι οποίες κατευθύνονται
να συζευχθούν μεταξύ τους ή ν’ αυτοοργανωθούν σε κάποια θέση, ώστε να σχηματίσουν ομάδες
αλληλοσυνδεομένων νευρώνων, αποδεικνύουσες ότι η αταξία καταλήγει σε τάξη με την αυτοοργάνωση
της Φύσης.
Ακόμα δε διαπίστωσε, ότι η οργάνωση κάθε σύναψης είναι μοναδική και ότι υπάρχει κατά τον
Edelman επιλεκτική διασύνδεση αυτών των συνάψεων με τα ερεθίσματα που εισέρχονται στον
εγκέφαλο και η οποία επιλεκτικότητα των συνάψεων θα επιδιωχθεί να αιτιολογηθεί στη συνέχεια
ανάπτυξης της λειτουργίας του εγκεφάλου.
Επίσης αποδεικνύεται ότι στον φυσικό εγκέφαλο η ανάδραση ανάμεσα στα δίκτυα των ομάδων των
νευρώνων και στο περιβάλλον είναι συνεχής.
Αυτό όμως σημαίνει ότι οι σχέσεις των δικτύων των ομάδων των νευρώνων δύναται να μεταβάλλεται
ανάλογα με τους ερεθισμούς του περιβάλλοντος, εάν αυτοί αφορούν τροφές, κλιματολογικές συνθήκες,
κοινωνικούς, είτε άλλης ποιότητας ερεθισμούς, ακόμα και νοητικούς.
Οι μεταβολές αυτών των σχέσεων των συνάψεων των δικτύων των νευρώνων δύνανται να
ερμηνεύσουν και την εξασθένηση της μνήμης στο χρόνο, γεγονός τ’ οποίο δύναται να ερμηνευθεί ότι οι
συνάψεις έχουν κάποια λειτουργική σχέση και με τους «συνδέσμους», που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Όλες οι ανωτέρω μέχρις εδώ θεωρίες για την λειτουργία του εγκεφάλου έχουν επιβεβαιωθεί μέχρις ενός
βαθμού με την βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικά της νευροτεχνολογίας, της οποίας η
πρόοδος συνεχίζεται για την επιτυχία της ανάλυσης των δραστηριοτήτων του εγκεφάλου, τόσον ώστε να
εγείρεται θέμα ηθικής ως προς την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου.
Όλα δε τ’ ανωτέρω πρότυπα του εγκεφάλου, τα οποία, ως επί το πλείστον, εκφράζουν τομείς της όλης
λειτουργίας του, με την εν συνεχεία έκθεση και των άλλων πτυχών αυτής, θα φανεί ότι αποτελούν μία
ενιαία λειτουργία του εγκεφάλου από της αισθήσεις μέχρι τα γονίδια του D.N.A.
Καθόσον όπως είδαμε και στην λειτουργία του κυττάρου, όλες οι πληροφορίες του περιβάλλοντος
επιλεκτικά έχουν καταχωρηθεί στα γονίδια ως εμπειρίες βιώματος και αυτές οι εμπειρίες αποτελούν τα
καταγεγραμμένα στα γονίδια προγράμματα για την διατήρηση του είδους.
Ανάλογα συμβαίνει και στις αλληλοσυνδεόμενες ομάδες των νευρώνων του εγκεφάλου – όπως
ανωτέρω είδαμε – στις οποίες έχουν καταχωρηθεί ως εμπειρίες του βιώματος με την έννοια των
προγραμμάτων και οι οποίες προκαθορίζουν κάθε δραστηριότητα της καθημερινής ζωής με σκοπό και
αυτές την επιβίωση, προσαρμοζόμενα προς τις εκάστοτε περιβαλλοντικές συνθήκες.
Υπάρχει όμως το φιλοσοφικό και επιστημονικό ερώτημα :
Η απαρχή κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας είναι σ’ αυτά τα καταχωρημένα προγράμματα του
εγκεφάλου ή στα εξωτερικά ερεθίσματα ;
Εάν δε γίνει δεκτό ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι αποτέλεσμα ενεργοποίησης του εγκεφάλου
από εξωτερικά ερεθίσματα, τότε πως εξηγούνται οι εσωτερικές αυτόβουλες νοητικές λειτουργίες αυτού
(συλλογισμοί, εμπνεύσεις, όνειρα κλπ);
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αυτοοργανούμενα συστήματα, που σημαίνει ότι γενικά στη φύση υπάρχει βούληση, πολύ δε
περισσότερο υπάρχει αυτόνομη βούληση στον εξελιγμένο άνθρωπο και επομένως αυτοβούλως ο
άνθρωπος χάριν των αναγκών να θέτει σε λειτουργία τους νευρώνες του εγκεφάλου του.
Εκτός όμως αυτού, βασικό όργανο λειτουργίας του εγκεφάλου –όπως είδαμε και σε άλλα σημεία της
εργασίας αυτής– είναι και το ηλεκτρικό δυναμικό των νευρικών κυττάρων του εγκεφάλου, αλλά και κάθε
κυττάρου.
Αυτό το όργανο του ηλεκτρικού δυναμικού, είναι μία πηγή παραγωγής ενέργειας στον εγκέφαλο, τ’
οποίο επιτρέπει την κίνηση των μηνυμάτων-πληροφοριών κατ’ επιλεκτικό τρόπο σε όλα τα νευρωτικά
κυκλώματα.
Λειτουργεί δε αδιάκοπα με δύο φυσικά μεγέθη : αφενός με το ηλεκτρικό δυναμικό «ενεργείας» όπως
λέγεται και του οποίου το μέγεθος ανταποκρίνεται όταν ο εγκέφαλος βρίσκεται σε πλήρη δραστηριότητα
και αντιδρά στους ποικίλους ερεθισμούς και αφετέρου με το ηλεκτρικό δυναμικό «ηρεμίας», τ’ οποίο
λειτουργεί κατά την διάρκεια του ύπνου, που ο εγκέφαλος δεν δέχεται εξωτερικούς ερεθισμούς.
Πέραν όμως αυτής της προσαρμοστικής ικανότητας του εγκεφάλου μέσω των μεγεθών του ηλεκτρικού
δυναμικού, το ερώτημα είναι γενικότερης σημασίας και δύναται να θεωρηθεί στην ίδια συνέχεια με τ’
αντίστοιχα ερωτήματα περί του πρωταγωνιστικού παράγοντα στην φυσική επιλογή, εάν απαρχή στις
μεταλλάξεις είναι το περιβάλλον ή τα γονίδια του D.N.A.
Όπως κι εκεί δόθηκε ως απάντηση ότι το περιβάλλον και το D.N.A αποτελούν ένα ενιαίο
αυτορρυθμιζόμενο σύστημα, έτσι κι εδώ για την λειτουργία του εγκεφάλου και τις σχέσεις του με τους
ερεθισμούς μπορεί να δοθεί η ίδια απάντηση ότι αποτελούν ένα αυτορρυθμιζόμενο σύστημα, που τους
παράγοντες αυτούς γεφυρώνει η σκοπιμότητα της επιβίωσης.
Εάν δε θέλαμε να προχωρήσουμε στην απάντηση του ερωτήματος, η απαρχή της απάντησης βρίσκεται
στις εφαρμογές της Φυσικής επί της Βιολογίας για την οργάνωση του εγκεφάλου ως ένα βιολογικό
σύστημα αλληλοσυνδεομένων βρόγχων ανάδρασης, όμως αποδείχθηκε πειραματικά από τον Walter
Freeman και την Christine Skarda, που ανωτέρω συναντήσαμε.
Περιβάλλον και εγκέφαλος λοιπόν αποτελούν ένα ενιαίο αυτορρυθμιζόμενο βιολογικό σύστημα, του
οποίου αξίζει να δούμε σε γενικές γραμμές την λειτουργικότητα αυτού.
Αρχής γενομένης από την αντιληπτική λειτουργία του εγκεφάλου μέσω των αισθήσεων.
Για την λειτουργία της οποίας έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις, όπως αυτή, ότι δεν
αντιλαμβανόμεθα τα φυσικά αντικείμενα κατά άμεσο τρόπο, αλλά με την διαμεσολάβηση κάποιων άλλων
οντοτήτων.
Αυτές οι άλλες οντότητες κατά τον Καρτέσιο είναι οι «ιδέες», κατά τον Κάντ οι «αναπαραστάσεις» και
κατά τον Berkeley κατ’ αρχάς οι «αισθητές ποιότητες» και μετέπειτα τα «δεδομένα των αισθήσεων».
Πιο συγκεκριμένος όμως ο αρχαίος Ελληνας Φιλόσοφος Εμπεδοκλής, ο οποίος μίλησε περί
«απορροών», οι οποίες πρέπει να έχουν «ομοίους» πόρους με τις αισθήσεις για να λειτουργήσουν και
σύμφωνα με αυτή την περί «ομοίων» αρχή παράγεται η γνώση και τα συναισθήματα, δεικνύων έτσι και
την αρχή με την οποίαν συνδέονται οι αισθήσεις με τον εγκέφαλο και η οποία αρχή ακόμα και σήμερα
αναζητείται.
Ενώ κατά την γνώμη μας – παρόμοια με αυτή του Εμπεδοκλή – οι αισθήσεις διεγείρονται από το
μεγάλο μοναχικό κύμα, δηλαδή το «σολιτόνιο», τ’ οποίο γεννιέται από σύζευξη ημιτονοειδών κυμάτων
κατά μη γραμμικό τρόπο, όταν αυτά φθάσουν σε κάποια κρίσιμη τιμή και τ’ οποίον συνθέτει την όλη
φυσική πραγματικότητα που εμπίπτει στις αισθήσεις μας.
Αποψη η οποία αποδίδει και το πρότυπο λειτουργίας του εγκεφάλου των William Gray και Paul La
Violette ότι οι σκέψεις ξεκινούν από σύνθετες χαοτικές δέσμες εντυπώσεων, αποχρώσεων και τόνων
αισθημάτων, που ανωτέρω είδαμε.
Και τα οποία σύνθετα «σολιτόνια» δεν παρατηρούνται μόνον στα ρευστά και στον αέρα, αλλά και στα
μόρια των στερεών υπό μορφή ενέργειας, όπως απέδειξαν οι ερευνητές Enrico Fermi, Stanislav Ulam και
J. Pasta, αναδεικνύοντας έτσι τα σύνθετα «σολιτόνια», τον ολιστικό χαρακτήρα της φύσης.
Ακόμα διαπιστώθηκαν και στα έσχατα επίπεδα της φύσης στα σωματίδια, αλλά και στη Βιολογία.
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μπορεί να δημιουργεί ταλάντωση καθόλον το μήκος της έλικας του D.N.A του κυττάρου, συμβάλλοντας
κατά ένα ορισμένο τρόπο στις βιολογικές διαδικασίες αυτού.
Επίσης τα «σολιτόνια», από τις έρευνες που έκαναν οι Alan Hodgkin, Andrew Huxley και John
Eccles,τιμηθέντες με βραβείο Νόμπελ, ανακάλυψαν, ότι έχουν εφαρμογή και στη μετάδοση των
μηνυμάτων κατά μήκος των νευρικών κυττάρων, μόνον κατ’ επιλεκτικό τρόπο όταν φθάσουν οι παλμοί
τους σε κάποια οριακή τιμή.
Η διάδοση και η αλληλοεπίδραση των «σολιτονίων» αποδίδονται ότι έχουν σχέση με την μνήμη του
εγκέφαλου.
Σήμερα ερευνάται πως τα «σολιτόνια» προσπερνούν ανωμαλίες στις νευρικές ίνες και αλληλοεπιδρούν
στις συνάψεις.
Τέλος κάποιοι θεωρητικοί αποκαλούν το νευρικό «σολιτόνιο» στοιχειώδες σωματίδιο της σκέψης και τ’
οποίο, όπως είδαμε, έχει εφαρμογή τόσο στον εγκέφαλο, όσον και στην κλίμακα του D.N.A κατά
επιλεκτικό τρόπο οριακών τιμών.
Σύμπτωση εφαρμογών του «σολιτονίου» που μας οδηγεί στην εντύπωση για άμεση διασύνδεση
λειτουργιών του εγκεφάλου με τα γονίδια του D.N.A του κυττάρου.
Ανεξαρτήτως όμως του τρόπου με τ’ οποίο γίνονται αισθητές οι παραστάσεις του περιβάλλοντος
κόσμου, είναι αποδεκτό ότι οι αισθήσεις διεγείρονται και λειτουργούν όχι τυχαία, αλλά κατόπιν
επιλογής.
Η επιλογή αυτή και η εν συνεχεία αξιολόγηση από τον εγκέφαλο των εξωτερικών αυτών από τις
αισθήσεις προερχομένων παραστάσεων, σημαίνει ότι και αυτός περιέχει κάποιο είδος εγγραφής, που
αντιστοιχεί προς αυτά τα ερεθίσματα του εξωτερικού κόσμου, ώστε να επιτρέπει την αναγνώρισή τους,
αλλά και την περαιτέρω εκμετάλλευσή τους.
Επί πλέον αυτή η ταυτότητα των παραστάσεων δείχνει ότι τα συστήματα των νευρικών κυττάρων του
εγκεφάλου, στα οποία έχουν κωδικοποιηθεί αντίστοιχα οι εξωτερικές παραστάσεις, πρέπει να
συμπεριφέρονται καθ’ όμοιο τρόπο με αυτές του εξωτερικού κόσμου.
Το ερώτημα όμως που εξακολουθεί να παραμένει στους Φυσιολόγους είναι : πως επιτυγχάνεται αυτή η
αποκωδικοποίηση των παραστάσεων στα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου για την όλη του λειτουργία με
την διαβίβαση των μηνυμάτων μεταξύ των νευρώνων ;
Για ν’ απαντηθεί το θεμελιώδες αυτό ερώτημα – η απάντηση του οποίου θα θεωρηθεί ως μία από τις
σημαντικές ανακαλύψεις της επιστήμης – πρέπει να συνδεθεί και με τον τρόπο λειτουργίας των
αισθήσεων, οι οποίες ενεργούν, ως γνωστό, εξειδικευμένα και κατ’ επιλογή σύμφωνα με τους σκοπούς
της επιβίωσης των όντων.
Ετσι τα ερεθίσματα του εξωτερικού κόσμου εντοπίζονται κατ’ αρχάς από τα κύτταρα μεταγωγείς των
αισθητηρίων οργάνων, τα οποία έχουν διαμορφωθεί ανάλογα με το περιβάλλον και τις συνθήκες ζωής
κάθε όντος.
Εκτός όμως από τους μεταγωγείς υπάρχουν σε κάθε αισθητήριο όργανο και τα κύτταρα αναλυτές, τα
οποία κάνουν την επιλογή των μηνυμάτων που θα διαβιβασθούν περαιτέρω στον εγκέφαλο, του
οποίου επίσης τα κύτταρα είναι αντίστοιχα οργανωμένα και λειτουργούν και αυτά επιλεκτικά,
προκειμένου τα μηνύματα να μεταφερθούν περαιτέρω, ώστε να παραχθεί η σκέψη, να ληφθούν οι
αποφάσεις και να σημειωθούν οι αναγκαίες δραστηριότητες κάθε όντος.
Κι εδώ ακόμα δεν είναι γνωστός ο τρόπος της επιλεκτικής διασύνδεσης των αισθητηρίων οργάνων με τ’
αντίστοιχα εγκεφαλικά κύτταρα.
Θεωρείται όμως ως δεδομένο η αντιστοιχία της οργάνωσης και της συμπεριφοράς των εγκεφαλικών
παραστάσεων με τους ερεθισμούς που δέχονται επιλεκτικά τα αισθητήρια όργανα.
Αυτή η συνεργασία δύναται να θεωρηθεί ότι επιτυγχάνεται μέσω των συχνοτήτων των
κυματομορφών, με τις οποίες μεταφέρονται τα μηνύματα από τον εξωτερικό κόσμο στον εγκέφαλο για τις
περαιτέρω λειτουργίες αυτού.
Υπόθεση περί κυματομορφών διασύνδεσης αισθήσεων με τον εγκέφαλο, η οποία είναι σύμφωνη και με
το προταθέν πρότυπο λειτουργίας του εγκεφάλου του νευροφυσιολόγου Karl Pribram, όπως ανωτέρω
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κυματομορφής ως λειτουργία του εγκεφάλου :
Αυτές όμως οι κυματομορφές του εξωτερικού κόσμου, οι οποίες εμπίπτουν στις αισθήσεις, όπως
ανωτέρω εκτέθηκε, μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι είναι τα «σολιτόνια», τα οποία έχουν την δυνατότητα
την μεγίστη εικόνα να μετατρέπουν στις ελάχιστες διαστάσεις, αλλά και στη κυμαντική φύση με την
οποίαν λειτουργεί το σύνολο του οργανισμού από τις αισθήσεις μέχρι το κύτταρο, μέσω των νευρώνων
του εγκεφάλου και στα οποία, όπως είδαμε, έχουν εφαρμογές τα «σολιτόνια» κατά επιλεκτικό τρόπο.
Όσον αφορά για την επιλεκτική διασύνδεση των «σολιτονίων» με τις αισθήσεις και ιδιαίτερα με τα
κύτταρα ανιχνευτές, μέσω των οποίων θα ταξιδεύσουν στη συνέχεια στους νευρώνες του εγκεφάλου,
εκτιμάται ότι η απάντηση δίδεται από τον αρχαίο Ελληνα Φιλόσοφο και Φυσιολόγο Εμπεδοκλή, με την
εφαρμογή της αρχής των «ομοίων» και της «συμμετρίας» των «απορροών» με τους «πόρους»
διέλευσης αυτών από τις αισθήσεις.
Σύμφωνα με την αρχή αυτή, μεταφερόμενη στις σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις, μπορούμε να
ισχυρισθούμε ότι ο Εμπεδοκλής από εκείνα τα χρόνια μιλούσε για τον συντονισμό-συμμετρία των
συχνοτήτων των κυμάτων-ροών, εφόσον με κύματα (ηλεκτρομαγνητικά, ηχητικά, χημικά, αισθητικά)
ερεθίζονται οι αισθήσεις και με κύματα επίσης λειτουργούν και οι νευρώνες του εγκεφάλου.
Έτσι λοιπόν η επιλεκτική συνεργασία των «σολιτονίων», σε οριακές τιμές επιτυγχάνεται όταν η
συχνότητα αυτών [f(σ)] συμπέσει με την ιδιοσυχνότητα [f(ι)] της χημικής ουσίας των κυττάρων
ανιχνευτών των αισθήσεων και η οποία ιδιοσυχνότητα ανταποκρίνεται στο μέγεθος του ηλεκτρικού
δυναμικού (Vε) αυτών των κυττάρων και τ’ οποίο ηλεκτρικό δυναμικό αποτελεί την πηγή παραγωγής
κίνησης για κάθε ζωντανό κύτταρο και εκεί, κατά την γνώμη μας οφείλεται και το γεγονός της ζωής, όπως
ήδη έχει αναφερθεί.
Εάν πάλι τα κύματα ήθελαν θεωρηθούν ως μορφές υλοκυμάτων των σωματιδίων, σύμφωνα με την
απόδειξη του Γάλλου Φυσικού Louis de Broglie, πάλι ισχύει η αρχή του Εμπεδοκλή περί συντονισμού
μεταξύ των συχνοτήτων των σωματιδίων όπως επίσης απεδείχθη από τον Γάλλο Φυσικό, Μαθηματικό
και Φιλόσοφο Henri Poincare για τα ολοκληρώσιμα φυσικά συστήματα, αλλά όπως και ο Ilya Prigogine
χρησιμοποίησε την ίδια αρχή στα μη ολοκληρώσιμα δυναμικά φυσικά συστήματα.
Στην ίδια δε συχνότητα με τα κύτταρα ανιχνευτές κάθε αισθητηρίου οργάνου συμπάλλονται και τ’
αντίστοιχα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου που συνεργάζονται εξειδικευμένα με κάθε αίσθηση, έτσι ώστε
το εξωτερικό ερέθισμα να μπορεί να συνεχίζει την πορεία του μέσα στον εγκέφαλο και μέσω αυτού στους
μύς, στους αδένες και σε κάθε κύτταρο χάριν του σκοπού της επιβίωσης του όντος.
Οι κυμαντικές παλμώσεις των «σολιτονίων» μέσα στους διαδρόμους του εγκεφάλου δημιουργούνται
από το ηλεκτρικό δυναμικό κάθε εγκεφαλικού κυττάρου, κινούμενες στους νευράξονες αυτών, πάλιν κατά
επιλεκτικό τρόπο, μέσω του πλήθους των συνάψεων αυτών και σύμφωνα με το πρότυπο λειτουργίας του
Gerald Edelman, όπως ανωτέρω είδαμε.
Κινούμενες οι παλμώσεις αυτές κατά μήκος του νευράξονα του εγκεφαλικού κυττάρου, η συχνότητα
αυτών [f(σ)] όταν συμπέσει με την ιδιοσυχνότητα [f(ι)] της χημικής ουσίας του κυττάρου, που λέγεται
νευροπομπός ή νευροδιαβιβαστής, τότε συμπάλλονται και εκλύεται στις συνάψεις κατά επιλεκτικό τρόπο
και αποκαθιστά την επικοινωνία μετά των νευρώνων, επιτρέποντας έτσι οι νευροδιαβιβαστές την
μεταφορά των μηνυμάτων μέχρι τους μύς, τους αδένες, αλλά και σε κάθε κύτταρο.
Αλλά εάν οι κυματομορφές του εξωτερικού κόσμου συντονίζονται και συμπάλλονται με τις
ιδιοσυχνότητες των νευροδιαβιβαστών, σημαίνει ότι και οι παραστάσεις του εξωτερικού κόσμου
αποθηκεύονται στην μνήμη του εγκεφάλου με την μορφή των ιδιοσυχνοτήτων των χημικών ουσιών των
νευρικών κυττάρων αυτού, οι οποίες δύνανται ν’ ανακαλούνται επιλεκτικά ως αναμνήσεις για τις
περαιτέρω ανάγκες λειτουργίας του εγκεφάλου, αλλά και γενικότερα της ύπαρξης.
Κατόπιν όλων αυτών που εκτέθηκαν για την λειτουργία του εγκεφάλου, θα μπορούσε να υποστηριχθεί
ότι η απάντηση στο ερώτημα της κωδικοποίησης αλλά και αποκωδικοποίησης των πληροφοριών στον
εγκέφαλο, είναι ο συντονισμός της συχνότητας των μηνυμάτων [f(σ)] με την ιδιοσυχνότητα [f(ι)] των
χημικών ουσιών των νευρικών κυττάρων του εγκεφάλου, δηλαδή εφόσον συμβεί η εξίσωση των οριακών
τιμών [f(σ)] ≡ [f(ι)], αρχή την οποία εισήγαγε και ο Εμπεδοκλής με τα «όμοια» και την «συμμετρία»
απορροών και πόρων για τις αισθήσεις, αλλά για την γνώση και τα συναισθήματα.
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σ’ αυτά η εφαρμογή των «σολιτονίων», καθόσον τα ερεθίσματα από τον έξω κόσμο μεταφέρονται και στο
κύτταρο, είτε προς ρύθμιση του μεταβολισμού τους, είτε προς ρύθμιση και προσαρμογή των γονιδίων
χάριν της διατήρησης ή της εξέλιξης τους είδους.
Οι έρευνες, όπως είδαμε, για την κατανόηση των διεργασιών ρύθμισης των λειτουργιών των κυττάρων
είναι τόσο έντονες, ώστε να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το κύτταρο είναι ένας βιολογικός ηλεκτρονικός
υπολογιστής με τα δικά του κυκλώματα, συμβάλλοντας προς αυτό το συμπέρασμα και η νανοτεχνολογία
με σύστημα σωματιδίων.
Όση πρόοδος όμως κι αν έχει σημειωθεί στην έρευνα λειτουργίας του κυττάρου, ακόμα δεν κατέστη
δυνατόν να ερμηνευθεί, όπως και στον εγκέφαλο η επιλεκτική δραστηριότητα των πρωτεϊνών επί των
γονιδίων ή και μεταξύ των γονιδίων στα κυκλώματα λειτουργίας αυτού, ως αντιδράσεις στις συνθήκες του
περιβάλλοντος.
Με δεδομένο λοιπόν ότι το κύτταρο λειτουργεί με βιολογικά ηλεκτρονικά κυκλώματα, όπως συμβαίνει
και στον εγκέφαλο, είναι δυνατόν και πάλι να κατατεθεί, ότι η αρχή του συντονισμού της συχνότητας
[f(σ)] των μηνυμάτων με την ιδιοσυχνότητα [f(ι)] των πρωτεϊνών ή των γονιδίων, ισχύει και επεκτείνεται
και στην λειτουργία του κυττάρου χάριν της επιβίωσης.
Πρόταση περί ιδιοσυχνοτήτων [f(ι)] και σύμπτωση συντονισμού αυτής με αυτή των μηνυμάτων [f(σ)]≡
[f(ι)], η οποία δείχνει να επιβεβαιώνεται από το πρόσφατο με επιτυχία πείραμα από ερευνητές της
κβαντομηχανικής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, με επικεφαλής την Ναόμι Γκίνσμπεργκ, όπου
κατόρθωσαν με ορισμένες συνθήκες ν’ αποθηκεύσουν πάλμωση φωτός στην ύλη νέφους αερίου, να
μεταφέρουν στη συνέχεια αυτήν την αποθηκευμένη πάλμωση φωτός και να την αναπαραγάγουν με την
συνδρομή ακτίνων λέϊζερ.
Αλλά απ’ όσα μέχρις εδώ εκτέθηκαν παρατηρείται κάποια συνέχεια της λειτουργίας εγκεφάλου και
κυττάρου, έτσι ώστε δικαιολογημένα να εγείρει θέμα συσχετισμού αυτών των δύο θεμελιωδών οργάνων,
χάριν των οποίων διατηρείται αυτή ή ίδια η ζωή.
Στην διατήρηση της οποίας σημαντικό ρόλο παίζουν τα μνημονικά αρχεία τα οποία υπάρχουν τόσο
στα γονίδια του D.N.A του κυττάρου, όσο και στη μνήμη του εγκεφάλου, με τη μορφή αποθηκευμένης
πάλμωσης την οποία ονομάζουμε ιδιοσυχνότητα [f(ι)].
Η διαφορά όμως της εγκεφαλικής μνήμης απ’ αυτής των γονιδίων του D.N.A είναι ότι στην πρώτη
καταχωρούνται με τη μορφή ιδιοσυχνοτήτων πληροφορίες-μηνύματα της άμεσης δραστηριότητας για την
επιβίωση, ενώ στη δεύτερη του μακρού παρελθόντος, που αποβλέπουν στη διατήρηση της ζωής του
είδους.
Ενώ σημαντικότερο κοινό σκοπό για την διατήρηση της ζωής εκτιμάται ότι εξυπηρετούν οι ίδιες
λειτουργίες που παρατηρούνται στον εγκέφαλο αλλά και στο κύτταρο και οι οποίες συνίστανται στον
συντονισμό και στην ομοιοστασία των νευρωνικών κυκλωμάτων, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η
ικανότητα του όντος να προσαρμόζονται στους εξωτερικούς ερεθισμούς εξισορροπώντας αυτούς με τις
εσωτερικές δομολειτουργίες τους, δίδοντας ο εγκέφαλος τις αντίστοιχες εντολές ανταπόκρισης όλων των
οργάνων (μυς, αγγεία, σπλάγχνα, αδένες κλπ.), εξασφαλίζοντας κατά πρώτον τον συντονισμό και την
ομοιοστασία των κυττάρων.
Επομένως μπορεί να υπάρχουν ομοιότητες λειτουργιών μεταξύ εγκεφάλου και κυττάρου, αλλά από τα
παραπάνω φάνηκε ότι το κύτταρο εκτελεί τις σκόπιμες εντολές του εγκεφάλου΄.
Και κάτι τέτοιο μαρτυρούν και οι πρόσφατες έρευνες από την ομάδα του Μπρούς Λαν του Ινστιτούτου
Ιατρικής του Howard Hughs, επί των μεταλλάξεων των γονιδίων της «μικροκεφαλίνης» και του «ASPM»
του ανθρώπου, των οποίων οι μεταλλάξεις ακολούθησαν την εξέλιξη του ανθρώπινου εγκεφάλου.
Αλλά αυτός ο συσχετισμός μεταξύ εγκεφάλου και κυττάρου είναι μερικός, καθόσον το κύτταρο, ως
θεμελιώδης και αυτόνομη συνολική ζωντανή μονάδα θα μπορούσε συνολικά να συσχετισθεί με τον όλον
ζωντανό οργανισμό του όντος, έτσι ώστε τα κύτταρο και ο όλος οργανισμός ν’ αποτελούν ένα
ολόγραμμα, στ’ οποίο εφαρμόζεται η ολογραφική αρχή, όπου το ελάχιστον εμπεριέχεται στο όλον,
αλλά και το όλον στο ελάχιστον.
Και η οποία αρχή σημαίνει ότι όλος ο οργανισμός της ζωντανής ύπαρξης αποτελεί μία μεγεθυντική
προβολή του κυττάρου, όπως ήδη έχει αναφερθεί8.
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Καιρός είναι όμως να δούμε εάν αυτή η ολογραφική αρχή, ως επίσης και γενικά οι φυσικοί νόμοι έχουν
εφαρμογή και στο γεγονός αυτό, που ονομάζεται ζωή, για την οποία κατ’ αρχάς θα σημειωθεί μία
προσπάθεια ορισμού αυτής, καθώς υποστηρίχθηκαν ιστορικά διάφορες απόψεις.
Μία άποψη για τον σχηματισμό αυτής ήδη συναντήσαμε στη θεωρία σχηματισμού του πρωτοκυττάρου,
κατά τον οποίον εμφανίσθηκε και η ζωή κατ’ άγνωστο συγκεκριμένο τρόπο, αναγνωρίζοντας όμως τον
πρωταγωνιστικό ρόλο του ήλιου για την εμφάνιση αυτής.
Μέσα στα πλαίσια αυτά των αρχικών συνθηκών της γής υποστηρίζεται ακόμα ότι η ζωή έχει προέλθει
και από άλλους πλανήτες.
Με την εξέλιξη όμως των επιστημονικών αντιλήψεων διαμορφώνονται και πιο συγκεκριμένες απόψεις
για την ζωή, τόσο για την εμφάνιση όσο και για την ουσία αυτής.
Έτσι, όπως είδαμε, γίνεται λόγος και από τον Ilya Prigogine, ως συνέπεια της θεωρίας του περί νέων
ζωντανών δομών της ύλης από τ’ ανοιχτά δυναμικά φυσικά συστήματα μακράν της ισορροπίας τους και
συνεπεία της λειτουργίας των οποίων διατηρείται και η ζωή στα έμβια όντα, όπως θα δούμε στη
συνέχεια.
Επίσης έχει υποστηριχθεί η άποψη, ότι η ζωή στην ουσία της είναι μία ζωϊκή δύναμη, η οποία
συνδέεται με τον ηλεκτρισμό, χαρακτηρισθείς μάλιστα και «ζωϊκός ηλεκτρισμός» από την διαπίστωση
του Luigi Galvani κατά το 1770 στους μυς του βατράχου..
Συμπέρασμα τ’ οποίο συνδέθηκε και με την ιστορία του Φρανκενστάϊν, ο οποίος παρήγαγε ζωή σε
ανθρώπινης κατασκευής τέρας μέσα από συνθήκες ηλεκτρικών εκκενώσεων, επιβεβαιώνοντας έτσι και το
συμπέρασμα του Μπερτσέλιους, ότι η ζωή δεν είναι μία απροσδιόριστη ειδική δύναμη που την
κατευθύνει και ότι η προέλευσή της πρέπει ν’ αναζητηθεί στις γενικές βασικές δυνάμεις της πρωταρχικής
ύλης, με τη γενική έννοια ότι οι φυσικοί νόμοι εφαρμόζονται και στην φυσιολογία των εμβίων όντων.
Η άποψη αυτής της εργασίας, όπως ήδη έχει κατατεθεί ανωτέρω, και στον σχηματισμό του
πρωτοκυττάρου, είναι στην ίδια κατεύθυνση με αυτή περί ζωϊκού ηλεκτρισμού και ουσιαστικά
χωροθετείται στο ηλεκτρικό δυναμικό των κυττάρων, λειτουργώντας κατά κάποιον τρόπο ως αυτόνομη
πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγει ηλεκτρικά μηνύματα, τόσο στον εγκέφαλο, αλλά και σε
κάθε άλλο κύτταρο.
Εμφανίσθηκε δε κατά τον σχηματισμό του πρωτοκυττάρου στ’ αρχικά στάδια της γης με
πρωταγωνιστικό ρόλο των ακτινοβολιών του ηλίου, οι οποίες εξακολουθούν να δρούν για τον σχηματισμό
του μέσω των τροφών των εμβίων όντων, ιονίζοντας αυτές.
Ο προσδιορισμός αυτός της ζωής στο ηλεκτρικό δυναμικό των κυττάρων, εκτιμάται ότι ανταποκρίνεται
φιλοσοφικά στην έννοια του «πρώτου κινούντος» του Αριστοτέλη, που εμπεριέχει ταυτοχρόνως το
γνώρισμα τόσον του πρωτοαιτίου του κινούντος, όσον και την ιδιότητα του κινουμένου.
Αλλά είναι επίσης σύμφωνος και με τις φιλοσοφικές περί αυτού του θέματος σκέψεις του Πλάτωνα, ο
οποίος ταυτίζοντας την ζωή με την ψυχή, αποδίδει την αιτία της ζωής στην «αυτοκινούμενη ψυχή».
Ο ορισμός λοιπόν της ζωής στο ηλεκτρικό δυναμικό, που αναπτύσσεται μεταξύ των επιφανειών της
μεμβράνης κάθε κυττάρου και τ’ οποίον εμφανίσθηκε μαζί με το πρωτοκύτταρο και εξασφάλισε την κίνηση
και την επιλεκτική λειτουργία του μεταβολισμού μέσω των σχισμών του κυττάρου, εκτιμάται ότι απαντά
και στα ερωτήματα και στις απόψεις που διατυπώνονται από τον διαπρεπή φυσικό Erwin Schrodinger :
Ποιό είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ζωής ;
Πότε λέμε ότι ένα κομμάτι ύλης είναι ζωντανό ;
Απαντώντας ο ίδιος λέγει: Όταν συνεχίζει να κάνει κάτι, να κινείται, ν’ ανταλλάσσει υλικό με το
περιβάλλον του και αυτό μάλιστα για μία πολύ μακρύτερη περίοδο απ’ ότι θα περιμέναμε να κάνει ένα
άψυχο κομμάτι ύλης κάτω από παρόμοιες συνθήκες.
Η μακροβιότητα δε αυτή του ζώντος οργανισμού οφείλεται στη συνεχή και διαρκή απομάκρυνσή του
από την κατάσταση της θερμικής ισορροπίας –η οποία όπως και στη συνέχεια πάλι θα δούμε επιφέρει
τον θάνατο– και η οποία απομάκρυνση διαρκεί ώρες, χρόνια ως και αιώνες.
Όλες αυτές οι προϋποθέσεις περί της ζωής εκπληρώνονται από την συνεχή και διαρκή κίνηση που
εξασφαλίζει το ηλεκτρικό δυναμικό επιτρέποντας και τον μεταβολισμό του κυττάρου για ώρες, για χρόνια
ως και αιώνες.
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ολιστικού γεγονότος, η οποία εκτιμάται ότι είναι μία ενδιαφέρουσα άποψη, δυναμένη να σταθεί και
επιστημονικά στηριζόμενη στην αρχή του ολογράμματος, δηλαδή ότι το κάθε κύτταρο μαζί με το σύνολο
του οργανισμού συνυπάρχουν και συλλειτουργούν σύμφωνα με την ολογραφική αρχή, απόψεις ιδιαίτερα
προβαλλόμενες από τους Ακαδημαϊκούς κυρίους Πάνο Λιγομενίδη και Λουκά Χριστοφόρου.
Με άλλα λόγια η ζωή του όλου οργανισμού είναι η ζωή των κυττάρων του και αντιστρόφως η ζωή των
κυττάρων είναι η ζωή του όλου οργανισμού του.
Επίσης ο ολιστικός χαρακτήρας της ζωής έχει και την ερμηνεία ότι για τη διατήρησή της, σύμφωνα με
τις απόψεις πάλιν του Erwin Schrodinger, πρέπει να συλλειτουργούν χάριν αυτής αμφότεροι οι
αντιφατικοί φυσικοί νόμοι : Τόσον αυτός που έχει την τάση να περνά από την αταξία στην τάξη, όσον και
ο άλλος που διατηρεί την τάξη, επιφέροντας την τάξη από την τάξη.
Το ηλεκτρικό δυναμικό των κυττάρων με την δυνατότητα της διατήρησης, αλλά και μεταβολής του
φυσικού μεγέθους τους, ως επίσης και της μεταδοτικότητας της κίνησής τους σε όλα τα σημεία του
οργανισμού, εκτιμάται ότι δύναται ν’ ανταποκριθεί και στις προϋποθέσεις της ολιστικής περί ζωής
άποψης.
Άρα μπορεί να συμπεράνουμε ότι η ζωή είναι ένα ολιστικό γεγονός, της οποίας κινητήρια πηγή της
αποτελεί το ηλεκτρικό δυναμικό των κυττάρων9.
Μετά τον προσδιορισμό της αξίζει ν’ αναφερθούν λίγα λόγια πως γεννήθηκε και διατηρείται η ζωή,
σύμφωνα βασικά με τους νόμους της Φυσικής, αν και ορισμένα στοιχεία περί αυτών ήδη έχουν ήδη
αναφερθεί.
Ως γνωστόν αξιόλογη τυγχάνει η θεωρία του Ilya Prigogine περί νέων διακλαδούμενων δομών στο
σύμπαν, στη φύση και στη βιολογία από τα δυναμικά φυσικά συστήματα μακράν της θερμοδυναμικής
ισορροπίας, όπου τα συστήματα αυτά με αυτό-οργανωτική ικανότητα προσαρμόζονται κατά τον δικό
τους επιλεκτικό τρόπο στις περιβαλλοντικές συνθήκες, δημιουργώντας και τους ζωντανούς οργανισμούς.
Έτσι ερμηνεύονται κατά τον Ilya Prigogine οι μεταλλάξεις και γενικά οι αλλαγές στα έμβια όντα, που
είχαν σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη και την εξέλιξη στην ποικιλία των ειδών σύμφωνα με την θεωρία του
Κάρολου Δαρβίνου, των οποίων τ’ αποτελέσματα σύμφωνα με τις θεωρίες αμφοτέρων προσμετρώνται
πιθανοκρατικά και ουχί τελεολογικά.
Έστω κι αν έχουν διάφορες απόψεις για τον πιθανοκρατικό χαρακτήρα των δυναμικών αυτών φυσικών
δραστηριοτήτων οι Gibbs και Einstein, ισχυριζόμενοι ότι η εξατομικευμένη και η πιθανοκρατική άποψη
είναι ισοδύναμες και ως εξ αυτής της ισοδυναμίας δύναται να υποστηριχθεί κι εδώ ότι μοναδικός
χαρακτήρας στη φύση είναι η Αριστοτελική τελεολογία, εφόσον και ο ίδιος ο Ilya Prigogine δέχεται ότι οι
νέες δομές προκύπτουν από αυτοοργανούμενα φυσικά συστήματα.
Αυτή δε η αυτοοργάνωση των δυναμικών φυσικών συστημάτων δηλώνει ότι στη φύση υπάρχει
«λογική», έστω κι αν «κρύπτεται» της ανθρώπινης διάννοιας, η οποία αδυνατεί να προσδιορίσει τον
εξατομικευμένο τρόπο και εισάγει το πιθανοκρατικό χαρακτήρα των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων
αυτών των συστημάτων.
Τέλος αυτή η επιλεκτικότητα που χαρακτηρίζει την φύση, δεικνύει ότι αυτή η ίδια η φύση έχει την δική
της «λογική» σε όλες τις διαβαθμίσεις αυτής και ως εξ αυτού δεν δύναται να θεωρηθεί προνόμιο μόνον
των εμβίων όντων, έστω κι αν υπάρχει κλιμάκωση σ’ αυτή με κορωνίδα την εξέλιξη του ανθρώπου.
Η αυτονομία και η αυτοδυναμία είναι θεμελιώδη γνωρίσματα της φύσης, των οποίων
γνωρισμάτων έκφραση στα έμβια όντα είναι η βούληση και εφόσον τα δημιουργήματα έχουν αυτό
το γνώρισμα της βούλησης, δεν μπορεί αυτού να στερείται η φύση, η οποία είναι και ο δημιουργός
τους.
Επομένως η ζωή προκύπτει με λογικές διαδικασίες από την φύση, εφόσον και η ίδια αποτελεί ένα
τελεολογικό αποτέλεσμα, έστω κι αν γεννήθηκε από δυναμικά ανοιχτά φυσικά συστήματα μακράν της
θερμοδυναμικής ισορροπίας.
Ήδη αποκτήσαμε μια πρώτη γνώση για τη γέννηση της ζωής από την «εντροπία» των ανοιχτών
δυναμικών συστημάτων μακράν της θερμοδυναμικής ισορροπίας, αλλά και η συνεχής λειτουργία αυτών
των ιδίων από την «εντροπία» είναι εκείνη που διατηρεί αυτή την ίδια την ζωή.
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θερμότητα με το περιβάλλον με μη αντιστρεπτές διαδικασίες, όπως μπορούν να είναι η ελεύθερη
εκτόνωση, η διάχυση και οι χημικές αντιδράσεις.
Ενώ ένα άλλο μέρος της θερμότητας χρησιμοποιείται για εσωτερικές διεργασίες του συστήματος.
Ανάλογα συμβαίνει στα φυσικά αυτά συστήματα και με την «εντροπία», φυσικό μέγεθος σχετιζόμενο
άμεσα με την θερμική κατάσταση αυτού, όπως είδαμε.
Eπομένως η διάρκεια της ζωής εξαρτάται από τον βαθμό μονιμότητας διατήρησης της «εντροπίας» σ’
ένα ζωντανό οργανισμό, ως ανοιχτού δυναμικού φυσικού συστήματος.
Αυτό επιτυγχάνεται κατά τον Erwin Schrodinger όταν η παραγωγή της «εντροπίας» για εσωτερικές
διαδικασίες (d1s), αντισταθμίζεται με αυτή της ροής προς το περιβάλλον (d2s), οπότε η συνολική
διαφορά της «εντροπίας» (ds) δίδεται μεν από την εξίσωση Erwin Schrodinger ds=d2s+d1s, πλήν όμως
αυτή η αντιστάθμιση σημαίνει ότι η συνολική διαφορά της «εντροπίας» είναι ds=0, οπότε ds=d2s+d1s=0,
ήτοι d2s= -d1s, τ’ οποίον είναι - d1s<0 και δείχνει επίσης, κατά τον Erwin Schrodinger ότι η ζωή
τρέφεται με ροή αρνητικής «εντροπίας».
Και αυτό το συμπέρασμα είναι ορθόν διότι οι ζωντανοί οργανισμοί ως ανοιχτά δυναμικά φυσικά
συστήματα είναι και αυτά λειτουργικά πολύπλοκες δομές που απαιτούν αφενός μεγάλο βαθμό
καταναλωτικής ενέργειας και αφετέρου και μεγάλου βαθμού «εντροπιακής» παραγωγής, έτσι ώστε να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες και της συνεχούς ροής αυτής προς το περιβάλλον (d2S= -d1S) με συνέπεια
να διατηρείται αυτό το γεγονός της ζωής επί μακρόν.
Αλλά διερωτάται πάλιν ο Erwin Schrodinger : πως επιτυγχάνεται αυτό το γεγονός για τους
ζώντες οργανισμούς η ζωή νάχει διάρκεια και ν’ αποφεύγεται η άμεση φθορά της ;
Απαντά ο ίδιος λέγοντας : τρώγοντας, πίνοντας, αναπνέοντας και αφομοιώνοντας, δηλαδή με τη
λειτουργία του μεταβολισμού και ο οποίος σημαίνει μεταβολή ή ανταλλαγή.
Τίνος όμως ανταλλαγή ύλης ή ενέργειας ;
Και ακόμα τι είναι αυτό το πολύτιμο κάτι που περιέχεται στις τροφές και μας σώζει από τον
θάνατο ;
Ενώ είναι δεδομένο, ότι κάθε ζωντανός οργανισμός αυξάνει την «εντροπία» του προσεγγίζοντας την
επικίνδυνη κατάσταση της μεγίστης «εντροπίας» της θερμοδυναμικής ισορροπίας, η οποία, ως γνωστόν,
επιφέρει τον θάνατο.
Συμβαίνει όμως να διατηρείται η ζωή χάριν του μεταβολισμού, που επιτρέπει στον οργανισμό ν’
αποβάλλει την «εντροπία» που παράγει αντισταθμίζοντας αυτή με την άλλη που χρειάζεται για τις
διεργασίες του οργανισμού, επιστρέφοντας τις τροφές διασπασμένες πλέον από πολύπλοκες οργανικές
ενώσεις που παρέλαβε.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο όμως η περιγραφή του μεταβολισμού δείχνει ότι πρόκειται περί ανταλλαγής ύλης,
η οποία αμφισβητήθηκε από τον F. Simon ο οποίος υποδεικνύει ότι αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο
στον μεταβολισμό είναι το ενεργειακό περιεχόμενο των τροφών μας.
Διότι η ενέργεια χρειάζεται ν’ αντικατασταθεί και ν’ αποδοθεί στο περιβάλλον, ώστε να διατηρείται η
ζωή.
Η άποψη του F. Simon είναι ενδιαφέρουσα και βρίσκεται σε ομοφωνία με την αρχή διατήρησης της
ζωής από την «εντροπία», στ’ ανοιχτά δυναμικά συστήματα, όπως εκτέθηκε ανωτέρω.
Αλλά, όπως ανωτέρω επίσης είδαμε, αυτή η ανταλλαγή «εντροπίας» με το περιβάλλον ως θερμότητα
μπορεί να γίνει με ελεύθερη εκτόνωση, με διάχυση, αλλά και με χημικές ενώσεις, καταστάσεις οι οποίες
δύνανται να εμφανίζονται ως απορροές του μεταβολισμού.
Επομένως η ζωή δύναται να διατηρείται μέσω του μεταβολισμού των τροφών αξιοποιώντας αυτές για
την πολύπλοκη δομολειτουργία της, τόσον ως υλικές υποστάσεις για τις δομές, όσον και ως ενεργειακές
τοιαύτες για την λειτουργία του ζωντανού οργανισμού.
Αλλά η διατήρηση της ζωής μέσα από τον μεταβολισμό ταυτοχρόνως δηλώνει και μία διατήρηση της
επαναληπτικότητας, η οποία περισσότερο ταιριάζει στις αναδρομικές διαδικασίες των ολοκληρώσιμων
δυναμικών φυσικών συστημάτων του Henri Poincare.
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εμβίων όντων και στην αιτιολογία της γέννησης της ζωής από τα μη ολοκληρώσιμα δυναμικά φυσικά
συστήματα, όπως ανωτέρω είδαμε.
Συμπέρασμα στ’ οποίο έχει καταλήξει, κατά κάποιον τρόπο και ο ίδιος ο Ilya Prigogine στον διάλογό
του με την φύση ότι το «είναι» συνυπάρχει και συλλειτουργεί με το «γίγνεσθαι» στην φύση, επομένως και
στη ζωή.
Αρα η ζωή διατηρείται στ’ ανοικτά δυναμικά συστήματα χάριν της εφαρμογής αμφοτέρων των θεωριών,
τόσον του Henri Poincare για τα ολοκληρώσιμα φυσικά συστήματα, όσον και του Ilya Prigogine για τα μη
ολοκληρώσιμα συστήματα.
Επομένως στους ζωντανούς οργανισμούς μπορεί να υποστηριχθεί ότι συναρμονίζονται για την
επιβίωση αυτών οι αντιφατικές λειτουργίες τόσον των ολοκληρώσιμων, όσον και των μη ολοκληρώσιμων
συστημάτων.
Μία αρμονία συλλειτουργίας των αντιθέτων, η οποία παρατηρείται και στην φιλοσοφία του
Ηράκλειτου, ο οποίος δεν παρουσιάζει μόνον τ’ αντίθετα να συγκρούονται, αλλά και να συνεργάζονται
χάριν της διατήρησης της αρμονίας.
Αυτή δε η συλλειτουργία των αντιφάσεων στα έμβια όντα δύναται ν΄ αποδοθεί στο μνημονικό αρχείο
τόσον του εγκεφάλου, όσον και αυτών των γονιδίων του DNA και τ’ οποίον αρχείο επιτρέπει και την
διατήρηση, αλλά και την προσαρμογή των εμβίων όντων στις μεταβολές του περιβάλλοντος.10
Υπ’ αυτό το πνεύμα της συλλειτουργίας της αντίφασης στα έμβια όντα σημαίνει ότι ναι μεν διατηρείται
η ζωή, αλλά συγχρόνως στην πορεία του χρόνου δύναται να αιτιολογήσει και την φθορά αυτής, έτσι ώστε
αυτά τα δύο σημαντικά γεγονότα των εμβίων όντων, η ζωή και ο θάνατος να θεωρούνται ότι αποτελούν
ένα αυτορρυθμιζόμενο, χάριν των αντιφάσεων, φυσικό σύστημα.
Ο δε Τεγιάρ Ντε Σαρντέν το 1928 έγραφε ότι η ζωή συνολικά εκδηλώνεται σαν ένα ρεύμα αντίθετο
στην εντροπία, διατυπώνοντας συγχρόνως την ευχή όπως η επιστήμη βρεί τον τρόπο σύνθεσης αυτής
της επιφανειακής αντίφασης της εντροπίας και της ζωής.
Ο ίδιος μάλιστα το 1952 πρότεινε ένα «ενεργειακό σχήμα της εξέλιξης» σε συμπαντικό βέβαια επίπεδο,
αλλά δυνάμενο να προσαρμοσθεί στο γεγονός της ζωής και τον θάνατο κάθε εμβίου όντος και το οποίον
έχει ως ακολούθως:
Χ
Ζ

Α

Ο

Ψ

Χ : Αξονας Ανάπτυξης
Ψ : Αξονας Εντροπίας
Ζ : Καμπύλη Ζωής
Α : Συνεχής Ανάπτυξη εάν δεν υπήρχε
η Εντροπία «Ψ»

Επομένως εάν η διατήρηση της ζωής, όπως είδαμε, οφείλεται στ’ ανοιχτά δυναμικά συστήματα μακράν
της θερμοδυναμικής ισορροπίας, ο θάνατος όμως επέρχεται στα δυναμικά αλλά απομονωμένα εκείνα
συστήματα στα οποία η «εντροπία» συνεχώς αυξάνει ώστε να λάβει τη μέγιστη τιμή της.
Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει σ’ ένα απομονωμένο σύστημα που δεν ανταλλάσσει πλέον θερμότητα
και μέσω αυτής «εντροπία» με το περιβάλλον και η οποία βεβαίως μέγιστη τιμή της «εντροπίας» αποτελεί
και τ’ όριο θανάτου για τα έμβια όντα.
Άρα ένας ζωντανός οργανισμός οδεύει προς τον θάνατο σύμφωνα με την εξίσωση του Erwin
Schrodinger όταν θ’ αρχίσει να διαταράσσεται αυτή η αντιστάθμιση των «εντροπιών» d2S = -d1S, οπότε
η αρνητική «εντροπία» (-d1S) θετικοποιείται, διότι παύει η διαρροή της προς το περιβάλλον.
Παύει να ισχύει η εξίσωση του Erwin Schrodinger ως συνολική «εντροπία» της αντιστάθμισης dS =
d1S+d2S=0 και αυτή να οδεύει πλέον προς την μορφή της συνολικής εντροπίας dS>0 και η οποία μορφή
σημαίνει, ότι όλη η παραγόμενη «εντροπία» εσωτερικεύεται στο σύστημα του ζωντανού οργανισμού,
επέρχεται η μεγίστη αταξία και επομένως η αποσύνθεση του όλου συστήματος, δηλαδή ο θάνατός του.
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σημαίνει ότι στην μείωση ή και στην έλλειψη αυτής της λειτουργίας πρέπει ν’ αναζητηθεί και η φθορά
αυτής της ίδια της ζωής.
Η οποία μείωση της ικανότητας του μεταβολισμού οδηγεί και στην μετατροπή του ζωντανού
οργανισμού προοδευτικά – σύμφωνα με το ανωτέρω σχεδιάγραμμα – σ’ ένα κλειστό δυναμικό σύστημα,
στ’ οποίον η «εντροπία» διαρκώς αυξάνει μέχρι του θανάτου του.
Και η οποία βεβαίως μεταβολή είναι προγραμματισμένη στο μνημονικό του αρχείο ή και επιβάλλεται
από κάποια επιβλαβή μετάλλαξη των γονιδίων του DNA λόγω άλλων περιβαλλοντικών συνθηκών.
Γεγονότα τα οποία συνεχώς επιβεβαιώνονται από τις συνεχιζόμενες έρευνες των επιστημόνων επί της
λειτουργίας των γονιδίων και των οποίων οι διαπιστώσεις γενικά συνίστανται, πως όταν τα γονίδια είναι
άρτια και οι πρωτείνες που συντίθενται με τις οδηγίες τους επιτελούν φυσιολογικά τον ρόλο τους, τότε το
κύτταρο και όλος ο οργανισμός κατ’ επέκταση είναι υγιής και ανανεώνει τα κύτταρά του.
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που τα γονίδια έχουν υποστεί μεταλλάξεις και τότε ανάλογα με το
είδος των μεταλλάξεων, οι πρωτεϊνες είτε παύουν να συντίθενται, είτε συντίθενται με βλάβες, συνέπεια
των οποίων είναι η ασθενής λειτουργία του κυττάρου και κατ’ επέκταση η ασθενής λειτουργία του
οργανισμού, μεταφερομένη μάλιστα και κληρονομικά.
Αυτή δε η αλληλοσύνδεση, είτε στην υγιή είτε στην ασθενή λειτουργία κυττάρου και του όλου
οργανισμού, ενισχύει την παραπάνω διατυπωθείσα άποψη ότι το κύτταρο και ο όλος οργανισμός
αποτελούν ένα ολόγραμμα, σύμφωνα με την έννοια της φυσικής επιστήμης.
Αλλά αυτή η προοδευτική φθορά του ζωντανού οργανισμού προς τον θάνατο, λόγω της συνεχούς
μείωσης της ροής της παραγόμενης «εντροπίας» προς το περιβάλλον και επομένως της συνεχώς
πολλαπλασιαζόμενης παραγωγικής «εντροπίας», εκφράζεται με την γήρανση, η οποία κατά γλαφυρό
τρόπο περιγράφεται από τον Ακαδημαϊκό κύριο Γρηγόρη Σκαλκέα.
Ο οποίος υποστηρίζει ότι με την γέννηση του ανθρώπου έχουμε παράλληλα και την έναρξη της
γήρανσής του, επιβεβαιώνοντας το ανωτέρω σχεδιάγραμμα και γενικά όσα υποστηρίχθηκαν περί
αντίφασης της ζωής με την «εντροπία».
Αιτιολογεί δε την άποψή του αυτή διότι διαρκώς από την γέννηση του ανθρώπου (και γιατί όχι κάθε
εμβίου όντος;) διαρκώς μειώνεται και η ικανότητα αναπαραγωγής των κυττάρων από ενδογενείς και
εξωγενείς παράγοντες λόγω προϊούσης φθοράς των δομικών στοιχείων του οργανισμού η οποία
ασφαλώς εκφράζει και την μείωση της ικανότητας του μεταβολισμού συνεπεία της συνεχιζομένης
αύξησης της «εντροπίας».
Θέσεις οι οποίες είναι σύμφωνες και με τις απόψεις των φυσικών West και Goldberger, ότι φυσικά
συστήματα που επαναλαμβάνονται συνεχώς με ασύγχρονους ρυθμούς, όπως είναι αυτά του ανθρώπινου
σώματος, είναι φυσιολογικά.
Πλην όμως πέραν ορισμένων ορίων, που χάνεται αυτή η φυσιολογική μεταβλητότητα σε μία ποικιλία
συστημάτων, είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της διαδικασίας της γήρανσης.
Για την οποία αναπαραγωγική ικανότητα των κυττάρων του οργανισμού σε κυτταρικό επίπεδο κύρια
υπεύθυνα θεωρούνται τα «τηλεμερίδια», που είναι ειδικές πρωτείνες, οι οποίες προστατεύουν τα γονίδια
από ανεπιθύμητους ανασυνδυασμούς και μεταλλάξεις οι οποίες προφανώς προέρχονται από τον
αποσυντονισμό των συχνοτήτων των σωματιδίων του Henri Poincare στις ολοκληρώσιμες και
επαναλαμβανόμενες λειτουργίες του κυττάρου για την διατήρηση της ζωής, με αποτέλεσμα αυτές να
μετατρέπονται σε μη ολοκληρώσιμες και των οποίων «τηλεμεριδίων» η εξάντληση οδηγεί στην γήρανση
και στην φθορά του οργανισμού, ισχύοντας έτσι η θεωρία του «γίγνεσθαι» του Ilya Prigogine κατ’
αντίστροφη φορά.
Επίσης κατά τον Ακαδημαϊκό κύριο Γρηγόρη Σκαλκέα η επιμήκυνση ή και η επιτάχυνση του γήρατος
εξαρτάται και από την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, η οποία επηρεάζει την ψυχολογία της
προσωπικότητας και ανάλογα συνεπεία αυτής επηρεάζει την υγεία ή την παθολογία του οργανισμού,
καθόσον υπάρχει διασύνδεση του νευρικού με τ’ άλλα συστήματα του οργανισμού όπως έχει αποδειχθεί.
Η διασύνδεση αυτή ενισχύει και την ανωτέρω διατυπωθείσα άποψη περί άμεσης συσχέτισης
εγκεφάλου και γονιδίων D.N.A του κυττάρου, στα οποία εξωγενείς παράγοντες ποιότητας ζωής μπορούν
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λειτουργία του οργανισμού, αλλά και κληρονομικά.
Η διασύνδεση αυτή θα μπορούσε να λάβει το εξής σχήμα :
Παράγοντες Ποιότητας Ζωής ⇒ Είσοδος στο Εγκέφαλο ⇒ Διαταραχή των Φυσιολογικών Μεγεθών
Ηλεκτρικού Δυναμικού Νευρικών Κυττάρων ⇒ Είσοδος Αλλοιωμένου Μηνύματος στα Γονίδια του D.N.A
⇒ Αλλοίωση Ρόλου Πρωτεϊνών ⇒ Ασθενής Λειτουργία Οργανισμού ⇒ Φθορά Ιστού ⇒ Ασθένεια ⇒
Θάνατος.
Αλλά για να κλείσει το κεφάλαιο της φθοράς της ζωής κάπως αισιόδοξα, είναι γεγονός καταφανέστατο
ότι σήμερα η επιστήμη έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο στην επιμήκυνση της ζωής και το μέλλον με την
έρευνα επί των γονιδίων διαγράφεται λίαν αισιόδοξο από του ερευνητές ότι θα φθάσουν στο όριο της
διάρκειας ζωής στα 120 χρόνια για τον άνθρωπο.11
9. Συμπερασματικές Ανακεφαλαιώσεις
Απ’ όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, με κάθε δυνατή από πλευράς μας επιχειρηματολογία, οδηγούν και
αφορούν αυτό τούτο το γεγονός της ζωής ως γέννηση και λειτουργία αυτής, εξεταζόμενη διαρκώς υπό το
πρίσμα των εφαρμογών της Φυσικής επί της Βιολογίας.
Κατόπιν αυτής της έκθεσης είναι δυνατόν να διατυπωθούν ορισμένες συμπερασματικές σκέψεις και οι
οποίες μπορούν να είναι οι ακόλουθες :
α. Όλα δείχνουν ότι στο μέλλον θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον προσφυγής στη Φυσική,
προκειμένου να ερμηνευθούν τα βιολογικά γεγονότα της ζωής και ιδιαίτερα προς την Κβαντική Μηχανική,
η οποία εκτιμάται ότι θ’ ανοίξει σημαντικούς και ευρείς ορίζοντες γνώσης ακόμα και στα γεγονότα που
θεωρούνται σήμερα θαύματα.
β. Πρωταγωνιστικός αναδεικνύεται ο ρόλος των αυτοποιητικών και αυτορρυθμιζόμενων φυσικών
συστημάτων με την δημιουργία βρόγχων κατά ένα επαναληπτικό τρόπο σύμφωνα με την θεωρία του
Henri Poincare, ως επίσης και κατά μία κατεύθυνση σύμφωνα με την θεωρία του Ilya Prigogine.
γ. Αυτή δε η αυτοποιητική και αυτορρυθμιζόμενη ικανότητα της φύσης, η οποία μάλιστα παράγει κι
ένα τελεολογικό αποτέλεσμα, δείχνει ότι η φύση δραστηριοποιείται σύμφωνα με ένα ενδογενές
πρόγραμμα τ’ οποίο δεν είναι τυχαίο, όπως επικράτησε να λέγεται.
δ. Η ποικιλία των μορφογενέσεων των ειδών των εμβίων όντων στον πλανήτη μας μπορεί να
ερμηνευθεί με το φαινόμενο της τοπολογίας, που αποτελεί κλάδο των Μαθηματικών και σύμφωνα με την
οποία ένα σχήμα μπορεί να λάβει ποικίλες μορφές.
Το σχήμα αυτό δύναται να είναι το πρωτοκύτταρο, από τ’ οποίον ανάλογα με το περιβάλλον και τις
ενεργειακές συνθήκες προήλθαν οι οικογένειες των εμβίων όντων.
Σύμφωνα με τις απόψεις αυτές πρωταγωνιστής στη γένεση και στην διαμόρφωση των ειδών
αναδεικνύεται το περιβάλλον και όχι η ενδογενής ικανότητα του οργανισμού να προσαρμόζεται σ’ αυτό,
όπως πρεσβεύει η θεωρία του Κάρολου Δαρβίνου.
ε. Όσον αφορά το κύτταρο, ως την πλέον αυτόνομη στοιχειώδη ζωντανή έμβια μονάδα, το κύριο
γνώρισμα αυτού θεωρείται η αυτοκινησία του, η οποία υπαγορεύεται από το ηλεκτρικό δυναμικό της
μεμβράνης του και επειδή κύριο γνώρισμα της ζωής είναι η αυτοκινησία εκεί δύναται να τοποθετηθεί και
το γεγονός της ζωής.
Επειδή το κύτταρο αναπαράγει τον εαυτό του σύμφωνα με την αρχή της αυτοομοιότητας, το
γεγονός αυτό, ως και άλλα σημεία της λειτουργίας του, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το κύτταρο με τον
όλον οργανισμό του αποτελούν ένα ολόγραμμα διεπόμενο από τις αρχές του της αλληλοσύνδεσης και
της αλληλοεπίδρασης του ελάχιστου με το όλον.
Στις δε λειτουργίες του ως γλώσσα επικοινωνίας είναι ο συντονισμός των συχνοτήτων των
μηνυμάτων και ιδιοσυχνότητας των μορίων ή και των σωματιδίων είτε για τις επαναλαμβανόμενες
λειτουργίες του μεταβολισμού και της αναπαραγωγής σύμφωνα με την θεωρία του Henri Poincare, είτε
για τις μεταλλάξεις αυτού σύμφωνα με την θεωρία του Ilya Prigogine.
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αυτού, ένεκεν της οποίας ηλεκτρικά φορτία συγκεντρώθηκαν στον εγκέφαλο με συνέπεια και την νοητική
ανωτερότητα αυτού, προς την οποία προσαρμόστηκε και η μορφή της στοματικής κοιλότητας
προκειμένου να διατυπώνεται ο έναρθρος λόγος σύμφωνα με τη νόησή του, αλλά και η χρήση των
χεριών.
Αυτή η μεταβολή μεταλλάχθηκε στα γονίδια του D.N.A μεταφερόμενη κληρονομικά.
ζ. Η δε γλώσσα επικοινωνίας των νευρώνων του εγκεφάλου από τις αισθήσεις μέχρι και αυτού του
κυττάρου, είναι πάλιν ο συντονισμός συχνοτήτων των μηνυμάτων με την ιδιοσυχνότητα των χημικών
μορίων ή των σωματιδίων, σύμφωνα με την οποία αποθηκεύονται και τα μηνύματα στο αρχείο της
εγκεφαλικής και της κυτταρικής μνήμης.
η. Τέλος όσον αφορά το θαύμα της ζωής και ταυτοχρόνως αυτό το ύψιστο αγαθό, θα μπορούσε να
υποστηριχθεί ότι αποτελεί ένα ολιστικό γεγονός τ’ οποίον προέκυψε κάτω από ορισμένες
περιβαλλοντικές συνθήκες και τ’ οποίον διατηρείται με την συνύπαρξη και την συλλειτουργία στα έμβια
όντα των ανωτέρω αναφερθέντων θεωριών, θεωρούμενα αυτά ταυτοχρόνως ως ολοκληρώσιμα και μη
ολοκληρώσιμα συστήματα.
10. Γενικό Συμπέρασμα
Σαν γενικό συμπέρασμα το οποίο παραμένει ως καταστάλαγμα όλων αυτών των απόψεων είναι, ότι
για την λειτουργία αυτού του θαύματος της ζωής συνυπάρχουν και συλλειτουργούν αντιφατικά, τόσον η
θεωρία του Henri Poincare περί επαναληπτικότητας όσον και αυτή του Ilya Prigogine περί νέων μορφών
ζωής, γεγονός τ’ οποίον κατατίθεται και ως πρόταση από τον ίδιο τον Ilya Prigogine ότι το «Είναι»
συνυπάρχει και συλλειτουργεί με το «Γίγνεσθαι».
Επίσης ότι η γλώσσα επικοινωνίας των εμβίων συστημάτων της ζωής από τις αισθήσεις μέχρι τον
εγκέφαλο και εντός κάθε κυττάρου είναι ο συντονισμός συχνότητας των μηνυμάτων με την ιδιοσυχνότητα
των χημικών μορίων ή των σωματιδίων αυτών των συστημάτων, αρχή η οποία έλκει την καταγωγή της
απ’ αυτήν περί «ομοίων της Φιλοσοφίας του Εμπεδοκλή».
11. Επίλογος
Με την εξέλιξη που η Επιστήμη σημειώνει για το γεγονός της ζωής, άραγε θα εξακολουθήσει ν’ αποτελεί
ένα θαύμα ;
ή
Ως ολιστικό γεγονός θα διαφεύγει διαρκώς της ανθρώπινης διάνοιας και διαρκώς θ’ απασχολεί την
«Φιλοσοφία της Καιρικότητας» κατά την προσφιλή έκφραση του Ακαδημαϊκού κυρίου Ευάγγελου
Μουτσόπουλου ;
Ανεξαρτήτως όμως του βαθμού γνώσης γι’ αυτήν, γεγονός είναι ότι θ’ αποτελεί πάντα Το Αγαθόν …!
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• Ιωάννα Σουφλέρη. Η Βουλή και οι Βουλευτές του … Οργανισμού μας. Εφημερίδα Βήμα Science/Βιολογία.
Σελίδες 4-5/14 Δεκ. 2003.
• Διονυσία Βορίδη. Κυτταρική Αντιγραφή του Γενετικού Υλικού και «Αφουγκράστηκαν» τα Γονίδια. Εφημερίδα
Καθημερινή. Σελίδα 16. Κυριακή 8 Οκτ. 2006.
• Χρίστος Παπαδημητρίου. Το Κβάντο, το D.N.A και το Πηδάλιο. Αργύρης Ευστρατιάδης. Περιμένουμε το …
Απρόβλεπτο. Γιώργος Θηραίος. Διαμάντια Μέσα στ Σκουπίδια. Χρήστος Ουζούνης. Μετατρέποντας την
Πληροφορία σε Γνώση. Γιώργος Κόλλιας. Δημιουργώντας «Νέες Υποθέσεις» για την Ζωή. Δημήτρης Κιούσης.
Αναδύεται η Ταυτότητα μιας Νέας Εποχής. Εφημερίδα. Βήμα Science. Σελίδες 3-11/5 Ιαν. 2003.
• Ron Mckay. Ανθρώπινα Εμβρυϊκά Βλαστικά Κύτταρα : Τι Ξέρουμε, τι Πρέπει να Μάθουμε. Εφημερίδα Βήμα
Science/Ιατρική. Σελίδες 4-5. Κυριακή 26 Οκτ. 2003.
• John Briggs και F.David Peat. Ο Ταραγμένος Καθρέπτης. Θρίαμβοι Ανάδρασης. Σελίδες 161-192. Περί
Αμφίδρομης Σχέσης Κυττάρου-Περιβάλλοντος της Evelyn Fox Keller. Μετάφραση Νίκος Κωνσταντόπουλος.
Εκδόσεις Κάτοπτρο. Αθήνα 1991.
• Alastair Rae. Κβαντομηχανική : Πλάνη ή Πραγματικότητα. Προς τα εμπρός προς τα Οπίσω. Σελίδες 170-184.
Περί Επαναληπτικότητας της Κβαντομηχανικής κατά τον Henri Poincare. Μονόδρομος προς τα εμπρός.
Σελίδες 185-198. Περί μη Αντιστρεπτών Διαδικασιών κατά τον Ilya Prigogine. Μετάφραση. Αθανάσιος
Τσουκαλαδάκης. Εκδόσεις Κάτοπτρο. Αθήνα.
• Erwin Schrodinger. Τι είναι Ζωή. Πνευματική Υλη. Κβαντομηχανική Μαρτυρία. Σελίδες 71-82. Περί Κυμάτων
στα Μόρια. Το Αριθμητικό Παράδοξο. Η Μοναδικότητα του Νού. Σελίδες 169-182. Απόσπασμα του Βιβλίου
του Sir Charles Sherrington για την Κοινοπολιτεία των Κυττάρων και την Μοναδικότητά της. Μετάφραση Βίκη
Σαμπετάκη. Επιμέλεια Σταμάτης Αλαχιώτης. Εκδόσεις Π.Τραυλός-Ε.Κωσταράκης. Αθήνα 1995.
• Αρης Διαμαντόπουλος. Το Ομοιον στην Ολότητα Λειτουργίας των Οντων. Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων
Δυνάμεων. Σελίδες 119-123. περί Επιλεκτικής Λειτουργίας με την Σύμπτωση Συχνοτήτων f(σ) ≡ f(ι) των
Μηνυμάτων, η Αρχή περί «Ομοίων» του Εμπεδοκλή. Τόμος 37. Τεύχη 3-4. Αθήνα Μάϊ-Αύγ 2003.
• Πάνος Λιγομενίδης. Η Φλούδα του Βερύκοκου. Μηχανιστική και Ολιστική Θεώρηση του Φυσικού Κόσμου.
Σελίδες 341-348. Η Συνδετικότητα του Κόσμου μας. Το Ολον είναι Ένα. Σελίδες 351-354. Η Ρέουσα Ολότητα
της εξελικτικής Επικοινωνιακής Κίνησης. Σελίδες 377-387. Επιλογές Στοιχείων για την Ολιστικότητα Κυττάρου.
Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.. Αθήνα 2002.
• Ι. Βλάχος-Κ. Ζάχος-Π. Κόκκοτας-Γ. Τιμοθέου. Φυσική Γ΄ Λυκείου. Εξαναγκασμένη Ταλάντωση. Σελίδα 389.
Οργανισμός Έκδοσης Διδακτικών Βιβλίων. Αθήνα.
7. Σταμάτης Αλαχιώτης. Εξέλιξη. Η Εξελικτική Ιστορία του Ανθρώπινου Γένους. Σελίδες 245-270. Κοινωνική
Οργάνωση και Εξέλιξη. Σελίδες 271-289. Ανάλογες Απόψεις με Κάρολο Δαρβίνο για Εξέλιξη του Ανθρώπου.
Εκδόσεις Συμμετρία. Αθήνα 1986.
• Α. Ντ. Νεκράσοφ. Κάρολος Δαρβίνος. Το Εργο του. Η Θεωρία της Εξέλιξης. Κεφάλαιο Ενδέκατο. Σελίδες 261302. Περί Ηλεκτρισμού στην Ανάπτυξη και Προσαρμογές από Κάρολο Δαρβίνο. Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο.
Σελίδες 343-384. Αμφισβητήσεις για την Προέλευση του Ανθρώπου από Λάυελ. Κεφάλαιο Δέκατο Πέμπτο.
Σελίδες 428-472. Κριτική Ουώλλας για την Εξέλιξη του Ανθρώπου. Μετάφραση Β. Καμπίτσης. Επιμέλεια Δ.
Αραβαντινός. Εκδόσεις Αναγνωστίδη. Αθήνα..
• Εμπεδοκλής. Σελίδες 28-253. Περί Ανάπτυξης των Φυτών. Εισαγωγή Κωστής Παλαμάς. Μετάφραση-Σχόλια.
Φιλολογική Ομάδα. Εκδόσεις Κάκτος. Αθήνα 2000. Αρης Διαμαντόπουλος. Ερμηνευτική Ανέκδοτη
Επιστημονική Εργασία για Εμπεδοκλή.
• Αναξαγόρας. Σελίδες 22-152. Περί Χρήσης των Χεριών από τον Ανθρωπο. Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια.
Φιλολογική. Ομάδα. Εκδόσεις Κάκτος. Αθήνα 2000. Αρης Διαμαντόπουλος. Ερμηνευτική Ανέκδοτη
Επιστημονική Εργασία για τον Αναξαγόρα.
• Ανώνυμο Αρθρο. Πρόσωπο με Πρόσωπο με έναν Νεάντερταλ. Περί της Συμβολής των Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών στην Ερευνα για την Εξέλιξη του Ανθρώπου. Robin Mckie. The Observer. Η Εποχή των
Παγετώνων μας Εκανε … Ελλογα Οντα. Εφημερίδα Καθημερινή. Σελίδα 30. Κυριακή 12 Μαϊου 2002.
• Σταμάτης Αλαχιώτης. Το Πιο Επιδέξιο Βήμα του Ανθρώπου. Εφημερίδα Βήμα Science/Γενετική. Σελίδα 7.
Κυριακή 20 Ιουνίου, 2004.
• Nicholas Wade. The New York Times. Πως από τους Ηχους Γεννήθηκε η Γλώσσα. Εφημερίδα Καθημερινή.
Σελίδα 18. Κυριακή 3 Αυγ. 2003..
• Alison Motluk..Είμαστε η Γλώσσα που Μιλάμε. Περί Συνακολουθίας Ψυχολογίας και Γλώσσας. Εφημερίδα
Βήμα. Επιστήμη και Ζωή. Σελίδα Α52. Κυριακή 8 Δεκ. 2002.

- 29 Ken Grimes. Η Γλώσσα μας Είναι … Παράσιτο. Περί Προσαρμογής της Γλώσσας στον Εγκέφαλο και
Καταγραφής της στο D.N.A. Εφημερίδα Βήμα Science. Σελίδες 4-5. Κυριακή 2 Φεβ. 2003.
8. John Z.Young. Ο Εγκέφαλος και οι Φιλόσοφοι. Σκοπός, Κατεύθυνση και Ιστορία. Σελίδες 36-45. Κάθε Μορφή
Ζωής Προϋποθέτει Επιλογή και Εκλογή. Σελίδες 37-38. Οι Στόχοι του Εμβίων. Σελίδες 38-40. Σκοπιμότητα των
Εμβίων και η Ενσυνείδητη Σκοπιμότητα. Σελίδες 40-43. Εμβιοι Δράστες Σελίδες 43-45. Ο Εγκέφαλος ως Φορέας
Δράσης. Εγκεφαλικά Προγράμματα. Σελίδες 58-68. Αναπαράσταση και Υπολογισμός στο Εσωτερικό του
Εγκεφάλου. Σελίδες 128-138. Περί των Νευρικών Ωσεων του Εγκεφάλου και των Ερωτηματικών των Κωδίκων
Επικοινωνίας και Αναπαραστάσεων. Η Αντίληψη ως αναζήτηση Πληροφοριών Μέσω των Αισθήσεων. Σελίδες 157262. Μνήμη Εγκεφάλου--D.N.A. Σελίδες 263-274. Επιλογές Στοιχείων απ’ όλα τ’ Ανωτέρω Κεφάλαια.. Μετάφραση
Μυρτώ Αντωνοπούλου. Εκδόσεις Κάτοπτρο. Αθήνα 1991.
• Erwin Schrodinger. Τι είναι η Ζωή. Πνεύμα και Υλη. Η Λειτουργία Ενός Οργανισμού Απαιτεί Φυσικούς
Νόμους Ακριβείας. Σελίδες 27-29. Περί Αντιστοιχίας Εγκεφαλικών Παραστάσεων και Ερεθισμών των
Αισθήσεων. Η Φυσική Βάση της Συνειδητότητας. Σελίδες 127-138. Οργανο Προσαρμογής ο Εγκέφαλος. Το
Μυστήριο των Αισθητικών Ιδιοτήτων. Σελίδες 197-209. Οι Παραστάσεις στον Εγκέφαλο Αποδίδουν την
Πραγματικότητα των Αισθήσεων ; Μετάφραση Βίκη Σαμπετάη. Επιμέλεια Σταμάτης Αλαχιώτης. Εκδόσεις
Π. Τραυλός Ε .Κωσταράκης. Αθήνα 1995.
• John Briggs και F. David Peat. Ο Ταραγμένος Καθρέπτης. Το Μεγάλο Κύμα. Σελίδες 123-139. Για τα
«Σολιτόνια». Ο Μη Γραμμικός Εγκέφαλος. Σελίδες 176-185. Πρότυπα Λειτουργίας Εγκεφάλου. Μετάφραση
Νίκος Κωνσταντόπουλος. Εκδόσεις Κάτοπτρο. Αθήνα 1991.
• Alastair Rae. Κβαντομηχανική Πλάνη ή Πραγματικότητα Κβαντική Φυσική. Σελίδες 15-38. Περί Υλοκυμάτων
του Louis de Broglie. Μετάφραση Αθαν. Τσουκαλαδάκης. Εκδόσεις Κάτοπτρο. Αθήνα.
• Τάσος Σαράντης. Εγκέφαλος. Περί της Γονιδιακής Ανταπόκρισης στην Εξέλιξη του Εγκεφάλου. Εφημερίδα
Ημερησία. Σελίδα 45. Σαββατοκύριακο 17-18 Σεπ. 2005.
• Αγνωστος ο Αρθρογράφος The Economist. Χάνουμε τον Ελεγχο του Εγκεφάλου μας … Αναφερόμενο στην
Εξέλιξη της Νευροτεχνολογίας. Εφημερίδα Καθημερινή. Σελίδα 6. Κυριακή 2 Ιουνίου, 2002.
• Αρης Διαμαντόπουλος. Εφαρμογές της Φυσικής στη Νευροεπιστήμη. Φυσιολογία του Εγκεφάλου. Σελίδες
173-188. Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων δυνάμεων. Τόμος 35. Τεύχη 5-6. Αθήνα Σεπ-Δεκ. 2001.
• Αρης Διαμαντόπουλος. Το Ομοιον στην Ολότητα Λειτουργίας των Οντων. Σελίδες 119-123. Περί της Εξίσωσης
f(σ)≡ f(ι) από τις Αισθήσεις μέχρι Εγκέφαλο και Κύτταρα.. Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων. Τόμος
37. Τεύχη 3-4. Αθήνα Μάϊ-Αύγ., 2003.
• Εμπεδοκλής. Σελίδες 28-253. Περί της Αρχής των Ομοίων και Συμμετρίας των Απορροών και Πόρων των
Αισθήσεων-Νόησης και Συναισθημάτων. Εισαγωγή Κωστής Παλαμάς. Μετάφραση-Σχόλια Φιλολογική Ομάδα.
Εκδόσεις Κάκτος. Αθήνα 2000. Αρης Διαμαντόπουλος. Ερμηνευτική Ανέκδοτη Επιστημονική Εργασία για
Εμπεδοκλή.
• HttpQ//www.in.gr/news/article.asp?IngEntity/D=777526&IngDtrID=252
9/2/2007. Περί Αποθήκευσης και
Μεταφοράς Δέσμης Φωτός.
9. Paul Davies Ο Θεός και η Σύγχρονη Φυσική. Τι Είναι Ζωή ; Ολιστική Εναντι Αναλυτικής Μεθόδου.
Σελίδες 115-136. Κατατίθενται Διάφορες Απόψεις. Μετάφραση Αθανάσιος Τσουκαλαδάκης.
Εκδόσεις Κάτοπτρο. Αθήνα.
• Α.Ντ. Νεκρασόφ .Κάρολος Δαρβίνος. Το Εργο του. Η Θεωρία της Εξέλιξης. Βασικές Προϋποθέσεις Εμφάνισης
του Δαρβινισμού. Σελίδες 7-30. Οι Απόψεις του Μπερτσέλιους. Μετάφραση Β. Καμπίτσης. Επιμέλεια Δ.
Αραβαντινός. Εκδόσεις Αναγνωστίδη. Αθήνα.
• Πάνος Λιγομενίδης. Η Φλούδα του Βερύκοκου. Βιολογική Μορφογένεση. Σελίδες 75-91. Η Ζωή ως Ολιστικό
Φυσικό Γεγονός. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Αθήνα 2002.
• Λουκάς Χριστοφόρου. Η Επαγωγική Μέθοδος της Φυσικής Επιστήμης (από τα Μόρια στον Ανθρωπο;). Ομιλία
στην Ακαδημία Αθηνών. 13 Φεβ. 2007.
10. Ilya Prigogine. Το Τέλος της Βεβαιότητας. Κεφάλαιο2. Το Δίλημμα του Επίκουρου. Σελίδες 23-67. Τμήμα Ι.
Περί Συνύπαρξης στη Φύση του Δυϊσμού «Είναι» και «Γίγνεσθαι». Τμήμα ΙΙ. Οι Πιθανότητες Εχουν Εγγενή
Χαρακτήρα, Άλλες οι Απόψεις Gibbs και Einstein. Περί συντονισμού Συχνοτήτων Σωματιδίων Henri Poincare.
Κεφάλαιο 2ο. Μόνο Μία Πλάνη. Σελίδες 69-86. Η Εξίσωση Erwin Schrodinger Ds=d1S+d2S. Κεφάλαιο 3ο. Από τις
Πιθανότητες στην μη Αναστρεψιμότητα.. Σελίδες 87-102. Περί Νέων Δομών Υλης. Κεφάλαιο 7ο. Ο Διάλογός μας με
την Φύση. Σελίδες 169-179. Περί Συλλειτουργίας του «Είναι» και «Γίγνεσθαι» και Περί Διατήρησης της Ζωής στη Γή
ως Οικολογικό Σύστημα Μακράν της Ισορροπίας Λόγω της Ροής της Ενέργειας του Ηλιου. Μετάφραση Σταύρος
Μαρουλάκος. Επιμέλεια Ιωάννης Αντωνίου. Εκδόσεις Κάτοπτρο. Αθήνα 1997.
• Erwin Schrodinger. Τι Είναι η Ζωή. Πνεύμα και Υλη. Κεφάλαιο 6. Τάξη, Αταξία και Εντροπία. Σελίδες 97-106.
Κεφάλαιο 7ο. Βασίζεται η Ζωή στους Νόμους της Φυσικής ; Σελίδες 107-117. Η Ζωή ως Δυϊσμός. Μετάφραση
Βίκη Σαμπετάη. Επιμέλεια Σταμάτης Αλαχιώτης. Εκδόσεις Π. Τραυλός-Ε. Κωσταράκης. Αθήνα 1995.
• Αlastair Rae. Κβαντομηχανική. Πλάνη ή Πραγματικότητα ; Κεφάλαιο 8. Προς τα Εμπρός και Προς τα Οπίσω.
Σελίδες 170-184. Περί Επαναληπτικότητας Henri Poincare. Κεφαλαιο 9 : Μονόδρομος προς τα Εμπρός ;
Σελίδες 185-198. Μη Αντιστρεπτές Διαδικασίες του Ilya Prigogine. Μετάφραση Αθανάσιος Τσουκαλαδάκης.
Εκδόσεις Κάτοπτρο. Αθήνα.
•
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John Young. Ο Εγκέφαλος και οι Φιλόσοφοι. Μνήμη. Σελίδες 263-274. Περί Μνημονικού Αρχείου. Μετάφραση
Μυρτώ Αντωνοπούλου. Εκδόσεις. Κάτοπτρο. Αθήνα 1991.
11. Ζακ Γκυγιωμώ. Κυβερνητική και Διαλεκτικός Υλισμός. Βασικές Εννοιες Θερμοδυναμικής. Αρχές Καρνώ.
Σελίδες 163-164. Σχεδιάγραμμα Ανάπτυξης και Φθοράς. Ανάλυση Ειδικών Χαρακτηριστικών Αυτορρυθμιζόμενων
Συστημάτων. Σελίδες 186-208. Ζωή και Θάνατος ως Αυτορρυθμιζόμενο Σύστημα. Μετάφραση Κώστας Φιλίνης.
Εκδόσεις Θεμέλιο. Αθήνα..
• Ε.Ν. Οικονόμου. Αυτός ο Κόσμος ο Μικρός ο Μέγας. Η Φυσική Σήμερα. 1ος Τόμος Τα Θεμέλια. Στατιστική
Μηχανική (1ος και 2ος Νόμος Φυσικής). Σελίδες 85-120. Διατήρηση Ζωής και Θάνατος από τις Θερμοδυναμικές
Ισορροπίες. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Κρήτης. Ηράκλειο 1992.
• Ιωάννα Σουφλέρη. Γονίδια, Ασθένειες και Θεραπείες. Εφημερίδα Βήμα Science. Σελίδα 7. Κυριακή 20 Απρ.
2003.
• Γρηγόρης Σκαλκέας. Θα Είμαστε Νέοι και στα … 120. Εφημερίδα Βήμα Science. Σελίδες 2-3. Κυριακή 12 Ιαν.
2003.
• Αρης Διαμαντόπουλος. Εφαρμογές της Φυσικής στη Νευροεπιστήμη. Φυσιολογία Εγκεφάλου. Σελίδες 173188. Σειρά Φθοράς Σώματος από την Ποιότητα Ζωής. Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων. Τόμος 35.
Τεύχη 5-6. Αθήνα Σεπ-Δεκ. 2001.
• John Briggs και F. David Peat. Ο Ταραγμένος Καθρέπτης. Από την Τάξη στο Χάος και από το Χάος στην Τάξη.
Αμφότερες οι Πλευρές. Σελίδες 85-118. Περί Γήρανσης. Μετάφραση Νίκος Κωνσταντόπουλος. Εκδόσεις
Κάτοπτρο. Αθήνα 1991.
12. Ευάγγελος Μουτσόπουλος. Φιλοσοφία της Καιρικότητας. Σελίδες 7-221. Η Φιλοσοφία ως Ικανότητα
Προσαρμογής στις Σχέσεις Ζωής και Κόσμου. Εκδόσεις Καρδαμίτσα. Αθήνα 1984.
•

Βιβλιογραφία
Α΄ Σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α
1. Ακαδημία Αθηνών. Κέντρον Έρευνας της Εληνικής Φιλοσοφίας. Φιλόσοφοι στο Αιγαίο.
Πρόλογος Ε. Μουτσόπουλου. Αθήνα 1998.
2. Σταμάτης Αλαχιώτης. Εξέλιξη. Εκδόσεις Συμμετρία. Αθήνα 1986.
3. Alastair Rae. Κβαντομηχανική. Πλάνη ή Πραγματικότητα. Μετάφραση Αθαν. Τσουκαλαδάκης.
Εκδόσεις Κάτοπτρο. Αθήνα.
4. Αλτάνη. Άρρητοι Λόγοι. Ελληνικός Δια-λογισμός. Τόμος 1ος . Έκδοση 2α. Εκδόσεις Γεωργιάδη.
Αθήνα 2007.
5. Αναξαγόρας. Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια Φιλολογική Ομάδα Κάκτου. Εκδόσεις Κάκτος.
Αθήνα 2000.
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Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Συντάκτη Εργασιών
Ο Άρης Διαμαντόπουλος γεννήθηκε στη Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας το 1938, είναι έγγαμος και πατέρας
δύο ανδρών αποφοίτων Πανεπιστημίου, οι οποίοι τον έθεσαν στο τιμητικό βάθρο του παππού.
Απεφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων το έτος 1961 και αποστρατεύθηκε με τον βαθμό του
Υποστρατήγου.
Επί πλέον των στρατιωτικών επιμορφώσεων δέχθηκε και εξακολουθεί να δέχεται επιμορφώσεις και σε
άλλους κλάδους των Επιστημών:
• Κατά τα έτη 1979-1984 και προ της δημιουργίας Πανεπιστημιακών Σχολών
-παράλληλα προς τα στρατιωτικά του καθήκοντα- ολοκλήρωσε σπουδές Ψυχολογίας σε Εργαστήριο Ελευθέρων
Σπουδών.
• Με την αποστρατεία του παρακολούθησε Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Φιλοσοφία από καταξιωμένους
Καθηγητές με αποτέλεσμα το έτος 2000 να ανακηρυχθεί Διδάκτορας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τυγχάνει ενεργό μέλος Πανεπιστημιακών Φιλοσοφικών Εταιρειών και έχει συγγράψει αριθμό
επιστημονικών συγγραμμάτων, μελετών και άρθρων δημοσιευμένα σε εφημερίδες και περιοδικά.
Συνεχίζονται οι μελέτες του στη Φιλοσοφία, παράλληλα και σε άλλους κλάδους των Επιστημών, σε ένα
ευρύ φάσμα, με κύριο άξονα αυτών τη Φυσική Επιστήμη, έχοντας ως μοναδικό κίνητρο και σκοπό την
προαγωγή της επιστήμης και του ανθρώπου.
Ένα νέο δείγμα των επιστημονικών του επιδιώξεων αποτελεί και η μόλις περαιωθείσα, υπό έκδοση,
επτάτομη επιστημονική εργασία για τους Προσωκρατικούς Φυσικούς Φιλοσόφους με τον γενικό τίτλο:
«Οι Έλληνες Φιλόσοφοι και η Φυσική».

Συνημμένα
Κατατίθεται αναλυτικότερος κατάλογος των μελετών του και των συγγραμμάτων του με μία σύντομη περίληψη
του θέματος αυτών.
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5. Εγκυκλοπαίδεια Ψυχολογίας.
1ος Τόμος. Προσωπικότητα. Αυτοέκδοση. Ναύπακτος 2001.
2ος Τόμος. Περιβάλλον. Χειρόγραφη. Ναύπακτος 1985.
3ος Τόμος. Συμπεριφορά. Χειρόγραφη. Ναύπακτος 1985.
6. Αισθάνομαι. Η Ψυχή στην Οικογένεια. Αυτοέκδοση. Ναύπακτος 1995.
7. Φιλοσοφία Ηγεσίας. Το Ήθος του Ηγέτη στον Πλάτωνα.1ος – 2ος Τόμοι. Διδακτορική Διατριβή.
Αθήνα 1999.
8. Παγκοσμιοποίηση και Επιστημονικοποίηση Πολιτικής. Χειρόγραφη. Ναύπακτος 2001.
9. Εφαρμογές της Φυσικής στη Νευροεπιστήμη. Φυσιολογία του Εγκεφάλου.
Μελέτη στην Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων. Αθήνα 2001.
10. Το Όμοιον στην Ολότητα Λειτουργίας των Όντων. Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων.
Αθήνα 2003.
11. Η Φυσική στη Βιολογία. Το Θαύμα και το Αγαθό της Ζωής. Αυτοέκδοση. Ναύπακτος 2008.
12. Τετράδιο Βιοφυσικής Φιλοσοφίας. Ανέκδοτο. Πειραιάς 2009.
13. Ένα Φιλοσοφικό Τετράδιο. Ανέκδοτο. Πειραιάς 2009.
14. Η Κοινωνιολογία του Αξιωματικού. Μελέτη δημοσιευθείσα. Περιοδικό Προβληματισμοί.
Αθήνα 2012.
15. Ο Πλατωνικός Ηγέτης. Διασκευή διδακτορικής διατριβής.
Εκδόσεις Δεσμός. Πειραιάς 2012.
16. Η Φυσική στη Μεταφυσική. Οι Θαυμαστές Φυσικές Ικανότητες του Πυθαγόρα. Πειραιάς 2013.

