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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

Φέτος από τη σχολική χρονιά 2011 - 2012 προστέθηκε σε εμάς τους 

μαθητές της Α τάξης του λυκείου το μάθημα της ερευνητικής εργασίας. 

Στο δεύτερο τετράμηνο όταν ερωτηθήκαμε πιο θέμα μας ενδιέφερε 

απαντήσαμε «Η ζωή και το έργο του Δαρβίνου.» 

 Οι λόγοι για τους οποίους επιλέξαμε το συγκεκριμένο θέμα ήταν 

κυρίως  το ενδιαφέρον μας για τον άνθρωπο ο οποίος κατάφερε με τις 

θεωρίες του να αποκαλύψει πολλά από τα μυστήρια του κόσμου. 

Αργότερα όσο συνεχίστηκε το μάθημα καταλάβαμε ότι είχαμε κάνει 

σωστή επιλογή. 

 Μετά από συζήτηση αποφασίσαμε να χωριστούμε σε 5 ομάδες και 

η καθεμία από αυτές ανέλαβε ένα συγκεκριμένο μέρος της εργασίας. Η 

πρώτη ομάδα ανέλαβε τη ζωή του Δαρβίνου, η δεύτερη ομάδα ανέλαβε 

το ταξίδι του Beagle, η τρίτη ομάδα ανέλαβε της επιρροές που είχε ο 

Δαρβίνος κατά τη διάρκεια της ζωής του, η τέταρτη ομάδα επέλεξε τη 

θεωρία που ανέπτυξε ο Δαρβίνος, ενώ η πέμπτη της αντιδράσεις των 

ανθρώπων που ήταν κατά του έργου του. Αναζητήσαμε πληροφορίες σε 

δικά μας βιβλία, σε βιβλία  της σχολικής βιβλιοθήκης  και  της 

καθηγήτριάς μας  όπως επίσης και στο διαδίκτυο. 

 Τέλος, θα θέλαμε σαν τμήμα να ευχαριστήσουμε την καθηγήτρια 

μας κυρία Μ. Γεωργάτου για την βοήθεια που μας πρόσφερε και την 

καθοδήγησή της κατά τη διάρκεια του τετραμήνου χωρίς την οποία δεν 

θα είχαμε καταφέρει να ολοκληρώσουμε την εργασία. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Στόχος της εργασίας μας ήταν η διερεύνηση της ζωής και του έργου 

του Κάρολου Δαρβίνου. Ο Κάρολος Δαρβίνος θεωρείται ένας από τους 

σημαντικότερους φυσιοδίφες, η θεωρία του οποίου άλλαξε τον τρόπο 

σκέψης των επιστημόνων για τον έμβιο κόσμο. Οι επιρροές από άλλους 

επιστήμονες της εποχής, η προσωπική του ζωή, το υπερατλαντικό του 

ταξίδι και οι αντιλήψεις του για την θρησκεία ήταν όλοι παράγοντες που 

επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό το έργο του. Με το περιεχόμενο της 

εργασίας μας στοχεύουμε να καλύψουμε όλα τα παραπάνω, καθώς και 

τις αντιδράσεις της κοινωνίας της εποχής του.  

Στην κατεύθυνση αυτή 

Στο πρώτο  κεφάλαιο αναφερόμαστε στη ζωή του Δαρβίνου.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο διερευνάμε το υπερατλαντικό του ταξίδι με το 

πλοίο Beagle.  

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στις επιρροές που δέχθηκε από 

επιστήμονες της εποχής του.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζουμε την ανάπτυξη της θεωρίας του για 

την φυσική επιλογή. 

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφουμε τις αντιδράσεις που 

δέχθηκε από τον κλήρο και την κοινωνία της  εποχής σχετικά με τις 

αντιλήψεις του. 
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KEΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 

 

Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ Κ. ΔΑΡΒΙΝΟΥ 

Ο Κάρολος Δαρβίνος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους 

επιστήμονες ως θεμελιωτής της θεωρίας της εξέλιξης των ειδών. Στο 

πλαίσιο του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας β’ τετράμηνου, η 

ομάδα μας μελέτησε τη βιογραφία του Δαρβίνου. Αρχικά, ασχοληθήκαμε 

με την καταγωγή του, την παιδική ηλικία και τη σταδιοδρομία του στις 

επιστήμες. Στη συνέχεια, βρήκαμε πληροφορίες για την οικογένειά του , 

τον έγγαμο βίο του και τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Επίσης, 

αναφερθήκαμε στον Άλφρεντ Γουάλας, ο οποίος ανέπτυξε την ίδια 

θεωρία με τον Δαρβίνο. Τέλος , μελετήσαμε τα τελευταία χρόνια της 

ζωής του και θα αναζητήσουμε τα υπόλοιπα συγγράμματά του. Μέσα 

από συλλογική έρευνα και μελέτη σκοπεύουμε να απαντήσουμε στα 

ερωτήματα που μας έχουν δημιουργηθεί για το πρόσωπο του Δαρβίνου 

,να ανακαλύψουμε τις ίσως όχι και τόσο γνωστές πτυχές της ζωής του 

και γενικά να γνωρίσουμε καλύτερα το διάσημο επιστήμονα.  
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1.ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 

 

Ο Κάρολος Δαρβίνος γεννήθηκε στο Σρούσμπερυ (Shrewsbury) του 

Σροπσάιαρ (Shropshire) του Ηνωμένου Βασιλείου στις 12 Φεβρουαρίου 

του 1809. Ήταν το πέμπτο παιδί από τα έξι του γιατρού της καλής 

κοινωνίας Ροβέρτου Δαρβίνου και της Σουζάννα Γουέτζγουντ 

(Wedgwood) .Ήταν εγγονός του Έρασμου Δαρβίνου από την πλευρά του 

πατέρα του και του Γιοσάια Γουέτζγουντ (Josiah Wedgwood) από την 

μητέρα του, οι οποίοι ήταν απόγονοι της σημαντικής οικογένειας Darwin 

— Wedgwood. Ο πατέρας του ήταν επιτυχημένος γιατρός και 

οικονομολόγος και έμοιαζε με τοπικό άρχοντα. 

Η μητέρα του ήταν συνήθως άρρωστη , γι’αυτό και έμενε μακριά της. 

Πέθανε τον Ιούλιο του 1817, όταν ο Δαρβίνος ήταν μόλις οκτώ ετών. Ο 

πατέρας δεν επέτρεπε στα παιδιά του να εκφράσουν την θλίψη τους, 

γι’αυτό ο Δαρβίνος έδειχνε ανεπηρέαστος από την απώλεια της μητέρας 

του. Ο θάνατος της είχε ως συνέπεια να αναλάβουν την ανατροφή του οι 

τρεις μεγαλύτερες αδερφές του. Γενικά, ο Κάρολος ντρεπόταν τον 

πατέρα του και δεν ήταν ιδιαίτερα δεμένος με τα αδέρφια του. Ήδη από 

αυτή την ηλικία, η οικογένειά του και οι φίλοι του τον φώναζαν «νεαρό 
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συλλέκτη». Φοίτησε στο κοντινό σχολείο Σρούσμπερυ ως οικότροφος 

από το 1818 έως το 1825.  

Το παράδοξο είναι ότι ο Δαρβίνος ως μαθητής, ήταν μέτριος και δεν 

έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μαθήματα. Μάλιστα, όπως ο ίδιος 

έχει δηλώσει, το σχολείο γι’αυτόν είναι απλώς κάτι χωρίς νόημα. 

Ο Κάρολος Δαρβίνος είχε πιθανώς μια μορφή αυτισμού που 

ονομάζεται σύνδρομο Asperger, η οποία σχετίζεται με τη 

δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία. Ο Δαρβίνος ήταν μοναχικό παιδί -

όπως τα περισσότερα παιδιά με σύνδρομο Άσπεργκερ- και επεξέτεινε 

μέχρι την ενηλικίωσή του τη συναισθηματική ανωριμότητα και το φόβο 

να ανοιχτεί, που ένιωθε από παιδί. Απέφευγε τις παρέες, έκανε μακριές 

μοναχικές βόλτες, κάθε μέρα στην ίδια ακριβώς διαδρομή, έγραφε 

σχεδόν ψυχαναγκαστικά άπειρα γράμματα σε άλλους και ήταν μανιώδης 

συλλέκτης. Η πάθηση αυτή έδωσε στο Δαρβίνο την ικανότητα να υπερ-

εστιάζει την προσοχή του, να έχει υπερβολική επιμονή και υπομονή, να 

παρατηρεί τρομερές λεπτομέρειες που οι περισσότεροι άνθρωποι 

προσπερνούν, να εμφανίζει υπερενεργητικότητα και αφοσίωση στο έργο 

του και, παράλληλα, να διαθέτει ανεξαρτησία πνεύματος, που είναι 

κρίσιμος παράγων για να προκύψει μια πραγματικά πρωτότυπη έρευνα. 

2. ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Το 1825 πέρασε το καλοκαίρι του ως βοηθός του πατέρα του 

προσπαθώντας να θεραπεύσουν τους φτωχούς του Σροπσάιαρ. Τον 

Οκτώβριο του 1825 ο Δαρβίνος πήγε στο Πανεπιστήμιο του 

Εδυμβούργου για να σπουδάσει ιατρική, αλλά η αποστροφή του για τις 

μεθόδους της χειρουργικής τον έκανε να αμελεί τις σπουδές του στην 

ιατρική. Στον δεύτερο χρόνο του στο πανεπιστήμιο ενδιαφέρθηκε και 
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έγινε μέλος σε φοιτητικές κοινότητες που ασχολούνταν με την φθσική 

ιστορία. 

Το 1827 ο πατέρας του, δυστυχισμένος που ο νεότερος γιός του δεν 

ενδιαφερόταν να γίνει γιατρός, με έξυπνο τρόπο τον ενέγραψε σε έναν 

κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων τέχνης (Bachelor of Arts) στο Christ's 

College, του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, ώστε να μπορέσει να γίνει 

κληρικός. Αυτή ήταν μια λογική κίνηση καριέρας σε μια εποχή που οι 

Αγγλικανοί ιερείς αμείβονταν με ένα αξιόλογο εισόδημα, και οι 

περισσότεροι φυσιοδίφες στην Αγγλία ήταν κληρικοί που θεωρούσαν 

μέρος των καθηκόντων τους να "εξερευνούν τα θαύματα της δημιουργίας 

του Θεού". Κατά την περίοδο των τριών χρόνων που έμεινε στο 

Κέμπριτζ όπως αναφέρει ο ίδιος , ο χρόνος του πήγε εντελώς χαμένος 

όσο αναφορά τις ακαδημαϊκές του σπουδές. Δεν έδειχνε καθόλου 

ενδοιαφέρον για την διδασκαλία της ελληνικής και τησ λατινικής 

λογοτεχνίας. 

Στο Κέμπριτζ, ο Δαρβίνος μαζί με τον εξάδελφο του Ουίλιαμ 

Δαρβίνο Φοξ, έγινε μανιώδης συλλέκτης σκαθαριών ασχολήθηκε με την 

ιππασία, την σκοποβολή και το κυνήγι. Ο Φοξ τον συνέστησε στον 

καθηγητή Βοτανολογίας Χένσλοου ( J.S. Henslow) , ως ειδικό για τα 

σκαθάρια. Ο Δαρβίνος στη συνέχεια παρακολούθησε το μάθημα φυσικής 

ιστορίας του Χένσλοου , και ΄γινε ο αγαπημένος του μαθητής. Μάλιστα, 

είχε γίνει γνωστός ως '' ο άνθρωπος που συμβαδίζει με τον Χένσλοου'' . 

Όταν άρχισαν να πλησιάζουν οι εξετάσεις, ο Δαρβίνος συγκεντρώθηκε 

περισσότερο στη μελέτη και έκανε ιδιαίτερα μαθήματα με τον Χένσλοου 

στα μαθηματικά και την θεολογία. Στις εξετάσεις του Ιανουαρίου του 

1831, πήγε αρκετά καλά στην θεολογία, στις κλασσικές μελέτες, 

μαθηματικά, φυσική, με αποτέλεσμα να καταταγεί δέκατος ανάμεσα σε 

178 επιτυχόντες. 
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3. ΕΓΓΑΜΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ 

Στις 29 Ιανουαρίου το 1839, ο Δαρβίνος παντρεύτηκε την ξαδέλφη 

του Έμμα Γουέτζγουντ σε μία Αγγλικανική τελετή. Σύμφωνα με την 

παράδοση, οι αριστοκράτες παντρεύονταν συγγενείς τους, συχνά τις 

ξαδέρφες τους.  

Αρχικά το ζευγάρι έμεινε στο Λονδίνο, όπου ο Δαρβίνος ασχολήθηκε 

λιγότερο με το επιστημονικό του έργο εξαιτίας προβλημάτων υγείας. Στη 

συνέχεια, το ζευγάρι πήγε στις 17 Σεπτεμβρίου 1842 στο Down House 

του Downe, το οποίο είναι πλέον επισκέψιμο για το κοινό, στα νότια του 

Orpington.  

Η οικογένεια του Δαρβίνου απέκτησε δέκα παιδιά από τα οποία τα 

τρία πέθαναν σε μικρή ηλικία. Πολλά από τα εγγόνια τους έγιναν 

μετέπειτα διάσημα. 

William Erasmus Darwin (27 Δεκεμβρίου, 1839-1914)  

Anne Elizabeth Darwin (2 Μαρτίου 1841-22 Απριλίου 1851)  

Mary Eleanor Darwin (23 Σεπτεμβρίου 1842-16 

Οκτωβρίου1842)  

Henrietta Emma "Etty" Darwin (25 Σεπτεμβρίου 1843-1929)  

George Howard Darwin (9 Ιουλίου 1847-7 Δεκεμβρίου 1912)  

Elizabeth "Bessy" Darwin (8 Ιουλίου 1847-1926)  

Francis Darwin (16 Αυγούστου 1848-19 Σεπτεμβρίου 1925 

Leonard Darwin (15 Ιανουαρίου1850-26 Μαρτίου 1943)  

Horace Darwin (13 Μαίου 1851-29 Σεπτεμβρίου 1928)  
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Charles Waring Darwin (6 Δεκεμβρίου 1856- 28 Ιουνίου 

1858) 

Μερικά από τα παιδιά της οικογένειας υπέφεραν από αρρώστιες και 

αδυναμία και τρία από τα δέκα πέθαναν σε νεαρή ηλικία. Ο Δαρβίνος 

μέσα από τα συγγράμματα του εξέφραζε πάντοτε το φόβο του ότι αυτό 

ίσως να ήταν αποτέλεσμα της συγγένειας που είχε με την σύζυγο του.  

4. Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ANNΙ 

Η Anne Elizabeth "Annie" Darwin ήταν το δεύτερο παιδί και η 

μεγαλύτερη κόρη του Δαρβίνου και της Έμμα. ΄Ηταν το αγαπημένο παιδί 

του Δαρβίνου, όπως είχε ομολογήσει και στον Φοξ. Το 1849 η Άννι 

προσβλήθηκε από οστρακιά μαζί με τις άλλες δύο αδερφές της, ενώ 

πιστεύεται ότι ίσως υπέφερε από φυματίωση. Στη μάταιη προσπάθεια για 

βοήθεια από τη θεραπεία “Gully Water”, ο Κάρολος Δαρβίνος πήρε την 

κόρη του στο Worcestershire ,στη λουτρόπολη Great Malvern. Πέθανε 

στο σπίτι του Μόντρεαλ στο δρόμο Worcester και είναι θαμμένη στο 

προαύλιο της εκκλησίας Great Malvern Priory. 

Ο θάνατός της σε ηλικία δέκα ετών ήταν ένα τρομερό πλήγμα για τους 

γονείς της. Ο Charles έγραψε στα απομνημονεύματά του: "Έχουμε χάσει 

την χαρά του νοικοκυριού, και την παρηγοριά των γηρατειών μας Αχ πώς 

θα μπορούσε τώρα να ξέρει πόσο βαθιά και τρυφερά ακόμα και τώρα 

αγαπάμε και θα συνεχίσουμε να αγαπάμε το χαρωπό της πρόσωπο.”. 

5. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ 

Ο Κάρολος Δαρβίνος προερχόταν από ένα αντικομφορτιστικό 

υπόβαθρο. Αν και αρκετά μέλη της οικογενείας του ήταν προοδευτικοί, 

και δεν συμμερίζονταν τις συμβατικές θρησκευτικές πεποιθήσεις, ο ίδιος 

δεν αμφισβητούσε την κυριολεκτική αλήθεια της Βίβλου. Φοίτησε σε 

σχολείο της Εκκλησίας της Αγγλίας, και αργότερα στο Κέμπριτζ 
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σπούδασε Αγγλικανική θεολογία για να γίνει κληρικός, και ήταν πλήρως 

πεπεισμένος για το τελεολογικό επιχείρημα του Οίλυαμ Παλέϋ
1
 ότι το 

σχέδιο στη φύση αποδείκνυε την ύπαρξη του Θεού. Ωστόσο, τα πιστεύω 

του άρχισαν να αλλάζουν όσο βρισκόταν στο πλοίο Beagle. 

Αμφισβητούσε όσα έβλεπε – αναρωτιόταν για παράδειγμα για την 

ύπαρξη πανέμορφων πλασμάτων στα βάθη των ωκεανών, όπου κανείς 

δεν μπορούσε να τα δει, και ανατρίχιαζε στο θέαμα μιας σφήκας που 

παρέλυε κάμπιες ως ζωντανή τροφή για τα αυγά της. Θεώρησε αυτό το 

δεύτερο παράδειγμα ως αντίφαση της αντίληψης του Πάλεϋ για την 

ύπαρξη αγαθοεργού σχεδίου. Όταν βρισκόταν στο Beagle ο Δαρβίνος 

είχε αρκετά ορθόδοξες αντιλήψεις και συχνά παρέθετε αποσπάσματα από 

τη Βίβλο ως αυθεντία πάνω στην ηθική , αλλά είχε αρχίσει να βλέπει την 

ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης ως ψευδή και αναξιόπιστη. 

Με την επάνοδο του διερεύνησε την μετάλλαξη των ειδών. Γνώρισε 

ότι οι φυσιοδίφες κληρικοί φίλοι του πίστευαν ότι αυτό ήταν θηριώδης 

αίρεση που υπονόμευε την υπερφυσική δικαιολόγηση της κοινωνικής 

τάξης. Ήξερε επίσης ότι τέτοιες επαναστατικές ιδέες δεν ήταν 

καλοδεχούμενες σε μια εποχή που η πάγια θέση της Εκκλησίας της 

Αγγλίας δεχόταν επιθέσεις από ριζοσπάστες Διαφωνούντες 
2
και άθεους

3
. 

Καθώς ανέπτυσσε κρυφά τη θεωρία του για την φυσική επιλογή ο 

Δαρβίνος αναφέρθηκε στη θρησκεία ακόμα και ως στρατηγική επιβίωσης 

μιας φυλής, αν και πίστευε ακόμα στο Θεό ως απόλυτο νομοθέτη. Η 

πίστη του συνέχισε να εξασθενεί με την πάροδο του χρόνου και με τον 

θάνατο της θυγατέρας του Άννι το 1851, ο Δαρβίνος τελικά έχασε κάθε 

πίστη στο Χριστιανισμό. Συνέχισε να υποστηρίζει την τοπική εκκλησία 

και βοηθούσε με ενοριακό έργο, αλλά τις Κυριακές προτιμούσε να 

πηγαίνει περίπατο όταν η οικογένεια του πήγαινε στην εκκλησία. Προς 

το τέλος της ζωής του, όταν ρωτήθηκε για τις θρησκευτικές του 
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πεποιθήσεις, έγραψε ότι ποτέ δεν ήταν με την έννοια ότι αρνείτο την 

ύπαρξη του Θεού, σημειώνοντας: «ο Αγνωστικισμός θα ήταν μια 

καλύτερη περιγραφή των σκέψεών μου.» 

Διαδίδονταν φήμες που ήθελαν τον παππού του Έρασμο Δαρβίνο να 

καλεί τον Ιησού κατά τον θάνατό του. Παρόμοιες ιστορίες 

κυκλοφόρησαν και μετά τον θάνατο του Δαρβίνου, διαδίδονταν από 

χριστιανικές ομάδες και άρχισαν να γίνονται , ακόμα και όταν οι 

ισχυρισμοί απορρίφθηκαν από τα παιδιά του Δαρβίνου, και θεωρήθηκαν 

ψευδείς από τους ιστορικούς. 

6.ΤΟ ΔΕΜΑ ΤΟΥ WALLACE ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΡΝΑΤ 

Ο Άλφρεντ Ράσελ Γουάλας (8 Ιανουαρίου 1823-7 Ιανουαρίου 1913) 

ήταν μέλος του Τάγματος της Αξίας, μέλος της Βασιλικής Εταιρείας και 

Ουαλός φυσιοδίφης, ανθρωπολόγος και βιολόγος. Η ανεξάρτητη 

πρόταση του Γουάλας για τη θεωρία της εξέλιξης προέτρεψε τον 

Δαρβίνο να δημοσιοποιήσει την δική του πιο ανεπτυγμένη και βασισμένη 

σε μεγαλύτερη έρευνα, αλλά ανέκδοτη, θεωρία νωρίτερα από ότι ο ίδιος 

επιθυμούσε. Ο Γουάλας είναι επίσης γνωστός ως ο "πατέρας της 

βιογεωγραφίας". 

Το 1855, δημοσίευσε μία διατριβή, "On the Law Which has 

Regulated the Introduction of Species" (1855), στην οποία είχε 

συγκεντρώσει και αριθμήσει γενικές παρατηρήσεις σχετικά με τη 

γεωγραφική και γεωλογική κατανομή των ειδών (βιογεωγραφία), και 

κατέληγε στο συμπέρασμα ότι "Κάθε είδος έχει έρθει στη ζωή 

συμπτωματικά τον ίδιο χρόνο και στην ίδια περιοχή με κάποιο άλλο 

αρκετά συγγενικό είδος." Η διατριβή αυτή αποτελούσε προπομπό της 

βαρυσήμαντης διατριβής που θα δημοσίευε τρία χρόνια αργότερα. 
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Ο Γουάλας είχε συναντήσει πρόσκαιρα τον Δαρβίνο, και ήταν ένας 

από τους πολλούς με τους οποίους ο Δαρβίνος αλληλογραφούσε και 

αντλούσε υποστήριξη από τις παρατηρήσεις τους για τις θεωρίες του. Ο 

Γουάλας ήξερε πως ο Δαρβίνος ενδιαφερόταν για το θέμα της 

προέλευσης των ειδών και εμπιστευόταν την άποψή του για αυτό το 

θέμα. Έτσι, του έστειλε το δοκίμιό του "On the Tendency of Varieties to 

Depart Indefinitely From the Original Type" (1858), και του ζήτησε να 

γράψει μια κριτική για αυτό. Στις 18 Ιουλίου 1858 ο Δαρβίνος έλαβε το 

χειρόγραφο από τον Γουάλας. Παρόλο που το δοκίμιο του Γουάλας δεν 

χρησιμοποιούσε ακόμη την έννοια της φυσικής επιλογής του Δαρβίνου, 

έδινε έμφαση σε μια εξελικτική διαφοροποίηση των ειδών από κάποια 

άλλα παρόμοια είδη.  

Με αυτή την έννοια, ήταν ουσιαστικά η ίδια θεωρία με την οποία είχε 

ασχοληθεί επί είκοσι χρόνια ο Δαρβίνος, αλλά δεν είχε εκδώσει ακόμα. Ο 

Δαρβίνος έγραψε σε ένα γράμμα του στον Κάρολο Λάιελ "δεν θα 

μπορούσε να το συνοψίσει καλύτερα! Ακόμα και οι όροι του θα 

μπορούσαν να είναι επικεφαλίδες στα κεφάλαιά μου!" Αν και ο Γουάλας 

δεν είχε ζητήσει να δημοσιευθεί το δοκίμιό του, ο Κάρολος Λάιελ και ο 

Τζόφερ Ντάλτον Χούκερ αποφάσισαν να το παρουσιάσουν, μαζί με 

αποσπάσματα μιας διατριβής που είχε γράψει ο Δαρβίνος το 1844 και 

είχε κρατήσει μυστική, στην Linnean Society του Λονδίνου, την 1 

Ιουλίου 1858, υπογραμμίζοντας την προτεραιότητα του Δαρβίνου. 

Ο Γουάλας δέχτηκε αυτό το διακανονισμό, ευγνωμονώντας τους που 

τον είχαν συμπεριλάβει. Ο Δαρβίνος έχαιρε μεγαλύτερης κοινωνικής και 

επιστημονικής εκτίμησης από τον Γουάλας εκείνη την εποχή, και ήταν 

απίθανο οι απόψεις του Γουάλας για την εξέλιξη να ληφθούν σοβαρά 

υπόψη. Αν και μοιράστηκε την ανακάλυψη με το Δαρβίνο, ενώ δεν 

θεωρήθηκε ποτέ κοινωνικά ισάξιος με αυτόν και την υπόλοιπη 



 14 

επιστημονική ελίτ των Βρετανών φυσιοδιφών, ο Γουάλας απέκτησε 

μεγαλύτερη πρόσβαση στους στενούς επιστημονικούς κύκλους μετά την 

μεσολάβηση υπέρ του από τον Δαρβίνο. Όταν επέστρεψε στην Αγγλία, ο 

Γουάλας συναντήθηκε με τον Δαρβίνο, και οι δυο τους διατήρησαν 

φιλικές σχέσεις.  

7. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ 

Παρά το γεγονός πως βασανιζόταν από αρρώστιες κατά τα τελευταία 

είκοσι χρόνια της ζωής του, ο Δαρβίνος συνέχισε την εργασία του. Είχε 

εκδώσει μια περίληψη της θεωρίας του, αλλά τα πιο αμφιλεγόμενα 

θέματα του «μεγάλου βιβλίου» του ήταν ακόμη ατελή: η καταγωγή του 

ανθρώπινου είδους από προγενέστερα ζώα, και ο μηχανισμός της 

σεξουαλικής επιλογής, που μπορούσε να εξηγήσει την ύπαρξη 

χαρακτηριστικών χωρίς καμία προφανή χρησιμότητα πέρα από την 

κοσμητική ομορφιά, καθώς επίσης και η υπόδειξη βαθύτερων πιθανών 

αιτίων που καθορίζουν την ανάπτυξη της κοινωνίας και των ανθρώπινων 

πνευματικών ικανοτήτων. Τα πειράματα, η έρευνα και το συγγραφικό 

του έργο συνεχίστηκαν. 

Όταν η θυγατέρα του Δαρβίνου αρρώστησε, εκείνος έβαλε στην άκρη 

τα πειράματά του με τους βλαστούς και τα οικόσιτα ζώα και την 

μετέφερε σε ένα παράλιο εξοχικό όπου άρχισε να ενδιαφέρεται για τις 

άγριες ορχιδέες. Το ενδιαφέρον αυτό εξελίχθηκε σε πρωτοποριακή 

έρευνα για το πώς τα όμορφα λουλούδια τους, έλεγχαν την επικονίαση 

από τα έντομα και εξασφάλιζαν τη γονιμοποίηση. Ταυτόχρονα 

παρατήρησε ότι στα όστρακα, ομόλογα μέρη τους εκτελούσαν 

διαφορετικές λειτουργίες σε διαφορετικά είδη. Στο σπίτι του ήταν 

καθηλωμένος στο κρεβάτι, σε ένα δωμάτιο γεμάτο με πειράματα σχετικά 

με αναρριχώμενα φυτά. Τον επισκέφθηκε ο Ερνστ Χέκελ που διέδιδε το 
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ευαγγέλιο του Δαρβινισμού στη Γερμανία. Ακόμα και στο Κέμπριτζ, οι 

φοιτητές υποστήριζαν πλέον τις ιδέες του. Ο Χάξλεϋ έδινε διαλέξεις για 

την «εργατική τάξη» προκειμένου να διευρυνθεί το κοινό, και ο Γουάλας 

παρέμεινε υποστηρικτής, αν και άρχισε να στρέφεται περισσότερο στον 

πνευματισμό. Το έργο του Δαρβίνου Variation επεκτάθηκε σε δύο 

υπερμεγέθεις τόμους, αναγκάζοντάς τον να παραλείψει τα περί ανθρώπου 

και σεξουαλικής επιλογής, αλλά όταν εκδόθηκε είχε πολύ μεγάλη 

ζήτηση. 

Το ζήτημα της εξέλιξης του ανθρώπου ήταν προσφιλές ανάμεσα 

στους οπαδούς του (και τους δυσφημιστές του) αμέσως μετά την έκδοση 

του Η καταγωγή των ειδών. Η συνεισφορά όμως του Δαρβίνου στο θέμα 

αυτό ήρθε μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια σε ένα δίτομο έργο το 

The Descent of Man and Selection in Relation to Sex που εκδόθηκε το 

1871. Στο δεύτερο τόμο ο Δαρβίνος πρωτοπαρουσίασε σε πλήρη 

ανάπτυξη την γενική ιδέα της σεξουαλικής επιλογής για να εξηγήσει την 

εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού, των διαφορών ανάμεσα στα 

ανθρώπινα φύλα και τις διαφορές ανάμεσα στις ανθρώπινες φυλές αλλά 

και τα όμορφα πουλιά. Ένα χρόνο μετά, ο Δαρβίνος εξέδωσε την 

τελευταία του σημαντική δουλειά το The Expression of the Emotions in 

Man and Animals, το οποίο επικεντρωνόταν στην εξέλιξη της 

ανθρώπινης ψυχολογίας και της συνέχειας από την συμπεριφορά των 

ζώων. Ανέπτυξε με αυτό τον τρόπο την ιδέα ότι το ανθρώπινο μυαλό και 

πολιτισμός είναι αποτέλεσμα της φυσικής και σεξουαλικής επιλογής, 

θεωρία η οποία εξακολουθεί να διδάσκεται και σήμερα στην εξελικτική 

ψυχολογία. Όπως τελείωνε το Descent of Man, ο Δαρβίνος αναγνώρισε 

ότι παρόλες τις «ευγενείς ιδιότητες» του ανθρώπινου είδους και τις 

«ανυψωμένες δυνάμεις», «ο άνθρωπος εξακολουθεί να κουβαλάει στο 

σώμα του το ανεξίτηλο στίγμα της χαμηλής του καταγωγής». 
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Τα πειράματα και οι έρευνες του για την εξέλιξη έχουν καταγραφεί σε 

πέντε βιβλία για τα φυτά και το τελευταίο του βιβλίο που στράφηκε 

στους γαιοσκώληκες και την επίδραση που έχουν σε διάφορα στρώματα 

του εδάφους. 

Ο Δαρβίνος πέθανε στο Downe του Κεντ στην Αγγλία, στις 19 

Απριλίου του 1882. Ήθελε να ταφεί στο νεκροταφείο του St. Mary's στο 

Downe, αλλά μετά από απαίτηση των συναδέλφων του, ο Ουίλιαμ 

Σπότισγουντ (πρόεδρος της Βασιλικής Ακαδημίας) μεσολάβησε, ώστε ο 

Δαρβίνος να έχει μια επίσημη κηδεία και να ταφεί στο Αββαείο του 

Γουέστμινστερ. 

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ του ΔΑΡΒΙΝΟΥ 

► Ο μαθηματικός είναι ένας τυφλός σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που 

ψάχνει για μια μαύρη γάτα που δεν είναι εκεί. 

► Έχω μετατραπεί σε ένα είδος μηχανής που αλέθει δεδομένα και 

βγάζει συμπεράσματα. 

► Μια μαϊμού, αν μεθύσει με μπράντυ, δεν θα το αγγίξει ποτέ ξανά, 

και έτσι είναι πολύ σοφότερη από τους περισσότερους ανθρώπους. 

► Δεν είναι τα πιο δυνατά είδη που επιβιώνουν ή τα πιο έξυπνα, 

αλλά αυτά που ανταποκρίνονται καλύτερα στις αλλαγές. 

► Ονόμασα αυτόν το μηχανισμό μέσω του οποίου η ελάχιστη 

παραλλαγή διατηρείται αν είναι χρήσιμη, «φυσική επιλογή». 

► Προσπάθησα τελευταία να διαβάσω Σαίξπηρ και τον βρήκα τόσο 

αφόρητα βαρετό που με έπιασε ναυτία.  

► Η καταγωγή μας είναι η πηγή των κακών παθών μας! Ο διάβολος 

με μορφή μπαμπουίνου είναι ο παππούς μας. 

► Η βεβαιότητα είναι συχνότερα γέννημα της άγνοιας παρά της 

γνώσης. 

► Η σκέψη είναι ένα χάος ευχαρίστησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 

ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΟ BEAGLE 

 

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

Το 1831, ο Δαρβίνος ξεκίνησε με το Beagle ένα πενταετές ταξίδι σε 

όλο τον κόσμο, συλλέγοντας στοιχεία και παρατηρήσεις που τον 

οδήγησαν στη θεωρία ότι τα είδη εξελίσσονται προσαρμοζόμενα στο 

περιβάλλον τους. Η ερευνητική εκστρατεία του Beagle διήρκησε πέντε 

χρόνια. Ο Δαρβίνος πέρασε τα δύο τρίτα του χρόνου του ερευνώντας στη 

στεριά. Μελέτησε μια μεγάλη ποικιλία γεωλογικών χαρακτηριστικών, 

απολιθώματα και ζώντες οργανισμούς και συνάντησε πολλούς 

διαφορετικούς λαούς, ιθαγενείς και αποίκους. 

Το Beagle ναυπηγήθηκε ως πολεμικό πλοίο – στο ναυτικό ιδίωμα, 

ένα δεκακάνονο μπρίκι. Το 1825, μετασκευάστηκε σε υδρογραφικό. Με 

τη μετασκευή το κατάστρωμα ανυψώθηκε, ώστε να υπάρχει από κάτω 

περισσότερος χώρος για προμήθειες και προστέθηκε ένα κατάρτι κοντά 

στην πρύμνη, μια μετζάνα. Έτσι, το μπρίκι μετατράπηκε σε ένα μπάρκο, 

πιο ευέλικτο και ευκολότερο στο χειρισμό στις άγριες θάλασσες. Ο 

πλοίαρχος Robert Fitzroy πρωτοανέλαβε τη διοίκηση του Beagle κατά τη 

διάρκεια μιας προηγούμενης υδρογραφικής αποστολή στο Νότιο 

Ατλαντικό. Η εμπειρία του διασφάλιζε τον τέλειο εξοπλισμό του πλοίου. 

Ένα πλοίο με μήκος 27 μέτρα και πλάτος 7 δεν προσφέρει πολύ χώρο 

για 74 άτομα και όλα τα εφόδια που χρειάζονται για ένα μακρύ ταξίδι. 

Ωστόσο, διέθετε πέντε βάρκες με ανεκτίμητη αξία για την εξερεύνηση 

ρηχών νερών, καθώς και για τη μεταφορά ανθρώπων και εφοδίων προς 

και από το πλοίο. 

Σκοπός του ταξιδιού ήταν η ολοκλήρωση και επέκταση της 

προηγούμενης υδρογραφικής μελέτης λόγω εμπορικού και ναυτικού 

ενδιαφέροντος. Επιπλέον, προσωπική επιλογή του καπετάνιου Φιτζρόι 

ήταν ο εξοπλισμός με όργανα για ακριβέστερες μετρήσεις. Τέλος, η 
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παρουσία του φυσιοδίφη θα είχε ως στόχο την επιστημονική έρευνα και 

τη συλλογή δειγμάτων για το Βρετανικό Μουσείο. 

Το ταξίδι με το Beagle ξεκινάει το Δεκέμβριο του 1831, όταν η 

αποστολή διασχίζει τις δυτικές ακτές της Νότιας Αμερικής, μέχρι το 

Φεβρουάριου του επόμενου έτους. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται 

εξονυχιστική εξερεύνηση των ανατολικών ακτών της Νότιας Αμερικής, 

που διαρκεί περισσότερο από δύο έτη, μέχρι τον Ιούνιο του 1834. 

Αξιοπρόσεκτη είναι η στάση του Beagle στο Ακρωτήριο Χορν, που 

διαρκεί περίπου ένα χρόνο, από τον Ιούνιο του 1834, μέχρι τον Αύγουστο 

του 1835. Η πιο σημαντική στάση του ταξιδιού ήταν η στάση στα νησιά 

Γκαλαπάγκος που διήρκεσε περίπου δύο μήνες, το Σεπτέμβριο και τον 

Οκτώβριο του 1835. Τέλος, το ταξίδι της επιστροφής διήρκεσε ένα 

χρόνο, μέχρι τον Οκτώβριο του 1836. 

 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΚΟΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ Η 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ BEAGLE 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΠΙΓΚΛ 

 Robert Fitz Roy Κυβερνήτης 

 John Wickham Υποπλοίαρχος 

 Bartholomeu Sulivan Υποπλοίαρχος 

 Edward Chaffers Ανθυπολοχαγός 

 Robert McCormick Χειρουργός 

 Benjamin Bynoe Βοηθός Χειρουργός 

 George Rowlett Ταμίας 
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 Alexander Derbishire Αξιωματικός Καταστρώματος 

 Peter Benson Stewart Αξιωματικός Καταστρώματος 

 John Lort Stokes Αξιωματικός Καταστρώματος 

 Charles Darwin Φυσιοδίφης 

 Augustus Earle Ζωγράφος 

 George Strebbing Φροντιστής Οργάνων 

 Richard Matthews Ιεραπόστολος 

 Δυο δόκιμοι σημαιοφόροι και πέντε τεχνίτες 

 Οκτώ πεζοναύτες και ο υποκελευστής τους 

 Έξι καμαρότοι και 34 ναύτες  

 Τρεις φουεγιάνοι 

 Δυο υπηρέτες 

Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΑΡΒΙΝΟΥ 

 12 πουκάμισα                                                                

 1 ταξιδιωτικός σάκος 

 1 ζευγάρι παντόφλες 

 1 ζευγάρι ελαφρά παπούτσια πεζοπορίας 

 1 μικροσκόπιο 

 1 γεωλογική πυξίδα 

 1 απλή πυξίδα 

 2 πιστόλια 

 1 τουφέκι 

 1 τηλεσκόπιο 
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 1 κασετίνα με μολύβια 

 1 γεωλογικό σφυρί 

 5 σεισμόμετρα 

 3 ορεινά βαρόμετρα 

 1 κλινόμετρο 

 1 σκοτεινό θάλαμο 

 1 υγρόμετρο 

 1 βιβλίο τοξιδερμίας 

 2-3 βιβλία για την εκμάθηση της ισπανικής γλώσσας και 14 

άλλα βιβλία μεταξύ των οποίων η "Προσωπική Αφήγηση" του 

Χούμπολτ και το "Βασικές αρχές γεωλογίας τόμος 1ος" του Λάιελ. 

Το ταξίδι τελειώνει τον Οκτώβριο του 1836, όπου ο Δαρβίνος σε 

ηλικία 27 ετών αποβιβάζεται στο λιμάνι του Φάλμουθ, έχοντας μάθει να 

σκέφτεσαι με επιστημονικό τρόπο, χωρίς όμως ακόμα να είναι υπέρμαχος 

της εξέλιξης. 

2. ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΜΠΙΓΚΛ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΤΗΣ 

ΝΟΤΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

Το ταξίδι ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 1831 με προορισμό τη Νότια 

Αμερική. Το Μπιγκλ προσπέρασε τα Κανάρια νησιά χωρίς να κάνει 

στάση, ωστόσο ο Δαρβίνος μπόρεσε τουλάχιστον να αντικρύσει το 

μεγαλοπρεπές ηφαίστειο της Τενερίφης. Αποφασισμένος να είναι 

χρήσιμος, αυτοσχεδίασε ένα δίχτυ για πλαγκτόν και το έσερνε πίσω από 

το πλοίο με αξιόλογη επιτυχία. Άραξαν στο Σάο Τιάγκο ένα από τα νησιά 

του Πράσινου Ακρωτηρίου έξω από τις ακτές της Αφρικής, και εκεί ο 

Δαρβίνος πήρε μια πρώτη γεύση όλων αυτών που ονειρευόταν από τότε 

που διάβασε τον Χούμπολτ. Περπάτησε σε γυμνά ηφαιστειακά τοπία πού 

ήταν συναρπαστικά για ένα γεωλόγο, και σε κοιλάδες με συστάδες 

εξωτικών δέντρων όπως ταμάρινδος, η μπανανιά και η φοινικιά. 
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Ενδόμυχα είχε φοβηθεί μήπως απογοητευτεί, αλλά οι ανησυχίες του 

αποδείχτηκαν αδικαιολόγητες: καταγοητεύτηκε από τη χάρη της 

βλάστησης και τον πρωτόφαντο πλούτο των τροπικών χρωμάτων. 

Ο Δαρβίνος σταματούσε κάθε τόσο κατά μήκος της παραλίας για να 

εξετάσει ό,τι του φαινόταν ενδιαφέρον. Σκάλιζε σε παλιρροϊκές 

λιμνούλες, όπου παρατηρούσε με θαυμασμό την ικανότητα των 

χταποδιών και των σουπιών να αλλάζουν το χρώμα τους, ώστε να 

ταιριάζει με το περιβάλλον τους, και μάζευε δείγματα από κοράλλια για 

να τα προσθέτει στα έντομα και τα φυτά που είχε ήδη συλλέξει. Το 

Μπιγκλ έμεινε στο Σάο Τιάγκο τρεις εβδομάδες, πριν διαπλεύσει σε έναν 

απροσδόκητα ήρεμο ωκεανό με κατεύθυνση τη Βραζιλία. Έντεκα μέρες 

αργότερα, αγκυροβόλησαν στο βραζιλιάνικο λιμάνι της Μπαϊα. Ο 

Δαρβίνος βγήκε πρώτος στη στεριά και χώθηκε αμέσως στη ζούγκλα, για 

την οποία είχε διαβάσει τόσα πολλά. Η εντύπωση που του έκανε η 

τροπική βλάστηση ήταν συγκλονιστική. 

ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ – ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ 

ΝΟΤΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

Το πλήθος των ζωικών και φυτικών ειδών της Νότιας Αμερικής είναι 

απίστευτο. Το τροπικό δάσος μόνο φιλοξενεί πάνω από ένα εκατομμύριο 

είδη, πολλά από τα οποία δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί και περιγραφεί 

επιστημονικά. Ήταν σχεδόν αδύνατο να μην ανακαλύψει ο Δαρβίνος 

δεκάδες καινούρια είδη ανάμεσα στα εκατοντάδες δείγματα που μάζευε. 

Η αφθονία και η ποικιλία της ζωής του τροπικού δάσους έκαναν 

βαθιά εντύπωση στο Δαρβίνο. Με μια ματιά ο νεαρός φυσιοδίφης 

μπορούσε να δει εκατοντάδες διαφορετικά είδη: πιθήκους, πουλιά, φίδια, 

αράχνες, πεταλούδες και αμέτρητα άλλα έντομα, μέσα σε ένα σύμπλεγμα 

από πλήθος φύλλα, κλαριά, αναρριχητικά, φτέρες, άνθη και μύκητες. 

Παρόλο που απολάμβανε να  τριγυρίζει στα δάση, ο Δαρβίνος δε θα 

κατανοούσε τη σημασία της ποικιλίας των ειδών που είχε παρατηρήσει 

πολύ αργότερα στη σταδιοδρομία του. 

 

Στις πάμπας τα επίπεδα λιβάδια προς τα νότια του τροπικού δάσους, 

τα πιο χτυπητά σημεία είναι συχνά οι ψηλοί «πύργοι εξαερισμού», που 
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κατασκευάζονται με λάσπη από αποικίες τερμιτών. Μια τέτοια αποικία 

μπορεί να  περιέχει έως και πέντε εκατομμύρια τερμίτες. 

Τα ζώα που είναι πιο δύσκολο να δει κανείς είναι τα αθόρυβα, αφανή 

αρπακτικά. Το τζαγκουαρούντι είναι ένα σχετικά μικρό αιλουροειδές, 

που κυνηγάει πουλιά και τρωκτικά κοντά στο έδαφος του δάσους. Ο 

Δαρβίνος μιλάει και για ένα δυνατότερο και τολμηρότερο αιλουροειδές, 

που το αποκαλεί πούμα ή νοτιοαμερικανικό λιοντάρι, αλλά που σήμερα 

ταξινομείται ως γάτα της πάμπα.  

ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΟΥΝΤΙ 

 

Τα αμφίβια αφθονούσαν στις υγρές και θερμές συνθήκες του 

τροπικού δάσους. Ο Δαρβίνος ανακάλυψε αυτό το είδος με τα κομψά 

σχέδια στο δέρμα τον Μάιο του 1833 κοντά στο Μαλτνονάντο της 

Βραζιλίας. Αργότερα δόθηκε σε αυτό το αμφίβιο το επιστημονικό όνομα 

Pleuroderma darwinii, προς τιμήν του επιστήμονα. 

ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΜΠΙΓΚΛ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ 

ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

Σαλπάροντας από το Ρίο με κατεύθυνση προς τα νότια, το Μπιγκλ 

μπορούσε τώρα να αρχίσει το έργο της ολοκλήρωσης των παράκτιων 

υδρογραφικών μετρήσεων που είχε ξεκινήσει στο προηγούμενο ταξίδι 

του. Καθώς ο Δαρβίνος δεν είχε επίσημο ρόλο σ’ αυτή τη δουλειά, ήταν 

πολύ συχνά ελεύθερος να κάνει εξορμήσεις για τις δικές του έρευνες. 

Μερικές φορές προτιμούσε να μένει στο πλοίο, όπως έγινε όταν το 

Μπιγκλ κατέπλευσε στα μακρινά νησιά Φόκλαντ και έσωσε τους 

ναυαγούς ενός γαλλικού φαλαινοθηρικού. Συχνότερα όμως έβγαινε στη 

στεριά μόνος για εξερευνήσεις, μερικές από τις οποίες διαρκούσαν 
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εβδομάδες. Στα δύο χρόνια που κράτησαν οι υδρογραφικές εργασίες, ο 

Δαρβίνος πέρασε περισσότερο καιρό στην ξηρά παρά στο πλοίο. Συχνά 

ταξίδευε με γκάουτσος, τους αγριωπούς καουμπόηδες της Νότιας 

Αμερικής. Διασχίζοντας μαζί τους τις αχανείς πεδιάδες της Παταγονίας, 

ο Δαρβίνος άρχισε να νιώθει σαν αληθινός εξερευνητής.  

Απόμακρη, άγρια και ανεμοδαρμένη, η Παταγονία κατέχει ξεχωριστή 

θέση στην ιστορία του Δαρβίνου. Οι λασπερές ακτές και οι γυμνές 

πεδιάδες τις πρόσφεραν γονιμότατο έδαφος για τη φαντασία ενός 

επιστήμονα όπως αυτός. Στην Παταγονία ήταν που ο Δαρβίνος 

πρωτάρχισε να σκέφτεται σοβαρά πάνω στην κατανομή των ζώων – όχι 

μόνο τη γεωγραφική διασπορά τους, αλλά και τη χρονική κατανομή τους. 

Το έναυσμα για αυτούς τους προβληματισμούς δόθηκε όταν ο Δαρβίνος 

ανακάλυψε απολιθωμένα οστά στους γκρεμούς της Πούντα Άλτα στην 

Αργεντινή. Είχε συνηθίσει να βρίσκει απολιθωμένα όστρακα στα 

παράλια, αλλά η εύρεση οστών από εξαφανισμένα γιγάντια θηλαστικά 

ήταν οπωσδήποτε πολύ συναρπαστικότερη και επιστημονικά 

σημαντικότερη. 

Ο Δαρβίνος ανακάλυψε τα οστά της Μακραυχενίας τον Ιανουάριο 

του 1834, κοντά στο λιμάνι Σαν Χουλιάν, στην ακτή της Παταγονίας. Η 

Μακραυχενία ήταν ένα αλλόκοτο πλάσμα μου έμοιαζε με καμήλα. Είχε 

μακρύ λαιμό και τα μάτια της ήταν τοποθετημένα στην κορυφή του 

κρανίου της. Σήμερα οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μπορεί να είχε και 

προβοσκίδα, παρόμοια με αυτή του σύγχρονου ελέφαντα. 

Όταν το Μπιγκλ άραξε κοντά στην Μπαία Μπλάνκα, ο Δαρβίνος 

μπόρεσε να ταξιδέψει στην ενδοχώρα διασχίζοντας τα κυματιστά λιβάδια 

της Παταγονίας, τις Πάμπας, όπου σύντομα συνάντησε γκάουτσος, το 

τοπικό αντίστοιχο των καουμπόηδων της Βόρειας Αμερικής. Αυτοί οι 

καβαλάρηδες προστάτευαν τους εποίκους και τα κοπάδια από επιδρομές 

ιθαγενών.  

Υπάρχουν δύο είδη Ρέας, της νοτιοαμερικανικής στρουθοκαμήλου. Ο 

Δαρβίνος ανακάλυψε το μικρότερο και λιγότερο κοινό είδος (που 

αργότερα βαφτίστηκε Rhea darwinii) κοντά στο Πουέρτο Ντεσεάδο στις 

2 Δεκεμβρίου 1833.  
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Ρέα 

 

 

Το σκαθάρι Καλόσωμα (Calosoma retusum fabricius) απέδειξε την 

ικανότητά του να πετάει σε μεγάλες αποστάσεις όταν βρέθηκε στο 

κατάστρωμα, δέκα μίλια από την ακτή στον κόλπο του Σαν Μπλας. 

ΚΑΛΟΣΩΜΑ 

 

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΔΕΩΝ 

Με την πάροδο του χρόνου άνοιγε ο δρόμος που θα οδηγούσε το 

Δαρβίνο στην  επαναστατική θεωρία του. Η εξερεύνηση των Άνδεων 

έμελλε να του προσφέρει ένα πλήθος από καινούριες ενδείξεις. 

Ανατρέχοντας στο Βασικές αρχές Γεωλογίας του Λάιελ, άρχισε να 

συλλογίζεται τι θα μπορούσαν να σημαίνουν τα πολλά στρώματα 

πετρωμάτων που παρουσιάζονταν μπροστά του. 
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Η συνεχής παρατήρηση της ζωής γύρω του έθετε ερωτήματα που 

αφορούσαν την ποικιλία και την κατανομή της. Τα μαρσιποφόρα 

(θηλαστικά που κουβαλούν τα νεογνά τους σε ένα σάκο, το μάρσιπο) 

συσχετίζονται συνήθως με την Αυστραλία, αλλά είναι πολύ κοινά και 

στη Νότια Αμερική. Ο Δαρβίνος αναρωτιόταν μήπως το οπόσουμ της 

Βόρειας Αμερικής είχε εξαπλωθεί προς τα βόρεια από τη Νότια Αμερική. 

ΟΠΟΣΟΥΜ 

 

 

 

Τα αντιπροσωπευτικά δείγματα θηλαστικών που συνέλεξε ο Δαρβίνος 

προωθήθηκαν στο ζωολόγο Τζορτζ Ουότερχαουζ για μελέτη. Αυτός 

βρήκε ανάμεσά τους όχι λιγότερα από 28 καινούρια είδη ποντικιού. Όλα 

άξιζαν τον τίτλο «ποντίκι του Δαρβίνου», αλλά το όνομα δόθηκε στο ζώο 

που απεικονίζεται παρακάτω: Mus darwinii. 

ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΟΥ ΔΑΡΒΙΝΟΥ 
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Τα μακριά φτερά από τις φτερούγες του κόνδορα ήταν δημοφιλή 

τρόπαια για τους ιθαγενείς κατοίκους των Άνδεων. Αυτά τα πουλιά, που 

πετούν σε μεγάλα ύψη και τρέφονται με ψοφίμια, παρασύρονταν στο 

έδαφος με το κουφάρι κάποιου ζώου και αιχμαλωτίζονταν με λάσα. 

3. ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΓΚΑΛΑΠΑΓΚΟΣ 

Πρόκειται για ένα πραγματικό εργαστήριο της φύσης, ένα μοναδικό 

οικοσύστημα στη μέση του Ειρηνικού ωκεανού, στο οποίο βασίστηκε ο 

Δαρβίνος για να διατυπώσει τη θεωρία του για την εξέλιξη των ειδών. Σε 

αυτό το οικοσύστημα ευδοκιμούν σπανιότατα ζώα και φυτά πάνω στα 

οποία ο Κάρολος Δαρβίνος στήριξε τη μελέτη του. 

 

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΓΚΑΛΑΠΑΓΚΟΣ ΩΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΠΑΝΙΑΣ 

ΖΩΗΣ 

Χάρη στον Κάρολο Δαρβίνο (1809-1882), τον άνθρωπο που επέφερε 

επαναστατικές αλλαγές στην ανθρώπινη γνώση με την περίφημη θεωρία 

της εξέλιξης των ειδών, το νησιωτικό αυτό σύμπλεγμα έγινε διάσημο σε 

όλο τον κόσμο. 

Οι ανακαλύψεις του Δαρβίνου το 1835 έμελλαν να γράψουν ιστορία. 

Εκεί, ως αποτέλεσμα των διαφορών στις συνθήκες διαβίωσης, 
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εξελίχθηκαν για χιλιετίες -μέσω της φυσικής επιλογής- συγκεκριμένα 

είδη ζώων, φυτών και θαλάσσιων οργανισμών που δεν συναντώνται 

πουθενά αλλού στη Γη. Μοναδικά ενδημικά είδη πουλιών, με περίεργες 

μορφές, με πιο χαρακτηριστικές τις αρσενικές μεγαλοπρεπείς φρεγάτες 

(Fregata magnificens) που φλερτάρουν τα θηλυκά φουσκώνοντας τον 

κόκκινο λαιμό τους σαν μπαλόνι! Ή τις γαλαζοπόδαρες σούλες (Sula 

Nebouxii) που ερωτοτροπούν με έναν περίεργο «χορό». Και τι να πει 

κανείς για τις γιγαντιαίες χελώνες που έχουν μήκος 1,2 μ. και ζυγίζουν 

300 κιλά; Σε αυτά τα τεράστια ζώα -από τα αρχαιότερα που συναντώνται 

έως σήμερα-, στα οποία οι Ισπανοί έδωσαν την ονομασία galapago, 

οφείλεται και η ονομασία των νησιών. Στο ημερολόγιο των ερευνών του, 

ο Δαρβίνος καταγράφει ότι τις είχε ιππεύσει..., αν και «ήταν πολύ 

δύσκολο να κρατήσω την ισορροπία μου», όπως αναφέρει. 

 

  

    ΓΑΛΑΖΟΠΟΔΑΡΗ           ΣΟΥΛΑ  ΦΡΕΓΑΤΑ 
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Η ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ ΣΤΑ ΓΚΑΛΑΠΑΓΚΟΣ 

Αν ήθελε να μείνει πιστός στη Βίβλο, ο Δαρβίνος έπρεπε να δεχτεί ότι 

όλα τα ζώα δημιουργήθηκαν ταυτόχρονα από τον Θεό. Οι μικρές αλλά 

πολυάριθμες παραλλαγές στα είδη που έβρισκε σ' αυτά τα νησιά, τα τόσο 

κοντινά το ένα στο άλλο, τον έκαναν να απορεί πώς θα μπορούσε να έχει 

προκύψει αυτό. Ο Δαρβίνος πίστευε, σωστά , ότι όλα τα φυτά και τα ζώα 

των Γκαλαπάγκος ήταν «μετανάστες» πού κατάγονταν από αλλού. 

Άρχισε να διερωτάται μήπως οι διαφορετικές εστίες όπου ζούσαν τα είδη 

επηρέαζαν τις παραλλαγές τους. 

      

Ο Δαρβίνος πρόσεξε ότι τα πουλιά των Γκαλαπάγκος (οι γνωστοί 

Σπίνοι) ήταν ξένα με τους ανθρώπους, ωστόσο τα θεωρούσε εξίσου 

άκακα όσο τις χελώνες. Είδε μικρά πουλιά να χοροπηδούν εδώ κι εκεί 

χωρίς συναίσθηση του κινδύνου, ακόμα και μεγάλα αρπακτικά πουλιά 

που μπορούσε να διώξει από ένα κλαρί σπρώχνοντας τα με την άκρη του 

τουφεκιού του. 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΔΑΡΒΙΝΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΧΕΛΩΝΕΣ 

"Οι κάτοικοι μπορούν να ξεχωρίσουν τις χελώνες ανάλογα με τα 

νησιά από όπου μεταφέρθηκαν... Δεν είχα εκτιμήσει αυτά τα στοιχεία, 

ώσπου η συλλογή μου σχεδόν να συμπληρωθεί [...] Υποψιάζομαι έντονα 

πως ορισμένα μέλη της σειράς περιορίζονται σε διαφορετικά νησιά... 

Είναι ξεκάθαρο ότι, αν διάφορα έχουν το καθένα το δικό του ιδιαίτερο 

είδος... όταν τοποθετηθούν μαζί, θα φανερωθεί ένα ευρύ φάσμα στον 

χαρακτήρα τους." 

Δαρβίνος, Journal Of Researches,1839  

"...οι χελώνες είναι τόσο άφθονες ώστε το τσούρμο ενός μόνο πλοίου 

έπιασε εδώ 500 ώς 800  σε σύντομο χρονικό διάστημα [...]  Το καβούκι 
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των ενήλικων μελών έχει μήκος, κατά μέσο όρο, σχεδόν μία γιάρδα [1 

γιάρδα= 0,9 μέτρα] είναι τόσο δυνατές που μπορούν εύκολα να με 

κουβαλήσουν." 

       17 Σεπτεμβρίου & 9 Οκτωβρίου 1835 

 

4. ΟΙ ΣΠΙΝΟΙ ΤΟΥ ΔΑΡΒΙΝΟΥ 

Στα νησιά Γκαλαπάγκος στον Ειρηνικό Ωκεανό, κοντά στον 

Ισημερινό, υπάρχει ποικιλία σπίνων, που διαφέρουν ως προς το σχήμα 

και το μέγεθος του ράμφους τους. Φαίνεται ότι οι σπίνοι αυτοί 

μεταφέρθηκαν στα νησιά από την ηπειρωτική Νότια Αμερική και 

κατόπιν διαφοροποιήθηκαν ως προς το σχήμα. Η απόσταση μεταξύ των 

νησιών του συμπλέγματος Γκαλαπάγκος εμπόδισε τη μεταξύ τους 

επιμειξία, έτσι παρατηρούνται διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ των 

πληθυσμών των διαφόρων νησιών. Υπάρχει επίσης διαφοροποίηση 

ομάδων ανάλογα με το είδος της τροφής τους—πουλιά που τρώνε έντομα 

έχουν λεπτά και μυτερά ράμφη, ενώ πουλιά που τρέφονται με καρπούς 

έχουν μεγάλα και δυνατά ράμφη. 

Ο Δαρβίνος συνέλλεξε κάποια από αυτά τα πουλιά κατά την 

επίσκεψή του εκεί, και συχνά αναφέρεται ότι οι σπίνοι υπήρξαν το κλειδί 

για την ανάπτυξη της θεωρίας του περί εξέλιξης. Χρησιμοποιούνται 

δηλαδή ως απόδειξη για τη θεωρία αυτή σε πολλά συγγράμματα. 

Ήταν πράγματι σημαντικοί οι σπίνοι για τη διαμόρφωση της θεωρίας 

της εξέλιξης του Δαρβίνου; 

Συχνά στα σχολεία οι μαθητές διδάσκονται ότι οι σπίνοι συνέβαλαν 

καθοριστικά στη διαμόρφωση της θεωρίας της εξέλιξης από το Δαρβίνο. 

Για παράδειγμα, το βιβλίο Σύντομη Ανασκόπηση Βιολογίας του BBC 

GCSE: Διαφοροποίηση και Κληρονομικότητα  αναφέρει: 

Καθώς μελετούσε την πανίδα των Γκαλαπάγκος, ο Δαρβίνος 

παρατήρησε ότι οι σπίνοι των Γκαλαπάγκος παρουσίαζαν μεγάλη 

διαφοροποίηση –στο σχήμα και στο μέγεθος του ράμφους – από νησί σε 

νησί. Ο Δαρβίνος συμπέρανε ότι αυτές οι διαφορές έκαναν τους σπίνους 

κάθε περιοχής ικανούς να εκμεταλλεύονται το είδος τροφής που υπήρχε 

στον τόπο τους. Τα λεπτά και μυτερά ράμφη επικρατούσαν σε περιοχές 

όπου η τροφή ήταν έντομα και προνύμφες, ενώ τα μεγάλα γαμψά ράμφη 

στις περιοχές όπου τη διατροφή τους την αποτελούσαν  φρούτα, άνθη και 

καρποί. Σε κάθε περιοχή, ο τοπικός πληθυσμός των σπίνων είχε 

αναπτύξει με κάποιο τρόπο το ράμφος του έτσι ώστε να είναι κατάλληλο 

για το περιβάλλον όπου ζούσε. 
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Ο Δαρβίνος λοιπόν συμπέρανε ότι σε κάθε περιοχή, ένας ή 

περισσότεροι σπίνοι είχαν σε κάποια στιγμή και μέσω τυχαίων 

μεταλλάξεων αποκτήσει ένα ράμφος με πιο κατάλληλο σχήμα  για το 

είδος τροφής της περιοχής τους. Αυτοί οι σπίνοι είχαν ένα συγκριτικό 

πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους σπίνους, που τους επέτρεπε να 

αυξάνονται και να αναπαράγονται με μεγαλύτερη ευκολία, και έτσι να 

μεταβιβάζουν στους απογόνους τους το πιο επιτυχές σχήμα του ράμφους 

τους— μέχρις ότου το χαρακτηριστικό αυτό είχε περάσει σε όλον τον 

τοπικό πληθυσμό. 

Ο Δαρβίνος είχε εκτεθεί στην ιδέα της εξέλιξης των ειδών πριν 

επιβιβαστεί στο Μπιγκλ. Έτσι η αντίληψη ότι το ταξίδι του με το Μπιγκλ 

του έδωσε την ιδέα για τη θεωρία της εξέλιξης είναι ανακριβής. Παρόλα 

αυτά όμως τα χρόνια που διήρκεσε το ταξίδι και η έρευνα τον βοήθησαν 

σε μεγάλο βαθμό στη δημοσίευση του βιβλίου, Περί της Καταγωγής των 

Ειδών. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το έργο ορόσημο του Δαρβίνου 

έγινε ένα από βιβλία με την μεγαλύτερη επιρροή στην ιστορία. 

 

 

Αφού γύρισε στην Αγγλία, έμεινε στον πατέρα του για μερικές 

εβδομάδες. Αλλά σύντομα  άρχισε να δραστηριοποιείται, ζητώντας 

συμβουλές από επιστήμονες  στο πώς να οργανώσει τα ευρήματά του, 

στα οποία συμπεριλαμβάνονταν απολιθώματα και βαλσαμωμένα πουλιά, 

που είχε φέρει μαζί του. Το καλοκαίρι μετά την επιστροφή του στην 

Αγγλία, τον Ιούλιο του 1837, ο Δαρβίνος ξεκίνησε ένα σημειωματάριο 

και άρχισε να γράφει τις σκέψεις του σχετικά με τη μεταστοιχείωση ή την 

έννοια της μετατροπής ενός είδους σε ένα άλλο. Τα χρόνια που 

ακολούθησαν έγραψε εκτενώς για τις εμπειρίες του. Για τα επόμενα δύο 

χρόνια ο Δαρβίνος συνέχισε κατ' ουσίαν την επεξεργασία των ευρημάτων 

του, κλεισμένος στον εαυτό του και εμπλούτισε το σημειωματάριό του, 

δοκιμάζοντας τις ιδέες. Μέχρι την άνοιξη του 1840, ο Δαρβίνος είχε 

καταλήξει με τη φράση «φυσική επιλογή», όπως το έγραψε στο 

περιθώριο ενός βιβλίου για την αναπαραγωγή αλόγων που διάβαζε εκείνη 

την εποχή. Στις αρχές της δεκαετίας του 1840, ο Δαρβίνος είχε 

ουσιαστικά επεξεργαστεί τη θεωρία του για τη φυσική επιλογή, η οποία 

υποστηρίζει, ότι οι οργανισμοί που είναι καλύτερα προσαρμοσμένοι στο 

περιβάλλον τους τείνουν να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν και έτσι να 

γίνουν κυρίαρχοι.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο 

Η ΔΑΡΒΙΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

Ποια είναι η εξελικτική θεωρία του Δαρβίνου;  

Που βασίζετε και πως αποδεικνύεται; 

Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που καλούμαστε να 

απαντήσουμε προκειμένου να την αποκωδικοποιήσουμε. Η ιδέα της 

εξέλιξης έχει υποστηριχτεί και από άλλους, ο Δαρβίνος όμως ήταν ο 

πρώτος που τη διατύπωσε με επιστημονικούς όρους και υπέδειξε το 

μηχανισμό με τον οποίο αυτό συμβαίνει ( φυσική επιλογή ). Ο Ernst 

Mayr χώρισε το εξελικτικό παράδειγμα του Δαρβίνου σε πέντε θεωρίες.  

1) Εξέλιξη καθαυτή. Η θεωρία ότι ο κόσμος δεν είναι ούτε σταθερός, 

ούτε δημιουργημένος πρόσφατα, ούτε προχωρεί σε αέναους κύκλους, 

αλλά μεταβάλλετε σταθερά και οι οργανισμοί μετασχηματίζονται στο 

χρόνο. 

2) Κοινή καταγωγή. Η θεωρία ότι κάθε ομάδα οργανισμών προήλθε 

από κάποιο κοινό πρόγονο και όλες οι ομάδες των οργανισμών- φυτών, 

ζώων και μικροοργανισμών- προέρχεται τελικά από μια μοναδική 

εμφάνιση της ζωής στη Γης 

3) Πολλαπλασιασμός των ειδών. Η θεωρία αυτή ερμηνεύει την 

προέλευση της τεραστίας οργανικής ποικιλομορφίας. Υποθέτει ότι τα 

είδη πολλαπλασιάζονται, είτε με διάσχιση, είτε με «εκβλάστηση», 

δηλαδή με την εγκαθίδρυση γεωγραφικώς απομονωμένων ιδρυτικών 

πληθυσμών που εξελίσσονται σε νέα είδη. 

4) Σταδιακή εξέλιξη. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η εξελικτική 

αλλαγή συμβαίνει με τη σταδιακή μεταβολή των πληθυσμών και όχι με 
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την ξαφνική (αλματώδη) παραγωγή νέων ατόμων που αντιπροσωπεύουν 

κάποιον νέο τύπο. 

5) Φυσική επιλογή. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η εξελικτική 

μεταβολή συμβαίνει μέσα από την άφθονη παραγωγή γενετικής 

ποικιλότητας σε κάθε γενιά. Τα σχετικά λίγα άτομα που επιβιώνουν, 

χάρη σε κάποιον ιδιαίτερα καλά προσαρμοσμένο συνδυασμό 

κληρονομήσιμων χαρακτήρων, δημιουργούν την επόμενη γενιά. 

Εμείς θα μελετήσουμε το κομμάτι της Φυσικής Επιλογής. 

1. ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

Η φυσική επιλογή, κατά τον Δαρβίνο, είναι η διαδικασία με την οποία 

οι οργανισμοί που είναι περισσότερο προσαρμοσμένοι στο περιβάλλον 

τους επιβιώνουν και αναπαράγονται περισσότερο από τους λιγότερο 

προσαρμοσμένους (τεχνητή επιλογή: επιλογή καταλληλότερων ζώων-

φυτών) από τον άνθρωπο προκειμένου να παράγει απογόνους με 

συγκεκριμένα επιθυμητά χαρακτηριστικά. 

 Για να παραμείνει σταθερό το μέγεθος ενός πληθυσμού, παρά την 

τάση για αύξηση, μερικά άτομα δεν επιβιώνουν ή δεν αναπαράγονται. 

Συνεπώς, μεταξύ των οργανισμών ενός πληθυσμού διεξάγεται ένας 

αγώνας επιβίωσης. 

 Η επιτυχία στον αγώνα για την επιβίωση δεν είναι τυχαία. 

Αντιθέτως, εξαρτάται από το είδος των χαρακτηριστικών που έχει 

κληρονομήσει ένας οργανισμός από τους προγόνους του. Οι οργανισμοί 

οι οποίοι έχουν κληρονομήσει χαρακτηριστικά που τους βοηθούν να 

προσαρμόζονται καλύτερα στο περιβάλλον τους επιβιώνουν περισσότερο 

ή/και αφήνουν μεγαλύτερο αριθμό απογόνων από τους οργανισμούς οι 

οποίοι έχουν κληρονομήσει λιγότερο ευνοϊκά για την επιβίωσή τους 

χαρακτηριστικά. 
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 Τα ευνοϊκά για την επιβίωση χαρακτηριστικά μεταβιβάζονται στην 

επόμενη γενιά με μεγαλύτερη συχνότητα από τα λιγότερο ευνοϊκά,  

καθώς οι φορείς τους επιβιώνουν κι αφήνουν μεγαλύτερο αριθμό 

απογόνων από τους φορείς των λιγότερο ευνοϊκών χαρακτηριστικών. 

Έτσι με την πάροδο του χρόνου, η συσσώρευση όλο και περισσότερων 

ευνοϊκών χαρακτηριστικών σε ένα πληθυσμό μπορεί να οδηγήσει στην 

εμφάνιση ενός νέου είδους. 

Πού δρα η φυσική επιλογή; 

Η φυσική επιλογή δρα στον πληθυσμό αντιπροσωπεύει τη μικρότερη 

δυνατή μονάδα που μπορεί να εξελιχθεί. Περιλαμβάνει αλληλεπιδράσεις 

ανάμεσα στα μεμονωμένα άτομα και το περιβάλλον τους, οπότε θα ήταν 

λογικότερο τα μεμονωμένα άτομα να αποτελούν τη μονάδα της εξέλιξης 

και όχι οι πληθυσμοί. Όμως ένα μεμονωμένο άτομο μπορεί να 

παρουσιάσει ένα το πολύ νέο χαρακτηριστικό είτε λόγω μεταβολής του 

γεννητικού υλικού του (μετάλλαξη) είτε λόγω της επίδρασης του 

περιβάλλοντος του (επίκτητο γνώρισμα). Αντιθέτως η εξέλιξη απαιτεί 

συσσώρευση πολλών νέων κληρονομήσιμων χαρακτηριστικών που έχουν 

εδραιωθεί στους πληθυσμούς διαδοχικών γενεών με τη δράση της 

φυσικής επιλογής. Η φυσική επιλογή δρα τοπικά και χρονικά 

περιορισμένα. Οι συνθήκες περιβάλλοντος διαφέρουν από περιοχή σε 

περιοχή, και από χρονική στιγμή σε χρονική στιγμή. Έτσι είναι δυνατόν 

ένα χαρακτηριστικό που αποδεικνύεται προσαρμοστικό σε μια περιοχή 

μία καθορισμένη χρονική στιγμή να είναι άχρηστο ή και δυσμενές σε μια 

άλλη περιοχή ή σε μια άλλη χρονική στιγμή. 

Παράδειγμα: πεταλούδα Biston Betularia. 

Το φαινόμενο αυτό (το οποίο συσχετίστηκε με την βιομηχανική 

ρύπανση) ονομάστηκε βιομηχανικός μελανισμός. Έκτοτε έχει 
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παρατηρηθεί σε δεκάδες είδη εντόμων που ζουν σε βιομηχανικές 

περιοχές.    

    

 

 

 

Εξήγηση φαινόμενου  

Πριν τη βιομηχανική επανάσταση οι κορμοί των δέντρων είχαν το 

φυσικό ανοιχτό χρώμα τους. Οι ανοιχτόχρωμοι πεταλούδες που 

αναπαύονταν εκεί διακρίνονταν δυσκολότερα από τους θηρευτές τους, τα 

εντομοφάγα πουλιά σε σχάση με τις μαύρες (ευνοούνταν). Για αυτόν τον 

λόγο, επικράτησαν στους τοπικούς πληθυσμούς της πεταλούδας, αφού 

είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης και μεταβίβασης του 

χαρακτηριστικού τους (ανοιχτό χρώμα πτερύγων) στις επόμενες από τις 
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μαύρες. Όταν μαύρισαν οι κορμοί των δέντρων εξ’αιτίας της βιμηχανικής 

ρύπανσης, η δράση της φυσικής επιλογής αντιστράφηκε. Το 

προσαρμοστικό πλεονέκτημα το είχαν πλέον οι μαύρες πεταλούδες, που 

ήταν περίσσοτερο δυισδητικές στους κορμούς από τις ανοιχτόχρωμες. 

Έτσι βαθμιαία άρχισαν να επικρατούν αριθμιτικά, καθώς επιβίωναν 

περισσότερο και μεταβίβαζαν με μεγαλύτερη συχνότητα το χρωματισμό 

τους στις επόμενες γενιές από τις ανοιχτόχρωμες. 

Οι πεταλούδες δεν ανταποκρίθηκαν στην μεταβολή του 

περιβάλλοντος (μαύρισμα του κορμού των δέντρων) αναπτύσσοντας ένα 

χαρακτηριστικό/ γνώρισμα που δεν υπήρχε προηγουμένως (θεωρία 

Λαμάρκ) καθώς η μαύρη παραλλαγή τους προυπήρχε της Βιομηχανικής 

Επανάστασης. Απλώς, η φυσική επιλογή έδρασε ευνοόντας από τα 

υπάρχοντα κληρονομίσιμα χαρακτιριστικά εκείνο που προσέδιδε 

μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης στον φορέα του 9ανοιχτός 

χρωματοσμός όταν οι κορμοί ήταν ανοιχτόχρωμοι, μαύρος χρωματισμός 

όταν οι κορμοί έγιναν σκούροι). 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΛΑΜΑΡΚ ΜΕ ΘΕΩΡΙΑ ΔΑΡΒΙΝΟΥ 

Ο Λαμάρκ εξήγησε την εμφάνιση ψηλού λαιμού στις 

καμηλοπαρδάλεις με βάση της αρχής της αχρησίας και της χρήσης και 

την αρχή της κληρονομικής μεταβίβασης των επίκτητων 

χαρακτηριστικών. 

ΘΕΩΡΙΑ ΛΑΜΑΡΚ: 

Οι καμηλοπαρδάλεις δημιουργήθηκαν από οργανισμούς  κατώτερων 

βαθμίδων διαμέσου της φυσικής κλίμακας. 
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Τα χαμηλότερα κλαδιά απογυμνώθηκαν από τα φύλλα τους, οπότε 

προέκυψε η ανάγκη για πρόσβαση των καμηλοπαρδάλεων, πού ως τότε 

είχαν κοντούς λαιμούς, στα ψηλότερα κλαδιά. 

Σύμφωνα με την αρχή της χρήσης και της αχρηστίας, ορισμένα ζώα 

τέντωναν το λαιμό τους, για να φτάσουν τα ψηλά κλαδιά. Με το συνεχές 

τέντωμα και τη βοήθεια μιας εσωτερικής δύναμης ο λαιμός τους μάκρυνε 

(τα ζώα δεν εξαφανίστηκαν). 

Σύμφωνα με την αρχή της κληρονομικής μεταβίβασης των επίκτητων 

χαρακτηριστικών, ο μακρύς λαιμός κληροδοτήθηκε στους απογόνους και 

αποτέλεσε χαρακτηριστικό του είδους τους. 

ΘΕΩΡΙΑ ΔΑΡΒΙΝΟΥ: 

Στο φυλογενετικό δέντρο των καμηλοπαρδάλεων, σε κάποιο 

προγονικό είδος υπήρχαν ζώα με λαιμούς ποικήλου μήκους. 

Ο αριθμός των ζώων που γεννιούνταν ήταν μεγαλύτερος από τον 

αριθμό που μπορούσε να θρέψει το περιβάλλον. Προέκυψε, λοιπόν, η 

ανάγκη ελέγκχου του μεγέθους του πληθυσμού. 

Η φυσική επιλογή ευνόησε τα άτομα με τον ψηλότερο λαιμό, γιατί 

μπορούσαν να προσεγγίσουν τροφή καλύτερης ποιότητας ή μεγαλύτερης 

ποσότητας. Τα άτομα με κοντό λαιμό λιγόστευαν και τελικά 

εξαφανίστηκαν. 

Ο μακρύς λαιμός κληροδοτήθηκε στους απογόνους και αποτέλεσε 

χαρακτηριστικό του είδους τους. 
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2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Ο Δαρβίνος με τη δημοσίευση του διάσημου βιβλίου του «Η 

Καταγωγή των Ειδών», δεν προκάλεσε αντιδράσεις με τη εισαγωγή της 

έννοιας της εξέλιξης των ειδών, διότι από τις αρχές του 19
ου

 αιώνα, η 

πλατωνική θεώρηση ενός στατικού κόσμου προτύπων μορφών, είχε ήδη 

αρχίσει να υποχωρεί λόγω των νέων δεδομένων από επιστημονικούς 

κλάδους όπως η γεωλογία, ενώ οι σχετικές διαφωνίες κορυφώθηκαν σε 

τομείς όπως η ταξινόμηση και η συστημιτική. 

 Το έδαφος είχε ήδη προετοιμαστεί χάρη στον παππού του Καρόλου, 

Έρασμο Δαρβίνο, και στο Γάλλο φυσιοδίφη Jean-Baptiste Lamarck. 

Εκείνο, αντίθετα, που εξέπληξε στην παρουσίαση των ιδεών του στο 

περίφημο βιβλίο του, ήταν η περιγραφή ενός σχετικά ακριβούς, 

ικανοποιητικού και λογικού μηχανισμού παραγωγής της εξελικτικής 

διαδικασίας,της φυσικής επιλογής. Σύμφωνα με τον Ernst Mayr- 

κορυφαίο δερβινιστή και εξελικτικό του 20
ου

 αιώνα- ο Δαρβίνος στην 

«Καταγωγή των Ειδών» περιγράφει και αναλύει τις παρακάτω πέντε 

σχετικά ανεξάρτητες μεταξύ τους θεωρίες: 

1. Το ίδιο το φαινόμενο της εξέλιξης,οτι δηλαδή ο κόσμος δεν 

είναι σταθερός, αλλά αλλάζει, όπως επίσης και οι οργανισμοί, σε βάθος 

χρόνου. 

2. Η κοινή καταγωγή,ότι όλοι οι ζωντανοί προέρχονται από έναν 

και μοναδικό κοινό πρόγονο, πηγαίνοντας πίσω σε μια και μοναδική 

καταγωγή της ζωής. 

3. Ο πολλαπλασιασμός των ειδών, μια θεωρία που εξηγεί   την 

τεράστια ποικιλία ζώντων οργανισμών που απαντάται σήμερα  . Πιο 

συγκεκριμένα, προτείνει ότι τα είδη πολλαπλασιάζονται είτε μέσω του 
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διαχωρισμού ενός είδους σε δύο αδελφικά είτε μέσω της γεωγραφικής 

απομόνωσης που οδηγεί στην εξέλιξη νέων ειδών. 

4. Η βαθμιαία αλλαγή, όπου η εξελικτική αλλαγή λαμβάνει χώρα 

σταδιακά και βαθμιαία και όχι ως αλματική μετάβαση ενός είδους προς 

ένα άλλο. 

Η φυσική επιλογή, η οποία αποτελεί τον εξελικτικό μηχανισμό που 

οδηγεί τη διαφορική (differential) επιβίωση και αναπαραγωγή των 

ατόμων ενός πληθυσμού που αποτελούν τους γεννήτορες της επόμενης 

γενιάς, επομένως το γενετικό υλικό έχει περισσότερες πιθανότητες να 

αντιπροσωπεύεται στους απογόνους.  

Η εκπληκτική ιδέα που συνέλαβε ο Δαρβίνος, χάρη στις προσωπικές 

παρατηρήσεις του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του με το πλοίο Beagle, 

στη συναναστροφή του με γεωλόγους και φυσιοδίφες, αλλά και 

καλλιεργητές και κτηνοτρόφους της εποχής και χάρη στη μελέτη των 

έργων του Thomas Malthus, αποτελεί και σήμερα το βασικό άξονα της 

εξελικτικής επιστήμης.  

Ουσιαστικά, μία από τις έξοχες παρατηρίσεις που σήμερα μας 

φαίνεται δεδομένη , αλλά δεν ήταν στα μέσα του 19
ου

 αιώνα, είναι το 

γεγονός ότι τα άτομα ενός πληθυσμού ενός είδους διαφέρουν μεταξύ 

τους σε κάποια, ίσως ελάχιστα χαρακτηριστικά, και ότι το κάθε άτομο 

είναι μοναδικό. Όσον αφορά τα σκουλήκια ή τις μύγες ενδεχομένως να 

μην αποτελεί τόσο προφανή παρατήρηση για κάποιον που δεν είναι 

ειδικός, αλλά αν σκεφτούμε τους σκύλους,τις γάτες ή τους ανθρώπους, 

τότε ο οποιοσδήποτε παραδέχεται ότι πρόκειται για πραγματικό γεγονός. 

Σε έναν πληθυσμό, δηλαδή, υπάρχει μια ανάλογη με το μέγεθος του 

πληθυσμού, σχεδόν συνεχής ποικιλία για κάποια χαρακτηριστικά. Ακόμη 

και σε επίπεδο ειδών, η ποικιλότητα (βιοποικιλότητα) ξεπερνάει κάθε 
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φαντασία, με 1,9 εκατομμύρια είδη να έχουν περιγραφεί μέχρι σήμερα 

και με τον αριθμό των ζωντανών ειδών στη γη να εκτιμάται στα 11 

εκατομμύρια είδη με διαφορές στις εκτιμήσεις που κυμαίνονται ανάλογα 

με την επιστημονική ομάδα, από 3 έως 100 εκατομμύρια είδη.  

 Ο Mayr εξηγώντας την εξέλιξη μέσω φυσικής επιλογής διακρίνει δύο 

βήματα, δύο επίπεδα: 

  Το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία ποικιλότητας σε επίπεδο 

πληθυσμού μέσω, κυρίως, της σεξουαλικής αναπαραγωγής (παραγωγή 

των γαμετών – ωαρίων και σπερματοζωαρίων – και ανασυνδυασμός – 

ανταλλαγή γενετικού υλικού κατά την διάρκεια παραγωγής γαμετών - ), 

των τυχαίων μεταλλάξεων (τυχαίες αλλαγές της αλληλουχίας του DNA) 

και της ροής γονιδίων (μεταναστεύσεις από και προς τον πληθυσμό).  

 Το δεύτερο βήμα περιλαμβάνει τη δράση της φυσικής επιλογής πάνω 

σ’ αυτή την ποικιλότητα, η οποία αποτελεί το υπόστρωμα, συνεπώς, της 

πρώτης.  Η φυσική επιλογή, δηλαδή, είναι η ευνοημένη επιβίωση και 

αναπαραγωγή εκείνων των ατόμων που διαθέτουν κάποια 

χαρακτηριστικά που τους δίνουν κάποιο πλεονέκτημα σε ένα 

συγκεκριμένο περιβάλλον.  Αντίστροφα, η φυσική επιλογή μπορεί να 

οριστεί ως η απαλοιφή των γονιδίων των ατόμων ενός πληθυσμού που 

έχουν λιγότερες πιθανότητες να επιβιώσουν, να αναπαραχθούν και να 

δώσουν βιώσιμους και γόνιμους απογόνους σε ένα συγκεκριμένο 

περιβάλλον.  Χωρίς την ποικιλότητα, λοιπόν, που έχει προκύψει από το 

πρώτο βήμα, η φυσική επιλογή ως διαδικασία δεν έχει καμία υπόσταση 

και επίσης, η εξέλιξη μέσω της φυσικής επιλογής είναι άμεσο 

αποτέλεσμα της ύπαρξης ποικιλότητας, διαφορετικής επιβίωσης και 

αναπαραγωγής και κληρονομικότητας.  Ως παράδειγμα θεωρούμε την 

περίπτωση της πεταλούδας Biston Betularia που προαναφέραμε.   
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Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι έννοιες που αναφέρθηκαν εδώ όσον 

αφορά:  α)  τον πληθυσμό (το άτομο δεν αποτελεί μονάδα εξέλιξης, 

αντίθετα σε έναν πληθυσμό σε βάθος χρόνου μπορούν να μεταβληθούν οι 

συχνότητες των γονιδίων που δίνουν το χαρακτηριστικό), 

β)  το γενετικό καθορισμό των χαρακτηριστικών που δίνουν το 

πλεονέκτημα, 

γ)  τις πιθανότητες (δεν πρόκειται για μηχανιστική διαδικασία), 

δ)  τη χρονική διάρκεια (πρόκειται για μια ιστορική διαδικασία, 

απαιτείται χρόνος και το πέρασμα πολλώ γενεών για να αλλάξουν οι 

συχνότητες των γονιδίων ενός πληθυσμού) και  

ε)  το συγκεκριμένο περιβάλλον μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η 

διαδικασία. 

Ιδιαίτερο είναι το ζήτημα των συγκεκριμένων περιβαλλοντικών 

συνθηκών, γιατί η θεώρηση της εξελικτικής διαδικασίας πολλές φορές 

παρερμηνεύεται εξ αιτίας αυτού και ιστορικά έχει συμβεί η παράληψη 

αυτή να οδηγήσει σε καταστροφικά αποτελέσματα.  Εν ολίγοις, ένα 

χαρακτηριστικό που αποτελεί πλεονέκτημα σε ένα περιβάλλον μπορεί να 

αποτελεί μειονέκτημα σε άλλο περιβάλλον και αντίστροφα.  

Διευκρινιστικά με τον όρο Περιβάλλον εννοούμε όλους τους 

αβιωτικούς (νερό, pH, κλίμα κλπ.), αλλά και τους βιωτικούς (π.χ. άλλοι 

οργανισμοί) παράγοντες με τους οποίους αλληλεπιδρά ένας οργανισμός 

κατά τη διάρκεια της ζωής του ή για ένα σύντομο μέρος της.  Για 

παράδειγμα, το περιβάλλον ενός βακτηρίου που παρασιτεί στο 

ανθρώπινο έντερο αποτελείται από τα διάφορα θρεπτικά υλικά που 

φτάνουν εκεί μέσω του ανθρώπινου πεπτικού συστήματος, τη 
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θερμοκρασία και την οξύτητα του εντέρου και τους άλλους 

μικροοργανισμούς που παρασιτούν στο ίδιο όργανο.   

Έτσι, για παράδειγμα, οι αφρικανικοί πληθυσμοί που φέρουν το 

γονίδιο της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας προστατεύονται από το 

πλασμώδιο που προκαλεί την ελονοσία και μεταδίδεται μέσω των 

κουνουπιών, διότι αυτός ο οργανισμός παρασιτεί στα ερυθρά 

αιμοσφαίρια του ανθρώπου, και καθώς οι πληθυσμοί αυτοί έχουν ερυθρά 

αιμοσφαίρια σε σχήμα δρεπανιού το πλασμώδιο δεν μπορεί να 

αναπτυχθεί.  Αντίθετα, όταν σκλάβοι από τους αφρικανικούς 

πληθυσμούς μεταφέρθηκαν στις Η.Π.Α. όπου η ελονοσία δεν 

αποτελούσε τόσο διαδεδομένη ασθένεια, οι επιπτώσεις των 

δρεπανοειδών κυττάρων που δεν μεταφέρουν το οξυγόνο στους ιστούς 

τόσο αποτελεσματικά, ήταν ραγδαίες και αυτού του τύπου η αναιμία 

αποτελούσε μειονέκτημα για τους ανθρώπους που την έφεραν.   

Επομένως, ένα χαρακτηριστικό που δίνει επιλεκτικό πλεονέκτημα σε 

ένα συγκεκριμένο περιβάλλον μπορεί να αποδειχθεί έως και θανατηφόρο 

όταν αλλάξουν οι περιβαλλοντικές συνθήκες, και αντίστροφα.  

 

3.ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤA 

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΔΑΡΒΙΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

Ο Δαρβίνος είχε αποκαλέσει κάποτε το βιβλίο του Η Καταγωγή των 

Ειδών «ένα εκτεταμένο επιχείρημα». Το χωρίζουμε σε δύο τμήματα. Το 

ένα διερευνά αν οι σημερινές μορφές ζωής εξελίχθηκαν από άλλες ή αν η 

κάθε μια είναι αποτέλεσμα ανεξάρτητης δημιουργίας. Σύμφωνα με τη 

θεωρία της εξέλιξης, οι διάφορες μορφές ζωής στη Γη κατάγονται από 
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κοινούς προγόνους. Αυτοί οι πρόγονοι μάλιστα ήταν πολύ διαφορετικοί 

από τους απογόνους τους του σήμερα.  

Η αντίθετη άποψη, την οποία  αμφισβήτησε ο Δαρβίνος, είναι η 

θεωρία της ανεξάρτητης δημιουργίας, ή αλλιώς δημιουργισμός. Αν 

κάποιος οπαδός του προσπαθούσε να καθορίσει ποιες οντότητες 

δημιουργήθηκαν αυτόνομα, σίγουρα θα μπερδεύονταν εντελώς. Τι 

δημιουργήθηκε αυτόνομα τελικά, το είδος, οι ποικιλίες, ή οι ατομικές 

παραλλαγές; Οποιαδήποτε απάντηση θα φαίνονταν αυθαίρετη, καθώς οι 

βαθμοί διαφοροποίησης ανάμεσα σε αυτές τις κατηγορίες 

αλληλεπικαλύπτονται. Τα έμβια όντα δεν εμφανίζονται σε ξεκάθαρα 

διακριτές μορφές. Σύμφωνα με τη θεωρία της ανεξάρτητης δημιουργίας, 

οι πρόγονοι των σημερινών μορφών ζωής έμοιαζαν με αυτές, και οι 

διάφοροι οργανισμοί του σήμερα έχουν ξεχωριστούς και όχι κοινούς 

προγόνους. Η θρησκευτική εκδοχή αυτής της θεωρίας προσθέτει τον 

ισχυρισμό ότι το κάθε είδος δημιουργήθηκε με υπερφυσικό τρόπο από το 

Θεός. 

Ο όρος «κληρονομικότητα» αναφέρεται στο γεγονός της ομοιότητας 

σε κάποια χαρακτηριστικά που παρατηρείται ανάμεσα στους απογόνους 

και τους γεννήτορες: γεννήτορες ψηλότεροι από το μέσο όρο, για 

παράδειγμα, τείνουν να έχουν απογόνους επίσης ψηλότερους από το 

μέσο όρο. Η θεωρία του Δαρβίνου έχει ανάγκη την κληρονομικότητα: αν 

τα καινούργια χαρακτηριστικά σε άτομα ενός είδους δηλαδή καινούργιες 

παραλλαγές
1
 δεν κληρονομούνταν τότε δεν θα υπήρχε εξέλιξη και η 

φυσική επιλογή  δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. 

                                                             

1
 Η παραλλαγή αναφέρεται στις διαφορές που παρατηρούνται  ανάμεσα σε άτομα ενός πληθυσμού (ή 

μέρος πληθυσμού).  
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Συνοψίζοντας, η Φυσική Επιλογή λειτουργεί σε κάθε πληθυσμό που 

πληροί ορισμένες προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι κάποια από τα μέλη 

αυτού του πληθυσμού να διαφέρουν από κάποια άλλα, δηλαδή στον 

πληθυσμό να παρατηρείται παραλλαγή. Δεύτερη προϋπόθεση είναι οι 

απόγονοι να τείνουν να μοιάζουν με τους γεννήτορές τους, δηλαδή να 

υπάρχει κληρονομικότητα. Και η τρίτη είναι κάποια από τα άτομα του 

πληθυσμού να πολλαπλασιάζονται περισσότερο από το μέσο όρο. Στον 

πληθυσμό που πληροί αυτές τις προϋποθέσεις, η επόμενη γενιά θα 

διαθέτει περισσότερες από τις μορφές αυτών των ατόμων που ήταν 

αναπαραγωγικά επιτυχημένα στην προηγούμενη γενιά. Η Φυσική 

Επιλογή επέφερε εξελικτική μεταβολή, και μάλιστα προς την 

κατεύθυνση της βελτιωμένης προσαρμογής. Αυτό σημαίνει ότι οι 

αναπαραγωγικά επιτυχημένες μορφές θα είναι αυτές που θα είναι και πιο 

καλά προσαρμοσμένες στις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 

 

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ 19ΟΥ 

ΑΙΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΙΟ ΚΟΣΜΟ 

     Η ομάδα μας ασχολήθηκε με τις θεωρίες και τις αντιλήψεις του 

16ου  μέχρι 19ου αιώνα σχετικά με τον έμβιο κόσμο, από τις οποίες 

επηρεάστηκε ο Δαρβίνος και διαμόρφωσε τη θεωρία του.   

 Στόχος της εργασίας μας, είναι να καταγράψουμε της πηγές πάνω 

στις οποίες στηρίχτηκε ο Δαρβίνος και να τις αποδώσουμε μέσα από τα 

μάτια ενός μαθητή Ά Λυκείου. Στην κατεύθυνση αυτή εργαστήκαμε 

βασισμένοι σε πηγές όπως διαδίκτυο και βιβλία. 

Στο 1ο κεφάλαιο κάναμε μια σύντομη αναφορά στις θεωρίες των 

αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων του 5ου και 6ου  π.Χ αιώνα. 

Στο 2ο κεφάλαιο εξετάζουμε τη Scala Naturae. 

Στο 3ο κεφάλαιο κάνουμε μια σύντομη αναφορά στη Βιολογία του 

16ου και 18ου μ.Χ αιώνα. 

Στο 4ο  κεφάλαιο ερευνήσαμε τη Γαλλική Σχολή η οποία αποτελείται 

από τον Buffon, Lamarck, Cuvier. 

Στο 5ο κεφάλαιο ασχοληθήκαμε με την θεωρία του Thomas Robert 

Malthus και την τεχνική επιλογή. 

Στο 6ο κεφάλαιο αναφερθήκαμε στη ζωή και το έργο του Charles 

Lyell καθώς και στην επιρροή που κατάφερε να ασκήσει στον Δαρβίνο. 

Στο 7ο κεφάλαιο εξετάζουμε την Φυσική  Θεολογία. 
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1. ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ        

ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ 

 Από τους πρώτους που προσπάθησαν να δώσουν μια επιστημονική 

εξήγηση για τον κόσμο και τα φαινόμενά του ήταν οι αρχαίοι Έλληνες 

φιλόσοφοι που προσέγγισαν την ιδέα της εξέλιξης από τον  6ο  αιώνα 

π.Χ. Ο Αριστοτέλης όμως και ο Πλάτωνας πιστεύοντας  στη 

σταθερότητα των  ειδών συνέβαλλε στο να ατονίσει η  αρχαία εξελικτική 

σκέψη. 

Ηράκλειτος   (6ος αιώνας  π.Χ): υπήρξε από τους πρώτους 

φιλοσόφους που διακήρυξαν την αιώνια κίνηση και μεταβολή των όντων 

και την αέναη ανανέωση και εξέλιξή τους. 

Θαλής ο Μιλήσιος (6ος  αιώνας π.Χ ): προσπάθησε να βρει μια 

επιστημονική εξήγηση των φυσικών φαινομένων. Πίστευε ότι η ζωή 

προέρχεται από το νερό. 

Αναξίμανδρος  (6Ος  αιώνας π.Χ):προσπάθησε να εξηγήσει την  

προέλευση του σύμπαντος και της ζωής, παρακάμπτοντας τους μύθους. 

Θεωρείται ο πρόδρομος της θεωρίας της αυτόματης γένεσης. Πίστευε, 

λανθασμένα, ότι όλες οι μορφές ζωής εμφανίζονται εκ νέου αβιογενετικά 

(από την άβια ύλη). 

Ξενοφάνης(5ος αιώνας π.Χ): Πίστευε ότι τα απολιθώματα είναι 

λείψανα οργανισμών που έζησαν κάποτε στην Γη. Τα θαλάσσια 

απολιθώματα που βρέθηκαν στην ξηρά δείχνουν ότι η θάλασσα κάλυπτε 

παλαιότερα αυτή την ξηρά.   

Αριστοτέλης (4ος  αιώνας π.Χ): Κατέταξε ιεραρχικά τα έμβια όντα 

στη φυσική κλίμακα  τα φυσικά όντα . Πρώτη κατέταξε την άψυχη ύλη 

και ακολούθησαν τα φυτά, τα πρωτόγονα  ζώα, τα πτηνά και τα 
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θηλαστικά. Στη μέση βρίσκονταν ο άνθρωπος , μισός σώμα, μισός 

πνεύμα και πάνω από αυτόν ο Θεός.  

2. SCALA NATURAE 

Η Σκάλα της  Φύσης (Λατινικά: scala naturae) σαν ιδέα προέρχεται 

από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και εξελίχθηκε από τους 

Νεοπλατωνιστές .Αναφέρεται εδώ διότι ήταν μια άποψη που επηρέασε τη 

Βιολογική σκέψη κατά τη διάρκεια του 17ου και 18ου αιώνα αφού 

κατηγοριοποιούσε μορφές ζωής στη γη. Περιγράφει λεπτομερώς μια 

αυστηρή, θρησκευτική ιεραρχία της ύλης και της ζωής, που προέρχεται 

από το θεό. Η Σκάλα ξεκινάει από το θεό και από κάτω υπάρχουν οι 

άγγελοι, οι δαίμονες ,τα αστέρια, το φεγγάρι, οι βασιλείς οι πρίγκιπες , οι 

ευγενείς, οι απλοί άνθρωποι. τα άγρια ζώα, τα οικόσιτα ζώα, τα δέντρα 

και άλλα φυτά, οι πολύτιμοι λίθοι και μέταλλα κα τα υπόλοιπα ορυκτά. 

Η κλίμακα αυτή αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό ιεραρχικών 

συνδέσμων, από τα πιο βασικά και θεμελιώδη στοιχεία ως την ύψιστη 

τελειότητα, δηλαδή το θεό. 

Ο Θεός και οι άγγελοι από κάτω του ,υπάρχουν σε πνευματική μορφή 

και βρίσκονται στην κορυφή της Σκάλας. Στην φυσική τάξη, η γη (η 

πέτρα)είναι στη βάση της αλυσίδας: αυτό το στοιχείο κατέχει μόνο το 

χαρακτηριστικό της ύπαρξης .Κάθε σύνδεσμος προς τα πάνω περιέχει τα 

θετικά χαρακτηριστικά του προηγούμενου συνδέσμου και προσθέτει 

τουλάχιστον άλλο ένα .Οι πέτρες, έχουν μόνο ύπαρξη. Ο επόμενος 

σύνδεσμος, τα φυτά, έχουν ζωή και ύπαρξη. Τα ζώα προσθέτουν όχι 

μόνο την κίνηση αλλά και την όρεξη. 

Ο άνθρωπος είναι και θνητή σάρκα, όπως και οι παρακάτω του 

σύνδεσμοι, αλλά και πνεύμα, όπως οι σύνδεσμοι πάνω από αυτόν . 
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Κάθε σύνδεσμος της αλυσίδας μπορεί να χωριστεί περαιτέρω στα 

μέρη που το αποτελούν. Στην κορυφή των ζώων είναι τα άγρια 

θηρία(όπως λιοντάρι) ,που θεωρούνται ανώτερα γιατί αψήφησαν την 

εκπαίδευση και την εξημέρωση. Από κάτω βρίσκονται τα οικόσιτα ζώα, 

που περιλαμβάνουν  με τη σειρά τους υποκατηγορίες, έτσι ώστε τα 

χρήσιμα ζώα (όπως οι σκύλοι και τα άλογα)να είναι υψηλότερα από τα 

πιο ήμερα ζώα, όπως πρόβατα. Τα πουλιά είναι επίσης χωρισμένα σε 

υποκατηγορίες, για παράδειγμα οι αετοί είναι πιο πάνω από τα 

περιστέρια. Τα πλάσματα της θάλασσας βρίσκονται μετά τα ζώα και 

χωρίζονται στα ψάρια και τους υπόλοιπους θαλάσσιους οργανισμούς. 

Από κάτω είναι τα έντομα. Τα χρήσιμα έντομα όπως οι αράχνες και οι 

μέλισσες είναι πάνω από τα όμορφα έντομα, όπως οι πεταλούδες .Τα 

δυσάρεστα έντομα όπως οι μύγες και τα σκαθάρια βρίσκονται στο τέλος. 

Στη βάση του ζωικού βασιλείου είναι τα φίδια. 

Κάτω από τα ζώα βρίσκεται η κατηγορία των φυτών, χωρισμένη σε 

υποκατηγορίες .Τα δέντρα είναι στη  κορυφή, μετά χρήσιμα δέντρα όπως 

η βελανιδιά πάνω από τα υπόλοιπα και το πουρνάρι στο τέλος. Τα φυτά 

που παράγουν τροφή όπως  δημητριακά και τα λαχανικά περιέχουν 

υποκατηγορίες, επίσης. 

Στη βάση της αλυσίδας βρίσκονται τα ορυκτά. Στην κορυφή αυτής 

της κατηγορίας είναι τα μέταλλα(που χωρίζονται με το χρυσό στην 

κορυφή και το μόλυβδο στο τέλος),που ακολουθούνται από τους 

λίθους(με τον γρανίτη και το μάρμαρο στο τέλος),το χώμα(που χωρίζεται 

σε χώμα με θρεπτικά συστατικά και χώμα χαμηλής ποιότητας), την άμμο, 

το αμμοχάλικο ,τη σκόνη, και στο τέλος της μεγάλης αλυσίδας τις 

ακαθαρσίες. 
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     Η ουσία της Σκάλας της Φύσης είναι πως οτιδήποτε μπορούμε να 

φανταστούμε ανήκει κάπου, δίνοντας νόημα και σημασία στο σύμπαν. 

2. Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 16
ΟΥ

- 18
ΟΥ

 ΑΙΩΝΑ 

 Μεταξύ του 16
ου

 και του 18
ου

  μ. Χ αιώνα υπήρξαν διάφοροι 

αξιόλογοι επιστήμονες οι οποίοι μίλησαν για την εξέλιξη των ειδών και 

επηρέασαν τον Κάρολο Δαρβίνο να αναπτύξει τις δικές του θεωρίες 

αργότερα κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Οι πιό σημαντικοί από 

αυτούς είναι οι James Ussher, Carolus Linnaeus και James Hutton. 

 Ο James Ussher γεννήθηκε το 1581 και πέθανε το 1656.Όντας 

κληρικός, υποστήριξε τη θεωρία του δημιουργισμού, σύμφωνα με την 

οποία το σύμπαν και κάθε μορφή ζωής μέσα σε αυτό είναι δημιουργία 

μιας θεϊκής οντότητας και πως δεν υφίσταται αλλαγή των ειδών με το 

πέρασμα του χρόνου. Με βάση αυτή τη θεωρία λοιπόν, μετρώντας τις 

γενιές που αναφέρονταν στην Βίβλο και προσθέτοντας αυτές στην 

μοντέρνα ιστορία, κατέληξε πως η ημερομηνία δημιουργίας του κόσμου 

ήταν η 23 Οκτωβρίου 4004 π.Χ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, δεν 

υπήρξαν διαμάχες όσον αφορά τη θεωρία του, αλλά περισσότερο όσον 

αφορά τις λεπτομέρειες των υπολογισμών του. 

 ΟJohn Ray ήταν ένας Άγγλος νατουραλιστής, ο οποίος γεννήθηκε 

το 1627 και έζησε έως το 1705. Ο Ray ήταν αυτός που στα τέλη του 17ου 

αιώνα ανέπτυξε τη θεωρία του σχετικά με τα διαφορετικά είδη και γένη 

των φυτών και των ζώων. 

 Ένας από τους πιο σημαντικούς επιστήμονες της Βιολογίας ήταν 

και ο Σουηδός Carl Nilsson Linneaus ή Carolus Linnaeus (όπως έγινε 

ευρέως γνωστός)ο οποίος έζησε από το 1707 μέχρι το 1778.Ο Linnaeus 

εξέδωσε 180 βιβλία, στα οποία μιλάει για τη φύση, χωρίς όμως να 

αναλύει πολύ από πού προήλθαν τα είδη των φυτών και ζώων καθώς 
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πίστευε πως η ζωή ήταν δημιουργία του θεού. Παρ’ όλα αυτά, συνέβαλε 

πολύ στην επιστήμη με το βιβλίο του «Systema Naturae», το οποίο 

εκδόθηκε πρώτη φορά το 1735.Σε αυτό, χρησιμοποιώντας τη θεωρία του 

John Ray, περιέγραψε τα φυτά και τα ζώα με βάση την εμφάνιση ζωής 

και την αναπαραγωγή, καθώς και τα ταξινόμησε με βάση τις ομοιότητές 

τους.Ακόμα, τα ονόμασε δίνοντάς τους μια λατινική λέξη που καθόριζε 

το είδος και άλλη μια που καθόριζε το γένος τους.Το σύστημα 

οργάνωσης αυτό χρησιμοποιείται σήμερα ως βάση ονομασίας και 

περιγραφής οργανισμών σε όλους τους τομείς της βιολογίας . 

 Τέλος ο James Hutton ήταν ένας Σκωτσέζος γεωλόγος που έζησε 

από το 1726 έως το 1797. Ήταν ο πρώτος που ανέπτυξε τη θεωρία του 

ομοιομορφισμού, σύμφωνα με την οποία οι δυνάμεις που προκαλούν 

αλλαγές στην επιφάνεια της γης έκαναν το ίδιο και στο παρελθόν. Με 

άλλα λόγια, το παρόν είναι το κλειδί ώστε να καταλάβουμε το παρελθόν. 

Από αυτή τη θεωρία επηρεάζεται ο Charles Lyell για να σχηματίσει τη 

δική του παρεμφερή με αυτή του Hutton θεωρία. Αργότερα και ο Charles 

Darwin βασίζεται σε αυτή τη θεωρία ώστε να κατανοήσει τη βιολογική  

εξέλιξη. Παρ’ όλα αυτά, η θεωρία αυτή άρχισε να γίνεται αποδεκτή μετά 

τα τέλη του 19
ου

 μ.Χ αιώνα παίρνοντας τη θέση της θεωρίας του 

καταστροφισμού . 

3.  ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

LECLERCE DE BUFFON 

O Georges Ludovic Leclerce, Conte de Buffon γεννήθηκε  το 1707 

στο Montbard και πέθανε το 1788, μια χρονιά πριν την έναρξη της 

Γαλλικής Επανάστασης. Σε ηλικία  26 ετών γίνεται μέλος της Ακαδημίας 

Επιστημόνων (Academie des sciences), ενώ ήταν ήδη γνωστός για το 

ταλέντο του στα μαθηματικά. Το 1744,σε ηλικία 36 ετών αρχίζει να 
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εκδίδει το μεγάλο του έργο, την εγκυκλοπαίδεια που ο ίδιος ονόμασε 

Histoire Naturelle. Η εγκυκλοπαίδεια αυτή κανονικά αποτελούνταν από 

50 τόμους, από τους οποίους όμως εκδόθηκαν μόνο οι 36 λόγω του 

θανάτου του Buffon. 

Στο έργο αυτό, παρουσίαζε όλες τις θεωρίες που είχε αναπτύξει με 

βάση τα θεωρήματα άλλων επιστημών της εποχής του και προσπαθούσε 

να τις διατυπώσει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην κατηγορηθεί ότι έρχεται 

σε αντίθεση με την εκκλησία και τα πιστεύω της. Όσον αφορά τις 

θεωρίες του στο κομμάτι της γεωλογίας ο Buffon υποστήριξε πως η γη 

είναι τουλάχιστον 75.000 ετών, ερχόμενος έτσι σε  αντίθεση με τους 

υπόλοιπους επιστήμονες της εποχής του. 

Ακόμα, έχοντας ασχοληθεί με τα έμβια όντα παρατήρησε ότι 

αλλάζουν μέσα στα χρόνια και πως αυτό είναι αποτέλεσμα επιρροής από 

το περιβάλλον τους. 

Τέλος, ο Κόμης του Buffon, προσέφερε πολλά στην επιστήμη  με την 

επιμονή του στο γεγονός ότι τα φυσικά φαινόμενα πρέπει να εξηγούνται 

με βάση τους φυσικούς νόμους που ισχύουν και όχι με βάση τη θεολογία. 

ΖΑΝ ΜΠΑΤΙΣΤ ΛΑΜΑΡΚ 

Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα η εξέλιξη έρχεται πάλι στο 

προσκήνιο. Ο Γάλλος ζωολόγος Ζαν Μπατίστ Λαμάρκ (1744-1849),ο 

οποίος επινόησε τον όρο Βιολογία ήταν ο πρώτος που υποστήριξε με 

επιχειρήματα ότι τα είδη μεταβάλλονται και ότι η ζωή στον πλανήτη μας 

έχει προέλθει από απλούστερες μορφές που σταδιακά έγιναν πιό 

περίπλοκες .Ήταν επίσης ο πρώτος που παρουσίασε στο βιβλίο του «Η 

φιλοσοφία της ζωολογίας» το οποίο εκδόθηκε το 1809 ,μια 

ολοκληρωμένη θεωρία, για να εξηγήσει πώς τα φυτά και τα ζώα 

εξελίσσονται . 
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Η άποψη  του Λαμάρκ ήταν ότι η άβια ύλη παράγει ατελείς μορφές 

ζωής ,η οποίες εξελίσσονται σε συνθετότερες εξαιτίας μιας έμφυτης 

τάσης των όντων για συνεχή πρόοδο .Κατά τη διάρκεια μεγάλων 

χρονικών περιόδων οι πρωτόγονοι οργανισμοί μετατρέπονται σταδιακά, 

κατά μήκος μιας « νοητής φυσικής κλίμακας », σε πιο εξελιγμένους με τη 

βοήθεια μιας εσωτερικής δύναμης ,η οποία στοχεύει στη βελτίωσή τους . 

Ο Λαμάρκ πίστευε επίσης ότι οι αλλαγές στο περιβάλλον 

δημιουργούν νέες συνήθειες στα ζώα ,με αποτέλεσμα αυτά να 

χρησιμοποιούν περισσότερο κάποια όργανά τους ή αντίθετα ,να μην τα 

χρησιμοποιούν καθόλου .Σύμφωνα με την αρχή της χρήσης και τη 

αχρησίας ,τα όργανα ενός ζώου που βοηθούν στην προσαρμογή του στο 

περιβάλλον χρησιμοποιούνται από αυτό  περισσότερο, αναπτύσσονται 

και μεγαλώνουν, ενώ τα όργανα εκείνα που δε συμβάλλουν στην 

προσαρμογή του ,περιπίπτουν σε αχρησία ,ατροφούν και εξαφανίζονται. 

Με αυτόν τον τρόπο τα ζώα αποκτούν νέα χαρακτηριστικά κατά τη 

διάρκεια της ζωής τους .Ο Λαμάρκ πίστευε ότι τα επίκτητα αυτά 

χαρακτηριστικά κληροδοτούνται στη συνέχεια στους απογόνους .Έτσι με 

την πάροδο του χρόνου συσσωρεύονται πολλές αλλαγές οι οποίες 

οδηγούν στη δημιουργία ενός είδους . 

 Πολυάριθμα πειράματα έχουν αποτύχει να αποδείξουν μέχρι 

σήμερα την κληροδότηση των επίκτητων χαρακτηριστικών .Η εξήγηση 

επομένως της εξέλιξης των ειδών με την κληροδότηση των επίκτητων 

χαρακτηριστικών δεν είναι αποδεκτή. 

GEORGE CUVIER 

Ο Geοrge Cuvier ήταν ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα της 

επιστήμης κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα. Γεννήθηκε στις 23 

Αυγούστου του 1769 στο Montibeliard, μια γαλλόφωνη κοινότητα στα 
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όρη Jura. Σπούδασε σε Ακαδημία της Στουτγάρδης (1784-1788). Αρχικά 

εργάστηκε ως δάσκαλος για μια οικογένεια ευγενών στη Νορμανδία στην 

οποία και άρχισε να εδραιώνει τη φήμη του ως φυσιοδίφης. Το 1795 ο 

George Saint-Hilliard κάλεσε τον Cuvier να έρθει στο Παρίσι οπού 

διορίστηκε για πρώτη φορά ως βοηθός και αργότερα ως καθηγητής της 

ανατομίας των ζώων μετά την Γαλλική επανάσταση. Όταν ο Ναπολέων 

ανήλθε στην εξουσία, ο Cuvier διορίστηκε σε διάφορες κυβερνητικές 

θέσεις, όπως αυτή του κρατικού συμβούλου και του γενικού επιθεωρητή 

της δημόσιας εκπαίδευσης. Μετά την αποκατάσταση της μοναρχίας 

κατάφερε να διατηρήσει την θέση του. Το 1831 γίνεται  βαρώνος της 

Γαλλίας ενώ παράλληλα είχε μια βαθειά αποστροφή έναντι του 

εκδημοκρατισμού και της εκλαΐκευσης της επιστημονικής γνώσης.  

 Το ενδιαφέρον του Cuvier για την θεωρία της εξέλιξης ξεκίνησε το 

1797 επηρεασμένος από το έργο ΄΄Στοιχειώδης επισκόπηση της φυσικής 

ιστορίας΄΄. Έτσι άρχισε να μελετάει τα διάφορα είδη ζώων. Με την 

μελέτη του αυτή υποστήριξε πρώτα απ’ όλα τη θεωρία του 

καταστροφισμού, γεγονός που αμφισβητούσαν  οι περισσότεροι 

φυσιοδίφες της εποχής του. Η θεωρία αυτή υποστήριζε ότι πολλά είδη 

ζώων εξαφανίστηκα χάρη σε βίαια και καταστροφικά γεγονότα, τη 

στιγμή που σε κάποιες περιοχές εμφανίστηκαν καινούργια είδη. Έτσι 

ανακάλυψε πως υπάρχουν διάφορα στρώματα γεμάτα απολιθώματα στο 

εσωτερικό του εδάφους. Το γεγονός αυτό αποτελεί θεμέλιο της μελέτης 

του πάνω στην παλαιοντολογία των σπονδυλωτών. Μέσω αυτής της 

μελέτης μπορούσε να καταλάβει την περίοδο που έζησε ένας οργανισμός 

από ένα και μόνο οστό του.  

Αν και είχε απορρίψει την θεωρία της βιολογικής εξέλιξης, το 

μεγαλύτερο μέρος της ερευνάς του βασίζεται στην θεωρία του Δαρβίνου. 
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 Ακόμη, ένα σημαντικό έργο του ήταν η ομαδοποίηση των ζώων σε 

φύλα. Θεωρούσε πως οι οργανισμοί βασίζονται σε ένα συγκεκριμένο 

αρχέτυπο και κατάφερε να κατατάξει τα ζώα σε τέσσερις διαφορετικές 

ομάδες: σπονδυλωτά, μαλάκια, αρθρωτά και ακτινοβόλα. Επιπροσθέτως, 

ο Cuvier απέδειξε πως ο κάθε οργανισμός είναι τέλεια προσαρμοσμένος 

στο φυσικό του περιβάλλον και υποστήριξε πως ακόμη και τα ποιό 

σημαντικά όργανα ενός συστήματος, όπως αυτά του νευρικού, δεν 

χάνουν και δεν αλλάζουν την λειτουργία τους, αντίληψη που βασίστηκε 

στην άποψη πως  δεν υπάρχει σκάλα της τελειότητας. Με αυτόν τον 

τρόπο κατάφερε να διαψεύσει τους περισσότερους φυσιοδίφες της 

εποχής του, οι οποίοι πίστευαν ότι η δομή των ζώων καθοριζόταν από το 

πως ζούσαν και το πως συμπεριφέρονταν. Επίσης, η ισχυρή άποψη του 

Cuvier αποτέλεσαι το τελειωτικό χτύπημα στη Scala Naturae. 

 Ακόμα,  ισχυριζόμενος πως τα είδη των ζώων δεν αλλάζουν κατά την 

πάροδο των χρόνων έρχεται σε σύγκρουση με τον Lamarck, ο οποίος 

υποστήριζε το αντίθετο.  

Τέλος, ακόμη και αν ο φυσιοδίφης αυτός ήταν κατά της θεωρίας της 

εξέλιξης καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του, το έργο του επηρέασε πολύ 

τον Δαρβίνο και τον Wallace και αποτέλεσε σημείο αναφοράς στις 

θεωρίες τους για την εξέλιξη των ειδών.  

 

4.   THOMAS ROBERT MALTHUS 

 Η θεωρία του Δαρβίνου επηρεάστηκε από το σύγγραμμα του 

οικονομολόγου Thomas Robert Malthus. O Malthus γεννήθηκε στις 14 

Φεβρουαρίου του 1766 στην Αγγλία και πέθανε στις 29 Δεκεμβρίου του 

1843.Ήταν άγγλος λόγιος, ασχολήθηκε με την πολιτική οικονομία, τη 

δημογραφία ενώ διέδωσε την οικονομική θεωρία του ενοικίου. Ακόμη 
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αυτό που τον έκανε ευρέως γνωστό ήταν οι θεωρίες του σχετικά με την 

αύξηση ή την μείωση του πληθυσμού. 

 Ο οικονομολόγος υποστήριζε ότι ο ανθρώπινος πληθυσμός 

αυξάνεται με ρυθμό γεωμετρικής προόδου ενώ τα διαθέσιμα αγαθά 

αυξάνονται με ρυθμό αριθμητικής προόδου. Για τον Malthus ο έλεγχος 

του ανθρώπινου πληθυσμού ήταν απαραίτητος για να διατηρείται η 

ισότητα ανάμεσα σε αυτόν και στις διαθέσιμες ποσότητες αγαθών. 

 Ο Δαρβίνος παρατηρώντας πληθυσμούς μη ανθρώπινους (φυτών 

και ζώων),εξήγαγε το συμπέρασμα ότι παρά την αναπαραγωγή απογόνων 

με ρυθμό γεωμετρικής προόδου τα μεγέθη των πληθυσμών  παράμεναν 

σταθερά. 

           Έτσι θεώρησε ότι προκειμένου να παραμείνει σταθερό το 

μέγεθος ενός πληθυσμού, έχοντας την τάση να αυξάνεται ,μερικά άτομα 

δεν αναπαράγονται ή δεν επιβιώνουν.Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

διεξάγεται μεταξύ των οργανισμών ενός πληθυσμού ένας αγώνας 

επιβίωσης . 

5. CHARLES LYELL 

Ο Κάρολος Λάιελ γεννήθηκε στο Κίνορντι, Φόρφαρσάιρ, 

της Σκωτίας, ο μεγαλύτερος από δέκα παιδιά. Ο πατέρας του Λάιελ, που 

ονομαζόταν επίσης Κάρολος, ήταν βοτανολόγος μικρής φήμης και ο 

πρώτος που εξέθεσε τον νεαρό Κάρολο στη μελέτη της φύσης. Ο 

Κάρολος πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής του ηλικίας στο άλλο 

σπίτι της οικογένειας, το Bartley lodge στην περιοχή New Forest, όπου 

και ξεκίνησε το ενδιαφέρον του για τον φυσικό κόσμο. Έχοντας 

παρακολουθήσει μαθήματα στο Κολέγιο Exeter, της Οξφόρδης μέχρι 

το 1816, ο Λάιελ ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη γεωλογία υπό την 

προστασία του Ουίλιαμ Μπάκλαντ . Μετά την αποφοίτησή του, άλλαξε 
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επαγγελματική κατεύθυνση προς τη νομική, αλλά συνέχισε να ασχολείται 

με τη γεωλογία ερασιτεχνικά. Η πρώτη του διατριβή με τίτλο, "On a 

Recent Formation of Freshwater Limestone in Forfarshire", 

παρουσιάστηκε το 1822. Μέχρι το1827 είχε εγκαταλείψει τη νομική και 

είχε ξεκινήσει καριέρα ως γεωλόγος, κάτι που θα οδηγούσε στην ευρεία 

αποδοχή των ιδεών που είχε προτείνει ο Τζέημς Χάτον μερικές δεκαετίες 

νωρίτερα. 

Κατά τη δεκαετία του 1840, ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες και 

στον Καναδά. Τα ταξίδια αυτά είχαν ως αποτέλεσμα τη συγγραφή δύο 

δημοφιλών ταξιδιωτικών και γεωλογικών βιβλίων: Ταξίδια στη Βόρειο 

Αμερική και Μια δεύτερη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες (το 1849). 

To 1858 του απενεμήθη το Copley Medal και το 1866 το Wollaston 

Medal. Μετά το θάνατό του το 1875, τάφηκε στο Αββαείο του 

Ουέστμινστερ.  

Τα γεωλογικά ενδιαφέροντα του Λάιελ εκτείνονταν από 

τα ηφαίστεια και τη γεωλογική δυναμική, ως τη στρωματογραφία, 

την παλαιοντολογία, τη μελέτη των παγετώνων, και θέματα που τώρα θα 

κατηγοριοποιούνταν   ως προϊστορική 

αρχαιολογία και παλαιοανθρωπολογία. Ωστόσο είναι περισσότερο 

γνωστός για τη συμβολή του στην εκλαΐκευση του δόγματος 

του ομοιομορφισμού. 

Από το 1830 ως το 1833 το πολύτομο έργο του Αρχές της 

γεωλογίας βρισκόταν υπό έκδοση. Ο υπότιτλος του έργου ήταν "An 

Attempt to Explain the Former Changes of the Earth's Surface by 

Reference to Causes now in Operation", και αυτό εξηγεί τον αντίκτυπο 

του Λάιελ στην επιστήμη. 
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Υπήρξε, μαζί με τον προγενέστερό του Τζον Πλέυφαιρ, ο 

μεγαλύτερος υποστηρικτής της τότε αμφιλεγόμενης ιδέας του 

ομοιομορφισμού, της αντίληψης δηλαδή ότι η γη σχηματίστηκε από 

δυνάμεις που επέδρασαν με βραδύ ρυθμό σε μια μακρά χρονική περίοδο. 

Η άποψή του ήταν αντίθετη προς εκείνη του Καταστροφισμού, μία 

γεωλογική ιδέα που συμβάδιζε με τις απόψεις τις βιβλικής χρονολόγησης 

σχετικά με την ηλικία της Γης. Με πολλές αναθεωρημένες εκδόσεις 

(δώδεκα στο σύνολο, μέχρι το 1872), οι Αρχές της γεωλογίας ήταν το 

γεωλογικό βιβλίο με τη μεγαλύτερη επιρροή στα μέσα του 19ου αιώνα, 

και συνέβαλε πολύ στη σύγχρονη θεώρηση της γεωλογίας. Ο Λάιελ 

χρίστηκε ιππότης για τη συνεισφορά του το 1848, και το 1864 του 

απενεμήθη ο τίτλος του βαρώνου. 

Η σημαντικότερη επιστημονική προσφορά του Λάιελ ήταν στο πεδίο 

της στρωματογραφίας. Το 1828, ταξίδεψε στα νότια της Γαλλίας και 

στην Ιταλία, όπου συνειδητοποίησε ότι τα πρόσφατα γεωλογικά 

στρώματα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τον αριθμό και 

την αναλογία των οστράκων που βρίσκονταν μέσα σε κάθε στρώμα. 

Βασιζόμενος σε αυτό, πρότεινε να διαιρεθεί η Τριτογενής 

περίοδος (σημερινή Νεογενής) σε τρία μέρη, τα οποία 

ονόμασε Πλειόκαινο, Μειόκαινο και Ηώκαινο. 

Ο Κάρολος Δαρβίνος ήταν στενός προσωπικός του φίλος, και ο Λάιελ 

ήταν από τους πρώτους επιφανείς επιστήμονες που υποστήριξαν 

την Καταγωγή των ειδών αν και ποτέ δεν αποδέχτηκε πλήρως την φυσική 

επιλογή ως κινητήρια δύναμη πίσω από την εξέλιξη. Μάλιστα, ο Λάιελ 

έπαιξε βασικό ρόλο στη ρύθμιση της ειρηνικής συνέκδοσης της θεωρίας 

της φυσικής επιλογής από τον Δαρβίνο και τον Άλφρεντ Ράσελ 

Ουάλλας το 1858, όταν ο καθένας την είχε ανακαλύψει ανεξάρτητα. Το 
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βιβλίο του ίδιου του Λάιελ Γεωλογικές αποδείξεις της αρχαιότητας του 

ανθρώπου ακολούθησε λίγα χρόνια αργότερα το 1863. 

 

6. Η ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 

Στα τέλη του 17ου , στο 18ο και στις αρχές του 19ου αιώνα , στη 

Γαλλία κυριαρχεί ένα ρεύμα με το όνομα «φυσική θεολογία» Η φυσική 

θεολογία μελετά τη φύση, με σκοπό την απόδειξη της ύπαρξης του Θεού 

και κατ' επέκταση της πανσοφίας και της απέραντης καλοσύνης Του. Η 

εκπληκτική αρμονία και τελειότητα της φύσης μαρτυρούν την ύπαρξη 

του δημιουργού της. Ο κόσμος είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με ένα 

σχέδιο και εδώ συναντιέται η φυσική θεολογία με τον γερμανικό 

ιδεαλισμό. Η εκπληκτική κατασκευή των έμβιων όντων , οι προσαρμογές 

της μορφής και της λειτουργιάς των οργάνων τους στον τρόπο διαβίωσης 

τους αποδεικνύουν τη θεϊκή ύπαρξη και σοφία. 

Ο Δαρβίνος δανείστηκε την ιδέα της προσαρμογής από τη φυσική 

θεολογία και εξήγησε την προέλευσή της δια της δράσεως της φυσικής 

επιλογής. Γι' αυτόν τον τρόπο σκέψης γραφτήκαν πολλά και γραφτήκαν 

από σημαντικούς ανθρώπους της εποχής όπως ο Άγγλος ταξινόμος (ο 

οποίος ήταν και πιστός Χριστιανός) John Ray, εμφανώς επηρεασμένες 

από τον Isaac Newton, o Pluche , o Bernardin de Saint Pierre και τέλος ο 

Άγγλος ιερωμένος William Paley o οποίος επηρέασε τον Δαρβίνο στα 

νεανικά του χρόνια. Όλοι οι παραπάνω με μικρή χρονική διαφορά (1691-

1802 δηλαδή περίπου 200 χρόνια). 

Το 1833 ο διάσημος Σκωτσέζος ανατόμος sir Charles Bell 

δημοσίευσε ένα δοκίμιο στη σειρά των Bridgewater Treatises, στο όποιο 

αναφέρεται στη δύναμη και την παναγαθοσύνη του Θεού. Το 1844 

εκδίδεται (ανωνύμως) το βιβλίο Vestiges of the Natural History of 
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Creation, που εκθέτει αρκετά χονδροειδώς εξελικτικές απόψεις 

Λαμαρκιανής έμπνευσης, χωρίς όμως να ερμηνεύει τον μηχανισμό, αφού 

οι λαμαρκιανες ερμηνείες είχαν περιπέσει σε ανυποληψία στο μεγάλο 

κοινό. Αργότερα γίνεται γνωστό, ότι ο συγγραφέας του είναι ένας 

δημοσιογράφος ονόματι Robert Chambers, o οποίος φοβούμενος τις 

επιθέσεις και επικρίσεις δημοσίευσε το έργο ανώνυμα. Για την ιστορία, 

αξίζει να αναφερθεί ότι το βιβλίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία- μέχρι το 

1884 είχε κάνει δώδεκα επανεκδόσεις! 

 

 Όπως προκύπτει από τα προαναφερθέντα η ιδέα της εξέλιξης 

υποστηρίχθηκε και από άλλους στοχαστές και φιλοσόφους του 

παρελθόντος. Ωστόσο η σύνθεση της θεωρίας του Δαρβίνου ήταν 

αποτέλεσμα ενοποίησης πολλών διαφορετικών πηγών και πληροφοριών. 

Ο Δαρβίνος όμως την διατύπωσε με επιστημονικούς όρους και επίσης 

υπέδειξε το μηχανισμό με τον οποίο αυτή ισχύει, αναφέροντας τη φυσική 

επιλογή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 

 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ, 

ΔΑΡΒΙΝΙΣΤΕΣ-ΑΝΤΙΔΑΡΒΙΝΙΣΤΕΣ 

 

Έπειτα από τη δημοσίευση του “The Origin of species” του Κάρολου 

Δαρβίνου το 1859 στο οποίο πραγματεύεται τη θεωρία του για την 

εξέλιξη των ειδών μέσω της φυσικής επιλογής προκλήθηκαν σημαντικές 

αντιδράσεις. 

Στην αρχή η ανακοίνωση της θεωρίας δεν τράβηξε τη προσοχή του 

κοινού. Υπήρξαν κάποιες κριτικές για τη θεωρία όμως οι περισσότεροι 

επιστήμονες πίστεψαν ότι ήταν περίπου ίδια με άλλες θεωρίες της 

εξελικτικής σκέψης κάτι το οποίο δεν ίσχυε γιατί μέσω του βιβλίου του ο 

Δαρβίνος διατυπώνει μία θεωρία πραγματικά πρωτοποριακή.  

Το βιβλίο μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και ανατυπώθηκε 

πολλές φορές. Έγινε ένα εμπορικό επιστημονικό κείμενο και θεωρήθηκε 

το πιο αμφιλεγόμενο και πολυσυζητημένο επιστημονικό βιβλίο που είχε 

γραφτεί ποτέ.  

Το σύγγραμμα του Δαρβίνου στάθηκε η αιτία να αποκτήσει ο ίδιος 

εχθρούς που άνηκαν σε δυο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία 

συγκαταλέγονταν επιστήμονες της παλαιάς σχολής οι οποίοι έβλεπαν το 

έργο μιας ζωής να ανατρέπεται από ένα ασήμαντο και άγνωστο στους 

ακαδημαϊκούς κύκλους , φυσιοδίφη. Στην δεύτερη κατηγορία άνηκαν οι 

υποστηρικτές της κατά γράμμα θρησκευτικής πίστης. Τα δεδομένα της 

εποχής κυρίως στην Αγγλία όπως για παράδειγμα το χαμηλό μορφωτικό 
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επίπεδο  δεν επέτρεψαν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα να 

κατανοήσουν και πόσο μάλλον να διαβάσουν το βιβλίο και επομένως να 

ασκήσουν κριτική πάνω σε αυτό. Για αυτό το λόγο θα ασχοληθούμε με 

τις αρνητικές κριτικές επιστημόνων και της εκκλησίας αλλά και με τους 

υποστηρικτές του έργου του. 

1. Οι ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

      Όπως είναι φυσικό, η θεωρία του Δαρβίνου προκάλεσε τις 

αντιδράσεις της Εκκλησίας. Η δαρβινική διδασκαλία χαρακτηρίστηκε ως 

αθεϊστική, υλιστική και εξόχως επικίνδυνη για τους κρατούντες 

κοινωνικούς και βασισμένους στη χριστιανική ηθική, θεσμούς. 

Εκείνη την εποχή, οι θεωρίες « περί Εξέλιξης », υπονοούσαν 

δημιουργία χωρίς θεϊκή παρέμβαση, και ο Δαρβίνος απέφυγε τη χρήση 

των λέξεων «εξέλιξη» και «εξελίσσομαι», αν και το βιβλίο τελείωνε με 

τη δήλωση ότι «ατελείωτοι σχηματισμοί, πανέμορφοι και υπέροχοι έχουν 

εξελιχθεί και συνεχίζουν να εξελίσσονται». Επιπλέον, το βιβλίο έκανε 

μόνο έναν σύντομο υπαινιγμό στην ιδέα ότι και ο άνθρωπος μπορούσε να 

εξελιχθεί με τον ίδιο τρόπο όπως και οι άλλοι οργανισμοί. Ο Δαρβίνος 

έγραψε με σκόπιμη επιφυλακτικότητα ότι «θα ριχτεί φως στην καταγωγή 

και την ιστορία του ανθρώπου». 

Όμως ολόκληρο το οικοδόμημα, που στηριζόταν στην αρχή της 

σταθερότητας των ειδών και τη δημιουργία τους από το Θεό, κατέρρεε. 

Την έναρξη της αντιδαρβινικής εκστρατείας, κήρυξε ο επίσκοπος της 

Οξφόρδης Samuel Willberforce (Σαμ Γουίλμπερφορς), παρακινούμενος 

από τον Owen, και προκάλεσε δίκες εναντίον του Δαρβίνου για την 

ενοχοποίησή του. 
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Ο αιδεσιμότατος Adam Sedgwick, μόλις έλαβε ένα αντίγραφο του 

βιβλίου του Δαρβίνου, είπε ότι: 

"Χωρίς την Δημιουργία να μας δείχνει την θειική αγάπη, η 

ανθρωπότητα, κατά τη γνώμη μου, θα υπέφερε από μία καταστροφή που 

ίσως να την κατάστρεφε και να την βύθιζε." 

Επίσης δήλωσε ότι αν ο Δαρβίνος δεν αποδεχόταν την παρέμβαση 

του Θεού στη φύση, τότε δεν θα τον συναντούσε στο παράδεισο, κάτι 

που τάραξε τη γυναίκα του Δαρβίνου, Emma. 

Δεν υπήρξε επίσημο σχόλιο από το Βατικανό για αρκετές δεκαετίες, 

αλλά το 1860 ένα συμβούλιο Γερμανών καθολικών επισκόπων 

αποφανθεί ότι η πεποίθηση ότι «ο άνθρωπος όσον αφορά το σώμα του, 

προέκυψε τελικά από την αυθόρμητη συνεχή αλλαγή της ατελής φύσης 

του στην πιο τέλεια, είναι σαφώς σε αντίθεση με την Αγία Γραφή και την 

πίστη. "Αυτό ορίζεται το φάσμα της επίσημης Καθολικής συζήτηση για 

την εξέλιξη, η οποία έχει παραμείνει σχεδόν αποκλειστικά με την 

ανθρώπινη εξέλιξη. 

Ο Δαρβίνος τιτλοφορήθηκε ως άθεος και χλευάστηκε από 

εκκλησιαστικούς κυρίως κύκλους με δημοσιεύματα, ως απόγονος 

πιθήκων, που προσπαθούσαν να γελοιοποιήσουν τη θεωρία του. Συχνά 

επαναλαμβάνονταν αυτές οι απόψεις σε ευτελή έντυπα, που 

απευθύνονταν σε αμόρφωτους ανθρώπους. Ο εκκλησιαστικός 

μηχανισμός σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης αναθεμάτιζε για πολλές 

δεκαετίες τον Δαρβίνο και το έργο του.  
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2. ΟI ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

Όσον αφορά τον επιστημονικό κόσμο, οι απόψεις του Δαρβίνου 

βρήκαν κάποιους ένθερμους υποστηρικτές όπως ο Huxley, o Gray, o 

Haeckel και o Weismann. Ωστόσο το έργο του απέκτησε και πολλούς 

επικριτές όπως ο Owen και o Agassiz.  

2.α Οι επικριτές της Δαρβινικής εξελικτικής θεωρίας  

O Richard Owen ήταν Βρετανός βιολόγος, ανατόμος και 

παλαιοντολόγος. Γεννήθηκε στο Λάνκαστερ της Αγγλίας στις 20 

Ιουλίου1804 και πέθανε στις 18 Δεκεμβρίου 1892. Το 1824 έγινε  

φοιτητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Είχε μια κλίση 

προς την έρευνα στον τομέα της ανατομίας και αφιερώθηκε στις 

επιστημονικές έρευνες. Στη συνέχεια, αφού απέκτησε απαράμιλλη γνώση 

της συγκριτικής ανατομίας, που του έδωσε τη δυνατότητα να εμπλουτίσει 

όλους τους τομείς της επιστήμης, και κυρίως να διευκολύνει τις έρευνές 

του για τα απομεινάρια εξαφανισμένων ζώων, το 1856 έγινε επιστάτης 

του τομέα φυσικής ιστορίας του Βρετανικού Μουσείου. Προς το τέλος 

της καριέρας του κατηγορήθηκε πολλές φορές ότι δεν αναγνώριζε το 

έργο άλλων επιστημόνων και ότι προσπαθούσε μάλιστα να το 

οικειοποιηθεί ως δικό του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έμεινε 

αντίθετος με τις απόψεις του Δαρβίνου και καταγράφεται ως ένας από 

τους μεγαλύτερους αντιδαρβινιστές στην ιστορία.                                                                                                                               

Στις 29 Οκτωβρίου 1836 ο Κάρολος Λάιελ τον σύστησε στον 

Δαρβίνο και συμφώνησε να μελετήσει τα απολιθώματα που είχε συλλέξει 

ο Δαρβίνος στη Νότια Αμερική, από το ταξίδι του με το Beagle.                                                                                                         

Εκείνη την εποχή ο Owen υποστήριζε τη θεωρία ότι οι ζωντανοί 

οργανισμοί είχαν μια "ενέργεια", μια ζωτική ορμή που οδηγούσε την 

ανάπτυξη των ιστών και καθόριζε τη διάρκεια ζωής του κάθε είδους. Ο 
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Δαρβίνος ήταν επιφυλακτικός στο να μιλήσει στον Owen για τις δικές 

του απόψεις και έφταιγε το γεγονός ότι στις 29 Δεκεμβρίου του 1838 ως 

γραμματέας της Γεωλογικής Κοινότητας του Λονδίνου είχε δει τον Owen 

και τους ομοϊδεάτες του να διακωμωδούν τις "αιρετικές" απόψεις της 

θεωρίας του Λαμάρκ που υποστήριζε ο πρώην καθηγητής του Δαρβίνου, 

Robert Edmund Grant (Ρόμπερτ Έντμουντ Γκραντ).                                             

Το 1841 όταν ο Δαρβίνος, ήταν άρρωστος, ένας από τους λίγους 

φίλους από το χώρο των επιστημών που τον επισκέφτηκαν, ήταν ο Owen. 

Αλλά ο Owen είχε μία γενικότερα αρνητική στάση όσον αναφορά στα 

θέματα   εξέλιξης και έτσι ο Δαρβίνος απέφευγε να του μιλήσει για τις 

θεωρίες του.                                                                                                                              

Οι έρευνες  στη συγκριτική   ανατομία   διαφορετικών ειδών,  

φανέρωναν στον  Owen «αρχέτυπα»  του Θεϊκού σχεδίου σε αντίθεση με 

τον Δαρβίνο, για τον οποίον ήταν αποδείξεις της εξέλιξης.  Ο Owen 

υποστήριξε ότι ήταν αδύνατον οι κτηνώδεις πίθηκοι, όπως ο πρόσφατα 

ανακαλυφθείς γορίλες, να σταθούν όρθιοι και να μεταλλαχθούν σε 

ανθρώπους. Επιπλέον ανακοίνωσε κάποιες μελέτες του πάνω στην 

ανατομία του εγκεφάλου των πρωτευόντων θηλαστικών που έδειξαν πως 

οι άνθρωποι δεν ήταν απλώς ένα ξεχωριστό είδος, αλλά μια ξεχωριστή 

υποκατηγορία. Ο Δαρβίνος απάντησε γράφοντας: 

"Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο Άνθρωπος είναι τόσο πολύ διαφορετικός 

από τον Χιμπατζή". 

Μετά τη δημοσίευση του βιβλίου του Δαρβίνου, ο Owen δημοσίευσε 

τον Απρίλιο του 186ο μια κριτική του στην οποία ήταν φανερός ο θυμός 

του που ο Δαρβίνος αγνόησε το θέμα της θεϊκής δημιουργίας και της 

καθορισμένης πορείας των ζωντανών οργανισμών. Για αυτόν, τα νέα είδη 

εμφανίζονταν με τη γέννησή τους και όχι μέσω της φυσικής επιλογής. 

Εκτός από τις επιθέσεις του προς τους "μαθητές" του Δαρβίνου, Joseph 

Dalton Hooker (Χούκερ) και Thomas Henry Huxley (Χάξλεϋ) για την 
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κοντόφθαλμη εμμονή τους, πίστευε ότι το βιβλίο αυτό συμβόλιζε την 

"κακοποίηση της επιστήμης... στην οποία ένα γειτονικό έθνος, πριν από 

εβδομήντα χρόνια, όφειλε την προσωρινή υποβάθμισή του", 

αναφερόμενος στην Γαλλική Επανάσταση. Ο Δαρβίνος χαρακτήρισε την 

κριτική αυτή "κακοήθη, έξυπνη, και ...καταστρεπτική", και αργότερα 

σχολίασε: 

"Οι Λονδρέζοι λένε πως είναι τρελός από ζήλια επειδή το βιβλίο μου 

είναι τόσο πολυσυζητημένο. Είναι οδυνηρό να σε μισούν σε τόσο μεγάλη 

ένταση, όσο ο Owen μισεί εμένα."                                                           

Κατά την διάρκεια των αντιδράσεων στη θεωρία του Δαρβίνου, οι 

αντιπαραθέσεις του Χάξλεϋ με τον Owen συνεχίστηκαν. Ο Owen 

προσπάθησε να αμαυρώσει τον Χάξλεϋ, εμφανίζοντάς τον ως 

"υποστηρικτή της καταγωγής του ανθρώπου από μεταλλαγμένο πίθηκο". 

Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι ο Owen επηρέασε τον επίσκοπο της 

Οξφόρδης, Σαμ Γουίλμπερφορς,  να ξεκινήσει την  εκστρατεία εναντίον 

του Δαρβίνου. 

Όταν ο Χάξλεϋ έγινε μέλος του συμβουλίου της Ζωολογικής 

Κοινότητας το 1861, ο Owen παραιτήθηκε και τον επόμενο χρόνο ο 

Χάξλεϋ προσπάθησε να εμποδίσει την εκλογή του Owen στο συμβούλιο 

της Βασιλικής Κοινότητας, κατηγορώντας τον για  «επιτηδευμένη 

ψευδότητα». 

Οι διαμάχες μεταξύ των υποστηρικτών του Owen και του Δαρβίνου 

συνεχίστηκαν. Το 1871 ο Owen είχε συμμετάσχει σε απειλές για την 

διακοπή της χρηματοδότησης της βοτανικής συλλογής του Χούκερ, 

υποστηρικτή της θεωρίας του Δαρβίνου, πιθανώς σε μια προσπάθεια να 

καρπωθεί ο ίδιος τη χρηματοδότηση για το Βρετανικό Μουσείο. Ο 

Δαρβίνος σχολίασε: 
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"Ντρεπόμουν που τον μισούσα τόσο πολύ, αλλά πλέον θα διατηρώ 

προσεκτικά το μίσος και την περιφρόνησή μου εναντίον του μέχρι τις 

τελευταίες μέρες της ζωής μου". 

 

Μία άλλη σημαντική προσωπικότητα στο χώρο που κατέκρινε το 

έργο του Δαρβίνου ήταν ο Luis Agassiz. Ήταν παλαιοντολόγος, 

γεωλόγος και εξέχουσα φυσιογνωμία στη μελέτη της γήινης φυσικής 

ιστορίας.  Γεννήθηκε στην Ελβετία στις 28 Μαΐου 1807 και πέθανε στις 

Η.Π.Α. στις 14 Δεκεμβρίου 1873. Όσο έζησε στην Ευρώπη, συνείσφερε 

στη μελέτη της αρχαίας ιχθυολογίας. Το 1848, έγινε καθηγητής 

ζωολογίας στο Χάρβαρντ, στις Η.Π.Α., όπου και εγκατέστησε το 

Μουσείο Ζωολογίας στο πανεπιστήμιο. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου 

μισού του 19ου αιώνα  σχεδόν κάθε ζωολόγος στις Η.Π.Α. είτε είχε 

σπουδάσει και είχε ως καθηγητή τον ίδιο τον Agassiz είτε κάποιον 

μαθητή του. Ο Agassiz είναι γνωστός σήμερα για τις θεωρίες του για την 

Εποχή των Παγετώνων και για την σκληρή αντίστασή του στην 

εξελικτική  θεωρία του Δαρβίνου την οποία διατήρησε σε όλη του τη 

ζωή.  

Σύμφωνα με τη θεωρία για την εποχή των Παγετώνων, ένα μεγάλο 

μέρος της Γης ήταν κάποτε καλυμμένο με πάγους. Όταν δημοσίευσε την 

ιδέα του σχεδόν χλευάστηκε από τους συναδέλφους του. Είχε συμπεράνει 

ότι ένα μεγάλο τμήμα της Βόρειας Ευρώπης ήταν καλυμμένο από πάγους 

και ονόμασε αυτή την περίοδο Μεγάλη Εποχή των Παγετώνων. Έκτοτε 

ήρθαν στο φως αδιάσειστες αποδείξεις όχι για μία, αλλά για πολλές 

μεγάλες περιόδους “παγοκάλυψης” της Γης. 

Όσον αφορά τη διαμάχη του με τον Δαρβίνο, μπορούμε να 

διακρίνουμε δύο διαφορετικές φάσεις:  
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Στο πρώτο επίσημο επιστημονικό έργο που δημοσίευσε ο Δαρβίνος 

το 1839, υποστήριξε ότι το έδαφος στη περιοχή του Glen Roy στη 

Σκωτία, είχε ανέβει σταδιακά από το επίπεδο της θάλασσας. Σε κάθε 

στάδιο, ένα κομμάτι της ακτής ήταν λαξευμένο σε κάθε πλευρά της 

κοιλάδας όπως έπεφτε η στάθμη του νερού στη κοιλάδα. 

Ο Agassiz διαφώνησε αμέσως με τις θέσεις του Δαρβίνου, 

υποστηρίζοντας ότι οι παγετώνες ήταν "υπεύθυνοι" για τις λαξευμένες 

πλευρές της κοιλάδας. Σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ο πάγος 

μειωνόταν, « αφήνοντας » νερό και έτσι σχηματίστηκαν τα παράλληλα 

ίχνη των ακτογραμμών που ήταν χαραγμένα στη κοιλάδα. Η άποψη του 

Agassiz επικράτησε στους επιστημονικούς κύκλους. Ο δε Δαρβίνος αν 

και αρχικά την πολέμησε, το 1861 την αποδέχτηκε. 

Το δεύτερο μέρος της διαμάχης σχετίζεται με το βιβλίο του Δαρβίνου 

και με τη θεωρία της εξέλιξης. Ο Agassiz τότε ήταν ένας πετυχημένος 

και αναγνωρισμένος επιστήμονας στις Η.Π.Α.. Δεν μπορούσε όμως να 

αγκαλιάσει τη θεωρία της εξέλιξης γιατί με αυτό τον τρόπο θα υπονόμευε 

τη πίστη του στο σχέδιο για το φυσικό κόσμο όπου πρωταρχικό ρόλο 

έπαιζε ο Θεός.  

Σύμφωνα με αυτή την άποψη τα είδη είναι ανεξάρτητα, έρχονται στην 

ύπαρξη ή πρόκειται να εξαλειφθούν μέσω επανειλημμένων καταστροφών 

και όλα αυτά σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού Υποστήριζε επίσης ότι 

διαφορετικές ανθρώπινες φυλές είχαν δημιουργηθεί από το Θεό να 

κατοικούν στις διάφορες επαρχίες της ζωολογικής γης. 

Ξεκίνησε λοιπόν μία καμπάνια στις Η.Π.Α. για να εναντιωθεί στη 

θεωρία της εξέλιξης, μία προσπάθεια που πραγματοποίησε μέσα από 

περιοδικά και διαλέξεις. Είχε κάποια επιτυχία με το ευρύ κοινό αλλά τα 



 70 

αποτελέσματα δεν ήταν τα ίδια στον επιστημονικό χώρο. Παρέμεινε 

αντίθετος στη θεωρία αυτή μέχρι το τέλος της ζωής του το 1873. 

2.β Οι υποστηρικτές της Δαρβινικής θεωρίας 

    Από την άλλη πλευρά ο Δαρβίνος είχε αρκετούς  ένθερμους 

υποστηρικτές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Thomas Henry 

Huxley. Ο Huxley είναι μία μεγάλη προσωπικότητα που έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο στην εγκαθίδρυση του έργου του Δαρβίνου για τη 

εξέλιξη των ειδών μέσω φυσικής επιλογής, και συνέβαλε  στη μελέτη και 

ταξινόμηση οργανισμών από τη μελέτη απολιθωμάτων. 

    Γεννήθηκε στο Ealing της Αγγλίας το 1825 και μεγάλωσε σε μία 

οικογένεια με περιοδικά οικονομικά προβλήματα. Λόγω λοιπόν αυτών 

των οικονομικών προβλημάτων ο Huxley αναγκάστηκε να παρατήσει το 

σχολείο μετά από μόνο δύο χρόνια επίσημης εκπαίδευσης στην ηλικία 

των 10 ετών. Παρά αυτό το γεγονός ο Huxley ανέλαβε αυτός την 

μόρφωση του διαβάζοντας επιστημονικά έργα όπως Thomas Carlyle, 

James Hutton’ geology, Hamilton’s Logic και θρησκευτικά έργα 

μελετώντας τη φύση και κάνοντας μόνος του πειράματα.. Αποτέλεσμα 

αυτού ήταν να γίνει από τους καλύτερους και πιο αναγνωρισμένους 

αυτοδίδακτους επιστήμονες του 19
ου

 αιώνα. Επίσης έμαθε πολύ καλά 

γερμανικά, λατινικά και ελληνικά για να μπορεί να διαβάζει Αριστοτέλη 

από το πρωτότυπο. Το 1841 έγινε μαθητευόμενος του κουνιάδου του ο 

οποίος ήταν φυσικός και την επόμενη χρονιά πήρε υποτροφία για το 

London’s Charing Cross Hospital. Αυτό του έδωσε την ευκαιρία να 

μελετήσει σχολαστικά την ανατομία και τη φυσιολογία αλλά και την 

επιστημονική μέθοδο. Μετά την αποφοίτηση του ο  Huxley κατατάχθηκε 

στο Βασιλικό Ναυτικό και τελικώς του ανατέθηκε να υπηρετήσει ως 

χειρούργος στο ερευνητικό ταξίδι του πλοίου Rattlesnake στην 
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Αυστραλία  Σε αυτό το ταξίδι ο Huxley αφοσιώθηκε στην μελέτη του 

στην πανίδα του ωκεανού μαζεύοντας δείγματα και διαμελίζοντας τα.. 

Αργότερα  έφυγε από το ναυτικό και το 1854 διορίστηκε καθηγητής στη 

Βασιλική Κοινότητα. 

    Όσον αφορά τη σχέση του με το Δαρβίνο και το έργο του ο Huxley 

την  αποδέχτηκε και έκανε ότι ήταν δυνατό για να την υποστηρίξει. 

Αρχικά ο ίδιος  δεν φαινόταν να είχε πειστεί από τις θεωρίες της 

εξέλιξης. Είχε ήδη απορρίψει τη θεωρία μετασχηματισμών του Λαμάρκ 

επειδή δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις. Βλέποντας λοιπόν τη 

συμπεριφορά του, ο Δαρβίνος αποφάσισε να προσπαθήσει να αλλάξει τη 

γνώμη του νεαρού επιστήμονα. 

    Έτσι ο Huxley έγινε ένας από τους λίγους στενούς φίλους του 

Δαρβίνου που είχαν το προνόμιο να γνωρίζουν τις ιδέες του πριν ακόμα 

δημοσιευτούν. Όταν λοιπόν ο Wallace έστειλε στον Δαρβίνο την ιδέα του 

για τη φυσική επιλογή ο Δαρβίνος αποφάσισε να δημοσιεύσει τις δικές 

του ιδέες πάνω στο ίδιο θέμα. Το 1858 λοιπόν οι φίλοι του και 

συνάδελφοι του Lyell και Hooker χρησιμοποιώντας ως πηγές το 

προσωπικό του σημειωματάριο και την αλληλογραφία του με τον Asa 

Gray παρουσίασαν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου/ στη  

Λινναία Εταιρία (Linnean Society) τις ιδέες του. Μόλις ο Huxley έμαθε 

την ιδέα της φυσικής επιλογής ξεφώνισε: «How extremely stupid not to 

have thought of that» δηλαδή « πόσο χαζό εκ μέρους μου να μην σκεφτώ 

εγώ αυτό». Παρά τον ενθουσιασμό του για το πρωτοποριακό μοντέλο 

που είχε δημιουργήσει ο Δαρβίνος ίδιος είχε αμφιβολίες.Με τη 

δημοσίευση όμως του “The Origin of Species” ο Δαρβίνος κατάφερε να 

πείσει εξ ολοκλήρου τον συνάδελφο του καθώς άλλους επιστήμονες. 
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Αυτό όμως που έκανε τον Huxley να τον θαυμάσει και να τον 

υποστηρίξει όσο το δυνατόν περισσότερο ήταν η μοναδική ικανότητα του 

Δαρβίνου να συγκεντρώνει και να χρησιμοποιεί τα στοιχεία και τις 

αποδείξεις.  

    Η πρώτη κίνηση λοιπόν του Huxley για να υποστηρίξει τη 

Δαρβινική καταγωγή των ειδών ήταν να γράψει μία ανώνυμη 

διθυραμβική κριτική του έργου στους Times στις 26 Δεκεμβρίου του 

1859. Έπειτα έγραψε και άλλες κριτικές και σε άλλα περιοδικά καθώς 

και έκανε μια διάλεξη στο Βασιλικό Ινστιτούτο το Φεβρουάριο του 1960. 

Όπως προαναφέρθηκε υπήρξαν πολλές αρνητικές κριτικές για την 

καταγωγή των ειδών κυρίως από τον βιολόγο Richard Owen τις οποίες 

δημοσίευε ανώνυμα στο Edinburgh Review. Ο ίδιος είχε πάρει με το 

μέρος του τον Σάμιουελ Γουίλμπερφορς, αγγλικανό  επίσκοπο  της 

Οξφόρδης, ο οποίος με τη σειρά του έγραψε μια ανώνυμη κριτική στους 

“The Quarterly Times” που ανέρχονταν στις 19.000 λέξεις. Επίσης 

γνωστή είναι και η έντονη συζήτηση του με τον Huxley στην ετήσια 

συνάντηση της Βρετανικής Ένωσης για την πρόοδο της επιστήμης, η 

οποία πραγματοποιήθηκε μπροστά σε κοινό 700 ατόμων στην 

Βιβλιοθήκη του Μουσείου του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης στις 30 

Ιουνίου 1860, μόλις επτά μήνες μετά την έκδοση του «The Origin of 

Species». Πρόεδρος αυτού του συνεδρίου ήταν ο μέντορας και 

καθηγητής ορυκτολογίας του Δαρβίνου στο Cambridge John Stevens 

Henslow που επίσης τον είχε συνοδεύσει στο ερευνητικό ταξίδι με το 

HMS Beagle.  

    Στο συνέδριο ο Wilberforce μίλησε για περίπου 30 λεπτά. Στον 

λόγο του ο επίσκοπος συνόψισε πολλές από τις επιστημονικές ενστάσεις 

που είχαν άνθρωποι της εποχής του για το βιβλίο του Δαρβίνου για να 
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καταλήξει στο τέλος ότι το έργο του Δαρβίνου είναι γενικά ένα καλό 

μοντέλο ακόμα και αν είναι λανθασμένο από επιστημονικής  πλευράς. 

Έπειτα πήρε τον λόγο ο πρώην καπετάνιος του HMS Beagle, Robert 

FitzRoy και ακολούθησε ο στενός φίλος του Δαρβίνου Joseph Dalton 

Hooker. 

    Οι πιο σύγχρονες καταθέσεις για την εξέλιξη των γεγονότων κατά 

τη διάρκεια αυτής της συζήτησης περιέχουν και μία ιστορία κατά την 

οποία ο Samuel Wilberforce ρώτησε τον Huxley αν είχε συγγένεια με 

έναν πίθηκο από την συγγενική μεριά του παππού του ή της γιαγιάς του. 

Σε αυτή την ερώτηση ο Huxley θεωρείται πως απάντησε ότι θα 

προτιμούσε να έχει συγγένεια με ένα πίθηκο παρά με έναν άνθρωπο που 

χρησιμοποιεί τις ικανότητες του και την επιρροή του με μόνο σκοπό να 

γελοιοποιεί μία σοβαρή επιστημονική διάσκεψη. Παρ’ όλα αυτά φαίνεται 

εξαιρετικά απίθανο αυτή η ισχυριζόμενη ανταλλαγή φράσεων να είναι 

αλήθεια σύμφωνα με ένα μεγάλο άρθρο στην εφημερίδα The Historical 

Journal του J.R.Lucas όπου συνοψίζονται τα στοιχεία υπέρ και κατά 

αυτής της ιστορίας. Ο Lucas λοιπόν αναφέρει πως η βιβλιοθήκη ήταν 

γεμάτη και επικρατούσε μία τεταμένη ατμόσφαιρα. Έτσι λοιπόν 

συμπεραίνεται ότι κανένας δεν άκουσε εξ ολοκλήρου τη συζήτηση και 

όχι απαραίτητα σωστά. 

    Ο Asa Gray ( 18 Νοεμβρίου 1810- 30 Ιανουαρίου 1888) θεωρείται  

ο πιο σημαντικός Αμερικανός βοτανολόγος του 19
ου

 αιώνα. Αποτέλεσε 

ένας σημαντικός σύνδεσμος στην ταξινομική κατανόηση των φυτών της 

Βόρειας Αμερικής. Το πιο σημαντικό του έργο ονομάζεται “Manual of 

the Botany of the Northern United States, from New England to 

Wisconsin and South to Ohio and Pennsylvania Inclusive” ή πιο απλά 

“Gray’s manual” δηλαδή το εγχειρίδιο του Gray. Το βιβλίο αυτό 

παραμένει ακόμα βασικό για τον κλάδο της βοτανολογίας. 
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    Όσον αφορά την σχέση του με το Δαρβίνο γνωρίστηκαν μέσω του 

Joseph Dalton Hooker στο Kew. Από τότε κράτησαν μια στενή επαφή 

μέσω αλληλογραφίας. Την αρχή έκανε ο Δαρβίνος ζητώντας του 

πληροφορίες σχετικές με κάποια είδη αμερικάνικων λουλουδιών οι 

οποίες και  ήταν πολύ σημαντικές για την εξέλιξη της θεωρίας του 

Δαρβίνου.  

    Τη στιγμή που ο Alfred Wallace έστειλε στον Δαρβίνο τα χαρτιά 

του για τη φυσική επιλογή ο Hooker και ο Lyell κανόνισαν μια 

συνάντηση στη Λινναία Εταιρία για να συγκρίνουν τα γραπτά έργα τους. 

Επειδή όμως ο Δαρβίνος δεν είχε τίποτα έτοιμο στηρίχτηκε στο Essay  

καθώς και σε ένα γράμμα από τα πολλά που έστελνε στον Άσα Γκρέυ 

στο οποίο αναφέρεται στην θεωρία του για τη φυσική επιλογή. Γι’ αυτό 

το λόγο και η αλληλογραφία τους θεωρήθηκε ένα σημαντικό κομμάτι 

στην εγκαθίδρυση της θεωρίας  του Δαρβίνου. 

    Ο Gray, ο οποίος θεωρούνταν από τον Δαρβίνο ως ο καλύτερος του 

φίλος, προσπάθησε να τον πείσει μέσω της αλληλογραφίας του πως η 

θεωρία του για την εξέλιξη δεν αντιτίθεται απαραίτητα στη θρησκεία και 

του ζήτησε να επιστρέψει πίσω στη πίστη του. Ο Δαρβίνος στην 

απάντηση του συμφώνησε πως η θεωρία του δεν είναι απαραίτητα 

αθεϊστική όμως δήλωσε πως δεν γίνεται να συμμεριστεί την άποψη του 

Gray.  

    Παρ’ όλα αυτά ο Gray παρέμεινε αφοσιωμένος υποστηρικτής του 

Δαρβίνου στην Αμερική όπου και έκδωσε ένα βιβλίο, το Darwiniana, 

αποτελούμενο από έναν αριθμό δικών του γραπτών. Αυτές οι εκθέσεις 

υποστήριζαν την συμφιλίωση ανάμεσα στην δαρβινική και του θεϊσμού 

σε μία εποχή που πολλά άτομα και από τις δύο πλευρές τα θεωρούσαν 

εντελώς διαχωρισμένα.  



 75 

    Το 1868 ο Gray επισκέφτηκε το Δαρβίνο στην Αγγλία για πρώτη 

φορά από τότε που ξεκίνησαν την αλληλογραφία τους. Τότε ο Δαρβίνος 

αναφερόμενος στον Γκρέυ δήλωσε πως του φαίνεται αδιανόητο ένας 

άνδρας να είναι ένθερμος θεϊστής και παράλληλα να πιστεύει στη θεωρία 

της εξέλιξης.  

  Ο Ernst Haeckel (1834-1919) ήταν γερμανός βιολόγος, φυσιοδίφης, 

φιλόσοφος, φυσικός και καλλιτέχνης ο οποίος συνέβαλλε επίσης στην 

αποδοχή της Δαρβινικής θεωρίας. Ειδικότερα ασχολήθηκε με μια  

προσπάθεια ενοποίησης της  εμβρυολογίας και της εξελικτικής  

βιολογίας κατά τη διάρκεια του τελευταίου μισού του 19
ου

 αιώνα.  

    O Haeckel βασίστηκε στην υπόθεση ότι τα στάδια και οι 

διαδικασίες που οδήγησαν στην εμφάνιση των ειδών στον πλανήτη, 

δηλαδή η φυλογένεση, είναι όμοιοι με τα στάδια με τα οποία 

αναπτύσσονται τα άτομα του κάθε είδους (οντογένεση) από το έμβρυο 

στην ενήλικη μορφή. Παρατηρούσε δηλαδή πως οι ενήλικοι οργανισμοί 

ενός είδους αποτελούσαν μορφή εμβρυϊκού σταδίου πιο εξελιγμένων 

οργανισμών.  

Η άποψη αυτή καταγράφεται συνοπτικά στον «Βιογενετικό Νόμο»: Η 

οντογένεση επαναλαμβάνει την φυλογένεση. Με άλλα λόγια η ανάπτυξη  

πιο εξελιγμένων ειδών φαίνεται να περνά μέσα από στάδια που 

αντιπροσωπεύονται από τις ενήλικες μορφές  οργανισμών που ανήκουν 

σε πιο πρωτόγονα είδη. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του, η δημιουργία νέων φύλων είναι ένα βήμα 

προς την ολοκλήρωση της ανάπτυξης  του ανθρώπινου οργανισμού. Στα 

πρώτα χρόνια αμέσως μετά την εμφάνιση ζωής λάμβαναν χώρα μόνο τα 

αρχικά στάδια της ανάπτυξης ενός ανθρώπινου οργανισμού, 

δημιουργήθηκαν δηλαδή τα πρώτιστα. Αργότερα και άλλα στάδια 
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προστέθηκαν  και οδήγησαν εξελικτικά στην εμφάνιση του ανθρώπινου 

οργανισμού. 

    Σύμφωνα με τον Haeckel τρείς νόμοι αρκούν για να εξηγήσουν τον 

τρόπο με τον οποίο η οντογένεση μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία 

νέων ειδών. 

 1. Ο νόμος  της αντιστοίχισης: Το ανθρώπινο ζυγωτό για παράδειγμα 

αντιπροσωπεύεται από το ενήλικο στάδιο των πρωτίστων ενώ το 

ανθρώπινο έμβρυο στο στάδιο του βλαστιδίου αντιπροσωπεύεται από την 

αποικιακή μορφή εξελιγμένων πρωτίστων. Στη συνέχεια τα πρώτα 

στάδια του εμβρύου καθώς αυτό αναπτύσσεται, αντιπροσωπεύονται ι από 

εκείνα του ενήλικου ψαριού.  

    2. Ο νόμος  της τελικής προσθήκης.  Το έμβρυο ενός είδους 

οδήγησε σε νέο είδος προσθέτοντας ένα ακόμη βήμα στην ανάπτυξη σε 

σχέση με τα προηγούμενα είδη. Κατά αυτή την έννοια οι άνθρωποι 

εξελίχθηκαν όταν το έμβρυο του αμέσως προηγούμενου πιθήκου 

προσέθεσε ένα ακόμη βήμα στην ανάπτυξη του. Με αυτό τον τρόπο η 

φυλογένεση είναι γραμμική και δεν έχει τη μορφή κλαδογράμματος. 

    3. Ο νόμος της περικοπής, δηλαδή η δυνατότητα  τα προηγούμενα 

στάδια στην ανάπτυξη του ανθρώπινου οργανισμού να είναι πολύ μικρά 

χρονικά, ώστε να μην απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για την 

οντογένεση. Αυτό εξηγούσε και το γεγονός πως όλα τα στάδια της 

φυλογένεσης δεν μπορούσαν να εντοπιστούν από τους ζωολόγους σε όλα 

τα είδη ζώων.  

 Με τη θεωρία του αυτή ο  Haeckel προσπάθησε να συνθέσει τις 

εργασίες του Δαρβίνου, του Λαμάρκ και του Goethe. 

Η συγκριτική βιολογία είναι ένας τομέας που σχετίζεται με τη 

μορφολογία.. Ο Goethe αναγνώρισε την συγκριτική βιολογία, όχι ως 

παθητική φυσική προσκολλημένη σε απαριθμητικές ομοιότητες όπως 

είναι σήμερα, αλλά  ως ένα ενεργό τομέα όπου αναζήτησε να αντιληφθεί 
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τις εσωτερικές σχέσεις των ανεξάρτητων οργανισμών στο οργανικό 

σύνολο, το οποίο όρισε ως αρχέτυπο. 

    Σύμφωνα με τη θεωρία του  Δαρβίνου για την εξέλιξη  των  

ειδών τα σύγχρονα είδη φαίνονται  να έχουν έναν κοινό πρόγονο. Το 

ανθρώπινο είδος δεν τοποθετείται υψηλότερα από του χιμπατζή αλλά και 

τα δύο είδη έχουν έναν κοινό πρόγονο από τον οποίο εξελίχθηκαν. 

Αντιθέτως στo σχέδιo του Haeckel  τα ζώα εξελίσσονται σε ανώτερα 

επίπεδα προσθέτοντας στάδια σε προϋπάρχουσες εμβρυικές δομές. 

Ο εμβρυολόγος von Baer αρκετά νωρίς διατύπωσε την ακριβώς 

αντίθετη άποψη από αυτή του Haeckel παρατηρώντας τα αναπτυξιακά 

στάδια των ζωικών οργανισμών. Επεσήμανε ότι τα έμβρυα ποτέ δεν 

περνούν απόλυτα από την ενήλικη μορφή άλλων οργανισμών κατά την 

ανάπτυξη τους. Παρά το γεγονός ότι αυτός και αρκετοί ακόμη 

εμβρυολόγοι δεν αποδέχτηκαν τον βιογενετικό νόμο του Haeckel, αυτός 

αποτέλεσε μια από τις πιο δημοφιλείς ιδέες στην ιστορία της Βιολογίας.  

Οι ιδέες του Haeckel επηρέασαν και τις κοινωνικές επιστήμες που 

μόλις είχαν αρχίσει να σχηματίζονται. Κατά την έννοια αυτή οι πρώτοι 

ανθρωπολόγοι θεώρησαν κάποιες μορφές κοινωνίας ως πρωτόγονες, 

χρησιμοποιώντας τον όρο  «υποανάπτυκτες» που προέρχεται από την 

εξελικτική βιολογία. Έτσι οι φυλές μπορούσαν να τοποθετηθούν σε μια 

γραμμή σύμφωνα με την οποία κάποιες βρίσκονται σε πρωταρχικά 

στάδια και έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξη τους ενώ κάποιες 

βρίσκονται σε ανώτερα και κατά αυτή την έννοια τελειότερα στάδια. Η 

άποψη αυτή βρήκε την χειρότερη έκφραση της στις ιδέες για ανώτερες 

και κατώτερες φυλές που καλλιεργήθηκαν από το Τρίτο Ράιχ.  

 

Ο Αουγκούστ Βάισμαν ήταν ένας από τους σημαντικότερους 

Βιολόγους της εποχής του. Γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1834 στη 

Φρανκφούρτη της Γερμανίας και πέθανε στις 5 Νοεμβρίου 1914. Κατά 
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τα φοιτητικά του χρόνια ασχολήθηκε κυρίως με την επιστήμη της 

Ιατρικής, ενώ λίγο αργότερα αναδείχθηκε ως ο πρώτος καθηγητής της 

Ζωολογίας στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ και διευθυντής του 

Ζωολογικού Ινστιτούτου της Πόλης. Η συνεισφορά του στη Βιολογία 

ήταν καθοριστική καθώς με τις θεωρίες του περί γενετικής, έθεσε τα 

θεμέλια για τη σύγχρονη εξελικτική θεωρία.  

Ο Βάισμαν όπως ο ίδιος χαρακτήρισε τον εαυτό του ήταν 

πανεπιλογιστής. Αναγνωρίζοντας την παντοδυναμία της φυσικής 

επιλογής, ως μοναδικής κινητήριας δύναμης της εξέλιξης, υποστήριξε 

θερμά τη Δαρβίνεια θεωρία όλα τα χρόνια της ζωής του.  

Μετά την έκδοση του έργου του Δαρβίνου «Η Καταγωγή των Ειδών» 

ο Βάισμαν ήταν ο πρώτος που με τη δημοσίευση του δοκιμίου του «Περί 

Κληρονομικότητας» το 1883 προκάλεσε αντιδράσεις και επηρέασε την 

εξελικτική σκέψη της εποχής. Σε αυτό το έργο του υποστήριζε την 

εξέλιξη με βάση τη διαδικασία της φυσικής επιλογής, χωρίς ωστόσο την 

επίδραση της χρήσης και της αχρησίας των οργάνων, ή αλλιώς την 

κληρονομικότητα των επίκτητων χαρακτηριστικών των οργανισμών. Η 

θεωρία αυτή δηλαδή, απέκλειε την περίπτωση να κληρονομούνται τα 

σωματικά χαρακτηριστικά ενός οργανισμού, καθώς αυτό οφείλεται στις 

επιδράσεις του περιβάλλοντος και στην προσαρμογή του οργανισμού σε 

αυτό, ενώ η εξέλιξη βασίζεται στην κληρονομικότητα των γεννητικών 

χαρακτηριστικών. Για το λόγο αυτό πολλοί επιστήμονες εκείνης της 

εποχής χαρακτήρισαν τη θεωρία του με τον όρο «Νεοδαρβινισμός» 

δηλαδή «δαρβινισμό χωρίς την επιλογή των επίκτητων 

χαρακτηριστικών».  

Ο Βάισμαν ήταν τόσο απόλυτα πεπεισμένος για την αλήθεια της 

φυσικής επιλογής που απέρριπτε με ευκολία οποιαδήποτε άλλη πιθανή 
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θεωρία ερχόταν σε αντίθεση με αυτή. Για να υποστηρίξει τα διάφορα 

επιχειρήματά του ανέπτυξε αυστηρή μεθοδολογία, και ήταν από τους 

πρώτους που έλεγξαν την επιλογή και τις περιβαλλοντικές επιδράσεις με 

τη βοήθεια πειραμάτων. Με τον τρόπο αυτό βρήκε πολλές ενδείξεις υπέρ 

της έρευνάς του και έδειξε πως η φυσική επιλογή δεν λειτουργεί μόνο για 

την απόκτηση καινούργιων προσαρμογών αλλά και για τη διατήρηση των 

ήδη υπαρχόντων.  

Στη θεωρία του όμως υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί. Για παράδειγμα 

υπήρχε δυσκολία στην κατανόηση της γενετικής ποικιλομορφίας καθώς 

δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τις διαφορές που έχουν οι οργανισμοί 

μεταξύ τους παρόλο που ανήκουν στο ίδιο είδος. Αυτό ήταν ένα εμπόδιο 

που απασχόλησε για πολλά χρόνια τον Βάισμαν ώσπου το 1896 

αναγνώρισε τελικά «τη φυλετική αναπαραγωγή ως πηγή της γενετικής 

ποικιλομορφίας». Ήταν ο πρώτος που συνειδητοποίησε πως με την 

αναπαραγωγή των οργανισμών και τον απεριόριστο ανασυνδυασμό του 

γενετικού υλικού, η ποικιλομορφία όχι μόνο θα ήταν δυνατή αλλά και 

αναπόφευκτη. Εφόσον δηλαδή με την αναπαραγωγή τα γεννητικά 

κύτταρα θα μπορούσαν να δημιουργούν πολλούς διαφορετικούς 

συνδυασμούς η ποικιλομορφία των οργανισμών θα ήταν απεριόριστη. 

Ωστόσο όμως, όπως ο ίδιος επισήμανε, «στη δύναμη της επιλογής 

υπάρχουν σοβαροί αναπτυξιακοί και άλλοι περιορισμοί». Στη θεωρία του 

υπήρχαν αρκετά προβλήματα που δε μπορούσε να επιλύσει. Παρόλα 

αυτά όμως, δεν σταμάτησε ποτέ να προσπαθεί να βρει περισσότερα 

επιχειρήματα υπέρ της θεωρίας του.  

Η δαρβινική θεωρία για την εξέλιξη είχε πολύ λίγους υπερασπιστές 

εκείνη την εποχή. Οι περισσότεροι βιολόγοι υιοθετούσαν άλλες θεωρίες. 

Οι τρεις πιο γνωστές και ευρύτερα αποδεκτές ήταν: 1) «η εξέλιξη μέσω 

της ορθογένεσης» που βασιζόταν στην «πίστη σε κάποια εγγενή 
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καθοδηγητική φυλετική δύναμη», 2) «η εξέλιξη μέσω αλμάτων» και 3) 

«οι λαμαρκιανοί παράγοντες» με την κληρονομικότητα των επίκτητων 

χαρακτηριστικών.  Στη Γερμανία η πιο δημοφιλής εκδοχή ήταν αυτή που 

πίστευε στην καθοδήγηση της εξέλιξης από μια μεταφυσική εσωτερική 

δύναμη. Αυτήν την άποψη είχαν υιοθετήσει πολλοί αναγνωρισμένοι 

βιολόγοι και κορυφαίοι φιλόσοφοι για αυτό ο Βάισμαν που  

αντιστεκόταν στην αποδοχή μιας τέτοιας θεωρίας, προσπάθησε να μη τη 

γελοιοποιήσει αλλά να την απορρίψει δείχνοντας πως ήταν ασυνεπής με 

τα τότε γνωστά δεδομένα και επιπλέον δεν μπορούσε να αποδειχθεί μέσα 

από πειράματα. Η δεύτερη εξελικτική εκδοχή υποστήριζε την 

«προέλευση νέων τύπων και οργάνων μέσα από μεγάλα άλματα» δηλαδή 

τις απότομες αλλαγές ενός είδους. Η θεωρία αυτή ερχόταν σε μεγάλη 

αντίθεση με την βαθμιαία εξέλιξη που υποστήριζε ο Δαρβίνος. Όπως 

δήλωσε ο Βάισμαν: 

«Ο απότομος μετασχηματισμός ενός είδους είναι αδιανόητος, επειδή 

θα καθιστούσε το είδος ανίκανο να επιβιώσει».  

Επίσης μελετώντας τους οργανισμούς μπορούσε να παρατηρήσει τις 

σταδιακές μεταβολές για την κατάλληλη προσαρμογή ενός είδους στο 

περιβάλλον του. Έτσι ο Βάισμαν κατάφερε να δείξει την απιθανότητα και 

της δεύτερης εξελικτικής θεωρίας ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το 

έργο του Δαρβίνου.      
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 Η ζωή του Κάρολου Δαρβίνου είναι συνυφασμένη με το έργο του, 

και ειδικότερα με την θεωρία της εξέλιξης. Ταξιδεύοντας  με το Beagle, 

μελετώντας την χλωρίδα και την πανίδα της Νότιας Αμερικής αλλά και 

δεχόμενος επιρροές από άλλους, συγκρότησε την θεωρία της Φυσικής 

Επιλογής. Η θεωρία αυτή προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, ιδιαίτερα από 

την Καθολική Εκκλησία. Παρόλα αυτά, η «Δαρβινική Θεωρία» έγινε 

αποδεκτή και αποτελεί και σήμερα τον βασικό άξονα της εξελικτικής 

σκέψης στις επιστήμες της ζωής. Ελπίζουμε μέσα από την εργασία μας 

να σας δώσαμε επαρκή στοιχεία  πληροφορίες για τον σχηματισμό μιας 

γενικής εικόνας της ζωής και του έργου του Κάρολου Δαρβίνου.  
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