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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
Ίζσο θαίλεηαη πεξίεξγν λα απνθαζίδεηο λα θάλεηο δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζηα πελήληα
ζνπ ρξφληα.
Αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη. ηε δσή ζπλαληάο αλζξψπνπο εκπλεπζκέλνπο
πνπ ζε βάδνπλ ζηελ πεξηπέηεηα ηεο γλψζεο θαη ηεο έξεπλαο. Καη βέβαηα ε ηαηξηθή,
πνπ έρεη ζαλ θχξην αληηθείκελν κειέηεο ηελ πεξηπέηεηα ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ επηβίσζε ηνπ αλάκεζα ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θαη πνιιέο θνξέο ερζξηθφ πεξηβάιινλ, είλαη έλα πεδίν αραλέο θαη ζπλάκα γνεηεπηηθφ.
Μεηά απφ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο γηα ηξηάληα ζπλερή ρξφληα ζηελ πξψηε γξακκή απφ
γηαηξφο ζηνπο πεδνλαχηεο, αγξνηηθφο γηαηξφο, εηδηθεπφκελνο γηαηξφο ζηελ παζνινγία,
ζηελ θαξδηνινγία (κε ηηο αληίζηνηρεο εθεκεξίεο θαη ζηελ κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο) ζηε ζπλέρεηα ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε (λπθηεξηλέο θιήζεηο, αζζελείο ζην
ζπίηη ζε ηειηθά ζηάδηα), αλαδχεηαη έλα ηεξάζηην εξσηεκαηηθφ: γηαηί;
Γηαηί πξέπεη ν άλζξσπνο λα έρεη κηα πνξεία αλάκεζα ζε αξξψζηηεο, αγσλίεο, θφβνπο,
αλαπεξίεο, ςπρηθέο θαη ζσκαηηθέο δηαηαξαρέο κέρξη λα ηειεηψζεη ηελ πνξεία ηνπ;
Πνηεο δπλάκεηο θαη πνηνη λφκνη θαη κε πνην ηξφπν «κνηξάδνπλ» ηελ πγεία, ηελ αξξψζηηα, ηελ δπζηπρία, ηελ επηπρία;
Έηζη απνθάζηζα λα κπσ ζηνλ ζαπκαζηφ θφζκν ηεο έξεπλαο παξαθηλνχκελνο απφ θίινπο εξεπλεηέο ζε απηφ ην ππέξνρν ηαμίδη.
Δδψ ινηπφλ αηζζάλνκαη ηελ νπζηαζηηθή ππνρξέσζε λα επραξηζηήζσ ηνπο εκπλεπζηέο
θαη ηνπο ζπληαμηδηψηεο.
Καη πξψηα απφ φινπο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή Γηάλλε Γαξδέληα γηα φιε
ηνπ ηελ ζπκπαξάζηαζε θαη βνήζεηα. Δπίζεο γηαηί ε βαζηθή ηδέα ζχλδεζεο ηεο νιηζηηθφηεηαο, ηεο πινχζηαο εηθφλαο, ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο κε ηελ νκνηνπαζεηηθή ήηαλ
δηθή ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν θαζεγεηήο Γηψξγνο Βπζνχιθαο θξάηεζε κε εμαηξεηηθή αθξίβεηα θαη δηαχγεηα ηηο γλψζεηο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο θαη καο ηηο κεηέθεξε κε
φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο.
κσο ζεκαληηθή βνήζεηα θαη ζπκπαξάζηαζε βξήθα ζε πνιινχο ζπλεξγάηεο θαη θίινπο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ζηε χξν.
Ο αεηθίλεηνο Αξγχξεο Αξλέιινο πνπ κε ελζνπζηαζκφ κε βνήζεζε λα αληηιεθζψ ηα
λέα εξγαιεία κειέηεο. Ζ Σδέλε Γαξδέληα αθνχξαζηε ζηελ αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο
θαη άιισλ ζηνηρείσλ ήηαλ δηαζέζηκε ζρεδφλ φιν ην 24σξν. Ζ βνήζεηα ηνπ Θσκά
πχξνπ κε ηνχο αξρηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ έβαιε ζην δηδαθηνξηθφ κνπ ήηαλ
ζεκαληηθή. Ο Μφδεζηνο ηαπξάθεο πάληα πξφζπκνο λα βνεζήζεη ζε πνιιά πξνβιήκαηα θαη ν Μπάκπεο Αιηθέξεο ρακνγειαζηφο αληηκεηψπηδε φιεο ηηο δπζθνιίεο ηεο
λέαο ηερλνινγίαο πνπ ζπλαληνχζα.
Σέινο νη ζπλεξγάηεο, δηδάζθνληεο θαη νη καζεηέο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ ζηελ Κιαζζηθή Οκνηνπαζεηηθή ήηαλ πνιιέο θνξέο ζπληαμηδηψηεο θαη ζπκπαξαζηάηεο ζηελ πξνζπάζεηα κνπ. Ηδηαίηεξα φκσο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ, ηνλ
Θέκε Οηθνλνκίδε, ηνλ Γηψξγν Παπαθηιίππνπ, ηνλ Κψζηα Σζηηηλίδε θαη ηνλ Βαζίιε
Φσηηάδε.
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ηε ζχληξνθν ηεο δσήο κνπ Ρίηα,
πνπ ρσξίο ηελ βνήζεηα ηεο
θαη ηελ ζπλερή ζπκπαξάζηαζε ηεο
πνιιά πξάγκαηα δελ ζα είρα θάλεη
θαη δελ ζα είρα δεη
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Ο πξνβιεκαηηζκφο μεθίλεζε πξηλ αξθεηά ρξφληα.
Οη ζεξαπείεο ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο είλαη αδηακθηζβήηεηα πνιχ απνηειεζκαηηθέο
ζηηο νμείεο θαηαζηάζεηο φπνπ είλαη ζαθήο ε ζρέζε αηηίαο αηηηαηνχ.
Δπίζεο πξνζθέξεη ζηα ηειηθά ζηάδηα ησλ λνζεκάησλ φπνπ ε παξεγνξεηηθή δξάζε
θαξκάθσλ θαη ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ αλαθνπθίδνπλ ηνλ αζζελή.
Αιιά παξακέλεη έλα εξψηεκα κε ηα ρξφληα λνζήκαηα, πνπ ζπλήζσο δηαηεξνχληαη
απφ ηελ αληίδξαζε ηνπ ακπληηθνχ ζπζηήκαηνο, δηαηεξψληαο έηζη κηα ρξφληα θιεγκνλή κε επηπηψζεηο ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ.
Τπάξρεη φκσο ν πξνβιεκαηηζκφο απφ ηηο θπζηθέο θαη ρεκηθέο πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο αιιά θπξίσο ηηο ςπρηθέο επηδξάζεηο θαη δηεξγαζίεο πνπ εθθξάδνληαη πνιιέο
θνξέο κε ηελ εθδήισζε ζνβαξψλ αζζελεηψλ ή ζσκαηηθψλ ελνριεκάησλ.
ηελ θιαζζηθή ηαηξηθή ηα αδηέμνδα πνπ πξνέθπςαλ απφ απηή ηελ αδπλακία εθαξκνγήο ηεο νιηζηηθήο ζεψξεζεο ηνπ νξγαληζκνχ αληί λα σζήζνπλ ηελ ηαηξηθή ζθέςε ζε
κηα ζπλνιηθφηεξε ζεψξεζε ηνπ νξγαληζκνχ νδήγεζαλ ζηελ δηάζπαζε ηεο ηαηξηθήο
ζε δηάθνξεο εηδηθφηεηεο νη νπνίεο ζπλεπηθνπξνχκελεο απφ ηελ ζεακαηηθή εμέιημε ηεο
ηερλνινγίαο, θαζήισζαλ ηελ ηαηξηθή ζθέςε ζε θαζαξά ηερλνινγηθφ επίπεδν ζεσξψληαο ηνλ νξγαληζκφ σο κηα κεραλή πνπ πξέπεη λα επηδηνξζψλνληαη ηα επί κέξνπο πάζρνληα ηκήκαηα.
Παξφιν πνπ θαη ζηελ θιαζζηθή ηαηξηθή αλαθέξεηαη ε νιηζηηθφηεηα, δελ θαηάθεξε λα
μεπεξάζεη ηελ νκνηφζηαζε, απηή πνπ πεξηέγξαςε ν Ganong, δειαδή δηεξγαζίεο θπβεξλεηηθήο α΄ ηάμεο.
Οη αλαθαιχςεηο ζην ρψξν ζηεο βηνινγίαο ηα ηειεπηαία 80 ρξφληα δελ θαηάθεξαλ λα
ελζσκαησζνχλ ζηελ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο αιιά νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθέο αλαθαιχςεηο ζε θπηηαξηθφ θαη κνξηαθφ επίπεδν. Έηζη ν αζζελήο ρξεηάδεηαη πιένλ θαξδηνιφγν,
παζνιφγν, λεπξνιφγν, ςπρίαηξν, δηαηξνθνιφγν θιπ θαη δεθάδεο κεραλήκαηα πνπ ζα
έρνπλ αληηθεηκεληθά επξήκαηα θαη επηβεβαίσζε ησλ ηειηθψλ δηαγλψζεσλ.
Απφ ηε κεζνδνινγία απηή μέθπγε ε ςπρνζσκαηηθή ηαηξηθή φπνπ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ησλ δηαθφξσλ λνζεκάησλ κε ζσκαηηθέο εθδειψζεηο ρσξίο φκσο θαλέλα αμηφινγν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν.
Έηζη άξρηζε ε αλαδήηεζε ελφο ζπζηήκαηνο κειέηεο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ λα ιακβάλεη
ππφςε ηνπ ηελ ζπλνιηθή αληίδξαζε κε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηεο.
ε απηά ηα θιηληθά αδηέμνδα ε παξνχζα δηαηξηβή απνπεηξάηαη λα πξνζδηνξίζεη δηεμφδνπο θαη ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο.
Έλαο βαζηθφο ρψξνο νιηζηηθνχ ζεξαπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ν νπνίνο ππάξρεη απφ 200
ρξφληα είλαη ε θιαζζηθή νκνηνπαζεηηθή. Ο ηξφπνο δξάζεο ηεο νκνηνπαζεηηθήο παξφιν πνπ έρεη επηβεβαησζεί απφ πνιπάξηζκεο θιηληθέο1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
, , , , , , , , , , θαη πεηξακαηηθέο κειέηεο δελ έρεη θαηαζηεί δπλαηφλ
αθφκα λα εξκελεπηεί πιήξσο.
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Δπίζεο είλαη αμηνζεκείσην φηη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, ζπζηήλεη απφ πνιιά ρξφληα ηελ ελζσκάησζε ηεο Οκνηνπαζεηηθήο ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο ησλ
θξαηψλ κειψλ, γηα θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ αζζελεηψλ25, 26. Γηα ηελ
Δπξψπε ην θέληξν πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, είλαη ην
θξαηηθφ Παλεπηζηήκην ηνπ Μηιάλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ε έδξα ηεο Βηνθιηκαηνινγίαο,
Βηνηερλνινγίαο θαη Φπζηθήο Ηαηξηθήο27.
Ζ βαζηθή ηδέα ζχλδεζεο ηεο νιηζηηθφηεηαο θαη ηεο πινχζηαο εηθφλαο θαη ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο κε ηελ νκνηνπαζεηηθή ήηαλ ηνπ θαζεγεηή Γηάλλε Γαξδέληα. Απφ ηελ
άιιε πιεπξά ν θαζεγεηήο Γηψξγνο Βπζνχιθαο θξάηεζε κε εμαηξεηηθή αθξίβεηα θαη
δηαχγεηα ηηο γλψζεηο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο θαη ηηο εκπινχηηζε κε ιεπηέο παξαηεξήζεηο
θαη επαλαπξνζδηφξηζε ηεο αμίεο ηεο θιαζζηθήο νκνηνπαζεηηθήο κε ηηο παξαηεξήζεηο
θαη ηελ δηδαζθαιία ηνπ.
ηελ παξνχζα δηαηξηβή παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο θαη εηζάγνληαη λέεο έλλνηεο ζην ρψξν ηεο ηαηξηθήο, πέξα απφ ηηο απιέο βηνρεκηθέο παξαηεξήζεηο φπσο ε έλλνηα ηνπ αλνηθηνχ ζπζηήκαηνο, ε θπβεξλεηηθή α΄θαη β΄ηάμεο, ε απηνπνίεζε νη αλαδπφκελεο ηδηφηεηεο, ε εμέιημε, ε γλσζηαθή δηαδηθαζία, ε νξγάλσζε ησλ
πνιππινθφηεξσλ νξγαληζκψλ θαη πξνρσξάεη ζηελ δηαηχπσζε λέσλ ελλνηψλ.
θνπφο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είλαη λα δψζεη επηζηεκνληθφ ππφβαζξν ζε απηή
ηελ θαηαγξαθή ησλ ιεπηνκεξέζηαησλ εηθφλσλ ησλ αζζελψλ (rich picture) θαη λα
πξνηείλεη έλα λέν κνληέιν θπζηνινγίαο θαη παζνινγίαο ζην ρψξν ησλ νιηζηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ ζπζηεκάησλ.
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πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θεθαιαίσλ ηεο δηαηξηβήο
Ζ αλάπηπμε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο γίλεηαη ζε 9 θεθάιαηα.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ
ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ηαηξηθέο εθαξκνγέο πνπ είλαη ην απνηέιεζκα
ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο. Αληίζεηα ε επηζηεκνινγία ηεο ηαηξηθήο δελ αθνινχζεζε ηελ εμέιημε ησλ άιισλ επηζηεκψλ (βηνινγία, καζεκαηηθά, θπζηθή θιπ) θαη παξέκεηλε ζηελ κεραληθή εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερληθψλ αλαθαιχςεσλ.
ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ν πξνβιεκαηηθφο ρψξνο κε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ λνζεκάησλ πνπ είλαη ζρεδφλ πάληα πνιππαξαγνληηθά δελ είλαη δπλαηφλ λα κειεηεζεί
κε ηα εξγαιεία ηεο ηαηξηθήο πνπ είλαη απιέο κεηξήζεηο θαη ζπζρεηίζεηο. Τπάξρεη πιεζψξα κειεηψλ φπνπ θαη θαηαδεηθλχεηαη απηφ ην αδηέμνδν.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΚΔΦΖ: ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΤΝΘΔΖ
Πεξηγξάθεηαη ζε αδξέο γξακκέο πνην ήηαλ ην ζεσξεηηθφ-επηζηεκνινγηθφ θιίκα δηαθφξσλ αληηιήςεσλ ζε δηάθνξεο επνρέο πνπ νδήγεζε ζηαδηαθά ζηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο θαη έγηλε δπλαηή ε αλάδπζε κηαο λέαο ζεψξεζεο ηεο δσήο.
Ζ αδπλακία εξκελείαο ησλ βηνινγηθψλ θαηλνκέλσλ κε ηελ αλαγσγηζηηθή πξνζέγγηζε
νδήγεζε ζηελ αλαδήηεζε πνιππινθφηεξσλ εξγαιείσλ γηα ηελ κειέηε ησλ θαηλνκέλσλ ζηα έκβηα ζπζηήκαηα.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. ΔΝΝΟΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΝΟΖΖ, ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ
Απφ ην ζχλνιν ζηελ νξγάλσζε
ην θεθάιαην 3 πεξηγξάθνληαη ηα λέα εξγαιείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ κειέηε ησλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ.
Με ηελ επηζηεκνινγία πνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθή θξηηηθή εμέηαζε θαη αλάιπζε ησλ
αξρψλ, ησλ ππνζέζεσλ, ησλ νξίσλ θάζε επηζηήκεο, ην πξφβιεκα ηεο επηζηεκνληθήο
αιήζεηαο, θαζψο θαη ην πξφβιεκα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ επηζηήκεο θαη θηινζνθίαο,
έξρνληαη νη λέεο έλλνηεο λα πξνζηεζνχλ ζηελ κειέηε ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ.
Απηέο είλαη ηνπ αλνηθηνχ ζπζηήκαηνο πνπ βξίζθεηαη καθξάλ ηεο ηζνξξνπίαο, ε έλλνηα ηεο δνκήο θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ θαη ηέινο νη αλαδπφκελεο ηδηφηεηεο. Γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηέο πξέπεη λα γίλεηαη κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη ιακβάλνληαη
ππφςε νη λέεο αλαθαιχςεηο ζηνλ ρψξν ησλ άιισλ επηζηεκψλ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ
Απφ ηελ νξγάλσζε ζηελ πζηεκηθή Θεσξία
Παξνπζηάδεηαη ε πζηεκηθή Θεσξία πνπ είλαη ε δηεπηζηεκνληθή κειέηε ηεο ζεσξεηηθήο-αθεξεκέλεο- νξγάλσζεο ησλ θαηλνκέλσλ αλεμάξηεηα απφ ηελ δνκή θαη ηνλ ηχπν, ζην ρξφλν ή ζην ρψξν.
Πεξηγξάθνληαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ, νη βαζηθέο ηδηφηεηεο, νη
κεραληζκνί ειέγρνπ, ηα νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα, ηα απηφ-νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα,
θαη ε βηνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ θαλφλσλ ηεο ζπζηεκηθή πξνζέγγηζεο.
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5. Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΠΟΗΖΖ
Αλάπηπμε ηεο απηνπνίεζεο πνπ ζεκαίλεη «απηνδεκηνπξγία» θαη εθθξάδεη κία ζεκειηψδε δηαιεθηηθή ζρέζε κεηαμχ κνξθήο θαη ιεηηνπξγίαο.
Χο απηνπνηεηηθφ ζχζηεκα νξίδεηαη έλα ηεξαξρηθψο απηφ-νξγαλσκέλν ζχζηεκα, ηα
κέξε ηνπ νπνίνπ παξαζθεπάδνπλ ηα ζεκειηψδε ζπζηαηηθά πνπ απνηεινχλ ην ίδην ην
ζχζηεκα κε ζηφρν λα δηαηεξήζνπλ ζηαζεξή ηελ θαηάζηαζή ηνπ παξά ηηο πηζαλέο πεξηβαιινληηθέο κεηαβνιέο.
6. Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ
Ζ αλάδπζε λέσλ ηδηνηήησλ
Ζ εμέιημε πεξηγξάθεη ηελ αιιαγή ησλ θιεξνλνκνχκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο
πιεζπζκνχ απφ γελεά ζε γεληά. Σα ραξαθηεξηζηηθά θαζνξίδνληαη απφ ηελ έθθξαζε
ησλ γνληδίσλ πνπ αληηγξάθνληαη θαη κεηαθέξνληαη ζηελ επφκελε γεληά θαηά ηελ αλαπαξαγσγή. Μεηαιιάμεηο θαη άιιεο ηπραίεο αιιαγέο ζηα γνλίδηα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνθαιέζνπλ ηελ εκθάληζε λέσλ ή αιιαγκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, δηαθνξψλ
ζην γελεηηθφ πιηθφ, πνπ θιεξνλνκνχληαη ζηνπο νξγαληζκνχο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7. ΑΠΟ ΣΟΤ ΜΟΝΟΚΤΣΣΑΡΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΤ ΠΟΛΤΚΤΣΣΑΡΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ
Απφ ηνπο κνλνθχηηαξνπο νξγαληζκνχο ζηνπο πνιπθχηηαξνπο νξγαληζκνχο
Οξγάλσζε ησλ έκβησλ νξγαληζκψλ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8. ΝΔΤΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ - ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΔΗΣΟΣΖΣΑ ΣΟΤ
ΝΔΤΡΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ
Γλψζε θαη ζπλείδεζε
ην θεθάιαην 8 αλαιχνληαη θαη κειεηψληαη νη αλψηεξεο ιεηηνπξγίεο ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ.
Σν λεπξηθφ ζχζηεκα ζπκβάιιεη θαη ζπκκεηέρεη ζηε ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ ζαλ
κεραληζκφο πνπ δηαηεξεί κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα φξηα ηηο δνκηθέο κεηαβνιέο ηνπ νξγαληζκνχ κέζσ πνιιαπιψλ θπθισκάησλ αιιεινδηαπιεθφκελεο λεπξσληθήο δξαζηεξηφηεηαο, δνκηθά ζπλδεδεκέλεο κε ην πεξηβάιινλ- θαη φια απηά, κε ζθνπφ λα δηαηεξεζεί ζπλνιηθά ακεηάβιεηε ε νξγάλσζε ηνπ έκβηνπ φληνο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9. ΜΗΑ ΝΔΑ ΦΤΗΟΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΔΜΒΗΑ ΤΣΖΜΑΣΑ
Σέινο ζην θεθάιαην 9, πξνηείλεηαη ε ρξήζε θαη εθαξκνγή ησλ λέσλ εξγαιείσλ.
Με απηά πνπ αλαθέξζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα πξνθχπηεη ε αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο θπζηνινγίαο θαη ηεο παζνινγίαο ησλ έκβησλ νξγαληζκψλ θαη ζα
πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ σο αλνηθηά ζπζηήκαηα πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο.
Ζ Βαζηθή αξρή είλαη φηη θάζε νξγαληζκφο απνηειεί κηα αδηάζπαζηε νιφηεηα. Γελ
κπνξνχκε λα δηαρσξηζηεί ζε δηαθνξεηηθά κέξε θαζέλα απφ ηα νπνία λα νδεγεί ζε εηδηθέο αζζέλεηεο ή δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο. Γελ είλαη δπλαηφλ λα δηαηξεζεί κε θαλέλαλ ηξφπν, απφ θακία ζρέζε ή ζεξαπεία ρσξίο λα παξαβηάζνπκε βαζηθνχο λφκνπο.
Κάζε νξγαληζκφο απνηειεί κηα κνλαδηθή νληφηεηα, αθέξαηε θαη νινθιεξσκέλε, πνπ
ιεηηνπξγεί σο κία νιφηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη. ια ηα επίπεδα πγείαο ή αζζέλεηαο πξέπεη λα ηα δνχκε θάησ απφ απηφ ην πξίζκα. ην Βαζκφ πνπ
απνθιίλνπκε απφ απηή ηε ινγηθή, ζα βηψλνπκε δπζαξκνλία θαη αζζέλεηα.
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Με απηφ ην ζθεπηηθφ, αλαθέξνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο θιαζζηθήο νκνηνπαζεηηθήο
θαη φπσο αλαθέξεη ν Γηψξγνο Βπζνχιθαο ίζσο απνηειεί ην απνηειεζκαηηθφηεξν θπζηθφ ζεξαπεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ππάξρεη ζήκεξα γηα ηηο νμείεο θαη ηηο ρξφληεο παζήζεηο.
Ζ νπζία ηεο χπαξμεο ηνπ αζζελή ζρεηίδεηαη απφιπηα µε ηηο αλψηεξεο πεξηνρέο ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο λφεζεο θαη εδψ ε εκπινθή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αζζελή
είλαη νπζηαζηηθή, έηζη πνπ ε κειέηε ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ δελ κπνξνχλ λα απνζπλδεζνχλ. Σέηνηεο δηαηαξαρέο, θαζψο θαη ε πεξηγξαθή θαη κειέηε ηνπο,
ζπλεπάγνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα µία λέα εηδηθφηεηα, ηελ νκνηνπαζεηηθή, γηαηί
αζρνιείηαη µε ην πξναηψλην πξφβιεκα ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζην κπαιφ, ην λνπ θαη ην
ζψκα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ

1.1

Πξνβιήκαηα ρακειήο θαη πςειήο πνιππινθφηεηαο

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ αζζελεηψλ είλαη απνηειεζκαηηθή ζηα ηειεπηαία ή ζηα πξνρσξεκέλα ζηάδηα φπνπ ε παξέκβαζε πιένλ είλαη ζαθήο θαη ζπλήζσο κεραληθή, φκσο ζηα
πξνεγνχκελα ζηάδηα ε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε είλαη κάιινλ ηπραία, πξνζσξηλή,
ζπκπησκαηηθή θαη νξηζκέλεο θνξέο επηδήκηα.
Σα ρξφληα λνζήκαηα, φπσο θαζνξίδεη θαη ην φλνκα ηνπο, έρνπλ κηα πνξεία πξνο κεγαιχηεξεο βιάβεο θαη ε λφζνο ζπλερίδεη λα εμειίζζεηαη.
Γηα λα ιχζνπκε απηφ ην πξφβιεκα, πξέπεη λα αλαζεσξήζνπκε αξθεηέο απφ ηηο γλψζεηο πνπ έρνπκε θαη λα αλαπηχμνπκε έλαλ άιιν ηξφπν ζθέςεο, πην νιηζηηθφ.
Οη ρακειήο πνιππινθόηεηαο κεραληζκνί (θπβεξλεηηθή πξώηεο ηάμεο) εξκελεχνπλ ην
πψο ιεηηνπξγεί ην ζψκα θαη πσο αλαπηχζζεηαη έλα λφζεκα ζε επίπεδν ρακειήο πνιππινθφηεηαο θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηνπ.
Οη πςειόηεξεο πνιππινθόηεηαο κεραληζκνί (θπβεξλεηηθή δεύηεξεο ηάμεο, ζπζηεκηθή
ζεσξία) πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ ηελ εκθάληζε ελφο λνζήκαηνο ζε πνιππινθφηεξν επίπεδν, ζε επίπεδν δνκηθήο ζχδεπμεο, νληνγέλεζεο θαη θπινγέλεζεο.
ηαλ γίλεη πξνζεθηηθή δηάθξηζε κεηαμχ πξνβιεκάησλ ρακειήο θαη πςειήο πνιππινθφηεηαο, πνιιά εξσηήκαηα ηεο βηνινγίαο θαη ηεο ηαηξηθήο, απνθηνχλ πεξηζζφηεξν
λφεκα.
Ζ θπβεξλεηηθή πξψηεο ηάμεο28 κπνξεί λα πεξηγξάςεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ελφο νξγαληζκνχ-ηελ θπζηνινγία ηνπ, ηελ βηνρεκεία ηνπ θαη ηελ θπζηνπαζνινγία ηνπ, θαζψο
επίζεο θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ απφ ηηο γελεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη κφλν έλα
ηκήκα ηνπ DNA.
Ζ θπβεξλεηηθή δεχηεξεο ηάμεο, ε ζπζηεκηθή, ε ζεσξία ηνπ ράνπο, ε απηνπνίεζε
θιπ., πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ γηαηί εκθαλίδεηαη έλα λφζεκα θαη ε εμέιημε απηήο ηεο δηαηαξαρήο.
Οη ρακειήο θαη πςειφηεξεο πνιππινθφηεηαο κεραληζκνί δελ είλαη ελαιιαθηηθέο επηινγέο- (φπσο ε θπβεξλεηηθή πξψηεο θαη δεχηεξεο ηάμεο29)-ρξεηάδνληαη θαη νη δχν
γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ εκθάληζε κηαο δηαηαξαρήο θαη γηα λα ηελ αληηκεησπίζνπκε.
Ζ θπβεξλεηηθή πξψηεο ηάμεο εξκελεχεη «πψο» θαη «ηη» γηα ηηο δνκέο θαη ηνπο κεραληζκνχο.
Ζ θπβεξλεηηθή δεχηεξεο ηάμεο θαη ζπζηεκηθή πξνζπαζνχλ λα απαληήζνπλ ζηα «γηαηί» γηα ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηελ δηαηαξαρή ηνπο.
Ζ πιεηνςεθία ηεο ηαηξηθήο έξεπλαο αλαδεηά ρακειήο πνιππινθφηεηαο κεραληζκνχο
(θπβεξλεηηθή πξψηεο ηάμεο) γηα ηε ιεηηνπξγία κεξψλ ηνπ ζψκαηνο ή γηα ηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν κία λφζνο δηαηαξάζζεη απηήλ ηε ιεηηνπξγία.
Σν άιιν κηζφ ηεο βηνινγίαο, απηφ πνπ πξνζπαζεί λα εμεγήζεη γηαηί ηα πξάγκαηα είλαη
έηζη θαη πψο έθζαζαλ λα είλαη έηζη, έρεη παξακειεζεί απφ ηελ ηαηξηθή.
Πξσηαξρηθφ έξγν ηεο θπζηνινγίαο είλαη λα αλαθαιχςεη ηη ζπλήζσο θάλεη θάζε φξγαλν.
ιν ην πεδίν ηεο βηνρεκείαο είλαη αθηεξσκέλν ζηελ θαηαλφεζε ησλ κεηαβνιηθψλ
κεραληζκψλ θαη ηνπ ξφινπ ηνπο.
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Αιιά ζηελ θιηληθή ηαηξηθή, ε αλαδήηεζε πνιππινθόηεξσλ εξκελεηώλ γηα ηηο
αζζέλεηεο δελ είλαη δπλαηόλ λα γίλεη γηαηί είλαη απαξαίηεηα δηαθνξεηηθά εξγαιεία γηα ηελ κειέηε ησλ πνιύπινθσλ βηνινγηθώλ ζπζηεκάησλ.
Ζ ηάμε θαη ην ράνο πεξηπιέθνληαη µε δπλακηθφ θαη κπζηεξηψδε ηξφπν. Μέζα ζηα
ιίγα ηειεπηαία ρξφληα, ε πξνζπάζεηα λα απνθαιπθζεί ε ζπλχθαλζή ηνπο νδήγεζε
ηνπο επηζηήκνλεο ζε κηα λέα αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο30.
Απηή ε αληίιεςε, πνπ εκπεξηέρεη εθπιεθηηθέο ηδέεο γηα ηελ νιφηεηα ηεο θχζεο, θαηέζηεζε ππνρξεσηηθή ηελ επαλεμέηαζε κεξηθψλ απφ ηηο βαζηθφηεξεο ππνζέζεηο ηεο
επηζηήκεο.
Ο θφζκνο πνπ παξαδνζηαθά πξνζδηνξίδεη ε επηζηήκε ήηαλ έλαο θφζκνο ζρεηηθά απιντθφο. Οη εμηζψζεηο θαη νη ζεσξίεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ πεξηζηξνθή ησλ πιαλεηψλ,
ηελ άλνδν ηνπ λεξνχ ζε έλα ζσιήλα, ηελ ηξνρηά κηαο µπάιαο ή ηε δνκή ηνπ γελεηηθνχ θψδηθα πεξηθιείνπλ θαλνληθφηεηα θαη ηάμε, βεβαηφηεηα σξνινγηαθνχ κεραληζκνχ, γλσξίζµαηα πνπ θαηαιήμακε λα ηα ζπλδένπκε µε ηνπο λφκνπο ηεο θχζεο. Οη
επηζηήκνλεο έρνπλ απφ θαηξφ παξαδερηεί, θπζηθά, πσο έμσ απφ ην εξγαζηήξην ν
θφζκνο µαο ζπάληα είλαη ηφζν επθιείδεηνο φζν θαίλεηαη ζηνλ θαζξέθηε απηψλ ησλ
λφκσλ, κέζα απφ ηνλ νπνίν παξαηεξνχκε ηε θχζε.
Ζ δηαηαξαρή, ε µε θαλνληθφηεηα θαη ε µε πξνβιεςηκφηεηα ππάξρνπλ παληνχ, πάληνηε φκσο θαηλφηαλ ηθαλνπνηεηηθφ λα ππνζέηνπκε φηη απηά ήηαλ «ζφξπβνο», µηα πεξηπινθή πνπ πξνέθππηε απφ ηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν ζπλδπάδνληαη ηα πξάγµαηα ζηνλ αιεζηλφ θφζµν. Γηα λα ην ζέζνπµε δηαθνξεηηθά, πηζηεπφηαλ φηη ην ράνο είλαη ην
απνηέιεζµα µηαο πνιππινθφηεηαο ε νπνία ζηε ζεσξία µπνξνχζε λα αλαιπζεί ζηα
ζπζηαηηθά ηεο πνπ βξίζθνληαη ζε ηάμε.
Οη αθαλφληζηεο επηθάλεηεο θαξδηάο, εληέξσλ, πλεπκφλσλ θαη εγθεθάινπ έρνπλ
παξφµνηα ραξαθηεξηζηηθά µε ην ηεξάζηην ζχλνιν ησλ άιισλ νξγαληθψλ δνµψλ πνπ
ζθεπάδνπλ ηνλ πιαλήηε µε ηξφπνπο µε επηδερφµελνπο επθιείδεηα πεξηγξαθή.
«Σα πεξηζζφηεξα βηνινγηθά ζπζηήµαηα, θαζψο θαη πνιιά θπζηθά ζπζηήµαηα, είλαη
αζπλερή, αλνκνηνγελή θαη αθαλφληζηα31», ηνλίδνπλ ν Bruce West, θπζηθφο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Καιηθφξληαο θαη ν Ary Goldberger, θαζεγεηήο ζηελ Ηαηξηθή ρνιή
ηνπ Υάξβαξλη, ζε έλα άξζξν ηνπο ζην American Scientist. Καη νη δχν ζπγθαηαιέγνληαη ζηνλ απμαλφµελν αξηζµφ επηζηεκφλσλ πνπ δηακνξθψλνπλ µηα ηνικεξή λέα άπνςε: «Ζ µεηαβιεηή, πνιχπινθε δνµή θαη ε ζπµπεξηθνξά ησλ δσληαλψλ ζπζηεµάησλ
θαίλνληαη εμίζνπ πηζαλφ λα πξνζεγγίδνπλ ην ράνο φζν θαη λα ζπγθιίλνπλ ζε θάπνηα
θαλνληθή µνξθή.»
Υάνο, µε θαλνληθφηεηα, µε πξνβιεςηµφηεηα. Θα µπνξνχζε λα αιεζεχεη φηη απηά ηα
πξάγκαηα δελ είλαη απιψο ζφξπβνο αιιά έρνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο λφµνπο; ε απηφ θαηαιήγνπλ νη επηζηεκνληθέο κειέηεο. Γειαδή νη παξάμελνη λφµνη ηνπ ράνπο βξίζθνληαη πίζσ απφ πνιιά (αλ φρη απφ ηα πεξηζζφηεξα) πξάγµαηα πνπ ζεσξνχµε ζεµαληηθά
ζηνλ θφζµν µαο: ηνπο παικνχο ηεο αλζξψπηλεο θαξδηάο θαη ηηο αλζξψπηλεο ζθέςεηο,
αθφµε θαη ηελ πξνέιεπζε θαη εμέιημε ηεο ίδηαο ηεο δσήο32.
Ζ πεξηνρή απφ ηε κηα πιεπξά φπνπ ηάμε απνδηνξγαλψλεηαη ζε ράνο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ην ράνο δεµηνπξγεί ηάμε θαη, ηέινο, ζηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν απηψλ ησλ
θφζµσλ- ζπµβάιινπλ ζην λα µεηαηνπίδεηαη ε πξνζνρή απφ ηα πνζνηηθά γλσξίζµαηα
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ησλ δπλαµηθψλ ζπζηεµάησλ ζηηο πνηνηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο. Σφζν ζηηο δχν πιεπξέο
φζν θαη ζην θέληξν, παξνπζηάδεηαη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηα ζχλνξα ησλ
επηζηεµνληθψλ θιάδσλ: µαζεµαηηθνί µειεηνχλ βηνινγηθά ζπζηήµαηα, θπζηθνί αζρνινχληαη µε πξνβιήµαηα ηεο λεπξνθπζηνινγίαο, λεπξνθπζηνιφγνη ζηεξίδνληαη ζηα
µαζεµαηηθά. πρλά, θνηλφ ηνπο εξγαιείν είλαη ν ππνινγηζηήο, µε ηνλ νπνίν νη εξεπλεηέο ηνπ ράνπο, µέζσ επαλαιεπηηθψλ µεζφδσλ, µειεηνχλ εμηζψζεηο, φπσο νη
ρεµηθνί ζπλδπάδνπλ αληηδξαζηήξηα, ρξψµαηα θαη ζρήµαηα πνπ παξηζηάλνπλ
αξηζµνχο ζηηο νζφλεο ησλ ηεξµαηηθψλ. Σέηνηεο αθεξεµέλεο αιιά εμαηξεηηθά δσληαλέο µνξθέο έρνπλ ζπληειέζεη ζηελ αλάδπζε απξνζδφθεησλ ηδεψλ ζρεηηθά µε ηνλ
ηξφπν µεηαβνιήο ηεο πνιππινθφηεηαο33.
1.2

Ζ ηαηξηθή πξφνδνο θαη νη ηαηξηθέο αλαθαιχςεηο

Ζ ηαηξηθή έρεη θάλεη ηεξάζηηα άικαηα πξνφδνπ ηα ηειεπηαία εθαηφ ρξφληα. Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο βνήζεζε ζηελ θαιχηεξε γλψζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ.
Ζ αλαιπηηθή ζθέςε καδί κε ηελ ηερλνινγία νδήγεζαλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξσπίλνπ νξγαληζκνχ.
Έηζη γλσξίδνπκε ηνπο θπζηνινγηθνχο κεραληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο θαζψο θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο κεραληζκνχο ζηηο δηάθνξεο αξξψζηηεο. Δπί
πιένλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο πςειήο ηερλνινγίαο γηα ηελ δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ησλ
δηαθφξσλ παζήζεσλ έρνπλ επηηεπρζεί ηεξάζηηα άικαηα ζηελ αληηκεηψπηζε ηφζν ησλ
ζπκπησκάησλ φζν θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ ζε ρξφληεο
παζήζεηο.
Μεξηθέο απφ ηηο αλαθαιχςεηο πνπ έγηλαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
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Πίλαθαο 1. εκαληηθέο εθαξκνγέο ηεο ζύγρξνλεο ηαηξηθήο
1941
1944
1946
1947
1948
1949
1949
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1967
1969
1970
1973
1979
1984
1987
1996
1998

Αλαθάιπςε ηνπ «Pap test»
Αηκνδηάιπζε ζηελ ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα
Γεληθή Αλαηζζεζία κε θνπξάξν
Αθηηλνζεξαπεία (γξακκηθφο επηηαρπληήο)
Δλδνθζάικηνη θαθνί ζηνλ θαηαξξάθηε
Κνξηηδφλε
Θεξαπεία ηεο θπκαηίσζεο κε ηξεπηνκπθίλε θαη PAS
Γεκηνπξγία κνλάδσλ εληαηηθήο ζεξαπείαο κεηά ηελ επηδεκία πνιηνκπειίηηδαο
Υισξνπξνκαδίλε γηα ηελ ζεξαπεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο
«Υεηξνπξγηθφ» κηθξνζθφπην Zeiss
Δγρείξεζε αλνηθηήο θαξδηάο
Καξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγφλεζε
Αλαθάιπςε ηνπ παξάγνληα VIII (Factor VIII) ηεο αηκνξξνθηιίαο
Υξήζε ηνπ ελδνζθνπίνπ
Αληηζπιιεπηηθά ράπηα
Levodopa γηα ηε λφζν ηνπ Parkinson
Αληηθαηάζηαζε ηεο θαη’ ηζρίνπ άξζξσζεο
Μεηακφζρεπζε λεθξνχ
Ανξηνζηεθαληαία παξάθακςε (by pass)
Πξψηε κεηακφζρεπζε θαξδηάο
Πξνγελλεηηθή δηάγλσζε ηνπ ζπλδξφκνπ Down
Νενγληθή ΜΔΘ
Αμνληθή ηνκνγξαθία (Computer Tomography)
Αγγεηνπιαζηηθή ηεθαληαίσλ
Αλαθάιπςε ηνπ Διηθνβαθηεξίδηνπ
Θξνκβφιπζε ζε θαξδηαθά επεηζφδηα
Σξηπιή ζεξαπεία γηα ην AIDS
Viagra γηα ηε ζεξαπεία ηελ ζηπηηθήο αληθαλφηεηαο

ιεο απηέο νη αλαθαιχςεηο έρνπλ θνηλά ζεκεία κεηαμχ ηνπο φηη ππάξρεη κεγάιε
ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη επηιχνπλ πξνβιήκαηα ρακειήο πνιππινθφηεηαο.
Γειαδή, επεηδή γλσξίδνπκε πνιχ θαιά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ παζήζεσλ γλσξίδνπκε
πνπ θαη πφηε είλαη ε θαηαιιειφηεξε ζηηγκή λα παξέκβνπκε γηα ηελ απνθαηάζηαζε
ηεο θπζηθνρεκηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ νξγαληζκνχ.
ζνλ αθνξά ηεο ρξφληεο παζήζεηο ε νπζηαζηηθή παξέκβαζε είλαη ε απνθαηάζηαζε
ηεο κεραληθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο φηαλ είλαη πξνρσξεκέλεο νη αιινηψζεηο θαη ε θαηαζηξνθή ησλ ηζηψλ.
Ζ ηαηξηθή επηθέληξσζε ηελ έξεπλα ηεο κφλν ζηε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ ησλ δηαθφξσλ παζήζεσλ θαη έρεη άκεζα αλαθνπθηζηηθά απνηειέζκαηα ζηα πξνρσξεκέλα
ζηάδηα ησλ παζήζεσλ θαη κπνξεί ελδερνκέλσο λα επηβξαδχλεη ηελ εμέιημε.
Έηζη δπζηπρψο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα αλαηξνπήο κίαο ρξφληαο λφζνπ παξά κφλν κε
ηελ επηβξάδπλζε ηεο εμέιημεο ηεο θαη κε ζπλεπαθφινπζν ηηο δηάθνξεο παξελέξγεηεο
θαη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο34 θαη ζηηο ΖΠΑ ε ηξίηε αηηία
ζαλάηνπ είλαη ε ηαηξνγελήο λνζεξφηεο φπσο αλαθέξεη ζε έλα αξζξν ηνπ
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ζην πεξηνδηθφ Journal of the American Medical Association (JAMA), ν Dr. Starfield
απνθαιχπηεη κηα άιιε πιεπξά ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
Πίλαθαο 2. Ιαηξνγελήο λνζεξόηεο
106,000
80,000
45,000
12,000
7,000
250,000

παξελέξγεηεο θαξκάθσλ
λνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο
δηάθνξα ιάζε
κε απαξαίηεηεο επεκβάζεηο
ιάζε ζηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ ζην λνζνθνκείν
πλνιηθφο αξηζκφο ζαλάησλ απφ ηαηξνγελείο αηηίεο

Απηφ πνπ πξνθχπηεη σο ζπκπέξαζκα είλαη ε έιιεηςε νξγάλσζεο θαη θπξίσο ε έιιεηςε ζθέςεο γηα φια ηα ζηάδηα κηαο πάζεζεο, ηνπο αληηδξαζηηθνχο κεραληζκνχο θαη
ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ έκβηνπ ζπζηήκαηνο.
ιε ε γλψζε εμαληιείηαη ζηνπο θπζηνπαζνινγηθνχο κεραληζκνχο ηεο νκνηφζηαζεο
(θπβεξλεηηθή πξψηεο ηάμεο). Γλσξίδνπκε θαιά πσο γίλεηαη κηα πάζεζε αιιά δελ
γλσξίδνπκε γηαηί γίλεηαη.
Δπίζεο παξακέλνπλ 2 εξσηήκαηα:
1. Γηαηί ππάξρεη απηή ε απμεκέλε λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα ζηηο αλεπηπγκέλεο
ρψξεο;
2. Ση θφζηνο πιεξψζακε γηα ηελ κεζνδνινγία απφθηεζεο απηψλ ησλ γλψζεσλ;
Ζ κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ε θαηαζηξνθή ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ε αθαηάιιειε
δηαηξνθή, νη θαθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε κεηαλάζηεπζε, ε θηψρεηα, ε θνηλσληθή απνκφλσζε είλαη πνιχ ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ παζήζεσλ.
Παξόιν πνπ ππάξρνπλ πνιιέο δεκνζηεπκέλεο κειέηεο όπνπ δηαθαίλεηαη ε έιιεηςε ζπλνρήο ησλ δηαθόξσλ θαηλόκελσλ κε ηελ θιαζζηθή ηαηξηθή ζθέςε, δελ έρεη
γίλεη πξνζπάζεηα λα βξεζεί έλα λέν ελλνηνινγηθό πιαίζην γηα ηελ εξκελεία ησλ
δηαθόξσλ βηνινγηθώλ θαηλόκελσλ.
1.3

Πξνβιεκαηηζκφο απφ ηηο ηαηξηθέο κειέηεο

ε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο δηαηξνθή, άζθεζε, θάπληζκα, νηλφπλεπκα, AIDS θαη ε
πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ, γίλεηαη πξνζπάζεηα παξέκβαζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο δπηηθέο
ρψξεο κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ σο κνλαδηθψλ ή θχξησλ ππαίηησλ γηα ηηο αζζέλεηεο.
Πεξίπνπ 40 ςπρηθέο λφζνη αλαγλσξίδνληαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1950, πεξηζζφηεξεο απφ
400 είλαη ζήκεξα θαη δηαξθψο απμάλνληαη! Παξάιιεια, δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη
πξνζπάζεηεο επαλαθνξάο ηεο ηαηξηθήο ζηνλ πξαγκαηηθφ ηεο ζθνπφ πνπ δελ είλαη βέβαηα ε κεηαηξνπή ηεο θνηλσλίαο ζε κηα απέξαληε ζεξαπεπηηθή θνηλφηεηα, αιιά ζηελ
νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αζζελεηψλ.
Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ παξεκβάζεσλ είλαη ακθίβνια. Αλ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ αθνινπζεί πξφγξακκα πγηεηλήο δηαηξνθήο, κε ζηφρν ηε γεληθή κέζε κείσζε
ηεο ρνιεζηεξφιεο θαηά 10%, ην θέξδνο δσήο, ζηνλ πιεζπζκφ επίζεο θαηαλεκεκέλν,
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δελ μεπεξλά ηνπο 25 κήλεο, ζε έλα πξνζδφθηκν επηβίσζεο 75 εηψλ. Παξφκνηα θαίλεηαη πσο είλαη ηα πξάγκαηα κε ηελ άζθεζε: 1 ψξα άζθεζε ελδερνκέλσο ζα παξαηείλεη
ηε δσή γηα 1 ρξφλν επίζεο -αλ δελ ηελ ηεξκαηίζεη πξφσξα. Δμάιινπ, ν «εθεπξέηεο»
ηνπ ηδφθηλγθ, ν James Fixx35, πέζαλε θάλνληαο ηδφθηλγθ, ζηα 52 ηνπ. Σα γεληθά νθέιε απφ ηελ άζθεζε (αθαηξνπκέλσλ ησλ θηλδχλσλ) πνπ αθνξνχλ ζηε ζσκαηηθή θαη
φρη κφλν επεμία, είλαη δήηεκα γηα ην νπνίν ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη θαζέλαο κφλνο
ηνπ θαη βέβαηα κε ηαηξηθέο νδεγίεο θαη ρσξίο απηαξρηθέο παξεκβάζεηο.
Σν AIDS έδσζε ίζσο ηε κεγαιχηεξε επθαηξία θαίξηαο παξέκβαζεο ζηελ απνιχησο
πξνζσπηθή δσή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, σζηφζν, ην AIDS απνδείρηεθε έλα επηδεκηνινγηθφ ιάζνο36. Αλ ςάμνπκε ηα άθζνλα δεδνκέλα, ε αιήζεηα είλαη φηη κεηαμχ αλζξψπσλ κε ζπλήζεηο εηεξνθπιηθέο ζρέζεηο, ρσξίο δειαδή ζρέζεηο κε ηηο γλσζηέο νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ, ν θίλδπλνο είλαη δελ είλαη ηφζν κεγάινο. Απφ ηα 17.000
θξνχζκαηα ζηελ Αγγιία έσο ην 1999 (15 ρξφληα απφ ηελ αλαθάιπςε ηεο λφζνπ) κφλνλ 171 πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη ζπλέβεζαλ κεηαμχ αλζξψπσλ κε
ζπλήζε εξσηηθή δσή, επί ζπλφινπ 60 εθαη. πιεζπζκνχ θαη γηα έλα απξνζδηφξηζην
αξηζκφ εθαηνκκπξίσλ ζεμνπαιηθψλ επαθψλ. Ο θίλδπλνο, γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ, κνηάδεη λα είλαη κηθξφηεξνο θαη απφ απηφλ ελφο αεξνπνξηθνχ
αηπρήκαηνο ή ηνπ ζαλάηνπ απφ ηζίκπεκα κέιηζζαο.
Ζ πγεία είλαη έλαο ρψξνο ζηνλ νπνίν γίλεηαη επξεία, ελεκεξσηηθή ρξήζε ηεο ζηαηηζηηθήο. Ζ κεζνδεπκέλε ρξήζε ηεο ηαηξηθήο ζηαηηζηηθήο έρεη σο εμήο: πρλά δίλνληαη
ζηε δεκνζηφηεηα νη αξηζκνί, ηα πνζνζηά πνπ πεξηγξάθνπλ ηε ζπρλφηεηα κηαο λφζνπ
ζηνλ πιεζπζκφ θαη πψο απηά ηα πνζνζηά κεηαβάιινληαη (ζπλήζσο ρεηξνηεξεχνπλ)
εμαηηίαο δηαθφξσλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ. ηε ζπλέρεηα, νη αξηζκνί θαη ηα πνζνζηά,
αλεξκήλεπηα, απνηεινχλ ηελ επηζηεκνληθή βάζε ζεηξάο κέηξσλ, πξνιεπηηθψλ θαη
άιισλ, ηα νπνία θαιείηαη λα εθαξκφζεη ν πιεζπζκφο, ζπρλά ρσξίο εμαηξέζεηο. Κξχβεη, σζηφζν, νξηζκέλα κπζηηθά ε ζηξαηεπκέλε ηαηξηθή ζηαηηζηηθή, φπσο άιισζηε θαη
θάζε κνξθήο ζηξαηεπκέλε επηζηήκε θαη ηέρλε.
ηελ πεξίπησζε ηεο παρπζαξθίαο, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ πεξίθεκν Γείθηε
Μάδαο ψκαηνο, θαη απφ ηνπο ππέξβαξνπο θαη πάλσ, κέρξη ηελ παζνινγηθή παρπζαξθία, ζεσξήζεθε δεδνκέλε κηα ζπζρέηηζή ηεο κε παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο ν
δηαβήηεο θαη ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα. Πξηλ απφ θαηξφ, σζηφζν (δεκνζίεπζε ζην
θνξπθαίνπ θχξνπο πεξηνδηθφ Lancet37), κεηά απφ επαλεμέηαζε ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη πιήζνπο ζηνηρείσλ απφ πνιιέο έξεπλεο, δηαπηζηψζεθε φηη κφλνλ ε παζνινγηθή παρπζαξθία εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη παξάγσλ θηλδχλνπ. Σειηθά, απηφ ην «ζπλερέο» ηνπ θηλδχλνπ, φζν απνκαθξπλφκαζηε απφ ην θπζηνινγηθφ βάξνο ήηαλ απζαίξεην
θαη δελ επηβεβαηψλεηαη ζηελ πξάμε. ην κεηαμχ, φκσο, ακέηξεηα εθαηνκκχξηα άλζξσπνη αγσλίζηεθαλ λα ράζνπλ 5-10 πεξηηηά θηιά. Δπαλεμεηάδεηαη, επνκέλσο, ε
«Παγθφζκηα Δπηδεκία» ηεο παρπζαξθίαο;
Αλ θάπνηνο δελ ελδηαθέξεηαη γηα ην αηζζεηηθφ κέξνο ηεο παρπζαξθίαο αιιά π.ρ. γηα
ηε ζρέζε ηεο κε ηε ζηεθαληαία λφζν, ηα πξάγκαηα είλαη εμφρσο απνθαιππηηθά. Οη
πξαγκαηηθά παρχζαξθνη άληξεο έρνπλ κφλνλ 1% κεγαιχηεξν θίλδπλν ζηεθαληαίαο
λφζνπ απ' φηη νη θπζηνινγηθνχ βάξνπο θαη ίδησλ ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελψ, ζπγθξηηηθά, ην ςπρνθνηλσληθφ άγρνο απμάλεη ηνλ θίλδπλν εκθξάγκαηνο θαηά 20%.
ηηο ΖΠΑ, ε πεξίνδνο 1920-1950 (νηθνλνκηθή θξίζε-πφιεκνο) ήηαλ ε ρεηξφηεξε, κε
ηε ζηεθαληαία λόζν λα ππεξδηπιαζηάδεηαη ζε ζπρλφηεηα κέζα ζε 30 ρξφληα. Απφ ην
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1950 κέρξη ζήκεξα ε πηψζε είλαη ζπλερήο: ην 2000 ε ρψξα επαλήιζε ζηα πνζνζηά
ηνπ 1900.
ηελ Διιάδα έρνπκε πεξίπνπ 2.500 ζαλάηνπο ην ρξφλν απφ ηξνραία δπζηπρήκαηα.
Απηφ ζεκαίλεη φηη 75.000 άλζξσπνη πεζαίλνπλ ζε πεξίνδν 30 εηψλ38. Άγλσζηνο αιιά
νπσζδήπνηε πνιιαπιάζηνο είλαη ν αξηζκφο ησλ ζπκάησλ, αλ ζπλππνινγίζεη θαλείο ηε
λνζεξφηεηα πνπ πξνθχπηεη αξγφηεξα, απφ ηηο αλαπεξίεο θαη ηα ηξαχκαηα πνπ πξνθαινχλ ηα ηξνραία. Οη ζπληξηπηηθά πεξηζζφηεξεο κνξθέο θαξθίλνπ αληηπξνζσπεχνπλ
πνιχ κηθξφηεξν θίλδπλν.
Σέινο έρνπκε ηνλ νξηζκφ ηεο πγείαο απφ ηνλ ΠΟΤ39 σο θαηάζηαζε πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο. Τπάξρεη άξαγε ηέηνηνο πγηήο; Μάιινλ φρη!
Παξακέλεη επνκέλσο ε αλάγθε λα νξίζνπκε μαλά ηελ πγεία, λα πεξηνξίζνπκε εληειψο ηελ ελαζρφιεζε ησλ γηαηξψλ κε ηνπο πγηείο θαη λα πξνζδηνξίζνπκε ηα πξάγκαηα
ζε φηη αθνξά ηνπο αζζελείο: νη άλζξσπνη αξξσζηαίλνπλ θαη πεζαίλνπλ θη απηφ δελ
είλαη αλάγθε λα ην πθηζηάκεζα σο ήηηα. Δίλαη φρη κφλν αλαπφθεπθην, φρη κφλν θνηλή ησλ αλζξψπσλ κνίξα, αιιά θαη απαξαίηεην ηκήκα ηεο βηνινγηθήο εμέιημεο. Ο ξφινο ηεο ηαηξηθήο είλαη πεξηζζφηεξν αλζξψπηλνο, λα ζεξαπεχζεη ηνλ πάζρνληα φηαλ
θαη φπσο κπνξεί θαη λα ηνλ ζπλδξάκεη αλ ην ηέινο επέξρεηαη ψζηε λα ηειεηψζεη ρσξίο
πφλν θαη κε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα.
Αζθαιψο, ππφ ην πξίζκα απηφ ρξήδνπλ επαλεμέηαζεο θαη νξηνζέηεζεο νη παξεκβάζεηο ζηε δσή πγηψλ θαη ησλ αζζελψλ.
1.3.1 Ζ ζεκαζία ησλ ζπκπησκάησλ
Ζ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ είλαη ελδεηθηηθή ηεο αληίδξαζεο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ
πξνζπαζεί λα αληηδξάζεη θαη νη δηάθνξεο ελνριεηηθέο αληηδξάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ
καο δελ ζεσξνχληαη αζζέλεηεο νχηε αηέιεηεο αιιά εμειηγκέλνη ακπληηθνί κεραληζκνί,
ρξήζηκνη θαη ζσηήξηνη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο.
Τπφ ην πξίζκα απηφ ε ζεψξεζε ηεο πγείαο ηνπ νξγαληζκνχ καο θαη ε πξνζηαζία ηνπ
δελ πξνβάιιεηαη ζηε ζηαηηθή αληίιεςε ησλ αλαηνκηθψλ θαη βηνρεκηθψλ κεραληζκψλ
ηνπ ζεσξνπκέλσλ φπσο ππάξρνπλ ζήκεξα, αιιά ζηελ ζεκεηνινγία ηνπο.
Σα δηάθνξα ζπκπηψκαηα δελ ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη αζζέλεηεο αιιά εμειηγκέλνη
ακπληηθνί κεραληζκνί. Καη απηφ γηαηί ηα ζπκπηψκαηα απηά κπνξεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα θαλνχλ ρξήζηκα.
Σα δηάθνξα ζπκπηψκαηα φπσο ν πφλνο, ν ππξεηφο, ν βήραο, ν εκεηφο, ην άγρνο δελ
ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη αζζέλεηεο, αιιά αλαδπόκελεο ηδηόηεηεο πνπ ζα νδεγήζνπλ
ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ νξγαληζκνχ40.
Έηζη ν βήραο βνεζά ζηελ δηαηήξεζε ηεο βαηφηεηαο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο
θαη ζηελ απνκάθξπλζε ελδερνκέλσλ εθθξίζεσλ, ν ππξεηόο κπνξεί λα δηεπθνιχλεη
ηελ θαηαζηξνθή παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ, ε πξσηλή αδηαζεζία ησλ εγθχσλ, ε
λαπηία θαη ν έκεηνο δελ είλαη αζζέλεηεο ηεο εγθπκνζχλεο δηφηη ηα ζπκπηψκαηα απηά
ζπκπίπηνπλ κε ηε γνξγή νληνγελεηηθή αλάπηπμε θαη αχμεζε ησλ ηζηψλ ηνπ εκβξχνπ
πνπ ζην ζηάδην απηφ θαζίζηαηαη πην επάισην ζηηο επηδξάζεηο βιαπηηθψλ νπζηψλ πνπ
πηζαλφλ έρεη πξνζιάβεη κε ηελ ηξνθή ε θπνθνξνχζα41. Ζ λαπηία ινηπφλ είλαη κηα άιιε ακπληηθή αληίδξαζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εκβξχνπ.
Ζ κείσζε ηνπ ζηδήξνπ ζην αίκα εθιακβάλεηαη επίζεο πνιιέο θνξέο ιαζεκέλα, θαζψο άλζξσπνη κε -ρξφληεο ινηκψμεηο έρνπλ ρακειά επίπεδα ζηδήξνπ, ηα νπνία φκσο
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δελ είλαη ε αηηία ηεο αζζέλεηαο αιιά ν ακπληηθφο κεραληζκφο αληηκεηψπηζήο ηεο δηφηη
ν ζίδεξνο, πνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ κηθξννξγαληζκφ, ζπκππθλψλεηαη ζην
ήπαξ θαη ηνλ ζηεξείηαη ν ινηκνμηνγφλνο παξάγνληαο42. Γη' απηφ ζρεηηθή έξεπλα έδεημε
φηη ρξφληα θαξκαθεπηηθή αγσγή αληηκεηψπηζεο έιιεηςεο ζηδήξνπ ζρεηίζηεθε κε αχμεζε ησλ ινηκψμεσλ43.
Αιιά θαη ζνβαξφηεξα ζπκπηψκαηα φπσο ε ζηεζάγρε πξνζπάζεηαο44, πξνεηνηκάδεη
ην κπνθάξδην γηα πηζαλή κεγαιχηεξε ηζραηκία θαη ην πξνζηαηεχεη απφ ην έκθξαγκα.
Ο κεραληζκφο απηφο νλνκάδεηαη preconditioning45.
Παξφκνηνο κεραληζκφο πξνζηαζίαο παξνπζηάδεηαη θαη γηα ηα εγθεθαιηθά αγγεηαθά
επεηζόδηα46 κε ζπκπηψκαηα πνπ πξνεγνχληαη ηεο εθδήισζεο ΑΔΔ, κε ηα νλνκαδφκελα «παξνδηθά ηζραηκηθά επεηζφδηα» (TIA- transient ischemic attacks).
Ζ έιιεηςε άγρνπο επίζεο πνπ ζ' έλαλ κέηξην βαζκφ ζπκβάιιεη θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε- κπνξεί λα θέξεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ιφγσ ππεξβνιηθήο αδηαθνξίαο47, 48.
Ζ θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηε δηάξξνηα έδεημε φηη εθείλνη πνπ έπαηξλαλ θάξκαθα
παξέκεηλαλ γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν αζζελείο απφ ηνπο άιινπο πνπ έπαηξλαλ placebo,
ζθεχαζκα ρσξίο δξαζηηθή νπζία.
Άιισζηε είλαη γλσζηφ φηη έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ αζζελεηψλ είλαη ηαηξνγελνχο
βάζεο, θπξίσο φηαλ αγλνείηαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ αλαθεξφκελσλ κεραληζκψλ ζπλαγεξκνχ ηνπ ζψκαηνο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ζπλαγεξκνχ ινηπφλ δελ είλαη αζζέλεηεο αιιά ακπληηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζεσξείηαη φηη κνξθνπνηήζεθαλ απφ ηε θπζηθή επηινγή
θαη αμηνπνηνχληαη θαηάιιεια φηαλ ρξεηαζηεί. Δίλαη δειαδή κέξνο ηεο ιχζεο θαη φρη
ηνπ πξνβιήκαηνο.
Σα δηάθνξα ζπκπηψκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε έλαλ νξγαληζκφ δελ ζα πξέπεη λα
αληηκεησπίδνληαη επηζεηηθά θαη λα θαηαζηέιινληαη49, γηαηί αλ απηέο νη «πξνζαξκνζηηθέο» δηαηαξαρέο ππεξζεξαπεπζνχλ ην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ ζα κεηαβεί ζε έλα
βαζχηεξν ζηάδην φπνπ ζα εκθαληζηνχλ ρξφληα λνζήκαηα ή αθφκα θαη ν ζάλαηνο50.
Σειηθά θαίλεηαη φηη ν νξγαληζκφο επεξεάδεηαη απφ δηάθνξα εξεζίζκαηα ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα (ζσκαηηθφ, λνεηηθφ, ςπρηθφ) κε απνηέιεζκα ηεο εθδήισζε δηαθφξσλ
ζπκπησκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη σο λνζνινγηθέο νληφηεηεο51.
1.3.2 Αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα
Μειέηεο δείρλνπλ φηη ν ςπρηθφο πφλνο κεηά απφ απψιεηα ζπληξφθνπ ή δηαδχγην απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο γηα αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην52.
Δπίζεο ε αηκνζθαηξηθή κφιπλζε ππξνδνηεί κεραληζκνχο πνπ απμάλνπλ ηα εγθεθαιηθά επεηζφδηα53.
1.3.3 ηεθαληαία λφζνο
Πάλσ απφ ηνπο κηζνχο αλζξψπνπο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζηεθαληνγξαθία ζα ππνβιεζνχλ ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή αγγεηνπιαζηηθή. Απηφ νθείιεηαη ελ κέξεη γηαηί ν
γηαηξφο πνπ δεηάεη ηελ ζηεθαληνγξαθία είλαη πξνζεθηηθφο ζηε επηινγή απηψλ πνπ
έρνπλ πηζαλφηεηεο λα παξνπζηάζνπλ ζεκαληηθέο ζηελψζεηο θαη ελ κέξεη ζην γεγνλφο
φηη νη ζηελψζεηο ζηηο ζηεθαληαίεο αξηεξίεο ππάξρνπλ ζηνπο ελήιηθεο ζε ζεκαληηθφ
πνζνζηφ.
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Μειέηεο ζηελ θιηληθή ηνπ Klevelant απέδεημαλ φηη νη κηζνί πεξίπνπ απφ ηνπο άλδξεο
θάησ απφ 40 , πνπ θάλνπλ ζηεθαληνγξαθία γηαηί έρνπλ ζσξαθηθνχο πφλνπο, έρνπλ
εθηεηακέλε ζηεθαληαία λφζν54. Γηα θάζε άηνκν, κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο, ν αξηζκφο
ησλ αξηεξηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζηελψζεηο απμάλεη θαζψο θαη ε βαξχηεηα ηεο ζηέλσζεο55.
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ΠΙΝΑΚΑ 3
Πηζαλόηεηεο λα βξεη θαλείο ζεκαληηθέο ζηελώζεηο ζηηο ζηεθαληαίεο ιόγσ αξηεξηνζθιήξσζεο ζε κηα ή πεξηζζόηεξεο αξηεξίεο ζε άηνκα κε ρνιεζηεξόιε 210 mg
% θαη κε θπζηνινγηθά ηξηγιπθεξίδηα.

ΖΛΗΚΗΑ (ρξφληα)

ΠΗΘΑΝΟΣΖ ΑΝΔΤΡΔΖ ΑΠΟΦΡΑΞΖ
ΣΗ ΣΔΦΑΝΗΑΗΔ (ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΣΔΝΧΔΗ)

28

21.8

30

26

32

30.7

34

35.9

36

41.3

38

47

40

52.8

42

58.5

44

64.7

46

68.5

48

70.8

50

73.4

55

79.3

60

84.1

65

88

70

91
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Έλαο γηαηξφο δελ ζα θαηεγνξεζεί πνηέ φηη απέηπρε λα ζεξαπεχζεη ή λα θάλεη φηη ήηαλ
θαξκαθεπηηθά δπλαηφλ, φηαλ έρεη πξνηείλεη ζηνλ αζζελή ηνπ ηελ εγρείξεζε. Έηζη είλαη ζπάλην θάπνηνο παζνιφγνο ή θαξδηνιφγνο λα επηκείλεη ζε ζπληεξεηηθή ζεξαπεία
γηα θαξδηνπαζείο, φηαλ ν ρεηξνπξγφο έρεη πξνηείλεη επέκβαζε κε ην ζθεπηηθφ φηη, φηαλ ζα θξάμεη ηειείσο θαη απηφ πνχ κέλεη, ηη ζα γίλεη ;
πλήζσο , επηθαλεηαθά, φια θαίλνληαη λα πεγαίλνπλ θαιά γηα ηνχο αζζελείο πνπ απνιακβάλνπλ απηέο ηηο πξαγκαηηθά εμειηγκέλεο θξνληίδεο ηεο ρεηξνπξγηθήο θαη ηήο
εληαηηθήο ζεξαπείαο56. Πνιινί θίλδπλνη ζπλδπάδνληαη κε θάζε είδνο βαξηάο επέκβαζεο. Μεγάιεο επηπινθέο παξνπζηάδεη ην 13% ησλ αζζελψλ57. Δπαλεγρείξεζε γηα αηκνξξαγίεο, ινηκψμεηο, θαξδηαθά επεηζφδηα, εγθεθαιηθά επεηζφδηα, λεθξηθή αλεπάξθεηα, αηκνξξαγία απφ ην πεπηηθφ, ςπρσζηθέο αληηδξάζεηο θαη ζάλαηνο είλαη κεξηθέο απφ
ηηο επηπινθέο ηεο εγρείξεζεο ηνπ by-pass.
Σν εγθεθαιηθφ επεηζφδην δελ είλαη ην κφλν πνπ απεηιεί ηηο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Τπάξρεη επίζεο κηα κνξθή εγθεθαιηθήο βιάβεο πνπ εκθαλίζηεθε κε ηελ ηερληθή ηεο
εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο. Ζ κεραλή ηεο εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο, είλαη καθξηά
απφ ηνλ ηδαληθφ αληηθαηαζηάηε ηεο θαξδηάο θαη ησλ πλεπκφλσλ. Σνμηθά ρεκηθά ,
θπζαιίδεο αέξα, ηεκάρηα πιαζηηθνχ απφ ηηο ζπζθεπέο, ιηπψδεο ηζηφο θαζψο θαη μέλα
πιηθά κπνξεί λα εηζαρζνχλ ζηελ θπθινθνξία ηνπ αζζελνχο απφ ηελ εμσζσκαηηθή
θπθινθνξία58,59,60,61,62. Φζνξά ησλ θπηηάξσλ ηνχ αίκαηνο επίζεο ζπκβαίλεη θαζψο
πεξλνχλ απφ ζσιήλεο θαη κεκβξάλεο νμπγνλψζεσο ηήο κεραλήο εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο. Ζ επηθάλεηα ησλ πιαζηηθψλ ζσιήλσλ κπνξεί λα ηξαπκαηίζεη πνιιά θχηηαξα ηνχ αίκαηνο θαη απηή ε βιάβε πξνθαιεί ηελ ζπζζψξεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνχ
αίκαηνο, θπξίσο ησλ αηκνπεηαιίσλ θαη λα δεκηνπξγνχληαη κηθξνζξφκβνη63. Με ηελ
επηζηξνθή ηνπο ζηελ θπθινθνξία ηνπ αξξψζηνπ απηά ηα θχηηαξα καδί κε ηα κηθξά
μέλα ζψκαηα θαη ηηο θπζαιίδεο, απνθξάζζνπλ πνιχ κηθξά αγγεία θαη έηζη επεξεάδνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. ηαλ ζπκβεί απηφ ην νμπγνλσκέλν αίκα κε ηα
ζξεπηηθά ζηνηρεία πνπ κεηαθέξεη δελ θζάλεη ζηνπο ηζηνχο κε απνηέιεζκα ηελ θζνξά
ηνπο.
Μειέηεο δείρλνπλ φηη ην 100% ησλ αζζελψλ πνπ έθαλαλ επέκβαζε κε εμσζσκαηηθή
θπθινθνξία παξνπζηάδνπλ θάπνηα κνξθή εγθεθαιηθήο βιάβεο,64. αλ απνηέιεζκα
απηήο ηεο βιάβεο θαη ησλ άιισλ επηπινθψλ πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ εγρείξεζε,
φινη νη αζζελείο έρνπλ δπζιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ ακέζσο κεηά ηελ επέκβαζε65.
ηαλ εμεηαζζνχλ αξγφηεξα, ην 15-44% ππνθέξεη απφ εκθαλείο εγθεθαιηθέο βιάβεο66,67,68,69,70,71 Ζ παξακέλνπζα βιάβε πξνθαιεί κείσζε ηεο κλήκεο, δηαηαξαρέο ηνπ
χπλνπ, αιιαγή ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ειάηησζε ηεο λνεκνζχλεο.
Ο θίλδπλνο γηα ζάλαην, ν πφλνο θαη ε πηζαλφηεηα κφληκεο εγθεθαιηθήο βιάβεο ζα
έπξεπε λα είλαη απνδεθηά εθ' φζνλ ε εγρείξεζε by-pass νδεγνχζε ζε ζεακαηηθή ζσηεξία ησλ θαξδηνπαζψλ. Αιιά αηπρψο νη θαηαγξαθέο ηεο ηειεπηαίαο 20εηίαο γηα ηα
by-pass δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο. Αθφκα θαη θάζε αλαζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ
ησλ by-pass ζπκπεξαίλνπλ φηη απηή ε πξαγκαηηθά εξσηθή επέκβαζε δελ ζψδεη δσέο
εάλ ζπγθξηζεί κε απηνχο πνπ θάλνπλ ζπληεξεηηθή αγσγή κε θάξκαθα πνπ αλαθνπθίδνπλ απφ ηελ ζηεζάγρε θαη κε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο72,73,74,75,76.
Ίζσο ππάξρνπλ κεξηθά ζηνηρεία φηη κεξηθά θάξκαθα κπνξεί λα παξαηείλνπλ ηε δσή,
πέξα απφ ηελ αλαθνχθηζε απφ ηα ελνριήκαηα αιιά ε πξαγκαηηθή επηηπρία γηα παξάηαζε δσήο είλαη ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ πνιχ κηθξή77. Ζ πηψζε ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ θαξδηνπάζεηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην εμσηεξηθφ νθείιεηαη θπξίσο ζε
αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο, ζε δηαηηεηηθέο αιιαγέο θαη ζηελ θαιχηεξε ηαηξηθή θξνληίδα θαη ζηήξημε ζηελ επξεία ηεο έλλνηα, θαη φρη ζηηο εγρεηξήζεηο ή ηα θάξκαθα78.
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Αιιαγέο ζηε δηαηξνθή θαη ζηνλ ηξφπν δσήο79 εθηηκάηαη φηη επεξεάδνπλ θαηά 54%
ηελ κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο, ελψ ην by-pass κφλν θαηά 3,5%. Ζ θαξκαθεπηηθή αγσγή πηζηψλεηαη γηα κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο θαηά 10 % .
ΠΙΝΑΚΑ 4. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟ 3 ΜΕΓΑΛΕ ΜΕΛΕΣΕ
ΜΔΛΔΣΖ
Veteran's Study
European Study
CASS Study

ΠΔΝΣΑΔΣΖ ΔΠΗΒΗΧΖ
ΜΔ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ
82%
93%
95%

ΠΔΝΣΑΔΣΖ ΔΠΗΒΗΧΖ ΜΔ
ΤΝΣΖΡΖΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ
80%
85%
92%

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα εθηηκψληαη φηη δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Μεηά ηελ 5εηία ε ζλεζηκφηεηα απφ ηελ νκάδα κε εγρείξεζε επηηαρχλεηαη θαη
έηζη απηή ε κηθξή δηαθνξά αληηζηξέθεηαη θαη είλαη ζε βάξνο ηεο ρεηξνπξγηθήο ζεξαπείαο80.
Ζ αξηεξηνζθιήξσζε είλαη κία πάζεζε φισλ ησλ αγγείσλ ηεο θαξδηάο, αθφκα θαη εάλ
έλα κφλν ζεκείν παξνπζηάδεη εκθαλέζηεξεο αιινηψζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο. Αλ θαη
πηζηεχεηαη φηη πάζρνπλ ηα κεγάια αγγεία ηεο θαξδηάο, δελ έρνπκε ιφγνπο λα πηζηεχνπκε φηη ηα κηθξφηεξα αγγεία ιεηηνπξγνχλ θπζηνινγηθά. Μείσζε ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο απφ ηα κηθξά αγγεία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηεζάγρε θαη κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκα ζε ζαλαηεθφξα ή κε θαξδηαθά επεηζφδηα. Σν by-pass είλαη κφλν κηα παξάθακςε ζηελ απφθξαμε81. Ζ αξηεξηνζθιήξσζε ζπλερίδεηαη λα εμειίζζεηαη αλεκπφδηζηε
απφ ην by-pass θαη νη ζηεθαληαίεο αξηεξίεο έρνπλ ηελ ίδηα ή αθφκα ρεηξφηεξε πξνδηάζεζε λα ππνζηνχλ βιάβεο κεηά ηελ επέκβαζε.
Ζ κεγαιχηεξε ζηεθαληαία αξηεξία πνπ νλνκάδεηαη ζηέιερνο, βάδεη ζε άκεζν θίλδπλν
ηε δσή ηνπ αζζελνχο φηαλ έρεη απφθξαμε82.83 Απηή ε αξηεξία παξνρεηεχεη αίκα ζην
κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο θαξδηάο θαη αλ απνθξαρζεί αηθλίδηα, ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζαλαηεθφξν θαξδηαθφ επεηζφδην. Ζ ζλεζηκφηεηα είλαη πνιχ ςειή, γχξσ ζην 10% εηεζίσο , γηα αζζελείο πνχ αληηκεησπίδνληαη ρσξίο επέκβαζε84,85,86. Δπηπρψο κφλν ην
5% απηψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ζηεθαληνγξαθία έρνπλ βιάβε ζην ζηέιερνο87,88. Οη
πεξηζζφηεξεο κειέηεο δείρλνπλ θαιχηεξε επηβίσζε κε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία παξά κε
ζπληεξεηηθή γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε βιάβε89,90,91. Παξ' φια απηά ππάξρνπλ θαη κειέηεο πνπ ακθηζβεηνχλ ην φθεινο ζε αζπκπησκαηηθνχο αζζελείο92.93
Μηα άιιε πεξίπησζε πνπ πνιινί γηαηξνί πηζηεχνπλ φηη ν αζζελήο σθειείηαη απφ ην
by-pass είλαη ε πάζεζε θαη ησλ ηξηψλ αξηεξηψλ ηεο θαξδηάο, γηα ηνχο ίδηνπο ιφγνπο94. Χζηφζν ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα αγσγή κε ζπληεξεηηθή ζεξαπεία απηψλ ησλ αζζελψλ πνπ ακθηζβεηνχλ θαη εδψ ηα απνηειέζκαηα ηνχ by-pass95,96. Έλα επί πιένλ
ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ'φςε φηαλ ζπδεηάκε γηα ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία ζε πάζεζε ηνπ ζηειέρνπο ή θαη ησλ 3 αξηεξηψλ ηεο θαξδηάο, είλαη φηη ν θίλδπλνο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο απφ ηελ ζηεθαληνγξαθία είλαη ηφζν κεγαιχηεξνο φζν
πεξηζζφηεξεο είλαη θαη νη βιάβεο97.98 Αθφκα αλ θαη ε αλάγθε γηα by-pass ζε λφζν ηνπ
ζηειέρνπο είλαη αλακθηζβήηεηε απφ πνιινχο γηαηξνχο θαη ε πεπνίζεζε φηη ε πάζεζε
ησλ ηξηψλ αξηεξηψλ αληηκεησπίδεηαη θαιχηεξα κε εγρείξεζε, ππάξρεη κηα ζεκαληηθή
δηρνγλσκία απφ κηα ζεβαζηή νκάδα εξεπλεηψλ.
ηνηρεία απφ εξεπλεηέο απφ ην Cardiovascular Laboratries,ηνπ Harvard School of
Pubblic Health, έδεημαλ φηη αθφκε κε ζεκαληηθή ζηεθαληαία λφζν, θαιή ηαηξηθή
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θξνληίδα κε αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο θαη ζηε δηαηξνθή ζα δψζεη θαιχηεξα ή ίδηα
απνηειέζκαηα99. Απηή ε κειέηε πεξηιακβάλεη αζζελείο κε λφζν ηνπ ζηειέρνπο κε
απφθξαμε 50-80% θαη αζζελείο κε πάζεζε ηξηψλ αγγείσλ. πσο αλέθεξα πνιινί
γηαηξνί ζα ζεσξνχζαλ απηέο ηηο θαηαζηάζεηο ζαλ απφιπηεο ελδείμεηο γηα by-pass.
Αιιά απηνί νη αζζελείο αλέβαιαλ ηελ επέκβαζε. Με έλα εηήζην ξπζκφ ζλεζηκφηεηαο
1,4% ζηνπο αζζελείο ηνπο, απηνί νη εξεπλεηέο "πξνθάιεζαλ ηηο πεξηπηψζεηο κε ηηο
απφιπηεο ελδείμεηο γηα by-pass"100.
Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηηο γεληθέο εληππψζεηο απφ ηα νθέιε ηεο εγρείξεζεο θαη ηεο ζπληεξεηηθήο αγσγήο:101,102
ΠΙΝΑΚΑ 5
ΟΦΕΛΗ ΣΗ ΕΓΥΕΙΡΗΗ, Ε ΤΓΚΡΙΗ ΜΕ ΣΗΝ ΤΝΣΗΡΗΣΙΚΗ
ΑΓΧΓΗ
ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΚΑΗ
ΔΚΣΑΖ ΠΑΘΖΖ

ΠΑΡΑΣΔΗΝΔΗ ΣΖ
ΕΧΖ

Πάζεζε κηαο ή δχν αξηεξηψλ

ΑΠΟΣΤΓΥΑΝΔΗ ΝΑ ΠΑΡΑΣΔΗΝΔΗ ΣΖ ΕΧΖ
Υ

Δθηεηακέλε πάζεζε ηξηψλ
αξηεξηψλ

Υ

Πάζεζε ηνπ ζηειέρνπο

Υ

Αζηαζήο ζηεζάγρε

Υ

ηεζάγρε Printzmental

Υ

Μεηά απφ έκθξαγκα

Υ

Καξδηνγελέο shock

Υ

Αξξπζκίεο

Υ

πκθνξεηηθή θαξδηαθή
αλεπάξθεηα

Υ

Μηα ελαιιαθηηθή ιχζε ζην by-pass είλαη ε αγγεηνπιαζηηθή, πνπ άξρηζε ην 1977103.
Πξφθεηηαη γηα ηελ εηζαγσγή ελφο θαζεηήξα, ζην ζηελσκέλν αγγείν πνπ έρεη ζην άθξν ηνπ έλα κπαινλάθη πνπ θνπζθψλεη θαη μεθνπζθψλεη απφ ηνλ ρεηξηζηή. Έηζη ζηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ πξνθαιεί ηε ξήμε ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο, (δειαδή ηεο πιάθαο πνχ πξνθαιείηαη απφ ηελ ζπζζψξεπζε
ιίπνπο θαη άιισλ ζηνηρείσλ) θαη δηεπξχλεη ηνλ απιφ ηνπ ζηελσκέλνπ αγγείνπ θαη
βειηηψλεη ηε ξνή ηνπ αίκαηνο. Σα απνηειέζκαηα είλαη ελζαξξπληηθά επηηπγράλνληαο
ηελ ππνρψξεζε ηεο ζηεζάγρεο ζε 55 κέρξη 77 % ησλ πεξηπηψζεσλ αλάινγα κε ηελ
πείξα ηνπ θαζεηεξηαζηή104. νβαξέο επηπινθέο ππάξρνπλ ζην 10 % ησλ αζζελψλ
αιιά είλαη ιηγφηεξεο απφ ην by-pass105. Ζ ζνβαξφηεξε επηπινθή είλαη ε πξφθιεζε
εκθξάγκαηνο κπνθαξδίνπ ζε πνζνζηφ 5% θαη ν ζάλαηνο ζε 1% ησλ αζζελψλ. Αηπρψο είλαη ζαθέο φηη ε ξήμε ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο ζην ζηελσκέλν αγγείν κε ην
κπαινλάθη επηηαρχλεη ηελ αξηεξηνζθιήξσζε κεηά απφ απηή ηελ επέκβαζε106. Ζ αγγεηνπιαζηηθή πξέπεη λα γίλεηαη ζε αζζελείο πνπ νχησο ε άιισο ζα έπξεπε λα ρεηξνπξγεζνχλ. Δπίζεο ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ ησλ επηπινθψλ πξέπεη λα είλαη ζε εηνηκφηεηα
θαη ην ρεηξνπξγείν. ε 5-7% νη αζζελείο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε by-pass ιφγσ
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απνηπρεκέλεο αγγεηνπιαζηηθήο, ή απφ θάπνηα επηπινθή ηεο107. Πνιιέο κειέηεο δελ
δείρλνπλ βειηίσζε ζηε ζλεζηκφηεηα γηα αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αγγεηνπιαζηηθή ζε ζχγθξηζε κε ην by-pass. Ζ απφθξαμε ζηελσκέλσλ αγγείσλ ζπλνδεχεηαη
απφ επαλεκθάληζε ηεο ζηεζάγρεο θαη είλαη ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ηεο αγγεηνπιαζηηθήο. Πεξίπνπ ην 30% ησλ αζζελψλ ζα έρεη επαλαζηέλσζε ησλ αγγείσλ108 Δπηπρψο επαλαιακβαλφκελε αγγεηνπιαζηηθή έρεη πνιιέο πηζαλφηεηεο επηηπρνχο δηάλνημεο , κεηά απφ επαλαζηελψζεηο. Δπίζεο ε αγγεηνπιαζηηθή εμνηθνλνκεί ην 40-50 %
ηεο δαπάλεο ησλ by-pass.
Σν γεγνλφο είλαη φηη ην by-pass πξέπεη λα είλαη ε ηειεπηαία επηινγή, αθνχ έρνπλ εμαληιεζεί φια ηα πεξηζψξηα ζπληεξεηηθήο ζεξαπείαο. Ζ επίζεκε έλδεημε γηα by-pass
είλαη ε ζηεζάγρε πνπ δελ ππνρσξεί κε ζπληεξεηηθή αγσγή109,110,111. ην κπαιφ ησλ
πεξηζζνηέξσλ ηαηξψλ θαιή ζπληεξεηηθή αγσγή είλαη ε ζπληαγνγξαθία πνπ ηειεπηαία δίλεη ζηνλ αζζελή θάξκαθα δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ φπσο ληηξψδε, β-αλαζηνιείο
θαη αληαγσληζηέο αζβεζηίνπ112,113. κσο πνιχ πεξηζζφηεξα κπνξεί λα θάλεη θαλείο
ζ' έλαλ αζζελή κε ζηεθαληαία λφζν ή θαη γεληθφηεξα κε αξηεξηνζθιήξσζε.
Οη πην πξννδεπηηθνί γηαηξνί δίλνπλ πνιχ κεγάιε πξνζνρή ζηνλ ηξφπν δσήο θαη δηαηξνθήο θαη εθηφο απφ ηηο ζπκβνπιέο γηα δηαθνπή θαπλίζκαηνο θαη ππνιηπηδαηκηθήο
αγσγήο κηινχλ γηα ρνξηνθαγηθή δηαηξνθή θαζψο θαη γηα δηάθνξεο ηερληθέο ράιαζεο
θαη δηαινγηζκνχ. Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο κε θαξδηνπάζεηα θαη ζηεζάγρε δελ ζα
ρξεηαζηνχλ ζηεθαληνγξαθία, αγγεηνπιαζηηθή ή by-pass εάλ ηεξήζνπλ απηέο ηηο νδεγίεο114,115,116. Βεβαίσο εάλ νη αζζελείο έξζνπλ αληηκέησπνη , αξγά ή γξήγνξα κε ηελ
πηζαλφηεηα ελφο θαξδηαθνχ επεηζνδίνπ ή αηθλίδηνπ ζαλάηνπ, ζα απνθάζηδαλ λα πηνζεηήζνπλ έλα άιιν ηξφπν δσήο γηα λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα ηνπο θαη λα βγνπλ απφ
ηελ δπλεηηθά επηθίλδπλε ζαλαηεθφξα λφζν. Ζ αιιαγή ζηε δηαηξνθή ζα δψζεη πνιχ
ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα θαη ν θαζέλαο κπνξεί λα ηελ ειέγμεη 100%.
Ζ αξηεξηνζθιήξσζε ησλ αγγείσλ ζπλαληάηαη ζε κέξε ηνχ θφζκνπ πνχ ε δηαηξνθή
είλαη πινχζηα ζε δσηθά ιίπε θαη ρνιεζηεξφιε θαη βαζίδεηαη ζε θξέαο, γαιαθηνθνκηθά, απγά θαη επεμεξγαζκέλεο ηξνθέο117.118,119 Οη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηελ πάζεζε, ηελ ζπληεξνχλ θαη ηελ επηβαξχλνπλ. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε εμέιημε ησλ
αξηεξηαθψλ παζήζεσλ κπνξεί λα ζηακαηήζεη ή λα επηβξαδπλζεί κε ζσζηή δηαηξνθή120.121 Δάλ ιεθζνχλ αξθεηά κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο ρνιεζηεξφιεο, ηφηε θαη ε κείσζε ηεο αξηεξηνζθιήξσζεο είλαη δπλαηή
Μηα κειέηε ζην Baylor College of Medicine κειέηεζε ηνλ ζπλδπαζκφ ρνξηνθαγηθήο
δίαηηαο θαη ήξεκν πεξηβάιινλ122. Οη εξεπλεηέο ζπκπεξαίλνπλ 91% κείσζε ησλ ζηεζαγρηθψλ θξίζεσλ θαη 55% αχμεζε ησλ ηθαλνηήησλ γηα εξγαζία κφλν κεηά απφ 24
κέξεο κφλν απηήο ηεο αθίλδπλεο , αλψδπλεο θαη ρακεινχ θφζηνπο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο. Ζ ρνιεζηεξφιε ειαηηψζεθε θαηά 20% θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαηξνθήο. Δπίζεο δελ ππήξμαλ επηπινθέο κε απηή ηε ζεξαπεία. Αιιά θαη άιινη εξεπλεηέο δεκνζίεπζαλ παξφκνηεο εξγαζίεο123. Αζζελείο κε ζηεζάγρε αληηκεησπίζζεθαλ
κε δίαηηα πησρή ζε ιίπε γηα 3 κήλεο . Μεηά απφ απηή ηε ζεξαπεία κπνξνχζαλ λα βαδίδνπλ πεξηζζφηεξν πξηλ παξνπζηαζηεί ε ζηεζάγρε. Παξαηεξήζεθε ζαθήο βειηίσζε
ζην κεηαβνιηζκφ ηνπ κπνθαξδίνπ θαη ε ρνιεζηεξφιε έπεζε θαηά 28%. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δίαηηαο κε ρακειά ιηπαξά θαη ηεο άζθεζεο ζηε ζεξαπεία ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ κειεηήζεθε θαη ζην Brigham and Woman's Hospital, Boston124. 32 αζζελείο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα γηα 10-16 εβδνκάδεο έδεημαλ κηα κείσζε
ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο, ηεο ρνιεζηεξφιεο ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ θαη ηεο αξηεξηαθήο
πίεζεο. Δπίζεο κεηψζεθαλ θαηά 22% ηα ζηεζαγρηθά επεηζφδηα ζηελ θφπσζε. Άιιεο
εξγαζίεο παξνπζηάδνπλ βειηίσζε ζε ζηεθαληαίνπο αζζελείο πνπ ππέθεξαλ απφ ζηεζάγρε θαη άιιαμαλ δηαηξνθή θαη ηξφπν δσήο125,126 Πξάγκαηη δελ ζα ππάξμεη ζσζηή
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ζεξαπεία γηα θαλέλα θαξδηνπαζή εάλ δελ δνζεί έκθαζε ζηνλ ζπνπδαηφηεξν παξάγνληα πνχ είλαη ν ηξφπνο δσήο θαη κεηά ε δηαηξνθή, πξηλ απφ θάζε άιιε ζεξαπεία.
Πνιιέο κειέηεο έγηλαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα λα θαζνξίζνπλ εάλ ε επηβίσζε ησλ
θαξδηνπαζψλ κπνξεί λα βειηησζεί κε ηελ αιιαγή ηεο δηαηξνθήο θαη απφ ηελ ειάηησζε ησλ επηπέδσλ ρνιεζηεξφιεο 127, 128,129, 130, 131. Σα απνηειέζκαηα είλαη ελζαξξπληηθά , αιιά αθφκα κέρξη πξφζθαηα δελ θαηάθεξαλ λα πείζνπλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο
γηαηξνχο. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1984 ε κειέηε "Lipids Research Clinics Coronary Primary Prevention Trial Results", αλαθνηλψζεθε απφ ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Καξδηάο θαη
Πλεπκφλσλ132,133 . Απηή ε κειέηε έδεηρλε κηα ζαθή ειάηησζε ζηνπο ζαλάηνπο απφ
θαξδηνπάζεηεο κεηά απφ κείσζε ηεο ρνιεζηεξφιεο θαη ζπλεπψο κηα κείσζε ησλ αλαγθψλ γηα by-pass ζηα ππφ ζεξαπεία άηνκα. Ζ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία παξνπζηάδεη ζπλερψο ηα νθέιε απφ ηε ρνξηνθαγηθή δηαηξνθή, ηελ αιιαγή ηξφπνπ δσήο
θαζψο θαη ηηο επλντθέο επηπηψζεηο δηαθφξσλ ηερληθψλ ραιάξσζεο θαη δηαινγηζκνχ,
πνπ κπνξνχλ αλ αληηθαηαζηήζνπλ εληειψο ηηο επεκβαηηθέο ζεξαπείεο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη απηέο νη ζπγθξίζεηο, γηα ηε ιήςε ηεο θαιχηεξεο απφθαζεο.
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ΠΙΝΑΚΑ 6
ΤΓΚΡΙΗ ΤΝΣΗΡΗΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΣΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟ
BY-PAS

ΑΓΓΔΗΟΠΛΑΣΗ
ΚΖ

ΤΝΣΖΡΖΣΗΚΖ
ΘΔΡΑΠΔΗΑ

Υεηξνπξγηθή ζλεζηκφηεηα

2%

1%

ΜΖΓΔΝ

Υεηξνπξγηθή ζλεζηκφηεηα
ζε ειηθησκέλνπο

5%

Υεηξνπξγηθέο επηπινθέο

13%

10%

ΜΖΓΔΝ

Γηεγρεηξεηηθφ έκθξαγκα

5%

5%

ΜΖΓΔΝ

Πηζαλφηεηα κεηάγγηζεο

ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΟΥΗ

Πξνζσξηλή εγθεθαιηθή
βιάβε απφ ηελ κεραλή ε100%
μσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο

ΜΖΓΔΝ

ΜΖΓΔΝ

Παξακέλνπζα εγθεθαιηθή
βιάβε απφ ηε κεραλή ε15%
μσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο

ΜΖΓΔΝ

ΜΖΓΔΝ

Πξφσξε απφθξαμε

20%

30%

ΜΖΓΔΝ

Υεηξνπξγηθφο πφλνο θαη
ζηξεο

100%

100%

ΜΖΓΔΝ

ηξεο ηεο νηθνγέλεηαο απφ
ηελ επέκβαζε

100%

100%

ΜΖΓΔΝ

Δπηβίσζε (5εηήο)

90%

86-90%

86%

Αξρηθή αλαθνχθηζε απφ ηε
ΑΡΗΣΖ ΑΡΗΣΖ
ζηεζάγρε

ΑΡΗΣΖ

Απαξαίηεηεο νη αιιαγέο
ζηε δηαηξνθή θαη ηνλ ηξφπν δσήο

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

Δπηηάρπλζε ηήο αξηεξηνζθιήξσζεο απφ ηελ επέκβαζε

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΟΥΗ

Δπηβξάδπλζε ή ζηακάηεκα
ΟΥΗ
ηεο αξηεξηνζθιήξσζεο

ΟΥΗ

ΝΑΗ

Μειέηεο πνπ ζα δείμνπλ
ζην κέιινλ πεξηζζφηεξα
νθέιε

ΠΗΘΑΝΟΝ

ΝΑΗ

ΟΥΗ
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1.3.4 Αγγεηνπιαζηηθή: Μχζνη θαη πξαγκαηηθφηεηα
Ο Andreas Gruntzig134 κεζνπξάλεζε ηε δεθαεηία ηνπ 1980-90, φηαλ ηφικεζε λα πεξάζεη πξψηνο έλαλ ιεπηφ θαζεηήξα κέζα ζηηο ζηεθαληαίεο αξηεξίεο, κε ζηφρν λα εμαιείςεη ηηο ζνβαξέο ζηελψζεηο πνπ απνθάιππηε ε ζηεθαληνγξαθία.
Πίζηεπε φηη φπνπ ππήξρε κεγάιε ζηέλσζε ππήξρε θαη ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο λα γίλεη ε πιήξεο απφθξαμε, κε φηη θαθφ ζπλεπάγεηαη. Έηζη, κε ηελ επέκβαζε απηή πίζηεπε φηη ζα ζεξάπεπε ηε ζηεθαληαία λφζν, ή, ηνπιάρηζηνλ, ζα απέηξεπε ηηο επηπινθέο
ηεο, πνπ είλαη ν αηθλίδηνο ζάλαηνο, ην έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ ή ε αζηαζήο ζηεζάγρε.
Γπζηπρψο, απηφ δελ ζπλέβε. Καη δελ ζπλέβε γηα δχν ιφγνπο. Ο έλαο ιφγνο είλαη φηη ε
ζηεθαληαία λφζνο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν εθεί φπνπ ππάξρεη ζηέλσζε, αιιά επεθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ, άζρεηα κε ην εάλ δεκηνπξγεί ζηελψζεηο ή αλεπξχζκαηα. Ο δεχηεξνο ιφγνο έρεη ζρέζε κε ην φηη ν κεγάινο θίλδπλνο γηα
ζνβαξέο επηπινθέο (έκθξαγκα, αηθλίδηνο ζάλαηνο, αζηαζήο ζηεζάγρε) δελ έρεη ζρέζε
ηφζν κε ηηο κεγάιεο ζηελψζεηο, αιιά, θπξίσο, κε ηηο κηθξέο, πνπ είλαη αζηαζείο καιαθέο πιάθεο γεκάηεο κε ρνιεζηεξίλε, θαη νη νπνίεο ζπάλε επθνιφηεξα.
Καηά ζπλέπεηα, δελ ππήξμε έθπιεμε γηα φζνπο γλψξηδαλ θαιά ηελ παζνθπζηνινγία
ηεο αξηεξηνζθιήξσζεο, ην φηη θακία απνιχησο κειέηε δελ έρεη δείμεη φηη ν αζπκπησκαηηθφο άξξσζηνο πνπ θάλεη αγγεηνπιαζηηθή, κε ή ρσξίο ηελ εκθχηεπζε stent,
φρη κφλν δελ ειαηηψλεη ηελ πηζαλφηεηα λα πάζεη έκθξαγκα ή αζηαζή ζηεζάγρε, αιιά, θπξίσο, δελ απμάλεη νχηε ην πξνζδφθηκν επηβίσζήο ηνπ.
Απηά φια, βέβαηα, ηζρχνπλ φηαλ ε αγγεηνπιαζηηθή γίλεηαη ελ ςπρξψ, ρσξίο, δειαδή,
ν άξξσζηνο λα παξνπζηάδεη νπζηαζηηθά ζπκπηψκαηα. Αληίζεηα, εάλ έλαο άξξσζηνο
παξνπζηάζεη αηθλίδηα ζπκπηψκαηα, φπσο π.ρ. ζηεζάγρε ζε εξεκία ή ζε ειάρηζηε
πξνζπάζεηα ή έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, δειαδή ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ αξρίδεη λα δεκηνπξγείηαη ζξφκβνο κέζα ζηελ αξηεξία πνπ απεηιεί λα απνθξάμεη ηειείσο
κέζα ζε ειάρηζην ρξφλν ηελ αξηεξία, ηφηε θαη κφλν ηφηε ε αγγεηνπιαζηηθή κπνξεί λα
απνβεί ζσηήξηα.
Απηή είλαη θαη ε θπξηφηεξε έλδεημή ηεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη ηειεπηαίεο νδεγίεο ησλ κεγαιχηεξσλ επηζηεκνληθψλ εηαηξεηψλ (AHA/ACC) ζπληζηνχλ ν ηαηξφο λα
επεκβαίλεη κφλν ζηε ζηέλσζε πνπ δεκηνπξγεί ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα (π.ρ. έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ), αθήλνληαο ήζπρεο ηηο άιιεο ζηελψζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ
ίδηα ή ζηηο άιιεο αξηεξίεο ηεο θαξδηάο.
Πνιχ πεξηζζφηεξν, κάιηζηα, πξέπεη λα είλαη θαλέλαο πξνζεθηηθφο, γηαηί πέξαλ ηεο
κηθξήο ή κεγάιεο πηζαλφηεηαο πνπ ππάξρεη λα επαθνινπζήζεη έπεηηα απφ θάζε αγγεηνπιαζηηθή, ζξφκβσζε ηνπ stent ή επαλαζηέλσζή ηνπ, ν άξξσζηνο πνπ ηνπ έρεη
εκθπηεπζεί stent είλαη ππνρξεσκέλνο γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα λα παίξλεη
θάξκαθα θαηά ηεο ζξφκβσζεο γηα λα ηνλ πξνζηαηεχνπλ. Σν γεγνλφο απηφ απμάλεη
ηελ πηζαλφηεηα κηαο ζνβαξήο αηκνξξαγίαο απφ άιια φξγαλα, ηδηαίηεξα, κάιηζηα, εάλ
ν άξξσζηνο ππνζηεί θάπνην ηξνραίν αηχρεκα.
Άξα, ινηπφλ, ηα πξάγκαηα δελ είλαη ηφζν απιά. Ζ αγγεηνπιαζηηθή πξέπεη λα γίλεηαη
φηαλ ππάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο. Δίλαη, άιισζηε, ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη κεγαιχηεξεο
επηζηεκνληθέο εηαηξείεο (AHA/ACC) δηαπηζηψλνπλ φηη ζηελ Ακεξηθή ν κέζνο φξνο
ησλ stents πνπ ρξεηάδεηαη λα εκθπηεπζνχλ ζε έλαλ αζζελή είλαη 1 ή 2 -γεγνλφο πνπ
κεηαθξάδεηαη, κε απιά ιφγηα, φηη θαλέλαο άξξσζηνο ρσξίο εκθαλή ζπγθεθξηκέλν ιφγν δελ πξέπεη λα δέρεηαη εχθνια λα ηνπ εκθπηεχνπλ πάλσ απφ 2 stents.
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Σέινο, δελ ζα πξέπεη λα δηαθεχγεη ηελ πξνζνρή θαλελφο ην φηη κε ην ηέινο ηνπ 2004
ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο δηαπίζησλε φηη «παξά ηελ ηεξάζηηα αλάπηπμε ησλ
επεκβαηηθψλ ηερληθψλ, ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα νη θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο εμαθνινπζνχλ, δπζηπρψο, λα είλαη ε πξψηε αηηία ζαλάηνπ ηνπ αλζξψπνπ». Ζ δηαπίζησζε απηή ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο έβαιε νπζηαζηηθφ θξέλν ζηελ αιφγηζηε ρξήζε ησλ επεκβάζεσλ.
Δχινγνο, ινηπφλ, είλαη ν πξνβιεκαηηζκφο πεξί ηνπ πφηε θαη πψο πξέπεη ν ηαηξφο λα
επεκβαίλεη γηα λα σθειεί θαη φρη γηα λα βιάπηεη.

1.3.5 Καξδηαθέο αξξπζκίεο
Ο αξηζκφο αηθλίδησλ θαξδηαθψλ ζαλάησλ ζηνπο αζζελείο πνπ έπαηξλαλ αληηαξξπζκηθά θάξκαθα ήηαλ θαηά πνιιέο θνξέο κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αζζελψλ πνπ
δελ έπαηξλαλ αληηαξξπζκηθά135.

1.3.6 Αληηυπεξηαζηθή θαη ππνιηπηδαηκηθή ζεξαπεία136
Πξνθεηµέλνπ λα δηεπθξηληζηνχλ ηα δεηήµαηα ζρεηηθά µε ηελ θαξµαθεπηηθή αγσγή
πξψηεο γξαµµήο γηα ηελ αξηεξηαθή ππέξηαζε, απφ ην National Institute of Health
ρξεµαηνδνηήζεθε ε µειέηε ΑLLΖΑΣ137.
Απηή ε δηπιά ηπθιή θαη ηπραηνπνηεµέλε µειέηε δηελεξγήζεθε επί 33.357 αηφµσλ
(ειηθίαο ηνπιάρηζηνλ 55 εηψλ) πνπ εµθάληδαλ αξηεξηαθή ππέξηαζε θαη ηνπιάρηζηνλ
έλα αθφµε παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ζηεθαληαία λφζν. Οη ζπµµεηέρνληεο έιαβαλ ην
ζεηαδηδηθφ δηνπξεηηθφ ρισξνζαιηδφλε, ηνλ αλαζηνιέα δηαχισλ αζβεζηίνπ
αµινδηπίλε, ηνλ αλαζηνιέα µεηαηξεπηηθνχ ελδχµνπ ηεο αγγεηνηαζίλεο ιηζηλνπξίιε ή
ηνλ α-αλαζηνιέα δνμαδνζίλε. Οη αζζελείο πνπ ρξεηάδνληαλ θάιπςε µε πξφζζεηε
θαξµαθεπηηθή αγσγή ιάµβαλαλ αλάινγα µε ηηο αλάγθεο αηελνιφιε, ξεζεξπίλε ή
θινληδίλε. Σν ζθέινο ηεο µειέηεο πνπ αθνξνχζε ηελ δνμαδνζίλε δηεθφπε πξφσξα ην
2000 εμαηηίαο πςειήο ζπρλφηεηαο ζπµθνξεηηθήο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο ζε απηή ηελ
νµάδα (JAMA 2000: 283: 1967). ηελ παξνχζα αλαθνξά, έρεη δηελεξγεζεί ζχγθξηζε
ησλ ππφινηπσλ 3 ζεξαπεηψλ.
Μεηά απφ µηα µέζε παξαθνινχζεζε 5 εηψλ, δελ παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο µεηαμχ
ησλ νµάδσλ σο πξνο ηελ θχξηα έθβαζε (ζαλαηεθφξνο ζηεθαληαία λφζνο ή µε ζαλαηεθφξν έµθξαγµα ηνπ µπνθαξδίνπ), θαζψο θαη ζηε ζλεζηµφηεηα απφ φια ηα αίηηα.
Χζηφζν:
1. ζε ζχγθξηζε µε ηελ νµάδα ηεο ρισξνζαιηδφλεο, ζηελ νµάδα ηεο αµινδηπίλεο
ζεµεηψζεθε πςειφηεξε, ζε ζηαηηζηηθά ζεµαληηθφ βαζµφ, αζξνηζηηθή ζπρλφηεηα 6
εηψλ γηα ηελ θαξδηαθή αλεπάξθεηα (7.7% έλαληη 10.2%)
2. ζηελ νµάδα ηεο ιηζηλνπξίιεο ζεµεηψζεθε πςειφηεξε, ζε ζηαηηζηηθά ζεµαληηθφ
βαζµφ, εμαεηήο ζπρλφηεηα θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο (7.7% έλαληη 8.7%), αγγεηαθνχ
εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ (5.6% έλαληη 6.3%) θαη ζηεζάγρεο (12.1% έλαληη 13.6%).
Ο ζπληάθηεο ηνπ ζπλνδεπηηθνχ ζρνιίνπ ζεµεηψλεη φηη ηα απνηειέζµαηα ηεο
ΑLLΖΑΣ είλαη «ηζρπξά, µε αµβηζβεηήζηµα θαη γεληθεχζηµα» θαη νη ζεηαδίδεο ζα
πξέπεη λα απνηεινχλ ηελ αξρηθή ζεξαπεπηηθή επηινγή γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ππεξηαζηθνχο αζζελείο.
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1.3.7 Τπεξιηπηδαηµία
Παξφιν πνπ ε πεξηζζφηεξε δεµνζηφηεηα γηα ηελ µειέηε ΑLLΖΑΣ επηθεληξψζεθε
ζηελ αξηεξηαθή ππέξηαζε, ζηε µειέηε επίζεο ζπµπεξηιαµβαλφηαλ µηα µε ηπθιή,
ηπραηνπνηεµέλε µειέηε ηεο ππνιηπηδαηµηθήο ζεξαπείαο. Πεξίπνπ 10.000 άηνµα (ειηθίαο ηνπιάρηζηνλ 55 εηψλ) µε αξηεξηαθή ππέξηαζε θαη ηνπιάρηζηνλ 1 αθφµε παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ζηεθαληαία λφζν έιαβαλ ζηαηίλε ή ηε ζπλήζε αγσγή ηνπο. ηα
θξηηήξηα έληαμεο ζπµπεξηιαµβάλνληαλ ηα επίπεδα ηεο LDL-ρνιεζηεξφιεο απφ 120
έσο 189 mg/ dL γηα φζνπο δελ έπαζραλ απφ ζηεθαληαία λφζν θαη απφ 100 έσο 129
mg/ dL γηα ηνπο αζζελείο µε ζηεθαληαία λφζν (δηφηη ζεσξήζεθε αλήζηθν λα µελ ρνξεγεζνχλ ζηαηίλεο ζε πάζρνληεο απφ ζηεθαληαία λφζν µε πςειά επίπεδα LDLρνιεζηεξφιεο).
ηα 4 έηε, ην 84% ησλ αζζελψλ ζηελ νµάδα ηεο ζηαηίλεο ιάµβαλαλ ζηαηίλεο (ζε
ζχγθξηζε µε ην 17% ησλ αζζελψλ ηεο νµάδαο ηεο ζπλήζνπο αγσγήο) θαη ν µέζνο
φξνο ησλ επηπέδσλ LDL-ρνιεζηεξφιεο είρε µεησζεί θαηά 28% ζηελ νµάδα ηεο ζηαηίλεο (ζε ζχγθξηζε µε 11% ζηελ νµάδα ηεο ζπλήζνπο αγσγήο). Καηά ηε δηάξθεηα
µηαο µέζεο παξαθνινχζεζεο δηάξθεηαο 5 εηψλ, δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά
ζεµαληηθέο δηαθνξέο µεηαμχ ηεο ζηαηίλεο θαη ηεο ζπλήζνπο αγσγήο ζην πνζνζηφ
ζλεζηµφηεηαο απφ φια ηα αίηηα (14.9% έλαληη 15.3%), θαζψο θαη ζην πνζνζηφ ζαλαηεθφξνπ ζηεθαληαίαο λφζνπ ή µε ζαλαηεθφξνπ εµθξάγµαηνο ηνπ µπνθαξδίνπ (9.3%
έλαληη 10.4%).
Απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ε ππνιηπηδαηµηθή ζεξαπεία δελ ζπζρεηίζηεθε µε
ζηαηηζηηθά ζεµαληηθή βειηίσζε ηεο έθβαζεο ζηε µειέηε απηή. Οη ζπγγξαθείο
ππνβαζµίδνπλ ηα παξαπάλσ επξήµαηα, ζεµεηψλνληαο φηη ε δηαθνξά ζηε µείσζε ηεο
ρνιεζηεξφιεο µεηαμχ ηεο νµάδαο ηεο ζηαηίλεο θαη ηεο νµάδαο ειέγρνπ ήηαλ
µηθξφηεξε θαηά ηελ µειέηε ALLHAT, ζε ζρέζε µε ηηο πεξηζζφηεξεο άιιεο µειέηεο.
Έλαο άιινο παξάγνληαο ζα µπνξνχζε λα είλαη φηη ε ALLHAT, ε νπνία δηελεξγήζεθε
επί ελφο αξθεηά εηεξνγελνχο πιεζπζµνχ, ζε πεξηζζφηεξα απφ 500 σο επί ην πιείζηνλ
απεπζπλφµελα ζηνλ πιεζπζµφ.ηεο θνηλφηεηαο θέληξα, αληαλαθιά µηα εµπεηξία πην
θνληά ζηελ πξαγµαηηθφηεηα, ζε ζρέζε µε θάπνηεο άιιεο µειέηεο ππνιηπηδαηµηθήο
ζεξαπείαο.
Ο ηξφπνο πνπ δξνπλ ηα δηάθνξα ζθεπάζκαηα δελ έρεη θαηαλνεζεί πιήξσο. Έηζη ζηε
κειέηε REVERSAL138, κηα δηπιή-ηπθιή ηπραηoπoηεκέλε (κε oκάδα ειέγρoπ ελεξγoχ
ζεξαπείαο) πoιπθεληξηθή κειέηε παξαηεξήζεθε ππoζηξoθή ηεο αζεξoζθιήξπλζεο
κε ηε ρoξήγεζε επηζεηηθήο ππoιηπηδαηκηθήο ζεξαπείαο), ε oπoία πξαγκαηoπoηήζεθε
ζε 34 θέληξα ηφζo ηεο θoηλφηεηαο φζo θαη ηεο ηξηηoγελoχο θξoληίδαο ζηηο ΖΠΑ, ε
oπoία ζπλέθξηλε ηηο επηδξάζεηο 2 δηαθoξεηηθψλ ζηαηηλψλ πoπ ρoξεγήζεθαλ γηα 18
κήλεο.
ηoπο αζζελείο κε ζηεθαληαία λφζo, ε επηζεηηθή ζεξαπεία κε αηoξβαζηαηίλε ειάηησζε ηελ εμέιημε ηεο ζηεθαληαίαο αζεξoζθιήξσζεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξoβαζηαηίλε.
ε ζχγθξηζε κε ηηο αξρηθέο κεηξήζεηο, ζηνπο αζζελείο πoπ έιαβαλ αηoξβαζηαηίλε δελ
εκθαλίζηεθαλ κεηαβoιέο ηoπ φγθoπ ηoπ αζεξψκαηoο, ελψ αληίζεηα ζηoπο αζζελείο
πoπ έιαβαλ πξαβoζηαηίλε παξαηεξήζεθε εμέιημε ηεο αζεξoζθιήξσζεο ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ.
Δπί πιένλ ην ζπκπέξαζκα απφ κεγάιεο κειέηεο ζεξαπείαο ηεο ππεξρνιεζηεξνιαηκίαο
κε ζηαηίλεο139 είλαη φηη ν θίλδπλνο θαξθηλνγέλεζεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απμεκέλνο κε ηα ρακειά επίπεδα LDL-C.
Μηα άιιε δε εξγαζία αλαθέξεη φηη πςειά επίπεδα ρνιεζηεξφιεο έρνπλ επλντθή επίδξαζε ζηελ επηβίσζε αηφκσλ κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα140 ελψ ρακειά επίπεδα ρνιεζηεξφιεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηηο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο141. Ζ ζχγρπζε γηα ηελ αηηην-
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ινγία ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ επεθηείλεηαη κε κηα κειέηε φπνπ ην κήθνο ηνπ πνδηνχ
θαηά ηε γέλλεζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ γηα ηελ εθδήισζε ηεο λφζνπ142.

1.3.8 Αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ
ε έλα άξζξν ζην πεξηνδηθφ New Scientist, ππάξρεη ε αλαθνξά φηη ν αξηζκφο ησλ
παζρφλησλ απφ θαξθίλν έρεη δηπιαζηαζηεί ηα ηειεπηαία 35 ρξφληα. Οη ηειεπηαίεο ζεξαπείεο κεηψλνπλ πνιχ ιίγν ηελ ζλεζηκφηεηα πνπ αλ ζπλερηζηεί κε ηνλ ίδην ξπζκφ ζα
εμαθαληζηνχλ νη ζάλαηνη απφ ηνλ θαξθίλν ζε 1500 ρξφληα143.
1.3.9 Aπηφκαηε ππνρψξεζε θαξθίλνπ
Δίρε παξαηεξεζεί απφ πνιιά ρξφληα, φηη απηφκαηε ππνρψξεζε θαξθίλνπ ζπλέβεη ζε
αζζελείο πνπ λφζεζαλ απφ ινηκψδε λνζήκαηα (κηθξνβηαθήο, ηνγελνχο, κπθεηηζηαθήο
αηηηνινγίαο) θαη ζεσξήζεθε φηη ν ππξεηφο ήηαλ ζεκαληηθφο γηα ηελ ππνρψξεζε ηνπ
φγθνπ144. Απηφ νδήγεζε ζε ζεξαπείεο κε ππξεηνγφλα, ρσξίο λα γίλεη πξνζπάζεηα λα
εξκελεπζεί ε αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ κε άιιε πξνζέγγηζε.
1.3.10 Λαλζαζκέλεο δηαγλψζεηο θαη ιαλζαζκέλεο ζεξαπείεο ζε αζζελείο
Οη παζνινγναλαηνκηθέο κειέηεο δείρλνπλ ζεκαληηθφ αξηζκφ ιαλζαζκέλσλ δηαγλψζεσλ πνπ ήηαλ θαζνξηζηηθέο γηα ηελ ζεξαπεία ησλ αζζελψλ θαη γηα ηελ επηβίσζε ηνπο145. πλεπψο ε ζπζηεκαηηθή δηελέξγεηα λεθξνηνκηθψλ κειεηψλ ζα πξνζθέξεη ζηελ
θαιχηεξε γλψζε ηεο θπζηνπαζνινγίαο θαη ηεο ζεξαπείαο ησλ αζζελψλ.
1.3.11 Ζ ινβνηνκή
Ηζηνξηθά ε ινβνηνκή είλαη κηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε146 κε ηελ νπνία ν γηαηξφο απνθφπηεη ηηο λεπξηθέο ελψζεηο αλάκεζα ζηνπο κεησπηαίνπο ινβνχο θαη ζηνλ ππφινηπν
εγθέθαιν. Με ηνλ ηξφπν απηφ απελεξγνπνηεί νξηζκέλεο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ
εγθεθάινπ.
Σελ εθεχξε ην 1935 ν Πνξηνγάινο λεπξνρεηξνπξγφο Έγθαο Μφληηδ, ν νπνίνο άξρηζε
λα ηελ εθαξκφδεη πεηξακαηηθά ζε αζζελείο ηνπ ςπρηαηξείνπ ηεο Ληζζαβφλαο. Ζ εθεχξεζε απηή ηνπ ράξηζε ην Βξαβείν Ννκπέι ην 1949, αλ θαη ζήκεξα ε πξαθηηθή απηή
επηθξίλεηαη ζθνδξά147. Ο Μνλίηδ παξαηήξεζε φηη ηα ζπκπηψκαηα ζνβαξψλ λνεηηθψλ
αζζελεηψλ φπσο ε ζρηδνθξέλεηα εμαθαλίδνληαλ άκεζα ζε αλζξψπνπο ζηνπο νπνίνπο
είρε γίλεη ινβνηνκή. Δληνχηνηο ππνηίκεζε ην γεγνλφο φηη νη βιάβεο πνπ πξνθαινχληαλ ζηνλ εγθέθαιν ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξεο απφ ηα νθέιε. Μεηά ηε ζεξαπεία πνιινί
αζζελείο γίλνληαλ θπηά. Παξ’ φια απηά, ε ινβνηνκή εθαξκφζηεθε επξέσο κέρξη ηε
δεθαεηία ηνπ 1950 ζε ρηιηάδεο αλζξψπνπο πνπ ππέθεξαλ απφ λνεηηθέο παζήζεηο θαζψο θαη ζε ππεξδξαζηήξηα παηδηά θαη θξαηνπκέλνπο πνπ ζεσξνχληαλ επηθίλδπλνη.
ηνπο κεγαιχηεξνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ινβνηνκήο ζηηο ΖΠΑ ζπγθαηαιέγεηαη ν γηαηξφο Οπφιηεξ Φξίκαλ. Σε δεθαεηία ηνπ 1950 πεξηδηάβαηλε ζηε ρψξα γηα λα θάλεη ρηιηάδεο ινβνηνκέο κε κηα γξήγνξε ηερληθή δηθήο ηνπ επηλφεζεο. Υξεζηκνπνηνχζε κηα
κηθξή κχηε ηξππαληνχ κε ηελ νπνία δηείζδπε απφ ην αθηί ζην θξαλίν. Αθνχ έθηαλε
ζηνλ κεησπηαίν ινβφ, έθνβε ηα επίκαρα λεχξα ρηππψληαο απφηνκα ην ηξππάλη κε έλα
κηθξφ ζθπξί.
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1.3.12 Λνηκψδε λνζήκαηα
Σα ινηκψδε λνζήκαηα θαη γεληθφηεξα νη κνιχλζεηο είλαη ζπκβησηηθέο θαηαζηάζεηο
πνπ έρνπλ θάπνην ξφιν ζηελ πξνζαξκνγή θαη εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ θαη δελ ζα πξέπεη λα γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα κεηαηξαπεί έλα ηζνξξνπεκέλν πινχζην ζε δηάθνξνπο
νξγαληζκνχο πεξηβάιινλ ζε έλαλ απνζηεηξσκέλν ρψξν. Οη ινηκώμεηο είλαη γλσζηαθέο
δηαδηθαζίεο γηα ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα θαη ζα πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ ζηελ πνξεία
ησλ νξγαληζκώλ.
Δλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο βηνκάδαο ηνπ πιαλήηε απνηειείηαη απφ κηθξφβηα πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βηφζθαηξα. Ζ ερεξή παξνπζία ησλ κηθξνβίσλ, ε κεγάιε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηνλ πεξηβάιινλ αιιά θαη ε αλαγθαζηηθή ζπγθαηνίθεζή καο καδί ηνπο ρξεηάδεηαη «παξαρσξήζεηο» θαη «ζπκβηβαζκνχο», φπσο είλαη ν ηξφπνο δσήο καο
γηα ην πψο ζα δηαζθαιηζζνχλ ε ζσκαηηθή θαη νηθνινγηθή νκνηφζηαζε.
Αλ θαηαιάβνπκε γηαηί θάπνηνη κηθξννξγαληζκνί έρνπλ πξνζηαηεπηηθφ ραξαθηήξα,
κπνξνχκε λα απνθχγνπκε νξηζκέλα είδε θαξθίλσλ κέζσ ηεο έθζεζεο ζε αθίλδπλα
κηθξφβηα, ζε κηθξή ειηθία.
Οη ινηκψμεηο ζην πεξηβάιινλ φπνπ δνχκε, έρνπλ έλα αλαπάληερν θαιφ.
Μπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ πξφιεςε δηαθφξσλ κνξθψλ θαξθίλσλ, πνπ ζπλαληψληαη πεξηζζφηεξν ζηνλ αλαπηπγκέλν θφζκν.
Γηα παξάδεηγκα ε δνπιεηά ησλ γαιαθηνθφκσλ ζε έλα βνπζηάζην θαίλεηαη αλζπγηεηλή. Ζ ζθφλε απφ ηελ απνμεξακέλε θνπξηά, πνπ πεξηθέξεηαη ζηνλ αέξα θαη θαηαιήγεη
ζηα πλεπκφληα ηνπο, έρεη έλα ζσξφ βαθηήξηα ηα νπνία φκσο ηνπο πξνζηαηεχνπλ απφ
ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα. πγθεθξηκέλα, νη γαιαθηνθφκνη έρνπλ πέληε θνξέο ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλαπηχμνπλ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα148.
Δπίζεο ε αξηεξηνζθιήξσζε ζηηο αλαπηπζζφκελεο θαη αλεπηπγκέλεο ρψξεο παξνπζηάδεη ζπζρέηηζε κε απνδηνξγάλσζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο149. Φαίλεηαη φηη ρξφληα παξαζηηηθά λνζήκαηα, κπνξεί λα πξνιάβνπλ ηελ αξηεξηνζθιήξσζε κε ηε ελεξγνπνίεζε ησλ Th2 ιεκθνθπηηάξσλ πνπ εθθξίλνπλ αληηθιεγκνλψδεηο θπηνμίλεο. Ζ ππφζεζε ζπλζεθψλ πγείαο (Hygiene hypothesis), εθηφο απφ
ηελ αξηεξηνζθιήξσζε θαίλεηαη φηη αθνξά ην άζζκα150,151, ηηο αιιεξγηθέο παζήζεηο152
θαζψο θαη απηνάλνζα λνζήκαηα153.

1.3.13 Δξγαζίεο φπνπ αλαδεηθλχεηαη ε πνιππινθφηεηα ησλ παζήζεσλ
Τπάξρεη κηα ζεηξά από εξγαζίεο ζηηο νπνίεο ε πνιππινθόηεηα δηαθαίλεηαη αιιά δελ είλαη δπλαηόλ λα αμηνπνηεζεί. Απηό νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε «εξγαιείσλ» ζηελ κεζνδνινγία ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο, ε νπνία ζηελ θαιύηεξε ησλ πεξηπηώζεσλ πιεζηάδεη ηελ
θπβεξλεηηθή πξώηεο ηάμεο. Καζίζηαηαη ινηπόλ αλαγθαία ε δεκηνπξγία «λέσλ εξγαιείσλ», κηαο λέαο κεζνδνινγίαο γηα ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη εξκελεία ησλ δηαθόξσλ
δηαηαξαρώλ.
Ζ θαηάζιηςε154 θαη ην άγρνο155 θαίλεηαη φηη έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ζηεθαληαία
λφζν αιιά αληηκεησπίδνληαη απιά κε θαξκαθεπηηθή αγσγή ηεο νπνίαο ην απνηέιεζκα ζηελ εμέιημε ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ δελ έρεη ηεθκεξησζεί.
Δπίζεο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη ρακεινχ επηπέδνπ εξγαζία156 (low-status jobs),
ζπλδέεηαη κε απμεκέλν θίλδπλν ζηεθαληαίαο λφζνπ ιφγσ δηαηαξαρψλ ηνπ απηφλνκνπ
λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο.
Οη κπνζθειεηηθνί πφλνη είλαη κηα ινγηθή αληίδξαζε ζηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηεο
δσήο. Μέζα ζην θαηλνκελνινγηθφ πιαίζην θαηαλφεζεο, ην ζψκα ζεσξείηαη σο θνξέαο λνεκάησλ θαη ζπλεπψο νη ρξφληνη πφλνη ζα κπνξνχζαλ λα εξκελεπζνχλ σο κηα ιν-
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γηθή αληίδξαζε ζηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί εξκελεία ησλ
κπηθψλ πφλσλ κέζα ζε έλα νιηζηηθφ πιαίζην αληίδξαζεο157.
1.3.14 Σν παξάδνμν ηεο παρπζαξθίαο158
Μηα παξάδνμε ειάηησζε λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο κε ηελ αχμεζε ηνπ Γείθηε
Μάδαο ψκαηνο απνδείρζεθε ζε αζζελείο κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη ζε απηνχο πνπ
ππνβάιινληαη ζε αγγεηνπιαζηηθή.

1.3.15 Eιηθνβαθηεξίδην ηνπ ππισξνχ
ην ρψξν ησλ ζεκαληηθψλ αλαθαιχςεσλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, βξίζθεηαη θαη ε αλαθάιπςε ηνπ ειηθνβαθηεξίδηνπ ηνπ ππισξνχ (Helicobacter pylori), ην νπνίν επζχλεηαη
γηα πνιιέο παζνινγηθέο εθδειψζεηο ζην αλψηεξν πεπηηθφ ζχζηεκα159. Μεηά απφ ζεξαπείεο εηψλ γηα ηελ εθξίδσζε ηνπ κηθξνβίνπ απφ ην ζηνκάρη, θαίλεηαη φηη ε απνπζία
ηνπ δεκηνπξγεί λενπιαζίεο ζε άιια ηκήκαηα ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο160.
1.3.16 Παξάδνμνη ζπζρεηηζκνί
Οη επηδεκηνιφγνη αλαθαιχπηνπλ απξνζδφθεηνπο ζπζρεηηζκνχο αλάκεζα ζηελ έθζεζή
καο ζε κηθξφβηα θαη αθαζαξζίεο ζε λεαξή ειηθία θαη ηελ πηζαλφηεηα αλάπηπμεο θαξθίλνπ αξγφηεξα.
Σα παηδηά πνπ πεγαίλνπλ ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο δσήο ηνπο
έρνπλ πνιχ κηθξφηεξε πηζαλφηεηα λα εθδειψζνπλ ιεπραηκία απφ απηά πνπ κέλνπλ
ζπίηη. Απηά ηα επξήκαηα δείρλνπλ πσο, ελδερνκέλσο, ε έθζεζε ζηα κηθξφβηα καο βνεζά λα απνθχγνπκε ηνλ θαξθίλν.
Σψξα νη εξεπλεηέο ςάρλνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηα απμεκέλα πνζνζηά ηνπ θαξθίλνπ
ηνπ καζηνχ, ηνπ κειαλψκαηνο θαη ηνπ ιεκθψκαηνο ζε πιεζπζκνχο κε πςειφ βηνηηθφ
επίπεδν, πνπ δνπλ ζε θαζαξφ πεξηβάιινλ ρσξίο ινηκψμεηο.
χκθσλα κε πξφζθαηεο έξεπλεο, φηαλ ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε άιια παηδηά
έμσ απφ ην ζπίηη απφ λσξίο- γηα παξάδεηγκα ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ
έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ ιεπραηκία ή ιέκθσκα ζηελ εθεβεία ηνπο.
Κάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη ζε επαγγέικαηα κε απμεκέλε έθζεζε ζε κηθξφβηα.
Οη εξγαδφκελνη ζηε βακβαθνπξγία έρνπλ πνιχ ρακειά πνζνζηά θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα θαη θάπνησλ άιισλ εηδψλ. Μία εμήγεζε απνδίδεη ην θαηλφκελν ζηε ζθφλε ηνπ
βάκβαθνο, πνπ πεξηέρεη πνιιέο ελδνηνμίλεο, έλα ιηπνπνιπζαθραξίδην πνπ βξίζθεηαη
ζηα ηνηρψκαηα ησλ θπηηάξσλ πνιιψλ βαθηεξίσλ, ην νπνίν θξαηά ην αλνζνπνηεηηθφ
ζχζηεκα ζε εγξήγνξζε.
Μηα ζεηξά απφ έξεπλεο ζηεξίδνπλ απηή ηε ζεσξία, ζχκθσλα κε ην πεξηνδηθφ «Νew
Scientist161». Ζ νκάδα ηνπ Υάξβετ Σζέθνγνπετ, ζην Παλεπηζηήκην ηεο Οπάζηγθηνλ
ζην ηάηι, κειέηεζε εξγάηξηεο ζε βακβαθνθισζηήξηα ζηε αγθάε, φπνπ ππάξρεη κεγάιε έθζεζε ζηηο ελδνηνμίλεο. ζεο είραλ κείλεη πεξηζζφηεξν θαηξφ ζηε δνπιεηά είραλ πνιχ ρακειφηεξα πνζνζηά αξθεηψλ κνξθψλ θαξθίλσλ, φπσο ηνπ πλεχκνλα, ηνπ
καζηνχ, ηνπ ήπαηνο, ηνπ ζηνκάρνπ θαη ηνπ παγθξέαηνο. Ζ ελδνηνμίλε ζα κπνξνχζε
λα εμεγήζεη θαη ην κεησκέλν ξίζθν εθδήισζεο θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα ζηνπο εξγάηεο
ζε γαιαθηνθνκεία, φπσο έρνπλ δείμεη πνιιέο έξεπλεο ζε δηάθνξεο ρψξεο.
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Ο Σδνπδέπε Μαζηξάλγθειν, ζην Παλεπηζηήκην ηεο Παβίαο ζηελ Ηηαιία, έρεη βξεη φηη
φζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη αγειάδεο ζην βνπζηάζην, ηφζν ιηγφηεξα ηα θξνχζκαηα
θαξθίλνπ αθφκα θαη ζε θαπληζηέο εξγαδνκέλνπο.
Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ζπγθιηλφλησλ παξαγφλησλ, ππνδεηθλχεη φηη ε δηαδηθαζία
παξαγσγήο ηνπ εκβνιίνπ ηεο επαηίηηδαο Β, εηζάγεη ηελ HBV πνιπκεξάζε θαη έηζη
ππξνδνηείηαη κηα απηνάλνζε δηαδηθαζία θαηά ηεο κπειίλεο ζε νξηζκέλα εκβνιηαζκέλα άηνκα162. Μεγάιεο ζεκαζίαο είλαη φηη απηή ε ππφζεζε δίλεη απάληεζε ζην γεγνλφο φηη απηφο ν εκβνιηαζκφο πξνθαιεί λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο απφ ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο.

1.3.17 Αιιεξγίεο
Θα επεθηαζνύκε ιίγν ζηελ αλαθνξά ησλ αιιεξγηώλ επεηδή είλαη αληηδξάζεηο ηνπ νξγαληζκνύ πνπ εζθαικέλα ζεσξνύληαη επηδήκηεο θαη θαηαζηέιινληαη άκεζα ζε όιεο ηηο ειηθίεο.
Ζ πηζαλφηεηα βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ηελ θαηαζηνιή ησλ αιιεξγηθψλ
ζπκπησκάησλ ρξήδεη πξνζνρήο δηφηη ππάξρνπλ δεδνκέλα πνπ ππνδειψλνπλ
πσο ε αιιεξγία ελδέρεηαη λα πξνζηαηεχεη απφ θαξθίλν. Ζ Profet αλαθέξεη πσο δεθαέμη ζηηο είθνζη δχν επηδεκηνινγηθέο κειέηεο βξήθαλ φηη ηα άηνκα κε
αιιεξγίεο έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πάζρνπλ απφ θαξθίλν, εηδηθά ζε
ηζηνχο πνπ παξνπζηάδνπλ αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο163.
Ζ απνθπγή ηνπ αιιεξγηνγφλνπ έρεη λφεκα, αιιά ηη γίλεηαη κε ηελ θαηαζηνιή ησλ
ζπκπησκάησλ; Μέρξη ζηηγκήο γλσξίδνπκε πσο ην ζχζηεκα πνπ νδεγεί ζε αιιεξγία
είλαη κεραληζκφο άκπλαο, δελ είκαζηε φκσο ζίγνπξνη έλαληη πνηνπ παξάγνληα καο
πξνζηαηεχεη.
Σα αιιεξγηθά άηνκα αληηδξνχλ ζε απεηξνειάρηζηα ίρλε ησλ αιιεξγηνγφλσλ, ελψ ηα
κε αιιεξγηθά άηνκα δελ παξνπζηάδνπλ θακία εκθαλή αληίδξαζε ζε πνιχ κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο.
Ζ αιιεξγία δελ είλαη ε αθξαία δξάζε θάπνηνπ ζπζηήκαηνο πνπ θπζηνινγηθά
ζπκπεξηθέξεηαη θαιά θαη έρεη κία πξνθαλή ιεηηνπξγία. Σν αληίζσκα IgE κνηάδεη
λα κελ θάλεη ζρεδφλ ηίπνηα, ηνπιάρηζηνλ ζηηο ζχγρξνλεο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο,
εθηφο απφ ην λα πξνθαιεί αιιεξγίεο. Δπηθαλεηαθά δίλεηαη ε εληχπσζε φηη απηφο ν
εηδηθφο κεραληζκφο IgE αλαπηχρζεθε ρσξίο ιφγν.
Σν ζχζηεκα IgE
Οη πηζαλέο εξκελείεο γηα ην ζχζηεκα IgE θαη ηηο αιιεξγίεο πνπ πξνθαιεί, ρξεηάδεηαη
ηελ πεξηγξαθή ησλ άκεζσλ κεραληζκψλ ηεο αιιεξγίαο164.
ηαλ κία μέλε νπζία εηζέξρεηαη ζην ζψκα, πξνζιακβάλεηαη απφ θχηηαξα πνπ νλνκάδνληαη καθξνθάγα, ηα νπνία θάλνπλ επεμεξγαζία ησλ πξσηετλψλ ηεο νπζίαο θαη θαηφπηλ ηηο πξνσζνχλ ζηα Σ ιεκθνθχηηαξα ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο πεγαίλνπλ ηηο
πξσηεΐλεο ζηα ιεπθνθπηηάξσλ Β. Δάλ ην Β θχηηαξν ηπραίλεη λα παξαζθεπάδεη αληηζψκαηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε μέλε πξσηεΐλε, ελεξγνπνηείηαη απφ ην Σ θχηηαξν, δηαηξείηαη θαη θηηάρλεη ηα αληηζψκαηα απηά. πλήζσο ην αληίζσκα είλαη ε γλσζηή αλνζνζθαηξίλε G (IgG), φκσο, γηα νξηζκέλεο νπζίεο, ην Β θχηηαξν πξνηξέπεηαη ζε ζχλζεζε αληηζψκαηνο IgE, δειαδή ηεο νπζίαο πνπ κεζνιαβεί ζηηο αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο.
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Τπάξρεη εληππσζηαθά ιηγφηεξε πνζφηεηα IgE, ζπγθξηηηθά κε άιια αληηζψκαηα. Καη
απνηειεί κφλν ην εθαηνζηφ ηνπ ρηιηνζηνχ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ αληηζσκάησλ. Σν
αληίζσκα IgΔ θπθινθνξεί ζην αίκα, φπνπ έλα ζηα εθαηφ έσο έλα ζηα ηέζζεξεηο ρηιηάδεο κφξηα πξνζθνιιάηαη ζε άιιε θαηεγνξία θπηηάξσλ πνπ νλνκάδνληαη βαζεφθηια
(εάλ βξίζθνληαη ζηελ θπθινθνξία) ή ζε ηζηηνθχηηαξα (εάλ είλαη εληνπηζκέλα).
Πξνζθνιιεκέλν ζηα θχηηαξα απηά, ην IgE παξακέλεη γηα έμη πεξίπνπ εβδνκάδεο.
Παξά ηηο κηθξέο πνζφηεηεο IgE, ζα ππάξρνπλ απφ 100.000 έσο 500.000 κφξηα IgE
επάλσ ζε θάζε βαζεφθηιν θαη, ζε έλα άηνκν αιιεξγηθφ ζε κηα νπζία, ην 10% πεξίπνπ
ηνπ IgE κπνξεί λα είλαη εμεηδηθεπκέλν γηα απηή ηελ ζπγθεθξηκέλε νπζία.
Σα ηζηηνθχηηαξα είλαη πξνεηνηκαζκέλα γηα επαλέθζεζε ζην αιιεξγηνγφλν. ηαλ ην
αιιεξγηνγφλν επηζηξέςεη θαη πξνζδεζεί ζε δχν ή πεξηζζφηεξα κφξηα IgE επάλσ ζηελ
επηθάλεηα ηνπ ηζηηνθπηηάξνπ, ην θχηηαξν μερχλεη έλα κίγκα απφ νθηψ ηνπιάρηζηνλ
ρεκηθέο νπζίεο κέζα ζε ιίγα ιεπηά. Μεξηθέο απ’ απηέο είλαη έλδπκα πνπ πξνζβάιινπλ ηα θνληηλά θχηηαξα, κεξηθέο άιιεο ελεξγνπνηνχλ ηα αηκνπεηάιηα, άιιεο πξνζειθχνπλ πεξηζζφηεξα ιεπθνθχηηαξα, ελψ ηέινο άιιεο ίζσο ελεξγνπνηνχλ ηνπο ιείνπο
κχεο θαη πξνθαινχλ άζζκα.
Μία νπζία, ε ηζηακίλε, πξνθαιεί θλεζκφ θαη απμεκέλε δηαπεξαηφηεηα ησλ κεκβξαλψλ, δπζάξεζηα απνηειέζκαηα πνπ κπνξνχλ λα απνηξαπνχλ κε αληηηζηακηληθά θάξκαθα. Παξφηη νη ιεπηνκέξεηεο αθφκα κειεηψληαη, ε γεληθή ιεηηνπξγία ηνπ εγγχο απηνχ κεραληζκνχ είλαη γλσζηή επί πεξίπνπ εηθνζηπέληε ρξφληα θαη είλαη νπζηαζηηθά ε
ίδηα ζε φια ηα ζειαζηηθά.
Ο ιφγνο πνπ ππάξρεη φινο απηφο ν κεραληζκφο IgE δελ έρεη εξκελεπζεί.
Έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο, φκσο κέρξη ηψξα δελ έρεη ππάξμεη ζνβαξή έξεπλα
πνπ λα θαηαιήμεη ζε εμήγεζε θαζνιηθά απνδεθηή. Πνιινί εξεπλεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ πσο έλα ηφζν θαινθηηαγκέλν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη θάπνηα
ρξήζηκε ιεηηνπξγία. «Απηά ηα θχηηαξα δελ είλαη απιψο κεραληζκνί ρσξίο θάπνηα
βηνινγηθή αμία», ιέεη ν Stephen Galli165 απφ ην Υάξβαξλη θαη παξαηεξεί
φηη ε θαηαλνκή ησλ ηζηηνθπηηάξσλ δίπια ζηα αηκνθφξα αγγεία ηνπ δέξκαηνο
θαη ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνχ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο «θνληά
ζε παξάζηηα θαη άιια παζνγφλα θαζψο θαη θνληά ζε πεξηβαιινληηθά αληηγφλα
πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην δέξκα ή κε ηελ επηθάλεηα ησλ βιελλνγφλσλ.» Ο
Galli σζηφζν δελ επηζθνπεί ελδείμεηο γηα ηηο πηζαλέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
«Έρνπλ πξνηαζεί αξθεηνί ξφινη γηα ηα πηζαλά σθέιηκα απνηειέζκαηα ηνπ αληηζψκαηνο IgE,» ξφινη πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ξχζκηζε ηεο κηθξνθπθινθνξίαο ή ηε δξάζε
ηνπ «σο θξνπξνχ ζηελ πξψηε γξακκή άκπλαο» έλαληη «πξνζβνιήο απφ βαθηήξηα θαη
ηνχο» θαη ηελ πξνζβνιή ελάληηα ζε παξαζηηηθνχο ζθψιεθεο. Καηαιήγεη σο εμήο:
«Καζψο ην 25% ηνπ πιεζπζκνχ έρεη ζεκαληηθή αιιεξγηθή λφζν κε εκπιεθφκελν ην
αληηγφλν IgE, έρεη πξνηαζεί ε χπαξμε θάπνηνπ πιενλεθηήκαηνο πνπ πξνζθέξεη ην
αληηγφλν ζηελ επηβίσζε.»
Γηαζέηνπκε δηάθνξα είδε άκπλαο ελάληηα ζηηο ρεκηθέο απηέο νπζίεο. Πξψηνλ,
φπνηε κπνξνχκε ηηο απνθεχγνπκε. Δπίζεο, ην επηζήιην πνπ επελδχεη ην αλαπλεπζηηθφ
θαη πεπηηθφ καο ζχζηεκα είλαη εθνδηαζκέλν κε αληηζψκαηα ηεο νκάδαο IgA θαη κε
απνηνμηλσηηθά έλδπκα πνπ ζπλνιηθά απνζπλζέηνπλ κεγάιεο νκάδεο ρεκηθψλ δνκψλ.
Τπάξρνπλ θαη κεραληζκνί άκπλαο φπσο νη βιελλψδεηο εθθξίζεηο θαη ε δνκή ηνπ δέξκαηφο καο θαη ησλ απνξξνθεηηθψλ επηθαλεηψλ καο. Οη ηνμίλεο πνπ παξαθάκπηνπλ
απηή ηελ αξρηθή άκπλα πξνζβάιινληαη απφ ζπγθεληξσκέλεο ζπζηνηρίεο ελδχκσλ ζην
ήπαξ θαη ζηνπο λεθξνχο καο.
Αλ ππνζέζνπκε φκσο πσο φιεο απηέο νη άκπλεο απνηπγράλνπλ, φπσο θάπνηα ζηηγκή
ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο πξνζαξκνγέο, ηφηε, ζχκθσλα κε ηελ Profet166, έξρεηαη ε ζπκπιεξσκαηηθή άκπλα, ε αιιεξγία, πνπ βγάδεη βηαζηηθά απφ ην ζψκα ηηο ηνμίλεο. Σα

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

40

δάθξπα ηηο βγάδνπλ απφ ηα κάηηα. Οη βιελλψδεηο εθθξίζεηο, ην θηάξληζκα θαη ν βήραο ηηο απνβάιινπλ απφ ηελ αλαπλεπζηηθή νδφ. Ο έκεηνο ηηο απνκαθξχλεη απφ ην
ζηνκάρη. Ζ δηάξξνηα ηηο απνκαθξχλεη απφ ηκήκαηα ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ
βξίζθνληαη κεηά απφ ην ζηνκάρη. Οη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο δξνπλ γξήγνξα θαη εμσζνχλ ηα βιαβεξά πιηθά, πξάγκα πνπ ηαηξηάδεη κε ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία νη ηνμίλεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο.
Αθφκα κία πηζαλή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο IgE ίζσο είλαη ε άκπλα ελαληίνλ
εθηνπαξαζίησλ φπσο ηα ηζηκπνχξηα, ε ςψξα, νη ςείξεο, νη ςχιινη θαη νη θνξηνί. ήκεξα απνηεινχλ κηθξφ πξφβιεκα γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ ζηηο ζχγρξνλεο
θνηλσλίεο, φκσο θαηά ηελ κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηεο αλζξψπηλεο εμέιημεο, ππήξμαλ
φρη κφλν ζπλερήο ελφριεζε αιιά θαη θνξείο πνιιψλ λνζεκάησλ. Σν ρηχπεκα, ην μχζηκν θαη ν αιιεινθαιισπηζκφο είλαη άκπλεο κε κεξηθή κφλν απνηειεζκαηηθφηεηα.
ηαλ νη αγειάδεο δελ κπνξνχλ λα θαζαξίζνπλ ην ηξίρσκά ηνπο εμαηηίαο ρνληξνχ πεξηιαηκίνπ, ηφηε ην θνξηίν ηνπο ζε ηζηκπνχξηα θαη ςείξεο απμάλεη ζηαζεξά θαη θαηφπηλ θαηαξξέεη μαθληθά φηαλ ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ηεο αγειάδαο αξρίδεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ηζηκπήκαηα κε θιεγκνλή πνπ εκπνδίδεη ηα παξάζηηα λα θαηαλαιψζνπλ αίκα. Ζ πξφιεςε ηεο πξνζβνιήο απφ εθηνπαξάζηηα ζα κπνξνχζε λα εμεγήζεη
πνιιέο πιεπξέο ηνπ ζπζηήκαηνο IgE, εηδηθά ηε ζπγθέληξσζε ηζηηνθπηηάξσλ ζηηο επηθάλεηεο ηνπ ζψκαηνο, ηελ άκεζε καδηθή απφθξηζε θαη ηε δηέγεξζε ηνπ θλεζκνχ167.
1.3.18 Ο ππξεηφο σο άκπλα
Ο Matt Klugger, θπζηνιφγνο ζην Ηλζηηηνχην Lovelace, πηζηεχεη φηη «ππάξρνπλ
ζπληξηπηηθέο ελδείμεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ν ππξεηφο είλαη απφθξηζε πξνζαξκνγήο
ηνπ μεληζηή ε νπνία ζπλερίδεηαη κέζα ζην δσηθφ βαζίιεην εδψ θαη εθαηνληάδεο
εθαηνκκχξηα ρξφληα».Τπνζηεξίδεη φηη ε ρξήζε θαξκάθσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
ηνπ ππξεηνχ κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα επηδεηλψζεη ηε λφζν-αθφκα θαη λα επηθέξεη ην
ζάλαην168.
Ο ππξεηφο πξνθχπηεη φρη απφ ιάζνο ζηε ζεξκνξχζκηζε, αιιά απφ ελεξγνπνίεζε
εθιεπηπζκέλνπ κεραληζκνχ πνπ είλαη πξντφλ εμέιημεο.
Ίζσο ε πην δξακαηηθή έλδεημε γηα ηελ αμία ηνπ ππξεηνχ ζηνλ άλζξσπν
πξνέξρεηαη απφ ηηο κειέηεο ηνπ Julius Wagner-Jauregg, ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο
ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Έρνληαο παξαηεξήζεη φηη νξηζκέλνη αζζελείο κε ζχθηιε
βειηηψλνληαλ κεηά απφ πξνζβνιή εινλνζίαο θαη φηη ε ζχθηιε ήηαλ ζπάληα ζε
πεξηνρέο φπνπ ε εινλνζία ήηαλ ζπρλή, κφιπλε εζειεκέλα κε εινλνζία ρηιηάδεο
ζπθηιηδηθψλ αζζελψλ169. ε κηα επνρή φπνπ ιηγφηεξν απφ 1% ησλ αζζελψλ κε
ζχθηιε αλέξξσλε, ε ζεξαπεία απηή πέηπρε ππνρψξεζε ηεο λφζνπ θαη έθεξε
ζηνλ Wagner-Jauregg ην Βξαβείν Νφκπει Φπζηνινγίαο ή Ηαηξηθήο ην 1927.
Σελ επνρή εθείλε, ε αμία ηνπ ππξεηνχ ήηαλ πνιχ πην πιαηηά αλαγλσξηζκέλε απ’ φηη
ζήκεξα.
Ο Dr. Dennis Stevens, θαζεγεηήο Ηαηξηθήο ζην παλεπηζηήκην ηεο Οπάζηγθηνλ, αλαθέξεη «ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ζεξαπεπηηθή αγσγή γηα ηνλ ππξεηφ κπνξεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο ζεπηηθνχ ζνθ». Φάξκαθα πνπ αλαζηέιινπλ ηνλ ππξεηφ θαίλεηαη φηη παξεκβαίλνπλ ζηνπο θπζηνινγηθνχο κεραληζκνχο νη
νπνίνη ξπζκίδνπλ ηελ αληίδξαζε ηνπ ζψκαηνο ζηηο ινηκψμεηο, κε κνηξαία ίζσο απνηειέζκαηα170.
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1.3.19 Άζθνπε ρνξήγεζε αληηβηνηηθψλ
Ζ πξνιεπηηθή ρνξήγεζε αληηβηνηηθψλ ζε νδνληηαηξηθέο επεκβάζεηο γηα ηελ πξφιεςε
ελδνθαξδίηηδαο, δελ πξνζέθεξε θαλέλα φθεινο γηα ηνπο ζεξαπεπφκελνπο171. Παξφιν
πνπ πιένλ δελ ζπληζηάηαη ε πξαθηηθή απηή, ζπλερίδεηαη ε άζθνπε ρνξήγεζε αληηβηνηηθψλ.
Παξάιιεια ε ρξήζε ηνπ αληηβηνηηθνχ θιαξηζξνκηθίλε, πνπ ρξεζηκνπνηείην ζε νδνληηαηξηθέο επεκβάζεηο γηα ηελ πξφιεςε ελδνθαξδίηηδαο, θαίλεηαη φηη απμάλεη ηνπο
θηλδχλνπο απφ ηελ ζηαζεξή ζηεθαληαία λφζν172 αθφκα θαη γηα ζαλαηεθφξα επεηζφδηα.
Αληίζεηα φκσο κηα άιιε ζεσξία φηη ζηε ζηεθαληαία λφζνο ελέρνληαη θαη ινηκψδεηο
παξάγνληεο173, νδεγεί ζηελ έθδνζε νδεγηψλ απφ ηελ Ακεξηθαληθή Καξδηνινγηθή Δηαηξεία γηα ρνξήγεζε αληηβηνηηθψλ.
1.3.20 Ννεηηθέο δηαηαξαρέο
Δίλαη ε δηαηαξαρή παληθνύ, ε θαηάζιηςε θαη ε ζρηδνθξέλεηα ηαηξηθά λνζήκαηα;
Οη λνεηηθέο δηαηαξαρέο κπνξνύλ λα αλαγλσξηζζνύλ σο «πξνζαξκνζηηθέο» δηαηαξαρέο
δνκηθήο ζύδεπμεο κε ην πεξηβάιινλ.
πσο ηζρχεη θαη γηα ηελ ππφινηπε ηαηξηθή, πνιιά ςπρηαηξηθά ζπκπηψκαηα απνδεηθλχνληαη φρη λνζήκαηα θαζαπηά αιιά ακπληηθνί κεραληζκνί.
Δπηπιένλ, ε θπινγέλεζε θαη ε νληνγέλλεζε πνπ πξνδηαζέηνπλ γηα λνεηηθέο δηαηαξαρέο, πηζαλφλ πξνζδίδεη πιενλεθηήκαηα πξνζαξκνζηηθφηεηαο.
Πνιινί απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ λνεηηθέο δηαηαξαρέο
πηζαλφλ είλαη λέεο πιεπξέο ηεο ζχγρξνλεο δσήο θαη πνιιέο απφ ηηο αηπρείο πιεπξέο
ηεο αλζξψπηλεο ςπρνινγίαο δελ είλαη ειαηηψκαηα αιιά δηαθνξεηηθέο δνκηθέο ζπδεχμεηο πξψηεο, δεχηεξεο θαη ηξίηεο ηάμεο.
Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλφηεηα δηακνξθψλεηαη απφ θαηαζηάζεηο πνπ ζπλέβεζαλ
επαλεηιεκκέλσο θαηά ηε δηάξθεηα δνκηθψλ ζπδεχμεσλ πνπ ήηαλ ζεκαληηθέο
Δπηζέζεηο, απεηιέο απνθνπήο απφ ηελ νκάδα θαη επθαηξίεο γηα δεπγάξσκα ήηαλ αξθεηά ζπρλέο θαη ζεκαληηθέο ψζηε νληνγελεηηθά θαη θπινγελεηηθά λα έρνπλ δηακνξθψζεη εηδηθά πξφηππα εηνηκφηεηαο, φπσο ν παληθφο, ν θνηλσληθφο
θφβνο θαη ε εξσηηθή δηέγεξζε174.

1.4

Φιεγκνλή: Μηα εληαία ζεσξία γηα ηε λφζν

Ζ έξεπλα απνδεηθλχεη φηη ε ρξφληα θιεγκνλή κπνξεί λα απνηειεί θνηλφ παξάγνληα ζε
πνιιέο παζήζεηο. Απνθεχγνπκε ηα θνξεζκέλα ιίπε γηα λα δηαηεξνχκε ηε βαηφηεηα
θαη θαιή θαηάζηαζε ησλ αξηεξηψλ µαο. Απνθεχγνπκε ηνπο πδαηάλζξαθεο γηα λα
απνµαθξχλνπµε ηελ πηζαλφηεηα αλάπηπμεο δηαβήηε. Απνθεχγνπκε ην θάπληζµα γηα
λα πξνιάβνπκε ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεχµνλνο. Λχλνπµε ην sudoku γηα λα
θαηαπνιεµήζνπµε ηελ άλνηα. Καη θπζηθά, άζθεζε. Γελ ζα ήηαλ θαιχηεξα λα ππήξρε
µηα εληαία πξνζέγγηζε γηα ηελ πγεία, φπσο ππάξρεη ζε άιια κεραληζηηθά πξνβιήκαηα;
Παξ' φηη µπνξεί λα µελ ππάξμεη πνηέ µηα ηφζν απιή ιχζε, ππάξρνπλ ελδείμεηο πνπ
θαηαδεηθλχνπλ έλα θνηλφ ππνθείµελν αίηην ζεµαληηθψλ εθθπιηζηηθψλ παζήζεσλ.
Τπάξρνπλ παζήζεηο φπσο ε ζηεθαληαία λφζνο, ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο, ν θαξθίλνο ε
λφζνο ηνπ Alzheimer θιπ πνπ κπνξεί λα έρνπλ ην ίδην παζνινγηθφ ππφζηξσκα: ηε
θιεγκνλή.
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Ζ λέα έξεπλα πάλσ ζηε θιεγµνλή επέθεξε µεηαηφπηζε ηεο ηαηξηθήο ζθέςεο. Γηα δχν
ρηιηεηίεο ε θιεγκνλή εζεσξείην θπξίσο µηα απαξαίηεηε, αθφκε θαη επσθειήο, αληίδξαζε ζηελ αζζέλεηα ή ην ηξαχκα. κσο ζήκεξα ηφζν θιηληθέο µειέηεο φζν θαη εξγαζηεξηαθή έξεπλα θαηαδεηθλχνπλ πσο ε θιεγµνλή µπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν
επηδήµηα απ' φ,ηη επσθειήο, ν θνηλφο αηηηνινγηθφο παξάγνληαο πνιιψλ παζήζεσλ.
Ζ θιεγµνλή είλαη µέξνο ηεο αλνζνινγηθήο αληίδξαζεο. Δίλαη µηα δηαδηθαζία πνπ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηηο θπζηθέο δξάζεηο ησλ ιεπθψλ αηµνζθαηξίσλ, φζν θαη απφ ηηο
νπζίεο πνπ απηά παξάγνπλ: αληηζψµαηα, θπηηαξνθίλεο θαη άιιεο παξφµνηεο νπζίεο.
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη επηζηήµνλεο έρνπλ αλαγλσξίζεη λέα αλνζνινγηθά θαη
θιεγµνλψδε µνξία θαη ηηο νδνχο µέζσ ησλ νπνίσλ αιιειεπηδξνχλ. Οη νδνί απηέο θαη
νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπο µέζσ ησλ νπνίσλ πξνθαιείηαη ε θιεγµνλή µπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ θαη λα απελεξγνπνηεζνχλ µε αλαξίζµεηνπο ηξφπνπο.
Σν πξφβιεµα εµθαλίδεηαη φηαλ παξαµέλνπλ ελεξγνπνηεµέλεο ρσξίο λα ππάξρεη πξνθαλήο ιφγνο.
Γηα ιφγνπο απιφηεηαο νη αλνζνιφγνη πεξηγξάθνπλ αθφµε ηε θιεγµνλή ζαλ λα εμαξηάηαη απφ δχν βαζηθέο δηαδηθαζίεο.
Ζ πξψηε, ε θπζηθή αλνζία, εμαξηάηαη απφ ηα θνθθηνθχηηαξα θαη ην ζπµπιήξσµα. Σα
θνθθηνθχηηαξα είλαη ιεπθά αηµνζθαίξηα µε βξαρχ ρξφλν δσήο πνπ πεξηέρνπλ θνθθία
γεµάηα µε έλδπµα, ηα νπνία δηαιχνπλ ηηο μέλεο πξνο ηνλ νξγαληζµφ νπζίεο. Σν
ζπµπιήξσµα απνηειείηαη απφ µηα ζεηξά πξσηετλψλ πνπ παξάγνληαη µε έλα θαηαξξάθηε ελδπµηθήο δξαζηεξηφηεηαο επί παξνπζίαο µηθξνβίσλ.
Ζ δεχηεξε δηαδηθαζία, ε εηδηθή αλνζία, θαηεπζχλεηαη εηδηθά πξνο ηα µηθξφβηα πνπ
έρνπλ πξνεγνπµέλσο εηζβάιεη ζηνλ νξγαληζµφ. ε µεγάιν βαζµφ ππεχζπλα γη' απηήλ
είλαη ηα ιεπθά αηµνζθαίξηα, ηα ιεµθνθχηηαξα. Σα Σ ιεµθνθχηηαξα είλαη απηά πνπ
θπξίσο ραξάζζνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαηεπζχλνληαο θχηηαξα θαη
ρεµηθέο νπζίεο γηα λα εμνληψζνπλ ηνλ εηζβνιέα. Σα Β ιεµθνθχηηαξα παξάγνπλ
αληηζψµαηα πνπ πξνζδέλνληαη ζηα εηδηθά γη' απηά παζνγφλα θαη ελεξγνπνηνχλ ην
ζπµπιήξσµα γηα λα βνεζήζεη ζηελ εμφλησζε ηνπ εηζβνιέα. Σα µαθξνθάγα είλαη νη
ξαθνζπιιέθηεο πνπ θαζαξίδνπλ ηελ πεξηνρή απφ ηα ππνιείµµαηα ησλ µηθξνβίσλ, ηα
λεθξά θνθθηνθχηηαξα θαη ηα θπηηαξηθά ξάθε. Σαπηφρξνλα, ηα µαθξνθάγα επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην θάζε παζνγφλν θαη ηηο µεηαδίδνπλ ζηα ιεµθνθχηηαξα πνπ
ηηο απνζεθεχνπλ γηα µειινληηθή ρξήζε.
Μεηά ηελ εμφλησζε ησλ παζνγφλσλ, ηα θαηαζηαιηηθά Σ ιεµθνθχηηαξα απελεξγνπνηνχλ ηε θιεγµνλψδε αληίδξαζε, ψζηε λα µπνξεί λα μεθηλήζεη ε αλαγέλλεζε ηνπ
ηζηνχ πνπ ππέζηε βιάβε είηε απφ ηνλ εηζβνιέα είηε απφ ηε «θίιηα θσηηά» απφ ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεµα. ηελ πεξηνρή θηάλνπλ ηλνβιάζηεο, θχηηαξα πνπ παξάγνπλ
θνιιαγφλν θαη ηληθή, θαη δεµηνπξγνχλ ην ππφβαζξν γηα ηε δεµηνπξγία λένπ ηζηνχ.
Αλ ε βιάβε είλαη εθηεηαµέλε, ε παξαγσγή θνιιαγφλνπ θαη ηληθήο µπνξεί λα είλαη
αξθεηά µεγάιε, ψζηε λα δεµηνπξγείηαη µηα νπιή πνπ αληηθαζηζηά ηνλ θπζηνινγηθφ
ηζηφ.
1.4.1 Υξφληα θιεγκνλή
Σνλ 10 µ.Υ. αηψλα, ν Ρσµαίνο γηαηξφο Κέιζνο πεξηέγξαςε ηα ηέζζεξα θχξηα ζεµεία
ηεο θιεγµνλήο: calor (ζεξµφηεηα), dolor (πφλνο), rubor (εξπζξφηεηα) θαη tumor
(νίδεµα). Χζηφζν, ηα ζπµπηψµαηα απηά είλαη θπξίσο πξνεηδνπνηεηηθά ζεµεία ηεο
νμείαο θιεγµνλήο.
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Ζ Υξφληα θιεγµνλή ζπρλά δηαιαλζάλεη ηεο πξνζνρήο ησλ αζζελψλ θαη ησλ γηαηξψλ.
Λαµβάλεη ρψξα φηαλ ν εθιπηηθφο παξάγνληαο δελ εμνπδεηεξψλεηαη πιήξσο ή φηαλ ηα
θαηαζηαιηηθά Σ ιεµθνθχηηαξα δελ απελεξγνπνηνχλ ηελ αλνζνινγηθή αληίδξαζε
µεηά ηελ αληηµεηψπηζε ηεο εηζβνιήο απφ ηνλ νξγαληζµφ.
ε φινπο ηνπο ελειίθνπο ππάξρνπλ θάπνηα επίπεδα ρξφληαο θιεγµνλήο ζηνλ
νξγαληζµφ, πνπ πξνθαιεί βξαδέσο θζνξά ζε ηζηνχο θαη φξγαλα θαη ηεο νπνίαο ε
δξαζηεξηφηεηα ζπρλά ηεθµεξηψλεηαη µφλν µε εμεηάζεηο αίµαηνο.
Οηαλ φµσο ηα επίπεδα ηεο θιεγµνλψδνπο δξαζηεξηφηεηαο μεπεξάζνπλ θάπνην φξην,
ε ρξφληα θιεγµνλή µπνξεί λα δηαβξψζεη ηνλ νξγαληζµφ ζε ηέηνην βαζµφ ψζηε ε βιάβε είλαη µε αλαζηξέςηµε.
Τπάξρνπλ θάπνηεο ελδείμεηο ησλ γεληθψλ δηαζηαπξνχµελσλ επηδξάζεσλ ηεο
θιεγµνλήο. Μειέηεο φπσο ε Framingham Heart Study175 θαη ε Nurses' Health Study
έρνπλ βξεη µηθξφηεξε ζπρλφηεηα ελφο αξηζµνχ εθθπιηζηηθψλ παζήζεσλ, ζε άηνµα
πνπ ειάµβαλαλ ηαθηηθά µε ζηεξνεηδή αληηθιεγµνλψδε θάξµαθα (ΜΑΦ) -ζπλήζσο
γηα ηνλ πφλν ή γηα αξζξίηηδα. Τςειά επίπεδα ηεο C-αληηδξψζαο πξσηείλεο (CRP), ε
νπνία απνηειεί δείθηε θιεγµνλήο, ζπλδένληαη µε δηάθνξεο αζζέλεηεο.
Οµσο ζε µεγάιν βαζµφ νη ηδέεο µαο γηα ηε λφζν νξγαλψλνληαη θαηά ζπζηήµαηα, νπφηε νη επηζηήµνλεο ηείλνπλ λα επηθεληξψλνληαη ζηε θιεγµνλψδε δηαδηθαζία ζε
ζπγθεθξηµέλα φξγαλα ή ηζηνχο. Δρεη αξρίζεη λα γίλεηαη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο µε ηνλ
νπνίν ε θιεγµνλή ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηαθφξσλ παζήζεσλ.
1.4.2 ηεθαληαία λφζνο
Ζ µειέηε ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήµαηνο ππνδεηθλχεη φηη ε θιεγµνλή δξα ζε
ζπλδπαζµφ µε ηελ πεξίζζεηα ηεο «θαθήο» ρνιεζηεξφιεο LDL γηα ηε δεµηνπξγία ηεο
αζεξσµάησζεο. Οηαλ ηα επίπεδά ηεο ζην αίµα είλαη πςειά, ε LDL αξρίδεη λα νμεηδψλεηαη. Απηφ έρεη σο απνηέιεζµα λα αλαγλσξίδεηαη απφ ην αλνζνινγηθφ ζχζηεµα
θαη λα επηζεµαίλεηαη γηα θαγνθπηηάξσζε απφ ηα µαθξνθάγα. Σα γεµάηα µε ιίπε
µαθξνθάγα ελεξγνπνηνχλ ηνλ θαηαξξάθηε ηνπ ζπµπιεξψµαηνο πνπ πξνθαιεί βιάβε
ζην αγγεηαθφ ελδνζήιην - ηε ζηνηβάδα ησλ θπηηάξσλ πνπ επηθαιχπηνπλ ην εζσηεξηθφ
ησλ αγγείσλ. Σα µαθξνθάγα θαη ην ιηπψδεο πεξηερφµελν ηνπο δηέξρνληαη µέζσ ησλ
δηαβξψζεσλ ηνπ ελδνζειίνπ θαη επηθάζνληαη ζην αξηεξηαθφ ηνίρσµα, φπνπ θαιχπηνληαη απφ µηα ηλψδε θάςα µε απνηέιεζµα ην ζρεµαηηζµφ ηεο αζεξσµαηηθήο πιάθαο. Καζψο ε πιάθα απμάλεηαη ζε µέγεζνο θαη ε θάςα δηαηείλεηαη, µπνξεί λα ππνζηεί
ξήμε µε απνηέιεζµα ην ζρεµαηηζµφ ελφο ζξφµβνπ πνπ απνθξάζζεη µηα ζηεθαληαία
αξηεξία ε νπνία παξέρεη νμπγφλν ζην µπνθάξδην. Σφηε ε πεξηνρή ηνπ µπνθαξδίνπ
πνπ αηµαηψλεηαη απφ απηήλ ηελ αξηεξία λεθξψλεηαη, πξνθαιψληαο έλα έµθξαγµα
ηνπ µπνθαξδίνπ176.
Μειέηεο έρνπλ δείμεη πσο άηνµα µε πςειά επίπεδα CRP177 έρνπλ δηπιάζηεο πηζαλφηεηεο λα ππνζηνχλ έλα έµθξαγµα ηνπ µπνθαξδίνπ ζε ζρέζε µε άηνµα µε θπζηνινγηθά επίπεδα178. Ο θίλδπλνο είλαη αθφµε µεγαιχηεξνο αλ ην άηνµν έρεη θαη πςειά επίπεδα ρνιεζηεξφιεο. Σψξα πεξηιαµβάλεηαη θαη ε µέηξεζε ησλ επηπέδσλ ηεο CRP
ζηηο θαζηεξσµέλεο εμεηάζεηο δηαινγήο γηα ηνπο ελειίθνπο.
1.4.3 Γηαβήηεο
Γηάθνξεο µεγάιεο µειέηεο έρνπλ δείμεη πσο ηα άηνµα µε πςειά επίπεδα CRP έρνπλ
µεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα αλαπηχμνπλ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε (ηλζνπιηλναληνρή), έλα πξφδξνµν ζεµείν ηνπ δηαβήηε, φπνπ ηα θχηηαξα αλζίζηαληαη ζηε δξάζε ηεο
ηλζνπιίλεο, µε απνηέιεζµα λα µε µεηαβνιίδνπλ ζσζηά ηε γιπθφδε πνπ θπθινθνξεί
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ζην αίµα179. Οη εξεπλεηέο επίζεο έρνπλ βξεη πσο ηα άηνµα πνπ ηειηθά αλαπηχζζνπλ
δηαβήηε έρνπλ πςειά επίπεδα θιεγµνλσδψλ µνξίσλ ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ
TNF-Q, ελφο µνξίνπ πνπ παξάγεηαη απφ ηα µαθξνθάγα θαη ηα Σ ιεµθνθχηηαξα.
Ο TNF-Q θαίλεηαη λα απμάλεη ηελ επαηηθή παξαγσγή γιπθφδεο θαη ηξηγιπθεξηδίσλ
θαη έρεη αληίζεηε δξάζε απφ ηελ ηλζνπιίλε φζνλ αθνξά ηε γιπθφδε ζην αίµα. Δπηπιένλ, ε ηλζνπιίλε παξνπζηάδεη θαη αληηθιεγµνλψδεηο δξάζεηο. πλεπψο, ε θιεγµνλή
φρη µφλν ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηλζνπιηλναληνρήο, αιιά επηηαρχλεη
θαη ηελ εμέιημή ηεο απφ ηε ζηηγµή πνπ εγθαζίζηαηαη, θάηη πνπ µπνξεί λα επηζπεχζεη
ηελ εµθάληζε ηνπ δηαβήηε.
1.4.4 Καξθίλνο
Πξηλ απφ πεξίπνπ 150 ρξφληα, ν παζνινγναλαηφµνο Rudolf Virchow νλφµαζε ηνλ
θαξθίλν «ην ηξαχµα πνπ δελ επνπιψλεηαη». Παξαηήξεζε
φηη νη ηζηνί πνπ πξνέξρνληαη απφ θαθνήζεηο φγθνπο πεξηέρνπλ πςειέο ζπγθεληξψζεηο
θιεγµνλσδψλ θπηηάξσλ θαη ππέζεζε πσο νη φγθνη δεµηνπξγνχληαη ζπρλά ζε εζηίεο
ρξφληαο θιεγµνλήο180. Πξφζθαηεο έξεπλεο ππoδεηθvχoπλ φηη είρε δίθην. Πεξίπνπ ην
15% ησλ θαξθίλσλ -ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ θαξθίλσλ ζην ήπαξ, ηνλ ηξάρειν ηεο
µήηξαο θαη ην ζηφµαρν- ζπλδένληαη ζηελά µε ινηκψδε λνζήκαηα. Ο θαπλφο ηνπ ηζηγάξνπ θαη ν αµίαληνο πεξηέρνπλ θιεγµνλψδεηο νπζίεο. Σν θάπληζµα είλαη έλα παζίγλσζην αίηην ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πλεχµνλνο θαη ε έθζεζε ζηνλ αµίαλην ζπλδέεηαη µε
ηελ αλάπηπμε µεζνζειηψµαηνο, ελφο θαξθίλνπ ηνπ ηζηνχ πνπ πεξηβάιιεη ηνπο
πλεχµνλεο.
Δπηπιένλ, ε εξγαζηεξηαθή έξεπλα έρεη δείμεη πσο πξντφληα θιεγµνλσδψλ αληηδξάζεσλ φπσο νη ειεχζεξεο ξίδεο νμπγφλνπ βιάπηνπλ ην θπηηαξηθφ DNA,
δεµηνπξγψληαο µεηαιιαγµέλα γνλίδηα πνπ νδεγνχλ ζε θαξθίλν. Σα µαθξνθάγα, πνπ
είλαη ηα µφξηα πνπ θάλνπλ ηελ ηειηθή εθθαζάξηζε ζηε δηαδηθαζία ηεο θιεγµνλήο,
παξάγνπλ µε γξήγνξν ξπζµφ πνιπάξηζµνπο απμεηηθνχο παξάγνληεο ηνπ φγθνπ θαη
θαίλεηαη λα πξνάγνπλ ηελ αγγεηνγέλεζε, ηελ αλάπηπμε λέσλ αηµνθφξσλ αγγείσλ πνπ
εληζρχνπλ ηα θαξθηληθά θχηηαξα. Φαίλεηαη ινηπφλ πσο νη θαθνήζεηο ηζηνί
ρξεζηµνπνηνχλ πξνο ίδηνλ φθεινο πνιιά απφ ηα ζηνηρεία ηεο θιεγµνλήο πνπ απνζηέιινληαη απφ ηνλ νξγαληζµφ γηα λα ηνπο εμνπδεηεξψζνπλ.
1.4.5 Νφζνο ηνπ Alzheimer
Οη γηαηξνί θάπνηε ζεσξνχζαλ πσο ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεµα είλαη έμσ απφ ην
πεδίν ειέγρνπ ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήµαηνο. Ο αηκαηνεγθεθαιηθφο θξαγµφο, πνπ
ζρεµαηίδεηαη απφ ζηελά ζπλδεδεµέλα ηξηρνεηδή, δξα σο θίιηξν θαη απαγνξεχεη ηελ
είζνδν ησλ θιεγµνλσδψλ θπηηάξσλ θαη µνξίσλ ζηνλ εγθέθαιν. Δληνχηνηο µειέηεο
δηαπίζησζαλ ηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο µεηαμχ ηεο ιήςεο ΜΑΦ (αζπηξίλε, ηβνππξνθαίλε θαη λαπξνμέλε), αλαζηνιέσλ ηεο COX-2 θαη άιισλ αληηθιεγµνλσδψλ
θαξµάθσλ θαη ηεο µείσζεο ηνπ θηλδχλνπ γηα λφζν ηνπ Alzheimer. Δπηπιένλ, ν εγθέθαινο µπνξεί λα έρεη ην δηθφ ηνπ αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεµα. Κχηηαξα ζην εζσηεξηθφ
ηνπ εγθεθάινπ, ε µηθξνγινία, ηα ηζνδχλαµα ησλ µαθξνθάγσλ, ζπζζσξεχνληαη θαη
θαγνθπηηαξψλνπλ ηηο μέλεο νπζίεο θαη απειεπζεξψλνπλ TNF-Q θαη άιια
θιεγµνλψδε µφξηα. Ζ ππέξµεηξε παξαγσγή ελφο µνξίνπ πνπ νλνµάδεηαη βαµπινεηδέο θαίλεηαη λα παίδεη έλα ζεµαληηθφ θαη πηζαλψο πξσηαξρηθφ ξφιν ζηε λφζν ηνπ Alzheimer, φµσο µπνξεί λα παίδεη θάπνην ξφιν θαη ε θιεγµνλψδεο αληίδξαζε181. Σα µηθξνγινία µεηά ηε θαγνθπηηάξσζε ηνπ β-αµπινεηδνχο θαιχπηνληαη απφ
ηληθή θαη ζρεµαηίδνληαη έηζη νη ραξαθηεξηζηηθέο ηεο λφζνπ πιάθεο.
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Πξφιεςε ηεο θιεγµνλήο
Ζ θιεγµνλή απνηειεί ζήµεξα έλα γφληµν πεδίν γηα ηε βαζηθή έξεπλα. Ζ πξφζθαηε
αλαθάιπςε ηνπ γνληδίνπ ηεο ζειελνπξσηετλεο 5, µηαο πξσηετλεο πνπ παίδεη δσηηθήο
ζεµαζίαο ξφιν ζηνλ έιεγρν ηεο θιεγµνλήο, µπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλαθάιπςε
µηαο εμέηαζεο πνπ ζα πξνβιέπεη πνηνο βξίζθεηαη ζε πςειφ θίλδπλν γηα αλάπηπμε
θιεγµνλσδψλ λνζεµάησλ θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ θαξµάθσλ γηα ηε ρξφληα
θιεγµνλή.
ηελ αγνξά θπθινθνξνχλ δεθάδεο αληηθιεγµνλψδεηο παξάγνληεο απφ ηελ παιηά απιή αζπηξίλε182 ψο ηα πςειήο εµβηνµεραληθήο ηερλνινγίαο µφξηα γηα ηε ζεξαπεία ηνπ
άζζµαηνο, ηεο ξεπµαηνεηδνχο αξζξίηηδαο θαη ηεο ζθιήξπλζεο θαηά πιάθαο. Ζ
µαθξνρξφληα ρξήζε ΜΑΦ είλαη αµθηιεγφµελε, αθνχ ελψ µπνξεί λα δηαηεξνχλ ηε
θιεγµνλψδε δξαζηεξηφηεηα ζε ραµειά επίπεδα, µπνξνχλ επίζεο λα πξνθαιέζνπλ
γαζηξνξξαγία θαη βιάβε ζην ήπαξ θαη ηνπο λεθξνχο. Οη αλαζηνιείο ηεο COX-2, εηδηθά ε ξνθεθνμίµπε (Vioxx), έρνπλ ζπζρεηηζζεί µε απμεµέλν θίλδπλν γηα έµθξαγµα
ηνπ µπνθαξδίνπ183. Δλ ηνχηνηο ε εµεξήζηα δφζε ησλ 100 mg αζπηξίλεο πνπ ζπληζηάηαη γηα άηνµα µε πςειφ θίλδπλν γηα έµθξαγµα ηνπ µπνθαξδίνπ είλαη αζθαιήο.
Κνηλέο πξαθηηθέο πγηεηλήο µπνξεί επίζεο λα βνεζνχλ. O νδνληίαηξνο αλαγλσξίδεη θαη
ζεξαπεχεη άµεζα ηελ πεξηνδνληηθή λφζν. Οη ελδείμεηο είλαη αµθηιεγφµελεο, σζηφζν
θάπνηεο έξεπλεο πεξηγξάθνπλ µηα πηζαλή ζπζρέηηζε µεηαμχ ηεο νπιίηηδαο θαη ηεο
ζηεθαληαίαο λφζνπ184.
Ζ δηαηξνθή µε ραµειή ζεξµηδηθή πξφζιεςε θαη ε µεηξηνπαζήο άζθεζε παξαµέλνπλ
ν πην ζίγνπξνο ηξφπνο γηα ηελ πξφιεςε ησλ εθθπιηζηηθψλ θιεγµνλσδψλ
λνζεµάησλ. Ζ παρπζαξθία ζπλδέεηαη µε πςειά επίπεδα CRP, φπσο επίζεο ε θαηαλάισζε ιηπψλ θαη επεμεξγαζµέλσλ πδαηαλζξάθσλ. Σα θνξεζµέλα θαη ηα
πδξνγνλσµέλα (trans) ιίπε ηείλνπλ λα ηξνθνδνηνχλ ηε θιεγµνλψδε αληίδξαζε, ελψ
ηα σ-3 ιηπαξά νμέα (ζηα ηρζπέιαηα) θαη ηα µνλναθφξεζηα ιίπε (φπσο ην ειαηφιαδν)
µπνξεί λα ηε µεηξηάδνπλ185. Οη πδαηάλζξαθεο µε πςειή θαηεξγαζία µπνξεί λα πξνάγνπλ ηε θιεγµνλή ζπµβάιινληαο ζηελ παξαγσγή ειεχζεξσλ ξηδψλ, νπφηε ηα πξντφληα νιηθήο αιέζεσο µε µε θαηεξγαζµέλνπο πδαηάλζξαθεο είλαη πην πγηεηλά. Ζ θαηαλάισζε αιθνφι -ζε µέηξηεο πνζφηεηεο µφλν- µεηξηάδεη επίζεο ηε θιεγµνλή.
Δηζη, πξνο ην παξφλ θαίλεηαη πσο ε αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ηεο θιεγµνλήο ζηε
δεµηνπξγία ηεο λφζνπ δελ αιιάδεη ην θαζηεξσµέλν δφγµα γηα ηελ πξφιεςε, θαιή
δηαηξνθή, ηαθηηθή άζθεζε, απνθπγή ηνπ θαπλίζµαηνο, πεξηνξηζµέλε θαηαλάισζε
αιθνφι θαη ιήςε µηθξήο δφζεο αζπηξίλεο αλ πξνππάξρεη ζηεθαληαία λφζνο.

1.5

Φηψρεηα, ηζρπξφο παξάγσλ θηλδχλνπ

Ο άλζξσπνο ζην μεθίλεµά ηνπ πάλσ ζηε γε ηξεθφηαλ µε ρφξηα, ξίδεο θαη θξνχηα.
Ήηαλ νλ θπηνθάγν. αλ θπλεγφο αξγφηεξα, πξφζζεζε ζηελ ηξνθή ηνπ ην θξέαο φπνηε ην εχξηζθε. ηαλ εμεµέξσζε µεγάια ζειαζηηθά δψα, πξηλ απφ 12.000 ρξφληα πεξίπνπ, ην θξέαο θαη ην γάια έγηλαλ µφληµν µέξνο ηεο δηαηξνθήο ηνπ. Ίζσο ηφηε λα
άξρηζε ζηνλ άλζξσπν ε αζεξνζθιήξσζε.
Πφηε φκσο έγηλε ε αζεξνζθιήξσζε λφζνο δελ είλαη γλσζηφ. Πηζαλφλ, ε ζηεθαληαία
λφζνο λα είλαη µαδί µαο γηα µεξηθέο ρηιηάδεο ρξφληα µε ζπάληεο φµσο θιηληθέο εθδε-
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ιψζεηο. Θεσξείηαη λφζνο ηεο επµάξεηαο, αιιά πιένλ έρεη γίλεη θαη λφζνο ηεο έλδεηαο
µε βαξχηαην θνξηίν λφζεζεο ζηνλ πιεζπζµφ ησλ θησρψλ θαη αλαπηπζζφµελσλ ρσξψλ186.
Ήηαλ ζρεδφλ άγλσζηε αθφµα θαη ζηνπο γηαηξνχο ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα αιιά ζηα
µέζα ηνπ ίδηνπ αηψλα είρε ξαγδαία αχμεζε ζηηο δπηηθέο πινχζηεο θνηλσλίεο µε ζπρλφηεηα, ζρεδφλ επηδεµίαο.
Αλαραηηίζηεθε γηα ιίγν ζηηο ρψξεο φπνπ ζηάζεθε δπλαηφλ λα ιεθζνχλ µέηξα
αληηµεηψπηζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ ήηαλ ππεχζπλνη γη' απηήλ. Ζ µεγάιε µειέηε
MONICA έδεημε φηη ε χθεζε πξνήιζε θπξίσο απφ ηελ πξφιεςε θαη ιηγφηεξν απφ ηε
ζεξαπεία187.
Ζ ζπρλή εµθάληζή ηεο ζπλερίζηεθε ζηηο αλεπηπγµέλεο ρψξεο ηεο επµάξεηαο αιιά
παξνπζίαζε ξαγδαία αχμεζε ζηηο θησρέο θαη αλαπηπζζφµελεο ρψξεο.
Ζ Παγθφζµηα Οξγάλσζε Τγείαο (ΠΟΤ) εθηηµά φηη ην 2020 ε ζηεθαληαία λφζνο ζα
είλαη ε επηθξαηνχζα αηηία ζαλάηνπ ζε φιν ηνλ θφζµν.
Ση πξνθάιεζε απηή ηε µεγάιε αιιαγή απφ ηελ ζπαληφηεηα ζηελ επηδεµηθή έμαξζε;
Βέβαην είλαη φηη ζπλέπεζε µε ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη δηαηξνθήο πνπ αθνινχζεζε ηε βηνµεραληθή επαλάζηαζε.
Ζ ζχζηαζε ηεο δίαηηαο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηα αξρηθά ζηάδηα ηνπ ζπιιέθηε-θπλεγνχ
θαη γεσξγνχ µέρξη ηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν, µεηαβιήζεθε, µε ηεξάζηηα αχμεζε ηνπ
πξνζιαµβαλφµελνπ ιίπνπο θαη ηεο δάραξεο ζε βάξνο ησλ ζχµπινθσλ πδαηαλζξάθσλ188.
Ζ αιιαγή ήηαλ ξηδηθή, αηθλίδηα θαη γξήγνξε, ζρεδφλ βίαηε. Σελ αθνινχζεζε ε
εµθάληζε λέσλ αλαγθψλ θαη παξαγφλησλ πνπ ζπλδέζεθαλ αηηηνινγηθά µε ηελ αζεξνζθιήξσζε θαη ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήµαηα. πσο, α) ε ππεξβνιηθή πξφζιεςε
θνξεζµέλνπ ιίπνπο, ε έιιεηςε ζσµαηηθήο άζθεζεο, ην θάπληζµα, ην επίπεδν
µφξθσζεο, β) θνηλσληθέο θαη ςπρηθέο θαηαζηάζεηο επηβίσζεο θαη θαζεµεξηλφηεηαο,
γ) ην εξγαζηαθφ άγρνο, µε ηνλ αληαγσληζµφ, ηελ αλαζθάιεηα θαη ην θφβν ηεο απξηαλήο µέξαο, ηελ έιιεηςε θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, πνπ ζπλεπάγνληαη ρξφλην stress,
θαηάζιηςε, απφζπξζε, απνμέλσζε, αιινηξίσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη δ) ηε θηψρεηα, µε ηηο εμαζιησµέλεο ζπλζήθεο θαηνίθεζεο µεγάισλ πιεζπζµψλ, ηελ επηειή
ηξνθή, ηνλ αιθννιηζµφ, ην βαξχ θάπληζµα, ηελ παρπζαξθία, ην δηαβήηε θαη ηελ ππέξηαζε.
Άζξνηζµα παξαγφλησλ πνπ ζπλζέηνπλ έλα πξναζεξνγφλν πεξηβάιινλ βηνινγηθά θαη
ςπρνθνηλσληθά αθηιφμελν θαη ερζξηθφ, άθξσο δηαθνξεηηθφ µε εθείλν πνπ βίσζε ν
άλζξσπνο γηα εθαηνµµχξηα ρξφληα.
πγρξφλσο, αλαπηχρζεθε έλα ηεξάζηην βηνµεραληθφ-εµπνξηθφ ζχµπιεγµα πνπ θαζνξίδεη ηνπο φξνπο δσήο θαη δηαηξνθήο. Καηά ηνλ Faergeman είλαη απνγνεηεπηηθφ ην
φηη ε θνηλή αγξνηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ θαη ησλ ΖΠΑ θαη ηα ζπµθέξνληα ηεο
βηνµεραλίαο ηξνθίµσλ πξνάγνπλ ηελ αζεξνζθιεξσηηθή λφζν, φπσο έρνπλ δείμεη
πξφζθαηεο µειέηεο. Δληζρχνπλ θαη επηδνηνχλ ηελ ππεξπαξαγσγή θξέαηνο θαη γάιαθηνο πνπ είλαη ε θχξηα πεγή ηεο ππεξρνιεζηεξνιαηµίαο, κε αθξαίεο δηαθνξέο θαηαλάισζεο µεηαμχ ησλ πινπζίσλ θαη θησρψλ. Απφ ηελ παγθφζµηα εηήζηα θαηαλάισζε αληηζηνηρνχλ 5 kg θξέαηνο θαηά άηνµν ζηελ Ηλδία θαη 123 kg θξέαηνο θαηά
άηνµν ζηηο ΖΠΑ. Ο Οξγαληζµφο Γηαηξνθήο θαη Γεσξγίαο ηνπ ΟΖΔ (FAO) δήηεζε ην
2006 ηε µείσζε ηεο παξαγσγήο ησλ θαη ηελ αλαδηαλνµή. πγρξφλσο ηξφθηµα πνπ
ελεξγνχλ πξνζηαηεπηηθά φπσο ηα ιαραληθά θαη ηα θξνχηα θνλζεξβνπνηνχληαη, θαηαςχρνληαη ή εληαθηάδνληαη ζηε γε189.
Οη παξαπάλσ ζπλζήθεο επλννχλ ζηελ απμεµέλε ζλεζηµφηεηα ησλ θαξδηαγγεηαθψλ
λφζσλ, θαζψο θαη ζηε γεληθφηεξε ζλεζηµφηεηα ηνπ πιεζπζµνχ. Καηά ηελ Αµεξηθα-
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ληθή Καξδηνινγηθή Δηαηξεία (ΑΖΑ), νη πξψελ ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο παξνπζίαζαλ
µεηά ηελ αιιαγή ηνπ θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο ξαγδαία επηδείλσζε ηεο θαξδηαγγεηαθήο ζλεζηµφηεηαο. ηηο αλαπηπζζφµελεο ρψξεο ε ζλεζηµφηεηα είλαη µεγαιχηεξε απφ
εθείλε ησλ πξνεγµέλσλ βηνµεραληθά θξαηψλ θαη επεξεάδεηαη έµµεζα απφ ηηο αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Απφ ην µνιπζµέλν λεξφ, ην ηνμηθφ πεξηβάιινλ190, ηελ
αδπλαµία ειέγρνπ επηδεµηψλ φπσο ην AIDS, ηελ έιιεηςε εµβνιίσλ θαη ηξνθήο, πνπ
επζχλνληαη θπξίσο γηα ηελ έμαξζε ηεο παηδηθήο ζλεζηµφηεηαο ζηνλ θφζµν ηνπ
ραµεινχ εηζνδήµαηνο ε νπνία θαη απνηειεί ην 98% ηεο παγθφζµηαο παηδηθήο
ζλεζηµφηεηαο.
Σν πξνζδφθηµν δσήο µεηαμχ αλεπηπγµέλσλ θαη αλαπηπζζφµελσλ ρσξψλ είλαη θαηά
20 ρξφληα µεγαιχηεξν ζηηο πξψηεο (2002). ηηο θησρέο ρψξεο ν άλζξσπνο δεη 40 ρξφληα ελψ ζηηο πνιχ πινχζηεο 80 ρξφληα. Ζ ρψξα µαο είρε ην πξνλφµην ηεο ραµειήο
ζλεζηµφηεηαο ην νπνίν απψιεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απφ ηε 2ε ζέζε ην 1991, βξέζεθε ζηελ 11 ε ζέζε ην 2004, πνπ απνδίδεηαη ζηελ "εγθιεµαηηθά" ραµειή πξφιεςε
θαη ηελ έμαξζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ191, ελψ ην 20% ηνπ πιεζπζµνχ βξίζθεηαη
θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο.
Ζ ραµειή θνηλσληθν-νηθνλνµηθή θαηάζηαζε (SES, socioeconomic status) πνπ
πεξηιαµβάλεη ην εηζφδεµα, ηελ παηδεία θαη ηελ απαζρφιεζε, ζηηο θησρέο ρψξεο θαη
ηα θησρά ζηξψµαηα ελεξγεί ζαλ µείδσλ παξάγσλ θηλδχλνπ192.
Ο επί 17 ρξφληα δηεπζπληήο ηεο ―Le Monde Diξlomatique‖ Ignasio Ramone ζε νµηιία
ηνπ ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 2008 ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελψλ είπε: "Πάλσ απφ 1
δηζεθαηνµµχξην άλζξσπνη δνπλ ζήµεξα µε ιηγφηεξν απφ 1 $ ηελ εµέξα, ελψ µηα αγειάδα ζηελ Δπξψπε επηδνηείηαη µε 4 €. Σειηθά, ζπµθέξεη λα γελλεζείο Δπξσπαία αγειάδα παξά λα αλήθεηο ζηνλ πιεζπζµφ ησλ πην θησρψλ ρσξψλ ηνπ θφζµνπ. Ενχµε
ζηελ επνρή ηεο αγνξάο ελαληίνλ ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ εγσηζµνχ ελαληίνλ ηεο αιιειεγγχεο».
Ο Οξγαληζµφο Οηθνλνµηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) πνπ πεξηιαµβάλεη
ηηο πινχζηεο ρψξεο µε ην 20% ηνπ παγθφζµηνπ πιεζπζµνχ δαπαλά ην 90% ηεο ζπλνιηθήο παγθφζµηαο δαπάλεο γηα ηελ πγεία, ελψ ε Αθξηθή µε ην 25% ηνπ παγθφζµηνπ
θνξηίνπ λφζεζεο δαπαλά ην 2%. Οη Alder θαη Newman193 µειεηψληαο ηηο αληζφηεηεο
ζηελ πγεία ηνλίδνπλ φηη αλ νη πξνζπάζεηεο πξναγσγήο ηεο πγείαο δελ ζηνρεχνπλ ζηνλ
θησρφ, νη αληζφηεηεο ζα απμάλνληαη. ην εξψηεµα: «κπνξνχκε λα αληέμνπκε ην θφζηνο κηαο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηζφηεηαο;». Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο, Ζ. Mahler194 απαληά ξσηψληαο: «κπνξνχκε λα αληέμνπκε
ην θφζηνο κηαο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο απνζηαζεξνπνίεζεο πνπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ην θέξδνο;».
ην θαηαζηαηηθφ ηεο ΠΟΤ αλαθέξεηαη φηη «ε πγεία είλαη δηθαίσκα γηα φινπο θαη ζεκειηψδεο πξνυπφζεζε γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ εηξήλε».
1.5.1 Πεηξακαηηθή ηαηξηθή κε δψα: Δπηζηήκε ή πιάλε;
Ο φξνο πεηξακαηφδσα είλαη αζαθήο, νπνηνδήπνηε δψν θάλεη γηα πείξακα θαη ε
επηινγή γίλεηαη κε θξηηήξην ην θφζηνο θαη ηελ επθνιία ζηνπο ρεηξηζκνχο, παξά κε
"επηζηεκνληθά θξηηήξηα". Δάλ επηζηεκνληθά γλσξίδακε φηη ην δψν κε ηηο πεξηζζφηεξν
παξαπιήζηεο βηνρεκηθέο αληηδξάζεηο κε ηνλ άλζξσπν είλαη π.ρ. ν ξηλφθεξνο, ζα ήηαλ
άξαγε ην νγθψδεο παρχδεξκν ην δψν πνχ ζα έκπαηλε ζηα εξγαζηήξηα: ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα άιινπο ιφγνπο πέξα απφ επηζηεκνληθνχο ρξεηάδνληαη ηα πεηξακαηφδσα
πνχ πξέπεη λα είλαη εχρξεζηα, θζελά θαη θπξίσο λα κελ δαγθψλνπλ195.
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Σνμηθή ζεσξείηαη κία νπζία πνχ ειαηηψλεη ηελ δσή ή ρεηξνηεξεχεη ηελ πνηφηεηα ηεο. Ζ έλλνηα φκσο ηεο ηνμηθφηεηαο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ "δφζε" ή
πνζφηεηα. Πνιιά θάξκαθα φπσο ε δαθηπιίηηδα, ε ζηξνθαληίλε, ε αηξνπίλε δελ είλαη
ηνμηθά, αιιά σθεινχλ ζε κηθξέο δφζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νπνηαδήπνηε νπζία
αθφκα θαη ε πην απαξαίηεηε ζηε δσή είλαη ηνμηθή ζε κεγάιεο δφζεηο, π.ρ. ην νμπγφλν
εάλ ην αλαπλεχζεη θαλείο ζε πίεζε κεγαιχηεξε απφ 20 αηκφζθαηξεο, ζα ηνλ ζθνηψζεη ζε ιίγα ιεπηά. Σα θπζηθά ηξφθηκα ζε κεγάιεο πνζφηεηεο πξνθαινχλ ππέξηαζε,
παρπζαξθία, αξηεξηνζθιήξσζε, είλαη δειαδή ηνμηθά γηαηί βξαρχλνπλ ηε δσή. Πέξα
απφ ηε δφζε, ε ηνμηθφηεηα είλαη ζπλδεδεκέλε θαη κε ηνλ ρξφλν, π.ρ. ηα θπαληνχρα
ζθνηψλνπλ ζε ιίγα δεπηεξφιεπηα, ην αξζεληθφ ζε ιίγεο ψξεο ή κήλεο, ν θαπλφο ηνπ
ηζηγάξνπ ζε ρξφληα.. Δπίζεο έρεη ζρέζε ε δφζε κε ην βάξνο ζψκαηνο, έηζη ν γάηνο
πνχ αληέρεη 100 mgr ζθνπνιακίλεο θαη δπγίδεη 18 θνξέο ιηγφηεξν απφ ηνλ άλζξσπν
είλαη ζαλ λα αληέρεη 1800 mgr δειαδή 360 θνξέο κεγαιχηεξε δφζε απφ απηή πνχ
αληέρεη ν άλζξσπνο 196.
Οη πεξηζζφηεξεο αξξψζηηεο πνχ πξνζβάινπλ ηνλ άλζξσπν δελ αθνξνχλ ηα
πεξηζζφηεξα δψα. Πψο ινηπφλ ζα απνδεηρηεί ζηα δψα ε ζεξαπεπηηθή δξάζε ελφο
θαξκάθνπ θαη ε ηνμηθφηεηα ηνπ;
Δάλ δελ ππάξρεη , πξνζπαζνύλ θαη ηελ δεκηνπξγνύλ, θαη ελώ είλαη θαηλνκεληθά απιό
γηα θάπνην ινηκώδεο λόζεκα, απηή ε απιόηεηα είλαη επηθίλδπλε θαη ύπνπιε. Η ππνπιόηεο έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη θάζε είδνο αληηδξά δηαθνξεηηθά ζε θάζε ινηκώδεο λόζεκα. Μεξηθά παξαδείγκαηα:
- νη πίζεθνη είλαη θνξείο ηνπ "ηνχ Β" ηνπ πηζήθνπ θαη ζπνξαδηθά λνζνχλ κε κία επηρεηιην-βιελλνγνληθή ινίκσμε, ζαλ ηνλ επηρείιην έξπεηα ζηνλ άλζξσπν, φκσο ν άλζξσπνο ζε επαθή ηπραία ή κεηά απφ δάγθσκα λνζεί απφ ζαλαηεθφξν λφζεκα.
-νη ηνί ηεο επινγηάο θαη ηνπ θίηξηλνπ ππξεηνχ δελ πξνθαινχλ λφζν ζε θαλέλα δψν.
-ην θνπλέιη είλαη πην επαίζζεην ζην κπθνβαθηεξίδην ηεο θπκαηίσζεο ηνπ ζηειέρνπο
bovino παξά ζην ζηέιερνο umano. Σν ηλδηθφ ρνηξίδην αληίζηξνθα.
-Σν κπθνβαθηεξίδην ηεο ιέπξαο κεηαδίδεηαη εθηφο απφ ηνλ άλζξσπν κφλν ζην αξκαδίιινο (armadillo) θαη απηφ κφλν ζην εξγαζηήξην.
-Σν ζηέιερνο ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ ηεο θπκαηίσζεο BCC πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ
εκβφιην θαηά ηεο θπκαηίσζεο. ζην microcetus auractus πξνθαιεί γεληθεπκέλε ζαλαηεθφξα θπκαηίσζε.
-ην κηθξφβην ηεο ζχθηιεο (treponema pallidum) πξνθαιεί ζχθηιε κφλν ζηνλ άλζξσπν: ζηνλ πίζεθν πξνθαιεί κία ηειείσο δηαθνξεηηθή αξξψζηηα.
-ην Actinomyces bovis πξνθαιεί λφζεκα ηνπ δέξκαηνο ζηα βννεηδή θαη ζηνλ άλζξσπν ζπρλά γεληθεπκέλε λφζν. Γελ κεηαδίδεηαη ζηα πεηξακαηφδσα.
-Ζ πιεηνλφηεηα ησλ κπθήησλ δελ πξνθαιεί λνζήκαηα ζηα πην θνηλά πεηξακαηφδσα.
ηαλ απηφ γίλεηαη πξέπεη λα κνιπλζνχλ ζε εηδηθά ζεκεία φπσο ην πεξηηφλαην ή ην
θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα : κε απηφ ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθέξεηαη ε nocardia, Blastomyces dermatitidis, Blastomyces brazilensis, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Criptococcus neoformans, Geotricum candidum, Sporotrichum Schenckii,
Mucorales.
-Σέηνηεο ηεξάζηηεο δηαθνξέο έρνπκε θαη κε ηα παξάζηηα , ηα κεηάδσα, πνχ ηα δηάθνξα
ζειαζηηθά αληηδξνχλ πνιχ δηαθνξεηηθά. Έηζη "δηαιέγνπλ" δηαθνξεηηθφ μεληζηή αλάινγα κε ηε θάζε αλάπηπμήο ηνπο φπσο π.ρ. ην Dicrocoelium dendriticum πνχ πξνθαιεί ζπρλά εικηλζηάζεηο ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηελ Νφηηα Ακεξηθή.
-Αθφκα θαη νη ςείξεο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
δψσλ, έηζη ε ςείξα ηνπ αλζξψπνπ (pulex irritans) είλαη δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ηεο
γάηαο (Ctenocephalides felis) θαη ηνπ ζθχινπ (Ctenicephalides canis) θαη ζπάληα
δαγθψλνπλ ηνλ άλζξσπν .
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Μεηά απφ ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα πνχ ηα πεηξάκαηα απμήζεθαλ πάξα πνιχ, παξ'
φιε ηελ γελίθεπζε ηνπο ζε φια ηα παλεπηζηήκηα ηνπ θφζκνπ, έλαο ζεκαληηθφο θιηληθφο ηαηξφο, ν Prof. Collin Dollery ζην Royal Postgraduate Medical School ζην Λνλδίλν, ζεκεηψλεη :"Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο αξξψζηηεο ηα κνληέια δψσλ δελ ππάξρνπλ ή
είλαη πξάγκαηη πνιχ ιίγα θαη έρεη απνδεηρηεί φηη απηά ηα πεηξάκαηα είλαη βαζαληζηηθά. Πεηξακαηηθά κνληέια άγρνπο, αξζξίηηδαο, αξηεξηνζθιήξσζεο, θαξθίλνπ, θαηαξξάθηε, θαηάζιηςεο, ζαθραξψδνπο δηαβήηε, επηιεςίαο, θαξδηαθψλ επεηζνδίσλ, ππέξηαζεο, κπτθήο δπζηξνθίαο, παρπζαξθίαο, εγθεθαιηθψλ επεηζνδίσλ, ζχθηιεο, έιθνπο
θαη πνιιψλ άιισλ λνζεκάησλ δεκηνπξγήζεθαλ ζηα πεηξακαηηθά εξγαζηήξηα197 θαη
αλαπφθεπθηα δεκηνχξγεζαλ ζχγρπζε. ηε θπζηνινγία νη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δψσλ θαη ηνπ αλζξψπνπ απνηεινχλ θίλδπλν απφ ηελ παξεξκελεία ησλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηηο ηερλεηέο αξξψζηηεο πνχ πξνθαινχλ ζηα πεηξακαηφδσα198.
Πεηξακαηηθά κνληέια γεξνληηθήο άλνηαο δεκηνχξγεζαλ ζχγρπζε θαη νη παζνινγναλαηνκηθέο βιάβεο είλαη δηαθνξεηηθέο ζηα δψα απφ ηνλ άλζξσπν199.
Ζ αηκνπνίεζε πνχ κειεηήζεθε ζηα δψα δελ βνήζεζε πνπζελά ηνλ άλζξσπν200.
Πεηξακαηηθά κνληέια βξνγρίηηδαο κε αξνπξαίνπο πνχ ηνπο αλαγθάδνπλ λα θαπλίδνπλ201δελ αλαπηχζζνπλ ρξφληα βξνγρίηηδα αιιά κεγάιε ζπκκεηνρή ηνπ πλεπκνληθνχ
παξεγρχκαηνο202.
Παρπζαξθία πνχ πξνθιήζεθε ηερλεηά ζε πνληίθηα θαη αξνπξαίνπο ρνξεγψληαο δηάθνξεο νπζίεο θαηά ηελ πξψηε εβδνκάδα δσήο θαη δηαηξέθνληαο ηα κε ππεξιηπηδαηκηθέο δίαηηεο δελ δεκηνχξγεζε ηθαλνπνηεηηθφ κνληέιν γηα ηε κειέηε ηεο αλζξψπηλεο
παρπζαξθίαο203
Ζ θπκαηίσζε αλ θαη πξνθαιείηαη απφ ηνλ ίδην κηθξννξγαληζκφ είλαη πνιππινθφηεξε
ζηνλ άλζξσπν απφ ην ηλδηθφ ρνηξίδην κε θιηληθή θαη παζνινγναλαηνκηθή εηθφλα ηειείσο δηαθνξεηηθή απφ φια ηα δψα204.
Σα πεπηηθά έιθε πνχ πξνθαινχλ ηερλεηά ζηα δψα-αλ θαη έρεη θαηαδηθαζηεί απηή ε
κέζνδνο-έρνπλ ειάρηζηεο νκνηφηεηεο κε απηά πνχ έρνπκε ζηνπο αλζξψπνπο 205.Σα
ζχγρξνλα θάξκαθα γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ έιθνπο είλαη θαξθηλνγφλα ζηα δψα, παξ'
φια απηά κπνξνχκε λα ηα ρνξεγνχκε ειεχζεξα ζηνλ άλζξσπν γηαηί δελ ππάξρνπλ
νκνηφηεηεο!!
Αιιά εθηφο απφ ηα ινηκψδε λνζήκαηα ε ηαηξηθή επηζηήκε πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη θαη κνληέια λνζεκάησλ πνχ δελ ππάξρνπλ θαζφινπ ζηα δψα: ηα λνζήκαηα ηνπ
θνιιαγφλνπ θαη ηελ αξηεξηνζθιήξσζε.
Σα λνζήκαηα ηνπ θνιιαγφλνπ πεξηιακβάλνπλ έλα επξχ θάζκα παζήζεσλ κε πνιιέο
εθδειψζεηο πνχ επεξεάδνπλ ηηο αξζξψζεηο, ηηο αξηεξίεο θαη ζπρλά δσηηθά φξγαλα
φπσο λεθξνχο, ήπαξ, νθζαικνχο θιπ, ελψ ε αξηεξηνζθιήξσζε πξνθαιεί εκθξάγκαηα, εγθεθαιηθά επεηζφδηα θιπ. Καη πψο κπφξεζε ν άλζξσπνο λα δεκηνπξγήζε κνληέια απηψλ ησλ παζήζεσλ;
θχινη κε δίαηηα απμεκέλεο ρνιεζηεξφιεο, κε ρακειή ρνιεζηεξφιε, ππνιηπηδαηκηθή,
κε ππεξδηαηξνθή γηα "θφξηηζε ηνπ ήπαηνο", κε ππνδηαηξνθή γηα πξφθιεζε ππνπξσηετλαηκίαο θαη ζάλαην απφ πείλα, ζθχινη αιθννιηθνί, γάηνη θαπληζηέο, δψα κε ππφθαη ππεξβηηακηλψζεηο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα αθφκα θαη ζηα πνιχ γέξηθα ζθπιηά ε
αξηεξηνζθιήξσζε δελ κνηάδεη κε απηή ηνπ αλζξψπνπ- ίζσο ε κνλαδηθή πνχ πιεζηάδεη ιίγν είλαη απηή ηνπ ρνίξνπ 206, θαζψο θαη νη βιάβεο πνχ παξαηεξήζεθαλ ζε έλαλ
80εηή παπαγάιν θαη ζε έλα Cackatoo 106 εηψλ207. Καη βέβαηα ε ζχγρπζε πνχ πξνθχπηεη απφ ηα δηάθνξα εξεπλεηηθά θέληξα είλαη ηεξάζηηα γηαηί καο κεηαθέξνπλ ζπλε-
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ρψο ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο απφ ηα δψα γηα ηνλ άλζξσπν γηαηί νη βηνρεκηθέο δηαθνξέο είλαη ηεξάζηηεο.
-Ζ ρνιεζηεξφιε, ε θχξηα ππεχζπλε γηα ηελ αξηεξηνζθιήξσζε ζηνλ άλζξσπν, εζηεξνπνηείηαη απφ νιετθφ νμχ θαη ην ζηεαηηθφ . ην πνληίθη εζηεξνπνηείηαη θπξίσο απφ
ην αξαρηδνληθφ.
-Ζ ππνζεξκηδηθή δίαηηα σθειεί ηνλ άλζξσπν αιιά επηδεηλψλεη ηελ αξηεξηνζθιήξσζε ζην θνπλέιη.
-Οη αζεξσκαηηθέο πιάθεο πεξηέρνπλ κεγάιε πνζφηεηα ρνιεζηεξφιεο θαη άιισλ ιηπηδίσλ ελψ ζην γάην θαη ηνλ πνληηθφ κηθξέο πνζφηεηεο.
-Σα αθξψδε θχηηαξα ζηνλ άλζξσπν είλαη ιείεο κπτθέο ίλεο ελψ ζην ηλδηθφ ρνηξίδην
κνλνθχηηαξα.
-Σα αζεξψκαηα ζηνλ ζθχιν απνηεινχληαη απφ ιείεο κπτθέο ίλεο ζρεδφλ ρσξίο ιηπίδηα
θαη ην αξηεξηαθφ ηνίρσκα θάησ απφ ην αζήξσκα είλαη ρσξίο βιάβεο, ελψ αληίζεηα
ζηνλ άλζξσπν είλαη αιινησκέλν.
-ηνλ άλζξσπν ε αξηεξία πνχ λνζεί πξψηε είλαη ε ανξηή ελψ ζην ζθχιν ηα κηθξά
αγγεία.
-ηνλ άλζξσπν ηα ιηπίδηα θαηαλέκνληαη θπξίσο ζηηο αξηεξίεο ελψ ζην πνληίθη ζην
ήπαξ.
-Οη ιηπνπξσηεΐλεο πνχ είλαη ρξήζηκεο ζηε κειέηε ηεο αξηεξηνζθιήξσζεο είλαη δηαθνξεηηθέο ζε αλαινγία ζηα δηάθνξα δψα, έηζη ζηνλ άλζξσπν ππεξέρνπλ νη VLDL θαη
νη LDL, ελψ ζηνλ πίζεθν νη HDL .
-Ζ θινθηκπξάηε πνχ ζηα δψα ήηαλ αβιαβήο θαη κεηψλεη ηελ ρνιεζηεξφιε θαηά 20%,
ζηνλ άλζξσπν αχμεζε ηνλ θαξθίλν θαη απεζχξζε απφ ηελ θπθινθνξία.
Γηα ηελ αξηεξηνζθιήξσζε δνθίκαζαλ πνπιηά, ζθχινπο, γάηεο, γνπξνχληα,
θνπλέιηα, πηζήθνπο, αιιά ζε φια ηα είδε είραλ ηεξάζηηεο δηαθνξέο208. ηνλ άλζξσπν
νη αζεξσκαηηθέο βιάβεο ζέινπλ πνιχ ρξφλν λα αλαπηπρζνχλ θαη ε ελαπφζεζε ιηπαξψλ νπζηψλ ζηα αγγεία νδεγεί ζε θαξδηαθά θαη εγθεθαιηθά επεηζφδηα, λεθξηθέο παζήζεηο θιπ. Σαΐδνληαο ηα θνπλέιηα κε κεγάιεο πνζφηεηεο ιηπαξψλ ηξνθψλ, νη αξηεξίεο ηνπο παξνπζηάδνπλ αιινηψζεηο πνιχ γξεγνξφηεξα απφ ηνλ άλζξσπν. είλαη παζνινγναλαηνκηθά δηαθνξεηηθέο θαη είλαη ηνπνγξαθηθά ζε άιια ζεκεία-άξαγε ηη ζπκπεξάζκαηα βγάδνπλ γηα ηνλ άλζξσπν ; Οη αζεξσκαηηθέο βιάβεο ζηα θνπλέιηα δελ παξνπζηάδνπλ ίλσζε, αηκνξξαγία, εμειθψζεηο, ζξνκβψζεηο, αιινηψζεηο θαζνξηζηηθέο
γηα ηελ εθδήισζε ηεο αξηεξηνζθιήξσζεο.
Μεηά έρνπκε ηελ νζηεναξζξίηηδα. Γηαηί παξακνξθψλνληαη αιιφθνηα νη αξζξψζεηο
καο; Γάηνη, ζθχινη, πξφβαηα, ρνίξνη, ηα αλαγθάδνπλ λα "αξξσζηήζνπλ " απφ ηελ πάζεζή καο. Πψο; θπξνθνπψληαο βάξβαξα ηηο αξζξψζεηο, θάλνληαο ελέζεηο εξεζηζηηθψλ νπζηψλ ζηελ αξζξηθή θνηιφηεηα ή κε αθφκα πην αλαηξηρηαζηηθή "ηερλνινγία"θάλνληαο εμαξζξψζεηο. ην Ηλζηηηνχην ηεο Σξαπκαηνινγίαο ηεο Ρψκεο κπξνζηά
ζηνπο έθπιεθηνπο θνηηεηέο ν "θαζεγεηήο" Giorgio Monticelli 209, έθακπηε ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε 2 δσληαλψλ ζθπιηψλ θαη ρσξίο λάξθσζε γηα λα δηδάμεη(;) ηελ γσλία
θαηάγκαηνο.
Απηφ φκσο πνχ παξακέλεη απίζηεπην είλαη φηη νη πεηξακαηηζηέο δελ έρνπλ απιέο γλψζεηο βηνινγίαο θαη έρνπλ κία ρνλδξνεηδή άπνςε γηα ηελ δσή θαη ηελ πγεία θαη δελ
κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ φηη απηέο νη βιάβεο πξνθαινχλ εθηφο απφ ηα θαηάγκαηα,
αηκαηψκαηα, αγγεηαθέο ζξνκβψζεηο, θιεγκνλέο. Γειαδή ηα πάληα εθηφο απφ έλα θαιφ κνληέιν αλζξψπηλεο αξζξίηηδαο πνχ είλαη κία ηνπηθή εθδήισζε κίαο γεληθεπκέλεο
δηαηαξαρήο ηνπ θνιιαγφλνπ. Καη παξ' φια απηά ζπλερίδνπλ. πλερίδνπλ γηαηί ν αξηζκφο ησλ δψσλ πνχ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη επζέσο αλάινγνο κε ηα θάξκαθα πνχ θπθινθνξνχλ θαη έρνπλ ηελ εηηθέηα ηνπ αληηθιεγκνλψδνπο θαξκάθνπ.
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Μία αξξψζηηα πνχ απεηιεί ηνλ άλζξσπν απφ αηθλίδην ζάλαην ή θηλεηηθέο ή αηζζεηηθέο αλαπεξίεο είλαη ην αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην, απνηέιεζκα απφθξαμεο ή ξήμεο θάπνηαο εγθεθαιηθήο αξηεξίαο κε ζπλέπεηα ηζραηκία θαη λέθξσζε κέξνπο ηνπ
εγθεθάινπ πνχ παξέκεηλε ρσξίο αίκα. Τπάξρεη ε αληίιεςε φηη κπνξνχλ λα ην αλαπαξαγάγνπλ ζηα δψα θξάδνληαο ρεηξνπξγηθά ηηο αξηεξίεο ηνπ εγθεθάινπ. Αιιά θαη ζε
απηή ηελ πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα δηαθέξνπλ ξηδηθά απφ ην δψν ζηνλ άλζξσπν,
φρη κφλν γηαηί είλαη ηερλεηφο θαη αθχζηθνο ν ηξφπνο πνχ δηαθφπηεηαη ε εγθεθαιηθή
θπθινθνξία, αιιά θαη γηαηί δηαθέξεη θαη ην θπθινθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ εγθεθάινπ.
ηα πεξηζζφηεξα είδε ην θπθινθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ εγθεθάινπ έρεη πνιχ πεξηζζφηεξα παξάπιεπξα αγγεία θαη αλαζηνκψζεηο απφ ηνλ άλζξσπν. Έηζη ζηα δψα ε απφθξαμε κίαο εγθεθαιηθήο αξηεξίαο. αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ παξάπιεπξε θπθινθνξία
πνιχ πην δξαζηηθά απφ φηη ζηνλ άλζξσπν. ε πνιιά δψα επί πιένλ, δελ κπφξεζαλ λα
πξνθαιέζνπλ εκβνιέο ιφγσ ηεο χπαξμεο ελφο ιεπηνχ αγγεηαθνχ δηθηχνπ (rete mirabilis arteriosa) πνχ ζπγθξαηεί ηα πηζαλά έκβνια. Πνηα είλαη άξαγε ε αλαινγία θαη ε
νκνηφηεηα ηνπιάρηζηνλ κε ηα αλψηεξα ζειαζηηθά (ηνπο πηζήθνπο); Κακία . Τπάξρεη
αθφκα κία αδηακθηζβήηεηε αλαηνκηθή δηαθνξά. Σα δψα έρνπλ έλα εθηεηακέλν αλαζηνκσηηθφ ζχζηεκα κεηαμχ ησλ πιάγησλ θαη κεζαίσλ αξηεξηψλ ησλ θαθνεηδψλ γξακκσηψλ ππξήλσλ ηνπ εγθεθάινπ πνχ είλαη θαη ην θέληξν ηεο λεπξνθπηηθήο δσήο 210.
1.6

Ο Άλζξσπνο κέζα ζην Πεξηβάιινλ ηνπ

Σν πξψην θαη βαζηθφηεξν θαζήθνλ ηνπ γηαηξνχ, είλαη ε απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο
ηνπ αζζελνχο211. Γηα λα ην επηηχρεη πξέπεη απαξαίηεηα λα δψζεη πξψηα απαληήζεηο
ζηα εμήο εξσηήκαηα:
 Ση είλαη ην αλζξψπηλν νλ;
 Πψο είλαη δνκεκέλν;
 Πψο ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηνπ πεξηβάιινληνο;
 Πνηνη λφκνη θαη πνηεο αξρέο ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ηφζν ζηελ πγεία
φζν θαη ζηελ αζζέλεηα;
Μφλν φηαλ έρεη αθνκνηψζεη απηά ηα εξσηήκαηα, ζα κπνξέζεη ν γηαηξφο λα πεηχρεη ηε
ζεξαπεία, επαλαθέξνληαο ηνλ αζζελή ζηελ αξκνλία κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ θφζκν
πνπ ηνλ πεξηβάιιεη. Αθφκε, ε αθνκνίσζε απηψλ ησλ εξσηεκάησλ ηνπ είλαη απαξαίηεηε γηα λα κπνξεί λα αλαγλσξίδεη θαη λα αμηνινγεί κηα αιεζηλή ζεξαπεία, φηαλ απηή
αξρίδεη λα εθδειψλεη ηα απνηειέζκαηά ηεο ζηνλ αζζελή.
Καη' αξρήλ, πξέπεη λα δερηνχκε φηη ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο δελ είλαη κηα νληφηεηα
απνκνλσκέλε θαη απηάξθεο. Κάζε άηνκν γελληέηαη, δεη θαη πεζαίλεη, θαζνξηδφκελν
αλαπφζπαζηα απφ ηα επξχηεξα πιαίζηα θπζηθψλ212, θνηλσληθψλ θαη ςπρηθψλ επηδξάζεσλ213. Οη λφκνη πνπ θπβεξλνχλ ην χκπαλ δελ δηαρσξίδνληαη απφ εθείλνπο πνπ
ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ. Άξα, πξέπεη αξρηθά λα ζπιιάβνπκε θαζαξά ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ν άλζξσπνο, πψο απηφ ην πιαίζην ηνλ επεξεάδεη θαη πψο απηφο, κε ηε ζεηξά ηνπ, ην αληαπνδίδεη214.
πσο θάζε πξάγκα, ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο πξννξίζηεθε αξρηθά λα ιεηηνπξγεί ζε
ηζνξνπία θαη αξκνλία κε ην πεξηβάιινλ. Πξνθαλψο, ππάξρεη κηαο δπλακηθή ηζνξξνπία, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ην άηνκν θαη ην πεξηβάιινλ σθεινχληαη ακνηβαία (δνκηθέο ζπδεχμεηο πξψηεο, δεχηεξεο θαη ηξίηεο ηάμεο).
Οπνηαδήπνηε δηαηαξαρή απηήο ηεο ηζνξξνπίαο, νδεγεί αλαπφθεπθηα ζε κεηαβνιή, ε
νπνία πιήηηεη ηφζν ηνλ ζπγθεθξηκέλν άλζξσπν φζν θαη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δεη.
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Σν αλζξψπηλν είδνο δεί ζ' έλαλ αηψλα πξσηoθαλoχο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ, αιιά θαη
πξσηνθαλoχο βιάβεο ηεο αηκφζθαηξαο215, ησλ πδάησλ θαη ηεο γεο. Κνηλσληθά, είλαη
εχθνιν λα νδεγεζεί θαλείο ζην απαηζηφδνμν ζπκπέξαζκα φηη ε ζχγρξνλε επηδεκία
ηνπ αληαγσληζκνχ, ηεο βίαο θαη ηνπ πνιέκνπ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ ίδην ηνλ αθαληζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο216. Καη αηνκηθά, αληί απφ γελεά ζε γελεά λα πεξλάκε
ζε δηαξθψο αλψηεξα επίπεδα πγείαο, παξαηεξνχκε κηα ζπλερή θάκςε ηεο.
Ζ εμέιημε απηή ηνπ εθθπιηζκνχ κπνξεί λα απνδνζεί ζε δπν δπλακηθέο:
1. ηηο αλζξψπηλεο παξαβηάζεηο ησλ λφκσλ ηεο θχζεο, πνπ νδεγνχλ ζηε κφιπλζε ηνπ
πεξηβάιινληνο, πξάγκα ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ επηβαξχλεη κε stress ηε ιεηηνπξγηθή
ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ217.
2. ην γεγνλφο φηη ε αλζξσπφηεηα έρεη ράζεη βαζκηαία ηελ ηθαλφηεηα ζσζηήο αληίιεςεο ησλ λφκσλ ηεο θχζεο.
πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, φηη ηφζν ζπιινγηθά φζν θαη αηνκηθά, ν άλζξσπνο επεξεάδεη
ην πεξηβάιινλ θαη ηαπηόρξνλα επεξεάδεηαη από απηό. Έηζη δεκηνπξγείηαη έλαο θαύινο
θύθινο, πνπ πξέπεη λα δηαθνπεί.
Γηα ην θάζε άηνκν, πνπ δεη ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο, κπνξεί λα ππάξμεη κεγάιε πνηθηιία
πηζαλψλ αληηδξάζεσλ ζηα εμσηεξηθά stress. Μεξηθνί άλζξσπνη θαίλνληαη ζρεηηθά
απξφζβιεηνη απφ εμσηεξηθέο ή εζσηεξηθέο δηαηαξαρέο. Ο νξγαληζκφο ηνπο βξίζθεηαη
ζε θαηάζηαζε ζρεηηθήο ηζνξξνπίαο, πνπ δηαηεξείηαη κε ειάρηζηε πξνζπάζεηα. Οη πεξηζζφηεξνη φκσο άλζξσπνη πθίζηαληαη κηα δηαηαξαρή ηζνξξνπίαο, πνπ θπκαίλεηαη
απφ ειαθξά έσο πνιχ ζνβαξή. Απηνί είλαη νη άλζξσπνη πνπ ζεσξνχληαη αζζελείο κε
ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ. ε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ε δηαηαξαρή εθδειψλεηαη
κε εληειψο ηδηαίηεξεο θαη πνηθίιεο κνξθέο, αιιά κπνξεί πάληα λα ζεσξείηαη σο αζηάζεηα ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ αληηκεηψπηζε εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ
επηδξάζεσλ.
1.6.1 Σα ηξία επίπεδα ηεο πγείαο
Αλ ζεσξήζνπκε ην άηνκν σο κηα νινθιεξσκέλε νληφηεηα, γίλεηαη ζαθέο φηη νη δηαηαξαρέο δελ εθδειψλνληαη κφλν ζην ζσκαηηθφ επίπεδν, φπσο δέρεηαη ε ζχγρξνλε
ηαηξηθή αληίιεςε. Οιφθιεξε ε χπαξμε δηαηαξάζζεηαη θαη ζηα ηξία επίπεδα (ην ζσκαηηθφ, ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ην λνεηηθφ) ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ.
Ο θαζέλαο κπνξεί εχθνια λα παξαηεξήζεη φηη νη άλζξσπνη δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο
πξνο ηελ επαηζζεζία ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο. Μεξηθνί άλζξσπνη είλαη ζ' φιε
ηε δσή ηνπο πξνηθηζκέλνη κε ηελ ηθαλφηεηα λα δηαηεξνχλ πςειφ επίπεδν δεκηνπξγηθφηεηαο, παξά ηηο ειάρηζηεο ψξεο χπλνπ, ηελ αθαηάζηαηε δίαηηα, ηηο βαξηέο εξγαζηαθέο επζχλεο, ηηο νηθνγελεηαθέο πηέζεηο θαη ίζσο ηα ελδερφκελα ζνβαξά αηπρήκαηα.
Άιινη πάιη, ληψζνπλ λα ζπλζιίβνληαη θάησ απφ ειάρηζηε πίεζε, ρξεηάδνληαη πνιιέο
ψξεο χπλνπ θαη αλάπαπζεο θαζεκεξηλά θαη εθδειψλνπλ πνηθίια ζπκπηψκαηα κεηά
απφ κία, έζησ θαη ειαθξά, παξέθθιηζε απφ ηε ζπλεζηζκέλε ηνπο δίαηηα. Μεξηθνί επεξεάδνληαη ειάρηζηα απφ ηε δέζηε ή ην θξχν, ελψ άιινη είλαη ηφζν επαίζζεηνη, πνπ
κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ κεηεσξνινγηθέο κεηαβνιέο κηα κέξα λσξίηεξα.
Γηαηί άξαγε κεξηθνί άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ άλεηα ηα stress, ελψ άιινη θινλίδνληαη
ηφζν εχθνια; Απηφ είλαη ην βαζηθφ εξψηεκα, πνπ έρεη νξνζεηήζεη δχν κεγάιεο παξαδφζεηο ηεο ηαηξηθήο ζθέςεο ζηε δηαδξνκή ηεο δπηηθήο ηζηνξίαο. Απφ ηε κηα κεξηά, ε
νξζνινγηζηηθή παξάδνζε, ε νπνία νδήγεζε ζηε ζχγρξνλε νξζφδνμε ηαηξηθή ζθέςε,
επηθεληξψλεηαη ζην πνηνη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο πξνθαινχλ ηε λφζν ζ' έλα άηνκν, κε ηελ ειπίδα φηη ε ζχιιεςε ηνπ «λνζνγφλνπ αηηίνπ» ζα θαηαζηήζεη δπλαηή ηε
ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. Απηή ε αληίιεςε έρεη δνθηκαζηεί θαη εθαξκoζηεί κάιινλ
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εμαληιεηηθά ζ' φιε ηελ ηαηξηθή ηζηνξία κέρξη ζήκεξα. Κη φκσο, παξαηεξνχκε αθφκε
κηα ζηαζεξή θαη αλεζπρεηηθή αχμεζε βαζαληζηηθψλ εθθπιηζηηθψλ αζζελεηψλ.
1.6.2 Σν ακπληηθφ ζχζηεκα
Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε εκπεηξηθή αληίιεςε εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζην εξψηεκα:
ηη βνεζάεη έλαλ άλζξσπν λα παξακείλεη πγηήο, παξά ηηο πνιιέο βιαβεξέο επηδξάζεηο;
Ο πξνβιεκαηηζκφο πάλσ ζ' απηφ ην εξψηεκα νδεγεί γξήγνξα ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ
γεγνλφηνο φηη θάζε νξγαληζκφο δηαζέηεη έλαλ ακπληηθφ κεραληζκφ, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε δηαξθή πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο εξεζηζκάησλ, ηφζν εζσηεξηθήο φζν θαη εμσηεξηθήο πξνέιεπζεο. Ζ ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ ακπληηθνχ κεραληζκνχ είλαη λα δηαηεξεί ηελ Oκoηφζηαζε, κηα θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ηείλνπλ λα δηαηαξάμνπλ ηνλ νξγαληζκφ θη εθείλσλ πνπ ηείλνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηάμε.
Έρεη δσηηθή ζεκαζία λα θαηαλνήζνπκε πψο δνπιεχεη απηφο ν ακπληηθφο κεραληζκφο,
αθνχ νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή βιάβε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νδεγεί γξήγνξα ζηελ αλαηξνπή ηεο ηζνξξνπίαο θαη ηειηθά ζην ζάλαην.
ιεο νη πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο παξάγνπλ ζπγθεθξηκέλα εξεζίζκαηα, ηα νπνία
ζπιιακβάλεη ν νξγαληζκφο κε δέθηεο ζην δηαλνεηηθφ, ζπγθηλεζηαθφ θαη ζσκαηηθφ
επίπεδν ηεο χπαξμεο.
Ο ππξήλαο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο ζηεξίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα
δηαηεξεί ηε δπλακηθή ηζνξξνπία ηνπ κε ειάρηζηε δηαηαξαρή θαη κε κέγηζηε επζηάζεηα. Ο ακπληηθφο κεραληζκφο πξνζπαζεί δηαξθψο λα δεκηνπξγεί θαη λα δηαηεξεί απηή
ηελ ηζνξξνπία, αιιά δελ ην πεηπραίλεη πάληνηε απφιπηα. Αλ ν ακπληηθφο κεραληζκφο
ιεηηνπξγνχζε πάληα ηέιεηα, δελ ζα ππήξραλ πνηέ πφλνη, ζπκπηψκαηα θαη αζζέλεηεο.
κσο απηφο ν κεραληζκφο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο δελ ιεηηνπξγεί ηέιεηα.
Αλ ηα εξεζίζκαηα είλαη ηζρπξφηεξα απφ ηε θπζηθή αληίζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ, δεκηνπξγείηαη κηα θαηάζηαζε αληζνξξνπίαο, ε νπνία ηφηε εθδειψλεηαη κε ζεκεία θαη
ζπκπηψκαηα. Αλ θαη ηα απνηειέζκαηα γίλνληαη αηζζεηά απφ νιφθιεξν ην «είλαη» ζε
φια ηα επίπεδα, νη εθδειψζεηο εθθξάδνληαη κε ζρεηηθά κεγαιχηεξε έληαζε ζε έλα
απφ ηα ηξία επίπεδά ηνπ - ην δηαλνεηηθφ, ην ζπγθηλεζηαθφ ή ην ζσκαηηθφ, αλάινγα κε
ηελ αηνκηθή πξνδηάζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλζξψπνπ. Απηά ηα ζπκπηψκαηα ή νη
νκάδεο ζπκπησκάησλ απνθαινχληαη - εζθαικέλα - «αζζέλεηεο», ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ ακπληηθνχ κεραληζκνχ ησλ λνζνγφλσλ εξεζηζκάησλ.
Μηα ππφζεζε πνπ κπνξεί λα δηαηππσζεί, είλαη φηη ην αλζξψπηλν νλ απνηειεί κηα εληαία νληφηεηα, ε νπνία δελ κπνξεί λα δηαζπαζηεί ζε αλεμάξηεηα ηκήκαηα.
Ζ Ηαηξηθή γεληθά έρεη ζπγθεληξψζεη πάξα πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ην αλζξψπηλν νλ,
απφ ηελ αλαηνκία, ηε θπζηνινγία, ηελ παζνινγία, ηελ ςπρνινγία, ηελ ςπρηαηξηθή, ηε
βηνρεκεία, ηε κνξηαθή βηνινγία θ.ιπ.
Γπζηπρψο, θαζέλαο απφ απηνχο ηνπο θιάδνπο έξεπλαο έρεη εμεηάζεη ην άηνκν απφ ηε
δηθή ηνπ ηδηαίηεξε νπηηθή γσλία. Καλέλαο δελ αξλείηαη φηη νη απνθαιχςεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ απηέο ηηο επίπνλεο έξεπλεο ήηαλ θαη δηαθσηηζηηθέο θαη - ζπρλά - ρξήζηκεο.
Όκσο, απηέο νη έξεπλεο δελ καο έρνπλ δώζεη αθόκε κηα θαζαξή, νινθιεξσκέλε ηδέα
ηνπ ηη είλαη ην αλζξώπηλν νλ, ιεηηνπξγώληαο ζηελ νιόηεηά ηνπ θαη όρη κόλν ζην κνξηαθό ή ην νξγαληθό ηνπ επίπεδν, αιιά νύηε θαη ζην ςπρνινγηθό επίπεδν, κεκνλσκέλα. Ζ
ζχγρξνλε, ινηπφλ, ζεξαπεπηηθή αληηκεησπίδεη ην αλζξψπηλν νλ απνζπαζκαηηθά. Αλ
πάζρεη ην ήπαξ, ρνξεγεί αγσγή γηα ην ήπαξ - αλ ππάζρεη απφ ξηλίηηδα, ρνξεγεί θάπνην ηνπηθφ θάξκαθν. Ζ γλψζε είλαη ηπραία, αληί λα βαζίδεηαη ζε λφκνπο θαη αξρέο πνπ
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λα επαιεζεχνληαη ζπζηεκαηηθά απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο, βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ θπζηθνρεκηθψλ αληηδξάζεσλ.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη επηπηψζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ εξεζηζκάησλ
πάλσ ζε αλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ δηαηαξαρήο ηεο πγείαο.
Ζ δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο κπνξεί φκνηα λα πεξηγξαθεί θαη ζε
ζπλζήθεο πγείαο. Αλ παξαηεξήζνπκε έλαλ πγηή άλζξσπν, κπνξνχκε εχθνια λα δηαπηζηψζνπκε φηη είλαη έλαο νινθιεξσκέλνο νξγαληζκφο, πνπ δξα ζπλερψο είηε ζπλεηδεηά είηε αζπλείδεηα.
Ζ δξάζε είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ελφο δσληαλνχ νξγαληζκνχ. κπνξεί λα
είλαη είηε παζεηηθή είηε ελεξγεηηθή θαη ε αθξηβήο θχζε ηεο είλαη ε έθθξαζε ηεο αηνκηθφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλζξψπνπ.
Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ εθδειψλεηαη βαζηθά ζε ηξία επίπεδα, ην δηαλνεηηθφ,
ην ζπγθηλεζηαθφ θαη ην ζσκαηηθφ.
Κάζε ζηηγκή, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηφκνπ επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζην έλα απφ ηα
ηξία απηά επίπεδα. Σν θέληξν δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα αιιάδεη ζπρλά, αθφκε θαη
απφηνκα, αλάινγα κε ηηο πξνζέζεηο ηνπ αηφκνπ ή ηηο πεξηζηάζεηο, πάληα φκσο ππάξρεη κηα δπλακηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ απηψλ επηπέδσλ.
ηαλ έλα άηνκν ιεηηνπξγεί ζ' έλα απφ ηα ηξία επίπεδα, νιφθιεξν ην εληαίν ζχζηεκα
ζπληνλίδεηαη γηα λα επηηχρεη ην ζηφρν ηνπ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφλ ηξφπν.
Φπζηθά, πάληα ιεηηνπξγεί ην άηνκν ζην ζχλνιφ ηνπ, αιιά ε πξνζνρή ηνπ, ε εγξήγνξζή ηνπ, επηθεληξψλεηαη ζην ηδηαίηεξν επίπεδν, φπνπ έρεη επηιέμεη λα ιεηηνπξγήζεη.
Βάζεη ησλ πξνεγνπκέλσλ κπνξνχκε λα δηαηππψζνπκε αξρέο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη
ηηο αληηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ:
1. Σν αλζξψπηλν νλ είλαη έλα εληαίν ζχλνιν πνπ ελεξγεί θάζε ζηηγκή κέζα απφ ηα
ηξία μερσξηζηά επίπεδα: ην δηαλνεηηθφ, ην ζπγθηλεζηαθφ θαη ην ζσκαηηθφ, φπνπ ην
δηαλνεηηθφ θαηέρεη ηελ αλψηεξε θαη ην ζσκαηηθφ ηελ θαηψηεξε βαζκίδα ζπνπδαηφηεηαο.
2. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ κπνξεί λα είλαη παζεηηθή ή ελεξγεηηθή. ηελ
αζζέλεηα, ηε κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ην γηαηξφ έρνπλ νη «αληηδξάζεηο» ηνπ ακπληηθνχ κεραληζκνχ ζηα δηάθνξα εξεζίζκαηα.
3. Σν αλζξψπηλν νλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη, δεη ζ' έλα δπλακηθφ πεξηβάιινλ πνπ
επεξεάδεη ηνλ νξγαληζκφ ηνπ ζπλερψο θαη κε πνιινχο ηξφπνπο θαη γη' απηφ είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνζαξκφδεηαη αδηάθνπα, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη κηα δπλακηθή
ηζνξξνπία.
4. Αλ ηα εξεζίζκαηα είλαη ηζρπξφηεξα απφ ηε θπζηθή αληίζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ, δεκηνπξγείηαη κηα θαηάζηαζε αληζνξξνπίαο κε ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα, πνπ εζθαικέλα
απνθαινχληαη «αζζέλεηεο».
5. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πάιεο κπνξνχλ λα εθδεισζνχλ θπξίσο ζην δηαλνεηηθφ, ην ζπγθηλεζηαθφ ή ην ζσκαηηθφ επίπεδν, αλάινγα κε ηε γεληθή θαηάζηαζε ηεο
πγείαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ stress.
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1.7

Οη βηνινγηθέο δηαδηθαζίεο ζηε πγεία θαη ζηελ αζζέλεηα

Με πην ηξφπν, απφ κηα ηπραία χπαξμε κνξίσλ αλαπηχζζνληαη πνιχπινθεο δνκέο;
Πνηα είλαη ε ζρέζε εγθεθάινπ θαη λφεζεο;
Ση είλαη ε ζπλείδεζε;
Ζ κνξηαθή βηνινγία αλαθάιπςε ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ηεο δσήο, αιιά απηφ δελ
βνήζεζε λα γίλνπλ αληηιεπηέο νη δηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο ησλ δψλησλ νξγαληζκψλ.
Σν εξψηεκα παξακέλεη : κε πνηφλ ηξφπν έλαο άξξσζηνο νξγαληζκφο μαλαγελλά μαλαδεκηνπξγεί ηελ ίδηα δνκή πνπ είρε θαη πξηλ;
Με πνην ηξφπν έλα γνληκνπνηεκέλν σάξην ζρεκαηίδεη έλαλ νξγαληζκφ;
Έηζη αλαδχεηαη κηα λέα αλαδήηεζε θαηάιιειε γηα ηελ αληίιεςε ησλ ζχκπινθσλ νξγαληζκψλ.
ε φιν ηνλ θφζκν, εμέρνληεο εξεπλεηέο καδί κε ηηο νκάδεο ηνπο αθνινχζεζαλ θαη αθνινπζνχλ κηα άιιε πξνζέγγηζε γηα ηελ αληίιεςε ησλ βηνινγηθψλ θαηλφκελσλ. Ο
Ilya Prigogine απφ ην Παλεπηζηήκην ησλ Βξπμειιψλ, ν Humberto Maturana απφ ην
Παλεπηζηήκην ηνπ αληηάγν ηεο Υηιήο, ν Francisco Varela απφ ην Πνιπηερλείν ηνπ
Παξηζηνχ, ε Lynn Margullis απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Μαζαρνπζέηεο γηα λα αλαθέξνπκε κεξηθνχο. Πνιιέο αλαθαιχςεηο απηψλ ησλ εξεπλεηψλ δεκνζηεχζεθαλ ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη αλαγλσξίζηεθε ε επαλαζηαηηθή ηνπο αμία.
Παξά όια απηά κέρξη ζήκεξα θαλείο δελ πξόηεηλε κηα νινθιεξσηηθή ζύλζεζε πνπ ζηεξίδεη ηηο λέεο αλαθαιύςεηο ζε κηα εληαία ζεώξεζε πνπ λα επηηξέπεη ηελ αληίιεςε ησλ
βηνινγηθώλ θαηλόκελσλ.
Γίλεηαη ινηπφλ κία ηζηνξηθή αλαδξνκή κε ηα λέα ελλνηνινγηθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμέιημε ζηηο δηάθνξεο επηζηήκεο.

1.7.1 Ζ αλαδήηεζε λέσλ εξγαιείσλ
Βιέπνπκε γλψζεηο πνπ πξνθαινχλ ακεραλία θαη επηζηήκνλεο πνπ αδπλαηνχλ λα εμαγάγνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο γλψζεο πνπ παξάγνπλ.
Δπηπιένλ, ν αθαδεκατθφ ρψξνο ηεο ηαηξηθήο, είλαη έλαο πξαθηηθφο ρψξνο θαη δελ έρεη
θαηαζηεί ζαθέο πψο λέεο εξκελείεο ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε
γλψζε, πξφιεςε θαη ζεξαπεία ησλ λνζεκάησλ θαη φπσο θαη άιινη επηζηεκνληθνί
θιάδνη, είλαη ηδηαηηέξα επηθπιαθηηθφο ζε λέεο ηδέεο θαη πνπ κφιηο πξφζθαηα κειεηψληαη απφ πνιινχο επηζηεκνληθνχο ηνκείο.
Ζ ηαηξηθή ζήκεξα δελ κπνξεί λα εξκελεχζεη ηελ έλλνηα ηεο ησλ πνιχπινθσλ βηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ κε φξνπο ακηγψο ηεο θιαζζηθήο θπζηθήο θαη ρεκείαο θαη αλαγθαζηηθά ζα πξέπεη λα ζηξαθεί ζηηο ζε λέεο έλλνηεο θαη γλψζεηο.
Οη γλψζεηο ηνπ παξαηεξεηή δελ επαξθνχλ θαη ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηεί γηα έλα λέν
ηξφπν ζεψξεζεο ησλ πξαγκάησλ θαη λα αλαδεηήζεη θαηλνχξγηα εξγαιεία φπσο ε θπβεξλεηηθή α’ ηάμεο, ε θπβεξλεηηθή β’ ηάμεο, ε ζπζηεκηθή, νη γλσζηαθέο επηζηήκεο, ε
βην-ζεκεηνινγία θ.ά.
Έηζη ν παξαηεξεηήο εηζέξρεηαη ζην πεξηγξαθηθφ ζχζηεκα ηεο θχζεο, κειεηά ηελ
νιηζηηθφηεηα ησλ βηνινγηθψλ θαηλφκελσλ θαη έρνπκε κηα λέα επηζηεκνληθή εξκελεία
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ηεο δσήο θαη ησλ δψλησλ ζπζηεκάησλ ζε θάζε επίπεδν νξγαληζκψλ: απφ ην απιφ
θχηηαξν, ζηνπο πνιπθχηηαξνπο νξγαληζκνχο, ζηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα, ζηα νηθνζπζηήκαηα.
Τπάξρεη κηα λέα αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε βαζηέο πξνεθηάζεηο φρη κφλν γηα
ηε θηινζνθία θαη ηελ επηζηήκε αιιά θαη γηα ηελ πγεία θαη ηελ αξξψζηεηα.
ζν πεξηζζφηεξν κειεηάκε ηα πην ζνβαξά πξνβιήκαηα ηφζν πην πνιχ αληηιακβαλφκαζηε φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα ηα αληηιεθζνχκε φηαλ είλαη ρσξηζηά. Δίλαη πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ην φινλ, είλαη νιηζηηθά θαη ζπζηεκηθά, πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη αιιεινζπλδεδεκέλα θαη αιιεινεμαξηψκελα.
Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κηα ξηδηθή αιιαγή ζηηο έλλνηεο θαη ηηο ηδέεο γηα ηε θπζηθή.
ηελ αξρή ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα ε λέα πξαγκαηηθόηεηα δελ ήηαλ θαζόινπ εύθνιν λα
γίλεη απνδεθηή από ηνπο θπζηθνύο. Η εμεξεύλεζε ηνπ αηνκηθνύ θαη ππναηνκηθνύ θόζκνπ ηνπο έθεξε ζε κηα λέα πξαγκαηηθόηεηα παξάμελε θαη κε αλακελόκελε. Έγηλε αληηιεπηό όηη νη βαζηθέο έλλνηεο, ε γιώζζα θαη όινο ν ηξόπνο ζθέςεο δελ κπνξνύζαλ λα
εξκελεύζνπλ ηα βηνινγηθά θαηλόκελα.
Οη δξακαηηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ηεο θπζηθήο έγηλαλ ζέκα εθηεηακέλσλ
ζπδεηήζεσλ θπζηθψλ θαη θηινζνθηθψλ απφ πελήληα ρξφληα. Έηζη ν Thomas Kuhn218
δηαηχπσζε ηελ έλλνηα ηνπ επηζηεκνληθνχ «παξαδείγκαηνο», θαζνξηζκέλνπ ζαλ ζχκπιεγκα ζπκπεξαζκάησλ, ελλνηψλ, αμηψλ, ηερληθψλ, πνπ κνηξάδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα γηα λα θαζνξηζηνχλ νη πξνβιεκαηηθνί ρψξνη θαη λα βξεζνχλ ιχζεηο. Αιιαγέο επηζηεκνληθνχ «παξαδείγκαηνο» ζπκβαίλνπλ
ζχκθσλα κε ηνλ Thomas Kuhn219 δηακέζνπ «ξήμεσλ» πνπ ηηο νλνκάδεη «κεηαιιάμεηο
ηνπ παξαδείγκαηνο».
Οη επηδξάζεηο απφ ηελ αλάπηπμε ηεο θπβεξλεηηθήο, ηεο ζεσξίαο ηνπ ράνπο, ηεο ζπζηεκηθήο, ηεο γλσζηαθήο επηζηήκεο, είλαη εκθαλείο ζην ζχλνιν ησλ επηζηεκψλ.
Ζ εθξεθηηθή αλάπηπμε πνπ θαηαγξάθεηαη εδψ θαη κηζφ αηψλα ζηελ ηζηνξία ηνπ θφζκνπ καο απνηειεί έλα κνλαδηθφ θαηλφκελν. Ζ ππθλφηεηα θαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ
αλαθαιχςεσλ πξνθάιεζαλ κηα δηαξθή επαλάζηαζε κε θαηαιπηηθέο επηδξάζεηο ζε
βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη θνηλσληθνχ πνιηηηζκνχ καο.
Πξφζζεηνη ιφγνη πνπ «επηβάιινπλ» ηελ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ επηηεπγκάησλ, είλαη
ηα αδηέμνδα ζηα θξίζηκα πξνβιήκαηα ηεο πγείαο καο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ηερλνθξαηηθψλ κνληέισλ ζεξαπείαο.
Ζ θαηαζηξνθή θαη νη αιινηψζεηο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ν ππεξπιεζπζκφο, ηα πξνβιήκαηα δηαηξνθήο θαη λεξνχ, ηα θνηλσληθά αδηέμνδα, είλαη πιένλ θνηλά απνδεθηφ φηη
δελ αληηκεησπίδνληαη κε ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα, νχηε κε ηελ βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. Απαηηείηαη κηα λέα ινγηθή θαη λέα πξφηππα πνπ ζα βαζίδνληαη
πξσηαξρηθά λέεο επηζηεκνληθέο ζπληζηψζεο ηνπ θφζκνπ καο220.
Σα επηηεχγκαηα απηψλ ησλ επηζηεκψλ ζεκειηψλνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπο ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Εσήο.
1.7.2 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ
Οη έκβηνη νξγαληζκνί ζε ζρέζε κε ηα άβηα ζπζηήκαηα έρνπλ ζπγθεθξηκέλα θαη δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά :
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Σελ απηνξχζκηζε, ψζηε λα δηαηεξείηαη ζηαζεξφ έλα πνιχπινθν ζχζηεκα (νκνηφζηαζε).
Σελ απηναληηγξαθή, αχμεζε θαη δηαθνξνπνίεζε κε βάζε έλα γελεηηθφ πξνγξακκαηηζκφ.
Σν κεηαβνιηζκφ
Σελ αληίδξαζε ζε εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο.
Σελ αιιαγή ζε δχν επίπεδα: γνλφηππνπ (ην ζχλνιν ησλ ρξσκαηνζσκάησλ –
γνλίδησλ- πνπ ραξαρηεξίδνπλ ην είδνο ελφο νξγαληζκνχ θαη πνπ βξίζθνληαη ζε
θάζε θχηηαξφ ηνπ) θαη θαηλνηχπνπ ( ην ζχλνιν ησλ ραξαθηήξσλ ζε έλαλ νξγαληζκφ φπσο απηνί εθδειψλνληαη).
Σέινο ηελ θχξηα ηδηφηεηα ησλ έκβησλ νξγαληζκψλ πνπ ελνπνηεί ηηο πξνεγνχκελεο : Σελ εμέιημε ησλ νξγαληζκώλ.

Απηά είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ νξηνζέηεζαλ ηελ δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, απφ ηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα. ήκεξα ν θαηαηγηζκφο απηψλ ησλ λέσλ
γλψζεσλ θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπο επηβεβαηψλνπλ κε ην πην ζαθή ηξφπν ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπο, θαη ηηο ζπλδένπλ αθφκε ζηελφηεξα κε ηα θνηλσληθά θαη νηθνινγηθά
πξνβιήκαηα θαη δηεπξχλνπλ ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπο ζε δεηήκαηα ηεο θηινζνθίαο, ηεο
εζηθήο θαη ηεο θνηλσληνινγίαο.
ήκεξα κεηά απφ πεξηζζφηεξν απφ 40 ρξφληα ην «κεηαιιαγκέλν παξάδεηγκα»
άιιαμε ηελ άπνςε πνπ ζεσξνχζαλ ηα έκβηα ζπζηήκαηα ζαλ κεραληθά ζπζηήκαηα
πνπ απνηεινχληαη απφ δηάθνξα κέξε θαη πιένλ είλαη βαζηθφο θαλφλαο φηη «ην φινλ
είλαη κεγαιχηεξν απφ ην άζξνηζκα ησλ κεξψλ».
1.8

Οξγάλσζε ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ

Άξαγε πνην είλαη ην επηζηεκνινγηθό πιαίζην ζεώξεζεο ηνπ έκβηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηη
είδνπο κεραλέο είλαη ηα έκβηα ζπζηήκαηα;
Μπνξεί λα ππάξμεη έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ κπνξεί λα ρσξέζεη ε γλψζε ηεο δσήο,
ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο;
Θα πεξηγξαθεί ε νξγάλσζε ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ θαη νη δηαθνξέο απφ ηα ππφινηπα θπζηθά ή ηερλεηά ζπζηήκαηα. Απηή ε θαηαλφεζε είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ
θαηαλφεζε ησλ κεηαβνιηθψλ, αλαπηπμηαθψλ θαη εμειηθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Βέβαηα
παξακέλεη θαηά έλα κεγάιν κέξνο άγλσζην πσο ζπληνλίδνληαη θαη νινθιεξψλνληαη
απηέο νη δηεξγαζίεο ζην ζχλνιν ελφο νξγαληζκνχ.
1.8.1 Σα λέα εξγαιεία κειέηεο ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ
Η επηζηήκε πξνρώξεζε από ηελ κειέηε ησλ κεξώλ ζηε κειέηε ηνπ ζπλόινπ.
1.8.1.1 Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ
Ζ Γεληθή Θεσξία πζηεκάησλ221, ε νπνία εηζήρζε απφ ηνλ βηνιφγν Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), σο κία πξνζπάζεηα αλάπηπμεο κίαο ελνπνηεκέλεο επηζηήκεο κε
ζθνπφ ηε κειέηε ησλ θνηλψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηα αλνηρηά θαη εμειηθηηθά αλαπηπζζφκελα ζπζηήκαηα. Ζ γεληθή ζεσξία ζπζηεκάησλ είλαη κηα γεληθή επηζηήκε "ηεο
νιηζηηθφηεηαο" πνπ κέρξη ηφηε ζεσξήζεθε αζαθήο θαη εκη-κεηαθπζηθή έλλνηα πνπ

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

58

αληηηέζεθε ζηελ θπξίαξρε ζέζε ηεο θπζηθήο κέζα ζηελ επηζηήκε θαη ππνγξάκκηζε
ηελ θξίζηκε δηαθνξά κεηαμχ ησλ θπζηθψλ θαη βηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ.

1.8.1.2 ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΖ
ηε ζπλέρεηα αλαπηχρζεθε ε Κπβεξλεηηθή (cybernetics), ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηνλ
έιεγρν θαη ηελ επηθνηλσλία ζε ζπζηήκαηα δψλησλ νξγαληζκψλ222. Έηζη απνζαθελίδεηαη θαη ζεκειηψλεηαη απφ ηελ επηζηήκε ηεο θπβεξλεηηθήο ε έλλνηα ηνπ νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο.
Ζ θπβεξλεηηθή πξψηεο ηάμεο, είρε επηθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ ηειενλνκηθή
ζπκπεξηθνξά ησλ νξγαληζκψλ, φπσο ηε κειεηά ε θπζηνινγία θαη κειεηά ηα δσηθά
ζπζηήκαηα σο κνλάδεο πνπ ππεξθαζνξίδνληαη απφ ηνλ εμσηεξηθφ ηνπο πεξίγπξν, κε
ηνλ νπνίν ζπλδένληαη κέζσ κηαο ινγηθήο αληηζηνηρήζεσλ.
κσο θαη απηή ε ζεψξεζε φπσο θαη ε γεληθή ζεσξία ησλ ζπζηεκάησλ έρεη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο θαη δηακνξθψζεθε ε θπβεξλεηηθήο δεχηεξεο ηάμεο.
Με ηελ θπβεξλεηηθήο δεύηεξεο ηάμεο223 επαλεξκελεχνληαη ηα έκβηα ζπζηεκάησλ σο
απηφλνκα ζπζηήκαηα, πνπ δηαηεξνχλ αθέξαηε ηελ απηνλνκία ηνπο κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ, δειαδή κηαο δηεξγαζίαο κεηαζρεκαηηζκνχ θαη αλαδηάηαμεο.
Δηζάγεηαη κηα λέα επηζηεκνινγηθή πξνζέγγηζε κε ηε γλσζηαθή επηζηήκε (cognitive
science). Μέζα ζηελ έλλνηα ηνπ ππνινγηζκνχ, αξρίδεη λα απνθηά λφεκα ε ηδέα ηεο
δσήο σο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, γηαηί πξφθεηηαη γηα κηα ηεξάζηηα δηαδηθαζία απηφππνινγηζκνχ224.
Έλα δσληαλφ ζχζηεκα, αληίζεηα κε φηη ζπκβαίλεη ζε έλα ηερλεηφ ζχζηεκα (ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο), ππνινγίδεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ ίδηα ηνπ ηελ επηβίσζε.
Με απηό ηνλ ηξόπν αλαδύεηαη ε ηδέα ηνπ έκβηνπ όληνο σο βηνινγηθήο ππνινγηζηηθήο
κεραλήο πνπ απηό-νξγαλώλεηαη ηόζν επεηδή ε ίδηα ε δνκή θαη ύπαξμε θάζε δσληαλνύ
ζπζηήκαηνο δηαηεξείηαη ράξε ζηνλ ππνινγηζκό όζν θαη επεηδή ηε δνκή ηνπ νξγαληζκνύ
ηελ παξάγεη αθξηβώο ε ίδηα ε ππνινγηζηηθή δξαζηεξηόηεηα δειαδή
ε δνκή θάζε νξγαληζκνύ γελλά ηνλ ππνινγηζκό ελώ ηαπηόρξνλα πξνθύπηεη από απηόλ.
Σν πξφβιεκα ηεο δσήο, είλαη πξφβιεκα ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ
ζπληεξνχλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ έκβηνπ ζπζηήκαηνο.
Με ηελ έιεπζε ηεο θπβεξλεηηθήο θαη ηε δηαηχπσζε ηεο ζεσξίαο ησλ ζπζηεκάησλ
παξνπζηάδεηαη γηα πξψηε θνξά ε δπλαηφηεηα λα γεθπξσζεί ε άβπζζνο πνπ ρσξίδεη
ηνλ αλφξγαλν θπζηθφ θφζκν απφ ηνλ νξγαληθφ θφζκν ηεο δσήο.
Πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε έλλνηα ζα απνζαθεληζηεί θαη ζα ζεκειησζεί από ηελ επηζηήκε ηεο θπβεξλεηηθήο ε έλλνηα ηνπ νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο.
Ζ Γεληθή Θεσξία πζηεκάησλ κειεηά ηα ζπζηήκαηα ζε φια ηα επίπεδα ηεο γεληθφηεηαο ελψ ε Κπβεξλεηηθή επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηα ζπζηήκαηα πνπ θαηεπζχλνληαη απφ έλαλ ζθνπφ, κία επηδίσμε, ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ έλαλ πξννξηζκφ πνπ ηειηθά θαηεπζχλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο.
1.8.1.3 ΤΣΖΜΗΚΖ
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Ζ Γεληθή Θεσξία ησλ πζηεκάησλ θαη ε Κπβεξλεηηθή έρνπλ παίμεη ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο κίαο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ηεο Δπηζηήκεο ηελ νπνία νλνκάδνπκε πζηεκηθή Θεσξία.
Έλα απφ ηνπο νξηζκνχο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη φηη ην ζχζηεκα νξίδεηαη σο κία νκάδα
κεξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο έλα ζχλνιν θαη ρσξίδνληαη απφ ην πεξηβάιινλ απφ έλα ζχλνξν θαη έρεη ηδηφηεηεο πνπ βξίζθνληαη ζην ζχλνιν ηνπ θαη φρη ζηα κέξε ηνπ225.
Ζ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, ζε αληίζεζε κε ηελ αλαιπηηθή, εκπεξηέρεη ηελ νιφηεηα δειαδή ηελ ζπλνιηθφηεηα ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ ππφ κειέηε βηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο επίζεο ηελ αιιειεπίδξαζε θαη θπξίσο ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ αιιειεμάξηεζήο ηνπο.

1.8.1.4

Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΟΤ ΥΑΟΤ
Πξαγµαηηθά, µε ηελ απφδνζε νπζηαζηηθνχ πεξηερνµέλνπ ζηνλ ζπλήζσο αζαθή φξν ολότητα, ε επηζηήµε ηνπ ράνπο θαη ηεο αιιαγήο πξνθαιεί επαλάζηαζε ζηηο πξννπηηθέο µαο.
Ο επηζηεµνληθφο ζπγγξαθέαο James Gleick, ζην εληππσζηαθφ βηβιίν ηνπ Υάνο: µηα λέα
επηζηήµε, επηζεµαίλεη γηα ηηο αλαθαιχςεηο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα πνιιψλ απφ ηνπο
επηζηήµνλεο πνπ επηλφεζαλ ηε ζεσξία ηνπ ράνπο ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη 1980: «ιν θαη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο αηζζάλζεθαλ ηε µαηαηφηεηα ηεο µειέηεο ησλ µεξψλ ζε
απνµφλσζε απφ ην ζχλνιν. Γη' απηνχο ην ράνο απνηέιεζε ην ηέινο ηνπ αλαγσγηθνχ
πξνζαλαηνιηζµνχ ζηελ επηζηήµε».
Μηα λέα θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ηεο νιφηεηαο, ηνπ ράνπο θαη ηεο αιιαγήο βξίζθεηαη
ζηελ θαξδηά ηεο επαλάζηαζεο. Ο θπζηθφο Joseph Ford ραξαθηεξίδεη ην ράνο «ηεξάζηηα
µεηαηφπηζε ζε νιφθιεξε ηε θηινζνθία ηεο επηζηήµεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ν άλζξσπνο
βιέπεη ηνλ θφζµν».
Μέζα ζε ιίγα ρξφληα, ινηπφλ, θαίλεηαη φηη απηφ πνπ ρσξίδεη ηνλ θφζµν ηνπ ράνπο απφ
ηνλ θφζµν ηεο ηάμεο εμαζζελεί ή θαη δηαιχεηαη, µε απνηέιεζµα ε επηζηήµε λα βξίζθεηαη
ζην επίθεληξν µηαο λέαο πξνζέγγηζεο.
Έηζη ππάξρεη κηα λέα επηζηεκνληθή εξκελεία ηεο δσήο θαη ησλ δψλησλ ζπζηεκάησλ
ζε θάζε επίπεδν: νξγαληζκνί , θνηλσληθά ζπζηήκαηα, νηθνζπζηήκαηα.
Νέα αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε βαζηέο πξνεθηάζεηο φρη κφλν γηα ηε θηινζνθία θαη ηελ επηζηήκε αιιά θαη γηα ηελ πγεία, ηε θαζεκεξηλή δσή, ηελ εθπαίδεπζε.
ήκεξα κεηά απφ πεξηζζφηεξν απφ 40 ρξφληα ην «κεηαιιαγκέλν παξάδεηγκα»
άιιαμε ηελ άπνςε πνπ είρε ζαλ έλλνηα ην ζχκπαλ ζαλ έλα κεραληθφ ζχζηεκα πνπ
απνηειείηαη απφ ζηνηρεηψδε ηκήκαηα, άιιαμε ηελ άπνςε πνπ είρε γηα ην αλζξψπηλν
ζψκα ζαλ κεραλή.
1.9 θνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο
θνπόο ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο είλαη ε παξνπζίαζε ελνπνηεηηθήο θαη ζπλνιηθήο πξόηαζεο πνπ αθνξά δηάθνξεο βηνινγηθέο δηεξγαζίεο γηα ηελ κειέηε ηεο βηνινγηθήο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ηελ δεκηνπξγία ελόο ελνπνηεηηθνύ κνληέινπ γηα ηελ ηαηξηθή.
Δίλαη κία πξνζέγγηζε πνπ έρεη εκπινπηηζηεί από δηάθνξνπο επηζηεκνληθνύο θιάδνπο,
όπσο απηνί ηεο Βηνινγίαο, ηεο Θεσξίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ηεο Κπβεξλεηηθήο θαη ηεο
Γεληθήο Θεσξίαο πζηεκάησλ.
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2

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΚΔΦΖ: ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΤΝΘΔΖ

Θα πεξηγξαθεί ζε αδξέο γξακκέο πνην ήηαλ ην ζεσξεηηθφ-επηζηεκνινγηθφ θιίκα δηαθφξσλ αληηιήςεσλ ζε δηάθνξεο επνρέο πνπ νδήγεζε ζηαδηαθά ζηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο θαη έγηλε δπλαηή ε αλάδπζε κηαο λέαο ζεψξεζεο ηεο δσήο226.
2.1.1 Απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο κέρξη ηνλ κεζαίσλα
Ήηαλ ν Αλαμίκαλδξνο, ν νπνίνο πξψηνο ζηνλ 6ν αηψλα π.Υ. πξφηεηλε κηα
θαηαπιεθηηθή ζεσξία γηα ηελ εμέιημε ηνπ θφζκνπ, θαη εθηφο ησλ άιισλ δήισζε ζαλ
πξψηνο:
• φηη ε γε ππήξμε ζε κία ξεπζηή θαηάζηαζε
• φηη θάπνηα εμσηεξηθή ζεξκφηεηα απνμήξαλε ηα ξεπζηά ζαλ έδαθνο
• θαη φηη θάπνην άιιν ξεπζηφ εμαηκίζηεθε ζαλ ζχλλεθν
• θαη φηη νη αιιαγέο ζηε ζεξκφηεηα πξνθάιεζαλ ηνπο αλέκνπο
Οη βηνινγηθνί νξγαληζκνί πξνέθπςαλ κεηά, είπε ν Αλαμίκαλδξνο, θαη ζηα δηάθνξα
ζηάδηα πξνέθπςαλ θαη ηα δψα ηνπ λεξνχ φπσο ηα ςάξηα πνπ αξγφηεξα
κεηαθηλήζεθαλ θαη βγήθαλ ζην έδαθνο, θαη φηη αθφκα αξγφηεξα κεηά απφ ρξφλν ηα
δψα ηνπ εδάθνπο έγηλαλ αλζξψπηλα φληα. πλήγαγε, φηη φιεο νη κνξθέο δσήο
πξνήιζαλ απφ ηελ ίδηα πεγή θαη φηη ηα δηαθνξεηηθά είδε ήηαλ απιέο παξαιιαγέο ζε
έλα θχξην ζέκα.
Ο παηέξαο ηεο ινγηθήο Παξκελίδεο κε έλαλ άθακπην δνγκαηηζκφ δήισζε φηη:
• ιε ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη κία
• ια ηα θαηλφκελα ηεο αιιαγήο θαη ηεο θίλεζεο είλαη ςεπδαηζζεηηθά
• Κάζε αιιαγή είλαη αδχλαηε
• Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη αηψληα θαη αθαηάιπηε.
Καζψο ν Παξκελίδεο απέξξηςε θαηεγνξεκαηηθά θάζε γλψζε απφ ηελ παξαηήξεζε
κέζσ ησλ αηζζήζεσλ, νη ζηαηηθέο ζεσξίεο ηνπ ήηαλ θαη’ αξρήλ ζε άκεζε αληίζεζε κε
ηελ θηλεηηθή κεηαθπζηθή ηνπ Ζξάθιεηηνπ, ν δε κνληζκφο ηνπ αληηθξνχζηεθε
αξγφηεξα απφ ηνπο αηνκηζηέο.
Ο Λεχθηππνο πίζηεςε, φηη βξήθε κηα ζεσξία πνπ κπνξνχζε λα δερζεί ηελ γλψζε κέζσ ησλ αηζζήζεσλ, αιιά δελ ήηαλ νχηε αληίζεηε ζηε γέλεζε, ηε θζνξά θαη ην ζάλαην, νχηε θαη απέθιεηε ηελ θίλεζε θαη ηελ αλνκνηνκνξθία ησλ αληηθεηκέλσλ. Αιιά
έπξεπε λα παξαδερζεί ηελ χπαξμε ηνπ θελνχ.
Σν θελφ είλαη κε-είλαη, θαη θαλέλα ηκήκα ηνπ φληνο είλαη κε-είλαη. Γηφηη απηφ πνπ
είλαη κε ηελ ζεκαζία ηεο ιέμεο, είλαη έλαο ακέξηζηνο πιήξεο θαη γεκάηνο ρψξνο ηνπ
Παξκελίδε. Γελ πξφθεηηαη φκσο γηα έλαλ πιήξε θαη γεκάην ρψξν, αιιά γηα κηα
αλνκνηνκνξθία, ηεο νπνίαο ηα κέξε είλαη ακέηξεηα θαη ηφζν κηθξά πνπ είλαη αφξαηα
ζε καο. Απηά θηλνχληαη ζηνλ θελφ ρψξν θαη κε ηελ ζπλάληεζή ηνπο δεκηνπξγνχλ ηελ
γέλεζε, ελψ ν ζάλαηνο είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαρσξηζκνχ ηνπο. Δπηπιένλ ε
παζεηηθφηεηα ή ε ελεξγεηηθφηεηά ηνπο, εμαξηάηαη απφ ηελ επαθή ηνπο, δηφηη δελ
είλαη Έλα θαη κε ηελ θίλεζή ηνπο γελλνχλ θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Απφ ην
πξαγκαηηθά Έλα δελ κπνξεί αληίζεηα πνηέ λα δεκηνπξγεζεί κηα αλνκνηνκνξθία, έηζη
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θαη απφ ηα πξαγκαηηθά Πνιιά ην Έλα, δηφηη είλαη αδχλαην. Φαίλεηαη, φηη νη Έιιελεο
πίζηεπαλ είηε ζηνλ αθαηάιπην θαη αθίλεην θφζκν ηνπ Παξκελίδε, ή έπξεπε λα απνδερζνχλ ην θελφ. Ο Παξκελίδεο ζα έιεγε: Αλ πνχκε φηη ππάξρεη ην θελφ, ηφηε ν
θελφο ρψξνο δελ είλαη κε-είλαη, γηα απηφ δελ είλαη θαη θελφο ρψξνο. Οη αηνκηζηέο δελ
απέξξηςαλ πνηέ απηφ ην επηρείξεκα θαη ην άθεζαλ έηζη, δηφηη ε θίλεζε είλαη κηα
εκπεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζπλεπψο πξέπεη λα ππάξρεη θελφο ρψξνο, αλ θαη είλαη
δχζθνιν λα ηνλ ελλνήζνπκε. Σν λα μεπεξλάκε αζπδήηεηα ην ινγηθφ πξφβιεκα,
ζεκαίλεη λα δηαρσξίδνπκε κεηαμχ χιεο θαη ρψξνπ. Έηζη ν ρψξνο δελ είλαη κε-είλαη,
αιιά είλαη έλα δνρείν πνπ κπνξεί απζαίξεηα λα είλαη γεκάην κε χιε. Ζ κνληέξλα
επηζηήκε δελ πηζηεχεη ζηνλ θελφ ρψξν, ηειηθά ππάξρνπλ παληνχ ηα ξαδηνθχκαηα, ην
θσο, θιπ. Ο ρψξνο, δελ είλαη κηα νπζία ηνπ Νεχησλα, νχηε έλα θαηεγφξεκα ηεο
χιεο ηνπ Καξηέζηνπ, αιιά έλα ζχζηεκα απφ ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπκβάλησλ φπσο
ππέζεζε ν Λάτκπληηο θαη απέδεημε κε ηηο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο ηνπ ν Ατλζηάηλ, πνπ
νχησο ή άιισο δελ ζα ηηο θαηαιάβαηλαλ νη Αξραίνη θαη ε πιεηνςεθία ησλ πγρξφλσλ.
Έηζη, αληίζεηα ζην κνληζκφ ηνπ Παξκελίδε, ν Γεκφθξηηνο κε ηελ αηνκηθή ζεσξία ηνπ
δήισζε φηη πξνθεηκέλνπ λα αλαιχζνπκε ηα εμσηεξηθά πξάγκαηα κπνξνχκε λα
εκπηζηεπζνχκε ηηο αηζζήζεηο. Μφλν ε αλάγθε θπβεξλά ηα πάληα, είπε. Γελ ππάξρεη
θαλέλαο λνπο φπσο ζηηο ζεσξίεο ηνπ Αλαμαγφξα, νχηε θαη νπνηαδήπνηε αγάπε θαη
κίζνο ή έξσηαο θαη ζχγθξνπζε, φπσο ζηελ ππφζεζε ηνπ Δκπεδνθιή. ιε ε
πνζφηεηα ηεο χιεο παξακέλεη ε ίδηα θαη ζηαζεξή, αιιά νη αηνκηθνί ζπλδπαζκνί
αιιάδνπλ δηαξθψο. ε θάζε κνξθή δσήο ε αλάγθε είλαη ε απφιπηε αηηία ησλ πάλησλ.
ηελ ππφζεζή ηνπ ζρεηηθά κε ηηο αξρέο ηεο δσήο δήισζε φηη:
• φια ηα νξγαληθά φληα πξνέθπςαλ απφ ηελ πγξή γε
• ηα πάληα ζηνπο αλζξψπνπο ήηαλ θαη είλαη απφ άηνκα
• ε ςπρή ζπκπεξηιακβάλεηαη, αιιά ηα άηνκα ηεο ςπρήο είλαη ηα θαιχηεξα
άηνκα ηνπ αλζξψπνπ
• έλα πξαγκαηηθά ζνθφ άηνκν βειηηψλεη ηε ζθέςε ηνπ θαη έηζη απαιιάζζεηαη
απφ ην πάζνο, ηε δεηζηδαηκνλία, ηελ ιεηςή άπνςε θαη ην θφβν.
Δπέκελε φηη ε επηπρία δελ πξνέξρεηαη απφ ηνλ εμσηεξηθφ θαη πιηθφ θφζκν. Ζ επηπρία
πξνέξρεηαη απφ ηνλ άλζξσπν θαη βξίζθεηαη κέζα ζηα αηνκηθά ηνπ βάζε. Κακία
δχλακε θαη θαλέλαο ζεζαπξφο δελ κπνξνχλ πνηέ λα μεπεξάζνπλ ηελ έθηαζε ηεο
αλζξψπηλεο γλψζεο, δήισζε.
ε αληίζεζε πξνο ηνλ σθξάηε, Πιάησλα θαη Αξηζηνηέιε, νη αηνκηζηέο πξνζπάζεζαλ λα εμεγήζνπλ ηνλ θφζκν ρσξίο λα θάλνπλ ρξήζε ηεο έλλνηαο ηνπ ζθνπνχ ή ηεο
αηηίαο ηνπ ζθνπνχ. Με ην εξψηεκα γηα ην γηαηί κπνξεί λα ελλννχκε δπν δηαθνξεηηθά
πξάγκαηα, δειαδή ελλννχκε:
• Πνην ζθνπφ εμππεξεηεί απηφ ην θαηλφκελν; ή,
• Πνχ κπνξεί λα απνδνζεί απηφ ην θαηλφκελν;
Ζ απάληεζε ζηελ πξψηε εξψηεζε είλαη κηα εμήγεζε ηεο ηειενινγίαο ή κηα
αηηηνινγηθή εμήγεζε, κέζσ ηεο αηηίαο ηνπ ζθνπνχ. Ζ απάληεζε ζηελ δεχηεξε
εξψηεζε είλαη κηα κεραληζηηθή εμήγεζε. Γελ μέξνπκε ην πσο ζα κπνξνχζε ε
επηζηήκε λα μέξεη:
• Πνηα εξψηεζε ζα έπξεπε λα ζέζεη;
• Ή ζα έπξεπε λα ζέζεη θαη ηηο δπν;
Ζ εκπεηξία απέδεημε φκσο, φηη ε κελ κεραληζηηθή εξψηεζε νδεγεί ζηελ επηζηεκνληθή
γλψζε, ε δε ηειενινγηθή θηάλεη πνιχ γξήγνξα ζε έλαλ Γεκηνπξγφ, ε ζέιεζε ηνπ
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νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε κεηάβαζε ηνπ θφζκνπ ζε κηα αλψηεξε κνξθή. Αλ φκσο
έλαο άλζξσπνο είλαη βαζηά ηειενινγηθφο θαη ξσηήζεη πεξαηηέξσ γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ
Γεκηνπξγνχ, ηφηε θαίλεηαη μεθάζαξα ν αζετζκφο ηεο εξψηεζεο. Δμ άιινπ είλαη θαη
αδφθηκε, γηαηί ζα έπξεπε λ’ απνδερζνχκε ηελ χπαξμε ελφο άιινπ αθφκα πην ςειά
βξηζθφκελνπ Γεκηνπξγνχ, ην ζθνπφ ηνπ νπνίνπ εμππεξεηεί ν πξψηνο. Σν λφεκα
ινηπφλ ηνπ ζθνπνχ κπνξεί λα εθαξκνζζεί κφλν κέζα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη φρη
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζαλ ζχλνιν. Παξνκνίσο επηδξά κηα ηέηνηα επηρεηξεκαηνινγία
θαη ζηελ κεραληζηηθή εμήγεζε. Έλα θαηλφκελν πξνθαιεί έλα άιιν, απηφ πάιη έλα
ηξίην θαη νχησ θαζεμήο. Αλ φκσο ξσηήζνπκε γηα ηελ αηηία ησλ πάλησλ, θηάλνπκε
πάιη ζε έλαλ Γεκηνπξγφ, πνπ απηφο πξέπεη λα είλαη ε δηθή ηνπ αηηία. ιεο ινηπφλ νη
αηηηνινγηθέο εμεγήζεηο πξέπεη λα έρνπλ κηαλ απζαίξεηε αξρή. Γη’ απηφ δελ είλαη ιάζνο ησλ αηνκηζηψλ, πνπ άθεζαλ αλνηρηφ ην εξψηεκα, φζνλ αθνξά ηελ αθεηεξία ησλ
θηλήζεσλ ησλ αηφκσλ.
Αλ θαη ν Αξηζηνηέιεο ελ κέξεη δέρηεθε ηε δήισζε ηνπ Δκπεδνθιή γηα ηα δχν θχξηα
θίλεηξα, ηελ αγάπε θαη ηελ ζχγθξνπζε, απέξξηςε ηελ έλλνηα ηνπ ηεο θπζηθήο
επηινγήο κέζσ ηπραίσλ κεηαιιαγψλ. Απνθάζηζε, φηη δελ ππήξμε ηίπνηα ην ηπραίν
ζηελ εμέιημε, αιιά φηη νη γξακκέο αλάπηπμεο θάζε κνξθήο, θάζε είδνπο ή γέλνπο
θαζνξίζηεθαλ απφ κηα έκθπηε παξφηξπλζε λα αλαπηπρζνχλ ζηελ πιεξέζηεξε
πξαγκαηνπνίεζε ηεο θχζεο ηνπο. Ο Αξηζηνηέιεο φξηζε ηελ ςπρή ηνπ αηφκνπ σο ηνλ
πξσηαξρηθφ θηλεηήξα ηνπ νξγαληζκνχ227. Δπνκέλσο, ε ςπρή είλαη πξαγκαηηθά ε έκθπηε θαη νξηζκέλε κνξθή ηνπ νξγαληζκνχ, ε ψζεζε θαη ε πνξεία ηεο αλάπηπμεο ηνπ.
Ζ ςπρή ζηνλ Αξηζηνηέιε δελ ήηαλ θάηη πνπ πξνζηέζεθε, ή πνπ θαηνηθεί ζην ζψκα.
Ήηαλ ην ίδην ην ζψκα παξνπζηαδφκελν ζηηο δπλάκεηο απηνηξνθνδφηεζεο,
απηαλάπηπμεο θαη απηαπνζχλζεζήο ηνπ.
ινη νη θπζηθνί νξγαληζκνί είλαη γηα ηνλ Αξηζηνηέιε φξγαλα ηεο ελ ιφγσ ςπρήο. Καη
αθξηβψο φπσο ε ςπρή ήηαλ ε κνξθή ηνπ ζψκαηνο, έηζη θαη νη Θενί ήηαλ ε κνξθή
ηνπ θφζκνπ, ε έκθπηε θχζε ηνπ, ε ιεηηνπξγία θαη ν ζθνπφο ηνπ. Αιιά έλαο ηέηνηνο
Θεφο ζηνλ Αξηζηνηέιε δελ ήηαλ δεκηνπξγφο, αιιά έλαο ελεξγνπνηεηήο. Οη Θενί ήηαλ
ε πξψηε αηηία θαη νη πξσηαξρηθνί αθίλεηνη θηλεηήξεο θαη επίζεο ε πεγή γηα θάζε
θίλεζε θαη δχλακε ζηνλ θφζκν. Κάζε επίδξαζε, είπε φηη Αξηζηνηέιεο, παξάγεηαη απφ
ηέζζεξηο αηηίεο ή θηλεηήξεο, φπσο:
• ε πιηθή αηηία (χιε) -ε νπζία απφ ηελ νπνία γίλεηαη ην αληηθείκελν (π.ρ. ην
σάξην είλαη ε πιηθή αηηία γηα ηα αλζξψπηλα φληα), πνπ ζπλδέεηαη κε
• ηελ κνξθoινγηθή αηηία (κνξθή) -ε θχζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ (π.ρ. ε
θχζε ησλ αλζξψπηλσλ φλησλ)
• ε δπλεηηθή αηηία (δχλακε) -ν θνξέαο ή ε ίδηα ε πξάμε (π.ρ. ην ζπέξκα ή ε
πξάμε ηεο γνληκνπνίεζεο γηα ηα αλζξψπηλα φληα), πνπ ζπλδέεηαη κε
• ηελ ηειηθή αηηία (εληειέρεηα) -ν ζηφρνο ή ν απαξαίηεηνο ιφγνο (π.ρ. ν ππ’ φςε
ζθνπφο γηα ηα αλζξψπηλα φληα).
ληαο έλαο ηειενιφγνο, δειαδή, έλαο πνπ ζεσξεί φηη φια ππήξμαλ θαη ππάξρνπλ γηα
έλα ηέινο, έλα ζθνπφ, ν Αξηζηνηέιεο αληηθαηέζηεζε ηε ζεία θαηεπζπληήξηα
λνεκνζχλε ηνπ Πιάησλα κε ηελ εζσηεξηθή θπζηθή θίλεζε θαη πνξεία φισλ ησλ
βηνινγηθψλ νξγαληζκψλ πξνο ηελ ηειεηφηεηα θαη ηελ ηάμε.
Οη Πεξηπαηεηηθνί θάησ απφ ηελ επηξξνή ηνπ Θεφθξαζηνπ, εγθαηέιεηςαλ ηα πην
πιαησληθά ζηνηρεία ηνπ Αξηζηνηέιε θαη είραλ αξρίζεη λα ηνλίδνπλ ηηο θπζηνθξαηηθέο
ζεσξίεο ηνπ. Ο Θεφθξαζηνο εηδηθά επέθξηλε ηνλ(ηνπο) αθίλεην(νπο) θηλεηήξα(εο) ηνπ
Αξηζηνηέιε θαη αξγφηεξα κε ηνλ ηξάησλα νη Πεξηπαηεηηθνί εγθαηέιεηςαλ απηήλ ηελ
ηδέα ζην ζχλνιφ ηεο. Πίζηεπαλ ζηελ έκκνλε δξαζηεξηφηεηα ηεο θχζεο σο πξψηεο
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αξρήο ηνπ θφζκνπ θαη ζέιεζαλ λα αληηπξνζσπεχζνπλ ηελ ςπρή αθφκε πην πιηζηηθά
θαη απφ ηνλ ηδξπηή ηνπο.
Θεσξείηαη ζσζηφ λα αλαθεξζεί εδψ θάηη γχξσ απφ ηελ πιαησληθή θηινζνθηθή ζέζε.
Ζ θηινζνθία γελλήζεθε ζηελ Ησλία, ζηελ Πφιε, καδί κε ηελ δεκνθξαηία πξηλ απφ 26
πεξίπνπ αηψλεο. Μεηά ηνλ Θαιή εκθαλίζηεθαλ ν έλαο κεηά ηνλ άιιν πεξί ηνπο 100
πξνζσθξαηηθνχο, νη νπνίνη, αλ εμαηξέζεη θαλείο ηνχο Ππζαγφξεηνπο, έδξαζαλ ζαλ
αλεμάξηεηα ζθεπηφκελα άηνκα. Τπήξρε ζπγγέλεηα, αιιά δελ ππήξραλ ζρνιέο, φπσο
ζηελ Αλαηνιή θαη φπσο αξγφηεξα ζηελ θαηάπησζε κε ηνπο ησηθνχο. Ο Πιάησλ, αλ
θαη απηφο ήηαλ έλα πξντφλ ηεο Πφιεο, αξηζηνθξαηηθά κηζνχζε ηελ Γεκνθξαηία. Έδεημε ζαλ πξψηνο ηε δπλαηφηεηα χπαξμεο κηαο εμσγήηλεο δχλακεο, ε νπνία εμεγείηαη
κε ηελ πξνδηάζεζε ηνπ πξνο ηνλ κπζηηθηζκφ. Υσξίο λα παξαγλσξίδνπκε ην κέγεζνο
ηεο θηινζνθίαο ηνπ, ε παξακφξθσζε θαη ν εθθπιηζκφο ηεο παξκεληδηθήο ζθέςεο είρε
ζαλ απνηέιεζκα έλαλ ρσξηζκφ ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο χιεο, πνπ επελεξγεί αξλεηηθά
αθφκα θαη ζήκεξα, θαη δηαηεξείηαη ζηνλ ρσξηζκφ ησλ κνληέξλσλ θπζηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ.
Πεξί ηεο πξνέιεπζεο ησλ νξγαληθψλ κνξίσλ, φπσο εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα
δσληαλά φληα, ζπρλά αθφκα θαη ζήκεξα πηζηεχεηαη φηη:
• ε πηζαλφηεηα ηεο απζφξκεηεο εκθάληζήο ηνπο είλαη κηθξή, θαη φηη
• ζε νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία απαηηείηαη θάπνηα θηλεηήξηα δχλακε.
ην μεθίλεκα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο Γπηηθήο θηινζνθίαο, νη Ππζαγφξεηνη δηέθξηλαλ
ην ζρεδηαζκφ απφ ηελ χιε θαη ην ζρήκα.
Ο Αξηζηνηέιεο (384 π.Υ.-322 π.Υ.), ν πξψηνο βηνιφγνο ηεο Γπηηθήο παξάδνζεο, επίζεο έθαλε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο χιεο θαη ηνπ ζρήκαηνο, αιιά ηαπηφρξνλα ηα ζπλέδεε
κε ηελ αλάπηπμε228.
ε αληίζεζε κε ηνλ Πιάησλα (427 π.Υ.-347 π.Υ.), ν Αξηζηνηέιεο πίζηεπε φηη ην ζρήκα δελ είρε μερσξηζηή χπαξμε αιιά ππήξρε ζηελ χιε, θαη νχηε ή χιε κπνξνχζε λα
ππάξρεη μερσξηζηά απφ ην ζρήκα. Ζ χιε, ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε εκπεξηέρεη
ηελ ζηνηρεηψδε θχζε φισλ ησλ πξαγκάησλ σο δπλαηφηεηα. Με ηελ έλλνηα ηνπ ζρήκαηνο ε χιε απνθηά ππφζηαζε.
Ζ δηαδηθαζία ηεο απηνπξαγκάησζεο ηεο νπζίαο ζε ππαξθηά θαηλφκελα νλνκάζηεθε
απφ ηνλ Αξηζηνηέιε ελδειέρεηα. Δίλαη κηα δηαδηθαζία αλάπηπμεο, κηαο ψζεζεο πξνο
ηελ πιήξε απηφ-πξαγκάησζε. Ζ «χιε ή ε δνκή» θαη ην «ζρήκα» είλαη νη δχν φςεηο
απηήο ηεο δηαδηθαζίαο θαη μερσξίδνπλ κφλν κε αθεγεκέλεο έλλνηεο.
Ο Θαιήο (630-543), ν Αλαμίκαλδξνο (610-546) θαη ν Αλαμαγφξαο (500-428), δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε φηη µία εηδηθή νπζία ή ελέξγεηα (λεξφ ή αέξαο) βξηζθφηαλ ζε ρανηηθή ξνή θαη απφ απηήλ αθξηβψο ζηεξενπνηήζεθαλ νη δηάθνξεο µνξθέο ζην ζχκπαλ.
Σειηθά, φπσο πίζηεπαλ απηνί νη πξψηνη επηζηήκνλεο, ε ηάμε ζα δηαιπφηαλ θαη ζα επέζηξεθε ζηελ θνζκηθή ξνή θαη ζηε ζπλέρεηα, ζα έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ έλα λέν
ζχκπαλ. Απηή ήηαλ ε παιηά κπζηθή ηδέα πνπ παξνπζηαδφηαλ µε αθεξεµέλν επηζηεκνληθφ ηξφπν.
Ο Αξηζηνηέιεο νδήγεζε έλα βήκα παξαπέξα ηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε -θαη απνζηαζηνπνηήζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ην ράνο. Θεψξεζε φηη ε ηάμε δηαπεξλά ηα
πάληα θαη ππάξρεη ζε φιν θαη πην ζχλζεηεο θαη πνιχπινθεο ηεξαξρίεο. Ζ αληίιεςή
ηνπ απνηέιεζε αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ζηνραζηέο ηνπ Μεζαίσλα θαη ηεο Αλα-
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γέλλεζεο θαη έδσζε ηε Μεγάιε Ηεξαξρία ηεο Όπαξμεο, έλα ζρήκα γηα ηελ ηαμηλφκεζε φισλ ησλ κνξθψλ δσήο, απφ ηα ζθνπιήθηα έσο ηνπο αγγέινπο, ζε αλεξρνκέλε
θιίκαθα.
2.1.2 Ο Μεζαίσλαο
Ο Μεζαίσλαο ήηαλ µηα άζηαηε επνρή φπνπ ην ειιεληθφ επηζηεκνληθφ πλεχκα ηνπ
Αξηζηνηέιε, ηνπ Δπθιείδε, ηνπ Γεκνθξίηνπ, ηνπ Ππζαγφξα θαη ηνπ Ηππνθξάηε πάιεπε µε ηηο παιηέο κπζνινγίεο.
Οη µεζαησληθνί εξµεηηζηέο, ή αιρεµηζηέο, απνηεινχζαλ παξάδεηγκα απηνχ ηνπ αγψλα. Αλέκεημαλ ην γλσζηηθηζµφ, ην ρξηζηηαληζκφ θαη ζενινγίεο απφ ηελ Αίγππην, ηε
Βαβπιψλα θαη ηελ Πεξζία. Πίζηεπαλ ζηε δεκηνπξγία απφ θάπνην πξνυπάξρνλ ράνο
πνπ πεξηιάκβαλε ην αιιφθνην θαη ην παξάινγν. Θεσξνχζαλ φηη ην επκεηάβιεην, ην
ζθνηάδη θαη ν πειφο παξήγαλ δσή, φηη νη θάζνδνη ζην ράνο θαη νη ζπκπινθέο µε ηέξαηα αλαδσνγνλνχζαλ, θαη φηη ε δεκηνπξγία ήηαλ «εζαεί» αλαλεσηηθή δηαδηθαζία.
Απφ θνηλνχ µε ηνπο αζηξνιφγνπο, πίζηεπαλ ζηε ξήζε «φπσο επάλσ, έηζη θαη θάησ».
Οη αιρεκηζηέο, φκσο, ήηαλ θαη επηζηήκνλεο πνπ δνχιεπαλ µε επηζηεκνληθά φξγαλα
θαη ηηο αληίζηνηρεο κεζφδνπο, επηηπγράλνληαο έηζη ζπνπδαίεο ρεκηθέο αλαθαιχςεηο.
2.1.3 16νο θαη 17νο αηψλαο
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 16νπ θαη ηνπ 17νπ αηψλα, ν θφζκνο ζεσξνχληαλ κηα ηεξάζηηα
κεραλή: απηή ήηαλ θαη ε επηθξαηνχζα επηζηεκνληθή κεηαθνξά ηεο ηφηε κνληέξλαο
επνρήο. Ζ ζεψξεζε απηή ήηαλ απνηέιεζκα λέσλ, ζπλαξπαζηηθψλ αλαθαιχςεσλ ζηε
Φπζηθή, ζηελ Αζηξνλνκία θαη ζηα Μαζεκαηηθά. Μεηαμχ ησλ επηζηεκφλσλεθθξαζηψλ ηεο κεραληζηηθήο αληίιεςεο ζπγθαηαιέγνληαη νη Κνπέξληθνο (14731543), Γαιηιαίνο, Καξηέζηνο θαη Νεχησλαο.
Σνλ θαηξφ ηνπ Γαιηιαίνπ, ηνπ Kepler (1571- 1630), ηνπ Καξηέζηνπ θαη ηνπ Νεχησλα
(1642-1727), είρε πάξεη ην πάλσ ρέξη ην επηζηεκνληθφ πλεχκα θαη ε θαηαζηνιή ηνπ
ράνπο απφ απηφ. Οη λφκνη ηνπ Νεχησλα γηα ηελ νπξάληα κεραληθή θαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ Καξηέζηνπ (πνπ επέηξεπαλ ζηνπο επηζηήκνλεο λα θαληάδνληαη ην ζχµπαλ ζαλ
πειψξην πιέγκα) έθαλαλ λα θαίλεηαη πσο ηα πάληα ζα ήηαλ δπλαηφλ λα πεξηγξαθνχλ
µε βάζε ηα µαζεµαηηθά ή ηε κεραληθή.
2.1.4 Καξηεζηαλφο κεραληθηζκφο
Ο Γαιηιαίνο (1564-1642), πεξηφξηζε ηελ επηζηήκε, ηελ ζε θαηλφκελα πνπ κπνξνχζαλ λα κεηξεζνχλ θαη λα πνζνηηθνπνηεζνχλ.
Ο Rene Descartes (1596-1650), δεκηνχξγεζε ηελ κέζνδν ηεο αλαιπηηθήο ζθέςεο,
πνπ έγθεηηαη ζηνλ ηεκαρηζκφ ησλ ζχκπινθσλ θαηλφκελσλ ζε ηκήκαηα, γηα λα αληηιεθζεί ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ φινπ απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ κεξψλ. Βάζηζε απηή ηελ άπνςε ηνπ γηα ηε θχζε ζηνλ θχξην δηαρσξηζκφ κεηαμχ δχν αλεμάξηεησλ θαη δηαρσξηζκέλσλ θφζκσλ – απηφ ηνπ πλεχκαηνο απφ απηφ ηεο χιεο. Σν πιηθφ ζπκπάλ, πνπ
πεξηιακβάλεη θαη έκβηα ζπζηήκαηα, ήηαλ κηα κεραλή γηα ηνλ Καξηέζην πνπ κπνξνχζε λα θαηαλνεζεί πιήξσο αλαιχνληαο ην ζε κηθξφηεξα κέξε.
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Οη ζπλνιηθέο αξρέο θαη αληηιήςεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνλ Γαιηιαίν θαη ηνλ
Καξηέζην, ν θφζκνο ζαλ κηα ηέιεηα κεραλή πνπ θπβεξλάηαη απφ καζεκαηηθνχο λφκνπο νινθιεξψζεθαλ ζξηακβεπηηθά απφ ηνλ Ηζαάθ Νεχησλα, πνπ ην κεγάιν ηνπ έξγν, ε
Νεπηψλεηα Μεραληθή, ήηαλ ε θνξσλίδα ζηα επηηεχγκαηα ηεο επηζηήκεο ηνπ 17νπ αηψλα.
ηε βηνινγία, ε κεγάιε επηηπρία ηνπ κεραληζηηθνχ θαξηεζηαλνχ κνληέινπ ήηαλ ε εθαξκνγή ηνπ απφ ηνλ William Harvey (1578-1657), ζηελ θαξδηά θαη ηελ θπθινθνξία,
γηα ηελ εξκελεία ηνπ θαηλφκελνπ ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο.
Δκπλεπζκέλνη απφ ηελ επηηπρία ηνπ Harvey, νη θπζηνιφγνη εθείλεο ηεο επνρήο πξνζπάζεζαλ λα εθαξκφζνπλ ην κεραληζηηθφ κνληέιν γηα λα πεξηγξάςνπλ θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηνο φπσο ηελ πέςε ηνλ κεηαβνιηζκφ θαη ηελ αλαπλνή. Απηέο νη
πξνζπάζεηεο απέηπραλ γηαηί απηά πνπ πξνζπαζνχζαλ λα εξκελεχζνπλ νη θπζηνιφγνη
πξνυπέζεηαλ θαη ρεκηθέο δηαδηθαζίεο πνπ δελ ήηαλ γλσζηέο εθείλε ηελ επνρή θαη δελ
κπνξνχζαλ λα πεξηγξαθνχλ κε κεραληζηηθνχο φξνπο.
Δμάιινπ, ν Καξηέζηνο αλέπηπμε κηα κέζνδν αλαιπηηθήο ζθέςεο ε νπνία ζπλίζηαην
ζην δηακειηζκφ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ ζε ζηνηρεηψδε κέξε, κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ φινπ απφ ηε κειέηε ησλ κεξψλ ηνπ. Γηα ηνλ Καξηέζην
ζηε θχζε ππήξρε κηα ζαθήο, ζεκειηψδεο δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ δχν βαζηιείσλ: απηνχ ηεο λφεζεο θαη απηνχ ηεο χιεο.
Σν δεχηεξν, ην νπνίν ζπκπεξηιάκβαλε θαη ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο, δελ ήηαλ
παξά κηα κεραλή, ε ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο κπνξνχζε λα θαηαλνεζεί πιήξσο, αξθεί λα
αλαιπφηαλ ζηα ζηνηρεηψδε κέξε πνπ ηε ζπγθξνηνχζαλ. Σν ελλνηνινγηθφ πιαίζην πνπ
αλέπηπμαλ απφ θνηλνχ Γαιηιαίνο θαη Καξηέζηνο (ν θφζκνο σο ηέιεηα κεραλή πνπ δηέπεηαη απφ επαθξηβψο νξηζκέλνπο καζεκαηηθνχο λφκνπο) νινθιεξψζεθε θαηά ηξφπν
ζξηακβεπηηθφ απφ ην Νεχησλα, ε κεραληθή ηνπ νπνίνπ απνηέιεζε ηελ θνξσλίδα ησλ
επηζηεκνληθψλ επηηεπγκάησλ ηνπ 17νπ αηψλα.
ηα ρξφληα ηνπ Ναπνιένληα, ν Γάιινο θπζηθφο Pierre Laplace (1749-1827), δηθαηνινγεκέλα θαληαδφηαλ φηη νη επηζηήκνλεο ζα µπνξνχζαλ θάπνηα µέξα λα ζπλαγάγνπλ
µηα µαζεµαηηθή εμίζσζε µε ηφζε ηζρχ ψζηε λα εμεγεί ηα πάληα.
Οπζηαζηηθά, ν αλαγσγηζµφο είλαη ε αληίιεςε ελφο σξνινγνπνηνχ γηα ηε θχζε229.
Έλα ξνιφη µπνξεί λα απνζπλαξκνινγεζεί ζηνπο νδνλησηνχο ηξνρνχο, ηνπο µνρινχο
θαη ηα ειαηήξηα πνπ ην ζπλαπνηεινχλ. Καη, βεβαίσο, είλαη επίζεο δπλαηφλ λα
επαλαζπλαξµνινγεζεί απφ απηά ηα µέξε. Ο αλαγσγηζµφο θαληάδεηαη ηε θχζε εμίζνπ
ηθαλή λα ζπλαξµνινγείηαη θαη λα απνζπλαξµνινγείηαη. Οη αλαγσγηζηέο λνκίδνπλ φηη
ηα πην πνιχπινθα ζπζηήκαηα είλαη θηηαγκέλα απφ ηα αηνκηθά θαη ππναηνκηθά ηζνδχλακα ησλ ειαηεξίσλ, ησλ νδνλησηψλ ηξνρψλ θαη ησλ µνριψλ πνπ έρνπλ ζπλδπαζηεί
απφ ηε θχζε µε αλαξίζκεηνπο ηδηνθπείο ηξφπνπο.
Ο αλαγσγηζµφο ζπλεπάγεηαη ηελ αξθεηά απιή αληίιεςε γηα ην ράνο πνπ ήηαλ θαλεξή
ζην φλεηξν ηνπ Laplace γηα έλαλ παγθφζκην ηχπν. Σν ράνο ήηαλ απιψο µηα πνιππινθφηεηα ηφζν µεγάιε ψζηε ζηελ πξάμε νη επηζηήµνλεο αδπλαηνχζαλ λα ηε
µειεηήζνπλ, ήηαλ φκσο βέβαηνη φηη, θαη' αξρήλ, θάπνηα µέξα ζα είραλ ηε δπλαηφηεηα
λα ην πεηχρνπλ. ηαλ ζα εξρφηαλ απηή ε ζηηγκή, δελ ζα ππήξρε ράνο, παξά µφλν νη
λφκνη ηνπ Νεχησλα. Δπξφθεηην γηα γνεηεπηηθή ηδέα.
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2.1.5

18νο αηψλαο

Ζ θαηάζηαζε άιιαμε ζεκαληηθά ηνλ 18ν αηψλα, φηαλ ν Antoine Lavoisier (17431794), παηέξαο ηεο ζχγρξνλεο ρεκείαο, απέδεημε φηη ε αλαπλνή είλαη αληαιιαγή νμπγφλνπ θαη έηζη επηθχξσζε ηε ζρέζε ησλ ρεκηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ηα έκβηα ζπζηήκαηα.
Σειηθά, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 18νπ αηψλα, ε κεραληζηηθή αληίιεςε ζηε Βηνινγία εθθξάζηεθε κε ην δφγκα φηη φινη νη λφκνη ηεο κπνξνχλ λα αλαρζνχλ ζηνπο λφκνπο ηεο
Φπζηθήο θαη ηεο Υεκείαο. Ο Antoine Lavoisier, ν παηέξαο ηεο ζχγρξνλεο Υεκείαο,
είρε δείμεη ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα φηη ε αλαπλνή είλαη εηδηθή κνξθή νμείδσζεο, επνκέλσο επαιήζεπζε ηε ζρέζε κεηαμχ ρεκηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ.
Κάησ απφ ην θσο ηεο λέαο επηζηήκεο ηεο ρεκείαο, ηα απιντθά κεραληζηηθά κνληέια
ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ εγθαηαιείθζεθαλ αιιά ε νπζία ηεο Καξηεζηαλήο ηδέαο παξέκεηλε.
Οη έκβηνη νξγαληζκνί ήηαλ αθφκα κεραλέο, αλ θαη ζεσξνχλην πνιχ πεξηζζφηεξν πνιχπινθα απφ ηα κεραληθά σξνιφγηα, θαη ζπκπεξηειάκβαλαλ ζπκπινθέο ρεκηθέο αληηδξάζεηο. χκθσλα κε απηά, ν Καξηεζηαλφο κεραληζκφο εθθξαδφηαλ ζην δφγκα φηη
νη λφκνη ηεο βηνινγίαο κπνξνχζαλ λα αλαρζνχλ ζε απηνχο ηεο θπζηθήο θαη ηεο ρεκείαο.
2.1.6 19νο αηψλαο
Δληνχηνηο, ν 19νο αηψλαο έζεζε ζε ζθιεξή δνθηκαζία ηνπο επηζηήκνλεο . Γηα παξάδεηγκα, ήδε απφ ηα µέζα ηνπ 18νπ αηψλα, είραλ αξρίζεη λα πξνβιεκαηίδνληαη γηαηί δελ
µπνξνχζαλ λα επηλνήζνπλ µηα αεηθίλεηε µεραλή.
Απνγνεηεπκέλνη, αλαθάιπςαλ φηη θάζε θνξά πνπ έζεηαλ ζε ιεηηνπξγία µηα µεραλή,
έλα µέξνο ηεο ελέξγεηαο πνπ ηεο έδηλαλ µεηαηξεπφηαλ ζε µηα µνξθή πνπ δελ
µπνξνχζε λα αλαθηεζεί θαη λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί. Ζ ελέξγεηα απνδηνξγαλσλφηαλ,
γηλφηαλ ρανηηθή.
Η πξννδεπηηθή απνδηνξγάλσζε ηεο σθέιηκεο ελέξγεηαο νδήγεζε ζηε ζεµαληηθή ηδέα
ηεο εληξνπίαο θαη ζηε ζεκειίσζε ηεο επηζηήκεο ηεο ζεξκόηεηαο, ηεο ζεξµνδπλαµηθήο.
Γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ε εληξνπία απνηεινχζε πξφθιεζε γηα ηελ αληίιεςε
ηεο παγθφζκηαο λεπηψλεηαο ηάμεο. Μήπσο ην γεγνλφο φηη µηα µεραλή ρξεηαδφηαλ δηαξθψο λέεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο θαη φηη φιεο νη µνξθέο είλαη θαηαδηθαζκέλεο λα ζπληξηβνχλ ππφ ηελ πίεζε ηεο ζπζζσξεπφµελεο εληξνπίαο, ζήκαηλε πσο ην ράνο είλαη
µηα αξρή εμίζνπ ηζρπξή µ' εθείλε ηεο ηάμεο;
Σε δεθαεηία ηνπ 1870, ν Βηελλέδνο θπζηθφο Ludwig Boltzmann (1844-1906), επηρείξεζε λα εμνπδεηεξψζεη ηελ πξφθιεζε ηνπ εληξνπηθνχ ράνπο απνδεηθλχνληαο φηη ε
λεπηψλεηα µεραληθή είρε θαζνιηθή ηζρχ αθφκα θαη ζην αλαγσγηθφ επίπεδν ησλ αηφκσλ θαη ησλ µνξίσλ. Ζ θίλεζε απηψλ ησλ µεξψλ ηνπ θνζκηθνχ ξνινγηνχ αθνινπζεί
πάληα ηνπο λφκνπο ηνπ Νεχησλα, ππνζηήξημε ν Boltzmann, αιιά ζε έλα πεξίπινθν
ζχζηεκα φπνπ ηξηζεθαηνµµχξηα άηνκα θαη µφξηα πεξηθέξνληαη ζπγθξνπφκελα
µεηαμχ ηνπο, γίλεηαη φιν θαη ιηγφηεξν πηζαλφ πσο φια απηά ζα δηαηεξνχλ µηα ζρέζε
ηάμεο. ε µαθξνζθνπηθή θιίκαθα, νη δηαηεηαγκέλνη ζπλδπαζκνί µεγάισλ νκάδσλ
αηφκσλ θαη µνξίσλ είλαη ππεξβνιηθά απίζαλνη θαη είλαη εθπιεθηηθφ, ινηπφλ, πνπ, αθφκε θη αλ πξαγκαηνπνηεζνχλ ηέηνηνη δηαηεηαγκέλνη ζπλδπαζκνί, ζα θαηαξξεχζνπλ
ζρεηηθά γξήγνξα. Ο Boltzmann δηαηχπσζε ην αμίσκα πσο ηειηθά αθφκε θαη ε αηνκηθή δνκή ηνπ ειηαθνχ µαο ζπζηήκαηνο ζα εθπέζεη ζε έλα ραψδεο ζχµθπξµα. Οη αλα-

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

68

γσγηζηέο θαληάζηεθαλ ηφηε φηη ην ηέινο ηνπ ζχµπαληνο ζα ήηαλ µηα θαηάζηαζε γεληθήο νκνηνγελείαο, έλα ζχµπαλ απφ µφξηα, ρσξίο δηαθνξνπνηήζεηο: ρσξίο λφεκα,
θχιν, µνξθή.
Δληνχηνηο, γηα ηνπο επηζηήκνλεο ηνπ 19νπ αηψλα ν αθξηβήο νξηζκφο ηνπ Boltzmann
γηα ην ράνο δηέθεξε ζνβαξά απφ ηελ έλλνηα ηνπ άκνξθνπ «ηίπνηε», ηνπ ελεξγνχ ράνπο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνπο αξραίνπο µχζνπο. Σν µπζηθφ ράνο ζεσξείην σο «ην πξψην απ' φια ηα πξάγκαηα», απφ ην νπνίν αλαπηχρζεθαλ νη µνξθέο θαη ε δσή. Σν παζεηηθφ ράνο ηεο εληξνπίαο ήηαλ ην αληίζεην: πξνέθππηε φηαλ νη µνξθέο θαη ηα ζπζηήκαηα εμαληινχληαλ ή εμαληινχζαλ ηελ ελέξγεηα πνπ ηα θξαηνχζε ζπλδεδεκέλα.
Δηζάγνληαο ηελ πηζαλφηεηα ζηε θπζηθή, ν Boltzmann έζσδε ηνλ αλαγσγηζµφ απφ ηε
δηάβξσζε πνπ ζα ηνπ πξνθαινχζε ην ράνο, απνδεηθλχνληαο φηη ην παζεηηθφ ράνο ηεο
ζεξκηθήο εληξνπίαο απνηεινχζε απιψο έθθξαζε ηεο λεπηψλεηαο ηάμεο θαη ε επηζηεκνληθφηεηα ηνπ αλαγσγηζµνχ δηαηεξήζεθε.
Σνλ ίδην θαηξφ πεξίπνπ πνπ ν Boltzmann παξνπζίαδε ηε µεραληθή ηεο εληξνπίαο, ν
Κάξνινο Γαξβίλνο (1809-1882), θαη ν Alfred Russel Wallace (1823-1913), αλαθνίλσλαλ µηα ζεσξία πνπ εμεγνχζε πψο εκθαλίδνληαη νη λέεο µνξθέο δσήο. πσο ν
Boltzmann, έηζη θαη ν Γαξβίλνο θαη ν Wallace είδαλ ηελ ηχρε (ηελ πηζαλφηεηα) σο
παξάγνληα θιεηδί ζηηο µεραληζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ ηηο πνιχπινθεο µνξθέο.
Δδψ, φκσο, αληί λα µπεξδεχεη θαη λα θαηαζηξέθεη ηελ πνιχπινθε ηάμε, ε ηχρε πξνθαινχζε δηαθνξνπνηήζεηο ζηα άηνκα ησλ ππαξρφλησλ εηδψλ. Μεξηθέο παξαιιαγέο
επηδνχζαλ θαη νδεγνχζαλ ζε λέα είδε.
2.1.7 Σν ξνκαληηθφ θίλεκα
Ζ πξψηε ζζελαξή αληίζηαζε ζηελ Καξηεζηαλή κεραληζηηθή κεζνδνινγία ήξζε απφ
ην ξνκαληηθφ θίλεκα ζηελ ηέρλε, ηε ινγνηερλία θαη ηελ θηινζνθία ζην ηέινο ηνπ
18νπ αηψλα.
Ο William Blake230 (1757-1827), ν κεγάινο πνηεηήο ήηαλ έλαο παζηαζκέλνο θξηηηθφο
θαηά ηεο Νεπηψλεηαο αληίιεςεο231.
Οη Γεξκαλνί ξνκαληηθνί πνηεηέο θαη θηιφζνθνη, επέζηξεςαλ ζηελ Αξηζηνηέιεηα ζεψξεζε.
Οη θαιιηηέρλεο ήηαλ θπξίσο πξνζαλαηνιηζκέλνη ζε κηα πνηνηηθή αληίιεςε ηνπ «ζρήκαηνο» (ζρεδίνπ νξγάλσζεο) θαη έδηλαλ κεγάιε έκθαζε ζηελ εξκελεία ησλ θαηλφκελσλ ηεο δσήο.
Ζ αληίιεςε ηνπ ζρήκαηνο (ζρεδίνπ νξγάλσζεο) έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηε θηινζνθία ηνπ Immanuel Κant232 (1724-1804). Πίζηεπε φηη ε επηζηήκε κπνξνχζε λα
δψζεη κφλν κεραληθέο εξκελείεο.
ην βηβιίν ηνπ Critique of judgment233, ν Κant αλαθέξεηαη ζηε θχζε ησλ έκβησλ νξγαληζκψλ. Αλαθέξεη φηη απηνί νη νξγαληζκνί, ζε αληίζεζε κε ηηο κεραλέο είλαη απηφαλαπαξαγφκελνη θαη απηφ-νξγαλσκέλνη.
Ζ επηξξνή ηνπ Ρνκαληηθνχ θηλήκαηνο ήηαλ ηφζν δπλαηή ψζηε ην θχξην κέιεκα ησλ
βηνιφγσλ ήηαλ ην βηνινγηθφ «ζρέδην» θαη ηα εξσηήκαηα γηα ηελ πιηθή ζχλζεζε ήηαλ
δεπηεξεχνληα. Απηφ θπξίσο επεξέαζε ηηο ζρνιέο ηεο ζπγθξηηηθήο Αλαηνκίαο ή κνξθνινγηθήο αλαηνκίαο, κε πξσηνπφξν ηνλ Georges Cuvier (1769-1832), πνπ δεκηνχξγεζε έλα ζχζηεκα δσνινγηθήο ηαμηλφκεζεο πνπ βαζηδφηαλ ζε ζρέζεηο δνκηθήο νκνηνκνξθίαο.
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ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα, ν James Watt (1736-1819), έβαιε έλαλ απηφµαην ξπζµηζηή
ζηελ αηµνµεραλή ηνπ, θηηάρλνληαο έηζη έλα βξφρν αλάδξαζεο.
Βξφρνη αξλεηηθήο αλάδξαζεο εκθαλίδνληαη ζηελ ηερλνινγία απφ ην 250 π.Υ. αθφκε,
φηαλ ν Έιιελαο Κηεζίβηνο ρξεζηκνπνίεζε έλαλ γηα λα ξπζκίζεη ην χθνο ηνπ λεξνχ
ελφο πδάηηλνπ ξνινγηνχ. Σνλ 18ν θαη 19ν αηψλα νη ξπζκηζηέο ρξεζηκνπνηνχληαλ επξέσο. ηα µαζεµαηηθά µνληέια πνπ αλαπηχρζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1930 γηα λα απεηθνλίζνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζε δηψθηεο θαη ιεία, εκπεξηέρνληαλ βξφρνη αξλεηηθήο
αλάδξαζεο ή άιισλ εηδψλ.
Μφιηο ηε δεθαεηία ηνπ 1940 αλαγλσξίζηεθε ην είδνο ησλ βξφρσλ αξλεηηθήο αλάδξαζεο. Σνπο θαηέζηεζε γλσζηνχο ε θπβεξλεηηθή, ε ζεσξία ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηε γιψζζα ησλ µεραλψλ.

2.1.8 19νο αηψλαο - Μεραληθηζκφο
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 19νπ αηψλα, ν αλαγσγηζκφο εληζρχεηαη πεξαηηέξσ, θαζψο ε αλαθάιπςε ηνπ κηθξνζθνπίνπ νδεγεί ζε εθπιεθηηθέο αλαθαιχςεηο
ζηα πιαίζηα ηεο Βηνινγίαο. Έρνπκε ηε γέλλεζε ηεο Δμειηθηηθήο Βηνινγίαο, ηε δηαηχπσζε ηεο θπηηαξηθήο ζεσξίαο, ηελ απαξρή ηεο κνληέξλαο Δκβξπνινγίαο, ηελ εκθάληζε ηεο Μηθξνβηνινγίαο θαη ηελ αλαθάιπςε ησλ λφκσλ ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο. πσο ήηαλ αλακελφκελν, φιεο απηέο νη αλαθαιχςεηο έθαλαλ ηε Βηνινγία λα ξηδψζεη
γηα ηα θαιά ζηα εδάθε ηεο Φπζηθήο θαη ηεο Υεκείαο, ελψ νη επηζηήκνλεο ελέηεηλαλ
ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ αλαδήηεζε κηαο θπζηθνρεκηθήο εξκελείαο ηνπ θαηλφκελνπ ηεο δσήο.
Οη βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο, αληί λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ νξγάλσζε ελφο νξγαληζκνχ
ελ ζπλφισ, ζεσξνχληαλ σο ηα απνηειέζκαηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ θπηηάξσλ (δνκηθνί ιίζνη).
ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, ν κεραληθηζκφο επαλέξρεηαη ζην πξνζθήλην φηαλ παξνπζηάδεηαη ην ηειεηνπνηεκέλν νπηηθφ κηθξνζθφπην πνπ έθεξε ζεκαληηθέο πξνφδνπο ζηελ
βηνινγία.
Απηέο νη λέεο αλαθαιχςεηο θαζήισζαλ ηελ βηνινγία ζζελαξά ζηελ θπζηθή θαη ζηελ
ρεκεία θαη νη επηζηήκνλεο αλαλέσζαλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο ζηελ έξεπλα γηα θπζηθή
θαη ρεκηθή εξκελεία ηεο δσήο.
ηαλ ν Rudolf Virchow (1821-1902), δηαηχπσζε ηελ θπηηαξηθή ζεσξία ζηελ ζχγρξνλε κνξθή ηεο, νη βηνιφγνη έζηξεςαλ ηελ πξνζνρή ηνπο απφ ηνλ νξγαληζκφ ζην
θχηηαξν. Οη βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο αληί λα αληαλαθινχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ ζαλ έλα ζχλνιν, ηψξα αληηκεησπηδφηαλ σο απιέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ
ησλ θπηηάξσλ.
Ζ έξεπλα ζηε κηθξνβηνινγία, έλα λέν πεδίν πνπ αλέδεημε έλαλ απξφζκελν πινχην θαη
πνιππινθφηεηα ησλ κηθξνζθνπηθψλ κηθξννξγαληζκψλ, θπξηαξρήζεθε απφ ηνλ Louis
Pasteur (1822-1895), πνπ ε δηνξαηηθφηεηα ηνπ θαη νη μεθάζαξεο δηαηππψζεηο ηνπ, έθεξαλ κηα λέα ψζεζε ζηελ ρεκεία, ηελ βηνινγία θαη ηελ ηαηξηθή.
Ο Pasteur ήηαλ ηθαλφο λα μεθαζαξίζεη ηνλ ξφιν ησλ βαθηεξηδίσλ ζε νξηζκέλεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο θαη έηζη έβαιε ηηο βάζεηο κηαο λέαο επηζηήκεο ηεο Βηνρεκείαο θαη
δηαηχπσζε ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ κηθξνβίσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ.
Οη αλαθαιχςεηο ηνπ Pasteur νδήγεζαλ ζηελ απιντθή κηθξνβηαθή ζεσξία ησλ λνζεκάησλ φπνπ ηα βαθηεξίδηα ήηαλ νη κνλαδηθέο αηηίεο λφζεζεο. Απηή ε αλαγσγηζηηθή
άπνςε, επηζθίαζε κηα ελαιιαθηηθή ζεσξία πνπ είρε δηαηππσζεί πξηλ ιίγα ρξφληα απφ
ηνλ Claude Bernard (1813-1878). Ο Claude Bernard δηαηχπσζε πσο ππήξρε κηα ζηε-
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λή ζρέζε κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ήηαλ ν πξψηνο πνπ αλαθνίλσζε φηη θάζε νξγαληζκφο έρεη θαη έλα εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ δνπλ ηα
δηάθνξα φξγαλα θαη ηζηνί. Ο Claude Bernard παξαηήξεζε φηη ζε έλαλ πγηή νξγαληζκφ
απηφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ παξακέλεη βαζηθά ζηαζεξφ, αθφκα θαη φηαλ νη εμσηεξηθέο ζπλζήθεο έρνπλ ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο. Ζ έλλνηα ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ήηαλ πξφδξνκνο ηεο νκνηφζηαζεο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ
Walter Cannon (1871-1945), ηελ δεθαεηία ηνπ 1920.
Ζ λέα επηζηήκε ηεο βηνρεκείαο πξνφδεπζε ζηαζεξά θαη θαζηέξσζε ηελ ζηαζεξή άπνςε ζηνπο βηνιφγνπο φηη φιεο νη ηδηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ησλ έκβησλ νξγαληζκψλ ζα
κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα εξκελεπηνχλ απφ ηνπο ρεκηθνχο θαη θπζηθνχο λφκνπο.
ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα θπξηαξρνχζε ε αλαγσγηθή θαη µεραληζηηθή αληίιεςε, αιιά ην θφζηνο πνπ θαηαβαιιφηαλ ήηαλ πςειφ. Ζ αλζξσπφηεηα έβιεπε ηψξα ηνλ εαπηφ
ηεο σο ην απνηέιεζκα µηαο απίζαλεο ζχγθξνπζεο ζσκαηηδίσλ πνπ αθνινπζνχλ αδηάθνξνπο παγθφζκηνπο λφκνπο. Αθνχ εθζξφληζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο απφ ηε ζέζε ηνπ απνγφλνπ ησλ ζεψλ, νη άλζξσπνη ηνλ εγθαηέζηεζαλ ζην ζξφλν ηνπ θαηφρνπ ησλ γλψζεσλ γη' απηνχο ηνπο λφκνπο. Πίζηεπαλ πσο ε γλψζε ησλ λφµσλ ζα επέηξεπε λα
µάζνπµε λα πξνβιέπνπκε θαη λα ειέγρνπκε φιν θαη πην απνηειεζκαηηθά ηελ εληξνπία πνπ ελνριεί ηα πνιχπινθα ζπζηήκαηα. Γηα λα ην πνχκε απιά, ην παζεηηθφ εληξνπηθφ ράνο δελ ζα εθκεδεληδφηαλ, φκσο ίζσο γηλφηαλ εθηθηφ λα ειαρηζηνπνηεζεί ή λα
παξαθαµθζεί απφ ηε ζπλερψο αθξηβέζηεξε θαηαλφεζε ηεο παγθφζκηαο µεραληζηηθήο
ηάμεο πνπ απνηεινχζε ην ππφβαζξφ ηνπ.
Ζ αλαγσγηθή επηζηήκε ηνπ 19νπ αηψλα θάιπςε ηε ρανηηθή φςε ηεο εληξνπίαο.
κσο θαη πάιη νη ππάξρνπζεο γλψζεηο δελ επαξθνχζαλ γηα ηελ εξκελεία πνιιψλ θαηλνκέλσλ.
Οη µεραληθνί ηνπ 19νπ αηψλα πνπ θαηαζθεχαδαλ λέεο γέθπξεο, αηκφπινηα θαη άιια
ηερλνινγηθά ζαχκαηα ζπλαληνχζαλ επαλεηιεµµέλα ηελ αηαμία µε ηε µνξθή απφηνκσλ αιιαγψλ πνιχ δηαθνξεηηθψλ απφ ηελ αξγή αχμεζε εληξνπίαο πνπ πεξίγξαθε ν
Boltzmann θαη ε επηζηήκε ηεο ζεξµνδπλαµηθήο. Μεηαιιηθέο πιάθεο θάκπηνληαλ θαη
πιηθά έζπαγαλ. Απηά ηα θαηλφκελα απνηεινχζαλ πξφθιεζε γηα ηα παλίζρπξα
µαζεµαηηθά πνπ είραλ ζθπξειαηήζεη ηε λεπηψλεηα επαλάζηαζε.
Γηα ηελ επηζηήκε, έλα θαηλφκελν δηαζέηεη ηάμε αλ νη θηλήζεηο ηνπ εμεγνχληαη µε βάζε ην ζρήκα αίηην-αηηηαηφ πνπ αλαπαξίζηαηαη απφ µηα δηαθνξηθή εμίζσζε. Πξψηνο ν
Νεχησλ εηζήγαγε ηηο ηδέεο ηνχ δηαθνξηθνχ ινγηζκνχ µέζα απφ ηνπο πεξίθεκνπο λφκνπο ηνπ γηα ηελ θίλεζε, λφκνη νη νπνίνη ζπζρέηηδαλ ηνπο ξπζκνχο ηεο αιιαγήο µε ηηο
δηάθνξεο δπλάκεηο.
Γξήγνξα νη επηζηήκνλεο θαηέιεμαλ λα βαζίδνληαη ζηηο γξαµµηθέο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο. Φαηλφκελα ηφζν δηαθνξεηηθά φπσο ε πηήζε ελφο βιήκαηνο θαλνληνχ, ε αλάπηπμε ελφο θπηνχ, ε θαχζε ηνπ άλζξαθα θαη ε ιεηηνπξγία µηαο µεραλήο είλαη δπλαηφλ λα
πεξηγξαθνχλ απφ ηέηνηεο εμηζψζεηο, ζηηο νπνίεο µηθξέο µεηαβνιέο παξάγνπλ µηθξά
απνηειέζκαηα, ελψ µεγάια απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ απφ ηελ άζξνηζε πνιιψλ
µηθξψλ µεηαβνιψλ.
Τπάξρεη επίζεο µηα πνιχ δηαθνξεηηθή θαηεγνξία εμηζψζεσλ, ηηο νπνίεο νη επηζηήκνλεο ηνπ 19νπ αηψλα δελ ηηο γλψξηδαλ επαξθψο. Πξφθεηηαη γηα ηηο µε γξαµµηθέο εμηζψζεηο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη εηδηθφηεξα ζε πεξηπηψζεηο αζπλερεηψλ φπσο εθξήμεηο,
μαθληθέο ζξαχζεηο πιηθψλ θαη ηζρπξνχο αλέκνπο. Σν πξφβιεκα ήηαλ φηη ν ρεηξηζκφο
µε γξαµµηθψλ εμηζψζεσλ απαηηνχζε µαζεµαηηθέο ηερληθέο θαη µνξθέο θαηαλφεζεο

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

71

πνπ ηφηε δελ ήηαλ δηαζέζηκεο. Οη βηθησξηαλνί επηζηήκνλεο µπνξνχζαλ λα ιχζνπλ
µφλν ηηο απινχζηεξεο µε γξαµµηθέο εμηζψζεηο ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, θαη ε γεληθή
ζπκπεξηθνξά ηεο µε γξαµµηθφηεηαο παξέκελε µπζηεξηψδεο. Δπηπρψο, νη µεραληθνί
ηνπ 19νπ αηψλα δελ ρξεηάδνληαλ λα δηεηζδχζνπλ ζε απηφ ην µπζηήξην γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα µεραληθά ηνπο θαηνξζψκαηα, επεηδή ζηηο πεξηζζφηεξεο θξίζηκεο θαηαζηάζεηο µε ηηο νπνίεο έπξεπε λα αζρνιεζνχλ, µπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
«γξαµµηθέο πξνζεγγίζεηο», πνπ απνηεινχλ είδνο δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ. Βαζίδνληαη
ζηηο ζπλεζηζκέλεο αληηιήςεηο µαο θαη ζηε δνθηµαζµέλε θαη αμηφπηζηε αλαγσγηθή
ζχλδεζε αηηίαο-απνηειέζκαηνο. Έηζη, απηέο νη εμηζψζεηο απνηεινχζαλ έλα ηέρλαζκα
πνπ µεηαµθίεδε ηελ απφηνκε µνξθή ηνπ ράνπο. Γηα άιιε µηα θνξά, νη επηζηήκνλεο
είραλ αθήζεη άζηθην ηνλ αλαγσγηζµφ.
Πξνο ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, έλαο Γάιινο µαζεµαηηθφο, θπζηθφο θαη θηιφζνθνο
είρε αληηιεθζεί ην πξφβιεκα.
πγθεθξηκέλα, είπε φηη ν αλαγσγηζµφο ελδερνκέλσο είλαη απαηειφο. Μνινλφηη ε
πξνεηδνπνίεζή ηνπ ήηαλ δξακαηηθή, ρξεηάζηεθε ζρεδφλ έλαο αηψλαο γηα λα εηζαθνπζηεί.
Ο Henri Poincare (1854-1912), έθαλε ηελ αλαθάιπςή ηνπ ζε έλα πεδίν γλσζηφ σο
«µεραληθή θιεηζηψλ ζπζηεκάησλ», µηα µηθξνγξαθία ηεο λεπηψλεηαο θπζηθήο234.
Σν θιεηζηφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ιίγα αιιειεπηδξψληα ζψκαηα εξκεηηθά
απνµνλσµέλα απφ εμσηεξηθέο «επηξξνέο». χκθσλα µε ηελ θιαζηθή θπζηθή, ηέηνηα
ζπζηήκαηα βξίζθνληαη ζε ηέιεηα ηάμε θαη είλαη πξνβιέςηκα. Έλα απιφ εθθξεκέο ζην
θελφ, ρσξίο ηξηβή θαη αληίζηαζε, ζα δηαηεξεί ηελ ελέξγεηά ηνπ αησξνχµελν αησλίσο
εκπξφο πίζσ. Γελ ζα ππφθεηηαη ζην δηαζθνξπηζκφ ηεο εληξνπίαο, πνπ δηαβξψλεη ηα
ζπζηήκαηα θαη ηα αλαγθάδεη λα απνβάιινπλ ηελ ελέξγεηά ηνπο ζην πεξηβάιινλ.
Οη επηζηήκνλεο µε ηηο θιαζηθέο αληηιήςεηο ήηαλ πεπεηζκέλνη φηη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηπραίαο θαη ρανηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ δηαηαξάζζνπλ έλα ζχζηεκα φπσο έλα
εθθξεκέο ζην θελφ ή ηνπο πεξηζηξεθφκελνπο πιαλήηεο ηνπ ειηαθνχ µαο ζπζηήκαηνο,
µπνξνχζε λα πξνέξρνληαη µφλν απφ ηπραία εμσηεξηθά πεξηζηαηηθά.
Απνκνλψλνληαο ηα, ην εθθξεκέο θαη νη πιαλήηεο ζα έπξεπε λα εθηεινχλ εζαεί ηελ
ίδηα θίλεζε ρσξίο θακία µεηαβνιή.
Απηή ηελ άλεηε εηθφλα ηεο θχζεο ζάξσζε ν Poincare φηαλ ηφικεζε λα αλαξσηεζεί
γηα ηελ επζηάζεηα ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο. Με ηελ πξψηε µαηηά, ην πξφβιεκα πνπ
ηνλ απαζρφιεζε θαηλφηαλ µάιινλ παξάινγν235.Οη πιαλήηεο θηλνχληαλ ζηελ ηξνρηά
ηνπο επί πνιχ θαηξφ, θαη ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ επνρή ησλ Βαβπισλίσλ έρεη θαηαζηεί
δπλαηφλ λα πξνβιέπεηαη µηα έθιεηςε ρξφληα πξηλ. Άιισζηε, ε επαλάζηαζε ηνπ Νεχησλα δελ αθνξνχζε απηφ αθξηβψο ην δήηεκα, δειαδή ηελ αλαθάιπςε ησλ αηψλησλ
λφκσλ πνπ δηέπνπλ ηελ θίλεζε ηεο ειήλεο γχξσ απφ ηε Γε θαη ηεο Γεο γχξσ απφ
ηνλ Ήιην;
Δπηπιένλ, νη λφκνη ηνπ Νεχησλα απνιάκβαλαλ ηε µέγηζηε εθηίκεζε µεηαμχ ησλ θπζηθψλ ηνπ 19νπ αηψλα. Ο επηζηήκνλαο πνπ γλψξηδε ην λφκν ηεο δχλακεο θαη ηηο
µάδεο ησλ ζσκάησλ πνπ αιιειεπηδξψλ, γηα λα πξνβιέςεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειεπηαίαο δελ είρε παξά λα ιχζεη ηηο εμηζψζεηο ηνπ Νεχησλα. Ο λφκνο ηεο δχλακεο (ν
λφκνο ηνπ αληίζηξνθνπ ηεηξαγψλνπ ηεο βαξχηεηαο) είρε θαηαλνεζεί πιήξσο θαη είρε
µεηξεζεί µε αθξίβεηα.
ια απηά ήηαλ ζσζηά, αιιά ν Poincare είρε αληηιεθζεί ην αδηέμoδν: Τπήξρε θάπνηα
µηθξή δπζθνιία µε ηηο ίδηεο ηηο εμηζψζεηο.
Γηα έλα ζχζηεκα πνπ πεξηιακβάλεη µφλν δχν ζψκαηα, φπσο ηνλ Ήιην θαη ηε Γε ή ηε
Γε θαη ηε ειήλε, νη εμηζψζεηο ηνπ Νεχησλα ιχλνληαη µε αθξίβεηα: Ζ ηξνρηά ηεο ειήλεο γχξσ απφ ηε Γε µπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί επαθξηβψο. Γηα θάζε ηδαληθφ ζχζηε-
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κα δχν ζσκάησλ νη ηξνρηέο είλαη επζηαζείο. πλεπψο, αλ παξαβιέςνπµε ηα θαηλφκελα ζπµπαξαζπξµνχ πνπ πξνθαινχλ νη παιίξξνηεο ζηελ θίλεζε ηεο ειήλεο,
µπνξνχµε λα ππνζέζνπκε πσο ε ηειεπηαία ζα ζπλερίζεη αηψληα ηελ πνξεία ηεο γχξσ
απφ ηε Γε. Πξέπεη, φκσο, λα παξαβιέςνπµε θαη ηελ επίδξαζε ηνπ Ήιηνπ θαη ησλ άιισλ πιαλεηψλ πάλσ ζε απηφ ην εμηδαληθεπκέλν ζχζηεκα δχν ζσκάησλ.
Σν πξφβιεκα είλαη (θαη απηφ αθξηβψο έζεζε ν Poincare) φηη θάλνληαο ην απιφ βήκα
απφ δχν ζε ηξία ζψκαηα (πξνζπαζψληαο, γηα παξάδεηγκα, λα ζπµπεξηιάβνπµε ηηο
επηδξάζεηο ηνπ Ήιηνπ ζην ζχζηεκα Γεο -ειήλεο), νη εμηζψζεηο ηνπ Νεχησλα δελ
επηιχνληαη. Γηα ηππηθνχο µαζεµαηηθνχο ιφγνπο, ε εμίζσζε ησλ ηξηψλ ζσκάησλ δελ
µπνξεί λα ιπζεί αθξηβψο απαηηείηαη µηα ζεηξά πξνζεγγίζεσλ γηα λα «πιεζηάζνπκε»
θάπνηα απάληεζε.
Γηα παξάδεηγκα, αλ νη θπζηθνί ήζειαλ λα ππνινγίζνπλ ηηο βαξπηηθέο επηδξάζεηο ηνπ
Ήιηνπ θαη, επηπιένλ, ηνπ πιαλήηε Γία πάλσ ζηελ θίλεζε ελφο αζηεξνεηδνχο ζηε δψλε ησλ αζηεξνεηδψλ (αλάκεζα ζηνλ Άξε θαη ην Γία), έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ µηα
µέζνδν πνπ ηελ νλφκαδαλ «ζεσξία δηαηαξαρψλ». χκθσλα µε απηήλ, ε µηθξή πξφζζεηε επίδξαζε πνπ ζα άζθνπζε ε θίλεζε ηνπ Γία πάλσ ζηνλ αζηεξνεηδή πξέπεη λα
πξνζηεζεί ζηελ εμηδαληθεπκέλε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ δχν ζσκάησλ µε µηα ζεηξά δηαδνρηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Κάζε πξνζέγγηζε είλαη µηθξφηεξε ηεο πξνεγνχκελεο
πξνζζέηνληαο έλαλ δπλεηηθά άπεηξν αξηζκφ ηέηνησλ δηνξζψζεσλ, νη ζεσξεηηθνί θπζηθνί ήιπηδαλ λα θηάζνπλ ζηε ζσζηή απάληεζε. ηελ πξάμε, νη ππνινγηζκνί έγηλαλ
µε ην ρέξη θαη ρξεηάζηεθε πνιχο θαηξφο γηα λα νινθιεξσζνχλ. Οη ζεσξεηηθνί ήιπηδαλ πσο ελδερνκέλσο ζα µπνξνχζαλ λα δείμνπλ φηη νη πξνζεγγίζεηο ζπγθιίλνπλ ζηε
ζσζηή ιχζε αλ πξνζζέηαλε ιίγνπο µφλν δηνξζσηηθνχο φξνπο.
Ο Poincare γλψξηδε πσο ε πξνζεγγηζηηθή µέζνδνο θαηλφηαλ λα δνπιεχεη θαιά γηα
ηνπο πξψηνπο ιίγνπο φξνπο ηη γηλφηαλ φκσο µε ηελ απεηξία ησλ ζπλερψο µηθξφηεξσλ
φξσλ πνπ αθνινπζνχζαλ; Ση επίδξαζε ζα µπνξνχζαλ λα έρνπλ; Θα έδεηρλαλ µήπσο
φηη ζε δεθάδεο εθαηνµµχξηα ρξφληα νη ηξνρηέο ζα µεηαηνπηζηνχλ θαη ην ειηαθφ ζχζηεκα ζα αξρίζεη λα δηαρσξίδεηαη ππφ ηελ επίδξαζε ησλ ίδησλ ηνπ ησλ εζσηεξηθψλ
δπλάκεσλ;
Μηα ζχγρξνλε εθδνρή ηνπ εξσηήκαηνο ηνπ Poincare αθνξά ηα ζηνηρεηψδε ζσκαηίδηα
πνπ εμαθνληίδνληαη µέζα ζην δαθηχιην ελφο επηηαρπληή ζσκαηηδίσλ. Οη ηξνρηέο ηνπο
ζα παξακείλνπλ ζηαζεξέο ή ζα µεηαβιεζνχλ θαηά ηξφπν απξφβιεπην;
Απφ µαζεµαηηθή ζθνπηά, ην πξφβιεκα πνιιψλ ζσκάησλ πνπ απαζρνινχζε ηνλ
Poincare είλαη µε γξαµµηθφ. ην ηδαληθφ ζχζηεκα δχν ζσκάησλ πξφζζεζε έλαλ φξν
πνπ αχμαλε ηε µε γξαµµηθή πνιππινθφηεηα (αλάδξαζε) ηεο εμίζσζεο θαη αληηζηνηρνχζε ζηε µηθξή επίδξαζε πνπ αζθνχζε ε θίλεζε ελφο ηξίηνπ ζψκαηνο. Έπεηηα
πξνζπάζεζε λα ιχζεη ηε λέα εμίζσζε.
πσο ήηαλ αλαµελφµελν, αλαθάιπςε πσο νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δπλαηέο ηξνρηέο
γηα ηα δχν ζψκαηα µεηαβάιινληαη ειαθξά µφλν απφ ηελ θίλεζε ηνπ ηξίηνπ ζψκαηνο:
Μηθξή δηαηαξαρή παξάγεη µηθξφ απνηέιεζκα, αιιά νη ηξνρηέο παξακέλνπλ άζηθηεο.
Έσο εδψ, φζα πξνέθππηαλ ήηαλ ελζαξξπληηθά. Δθείλν φκσο πνπ ζπλέβε ζηε ζπλέρεηα ήηαλ πξαγκαηηθά ζπγθινληζηηθφ.
Ο Poincare αλαθάιπςε φηη θαη µε ηελ παξακηθξή δηαηαξαρή, µεξηθέο ηξνρηέο ζπκπεξηθέξνληαλ µε αβέβαην, αθφκε θαη ρανηηθφ ηξφπν. Οη ππνινγηζκνί ηνπ έδεημαλ φηη
µηα πνιχ µηθξή βαξπηηθή έιμε απφ θάπνην ηξίην ζψκα ζα µπνξνχζε λα θάλεη έλαλ
πιαλήηε λα θηλείηαη θαη λα ηαιαληεχεηαη ζαλ µεζπζµέλνο ζηελ ηξνρηά ηνπ, αθφκε θαη
λα πεηαρηεί εληειψο έμσ απφ ην ειηαθφ ζχζηεκα.
Ο Poincare είρε βάιεη ακθηβνιίεο ζην λεπηψλεην µνληέιν ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο.
Αλ απηέο νη πεξίεξγεο ρανηηθέο ηξνρηέο ήηαλ δπλαηφλ λα ππάξμνπλ πξαγκαηηθά, ηφηε
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νιφθιεξν ην ειηαθφ ζχζηεκα µπνξεί λα είλαη αζηαζέο. Μηθξέο επηδξάζεηο ησλ πιαλεηψλ, θαζψο πεξηζηξέθνληαη αζθψληαο ν έλαο πάλσ ζηνλ άιιν ηηο βαξπηηθέο ηνπο
έιμεηο, ζα µπνξνχζαλ, εθφζνλ δηλφηαλ αξθεηφο ρξφλνο, λα ζπλσκνηήζνπλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο αθξηβείο ζπλζήθεο γηα θάπνηα απφ ηηο παξάμελεο ηξνρηέο ηνπ Poincare. Μήπσο ήηαλ δπλαηφλ µε ηνλ θαηξφ λα απνθηήζεη νιφθιεξν ην ειηαθφ ζχζηεκα
ρανηηθή θίλεζε;
Χο ηνλ Poincare, ην ράνο ζεσξείην εληξνπηθή κεηαβνιή πνπ πξνέξρεηαη απφ ην εμσηεξηθφ ελφο ζπζηήκαηνο, απνηέιεζκα εμσηεξηθψλ πεξηζηαηηθψλ θαη δηαθπκάλζεσλ.
Σψξα φκσο θαηλφηαλ φηη έλα ζχζηεκα απνµνλσµέλν ζε θάπνην «θνπηί» θαη δηαηεξνχκελν άζηθην γηα δηζεθαηνµµχξηα ρξφληα ζα µπνξνχζε αλά πάζα ζηηγκή λα αλαπηχμεη δηθέο ηνπ αζηάζεηεο θαη ράνο.
Ο Poincare απνθάιπςε φηη ην ράνο, ή ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ράνπο, είλαη ε νπζία
ελφο µε γξαµµηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πσο αθφκε θαη έλα πιήξσο πξνζδηνξηζκέλν ζχζηεκα, φπσο νη πεξηζηξεθφκελνη πιαλήηεο, ζα µπνξνχζε λα έρεη απξνζδηφξηζηε εμέιημε. Απφ µηα άπνςε, είρε θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν πνιχ µηθξέο επηδξάζεηο
ζα µπνξνχζαλ λα µεγεζπλζνχλ µέζσ ηεο αλάδξαζεο. Δίρε δηαθξίλεη πψο έλα απιφ
ζχζηεκα µπνξεί λα θαηαιήμεη ζε αλεμέιεγθηε θαη εληππσζηαθά πνιχπινθε ζπκπεξηθνξά.
Ζ άκεζε ζεκαζία ηεο αλαθάιπςεο ηνπ Ρνίncare ζπλίζηαην ζην φηη απνηέιεζε πξφθιεζε γηα ην µεγαιεηψδεο λεπηψλεην παξάδεηγκα πνπ είρε ππεξεηήζεη ηελ επηζηήκε
ζρεδφλ επί δχν αηψλεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ζα έπξεπε θπζηνινγηθά λα πξνθαιέζνπλ έλα θχκα δξαζηεξηφηεηαο ζηε θπζηθή. πσο απνδείρηεθε φκσο, δελ ζπλέβε ηίπνηε ην ζπνπδαίν επεηδή ε ηζηνξία θηλήζεθε πξνο άιιε θαηεχζπλζε.
Πξνο ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, ε ζπζηεκαηηθφηεξε θξηηηθή ηεο κεραληζηηθήο αηηηνθξαηίαο εκθαλίδεηαη ζην έξγν ηνπ Poincaré: "Οη λέεο Μέζνδνη ηεο Οπξάληαο Μεραληθήο" (1892-99), κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα επηιχζεη ην πξφβιεκα ησλ ηξηψλ
ζσκάησλ θαη λα απαληήζεη ζην εξψηεκα γηα ηε ζηαζεξφηεηα ή κε ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο. ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπ, ν Poincaré αζρνιείηαη κε ηηο γεληθέο ηδηφηεηεο ησλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ. ην δεχηεξν κέξνο εθαξκφδεη ηα απνηειέζκαηά
ηνπ ζην πξφβιεκα ηεο θίλεζεο ησλ πνιιψλ ζσκάησλ ππφ ηελ επίδξαζε ηεο βαξχηεηαο ηνπ Νεχησλα γηα λα θαηαπηαζηεί ζην ηξίην κε ην εξψηεκα ηεο χπαξμεο πεξηνδηθψλ ιχζεσλ ζηηο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο. Δπεηδή δε κπνξεί λα απνδείμεη ηελ χπαξμε
ησλ πεξηνδηθψλ ιχζεσλ απνθαζίδεη λα αθνινπζήζεη ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία: λα
εμεηάζεη ηελ πεξηνδηθφηεηα ηεο θίλεζεο θαη αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα λα ζπκπεξάλεη γηα ηε κνλαδηθφηεηα ή κε ησλ ιχζεσλ ησλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ.
Xξεζηκνπνηφληαο ην "απινπνηεκέλν κνληέιν Hill", παξαηήξεζε αληί γηα πεξηνδηθέο
ηξνρηέο φηη νη ηξνρηέο ηνπ ηξίηνπ ζσκαηηδίνπ κε ην εγθάξζην επίπεδν είλαη κεκνλσκέλα ζεκεία. Αληί γηα ηελ ειαθξά κεηαβνιή ηεο ηξνρηάο ησλ δχν ζσκάησλ παξνπζία
ηνπ ηξίηνπ ζψκαηνο, εκθαλίζηεθαλ ηξνρηέο πνπ ζπκπεξηθέξνληαλ κε ηξφπν αβέβαην,
αθφκα θαη ρανηηθφ236.
ην Γνθίκηφ ηνπ "Δπηζηήκε θαη Μέζνδνο" γξάθεη: "Αλ κπνξνχζακε λα μέξνπκε επαθξηβψο ηνπο λφκνπο ηεο θχζεο θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζχκπαληνο ζηελ αξρηθή ηνπ
ζηηγκή, ζα κπνξνχζακε λα πξνβιέςνπκε επαθξηβψο ηελ θαηάζηαζε απηνχ ηνπ ηδίνπ
ηνπ ζχκπαληνο ζε κηα κεηαγελέζηεξε ρξνληθή ζηηγκή. Αιιά αθφκα θαη αλ νη θπζηθνί
λφκνη δελ είραλ άιια κπζηηθά απφ εκάο, ζα κπνξνχζακε λα μέξνπκε ηελ αξρηθή θαηάζηαζε κφλν θαηά πξνζέγγηζε. Αλ απηφ καο επέηξεπε λα πξνβιέςνπκε ηε κεηαγελέζηεξε θαηάζηαζε κε ηνλ ίδην βαζκφ πξνζέγγηζεο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην
θαηλφκελν ππφθεηηαη ζε λφκνπο. κσο ην δήηεκα δελ είλαη πάληνηε έηζη: ππάξρεη πε-
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ξίπησζε νη πνιχ ιεπηέο δηαθνξέο ζηηο αξρηθέο ζπλζήθεο, λα παξάγνπλ πνιχ κεγάιεο
δηαθνξέο ζηα ηειηθά θαηλφκελα...H πξφβιεςε ηφηε γίλεηαη αδχλαηε θαη ηφηε έρνπκε
ην θαηλφκελν ηεο ηχρεο237.....".
ηε Γαιιία ε θιεξνλνκηά πνπ άθεζε ν Poincaré βξήθε άμηνπο ζπλερηζηέο ζηα πξφζσπα ησλ Gaston Julia θαη Pierre Fatou ζηε δεθαεηία ηνπ 20 θαη αξγφηεξα ηνπ Benoit
Mandelbrot238 (20/11 1924-) πνπ έζεζαλ ηα ζεκέιηα ηεο κνξθνθιαζκαηηθήο (fractal)
γεσκεηξίαο239.

2.1.9 20νο Αηψλαο
Ο 20νο αηψλαο ήηαλ ζπγθινληζηηθφο γηα ηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο.
Οη ζξίακβνη ηεο Βηνινγίαο ηνπ 19νπ αηψλα είραλ δεκηνπξγήζεη κεηαμχ ησλ βηνιφγσλ
έλα ηζρπξφ δφγκα: ε δσή σο θαηλφκελν είλαη θαζαξά κεραληζηηθή δηαδηθαζία. Χζηφζν, αλ θαη ε Κπηηαξηθή Βηνινγία είρε θάλεη κεγάια βήκαηα πξνφδνπ πξνο ηελ θαηαλφεζε ησλ δνκψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ πνιιψλ ππνκνλάδσλ ηνπ θπηηάξνπ, ν ηξφπνο
θαηά ηνλ νπνίν «ελνξρεζηξψλνληαλ» νη ιεηηνπξγίεο απηέο ψζηε λα δψζνπλ ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ παξέκελε άγλσζηνο.
Κάηη δελ πήγαηλε θαιά κε ηελ φιε αλαγσγηζηηθή πξνζέγγηζε θαη απηφ θαηλφηαλ θαιχηεξα θάζε θνξά πνπ νη βηνιφγνη κειεηνχζαλ ηελ θπηηαξηθή αλάπηπμε θαη δηαθνξνπνίεζε. ηα πξψηκα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ησλ νξγαληζκψλ, ν αξηζκφο ησλ θπηηάξσλ απμάλεη απφ έλα ζε δχν, ζε ηέζζεξα θ.ιπ., δειαδή ζε θάζε βήκα δηπιαζηάδεηαη.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε γελεηηθή πιεξνθνξία παξακέλεη ε ίδηα ζε θάζε θχηηαξν, πψο
ηειηθά απηά εμεηδηθεχνληαη θαη γίλνληαη κπτθά θχηηαξα, λεπξηθά θχηηαξα, εξπζξά
αηκνζθαίξηα θ.ν.θ. Απηφ ην βαζηθφ πξφβιεκα ηεο εμέιημεο, ην νπνίν εκθαλίδεηαη κε
δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζηε Βηνινγία, πξνθάιεζε ηε κεραληζηηθή ζεψξεζε ηεο δσήο.
2.1.10 Βηηαιηζκφο
Οη ζξίακβνη ηεο βηνινγίαο ηνπ 19νπ αηψλα, ε θπηηαξηθή ζεσξία, ε εκβξπνινγία θαη ε
κηθξνβηνινγία θαζηέξσζαλ ηελ κεραληζηηθή αληίιεςε σο δφγκα ζηνπο βηνιφγνπο.
Αιιά αθφκα ππήξραλ θαη νη αληίζεηεο απφςεηο, ησλ νξγαληζκηθψλ βηνιφγσλ. Καη ελψ
ε βηνινγία είρε θάλεη ηεξάζηηεο πξνφδνπο ζηε γλψζε ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο
πνιιψλ θπηηαξηθψλ δηαδηθαζηψλ, παξέκελε αθφκα άγλσζηνο ν ζπληνληζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ νινθιήξσλαλ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο ζηελ ζπλνιηθή δσή ησλ θπηηάξσλ240.
Σα φξηα ηνπ αλαγσγηζηηθνχ κνληέινπ θαηλφηαλ αθφκα πην θαζνξηζηηθά ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο θπηηαξηθήο αλάπηπμεο θαη δηαθνξνπνίεζεο. ηα πξψηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ησλ αλψηεξσλ νξγαληζκψλ, ν αξηζκφο ησλ θπηηάξσλ ηνπο απμάλεη απφ έλα ζε
δχν, ηέζζεξα θαη δηπιαζηάδνληαη ζπλέρεηα. Αθνχ ε γελεηηθή πιεξνθνξία είλαη ίδηα
ζε θάζε θχηηαξν, πσο δηαθνξνπνηχληαη απηά ηα θχηηαξα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη
γίλνληαη κπτθά, λεπξηθά, επηζειηθά θιπ θχηηαξα;
Πξίλ ηελ εκθάληζε ησλ νξγαληζκηθψλ βηνιφγσλ, αξθεηνί βηνιφγνη πίζηεπαλ ζηνλ βηηαιηζκφ241, θαη γηα πνιιά ρξφληα ε νιηζηηθή ζεψξεζε επξίζθεην αλάκεζα ζηνλ αλαγσγηζκφ θαη ζηνλ βηηαιηζκφ
Οη νξγαληζκηθνί βηνιφγνη πξνζπαζνχζαλ λα θαηαιάβνπλ ην βηνινγηθφ «ζρήκα» ζε
φξνπο νξγάλσζεο, νη βηαηαιηζηέο δελ κπνξνχζαλ λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ Καξηεζηαλή κεζνδνινγία θαη απιψο πξνζέζεηαλ κηα κε-θπζηθή νληφηεηα πνπ νξγάλσλε
θαη ζρεδίαδε ηα έκβηα ζπζηήκαηα.
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2.1.11 Οξγαληζκηθή Βηνινγία
ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, νη νξγαληζκηθνί βηνιφγνη ήξζαλ ζε αληηπαξάζεζε κε ηνπο
κεραληζηέο θαη ηνπο βηηαιηζηέο θαη έθεξαλ έλαλ λέν ηξφπν ζθέςεο.
Ο Ross Harrison έλαο απφ ηνπο θχξηνπο εθθξαζηέο ηεο νξγαληζκηθήο ζρνιήο κειέηεζε ηηο έλλνηεο ηεο νξγάλσζεο πνπ ζηγά ζηγά αληηθαηέζηεζαλ πνιιέο γλψζεηο ηηο
θπζηνινγίαο.
Απηή ε ζηξνθή απφ ηε ιεηηνπξγία ζηελ νξγάλσζε αληηπξνζψπεπζαλ ηελ ζηξνθή απφ
ηελ κεραληζηηθή ζηε ζπζηεκηθή ζθέςε242.
Ο βηνρεκηθφο Lawrence Henderson ρξεζηκνπνίεζε λσξίο ηνλ φξν ζχζηεκα πνπ ζήκαηλε κηα νινθιεξσκέλε νιφηεηα πνπ νη θχξηεο ηδηφηεηεο αλαδχνληαλ απφ ηηο ζρέζεηο ησλ κεξψλ243.
Ο βηνιφγνο Joseph Woodger (1937-),ππνζηήξημε φηη νη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ πιήξσο κε ηα ρεκηθά ηνπο ζηνηρεία θαη ηηο νξγαλσζηαθέο ηνπο ζρέζεηο πνπ
ηηο θαζφξηζε σο πνιπεπίπεδεο δνκέο ζπζηεκάησλ κέζα ζην ζχζηεκα244.
ηηο αξρέο ηνπ 1920, ν C. D. Broad θαζηέξσζε ην φξν «αλαδπφκελεο ηδηφηεηεο» γηα
απηέο ηηο ηδηφηεηεο πνπ αλαδχνληαη ζε έλα νξηζκέλν επίπεδν πνιππινθφηεηαο θαη δελ
ππάξρνπλ ζε θαηψηεξα επίπεδα.
Απνηέιεζκα ηνπ μεζθεπάζκαηνο ησλ αδπλακηψλ ηεο αλαγσγηζηηθήο πξνζέγγηζεο ζηε
Βηνινγία είλαη νη ζρνιέο ηνπ βηηαιηζκνχ (vitalism) θαη ηεο νξγαληζκηθήο βηνινγίαο
(organismic biology). Καη νη δχν αληηηίζεληαη ζηελ ηδέα πνπ επηθαιείηαη ηελ ηειηθή
αλαγσγή ηεο Βηνινγίαο ζηε Φπζηθή θαη ζηε Υεκεία. Καη νη δχν μεθηλνχλ απφ ηε ζέζε φηη, αλ θαη νη λφκνη ηεο Φπζηθήο θαη ηεο Υεκείαο είλαη εθαξκφζηκνη ζηνπο νξγαληζκνχο, είλαη αλεπαξθείο γηα λα πεξηγξάςνπλ πιήξσο ην θαηλφκελν ηεο δσήο: ε
ζπκπεξηθνξά ελφο δσληαλνχ νξγαληζκνχ σο ελνπνηεκέλνπ φινπ δελ κπνξεί λα θαηαλνεζεί απφ ηε κειέηε ησλ κεξψλ ηνπ θαη κφλν απηή. πσο ιέλε ζήκεξα νη επηζηήκνλεο ηεο ζεσξίαο ζπζηεκάησλ, ην φινλ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην άζξνηζκα ησλ κεξψλ
ηνπ.
Οη δηαθνξέο κεηαμχ βηηαιηζηψλ θαη νξγαληζκηθψλ βηνιφγσλ αξρίδνπλ κε ηηο απαληήζεηο πνπ δίλνπλ ζηελ επφκελε εξψηεζε: «Τπφ πνία έλλνηα ην φινλ είλαη κεγαιχηεξν
ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ κεξψλ ηνπ;». Οη βηηαιηζηέο ηζρπξίδνληαη φηη γηα ηελ θαηαλφεζε
ηεο δσήο απαηηείηαη ε εηζαγσγή ζηνπο λφκνπο ηεο Φπζηθήο θαη ηεο Υεκείαο κηαο κε
θπζηθήο νληφηεηαο, δχλακεο ή πεδίνπ (δσνπνηφο δχλακε, vis vitalis). Απφ ηελ άιιε,
νη νξγαληζκηθνί βηνιφγνη ηζρπξίδνληαη φηη εθείλν ην «ζπζηαηηθφ» πνπ ιείπεη γηα ηελ
θαηαλφεζε ηεο δσήο είλαη ε έλλνηα ηεο νξγάλσζεο ή ησλ ζρέζεσλ νξγάλσζεο. Απφ
ηε ζηηγκή πνπ απηέο νη ζρέζεηο νξγάλσζεο είλαη «πξφηππα ζρέζεσλ» πνπ ελππάξρνπλ
ζηε θπζηθή δνκή θάζε νξγαληζκνχ, ηζρπξίδνληαη νη νξγαληζκηθνί, δελ απαηηείηαη ε
εηζαγσγή θάπνηαο κε θπζηθήο νληφηεηαο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δσήο.
Δλψ, ινηπφλ, νη νξγαληζκηθνί βηνιφγνη πξνθάιεζαλ ηνλ αλαγσγηζκφ πξνζπαζψληαο
λα θαηαλνήζνπλ ηε βηνινγηθή κνξθή κε ρξήζε κηαο επξχηεξεο έλλνηαο νξγάλσζεο,
νη βηηαιηζηέο δελ θαηάθεξαλ λα απνθχγνπλ ην Καξηεζηαλφ κνληέιν. Ζ γιψζζα ηνπο
ζπλέρηζε λα πεξηνξίδεηαη απφ ηηο εηθφλεο θαη ηηο κεηαθνξέο ηνπ αλαγσγηζκνχ. Σν κφλν πνπ θαηάθεξαλ ήηαλ λα βάινπλ κηα κε θπζηθή νληφηεηα ζην ξφιν ηνπ ζρεδηαζηή
ησλ δηαδηθαζηψλ νξγάλσζεο πνπ αςεθνχζαλ ηηο κεραληζηηθέο εμεγήζεηο.
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Πξφζθαηα, ε φιε ηδέα ηνπ βηηαιηζκνχ αλαγελλήζεθε ζε πην ζχγρξνλε κνξθή απφ ηνλ
Rupert Sheldrake (1942- ). Ζ λέα ζεσξία επηθαιείηαη ηελ χπαξμε κε θπζηθψλ κνξθνγελλεηηθψλ πεδίσλ245 (morphogenetic fields) παληνχ, ηα νπνία έρνπλ ην ξφιν αηηηνινγηθψλ πξαθηφξσλ (causal agents), ππεχζπλσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε
ηεο βηνινγηθήο κνξθήο.
Έηζη ινηπφλ ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, νξγαληζκηθνί βηνιφγνη, αληηηηζέκελνη ζην
βηηαιηζκφ αιιά θαη ζηε κεραληζηηθή ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ, επηηίζεληαη κε θαηλνχξην
ελζνπζηαζκφ ζην πξφβιεκα ηεο βηνινγηθήο κνξθήο.
O Ross Harrison, έλαο απφ ηνπο πξψηνπο εθθξαζηέο ηεο νξγαληζκηθήο ζρνιήο, εμεξεχλεζε ηελ έλλνηα ηεο νξγάλσζεο, ε νπνία ηειηθά αληηθαηέζηεζε ηελ παιηά έλλνηα
ηεο ιεηηνπξγίαο ζηε θπζηνινγία. Ζ ζηξνθή απφ ηε ιεηηνπξγία ζηελ νξγάλσζε αλαπαξηζηά ηε ζηξνθή απφ ηε κεραληζηηθή ζηε ζπζηεκηθή ζθέςε, αθνχ ε ιεηηνπξγία
είλαη θαη' νπζίαλ κεραληζηηθή έλλνηα. Ο Harrison αλαγλψξηζε ηε δηακφξθσζε θαη ηε
ζρέζε σο δχν απαξαίηεηα «ζπζηαηηθά» ηεο νξγάλσζεο. Ζ ζρέζε θαη ε δηακφξθσζε
ελνπνηήζεθαλ αξγφηεξα ζηελ έλλνηα ηνπ πξνηχπνπ (pattern), ην νπνίν νξίζηεθε σο
κηα δηακφξθσζε δηαηεηαγκέλσλ ζρέζεσλ.
Δμάιινπ, ζεκαίλνπζα ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ζπζηεκάησλ ήηαλ θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ βηνρεκηθνχ Lawrence Henderson (1878-1942). Ο Henderson ρξεζηκνπνίεζε γηα πξψηε θνξά ηνλ φξν «ζχζηεκα» γηα λα αλαθεξζεί ζε δσληαλνχο νξγαληζκνχο
θαη θνηλσληθά ζπζηήκαηα. Απφ ηφηε, ζχζηεκα ζεκαίλεη «έλα ελνπνηεκέλν φινλ, νη
ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πθηζηάκελεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεξψλ ηνπ» θαη ζπζηεκηθή ζπιινγηζηηθή «ε θαηαλφεζε ελφο θαηλνκέλνπ
κέζα ζην γεληθφηεξν πιαίζην ελφο επξχηεξνπ ζπλφινπ (φινπ)».
Με άιια ιφγηα, ην λα θαηαλνήζνπκε ηα πξάγκαηα κε ηξφπν ζπζηεκηθφ ζεκαίλεη λα
ηα εληάμνπκε ζε έλα επξχηεξν πιαίζην θαη λα κειεηήζνπκε ηε θχζε ησλ κεηαμχ ηνπο
ζρέζεσλ.
Ο βηνιφγνο Joseph Woodger (1894 -1981), ήηαλ έλαο απφ ηνπο πξψηνπο πνπ παξαηήξεζε φηη έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νξγάλσζεο ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ είλαη ε ηεξαξρηθή ηνπο θχζε. Πξφθεηηαη γηα κία απφ ηηο εθπιεθηηθφηεξεο ηδηφηεηεο ηεο δσήο: ε ηάζε ηεο λα δεκηνπξγεί δνκέο πνιιαπιψλ επηπέδσλ, ζπζηήκαηα κέζα
ζε ζπζηήκαηα246. Κάζε επίπεδν έρεη ην ξφιν ηνπ φινπ, αλαθνξηθά κε ηα κέξε ηνπ,
ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή είλαη κέξνο ελφο επξχηεξνπ φινπ. Έηζη, ηα θχηηαξα ζπλδπάδνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηζηνχο, νη ηζηνί ζπλδπάδνληαη γηα δεκηνπξγήζνπλ ηα φξγαλα θαη ηα φξγαλα γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηνπο νξγαληζκνχο. Απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο
είλαη εληαγκέλνη κέζα ζε θνηλσληθά ζπζηήκαηα θαη νηθνζπζηήκαηα. Σειηθά, παληνχ
ζηε θχζε βξίζθνπκε έκβηα ζπζηήκαηα «ελζσκαησκέλα» κέζα ζε άιια, επίζεο δσληαλά, ζπζηήκαηα.
Κάηη πνπ απφ λσξίο αλαγλψξηζε ε ζπζηεκηθή ζθέςε ήηαλ ε χπαξμε δηαθνξεηηθψλ
επηπέδσλ πνιππινθφηεηαο, ζε θαζέλα απφ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ δηαθνξεηηθνχ είδνπο
λφκνη: πξφθεηηαη γηα ηελ έλλνηα ηεο νξγαλσκέλεο πνιππινθφηεηαο, ε νπνία έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε.
ε θάζε επίπεδν πνιππινθφηεηαο, ηα παξαηεξνχκελα θαηλφκελα εκθαλίδνπλ ηδηφηεηεο πνπ δελ βξίζθνπκε ζε ρακειφηεξα επίπεδα: γηα παξάδεηγκα, ε βαζηθή γηα ηε
Θεξκνδπλακηθή έλλνηα ηεο ζεξκνθξαζίαο αρξεζηεχεηαη ζην επίπεδν ησλ κεκνλσκέλσλ αηφκσλ, φπνπ εθεί πιένλ ηζρχνπλ νη λφκνη ηεο Κβαληνκεραληθήο. Οκνίσο, ε γε-
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χζε ηεο δάραξεο δελ είλαη παξνχζα ζηα άηνκα ηνπ άλζξαθα, ηνπ πδξνγφλνπ θαη ηνπ
νμπγφλνπ, ηα νπνία απνηεινχλ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο.
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, ν θηιφζνθνο C. D. Broad (1887- 1971), εηζήγαγε
ηνλ φξν αλαδπφκελεο ηδηφηεηεο, γηα λα αλαθεξζεί ζε εθείλεο αθξηβψο ηηο ηδηφηεηεο
πνπ «αλαδχνληαη» ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν πνιππινθφηεηαο, αιιά δελ ππάξρνπλ ζε θαηψηεξα επίπεδα247.
Οη ηδέεο ησλ νξγαληζκηθψλ βηνιφγσλ ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 20νχ αηψλα έδσζαλ ην
έλαπζκα γηα ηε γέλεζε ελφο λένπ ηξφπνπ ζθέςεο, ηεο «ζπζηεκηθήο ζθέςεο». ηα
πιαίζηα ηεο λέαο απηήο ζεψξεζεο ηνπ θφζκνπ, ε ζχλδεζε, νη ζπζρεηηζκνί θαη ην πεξηερφκελν είλαη έλλνηεο κε εμέρνπζα ζεκαζία. Οη νπζηψδεηο ηδηφηεηεο ελφο νξγαληζκνχ είλαη ηδηφηεηεο ηνπ φινπ: θαλέλα απφ ηα ζπζηαηηθά κέξε δελ ηηο έρεη. Απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεξψλ. Οη ηδηφηεηεο εμαθαλίδνληαη φηαλ ην ζχζηεκα δηακειηζηεί, είηε ζεσξεηηθά είηε πξαθηηθά, ζηα εμ σλ
ζπλεηέζε. Σν φηη κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα κεκνλσκέλα κέξε ελφο ζπζηήκαηνο
δελ ζεκαίλεη φηη απηά είλαη απνκνλσκέλα, ελψ ε θχζε ηνπ ζπλφινπ είλαη πάληνηε
δηαθνξεηηθή απφ ην απιφ άζξνηζκα ησλ κεξψλ ηνπ.
Ζ κεγάιε πξφθιεζε ζηελ επηζηήκε ηνπ 20νχ αηψλα ήηαλ ε δηαπίζησζε φηη ε «ιεηηνπξγία» ησλ ζπζηεκάησλ δελ είλαη δπλαηφλ λα θαηαλνεζεί αλαιπηηθά. Οη ηδηφηεηεο
ησλ κεξψλ δελ είλαη εγγελείο. Μπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ κφλν αλ ηηο εληάμνπκε ζην
γεληθφηεξν πιαίζην ελφο επξχηεξνπ φινπ. Βιέπνπκε, ινηπφλ, φηη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ
κεξψλ θαη ηνπ ζπλφινπ αληηζηξάθεθε: θαηά ηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, νη ηδηφηεηεο
ησλ κεξψλ κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ κφλν απφ ηελ νξγάλσζε ηνπ φινπ. Γίλεηαη θαλεξφ φηη ζπζηεκηθή ζθέςε ζεκαίλεη εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζε βαζηθέο αξρέο νξγάλσζεο, παξά ζε βαζηθνχο δνκηθνχο ιίζνπο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, ε αιιαγή απφ ην κεραληθφ ζην νιηζηηθφ
εμειίρζεθε κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη κε δηαθνξεηηθή ηαρχηεηα ζηα δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία.
Ζ βαζηθή δηαθνξά ήηαλ κεηαμχ ησλ κεξψλ θαη ηνπ φινπ. Ζ ελαζρφιεζε κε ηα κέξε
νλνκάζηεθε κεραληζκφο, ή αλαγσγηζκφο, κε ην φινλ νξγαληζκηθφ, νιηζηηθφ.
ηνλ 20ν αηψλα ε πξννπηηθή ηεο νιηζηηθήο επηζηήκεο, έγηλε γλσζηή σο ζπζηεκηθή
θαη ν ηξφπνο πνπ ζθέθηεηαη σο ζπζηεκηθή ζθέςε.
Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζηεκηθήο ζθέςεο, αλαδχζεθαλ ηαπηφρξνλα ζε πνιιέο επηζηήκεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κηζνχ ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, θπξίσο ηε δεθαεηία ηνπ 1920.
Οη πξσηνπφξνη ζηε ζπζηεκηθή ζθέςε ήηαλ νη βηνιφγνη πνπ έδσζαλ έκθαζε ζηνπο
έκβηνπο νξγαληζκνχο εληαίεο νιφηεηεο.
Ζ θεληξηθή ηδέα ηνπ «λένπ παξαδείγκαηνο» αθνξνχζε ηε θχζε ηεο δσήο θαη είλαη
εκθαλήο ζηελ βηνινγία.
2.1.12 Μνξθνινγηθή Φπρνινγία (Gestalt Psychology)
Οη κνξθνινγηθνί ςπρνιφγνη, θαζνδεγνχκελνη απφ ηνπο Max Wertheimer248 (18801943) θαη Wolfgang Κohler (1887-1967), είδαλ ηελ χπαξμε ηνπ κε αλαγψγηκνπ ζπλφινπ ζαλ έλα θιεηδί γηα ηελ αληίιεςε. Σα έκβηα φληα, δελ αληηιακβάλνληαη ηα
πξάγκαηα ζαλ κεκνλσκέλα αληηθείκελα αιιά σο νινθιεξσκέλε κνξθή. Ζ γλψζε ηεο
κνξθήο ήηαλ πάληα εκπιεθφκελε ζηνπο κνξθνγελεηηθνχο ςπρνιφγνπο249.
αλ ηνπο νξγαληζκηθνχο βηνιφγνπο, νη κνξθνινγηθνί ςπρνιφγνη είδαλ ηελ ζρνιή ηεο
ζθέςεο ηνπο ζαλ έλα ηξίην δξφκν αλάκεζα ζην κεραληθηζκφ θαη ζην βηηαιηζκφ. Ζ
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ζρνιή ηεο κνξθνινγηθήο ςπρνινγίαο ζπλεηζέθεξε νπζηαζηηθά ζηελ ςπρνινγία, θπξίσο ζηε κειέηε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο θαη ζηελ θχζε ησλ ζρέζεσλ. Αξθεηέο
δεθαεηίεο κεηά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε
ζηελ ςπρνινγία έδσζε ψζεζε ζηελ αληίζηνηρε ζρνιή ηεο ςπρνζεξαπείαο, γλσζηήο
σο gestalt therapy (κνξθνινγηθή ςπρνζεξαπεία), πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ ελζσκάησζε ησλ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ ζην φινλ.
2.1.13 Οηθνινγία
Δλψ νη νξγαληζκηθνί βηνιφγνη ζπλαληνχλ ηελ κε-αλαηάμηκε νιφηεηα ζηνπο νξγαληζκνχο, νη θβαληηθνί θπζηθνί ζηα αηνκηθά θαηλφκελα θαη νη κνξθνγελεηηθνί ςπρνιφγνη
ζηελ αληίιεςε, νη νηθνιφγνη ηελ ζπλαληνχλ ζηηο κειέηεο ηνπο ζηηο θνηλσλίεο ησλ θπηψλ θαη ησλ δψσλ. Ζ λέα επηζηήκε ηεο νηθνινγίαο αλαδχεηαη απφ ηελ ζρνιή ηεο νξγαληζκηθήο βηνινγίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα φηαλ νη βηνιφγνη άξρηζαλ λα
κειεηνχλ ηηο θνηλφηεηεο ησλ νξγαληζκψλ.
Ο φξνο θαζηεξψζεθε απφ ηνλ γεξκαλφ βηνιφγν Ernst Haeckel (1834- 1919), ην 1866
πνπ ηελ φξηζε σο «ηελ επηζηήκε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θφζκνπ250».
Σν 1909, ν πξσηνπφξνο βηνιφγνο ηεο νηθνινγίαο Jakob von Uexkull (1864-1944),
αληηθαηέζηεζε ηελ ιέμε θφζκνο απφ ηνλ νξηζκφ κε ηε ιέμε πεξηβάιινλ (Umwelt).
Σελ δεθαεηία ηνπ 1920, νη νηθνιφγνη εζηίαζαλ ηελ κειέηε ηνπο ζηηο ιεηηνπξγηθέο
ζρέζεηο ζηηο θπηηθέο θαη δστθέο θνηλφηεηεο. ην πξσηνπνξηαθφ βηβιίν ηνπ «Οηθνινγία ησλ δψσλ» (Animal Ecology) ν Charles Elton 1990-1991), παξαηεξεί ηηο δηαηξνθηθέο ζρέζεηο ζηηο δηάθνξεο βηνινγηθέο θνηλφηεηεο θαη εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο251.
Ζ λέα επηζηήκε ηεο νηθνινγίαο πνπ εκπινπηίδεηαη κε ηελ αλαδπφκελε ζπζηεκηθή
ζθέςε, εηζαγάγεη δχν λέεο έλλνηεο, ηεο θνηλφηεηαο θαη ηνπ δηθηχνπ.
Βιέπνληαο κηα νηθνινγηθή θνηλφηεηα σο ζπλάζξνηζε νξγαληζκψλ ζπλδεδεκέλσλ ζε
κηα ιεηηνπξγηθή νιφηεηα απφ ηηο ακνηβαίεο ζρέζεηο ηνπο, νη νηθνιφγνη δηεπθνιχλνληαη
γηα λα αιιάμνπλ ηελ εζηίαζε ηνπο απφ ηνπο νξγαληζκνχο ζηηο θνηλφηεηεο.
ήκεξα γλσξίδνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί δελ αλήθνπλ απιά ζε νηθνινγηθέο θνηλφηεηεο αιιά θαη νη ίδηνη είλαη πνιχπινθα νηθνζπζηήκαηα πνπ έρνπλ αμηνζεκείσηε απηνλνκία θαη επί πιένλ είλαη ελζσκαησκέλνη αξκνληθά ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ
φινπ.
Έηζη ππάξρνπλ ηξία είδε έκβησλ ζπζηεκάησλ, νη νξγαληζκνί, ηα κέιε ησλ νξγαληζκψλ θαη νη θνηλφηεηεο ησλ νξγαληζκψλ θαη φινη είλαη νινθιεξσκέλεο νιφηεηεο πνπ
νη νπζηαζηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαζπλδέζεηο θαη ηελ αλεμαξηεζία
ησλ κεξψλ ηνπο.

2.1.14 Ζ Γεληθή Θεσξία ησλ πζηεκάησλ
Σελ δεθαεηία ηνπ 1930, ηα πεξηζζφηεξα θαζνξηζηηθά θξηηήξηα ηεο ζπζηεκηθήο ζθέςεο δηαηππψζεθα απφ ηνπο νξγαληζκηθνχο βηνιφγνπο, ηνπο κνξθνγελεηηθνχο (gestalt)
ςπρνιφγνπο θαη ηνπο νηθνιφγνπο. ια ηα πεδία εμεξεχλεζεο ησλ δψλησλ νξγαληζ-
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κψλ, κέξε ησλ νξγαληζκψλ θαη θνηλφηεηεο ησλ νξγαληζκψλ νδήγεζαλ ηνπο επηζηήκνλεο ζε έλα λέν ηξφπν ζθέςεο κε φξνπο ζπλεθηηθφηεηαο, ζρέζεσλ θαη λνήκαηνο.
Απηφο ν λένο ηξφπνο ζθέςεο ππνζηεξίρζεθε θαη απφ ηηο λέεο επαλαζηαηηθέο αλαθαιχςεηο ηεο θβαληηθήο θπζηθήο ζε κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα ησλ αηφκσλ θαη ησλ ππναηνκηθψλ ζσκαηηδίσλ.
Πξηλ ην 1940, νη φξνη «ζχζηεκα» θαη «ζπζηεκηθή ζθέςε», ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ
πνιινχο επηζηήκνλεο, αιιά ήηαλ απηέο κε ηηο νπνίεο ν Ludwig λon Bertalanffy δηαηχπσζε ηελ Γεληθή Θεσξία ησλ πζηεκάησλ252. Με ηελ κεηαγελέζηεξε ππνζηήξημε
ησλ θπβεξλεηηθψλ, νη έλλνηα ηεο ζπζηεκηθήο ζθέςεο θαη ηεο ζεσξίαο ησλ ζπζηεκάησλ έγηλαλ κέξε ηεο επίζεκεο επηζηεκνληθήο γιψζζαο θαη νδήγεζαλ ζε λέεο κεζνδνινγίεο θαη εθαξκνγέο253.
Ο Ludwig λon Bertalanffy άξρηζε ηελ ζηαδηνδξνκία ηνπ σο βηνιφγνο ζηελ Βηέλλε ηε
δεθαεηία ηνπ 1920. χληνκα ζπλδέζεθε κε κηα νκάδα επηζηεκφλσλ θαη θηιφζνθσλ,
πνπ ήηαλ γλσζηνί δηεζλψο σο ε νκάδα ηεο Βηέλλεο (Vienna Circle) θαη ε εξγαζία ηνπ
πεξηιάκβαλε επξχηεξα θηινζνθηθά ζέκαηα απφ ηελ αξρή. πσο θαη νη άιινη νξγαληζκηθνί βηνιφγνη, πίζηεπε φηη ηα βηνινγηθά θαηλφκελα είραλ αλάγθε απφ λένπο ηξφπνπο ζθέςεο, ππεξβαίλνληαο ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ.
Ζ Γεληθή Θεσξία ησλ πζηεκάησλ είλαη κηα γεληθή επηζηήκε ηεο «νιφηεηαο» πνπ
αθφκα θαη ζήκεξα ζεσξήζεθε φηη ήηαλ αφξηζηε κε κεηα-θπζηθέο έλλνηεο. Γεληθά ζα
κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη είλαη κηα καζεκαηηθή επηζηήκε πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί
ζε δηάθνξεο επηζηήκεο.
Ζ Γεληθή Θεσξία ησλ πζηεκάησλ είλαη ε δηεπηζηεκνληθή κειέηε ηεο ηδεαηήο νξγάλσζεο ησλ ζπζηεκάησλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ πιηθή, εηδηθή θαη ρσξνρξνληθή ηνπο
ππφζηαζε. Ζ Γεληθή Θεσξία ησλ πζηεκάησλ εξεπλά ηηο θνηλέο αξρέο ησλ πνιπζχλζεησλ θαη πνιχπινθσλ (complex) νληνηήησλ θαζψο θαη ηα κνληέια ηα νπνία ηηο πεξηγξάθνπλ254.
Ζ Γεληθή Θεσξία ησλ πζηεκάησλ πξνηάζεθε πεξίπνπ ην 1940 απφ ηνλ Ludwig von
Bertalanffy ν νπνίνο αληηηάρζεθε ζην πεξηνξηζκφ ησλ επηζηεκψλ θαη ζηελ αλαγσγή
ηνπο ζηνπο λφκνπο ηεο επηζηήκεο ηεο θπζηθήο. Έηζη, ππνζηήξημε πσο ηα έκβηα ζπζηήκαηα είλαη αλνηρηά ζπζηήκαηα255 θαη αιιειεπηδξνχλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο δηαθνξνπνηψληαο πνηνηηθά ηηο ηδηφηεηέο ηνπο, δηαξθψο εμειηζζφκελα.
Ζ Γεληθή Θεσξία ησλ πζηεκάησλ είρε σο πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ ζεσξεηηθή θαηαζθεπή κνληέισλ, ηα νπνία ζα εθηείλνληαλ αλάκεζα ζηα θαηαζθεπάζκαηα πςειήο γεληθφηεηαο ησλ θαζαξψλ καζεκαηηθψλ θαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίεο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ.
Γεδνκέλνπ φηη ε Νεπηψλεηα κεραληθή είλαη κηα επηζηήκε ησλ δπλάκεσλ θαη ησλ αλπζκάησλ, ε ζπζηεκηθή ζθέςε κε φξνπο αιιαγήο, αλάπηπμεο θαη εμέιημεο, αλαδεηνχζε κηα θαηλνχξγηα επηζηήκε ηεο πνιππινθφηεηαο. Ζ πξψηε δηαηχπσζε απηήο ηεο
λέαο επηζηήκεο ήηαλ ε θιαζζηθή ζεξκνδπλακηθή κε ηνλ δεχηεξν λφκν ηεο, ηεο δηαζθφξπηζεο ηεο ελέξγεηαο. χκθσλα κε ηνλ δεχηεξν λφκν ηεο ζεξκνδπλακηθήο, πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Γάιιν θπζηθφ Sadi Carnot (1796- 1832), κε ηερλνινγηθνχο φξνπο
ησλ ζεξκηθψλ κεραλψλ, ππάξρεη κηα ηάζε απφ ηελ αηαμία ζηελ ηάμε. Κάζε απνκνλσκέλν, «θιεηζηφ» ζχζηεκα ζα πξνρσξήζεη απζφξκεηα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο απμαλφκελεο αηαμίαο.
Γηα λα εθθξάζεη απηή ηελ θαηεχζπλζε ζηελ εμέιημε ησλ θπζηθψλ ζπζηεκάησλ ζε κηα
αθξηβή καζεκαηηθή δηαηχπσζε, νη θπζηθνί εηζήγαγαλ κηα λέα πνζφηεηα πνπ ηελ νλφκαζαλ «εληξνπία». χκθσλα κε ηνλ δεχηεξν λφκν ηεο ζεξκνδπλακηθήο, ε εληξνπία
ελφο θιεηζηνχ ζπζηήκαηνο ζα απμάλεη θαη επεηδή απηή ε αχμεζε ζπλνδεχεηαη απφ
απμαλφκελε αηαμία, ε εληξνπία είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο ηεο αηαμίαο.
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Με ηελ έλλνηα ηεο εληξνπίαο θαη ηελ δηαηχπσζε ηνπ δεχηεξνπ λφκνπ ηεο ζεξκνδπλακηθήο, εηζήρζε ε ηδέα ηεο κε-αληηζηξεπηήο δηαδηθαζίαο, σο έλα βέινο ηνπ ρξφλνπ
ζηελ επηζηήκε. χκθσλα κε απηφλ ην λφκν, κεξηθή κεραληθή ελέξγεηα πάληα δηαζθνξπίδεηαη ζε ζεξκφηεηα θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαθηεζεί. Έηζη νιφθιεξε ε παγθφζκηα κεραλή ελδερφκελα ζα ζηακαηήζεη.
Ζ αδπζψπεηε εηθφλα ηεο θνζκηθήο εμέιημεο ήηαλ ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ εμειηθηηθή
ζθέςε πνπ επηθξαηνχζε ζηνπο βηνιφγνπο ηνπ 19νπ αηψλα, πνπ παξαηήξεζαλ φηη ην
δψλ ζχκπαλ εμειηζεηαη απφ ηελ αηαμία ζηελ ηάμε, πξνο θαηαζηάζεηο απμαλνκέλεο
πνιππινθφηεηαο.
ην ηέινο ινηπφλ ηνπ 19νπ αηψλα, ε Νεπηψλεηα κεραληθή, ζπκπιεξσλφηαλ απφ δχν
δηακεηξηθά αληίζεηεο ζέζεηο, απηή πνπ θφζκνο εμειίζεηαη πξνο κηα απμαλφκελε ηάμε
θαη πνιππινθφηεηα θαη εθείλε κηαο κεραλήο πνπ εμαζζελεί ζε έλαλ θφζκν κε απμαλφκελε αηαμία. Πνηνο είρε δίθην; Ο Darwin ή Carnot;
Ο Ludwig von Bertalanffy δελ έιπζε απηφ ην δίιιεκα αιιά έθαλε ην πξψην βήκα αλαγλσξίδνληαο φηη νη δψληεο νξγαληζκνί είλαη αλνηθηά ζπζηήκαηα πνπ δελ εκπίπηνπλ
ζηνπο λφκνπο ηεο ζεξκνδπλακηθήο. Ολφκαζε απηά ηα ζπζηήκαηα «αλνηθηά» γηαηί είραλ αλάγθε απφ ζπλερή ξνή χιεο θαη ελέξγεηαο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ γηα λα παξακείλνπλ δσληαλά.
ηα αλνηθηά ζπζηήκαηα ν Bertalanffy πηζαλνιφγεζε φηη ή εληξνπία κπνξεί λα ειαηηψλεηαη θαη λα κελ ηζρχεη ν δεχηεξνο λφκνο ηεο ζεξκνδπλακηθήο θαη δηαηχπσζε ηελ
άπνςε φηη ζα πξέπεη ε ζεξκνδπλακηθή λα εκπινπηηζηεί κε θαλφλεο γηα ηα αλνηθηά
ζπζηήκαηα πνπ εθείλε ηεο επνρή δελ ήηαλ δηαζέζηκνη.
Ζ δηαηχπσζε ηεο ζεξκνδπλακηθήο ησλ αλνηθηψλ ζπζηεκάησλ256 έγηλε ηε δεθαεηία
ηνπ 1970. Ήηαλ έλα κεγάιν επίηεπγκα ηνπ Ilya Prigνgine, πνπ ρξεζηκνπνίεζε λέα
καζεκαηηθά γηα λα επαλαμηνινγήζεη ηνλ δεχηεξν λφκν αιιάδνληαο ξηδνζπαζηηθά ηελ
επηζηεκνληθή ζθέςε γηα ηελ ηάμε θαη ηελ αηαμία257 θαη ηνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα
ιχζεη ηελ αληίθαζε ηνπ 19νπ αηψλα γηα ηελ εμέιημε.
Αθνχ ηα έκβηα ζπζηήκαηα έρνπλ έλα επξχ πιάηνο θαηλφκελσλ πνπ εκπεξηέρνπλ κεκνλσκέλνπο νξγαληζκνχο θαη ηα κέξε ηνπο, θνηλσληθά ζπζηήκαηα θαη νηθνζπζηήκαηα, ε γεληθή ζεσξία ησλ ζπζηεκάησλ, πξνζέθεξε έλα ελλνηνινγηθφ πιαίζην εξγαζίαο
γηα ηελ ελνπνίεζε δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ πνπ κέρξη ηφηε ήηαλ δηαζθνξπηζκέλα.
Ζ Γεληθή Θεσξία ησλ πζηεκάησλ είλαη έλα ζεκαληηθφ κέζνλ ειέγρνπ θαη ππνθίλεζεο κεηαθνξάο αξρψλ απφ έλα επηζηεκνληθφ πεδίν ζε άιιν ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε
επαλαδηαηχπσζεο ησλ δηαθφξσλ αμησκάησλ. Σελ ίδηα ζηηγκή, δηαηππψλνληαο αθξηβή
θξηηήξηα, απνκαθξχλεη απιντθέο αλαινγίεο πνπ είλαη άρξεζηεο ζηηο επηζηήκεο.
Ο Bertalanffy δελ είδε λα πξαγκαηνπνηείηαη ην φξακα ηνπ θαη κηα γεληθή επηζηήκε
ηεο νιφηεηαο ηνπ είδνπο πνπ νξακαηίζηεθε δελ δηαηππψζεθε πνηέ.
κσο κεηά απφ 20 ρξφληα απφ ηνλ ζάλαηφ ηνπ, ην 1972 κηα ζπζηεκηθή έλλνηα ηεο
δσήο, ηεο λφεζεο θαη ηεο ζπλείδεζεο άξρηζε λα αλαδχεηαη.
Αλ θαη απηή ε λέα ζεψξεζε ηεο δσήο έρεη ηηο ξίδεο ηεο πην θνληά ζηελ θπβεξλεηηθή
παξά ζηε γεληθή ζεσξία ησλ ζπζηεκάησλ, ζαθψο φκσο νθείιεη πνιιά ζηηο έλλνηεο
θαη ζηε ζθέςε πνπ ν Ludwig von Bertalanffy εηζήγαγε ζηελ επηζηήκε.
2.2

Γεθαεηία ηνπ 1950

Δπίζεο αλακθηζβήηεην ηζηνξηθφ γεγνλφο είλαη φηη κε ηελ έιεπζε ηεο θπβεξλεηηθήο
θαη ηε δηαηχπσζε ηεο ζεσξίαο ησλ ζπζηεκάησλ παξνπζηάδεηαη γηα πξψηε θνξά ε δπ-
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λαηφηεηα λα γεθπξσζεί ε άβπζζνο πνπ ρσξίδεη ηνλ αλφξγαλν θπζηθφ θφζκν απφ ηνλ
νξγαληθφ θφζκν ηεο δσήο. Με ην έξγν ησλ πξψησλ επηζηεκφλσλ ηεο θπβεξλεηηθήο
(Ν. Wiener, C. Shannon, J. λνn Neumann, W. Mc Culloch) θαζίζηαηαη εθηθηφ λα αλαδπζνχλ θαη λα κειεηεζνχλ ζπζηήκαηα ελδηάκεζεο πνιππινθφηεηαο, φπσο είλαη νη
ππνινγηζηηθέο κεραλέο.
Βιέπνπκε, ινηπφλ, φηη ζηε δεθαεηία ηνπ 1950 δχν δηαθνξεηηθέο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο θπξηαξρνχλ, ε κνξηαθή βηνινγία, θαη ε θπβεξλεηηθή. Παξά ηε ζαθψο δηαθνξεηηθή ηνπο γελεαινγία, απηνί νη δχν γλσζηηθνί θιάδνη ζηελ πνξεία ηεο αλάπηπμήο ηνπο
ζα γλσξίζνπλ κηα επηθνηλσλία ζεσξεηηθνχ θαη ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ απφ ηηο επηζηήκεο ηεο δσήο ζηηο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηηθψλ κεραλψλ, θαη ην αληίζηξνθν. Έηζη
ε θπβεξλεηηθή -επηζηήκε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζηα δψα θαη ηηο κεραλέοζα επεξεάζεη απνθαζηζηηθά ηε δηακφξθσζε ηνπ ζθιεξνχ ζεσξεηηθνχ ππξήλα ηεο
λέαο βηνινγίαο.
Οη θπξηφηεξνη ζεσξεηηθνί άμνλεο πνπ επέηξεςαλ απηή ηελ αζπλήζηζηε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία είλαη:
1. Ζ εθαξκνγή ηεο καζεκαηηθήο ζεσξίαο ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ εξκελεία ησλ δσηθψλ θαηλφκελσλ.
2. Ζ εηζαγσγή αθεξεκέλσλ κνληέισλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ θαη' αλαινγία κειέηε ηεο
πνιχπινθεο ζπκπεξηθνξάο ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ.
3. Αλαινγηθή κεηάζεζε ελλνηψλ ηεο θπβεξλεηηθήο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο ζηε βηνινγία γηα λα εξκελεπζεί ε ιεηηνπξγία ησλ πνιχπινθσλ βηνκνξίσλ πνπ κφιηο είραλ αλαθαιπθζεί.
Ωζηόζν, πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε έλλνηα ζα απνζαθεληζηεί θαη ζα ζεκειησζεί από
ηελ επηζηήκε ηεο θπβεξλεηηθήο ε έλλνηα ηνπ νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο.
Έσο εθείλε ηελ επνρή ε νξγάλσζε απνηεινχζε απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ησλ έκβησλ
φλησλ, πνπ ήηαλ θαη νη κνλαδηθνί νξγαληζκνί πνπ γλσξίδακε. Με ηελ εηζαγσγή ησλ
ππνινγηζηψλ θαη ησλ απηφκαησλ κεραλψλ ζα θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο κηα λέα ηάμε
νξγαλσκέλσλ ζπζηεκάησλ. Καη ε θπβεξλεηηθή «σο επηζηήκε ηεο νξγάλσζεο είλαη
ηαπηφρξνλα επηζηήκε ησλ κεραλψλ θαη ησλ έκβησλ φλησλ», φπσο ζα ππνζηεξίμεη ν
Ν. Wiener. χκθσλα κε ηε λέα επηζηήκε ηεο θπβεξλεηηθήο, ε έλλνηα ηνπ νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο, φληαο αξθεηά θαιά καζεκαηηθά ηππνπνηεκέλε, θαη ζπλεπψο αθεξεκέλε, κπνξεί λα βξεη εθαξκνγή ζηελ πεξηγξαθή θάζε είδνπο πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ, αδηάθνξν αλ πξφθεηηαη γηα ηερλεηά ζπζηήκαηα (κεραλέο θαηαζθεπαζκέλεο
απφ ηνλ άλζξσπν) ή θπζηθά (δσληαλνί νξγαληζκνί). Ζ παιηά αληίζεζε αλάκεζα ζηε
κεραλή θαη ην δψν απνδεηθλχεηαη πηα μεπεξαζκέλε, ράξε ζηε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο νξγαλσκέλσλ ηερλεηψλ ζπζηεκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ εκθαλείο δσηθέο ηδηφηεηεο: ζπληνληζκφ αλάκεζα ζηα κέξε, έιεγρν θαη ξχζκηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ αλάδξαζεο ψζηε λα δηαηεξείηαη ακεηάβιεηε ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ. Αλ φκσο ε χπαξμε ζπζηεκάησλ ελδηάκεζεο πνιππινθφηεηαο, φπσο είλαη ηα λέα απηά ηερλήκαηα, πξνυπνζέηεη εμνξηζκνχ φηη δηαζέηνπκε σο θαηαζθεπαζηέο ηνπο πιήξε γλψζε ηεο δνκήο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο,
αλ δειαδή κπνξνχκε λα δψζνπκε πιήξε πεξηγξαθή ησλ αιγνξίζκσλ ηεο νξγάλσζεο
θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ην ίδην κε ηα έκβηα φληα. Ζ εγγελήο πνιππινθφηεηα θαη ε θπζηθή-εμειηθηηθή ηνπο πξνέιεπζε θαηαδηθάδεη ζε απνηπρία θάζε πξνζπάζεηα αιγνξηζκηθήο πεξηγξαθήο απηψλ ησλ ηδηφηππσλ θπζηθψλ κεραλψλ!
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Ζ έληαζε κεηαμχ κεραληθηζκνχ θαη νιηζκνχ ήηαλ έλα επαλαιακβαλφκελν αληηθείκελν ζπδήηεζεο ζηελ ηζηνξία ηεο βηνινγίαο.
Ήηαλ κηα αλαπφθεπθηε ζπλέπεηα ηεο παιηάο δηρνηνκίαο κεηαμχ ηεο χιεο θαη ιεηηνπξγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ο βηνινγηθφο ζρεδηαζκφο είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα ζηαηηθή
αλαπαξάζηαζε ησλ ζπζηαηηθψλ, είλαη έλα ζχλνιν. Τπάξρεη κηα ζπλερήο ξνή χιεο
ζηα έκβηα ζπζηήκαηα, ελψ δηαηεξείηαη ην ζρήκα ηνπο. Τπάξρεη αλάπηπμε θαη εμέιημε. Έηζη ε αληίιεςε ηνπ βηνινγηθνχ ζρήκαηνο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ θαηαλφεζε ησλ κεηαβνιηθψλ θαη εμειηθηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
Οη ηδέεο πνπ πξνψζεζαλ νη νξγαληζκηθνί βηνιφγνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, βνήζεζαλ λα γελλεζεί έλαο θαηλνχξγηνο ηξφπνο ζθέςεοηα ζθεπηφκελα ζπζηήκαηα- κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλνρήο θαη ησλ ζρέζεσλ. χκθσλα
κε ηε ζπζηεκηθή άπνςε, νη θχξηεο ηδηφηεηεο ελφο έκβηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηδηφηεηεο
ηνπ φινπ, ηηο νπνίεο δελ έρνπλ ηα κέξε. Αλαδχνληαη απφ ηηο δηαζπλδέζεηο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεξψλ. Απηέο νη ηδηφηεηεο θαηαζηξέθνληαη φηαλ ηέκλεηαη ην ζχζηεκα ζε απνκνλσκέλα ζηνηρεία. Ζ νιηζηηθή φςε ηεο δσήο πεξηγξάθεηαη πνιχ θαιά θαη
εθηεηακέλα ζηα θείκελα ηνπ Paul Weiss, (Paul Alfred Weiss (March 21, 1898–
September 8, 1989) πνπ έθεξε ηελ έλλνηα ηεο νιφηεηαο ζηηο επηζηήκεο ηεο δσήο258
θαη φιε ηνπ ηε δσή κειεηνχζε ηελ νξγαληζκηθή έλλνηα ηεο βηνινγίαο259.
Δπίζεο ε αλάδπζε ησλ ζθεπηφκελσλ ζπζηεκάησλ ήηαλ κηα άιιε κεγάιε επαλάζηαζε
ζηελ Γπηηθή επηζηεκνληθή ζθέςε. Ζ πεπνίζεζε φηη ζε θάζε πνιχπινθν ζχζηεκα ε
ζπκπεξηθνξά ηνπ φινπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη πιήξσο αληηιεπηή απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ
κεξψλ ήηαλ θεληξηθή ζηελ Καξηεζηαλή ζθέςε. Έηζη ε κέζνδνο ηεο αλαιπηηθήο ζθέςεο έγηλε ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο.
ηελ αλαιπηηθή ή αλαγσγηθή πξνζέγγηζε, ηα κέξε δελ κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ εθηφο αλ αλαρζνχλ ζε αθφκα κηθξφηεξα κέξε, Πξάγκαηη, ε Γπηηθή επηζηήκε
πξνφδεπζε κε απηή ηε κέζνδν θαη ζε θάζε βήκα έθζαλε ζε έλα επίπεδν θχξησλ ζπζηαηηθψλ πνπ δελ κπνξνχζαλ λα αλαιπζνχλ πεξηζζφηεξν.
Ζ κεγάιε πξφθιεζε ησλ επηζηεκψλ ηνπ 20νπ αηψλα ήηαλ φηη ηα ζπζηήκαηα δελ κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ κε αλάιπζε. Οη ηδηφηεηεο ησλ κεξψλ δελ είλαη εζσηεξηθέο ηδηφηεηεο, αιιά κπνξεί λα γίλνπλ θαηαλνεηέο κέζα ζην πιαίζην ηνπ δηεπξπκέλνπ φινπ.
Έηζη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεξψλ θαη ηνπ φινπ αληηζηξαθήθαλ. ηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, νη ηδηφηεηεο ησλ κεξψλ γίλνληαη αληηιεπηέο κφλν απφ ηελ νξγάλσζε ηνπ φινπ. χκθσλα κε απηά ε ζπζηεκηθή ζθέςε δελ ζπγθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηα
επί κέξνπο ηκήκαηα αιιά ζηηο αξρέο ηεο νξγάλσζεο. Ζ ζπζηεκηθή ζθέςε ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο είλαη αληίζεηε κε ηελ αλαιπηηθή ζθέςε.
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3

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. ΔΝΝΟΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΝΟΖΖ, ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ

Ζ επηζηήκε είλαη έλα ζχλνιν ινγηθψλ θαη εκπεηξηθψλ θαλφλσλ πνπ επηηξέπνπλ ηε
ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε εκπεηξηθψλ θαηλφκελσλ πξνθεηκέλνπ λα ηα θαηαλνήζνπκε. κσο απηνί νη θαλφλεο δελ θηάλνπλ γηα λα εξκελεπηνχλ ηα πνιχπινθα βηνινγηθά
θαηλφκελα.
Με ηελ επηζηεκνινγία πνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθή θξηηηθή εμέηαζε θαη αλάιπζε ησλ
αξρψλ, ησλ ππνζέζεσλ, ησλ νξίσλ θάζε επηζηήκεο, ην πξφβιεκα ηεο επηζηεκνληθήο
αιήζεηαο, θαζψο θαη ην πξφβιεκα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ επηζηήκεο θαη θηινζνθίαο,
έξρνληαη νη λέεο έλλνηεο λα πξνζηεζνχλ ζηελ κειέηε ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ.
Απηέο είλαη ηνπ αλνηθηνχ ζπζηήκαηνο πνπ βξίζθεηαη καθξάλ ηεο ηζνξξνπίαο, ε έλλνηα ηεο δνκήο θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ θαη ηέινο νη αλαδπφκελεο ηδηφηεηεο. Γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηέο πξέπεη λα γίλεη κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη λα ιεθζνχλ ππφςε νη λέεο αλαθαιχςεηο ζηνλ ρψξν ησλ άιισλ επηζηεκψλ.

3.1

Αλνηρηά ζπζηήκαηα

Ζ θπξίαξρε εηθφλα γηα ηα έκβηα ζπζηήκαηα εθείλε ηελ επνρή, πνπ πξψηνο ηελ είρε
πξνηείλεη ν Ludwich vνn Bertalanffy, ηα παξνπζίαδε σο αλνηρηά ηεξαξρηθά ζπζηήκαηα πνπ ζπληεξνχληαη ράξε ζηελ αδηάθνπε αληαιιαγή χιεο θαη ελέξγεηαο κε ην πεξηβάιινλ260 . Χζηφζν, ελψ ε έλλνηα «αλνηρηφ ζχζηεκα» πξνζθέξεη κηα απφιπηα ζσζηή εηθφλα ησλ δσηθψλ θαηλνκέλσλ φηαλ ηα εμεηάδνπκε απφ ηε ζθνπηά ηεο ζεξκνδπλακηθήο, αθήλεη αλαπάληεην ην βαζηθφ εξψηεκα: πνηα είλαη ε νξγάλσζε απηψλ ησλ
εθπιεθηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ κπνξνχλ φρη κφλν λα δηαηεξνχλ αθέξαηε ηε δνκή ηνπο
κέζα ζε ερζξηθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη -γεγνλφο αθφκα πην αμηνζαχκαζην- λα γίλνληαη πνιχπινθα κέζα απφ κηα εμειηθηηθή δηαδηθαζία;
Σα αλνηρηά ζπζηήκαηα δηαθέξνπλ απφ ηα θιεηζηά σο πξνο ην φηη αιιειεπηδξνχλ κε
ην πεξηβάιινλ ηνπο.
Ζ αιιειεπίδξαζε απηή ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε:
είζνδνο: φια φζα εηζρσξνχλ ζην ζχζηεκα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ
έμνδνο: φια φζα εμέξρνληαη απφ ην ζχζηεκα πξνο ην πεξηβάιινλ ηνπ.
Έλα αλνηρηφ ζχζηεκα δηαρσξίδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ, κέζσ ελφο ζπλφξνπ. Γηα
παξάδεηγκα, ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο ην δέξκα ζα κπνξνχζε λα παίδεη ην ξφιν
ηνπ ζπλφξνπ (δηαρσξηζηηθνχ) κεηαμχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, ή
ζα κπνξνχζακε λα θαζνξίζνπκε άιιν ζχλνξν φπσο νη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο πνπ
θξαηνπλ ζε απφζηαζε έλαλ νξγαληζκφ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ έμνδνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ην άκεζν ή έκκεζν απνηέιεζκα ηεο εηζφδνπ ηνπ. ηη εμέξρεηαη απφ ην
ζχζηεκα πξέπεη πξψηα λα έρεη εηζρσξήζεη ζε απηφ.
Σν πεξηβάιινλ ελφο ζπζηήκαηνο απνηειείηαη απφ άιια ζπζηήκαηα ηα νπνία κε ηελ
ζεηξά ηνπο αιιειεπηδξνχλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο.
ε ζρέζε κε ην ζχλνιν, ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ραξαθηεξίδνληαη σο ππνζπζηήκαηα
θαη ζε ζρέζε κε ηα επηκέξνπο ζηνηρεία, ην ζχλνιν ραξαθηεξίδεηαη σο ππεξζχζηεκα.
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Δμεηάδνληαο έλα ππεξζχζηεκα ζαλ έλα ζχλνιν, δελ ρξεηάδεηαη λα έρνπκε επίγλσζε
ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ (ππνζπζηήκαηα). Μπνξνχκε απιά λα εμεηάζνπκε ηελ
ζπλνιηθή είζνδν θαη έμνδν ηνπ ζπζηήκαηνο (ππεξζχζηεκα) ρσξίο λα καο απαζρνιήζεη ζε πνην ζπγθεθξηκέλν ππνζχζηεκα αλαθέξεηαη (εθαξκφδεηαη) έλα κέξνο ηεο εηζφδνπ.
Απηφο ν ηξφπνο αλάιπζεο ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ εμεηάδεη ην ζχζηεκα ζαλ έλα
καχξν θνπηί, ην νπνίν παξάγεη κία έμνδν βάζεη ηεο εηζφδνπ ηνπ, ρσξίο λα κπνξνχκε
λα δνχκε ηη ζπκβαίλεη ζην ελδηάκεζν θνκκάηη. ε πεξίπησζε πνπ νη ελδηάκεζεο δηεξγαζίεο είλαη θαλεξέο, ηφηε ε αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο νλνκάδεηαη άζπξν θνπηί.
Αλ θαη ε αλάιπζε κέζσ καχξνπ θνπηηνχ δελ είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή, πνιιέο θνξέο
είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αξθεζηνχκε κφλν ζε απηή. Γηα παξάδεηγκα, δελ γλσξίδνπκε ηελ ιεηηνπξγία πνιιψλ ζσκαηηθψλ δηεξγαζηψλ.
Ζ ρνξήγεζε ελφο θάξκαθνπ (είζνδνο) ζα πξνθαιέζεη ζπλήζσο κηα ζπγθεθξηκέλε αληίδξαζε (έμνδνο). Χζηφζν, ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, δελ γλσξίδνπκε ηνλ
αθξηβή κεραληζκφ κεηαμχ αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ην θάξκαθν
ελήξγεζε πάλσ ζε κία πνιχπινθε αιπζίδα αληηδξάζεσλ πνπ αθνξνχλ δηάθνξα φξγαλα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, αιιά απηφ πνπ κπνξεί λα δεη θαλείο κε ζηγνπξηά είλαη
κφλν ην απνηέιεζκα.
Ζ αλάιπζε ηχπνπ καχξν θνπηί δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ κπνξνχκε λα εμεηάζνπκε ην εζσηεξηθφ ελφο ζπζηήκαηνο, θαζψο ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο
πνπ ελψ κπνξνχκε πνιχ εχθνια λα δνχκε ηνλ κεραληζκφ επεμεξγαζίαο ηεο εηζφδνπ
ελφο ζπζηήκαηνο, επηιέγνπκε λα αγλνήζνπκε ηηο ιεπηνκέξεηεο απηέο.
Οη δχν πξναλαθεξζέληεο ζπκπιεξσκαηηθνί ηξφπνη αλάιπζεο ελφο ζπζηήκαηνο (καχξν θαη άζπξν θνπηί) θαλεξψλνπλ ηελ γεληθή αξρή φηη ηα ζπζηήκαηα είλαη ηεξαξρηθά
δνκεκέλα θαη απνηεινχληαη απφ δηαθνξεηηθά επίπεδα. Ζ αλάιπζε ζε έλα πςειφ επίπεδν καο δίλεη κία πην νινθιεξσκέλε φςε ηεο νξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ρσξίο
αλάιπζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ.
ε ρακειφηεξν επίπεδν γίλεηαη θαλεξή ε αιιειεπίδξαζε ησλ πνιιψλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ (ππνζπζηήκαηα), ρσξίο φκσο λα γίλεηαη θαηαλνεηή ε νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιν ηνπ.
Σα έκβηα φληα, αθξηβψο επεηδή είλαη αλνηρηά ζεξκνδπλακηθά ζπζηήκαηα, έρνπλ αλάγθε απφ ηελ νξγαλσζηαθή θιεηζηφηεηα, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ θαη
λα ελζσκαηψλνπλ ζεηηθά ηηο δηαηαξαρέο ηνπ πεξηβάιινληνο δηαηεξψληαο αθέξαηε ηε
δνκή ηνπο. Πξάγκαηη, ηα έκβηα φληα δελ ηξέθνληαη κφλν κε αξλεηηθή εληξνπία, δειαδή κε ηάμε, φπσο είρε ππνζηεξίμεη ν κεγάινο ζεσξεηηθφο θπζηθφο Δrwin Schrodinger ζην δηάζεκν βηβιίν ηνπ «Ση είλαη δσή261». Σξέθνληαη επίζεο κε αηαμία, φπσο
απέδεημε ν λνn Foerster, ν νπνίνο, κνινλφηη ζπκθσλεί κε ην αμίσκα ηεο ηάμεο απφ
ηάμε (order from order) ηνπ Schrodinger, εληνχηνηο ζεσξεί φηη δελ είλαη ηθαλφ απφ
κφλν ηνπ λα εξκελεχζεη ην πνιχπινθν θαηλφκελν ηεο δσήο262. Καηαιήγεη, ινηπφλ, λα
πξνηείλεη έλα δεχηεξν θαη εμίζνπ αλαγθαίν αμίσκα, ηεο ηάμεο απφ ηελ αηαμία, πνπ ν
ίδηνο ζα ην ζπλνςίζεη ζηελ αξρή «ηάμε απφ ζφξπβν» (order from noise263).
πλεπψο ε έλλνηα ηνπ «αλνηρηνχ ζπζηήκαηνο» απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζηηθή
γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ δστθνχ θαηλνκέλνπ. Γίλεηαη θαλεξφ φηη ελψ ε έλλνηα «αλνηρηφ
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ζχζηεκα» αλνίγεη ην δξφκν ζε κηα ζεκειηψδε δηάζηαζε ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ,
νδεγεί ηαπηφρξνλα ζε ζεκαληηθέο παξεμεγήζεηο θαη πεξηνξηζκνχο αλ ζεσξεζεί σο ην
θαηεμνρήλ γλψξηζκα ηεο δσήο.
Σν πξφβιεκα απηφ ην είρε αλαγλσξίζεη θαη δηαηππψζεη κε ζαθήλεηα ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 ν κεγάινο βηνιφγνο θαη ςπρνιφγνο Jean Piaget ( 9 August
1896 – 16 September 1980). Ο Piaget έγξαθε: «Ζ βαζηθή παξεξκελεία είλαη απηή ηνπ
"αλνηρηνχ ζπζηήκαηνο", δηφηη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα, ππεηζέξρεηαη θάηη
πνπ πξέπεη λα κνηάδεη κε θιεηζηφηεηα θαη λα ζπκβηβάδεηαη κε ηελ αλνηθηφηεηα. Ζ
αλνηθηφηεηα είλαη αζθαιψο δηθαηνινγεκέλε θαη βαζίδεηαη ζε κηα νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο ηδέα264. Ζ αλνηθηφηεηα, επνκέλσο, είλαη ην ζχζηεκα ησλ αληαιιαγψλ κε ην πεξηβάιινλ, αιιά απηφ θαζφινπ δελ απνθιείεη ηελ θιεηζηφηεηα, κε ηελ έλλνηα κηαο κε
γξακκηθήο θαη θπθιηθήο ηάμεο».
Απηή ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζπκπιεξψζεθε κε ηελ απηνπνηεηηθή ζεσξία ησλ
Maturana θαη Varela πνπ ππνζηεξίδνπλ ζην βηβιίν ηνπο Απηνπνίεζε θαη Γλψζε (Autopoiesis and Cognition265) φηη αθξηβψο ε ζεξκνδπλακηθή αλνηθηόηεηα ησλ έκβησλ
ζπζηεκάησλ θαζηζηά αλαγθαία ηελ αλαγλώξηζε θαη ηνλ ζαθή πξνζδηνξηζκό ηεο νξγαλσζηαθήο ηνπο θιεηζηόηεηαο.
Απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηα έκβηα φληα είλαη, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, ε νξγάλσζή ηνπο
σο απηφλνκσλ ζπζηεκάησλ. Καη, φπσο ζα δείρλνπλ νη Maturana θαη Varela, ε απηνπνίεζε απνηειεί ηελ ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ χπαξμε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ.
3.2

Κπβεξλεηηθή: ε Δπηζηήκε ηνπ Διέγρνπ

Δλψ ν Ludwig von Bertalanffy εξγαδφηαλ κε ηελ Γεληθή Θεσξία ησλ πζηεκάησλ,
γίλνληαλ πξνζπάζεηεο γηα λα αλαπηπρζεί κηα απηφ-νδεγνχκελε θαη απηφ-ξπζκηδφκελε
κεραλή πνπ νδήγεζαλ ζηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηεο ζπζηεκηθήο φςεο ηεο δσήο. Πξνεξρφκελνη απφ πνιινχο επηζηεκνληθνχο ρψξνπο, ε λέα επηζηήκε αληηπξνζψπεπζε κηα
ελνπνηεκέλε πξνζέγγηζε ζε πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο θαη ειέγρνπ εκπεξηέρνληαο
λέεο ηδέεο θαη ν Norbert Wiener ην νλφκαζε «θπβεξλεηηθή266».
Έηζη ελψ νη νξγαληζκηθνί βηνιφγνη αζρνιήζεθαλ κε ηελ πιηθή πιεπξά ηνπ έκβηνπ
νξγαληζκνχ, πξνζπαζψληαο λα κειεηήζνπλ ηε βηνινγηθή κνξθή, νη θπβεξλεηηθνί
ζηξάθεθαλ ζηελ λνεηηθή πιεπξά.
Ζ θπβεξλεηηθή (cybernetics) σο επηζηήκε έρεη ηηο απαξρέο ηεο ζηε δεθαεηία ηνπ 1940
(θπβεξλεηηθή πξψηεο ηάμεο ή θιαζηθή θπβεξλεηηθή). Θεκειηψζεθε θαη αλαπηχρζεθε
απφ ηε δνπιεηά επηζηεκφλσλ κε θπξφηεξν ηνλ Norbert Wiener, πνπ ζπρλά απνθαιείηαη θαη παηέξαο ηεο θπβεξλεηηθήο.
Πξφθεηηαη γηα ηελ επηζηήκε ηνπ ειέγρνπ «ζηνλ άλζξσπν θαη ζηε κεραλή», φπσο είπε
ν Norbert Wiener.
Βέβαηα θπβεξλεηηθή αθνινχζεζε κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηελ επίιπζε δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ αιιά είρε έλα κάιινλ κεραληζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Δζηίαζε
ζηε κειέηε αξλεηηθψλ βξφρσλ αλάδξαζεο θαη ζηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ, θαζψο θαη
ζηελ θαηαζθεπή «λνεκφλσλ» κεραλψλ.
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ια ηα επηηεχγκαηα ηεο θπβεξλεηηθήο μεθίλεζαλ απφ ηηο ζπγθξίζεηο κεηαμχ έκβησλ
νξγαληζκψλ θαη κεραλψλ, δειαδή κεραληζηηθά κνληέια ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ.
Παξφια απηά νη θπβεξλεηηθέο κεραλέο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ ηα κεραληζηηθά
Καξηεζηαλά κνληέια. Ζ θξίζηκε δηαθνξά ηνπο ελζσκαηψλεηαη ζηηο ζέζεηο ηνπ Norbert Wiener ηεο αλάδξαζεο θαη απνηειέζαλ ηελ θχξηα ζεκαζία ηεο θπβεξλεηηθήο.
Ζ πξψηε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ βξφγρσλ αλάδξαζεο δεκνζηεχζεθαλ απφ ηνπο
Norbert Wiener, Juian Bigelow, θαη Arturo Rosenblueth, ην 1943 κε ηνλ ηίηιν «Behavior, Purpose, and Teleology267 ». ε απηφ ην πξσηνπνξηαθφ άξζξν, νη ζπγγξαθείο
εηζήγαγαλ ηελ ηδέα ηεο θπθιηθήο αηηηαηφηεηαο σο ην ινγηθφ ζρέδην ηεο κεραληθήο
αλάδξαζεο, αιιά θαη σο κνληέιν ζπκπεξηθνξάο ησλ έκβησλ φλησλ. Έηζη δηαηχπσζαλ
ηελ άπνςε φηη ε ζπκπεξηθνξά θάζε κεραλήο ή έκβηνπ νξγαληζκνχ γίλεηαη κε απηφξπζκηδφκελνπο κεραληζκνχο αλάδξαζεο πνπ έρνπλ ζθνπηκφηεηα, γηαηί θαηεπζχλνληαη
ζε έλα ζηφρν. Έηζη κε απηή ηελ εξγαζία ηνπο παξνπζίαζαλ κηα ζπκπεξηθνξά πνπ θαηεπζχλεηαη απφ θάπνην ζθνπφ (goal directed behavior).
Ο Wiener θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ αλαγλψξηζαλ ηελ αλάδξαζε σο βαζηθφ κεραληζκφ
ηεο νκνηφζηαζεο, ηελ απηφ-ξχζκηζε πνπ επηηξέπεη ζηνπο δψληεο νξγαληζκνχο λα δηαηεξνχληαη ζε κηα δπλακηθή ηζνξξνπία.
Ο Walter Cannon εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο νκνηφζηαζεο κηα δεθαεηία λσξίηεξα ζην
βηβιίν ηνπ «Ζ νθία ηνπ ψκαηνο» (The Wisdom Οf the Body268 ), έδσζε ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο πνιιψλ απηφ- ξπζκηδφκελσλ κεηαβνιηθψλ δηαδηθαζηψλ αιιά δελ είρε
μεθαζαξίζεη πνηέ ηνπο θιεηζηνχο αηηηνινγηθνχο βξφγρνπο πνπ ελζσκάησλαλ νη δσληαλνί νξγαληζκνί. Έηζη ε έλλνηα ηνπ βξφγρνπ αλάδξαζεο πνπ εηζήρζε απφ ηνπο θπβεξλεηηθνχο νδήγεζε ζε λέεο πξννπηηθέο πνιιψλ απηφ-ξπζκηδφκελσλ δηαδηθαζηψλ
πνχ είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ηεο δσήο. Οη βξφγρνη αλάδξαζεο είλαη παξφληεο ζε φια ηα
θαηλφκελα ηεο δσήο θαη είλαη έλα εηδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κε-γξακκηθψλ δηθηχσλ.
Οη θπβεξλεηηθνί δηαρσξίζαλ δχν είδε αλάδξαζεο απηφ-ηζνξξνπίαο (ή αξλεηηθή) θαη
απηφ-ελίζρπζεο (ή ζεηηθή).
Βέβαηα θπβεξλεηηθή αθνινπζνχζε κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηελ επίιπζε δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ αιιά είρε έλα κάιινλ κεραληζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Δζηίαδε
ζηε κειέηε αξλεηηθψλ βξφρσλ αλάδξαζεο θαη ζηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ, θαζψο θαη
ζηελ θαηαζθεπή «λνεκφλσλ» κεραλψλ.
Με ηελ εζηίαζε ηεο ζηελ θαηαζθεπή ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, ε θπβεξλεηηθή πξψηεο
ηάμεο δίλεη πξνζνρή ζηνπο αξλεηηθνχο παξά ζηνπο ζεηηθνχο βξφρνπο αλάδξαζεο.
Οπνπδήπνηε παξαηεξνχληαη θπζηθνί ή ηερλεηνί βξφρνη αξλεηηθήο αλάδξαζεο, ε
ζπκπεξηθνξά ηνπ ππφ κειέηε ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε έλαλ πξνθαζνξηζκέλν ζηφρν. Οπνηεδήπνηε παξαηεξείηαη απφθιηζε απφ απηφλ, κπνξεί λα αλαιεθζεί
δηνξζσηηθή δξάζε γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ επηζπκεηή «πνξεία».
Ζ θπβεξλεηηθή πξψηεο ηάμεο, κειεηά ηα δσηθά θαη γλσζηηθά ζπζηήκαηα σο εηεξφλνκεο κνλάδεο πνπ ππεξθαζνξίδνληαη απφ ηνλ εμσηεξηθφ ηνπο πεξίγπξν, κε ηνλ νπνίν
ζπλδένληαη κέζσ κηαο ινγηθήο ζρέζεσλ.
Απφ απηή ηε ζθνπηά νη ζρέζεηο πνπ ζπλάπηεη ην εηεξφλνκν ζχζηεκα κε ην πεξηβάιινλ ηνπ πξαγκαηψλνληαη κε κηα ινγηθή αληηδξάζεσλ, δειαδή κέζσ αλαπαξαζηάζεσλ
ηνπ πεξηβάιινληνο απφ κέξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σαπηφρξνλα ε ζπζρέηηζε αλάκεζα
ζηελ ηαπηφηεηα θαη ηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εξκελεχεηαη ζχκθσλα απφ ην
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ζρήκα: είζνδνο-έμνδνο θαη βέβαηα ε χπαξμε ειέγρνπ δελ ζεκαίλεη θαη' αλάγθε θαη
χπαξμε ηεξαξρίαο.
Παξφκνηεο δηαπηζηψζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη ζε άιια ζπζηήκαηα, ηα νπνία «θηλνχληαη» γχξσ απφ ζέζεηο ηζνξξνπίαο θαη εκπεξηέρνπλ «έκθπηνπο» κεραληζκνχο αξλεηηθήο αλάδξαζεο. ηε θχζε φζν πνιχπινθνο θαη αλ είλαη έλαο θπζηθφο βηφηνπνο
(ζχζηεκα), νη αλαινγίεο ησλ ππνπιεζπζκψλ (ππνζπζηεκάησλ) πνπ ηνλ απνηεινχλ
παξακέλνπλ ζρεηηθά ζηαζεξέο ζην ρξφλν, εθηφο θαη αλ δηαηαξαρηνχλ ιφγσ εμσηεξηθψλ, ζπλήζσο βίαησλ, παξεκβάζεσλ (π.ρ., αλζξψπηλσλ ή θάπνηαο θπζηθήο θαηαζηξνθήο).
Απφ ηα πξνεγνχκελα γίλεηαη θαλεξφ φηη ε θπβεξλεηηθή πξψηεο ηάμεο ελδηαθέξεηαη
γηα ηελ νκνηφζηαζε, ηηο θαηαζηάζεηο ηζνξξνπίαο θαη ηηο κεζφδνπο ή ηερληθέο απνθαηάζηαζήο ηεο, θαζψο θαη γηα ηε δηαηήξεζε κηαο πξνθαζνξηζκέλεο πνξείαο ή ζπκπεξηθνξάο.
Οη θπβεξλεηηθνί ζχληνκα έγηλαλ έλα ηζρπξφ θίλεκα δηαλφεζεο, πνπ αλαπηχρζεθε αλεμάξηεηα απφ ηελ νξγαληζκηθή βηνινγία θαη ηελ γεληθή ζεσξία ησλ ζπζηεκάησλ.
Οη θπβεξλεηηθνί δελ ήηαλ νχηε βηνιφγνη, νχηε νξγαληζκηθνί βηνιφγνη, ήηαλ καζεκαηηθνί, θνηλσληθνί επηζηήκνλεο, λεπξνεπηζηήκνλεο θαη κεραληθνί. Αζρνινχλην κε δηαθνξεηηθά επίπεδα πεξηγξαθήο, ζπγθεληξσκέλνη ζε ζρέδηα επηθνηλσλίαο θπξίσο κε
θιεηζηνχο βξφγρνπο θαη δίθηπα.
Οη έξεπλεο ηνπο νδήγεζαλ ζηηο έλλνηεο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ηεο απηφ-ξχζκηζεο
θαη αξγφηεξα ζηελ έλλνηα ηεο απηφ-νξγάλσζεο.
Απηή ε πξνζνρή ηνπο ζηα ζρέδηα νξγάλσζεο πνπ ήηαλ ππνθξππηφκελα ζηελ νξγαληζκηθή βηνινγία θαη ζηελ κνξθνινγηθή ςπρνινγία, έγηλε ν θχξηνο ζηφρνο ησλ θπβεξλεηηθψλ. Ο Wiener θπξίσο επέθηεηλε ηελ έλλνηα ηνπ ζρεδίνπ: απφ ηα ζρέδηα ηεο
επηθνηλσλίαο θαη ηνπ ειέγρνπ πνπ ήηαλ θνηλά ζε κεραλέο θαη δψα, ζηε γεληθή ηδέα
ηνπ ζρεδίνπ σο ραξαθηεξηζηηθνχ θιεηδηνχ ηεο δσήο. Σν 1950 έγξαθε: «Δκείο δελ είκαζηε πιηθά θαηαζθεπήο πνπ παξακέλνπλ, αιιά ζρέδηα πνπ δηαησλίδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο»
ηε ζπλέρεηα νη πξψηνη θπβεξλεηηθνί πξνρψξεζαλ ζηε έξεπλα γηα ηελ αλαθάιπςε
ησλ λεπξηθψλ κεραληζκψλ πνπ ππφθεηληαη ηα λνεηηθά θαηλφκελα.
Ζ πξφζεζε ηνπο απφ ηελ αξρή ήηαλ δεκηνπξγήζνπλ αθξηβψο κηα επηζηήκε ηνπ λνπ.
Αλ θαη ε πξνζέγγηζε ηνπο ήηαλ ζρεδφλ κεραληζηηθή, ζπγθεληξψζεθαλ ζε ζρέδηα θνηλά ζε δψα θαη κεραλέο κε απνηέιεζκα λα παξαρζνχλ λέεο ηδέεο πνπ είραλ κεγάιε επηξξνή ζηε ζπζηεκηθή ζεψξεζε ησλ λνεηηθψλ θαηλφκελσλ. Πξάγκαηη ζηελ ζχγρξνλε γλσζηαθή επηζηήκε, πνπ πξνζθέξεη κηα ελνπνηεκέλε επηζηεκνληθή ηδέα ηνπ εγθέθαινπ θαη ηνπ λνπ νθείιεηαη ζηα πξσηνπνξηαθά ρξφληα ηεο θπβεξλεηηθήο.
Σα ελλνηνινγηθά πιαίζηα εξγαζίαο ησλ θπβεξλεηηθψλ αλαπηχρζεθαλ ζε κηα ζεηξά
ζξπιηθψλ ζπλαληήζεσλ ζηε Νέα Τφξθε, γλσζηέο θαη σο ζπλδηαζθέςεηο ηνπ Macy
(Macy Conferences). Απηέο νη ζπλαληήζεηο – θπξίσο ε πξψηε ην 1946-ήηαλ εμαηξεηηθά δεκηνπξγηθέο θαη ζπλέλσλαλ δεκηνπξγηθά άηνκα κε έληνλνπο δηεπηζηεκνληθνχο
δηαιφγνπο γηα ηελ εμεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο.
Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ζε δχν νκάδεο:
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Ζ πξψηε νκάδα ήηαλ γχξσ απφ ηνπο γλήζηνπο θπβεξλεηηθνχο θαη απνηεινχλην απφ
καζεκαηηθνχο, κεραληθνχο θαη λεπξνεπηζηήκνλεο.
Ζ άιιε νκάδα απνηειείην απφ επηζηήκνλεο αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ.
Ο Gregory Bateson (1904-1980)and Margaret Mead (1901-1978), ήηαλ παξφληεο απφ
ηηο πξψηεο ζπλαληήζεηο θαη νη θπβεξλεηηθνί έθαλαλ πξνζπάζεηεο λα θαιχςνπλ ηα θελά πνπ ππήξραλ ζηηο δηάθνξεο νκάδεο.
Ο Norbert Wiener (1894-1964), ήηαλ ην θχξην πξφζσπν ελψ ν John von Neumann
ήηαλ ν δεχηεξνο πφινο έιμεο ησλ ζπλαληήζεσλ
ηηο δέθα ζπλαληήζεηο πξνέδξεπε ν Warren McCulloch (1899- 1969), θαζεγεηήο ςπρηαηξηθήο269 θαη θπζηνινγίαο ζην παλεπηζηήκην ηνπ Illinois.
Σα πξσηνπνξηαθά ρξφληα ηεο θπβεξλεηηθήο είραλ ζαλ απνηέιεζκα εληππσζηαθά ζπγθεθξηκέλα επηηεχγκαηα πνπ πέξα απφ ηηο επηπηψζεηο ζηελ ζπζηεκηθή ζθέςε, ήηαλ
εληππσζηαθφ φηη παξά πνιιέο ηδέεο ζπδεηήζεθαλ απφ ηελ πξψηε ζπλάληεζε.
Ζ πξψηε ζπλεδξίαζε άξρηζε κε κηα εθηελή πεξηγξαθή γηα ηνπο ςεθηαθνχο ππνινγηζηέο (πνπ δελ είραλ αθφκα θαηαζθεπαζηεί) απφ ηνλ John von Neumann (1903-1957),
θαη αθνινχζεζε ε πεηζηηθή ηνπ παξνπζίαζε γηα ηηο αλαινγίεο ηνπ εγθεθάινπ κε ηνπο ππνινγηζηέο.
Ζ βάζε απηψλ ησλ αλαινγηψλ, επξφθεηην λα θπξηαξρήζνπλ ζηηο απφςεηο ησλ θπβεξλεηηθψλ γηα ηε γλψζε ηελ επφκελε ηξηαθνληαεηία θαη ε ρξήζε ηεο ινγηθήο ησλ καζεκαηηθψλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο εγθεθαιηθήο ιεηηνπξγίαο, έλα απφ ηα θχξηα επηηεχγκαηα ησλ θπβεξλεηηθψλ.
Οη παξνπζηάζεηο ηνπ Von Neumann ζπλερίζηεθαλ κε ιεπηνκεξείο παξνπζηάζεηο ηνπ
Norbert Wiener γηα ηελ αλάδξαζε. Οη λέεο ηδέεο ηνπ Norbert Wiener νδήγεζαλ ζηελ
ζεσξία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο.
Ο Gregory Bateson θαη ε Margaret Mead νινθιήξσζαλ ηηο παξνπζηάζεηο κε κηα αλαζθφπεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ εξγαζίαο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο φπνπ
ζεψξεζαλ απαξαίηεηε ηελ αλάγθε κηαο λέαο ζεσξεηηθήο εξγαζίαο κε βάζε ηηο θπβεξλεηηθέο έλλνηεο.
Ζ αλαθάιπςε ηεο αλάδξαζεο ζαλ έλα γεληθφ ζρέδην γηα ηε δσή πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα πξνθάιεζαλ ηνπο Gregory
Bateson θαη ηελ Margaret Mead λα αζρνιεζνχλ κε ηελ θπβεξλεηηθή. Χο θνηλσληθνί
επηζηήκνλεο παξαηήξεζαλ πνιιά θαηλφκελα θπθιηθήο αηηηαηφηεηαο πνπ εκπιέθνληαη
ζηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ ζηε Νέα Τφξθε
(Macy’s Conferences270), ε δπλακηθή απηψλ ησλ θαηλφκελσλ θαηεγνξεκαηηθά ήηαλ
έλα ελνπνηεκέλν πεδίν.
Σε δεθαεηία ηνπ 1950, νη επηζηήκνλεο άξρηζαλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ χπαξμε θαη
άιισλ εηδψλ αλάδξαζεο πέξα απφ ηελ αξλεηηθή. Γηα παξάδεηγκα, αλαθάιπςαλ ηε
ζεηηθή αλάδξαζε.
Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο αλάδξαζεο σο «αξλεηηθήο» θαη «ζεηηθήο» δελ έρεη ζηνηρεία αμηνιφγεζεο. Σα νλφκαηα δειψλνπλ απιψο φηη ν έλαο ηχπνο αλάδξαζεο ξπζκίδεη θαη ν
άιινο εληζρχεη. ήκεξα αλαγλσξίδεηαη φηη ηα δχν βαζηθά είδε αλάδξαζεο βξίζθνληαη
ζε φια ηα επίπεδα ησλ δσληαλψλ ζπζηεκάησλ, ζηελ εμέιημε ηεο νηθνινγίαο, ζηε ςπρνινγία ηεο θνηλσληθήο µαο αιιειεπίδξαζεο θιπ.
Φπζηθνί ή ηερλεηνί κεραληζκνί φπσο νη πξναλαθεξφκελνη, βαζίδνληαη φινη ηνπο ζε
δηαδηθαζίεο ή, αθξηβέζηεξα, βξφρνπο αλάδξαζεο. ε κηα ηέηνηα αιπζίδα ζπκβάλησλ,
ε έμνδνο ελφο απνηειέζκαηνο ζε έλα ζηάδην απνηειεί είζνδν γηα ην επφκελν ζηάδην
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θ.ν.θ. Οη βξφρνη αλάδξαζεο πνπ ζπλαληψληαη ζηε θχζε αιιά θαη ζηα αλζξψπηλα θαηαζθεπάζκαηα ελδέρεηαη λα είλαη απινί π.ρ., απνηεινχκελνη απφ δχν θφκβνπο έσο
θαη πνιχπινθνη, ζε βαζκφ πνπ θαλείο λα κελ κπνξεί λα πεη πνχ μεθηλά θαη πνχ ηειεηψλεη ν θχθινο, νχηε λα μερσξίζεη κε ζαθήλεηα φινπο ηνπο ελδηάκεζνπο θφκβνπο, απφ
ηνπο νπνίνπο δηέξρεηαη απηφο. Δάλ ην απνηέιεζκα ελφο βξφρνπ αλάδξαζεο είλαη εληζρπηηθφ, ηφηε κηιάκε γηα ζεηηθή αλάδξαζε. Αληίζεηα, εάλ ην απνηέιεζκα είλαη ξπζκηζηηθφ, εάλ δειαδή επαλαθέξεη ην ζχζηεκα ζε κηα θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο, ηφηε κηιάκε γηα αξλεηηθή αλάδξαζε.
Σφζν νη αξλεηηθνί φζν θαη νη ζεηηθνί θχθινη αλάδξαζεο απνηεινχλ παξαδείγκαηα
θπθιηθήο αηηηφηεηαο (circular causality).
Σν ζχκπαλ ηνπ Νεχησλα είλαη κηα ηεξάζηηα ππεξπνιχπινθε, νκνινγνπκέλσο κεραλή, ζηελ νπνία έρεη ζέζε κφλν ε γξακκηθή αηηηφηεηα. Σα γεγνλφηα μεδηπιψλνληαη ην
έλα κεηά ην άιιν, απφ ην παξειζφλ ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ.
Απνηειεί εηξσλεία ην γεγνλφο φηη ε ελίζρπζε θαη ε δηάδνζε ηεο λεπηψλεηαο αληίιεςεο ζηελ επηζηήκε θαη ζηνλ θαζεκεξηλφ ηξφπν ζθέςεο είλαη εθθξάζεηο ηεο θπθιηθήο
αηηηφηεηαο. Απφ ην 17ν αηψλα, θάζε επηζηεκνληθή αλαθάιπςε, θάζε επηηπρία ησλ
θπζηθψλ επηζηεκψλ, ελίζρπε ηελ πεπνίζεζε φηη γηα λα μεγπκλσζεί κπξνζηά ζηα κάηηα ησλ εξεπλεηψλ νιφθιεξνο ν ζπκπαληηθφο κεραληζκφο δελ ρξεηάδνληαλ παξά
ζθιεξή δνπιεηά θαη αθνζίσζε. Κάζε επηηπρία, ινηπφλ, είρε σο απνηέιεζκα πεξηζζφηεξνη επηζηήκνλεο λα αζπάδνληαη ηε κεραληζηηθή πξνζέγγηζε, γεγνλφο πνπ ζπλεπαγφηαλ ηελ ελδπλάκσζε ηεο λεπηψλεηαο ζέζεο.
Απφ ηελ αξρή ηεο θπβεξλεηηθήο ν Norbert Wiener είρε αληηιεθζεί φηη ε αλάδξαζε
είλαη κηα ζεκαληηθή έλλνηα γηα κνληεινπνίεζε φρη κφλν γηα ηνπο δψληεο νξγαληζκνχο
αιιά θαη γηα ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα, θαη πίζηεπε φηη ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα είλαη
νξγαλσκέλα φπσο ην άηνκν θαη ζπλδένληαη κε έλα ζχζηεκα επηθνηλσλίαο θαη απηφ
έρεη κηα δπλακηθή ζηελ νπνία ε θπθιηθή δηαδηθαζία αλάδξαζεο παίδεη έλα ζεκαληηθφ
ξφιν.
3.3

Ζ εμέιημε ηεο θπβεξλεηηθήο

Καηά ηε δηάξθεηα ην 1950 θαη 1960, ν Ross Ashby έγηλε ν θχξηνο ζεσξεηηθφο ηνπ θπβεξλεηηθνχ θηλήκαηνο271. αλ ηνλ ΜcCulνch, ν Ross Ashby ήηαλ λεπξνιφγνο, αιιά
πξνζρψξεζε πνιχ πεξηζζφηεξν απφ απηφλ, εμεξεπλψληαο ην λεπξηθφ ζχζηεκα θαη
θαηαζθεπάδνληαο θπβεξλεηηθά κνληέια ησλ λεπξσληθψλ δηαδηθαζηψλ272. ην βηβιίν
ηνπ, ρέδην γηα ηνλ Δγθέθαιν (Design for a Brain273), ν Ashby πξνζπάζεζε λα εξκελεχζεη ηελ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ εγθεθάινπ, ηελ ηθαλφηεηα ηεο κλήκεο
θαη άιια ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγθεθάινπ ζε κεραληζηηθνχο θαη ληεηεξκηληζηηθνχο φξνπο.
Έγξαθε: «ή κεραλή ή έλα δσληαλφ ζχζηεκα ζπκπεξηθέξεηαη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν
ηξφπν κηα δεδνκέλε ζηηγκή γηαηί ε θχζε ησλ θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ
επηηξέπνπλ θακία άιιε ζπκπεξηθνξά!.»
Δίλαη ζαθέο φηη ν Ashby ήηαλ πην Καξηεζηαλφο ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζηελ θπβεξλεηηθή απφ ηνλ Norbert Wiener, πνπ έθαλε ζαθή δηάθξηζε κεηαμχ ελφο κεραληζηηθνχ
κνληέινπ θαη ελφο κε- κεραληζηηθνχ κνληέινπ δψληνο νξγαληζκνχ.
Αλ κηα κεραλή δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά, είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα εληνπίζνπκε ην πξφβιεκα. Κάπνηνο θξίθνο ζηελ αιπζίδα αηηίαο-απνηειέζκαηνο ησλ ηκεκάησλ ζα έρεη
ζπάζεη. Βξίζθεηε ηνλ θξίθν θαη ηνλ επηζθεπάδεηε. Χζηφζν, φηαλ ην αλζξψπηλν ζψκα
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δελ ιεηηνπξγεί θαιά, ν γηαηξφο κπνξεί λα θάλεη κηα ζπγθεθξηκέλε δηάγλσζε, αιιά
ζηελ πξάμε ε «αηηία» γηα νπνηαδήπνηε δηαηάξαμε ηεο πγείαο καο είλαη πάληνηε πνιιαπιή, επεηδή έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο απνηειείηαη απφ εληππσζηαθφ αξηζκφ βξφρσλ αλάδξαζεο. Με απηνχο ηνπο βξφρνπο ησλ δσληαλψλ δνκψλ είλαη ζπλπθαζκέλεο
ε κεηαηξνπή ηξνθήο ζε ελέξγεηα, ε ζπζηνιή ησλ κπψλ, ε ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο
ηνπ ζψκαηνο, ε δηαθίλεζε ησλ νξκνλψλ θαη ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ, ε ιεηηνπξγία ησλ
αληαλαθιαζηηθψλ, φπσο ε δηαζηνιή ηεο ίξηδαο ηνπ νθζαικνχ ζην μαθληθφ ζθνηάδη, ή
ε επηηάρπλζε ηεο θαξδηάο ιφγσ ηεο παξνπζίαο θηλδχλνπ.
3.4

Απφ ηελ εηεξνλνκία ζηελ απηνλνκία ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ

Ζ δεθαεηία ηνπ 1960 ήηαλ θαζνξηζηηθή πεξίνδνο γηα ηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο. Πξίλ
δέθα ρξφληα πεξίπνπ ν Watson θαη ν Crick αλαθάιπςαλ ηε ρεκηθή δνκή ηνπ DNA,
πνπ είλαη ην θπζηθφ ππφβαζξν ησλ γνληδίσλ, ησλ γελεηηθψλ κνλάδσλ πνπ θαζνξίδνπλ
ηε ζχζηαζε, ηελ αλαπαξαγσγή θαη, ζπλεπψο, ηελ εμέιημε θάζε δσληαλνχ νξγαληζκνχ.
Ζ αλαθάιπςε ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηπιήο έιηθαο ηνπ DNA ελεξγνπνίεζε ηελ απνθξππηνγξάθεζε ηνπ γελεηηθνχ θψδηθα ηεο δσήο θαη ηνλ ρεηξηζκφ θαη επαλαπξνγξακκαηηζκφ ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ απφ ηνλ άλζξσπν.
Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ινηπφλ, γίλεηαη ε κνξηαθή επαλάζηαζε ζηηο βηνινγηθέο
επηζηήκεο θαη αιιάδεη ε ζεψξεζε ησλ έκβησλ νξγαληζκψλ. Ζ θαζνξηζηηθή απηή αιιαγή νλνκάζηεθε σο «θεληξηθφ δφγκα274» (central dogma).
Ήηαλ κηα ηεξάζηηα επηζηεκνινγηθή κεηαζηξνθή θαη ξηδηθή αιιαγή θιίκαθαο ζηε κειέηε ηεο δσήο θαη αλαδεηείηαη ην θπζηθφ ππφβαζξν θάζε δσηθήο νξγάλσζεο ζην ζηνηρεηψδεο επίπεδν ησλ κνξίσλ.
Ζ κνξηαθή βηνινγία κε ηηο ζεκαληηθέο αλαθαιχςεηο ηεο επηβάιιεη ηελ αλαγσγηθήαλαιπηηθή πξνζπέιαζε ζηελ εξκελεία ηεο δσήο, κεηαζέηνληαο ην πεδίν νξαηφηεηαο
ηεο βηνινγίαο απφ ην καθξνζθνπηθφ επίπεδν ησλ νξγαληζκψλ ζην κηθξνζθνπηθφ επίπεδν ηεο κνξηαθήο νξγάλσζήο ηνπο.
Γχν δεθαεηίεο εληαηηθήο κνξηαθήο αλάιπζεο θαίλεηαη λα έρνπλ επηιχζεη νξηζηηθά
απηφ πνπ κέρξη ρζεο απνηεινχζε ην κπζηήξην ηεο δσήο. Ζ κειέηε ηεο ρεκείαο ηεο
δσήο θαη ε αλαγσγή, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, θάζε δσηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηα γνλίδηα απνδεηθλχεηαη ε «βαζηιηθή νδφο» πνπ καο απνθαιχπηεη ηελ «ηειηθή αιήζεηα» ηνπ
κπζηεξίνπ ηεο δσήο.
Παξφια απηά, ε κνξηαθή βηνινγία δελ κειεηά ηα έκβηα φληα σο απιέο ρεκηθέο κεραλέο, αιιά, αληίζεηα, σο ππεξπνιχπινθα επηθνηλσληαθά/πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα. Με
άιια ιφγηα, ε ρεκεία ηεο δσήο, ρσξίο λα παξαβηάδεη ζην ειάρηζην ηνπο γλσζηνχο
θπζηθoρεκηθνχο λφκνπο, απνθηά ην πξαγκαηηθφ ηεο λφεκα γηα ηε κνξηαθή βηνινγία
κνλάρα σο πιηθφο θνξέαο ηεο βηνινγηθήο πιεξνθνξίαο.
πλεπψο, ην κπζηήξην ηεο δσήο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη άγλσζην θαη ζηε βηνινγία
παξνπζηάδνληαη δχν λέεο έλλνηεο:
α)απηέο ηεο πιεξνθνξίαο θαη
β)ηνπ ζπζηήκαηνο.
α) Ζ εηθφλα πνπ δηαγξάθεη ε κνξηαθή βηνινγία γηα ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ησλ
έκβησλ φλησλ είλαη απηή κηαο ζχλζεηεο ρεκηθήο κεραλήο εθνδηαζκέλεο κε έλα
«πξφγξακκα». Σν «πξφγξακκα» είλαη ελζσκαησκέλν ζην εζσηεξηθφ ησλ γνληδίσλ,
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δειαδή εγγεγξακκέλν ζηηο καθξηέο αιπζίδεο ηνπ DNA. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα έλα
«γελεηηθφ πξφγξακκα» ην νπνίν πεξηέρεη ην ζχλνιν ησλ γελεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ
θαζνξίδνπλ ηε δνκή, ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπκπεξηθνξά θάζε δσληαλνχ νξγαληζκνχ.
χκθσλα κ' απηή ηελ ππνβιεηηθή, αλ θαη θάπσο αζαθή, εηθφλα, ηα έκβηα ζπζηήκαηα
κνηάδνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν κε ηα ηερλεηά ζπζηήκαηα ησλ ππνινγηζηηθψλ κεραλψλ. πσο θαη νη ςεθηαθνί ππνινγηζηέο, ηα έκβηα φληα θαίλεηαη πσο δηαζέηνπλ
έλα ινγηζκηθφ θαη έλα πιηθφ ηκήκα. Σν ζχλνιν ησλ γνληδίσλ δελ είλαη παξά ην πξφγξακκα, ελψ ην θχηηαξν θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ απνηεινχλ ην πιηθφ ηκήκα ηεο πνιχπινθεο βηνινγηθήο κεραλήο. Δμάιινπ, είλαη θνηλφ κπζηηθφ φηη νη βαζηθέο έλλνηεο ηεο
κνξηαθήο βηνινγίαο -πιεξνθνξία, θψδηθαο, πξφγξακκα, θ.ιπ.- απνηεινχλ ελλνηνινγηθά δάλεηα απφ ηηο επηζηήκεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο θπβεξλεηηθήο.
β) ην πεξηζψξην ηεο κνξηαθήο θαη θπβεξλεηηθήο, ηε δεθαεηία ηνπ 1960 αξρίδεη λα
θαίλεηαη κηα λέα εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ελψ ελζσκαηψλεη ηηο λέεο επηζηεκνληθέο θαηαθηήζεηο, ακθηζβεηεί ξηδηθά ηελ αλαγσγηζηηθή-κεηαθπζηθή ηνπο επέλδπζε
θαη κεηαζέηεη ηελ πξνζνρή ηνπ απφ ηελ έλλνηα ηεο εηεξνλνκίαο ζηελ έλλνηα ηεο απηνλνκίαο ησλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ. Πξνθχπηεη, έηζη, επηηαθηηθά ην πξφβιεκα
ηεο κεηάβαζεο απφ ηε ζεσξία ησλ εηεξφλνκσλ ζπζηεκάησλ ζε κηα ζεσξία ησλ ζπζηεκάησλ ε απηνλνκία ησλ νπνίσλ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα.
ην πιαίζην ηεο θπβεξλεηηθήο απηφ ζα εθθξαζηεί κε ην πέξαζκα απφ ηε ζεσξία ησλ
απηναλαπαξαγφκελσλ κεραλψλ ηνπ J. vνn Neumann ζηε ζεσξία ησλ απηννξγαλνχκελσλ κεραλψλ ησλ Ζ. vνn Foerster θαη W.R. Ashby.
Σν πέξαζκα απηφ, απφ επηζηεκνινγηθή ζθνπηά, ηζνδπλακεί κε ηε κεηάβαζε απφ ηελ
πξψηε πεξίνδν ηεο θπβεξλεηηθήο (θπβεξλεηηθή πξψηεο ηάμεο), δειαδή ηελ θπβεξλεηηθή ησλ παξαηεξνχκελσλ ζπζηεκάησλ, ζηελ θπβεξλεηηθή ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ
(θπβεξλεηηθή δεχηεξεο ηάμεο), δειαδή ηελ θπβεξλεηηθή ησλ ζπζηεκάησλ πνπ παξαηεξνχλ.
3.5

Ζ θπβεξλεηηθή δεχηεξεο ηάμεο

ηηο δεθαεηίεο 1950 θαη 1960, ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηεο ε θπβεξλεηηθή ήηαλ εζηηαζκέλε αθελφο ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ απηνκάηνπ ειέγρνπ γηα ηερλνινγηθέο
ρξήζεηο θη αθεηέξνπ ζηε κειέηε ησλ εθαξκνγψλ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ζε δηάθνξεο
επηζηεκνληθέο πεξηνρέο (απφ ηα καζεκαηηθά σο ηελ θνηλσληνινγία). Σν 1970 θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο ηεο Ακεξηθαληθήο Δηαηξείαο Κπβεξλεηηθήο ζηελ Φηιαδέιθεηα, ν Heinz Von Foerster (1911- 2002), επερείξεζε λα μαλαζηξέςεη ηελ πξνζνρή ζηα αξρηθά ελδηαθέξνληα, πνπ είραλ νδεγήζεη ζηελ ζεκειίσζε ηεο θπβεξλεηηθήο275.
ηελ εξγαζία ηνπ, κε ηίηιν «Ζ Κπβεξλεηηθή ηεο Κπβεξλεηηθήο» (von Foerster, 1979),
έθαλε ηελ δηάθξηζε κεηαμχ ηεο θιαζηθήο θπβεξλεηηθήο, πνπ ηελ νλφκαζε ―θπβεξλεηηθή πξψηεο ηάμεο‖ θαη ηελ πεξηέγξαςε ζαλ ―θπβεξλεηηθή ησλ παξαηεξνχκελσλ
ζπζηεκάησλ,‖ απφ απηήλ πνπ νλφκαζε ―θπβεξλεηηθή δεπηέξαο ηάμεο‖ θαη ηελ πεξηέγξαςε ζαλ ―θπβεξλεηηθή ησλ ζπζηεκάησλ πνπ παξαηεξνχλ.‖ Μεξηθέο θνξέο, κε ηελ
ίδηα έθθξαζε (observing systems276 ), ν von Foerster ελλννχζε θαη ην ―παξαηεξψληαο
ηα ζπζηήκαηα,‖ δειαδή, ηελ πξάμε ηεο παξαηήξεζεο ησλ ζπζηεκάησλ277 (von Foerster, 1981 ).
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Ο φξνο θπβεξλεηηθή δεχηεξεο ηάμεο (κνληέξλα θπβεξλεηηθή) ρξεζηκνπνηήζεθε πξψηε θνξά απφ ηνλ Heinz von Foerster ηε δεθαεηία ηνπ 1970, γηα λα πεξηγξάςεη κηα λέα
ζρνιή επηζηεκνληθήο ζθέςεο, ε νπνία είρε νκνηφηεηεο αιιά θαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο
κε ηελ θιαζηθή θπβεξλεηηθή. Ζ λέα επηζηήκε μεπήδεζε κέζα απφ έξεπλεο ζηε βηνινγία θαη έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ παξαηεξεηήπαξαηεξνπκέλνπ, παξά ζην παξαηεξνχκελν (αληηθείκελν ή ππνθείκελν) απηφ θαζαπηφ. Μάιηζηα, ε αλαπηπζζφκελε ζρέζε πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο παξακέηξνπο ηνπ ππφ κειέηε ζπζηήκαηνο, αθνχ δηαθνξεηηθά ηα εμαγφκελα ζπκπεξάζκαηα
είλαη ειιηπή, εάλ φρη παξαπιαλεηηθά.
Ζ θπβεξλεηηθή δεπηέξαο ηάμεο είλαη ε θπβεξλεηηθή ηνπ παξαηεξεηή. Ο παξαηεξεηήο
έρεη ηνπο δηθνχο ηνπ ζθνπνχο θαη κέζσ ηεο παξαηήξεζεο γίλεηαη κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζπκκεηέρεη ζηηο δηεξγαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ εληφο ηνπ θαη θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν
επεξεάδεη ην ζχζηεκα λα πξνζνηθεησζεί ηνπο δηθνχο ηνπ ζθνπνχο.
ηαλ ε θπβεξλεηηθή δεπηέξαο ηάμεο αλαθέξεηαη ζε παξαηεξήζεηο πξψηεο ηάμεο, θάλεη κλεία ζηε δηάθξηζε ε νπνία πξαγκαηψλεηαη κε ην νλνκάηηζκα ησλ πξαγκάησλ θαη
θαηαζηάζεσλ ηνπ θφζκνπ. Δλψ, φηαλ αλαθέξεηαη ζηηο παξαηεξήζεηο δεπηέξαο ηάμεο,
ππαηλίζζεηαη ηηο παξαηεξήζεηο πνπ θάλνπλ νη παξαηεξεηέο γηα άιινπο παξαηεξεηέο
ή γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη ζρεηίδνληαη κε ην πψο παξαηεξνχλ ηα πξάγκαηα θαη ηηο
θαηαζηάζεηο ηνπ θφζκνπ ή κε ην γηαηί πξνβαίλνπλ, θάησ απφ δεδνκέλεο ζπλζήθεο, ζε
ζπγθεθξηκέλεο νλνκαηνζεζίεο.
Ζ παξαηήξεζε ηνπ παξαηεξεηή σζεί ζε λέα παξαηήξεζε θαη έηζη κπνξεί ε παξαηεξεζηαθή δηαδηθαζία λα αλαηξνθνδνηείηαη επ’ άπεηξνλ.
Δλψ ινηπφλ ε θπβεξλεηηθή πξψηεο ηάμεο έδηλε έκθαζε ζε κεραληζκνχο αξλεηηθήο
αλαηξνθνδφηεζεο, δειαδή, αλαηξνθνδφηεζεο γηα κείσζε ηεο απφθιηζεο, ε θπβεξλεηηθή δεπηέξαο ηάμεο ζηξάθεθε πξνο ηνπο κεραληζκνχο ηεο ζεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο
ή αλαηξνθνδφηεζεο γηα αχμεζε ηεο απφθιηζεο. ηελ πεξίπησζε ζεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο, θαζψο ε έμνδνο ηνπ ζπζηήκαηνο επηζηξέθεη ζηελ είζνδν, απμάλεηαη ε απφθιηζε απφ κηα ηηκή ζχγθξηζεο κε απνηέιεζκα λα απνζηαζεξνπνηείηαη ζπλερψο ε
θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, έηζη ψζηε απηφ είηε λα απνδνκείηαη θαη λα δηαιχεηαη
πιήξσο ή λα αλαδνκείηαη θαη λα αλαδηακνξθψλεηαη ζε κηα λέα θαηάζηαζε, φπσο γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κνξθνγέλεζεο.
Ζ κεγάιε ψζεζε γηα ηελ θπβεξλεηηθή δεπηέξαο ηάμεο πξνήιζε θπξίσο απφ ηελ βηνινγία θαη ηελ λεπξνθπζηνινγία. Βεβαίσο απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε βηνινγία δελ ρξεζηκνπνηεί θαζφινπ έλλνηεο ηεο θπβεξλεηηθήο πξψηεο ηάμεο: ε νκνηφζηαζε, γηα παξάδεηγκα, είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή έλλνηα ηεο βηνινγίαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα
λα εμεγεζνχλ δηάθνξεο δηεξγαζίεο, φπσο ην νξκνληθφ ηζνδχγην, ε δηαηήξεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο θιπ. κσο πνιιά βηνινγηθά θαηλφκελα, φπσο ε κνξθνγέλεζε, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε αλάπηπμε, κεηαβνιή θαη αλάδπζε, εξκελεχνληαη κέζσ ηεο θπβεξλεηηθήο δεπηέξαο ηάμεο.
Έηζη, γηα ηελ θπβεξλεηηθή δεχηεξεο ηάμεο ηα ζπζηήκαηα πξέπεη λα κειεηψληαη σο
νπζηαζηηθά απηφλνκεο απφ ηνλ παξαηεξεηή κνλάδεο, πνπ θαζνξίδνληαη απφ κηα εζσηεξηθή ζε απηά δπλακηθή, ζχκθσλα κε κηα ινγηθή φρη πιένλ αληηζηνίρεζεο αιιά ζπλνρήο. Καη αθξηβψο απηή ηνπο ε απηνλνκία επηβάιιεη ηε ξηδηθή επαλέληαμε ηνπ παξαηεξεηή κέζα ζηελ ίδηα ηνπ ηελ πεξηγξαθή ηέηνησλ ζπζηεκάησλ, κεηαζρεκαηίδνλ-
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ηαο έηζη απηέο ηηο πεξηγξαθηθέο έλλνηεο ζε δεχηεξεο ηάμεο έλλνηεο, δειαδή ζε έλλνηεο
απηναλαθνξηθέο ή απηνινγηθέο, Π.ρ. απηννξγάλσζε, απηνπαξαγσγή, απηνπνίεζε.
3.5.1 Σν Δξγαζηήξην Βηνινγηθήο Τπνινγηζηηθήο
Ζ θπβεξλεηηθή πξψηεο ηάμεο, ζην ζρέζε ηεο κε ηε βηνινγία θαη ηελ ςπρνινγία, είρε
επηθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ, ηελ ηειενλνκηθή, ζπκπεξηθνξά ησλ νξγαληζκψλ, φπσο ηε κειεηά ε θπζηνινγία, γηα ηνλ Ζeinz vνn Foerster θαη ηνπο ζπλεξγάηεο
ηνπ ζην BCL, (Biological Computer Laboratory278), πνπ ίδξπζε ην 1957 ν Heinz Von
Foerster ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Illinois, είλαη αλαγθαία ε επαλεξκελεία ησλ δσηθψλ
ζπζηεκάησλ σο απηφλνκσλ ζπζηεκάησλ, πνπ θαηαθέξλνπλ λα δηαηεξνχλ αθέξαηε
ηελ νξγαλσηηθή ηνπο ηαπηφηεηα (απηνλνκία) κέζα ζε ερζξηθφ θαη αθηιφμελν πεξηβάιινλ θαη απηφ ην πεηπραίλνπλ κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ. Χζηφζν, ε έλλνηα ηνπ ππνινγηζκνχ θαη ησλ έκβησλ φλησλ σο ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ δελ πξέπεη λα γίλεη
θαηαλνεηή κε ηε ζπλεζηζκέλε αξηζκεηηθή ζεκαζία ηεο, αιιά, σο κηα δηεξγαζία κεηαζρεκαηηζκνχ θαη αλαδηάηαμεο ηφζν ησλ θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ φζν θαη ησλ αθεξεκέλσλ ζπκβφισλ ηνπο. Ζ ηδέα απηή, κεηαμχ άιισλ ζα γλσξίζεη ηδηαίηεξε αλάπηπμε
ηα επφκελα ρξφληα κε ηε γλσζηαθή επηζηήκε θαη ηελ ηερλεηή λνεκνζχλε.
Σν θέληξν ησλ λέσλ ζεσξεηηθψλ εμειίμεσλ ηεο θπβεξλεηηθήο δεπηέξαο ηάμεο ήηαλ ην
Δξγαζηήξην Βηνινγηθήο Τπνινγηζηηθήο. Σν εξγαζηήξην απηφ πξνψζεζε ηηο πην πξνρσξεκέλεο ηδέεο πάλσ ζηελ απηφ-νξγάλσζε θαη ηελ απηνλνκία ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ. χκθσλα κε ηηο ηδέεο απηέο, ε νξγαλσηηθή απηνλνκία ησλ δσηθψλ ζπζηεκάησλ
επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ, γηα κηα ηεξάζηηα δηαδηθαζία απηφππνινγηζκνχ, γηαηί αλαπηχζζεηαη κηα βηνινγηθή ππνινγηζηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ:
Α) παξάγεη ηελ δνκή ηνπ έκβηνπ νξγαληζκνχ
Β) ζπκβάιιεη ζηελ δηαηήξεζε ηεο χπαξμήο ηεο θαη ηεο νξγαλσηηθήο ηεο ηαπηφηεηαο
κέζα ζηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Αθξηβψο κέζα ζηελ έλλνηα ηνπ ππνινγηζκνχ, θαηά ηνλ λνn Foerster, αξρίδεη λα απνθηά λφεκα ε ηδέα ηεο δσήο σο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κηα ηεξάζηηα δηαδηθαζία απηνυπνινγηζκνχ: έλα δσληαλφ ζχζηεκα, αληίζεηα κε φηη ζπκβαίλεη ζε έλα ηερλεηφ ζχζηεκα, ππνινγίδεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ ίδηα ηνπ ηελ επηβίσζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν αλαδχεηαη ε ηδέα ηνπ έκβηνπ φληνο σο βηνινγηθήο ππνινγηζηηθήο κεραλήο πνπ απηφ-νξγαλψλεηαη. Γειαδή κηιάκε γηα απηνυπνινγηζκφ ηφζν επεηδή ε ίδηα ε δνκή θαη χπαξμε θάζε δσληαλνχ ζπζηήκαηνο δηαηεξείηαη ράξε ζηνλ ππνινγηζκφ φζν θαη επεηδή ηε δνκή ηνπ νξγαληζκνχ ηελ παξάγεη αθξηβψο ε ίδηα ε ππνινγηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ ηα έκβηα ζπζηήκαηα παξάγνπλ
ηελ ππνινγηζηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη λα ππάξρνπλ σο έκβηα ζπζηήκαηα θαη ε δνκή θάζε νξγαληζκνχ γελλά ηνλ ππνινγηζκφ ελψ ηαπηφρξνλα πξνθχπηεη
απφ απηφλ.
κσο απηέο νη ηδέεο ηνπ απηφ-ππνινγηζκνχ, ηεο απηφ-παξαγσγήο, ηεο απηνπνίεζεο,
κε ιίγα ιφγηα νη ζεσξεηηθέο θαηεγνξίεο πνπ επηρεηξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ έλλνηα
ηεο δσηθήο απηνλνκίαο δελ αλαδχζεθαλ μαθληθά.
Ο Ζeinz λνn Foerster θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ ζην Δξγαζηήξην Βηνινγηθήο Τπνινγηζηηθήο ζα πξνζεγγίζνπλ ηελ ηδέα ηεο απηφ-νξγάλσζεο απφ ηε ζθνπηά ηεο πιεξνθνξηθήο
θαη ηεο θπβεξλεηηθήο κέζα απφ ηελ επέθηαζε ηεο θπβεξλεηηθήο ηεο πξψηεο πεξηφδνπ279.
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πκπαξαζκαηηθά νη πξνεγνχκελεο ζεσξήζεηο θαζνξίδνπλ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ
νξγάλσζε ησλ δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δπν θπβεξλεηηθψλ.
ηελ θπβεξλεηηθή πξψηεο ηάμεο, ηα ζπζηήκαηα ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ εηεξφλνκεο
κνλάδεο, πνπ αιιειεπηδξνχλ κε κηα αλαπαξαζηαζηαθή ινγηθή αληηζηνηρίζεσλ.
Αληίζεηα, ηα ζπζηήκαηα ηεο θπβεξλεηηθήο δεπηέξαο ηάμεο ζπγθξνηνχλ απηφλνκεο
κνλάδεο θαη θαζνξίδνληαη απφ κηα εζσηεξηθή ζε απηά δπλακηθή, ζχκθσλα κε κηα ινγηθή φρη αλαπαξάζηαζεο αιιά ζπλνρήο. Δπνκέλσο, ηα ζπζηήκαηα απηά έρνπλ κηα
δηθή ηνπο θιεηζηή νξγάλσζε θαη ζπγθξφηεζε ζπλνρήο, είλαη, δειαδή, απηφνξγαλσκέλα θαη, ζηνλ βαζκφ πνπ ελζσκαηψλεηαη θαη ε ίδηα ε πξάμε ηεο παξαηήξεζεο κέζα ζηελ πεξηγξαθή ηνπο, γίλνληαη απηφ-πνηεηηθά θαη απηφ-αλαθεξφκελα.
3.5.2 Ζ ζεσξία ηεο απηνπνίεζεο
Ζ δηακφξθσζε ηεο ζεσξίαο ηεο απηνπνίεζεο γηα βηνινγηθά θαη γλσζηαθά ζπζηήκαηα
έρεη ζπληειεζζεί κε ην έξγν ησλ Humberto Maturana θαη Francisco Varela, νη νπνίνη
πξνρψξεζαλ ηελ ινγηθή ηεο θπβεξλεηηθήο δεπηέξαο ηάμεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
αλάπηπμεο κηαο ξηδνζπαζηηθήο επηζηεκνινγίαο, πνπ απέξξηπηε ηελ παξαδνζηαθή αηηηφηεηα. χκθσλα κε ηελ ινγηθή απηή, έλα γεγνλφο δελ πξνθαιεί απιψο θάπνην άιιν,
αιιά κάιινλ απνηειεί ηελ αηηία γηα λα ελεξγνπνηεζνχλ θάπνηα απνηειέζκαηα κέζα
ζηελ απηφ-νξγαλσηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.
Οη Maturana θαη Varela φξηζαλ έλα απην-νξγαλσκέλν ζχζηεκα ζαλ κηα ζχλζεηε ελφηεηα: ε νξγαλσηηθή ζπλνρή ηεο δνκήο εμαζθαιίδεη ηελ ελφηεηα, πνπ είλαη ζχλζεηε,
γηαηί ην ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ζπζηαηηθά ζηνηρεία, ησλ νπνίσλ νη κεηαμχ ηνπο
ζρέζεηο, αιιά θαη κε άιια ζπζηήκαηα, ζπγθξνηνχλ ηελ νξγαλσηηθή ηαπηφηεηα, πνπ
νξίδεη ην ζχζηεκα. Έηζη, ηα έκβηα ζπζηήκαηα δηαθξίλνληαη απφ ηελ δηθή ηνπο νξγάλσζε, πνπ είλαη κηα απην-αλαθνξηθή νξγάλσζε, αθνχ ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
είλαη ην φηη ηα ζπζηήκαηα απηά απνηεινχλ ηα πξντφληα ηεο ίδηαο ηνπο ηεο νξγάλσζεο. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα κηα θιεηζηή νξγάλσζε, πνπ παξάγεη θαη ηα ζπζηαηηθά
ηεο ζηνηρεία θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ απηνλνκία ηεο.
Καη γηα απηφ ην ιφγν, ηα έκβηα ζπζηήκαηα απνηεινχλ, θαηά ηνπο Maturana θαη
Varela, «απηνπνηεηηθέο κεραλέο», ελψ ηα ππφινηπα νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα δελ είλαη
παξά «εηεξνπνηεηηθέο κεραλέο», φηαλ ηα πξντφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη δηαθνξεηηθά θη εληειψο αλεμάξηεηα απφ ηηο ίδηεο.
Δμάιινπ, αλ θαη νη ζεηηθνί βξφρνη αλάδξαζεο είραλ παξαηεξεζεί ζηα πιαίζηα κειεηψλ ηεο θιαζηθήο θπβεξλεηηθήο, ε κνληέξλα ηνχο έδσζε ηελ πξέπνπζα πξνζνρή.
Απηφ ήηαλ θπζηθφ, αθνχ είρε ηηο ξίδεο ηεο ζηε βηνινγία, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ε ζεηηθή
αλάδξαζε ζπρλά νδεγεί ζηε κνξθνγέλεζε.
Ζ θπβεξλεηηθή δεχηεξεο ηάμεο αζρνιείηαη θπξίσο κε ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο
θαη φρη κε ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ γηα ηερλνινγηθά θαηαζθεπάζκαηα. Δμεηάδνληαη νξγαληζκνί απινί, φπσο, π.ρ., ηα θχηηαξα, έσο θαη πνιπζχλζεηνη, φπσο ν
ίδηνο ν άλζξσπνο θαη νη θνηλσλίεο ηνπ. Σα έκβηα ζπζηήκαηα, δειαδή νη νξγαλψζεηο ή
ζπλαζξνίζεηο απινχζηεξσλ, δψλησλ νξγαληζκψλ, αζρέησο ηνπ πφζν πξσηφγνλα ή
επηηεδεπκέλα είλαη, δηαζέηνπλ, έσο έλα βαζκφ, «βνχιεζε» θαη έρνπλ ην ραξαθηεξηζ-
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ηηθφ απηφ πνπ νη Υηιηαλνί βηνιφγνη Humberto Maturana θαη Francisco Varela νλνκάδνπλ απηνπνίεζε ή, αιιηψο, απηναλαπαξαγσγηθέο ηθαλφηεηεο. Γελ αλαπαξάγνληαη
κφλν, δεκηνπξγνχλ αθφκα θαη δηθά ηνπο κέξε, ρξεζηκνπνηψληαο ζπζηαηηθά ηνπ ίδηνπ
ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνπλ.
Με άιια ιφγηα, ηα έκβηα ζπζηήκαηα είλαη νξγαλσηηθά θιεηζηά, αιιά πιεξνθνξηαθά
αλνηρηά. Χο απνηέιεζκα, ηα ζπζηήκαηα απηά είλαη πνιχ πην δχζθνιν λα ειεγρζνχλ,
αθνχ νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ην πεξηβάιινλ είλαη θαηά πνιχ δπζθνιφηεξν εάλ
φρη αδχλαην λα πξνβιεθζνχλ, εθηφο ίζσο απφ κηα, δχν θηλήζεηο κπξνζηά.
Γηα ην ιφγν απηφ, ε θπβεξλεηηθή δεχηεξεο ηάμεο δελ ελδηαθέξεηαη ηφζν γηα ηελ νδήγεζε θαη ηνλ έιεγρν, αιιά γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ πνπ νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ επίπεδσλ πνιππινθφηεηαο ζηα βηνινγηθά θαη ζηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα.
Ο Humberto Maturana ζεσξεί ηε γλψζε βηνινγηθφ θαηλφκελν. Γηα ην ιφγν απηφ
ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηνλ ίδην ηνλ παξαηεξεηή, θαζψο θαη ζηηο βηνινγηθέο βάζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ αληίιεςεο θαη απφθηεζεο ηεο γλψζεο.
Γηα ηνλ Francisco Varela, ε θπβεξλεηηθή πξψηεο ηάμεο αζρνιείηαη κε ειεγρφκελα
ζπζηήκαηα, ελψ ε θπβεξλεηηθή δεπηέξαο ηάμεο κε απηφλνκα ζπζηήκαηα280.
Δπίζεο, ν Umpleby πξφηεηλε αθφκε ηνπο παξαθάησ δπν ηχπνπο δηαθξίζεσλ. χκθσλα κε ηελ πξψηε δηάθξηζε ηνπ Umpleby, ε θπβεξλεηηθή πξψηεο ηάμεο αθνξά ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ελφο ζπζηήκαηνο, ελψ ε θπβεξλεηηθή δεπηέξαο ηάμεο αθνξά ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ παξαηεξεηνχ θαη ηνπ παξαηεξνπκέλνπ ζπζηήκαηνο281. Καη θαηά ηελ δεχηεξε δηάθξηζε ηνπ Umpleby, ε θπβεξλεηηθή
πξψηεο ηάμεο αληηζηνηρεί ζε ζεσξίεο θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ, ελψ ε θπβεξλεηηθή
δεπηέξαο ηάμεο αληηζηνηρεί ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηδεψλ θαη θνηλσλίαο.
H νξγαλσηηθή απηνλνκία ησλ έκβησλ δσηθψλ ζπζηεκάησλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ
ππνινγηζκνχ. Ή θαιχηεξα, πξφθεηηαη γηα κηα ηεξάζηηα δηαδηθαζία απηφ-ππνινγηζκνχ,
γηαηί αλαπηχζζεηαη κηα βηνινγηθή ππνινγηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία αθελφο παξάγεη ηελ δνκή ηνπ έκβηνπ νξγαληζκνχ θη αθεηέξνπ ζπκβάιιεη ζηελ δηαηήξεζε ηεο
χπαξμήο ηεο θαη ηεο νξγαλσηηθήο ηεο ηαπηφηεηαο κέζα ζηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο ηνπ
πεξηβάιινληνο.
Οη πξνεγνχκελεο κεηαηνπίζεηο πξνδίλνπλ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ νξγάλσζε ησλ
δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δπν θπβεξλεηηθψλ. ηελ θπβεξλεηηθή πξψηεο ηάμεο,
ηα ζπζηήκαηα ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ εηεξφλνκεο κνλάδεο, πνπ αιιειεπηδξνχλ κε κηα
αλαπαξαζηαζηαθή ινγηθή αληηζηνηρήζεσλ. Αληίζεηα, ηα ζπζηήκαηα ηεο θπβεξλεηηθήο δεπηέξαο ηάμεο ζπγθξνηνχλ απηφλνκεο κνλάδεο θαη θαζνξίδνληαη απφ κηα εζσηεξηθή ζ’ απηά δπλακηθή, ζχκθσλα κε κηα ινγηθή φρη αλαπαξάζηαζεο αιιά ζπλνρήο.
Δπνκέλσο, ηα ζπζηήκαηα απηά έρνπλ κηα δηθή ηνπο θιεηζηή νξγάλσζε θαη ζπγθξφηεζε ζπλνρήο, είλαη, δειαδή, απηφ-νξγαλσκέλα θαη, ζηνλ βαζκφ πνπ ελζσκαηψλεηαη
θη ε ίδηα ε πξάμε ηεο παξαηήξεζεο κέζα ζηελ πεξηγξαθή ηνπο, γίλνληαη απηφπνηεηηθά θαη απηφ-αλαθεξφκελα.
Δμάιινπ, αλ θαη νη ζεηηθνί βξφρνη αλάδξαζεο είραλ παξαηεξεζεί ζηα πιαίζηα κειεηψλ ηεο θιαζηθήο θπβεξλεηηθήο, ε κνληέξλα ηνχο έδσζε ηελ πξέπνπζα πξνζνρή. Απηφ ήηαλ θπζηθφ, αθνχ είρε ηηο ξίδεο ηεο ζηε βηνινγία, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ε ζεηηθή
αλάδξαζε ζπρλά νδεγεί ζηε κνξθνγέλεζε. Ζ κνληέξλα θπβεξλεηηθή αζρνιείηαη θπξίσο κε ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο θαη φρη κε ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ
γηα ηερλνινγηθά θαηαζθεπάζκαηα. Δμεηάδνληαη νξγαληζκνί απινί, φπσο, π.ρ., ηα θχη-
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ηαξα, έσο θαη πνιπζχλζεηνη, φπσο ν ίδηνο ν άλζξσπνο θαη νη θνηλσλίεο ηνπ. Σα δσληαλά ζπζηήκαηα, δειαδή νη νξγαλψζεηο ή ζπλαζξνίζεηο απινχζηεξσλ, δψλησλ νξγαληζκψλ, αζρέησο ηνπ πφζν πξσηφγνλα ή επηηεδεπκέλα είλαη, δηαζέηνπλ, έσο έλα βαζκφ, «βνχιεζε». Δπηδεηθλχνπλ απηφ πνπ νη Υηιηαλνί βηνιφγνη Οπκπέξην Μαηνπξάλα
(Humberto Maturana) θαη Φξαλζίζθν Βαξέια (Francisco Varela) νλνκάδνπλ απηνπνίεζε ή, αιιηψο, απηναλαπαξαγσγηθέο ηθαλφηεηεο. Γελ αλαπαξάγνληαη κφλν, αιιά νπνηεδήπνηε ππάξρεη αλάγθε δεκηνπξγνχλ αθφκα θαη δηθά ηνπο κέξε, ρξεζηκνπνηψληαο ζπζηαηηθά ηνπ ίδηνπ ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνπλ. Με άιια ιφγηα, ηα δσληαλά ζπζηήκαηα είλαη νξγαλσηηθά θιεηζηά, αιιά πιεξνθνξηαθά αλνηρηά. Χο απνηέιεζκα, ηα ζπζηήκαηα απηά είλαη πνιχ πην δχζθνιν λα ειεγρζνχλ, αθνχ νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ην πεξηβάιινλ είλαη θαηά πνιχ δπζθνιφηεξν εάλ φρη αδχλαην λα
πξνβιεθζνχλ, εθηφο ίζσο απφ κηα, δχν θηλήζεηο κπξνζηά. Γηα ην ιφγν απηφ, ε θπβεξλεηηθή δεχηεξεο ηάμεο δελ ελδηαθέξεηαη ηφζν γηα ηελ νδήγεζε θαη ηνλ έιεγρν, αιιά
γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ πνπ νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ επίπεδσλ πνιππινθφηεηαο ζηα βηνινγηθά θαη ζηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα.
Αλ θαη ζηα κέιε ηεο ζρνιήο ηεο θιαζηθήο θπβεξλεηηθήο ζπγθαηαιέγνληαλ ζπνπδαίνη
βηνιφγνη, φπσο ν von Bertalanffy, έλαο εθ ησλ ηδξπηψλ ηεο Γεληθήο Θεσξίαο πζηεκάησλ, ε κνληέξλα θπβεξλεηηθή νθείιεη ηελ «νξκή» ηεο ζηε βηνινγία θαη ζηε λεπξνθπζηνινγία. Πάλησο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε βηνινγία ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκε
θαη ζήκεξα ζεκαληηθέο έλλνηεο ηεο θιαζηθήο θπβεξλεηηθήο. Ζ νκνηφζηαζε, γηα παξάδεηγκα, απνηειεί κηα ζεκαληηθή βηνινγηθή έλλνηα γηα ηελ εμήγεζε δηαθνξεηηθψλ
δηαδηθαζηψλ, φπσο ε νξκνληθή ηζνξξνπία, ε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ελφο νξγαληζκνχ θ.ά. Χζηφζν, πνιιά βηνινγηθά θαηλφκελα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αλάπηπμε, ηε κεηαβνιή θαη ηελ αλάδπζε ηδηνηήησλ, επηδέρνληαη εμήγεζε κφλν κε ρξήζε
ελλνηψλ ηεο κνληέξλαο θπβεξλεηηθήο. Ο Μαηνπξάλα, ζεσξεί ηε γλψζε βηνινγηθφ θαηλφκελν. Γηα ην ιφγν απηφ ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηνλ ίδην ηνλ παξαηεξεηή, θαζψο θαη ζηηο βηνινγηθέο βάζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ αληίιεςεο θαη απφθηεζεο ηεο γλψζεο. ηα πιαίζηα ηεο επηζηεκνινγίαο, εμάιινπ, ε κνληέξλα θπβεξλεηηθή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κειέηε ηεο θχζεο ηεο γλψζεο, ηεο γιψζζαο, ηεο λφεζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο.
Ζ θπβεξλεηηθή δεχηεξεο ηάμεο κνηξάδεηαη νξηζκέλεο αξρέο κε ηε λεπηψλεηα πξνζέγγηζε ζηελ επηζηήκε, φπσο, π.ρ., ε αλάγθε λα δηαρσξίδεηαη ην επηζηεκνληθφ απφ ην κε
επηζηεκνληθφ, δηά ηεο κεζφδνπ ηεο πεηξακαηηθήο επαιήζεπζεο. Έρεη φκσο θαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο, αθνχ δελ δέρεηαη φηη ηα παξαηεξνχκελα είλαη αλεμάξηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηδηαίηεξσλ γλσξηζκάησλ ησλ παξαηεξεηψλ. Ο θηιφζνθνο ηεο θπβεξλεηηθήο Ernst von Glasersfeld δηεηχπσζε ηελ άπνςε φηη θάζε άηνκν θαηαζθεπάδεη ηε
δηθή ηνπ εηθφλα γηα ηνλ θφζκν, ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ εκπεηξίεο.
3.6

Οη βξφρνη αλάδξαζεο

Οη βξφρνη αξλεηηθήο αλάδξαζεο ξπζκίδνπλ ελψ νη βξφρνη ζεηηθήο αλάδξαζεο εληζρχνπλ. Μπξηάδεο βξφρνη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε ε εζσηεξηθή
νξγάλσζε ελφο νξγαληζκνχ λα κπνξεί ζπλερψο λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο
ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Μηα κεραλή κπνξεί λα απνζπλαξκνινγεζεί πιήξσο ζηα ηκήκαηά ηεο θαη λα μαλαζπλαξκνινγεζεί ψζηε λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά, απηφ φκσο είλαη
αδχλαην λα γίλεη ζε κηα δσληαλή νληφηεηα. Αλ ραζεί έλα ιεηηνπξγηθφ ηκήκα κηαο κεραλήο, ε κεραλή ζηακαηά. Αλ, φκσο, ραζεί έλα ιεηηνπξγηθφ ηκήκα θάπνηνπ δσληαλνχ
νξγαληζκνχ, ν νξγαληζκφο ελδέρεηαη λα αλαπιεξψζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρακέλνπ
ηκήκαηνο κέζσ ησλ βξφρσλ αλάδξαζεο πνπ δηαζέηεη θαη λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη.
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Σέινο, κηα κεραλή κεηαηξέπεη θαχζηκν πιηθφ ζε ζεξκφηεηα θαη θίλεζε, αιιά δελ
κπνξεί λα κεηαηξέςεη θαχζηκν πιηθφ ζηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηφ, φπσο θάλεη έλαο νξγαληζκφο κέζσ ησλ αλαδξάζεψλ ηνπ.
Τπάξρνπλ έλλνηεο, πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ επηζηεκφλσλ
ζην επηζηεκνληθφ πεδίν, φπσο νη επηζηήκνλεο ηεο ζεξκνδπλακηθήο βηνιφγνη θαη άιινη, θαη εμειίρζεθαλ ζε κηα γιψζζα θαη ζε κία ζεκεηνινγία. Έηζη ζα πξέπεη λα δνχκε
φηη νη έλλνηεο ηεο ηάμεο, ηεο αηαμίαο θαη ηεο νξγάλσζεο είλαη ελλνηνινγηθά ζπλδεδεκέλεο κε κηα γεληθφηεξε έλλνηα ηνπ ππνινγηζκνχ.
3.7

Θεξκνδπλακηθή ησλ κε αληηζηξεπηψλ δηαδηθαζηψλ

Σελ ίδηα πεξίπνπ επνρή έξρεηαη κηα άιιε αλαθάιπςε ζην ρψξν ηεο θπζηθήο, κε ην
έξγν ηνπ Ilya, Viscount Prigogine (1917 – 2003) θαη ηνπ Aharon Katzir (Aharon
Katzir-Katchalsky282) (1914- 1972) πάλσ ζηε ζεξκνδπλακηθή ησλ κε αληηζηξεπηψλ
δηαδηθαζηψλ.
Οη κε αληηζηξεπηέο δηαδηθαζίεο, ζε ζπλζήθεο καθξηά απφ ηε ζεξκνδπλακηθή ηζνξξνπία, παξνπζηάδνπλ ηελ εθπιεθηηθή ηθαλφηεηα λα ζπγθξνηνχλ απζφξκεηα νξγαλσκέλεο δνκέο πνπ ν Prigogine ζα ηηο νλνκάζεη δνκέο δηαζθνξπηζκνχ ή δηαζπνξάο (dissipative structures)283. Ζ κειέηε ησλ δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ, ε λέα επηζηήκε ηνπ ράνπο, ε καζεκαηηθή ζεσξία ησλ θαηαζηξνθψλ, μεπεξλψληαο ηελ θιαζηθή επηζηήκε αλάκεζα ζηελ ηάμε θαη ηελ αηαμία θαη εηζάγνπλ ηελ πνιππινθφηεηα, ηελ απηννξγάλσζε, ηελ ελδερνκεληθφηεηα θαη ηε ρξνληθφηεηα κέζα ζηελ πην κχρηα δνκή ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, ζα πξνθαιέζνπλ ηε κεηακφξθσζε φρη κφλν ηεο εηθφλαο πνπ έρνπκε γηα
ηε θχζε, αιιά θαη ηεο εηθφλαο πνπ έρνπκε γηα ηελ ίδηα ηε θπζηθή επηζηήκε284.
Μηα αληίζεζε πνπ δηαπεξλά νιφθιεξε ηελ ηζηνξία ηεο απηννξγάλσζεο απνηειεί ε
δηάθξηζε αλάκεζα ζε δχν δηαθνξεηηθέο ινγηθέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο:
Α) Ζ αλαγλψξηζε ησλ θαλφλσλ νξγάλσζεο σο εζσηεξηθψλ ζην ζχζηεκα πνπ έηζη
θαίλεηαη λα είλαη, απφ νξγαλσζηαθή άπνςε, θιεηζηφ.
Β) Ζ αλαγλψξηζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ππάξρεη κηα νπηηθή γσλία εμσηεξηθή ζην ζχζηεκα, φπσο είλαη ε πεξίπησζε ηνπ παξαηεξεηή πνπ κειεηά ην ζχζηεκα. Απφ ηε δεχηεξε
νπηηθή γσλία, ην ζχζηεκα νθείιεη λα είλαη αλνηρηφ. Ζ αλαγλψξηζε ηεο νξγαλσζηαθήο
θιεηζηφηεηαο νδεγεί ζηελ ηδέα ηεο απηνλνκίαο ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ.
Σν πξφβιεκα ηεο δσήο, θαηά ηνλ vνn Foerster, γίλεηαη πξφβιεκα ηνπ ππνινγηζκνχ
ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ζπληεξνχλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ έκβηνπ ζπζηήκαηνο.
Οη Maturana θαη Varela ζα αλαπηχμνπλ απηή ηελ πξνβιεκαηηθή κε ηηο επηζηεκνινγηθέο ηεο ζπλέπεηεο. Ο Maturana ζα εξγαζηεί γηα έλα ρξφλν, ην 1963, ζην BCL θαη ην
ίδην ζα θάλεη αξγφηεξα θαη ν Varela. Απφ απηή ηελ άπνςε, ινηπφλ, ε απηνπνηεηηθή
ζεσξία ηνπο πξέπεη λα ζεσξείηαη σο ην απνηέιεζκα ησλ βηνινγηθψλ ηνπο εξεπλψλ κε
ηελ θπβεξλεηηθή δεχηεξεο ηάμεο ηνπ BCL.
Αθξηβψο κέζα ζηα πιαίζηα απηήο ηεο ζεσξεηηθήο παξάδνζεο αλαδχζεθε ε ηδέα κηαο
ζπκπιεξσκαηηθήο πιένλ θαη φρη αληαγσληζηηθήο πξνζπέιαζεο ησλ ελλνηψλ ηεο θιεηζηφηεηαο θαη ηεο αλνηθηφηεηαο ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ.
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3.8

Ζ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ

χκθσλα κε ην Λεμηθφ ηεο Ομθφξδεο κε ηνλ φξν ρξφλνο ελλνείηαη "ε αθαζφξηζηε
θίλεζε ηεο χπαξμεο θαη ησλ γεγνλφησλ ζην παξειζφλ, ην παξφλ, θαη ην κέιινλ, ζεσξνχκελε σο ζχλνιν".
Γεληθά Υξφλνο ραξαθηεξίδεηαη ε αθξηβήο κέηξεζε κηαο δηαδηθαζίαο απφ ην παξειζφλ
ζην κέιινλ. Κάζε θπζηθφ θαηλφκελν π.ρ. κηα πηψζε αληηθεηκέλνπ ζην έδαθνο εμειίζζεηαη ζηελ έλλνηα ηεο νξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Ο ρξφλνο κεηξάηαη ζε κνλάδεο φπσο ην δεπηεξφιεπην θαη κε εηδηθά φξγαλα ηα ρξνλφκεηξα π.ρ. ξνιφη. Οη θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο απνδεηθλχνπλ πσο ν ρξφλνο "θπιάεη" κε ηνλ ίδην πάληα ξπζκφ θαη
κφλν πξνο κηα θαηεχζπλζε - απφ ην παξειζφλ πξνο ην κέιινλ. Ζ θίλεζε γεληθφηεξα
νχηε κπνξεί λα δηαθνπεί αιιά θαη νχηε λα αληηζηξαθεί ζηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ. Παξά
ηαχηα, φπσο εμεγεί ε εηδηθή ζεσξία ηεο ζρεηηθφηεηαο, απηή ε θίλεζε κπνξεί λα επηβξαδπλζεί κε αζχιιεπηα κεγάιεο ηαρχηεηεο.
Έλαο άιινο ζηεξεφηππνο νξηζκφο γηα ηνλ ρξφλν είλαη "έλα κε ρσξηθφ γξακκηθφ ζπλερέο ζην νπνίν ηα γεγνλφηα ζπκβαίλνπλ κε εκθαλψο κε αλαζηξέςηκε ηάμε". Πξφθεηηαη γηα κείδνλα έλλνηα ε νπνία ιεηηνπξγεί ηφζν σο ζεκειηψδεο νληφηεηα, φζν θαη σο
ζχζηεκα κέηξεζεο. Με ηνλ ρξφλν αζρνιήζεθε ηφζν ε θηινζνθία φζν θαη ε επηζηήκε, δηακνξθψλνληαο ελίνηε αληηθαηηθέο απφςεηο γηα ην λφεκά ηνπ. Δπί ηεο νπζίαο νη
δηαθνξνπνηήζεηο δελ αθνξνχλ ζηηο κνλάδεο κέηξεζεο ηνπ ρξφλνπ αιιά ζην αλ ν ρξφλνο σο νληφηεηα είλαη δπλαηφλ λα κεηξεζεί ή απνηειεί ηκήκα ηνπ κεηξεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ δπλακηθή ηεο δνκήο ηνπ ελφο ζπζηήκαηνο επηδξά άκεζα ζηελ κεηαβνιή ησλ
θαηαζηάζεψλ ηνπ.
ηελ θιαζζηθή επηζηήκε, ε έλλνηα ηεο κεηαβνιήο αλάγεηαη ζηε ζπλερή εμέιημε ηεο
ζέζεο ζην ρψξν ηνπ παξαηεξνπκέλνπ ζπζηήκαηνο. Ζ δνκή ηνπ ρψξνπ είλαη δεδνκέλε θαη γλσζηή πξηλ ηελ αιιαγή ηεο δπλακηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε κεηάβαζε απφ ηελ ζηαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ρψξνπ ζηελ δπλακηθή αλαπαξάζηαζε ηεο
αιιαγήο ή ηεο θίλεζεο εηζάγεη ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ.
Ο ρξόλνο ζηελ θιαζζηθή επηζηήκε είλαη κία γξακκηθή ζρέζε δηαδνρήο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ πξαγκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ ελόο ζπζηήκαηνο.
Πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπκε ηελ εμέιημε ελφο ζπζηήκαηνο δελ έρνπκε παξά λα απνδψζνπκε ην ζχλνιν ησλ θαηαζηάζεψλ ηνπ σο ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ.
Οηηδήπνηε κπνξεί θαλείο λα δηαλνεζεί είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηνλ ρξφλν, αθφκε θαη ε
πιήξεο ζεκαζία ησλ ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε. Αλ ζέινπκε λα θαηαλνήζνπκε φια
ηα θπζηθά θαη θνηλσληθά θαηλφκελα, δελ κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ
ρξφλνπ. Ο ρξφλνο θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν πνπ ζθεπηφκαζηε.
Οη ηδέεο απηέο έρνπλ εληειψο δηαθνξεηηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ λφεκα, εμαξηψληαη απφ ην
εάλ ε ζπγθεθξηκέλε «αζπλείδεηε» αλαθνξά είλαη ζηνλ ρξφλν πνπ ζηνρεχεη ζηελ κέγηζηε εληξνπία ή ζηελ κέγηζηε νξγάλσζε, είλαη ζε ζρέζε κε κία αηηηνινγηθή εμήγεζε
(εμσζνχκελε απφ ην παξειζφλ) ή ζε ζρέζε κε κία ηειηθή εμήγεζε (ειθπφκελε απφ ην
κέιινλ).
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Οη αληηζέζεηο απηέο ηζρπξνπνηνχληαη ζε αληηπαξαζέζεηο ληεηεξκηληζηψλ θαη ηειενινγηζηψλ, ή κεηαμχ πιηζηψλ θαη πλεπκαηηζηψλ, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ ην επίκαρν ζέκα είλαη απηφ ηεο εμέιημεο.
Σν λα μεθχγνπκε απφ ηελ θπιαθή ηνπ ρξφλνπ δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν. Μέζσ ησλ
αηζζήζεψλ καο πξνβάινπκε ζπλερψο ζηνλ ζχκπαλ ηελ έλλνηα ηνπ αηέξκνλνπ ρξφλνπ.
Αο κελ μερλάκε φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο λφκνπο ηεο θπζηθήο δελ είλαη παξά εξκελείεο πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ κέζσ ησλ καηηψλ θαη ησλ κπψλ καο θαη
θαηαρσξήζεθαλ ζηελ κλήκε καο.
Σν αλζξψπηλν κάηη αλαγλσξίδεη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο, αιιαγέο θαη θηλήζεηο αληηθεηκέλσλ.
Οη κχεο βνεζνχλ ηνλ άλζξσπν λα ζπζρεηηζηεί κε ην πεξηβάιινλ ηνπ κέζσ ηεο δχλακήο ηνπ.
Ζ κλήκε, ζπζζσξεχεη θαη ζπγθεληξψλεη ηνλ ρξφλν, ν νπνίνο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ ζπλείδεζή καο.
3.8.1 Οη ηέζζεξεηο δηαζηάζεηο
Σα γεγνλφηα πεξηγξάθνληαη ρξεζηκνπνηψληαο 4 δηαζηάζεηο: Σηο 3 ρσξηθέο πνπ δειψλνπλ ην πνχ ζπλέβε ην γεγνλφο θαη ηελ δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πφηε.
Απφ πνχ φκσο ήξζε ε ηδέα ηνπ πξηλ θαη ηνπ κεηά;
Ζ κλήκε θαη ε αλακνλή (πξνζδνθία) θαηαζθεπάδνπλ κία γξακκή πνπ ζπλδέεη ην παξειζφλ κε ην κέιινλ. Γλσξίδνπκε φηη κπνξνχκε λα δξάζνπκε ζην κέιινλ, αιιά φρη
ζην παξειζφλ. Απφ ηελ άιιε, έρνπκε πιήξε γλψζε ηνπ παξειζφληνο, ελψ ην κέιινλ
ην ραξαθηεξίδεη ε αβεβαηφηεηα.
3.8.2 Ζ αληίιεςε ηεο έλλνηαο ηνπ ρξφλνπ285
ηνπο ζεξκνδπλακηθνχο λφκνπο πνπ εηζήγαγαλ νη Carnot θαη Clausius, ν ρξφλνο έρεη
ηνλ θχξην ιφγν θαη φρη ν ρψξνο286.
Ζ εηζαγσγή θαηλνκέλσλ φπσο απηφ ηεο δηαζθφξπηζεο, ηεο ξνπήο πξνο ηελ αηαμία,
ηεο κεηαθνξάο ελέξγεηαο θαη γεληθφηεξα ησλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ θέξλνπλ ζην
πξνζθήλην ην ακεηάθιεην ηνπ ρξφλνπ.
Έηζη ην βέινο ηνπ ρξφλνπ ζηνρεχεη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε απηφ ηεο εληξνπίαο.
Ο Einstein, κε ηελ ζεσξία ηεο ζρεηηθφηεηαο, κίιεζε γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ ρψξνπ ζε
ρξφλν, δειαδή, ν ρξφλνο θαη ν ρψξνο είλαη ηζνδχλακνη. Έηζη, κπνξνχκε λα κηιάκε γηα
ρσξνρξνληθή ππφζηαζε ηνπ ζχκπαληνο.
Γηα ηνπο ζρεηηθηζηέο, ν ρξφλνο είλαη κία έθηαζε, φπσο αθξηβψο θαη ν ρψξνο. Γελ
κπνξνχκε πηα λα αλαθεξφκαζηε ζηνλ παγθφζκην ρξφλν θαη ζηνλ απφιπην ρψξν. Οη
ηδηφηεηεο ηνπ ρσξνρξφλνπ εμαξηψληαη απφ ηε ηαρχηεηα ηνπ θηλνχκελνπ αληηθεηκέλνπ.
Γηα ηαρχηεηεο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηελ ηαρχηεηα ηνπ θσηφο, ν ρσξφρξνλνο ζπζηέιιεηαη
γχξσ απφ ην θηλνχκελν αληηθείκελν.
κσο γηα ηνπο Bergson θαη Teilhard ε θαηεχζπλζε ηεο εμέιημεο είλαη ίδηα κε ηεο εληξνπίαο. Ο Bergson287 ππνζηεξίδεη φηη φιεο νη αλαιχζεηο καο, δείρλνπλ φηη ε δσή είλαη κία πξνζπάζεηα λα ππεξληθεζεί ην θαηλφκελν ηνπ ππνβηβαζκνχ ηεο χιεο288.
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Ο Teilhard289 κεηξάεη ηελ δηάξθεηα ηεο εμέιημεο απφ ην ζχλνιν ησλ κεηαηξνπψλ πνπ
νδήγεζαλ ηελ χιε, ηελ δσή θαη ηελ θνηλσλία ζε θαηαζηάζεηο κεγαιχηεξεο πνιππινθφηεηαο. Καηαιήγεη ιέγνληαο φηη είκαζηε ζε ζέζε λα παξαηεξήζνπκε φηη ε δσή εθδειψλεηαη σο ην αληίζεην ηεο εληξνπίαο. ε αληίζεζε κε ηελ εληξνπία, ε δσή είλαη ην
ππφδεηγκα ηεο κεζνδηθήο θαηαζθεπήο ελφο νξγαληζκνχ πνπ δηαξθψο κεγαιψλεη θαηά
ηνλ πην απίζαλν ηξφπν290.
Δπίζεο κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ ρξφλνπ γίλεηαη απφ ηνλ Costa de
Beauregard291 πνπ πξνηείλεη ηελ ηζνδπλακία ηεο αξλεηηθήο εληξνπίαο κε ηελ πιεξνθνξία θαη ππνζηεξίδεη φηη ε πιεξνθνξία είλαη ηάμε, νξγάλσζε θαη έιιεηςε πηζαλφηεηαο, δειαδή, ην αληίζεην ηεο εληξνπίαο, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ αηαμία, ηελ έιιεηςε νξγάλσζεο θαη ηελ πηζαλφηεηα292. Ζ εληξνπία θαηά κηα έλλνηα κεηξάεη ηελ έιιεηςε πιεξνθνξίαο ζε έλα ζχζηεκα. Κάζε πείξακα, κέηξεζε θαη ζπιινγή πιεξνθνξίαο
έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαηαλάισζε αξλεηηθήο εληξνπίαο απφ ην κπαιφ ηνπ παξαηεξεηή.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν αλζξψπηλνο λνπο, κπνξεί λα παξάγεη αξλεηηθή εληξνπία, απμάλνληαο ηελ νξγάλσζε, θαη ηελ πνζφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο ζην ζχζηεκα. Πρ δηαινγηζκφο, ζεηηθή ζθέςε θιπ.
Κάζε δσληαλφο νξγαληζκφο δέρεηαη πιεξνθνξία απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ, κέζσ θπκάησλ πεγψλ αθηηλνβνιίαο (θσο, ήρνο, ζεξκφηεηα). Οη δσληαλνί νξγαληζκνί πξνζαξκφδνληαη κε ζηαζεξφ ξπζκφ ζε απηέο ηηο πεγέο κέζσ ηεο παξαηήξεζεο.
«πλεπώο, θάζε παξαηεξεηήο αθνινπζεί αλαγθαζηηθά ηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ ζπκβαδίδνληαο κε ηα θαηλόκελα πνπ παξαηεξεί, ζπκβαδίδνληαο κε ηελ ηαπηόρξνλε αύμεζε θαη
ζπγθνκηδή πιεξνθνξίαο, ζπκβαδίδνληαο κε ηελ αύμεζε ηεο εληξνπίαο293.»
Με ηελ παξαγσγή θαηλνχξγηαο πιεξνθνξίαο, ε ζπλείδεζε ζπζζσξεχεη θάηη (δει. ην
θαηλφκελν ηεο απηφ-νξγάλσζεο) πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε απφ απηή ηνπ ρξφλνπ, ζε άιιε δηάζηαζε, απμάλνληαο ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ ζχκπαληνο. Τπνζηεξίδεη φηη εάλ θαλείο θηηάμεη κία γέθπξα κεηαμχ ηνπ αληηθεηκεληθνχ
θαη ηνπ ππνθεηκεληθνχ θφζκνπ, ηφηε ζηελ κία άθξε βξίζθεηαη ε αξλεηηθή εληξνπία
θαη ζηελ άιιε ε πιεξνθνξία αληίζηνηρα.
Ζ πιεξνθνξία κπνξεί λα κεηξεζεί πνζνηηθά, ρσξίο φκσο λα ιεθζεί ππφςε ην λφεκά
ηεο. Ζ αξλεηηθή εληξνπία είλαη εληειψο νπδέηεξε θαη αληηθεηκεληθή.
Σαμηδεχεη κέζα απφ ηα ηειεθσληθά θαιψδηα, ή βξίζθεηαη κέζα ζηνλ ππνινγηζηή, αιιά κπαίλεη θαη βγαίλεη ππφ κνξθή πιεξνθνξίαο κε λφεκα. Γηα ηνλ ελζπλείδεην, θάζε
πιεξνθνξία έρεη έλα δηαθνξεηηθφ λφεκα, κία ππνθεηκεληθή αμία. Σν κπαιφ, μερσξίδεη
πνιχ εχθνια αλάκεζα ζε κία πνιχ ζεκαληηθή πιεξνθνξία θαη ζε κία αζήκαληε, αλ
θαη ηα δχν είδε κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ (θαη λα κεηξεζνχλ πνζνηηθά) απφ ηνλ
ίδην αξηζκφ bits. Έηζη ζα κπνξνχζακε λα γεληθεχζνπκε ιέγνληαο φηη ε κεηάβαζε απφ
ηελ πιεξνθνξία ζηελ αξλεηηθή εληξνπία κέζσ παξαηήξεζεο ή δξάζεο, (δχν κε ζπκκεηξηθέο δηεξγαζίεο), είλαη ε κεηάβαζε απφ ην ππνθεηκεληθφ ζην αληηθεηκεληθφ.
Ζ ρξνλνθεληξηθή, θιαζζηθή επηζηήκε αξλείηαη λα δερηεί ηελ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα
ησλ δχν εηδψλ ηνπ ρξφλνπ: απηφλ ηεο παξαηήξεζεο πνπ θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αχμεζεο ηεο εληξνπίαο θαη απηφλ ηεο δεκηνπξγηθήο πξάμεο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο θαη θηλείηαη αληίζεηα απφ ηελ θαηεχζπλζε
ηεο ζπλείδεζεο.
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Έηζη, ε θιαζζηθή ινγηθή είλαη αζπκβίβαζηε, δέρεηαη κφλν αηηηψδεηο εμεγήζεηο, νη
νπνίεο ελδπλακψλνπλ ηελ ππνηηζέκελε χπαξμε αληηθεηκεληθφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα,
δελ ιακβάλεη ππφςε θαηλφκελα πνπ δελ εμειίζζνληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αχμεζεο ηεο εληξνπίαο, φπσο είλαη γεληθφηεξα ηα βηνινγηθά θαηλφκελα, θαη εηδηθφηεξα
ηα θαηλφκελα ηεο θαηεπζπληηθφηεηαο ζε ηειηθφ ζθνπφ, θαη ηα θαηλφκελα απηφνξγάλσζεο.
3.9

Σν θβαληηθφ θαηλφκελν

Ζ δηαπίζησζε φηη ηα ζπζηήκαηα δελ κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ αλαιπηηθά ήηαλ πεξηζζφηεξν εληππσζηαθή γηα ηε Φπζηθή παξά γηα ηε Βηνινγία. Απφ ηελ επνρή ηνπ Νεχησλα (1642-1727), νη θπζηθνί πίζηεπαλ αθξάδαληα φηη φια ηα θπζηθά θαηλφκελα
κπνξνχλ ηειηθά λα αλαρζνχλ ζηηο ηδηφηεηεο ησλ ιεγφκελσλ ζηνηρεησδψλ ζσκαηηδίσλ.
ηε δεθαεηία ηνπ 20, σζηφζν, ε θβαληηθή ζεσξία ηνπο αλάγθαζε λα δερηνχλ φηη ηα
αδηαίξεηα ζσκαηίδηα ηεο Κιαζηθήο Φπζηθήο δηαιχνληαη ζην ππναηνκηθφ επίπεδν ζε
θπκαηνεηδή πξφηππα (patterns) πηζαλνηήησλ. Καη ηα πξφηππα απηά δελ αλαπαξηζηνχλ
πηζαλφηεηεο αληηθεηκέλσλ, αιιά πηζαλφηεηεο αιιεινζπλδέζεσλ.
Σα ππναηνκηθά ζσκαηίδηα δελ λννχληαη σο κεκνλσκέλεο νληφηεηεο: κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ κφλνλ σο αιιεινζπλδέζεηο ή ζπζρεηηζκνί κεηαμχ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ
παξαηήξεζεο θαη κέηξεζεο. Με άιια ιφγηα, ηα ππναηνκηθά ζσκαηίδηα δελ είλαη «αληηθείκελα», αιιά αιιεινζπλδέζεηο κεηαμχ αληηθεηκέλσλ πνπ θαη απηά, κε ηε ζεηξά
ηνπο, είλαη αιιεινζπλδέζεηο κεηαμχ άιισλ αληηθεηκέλσλ θ.ν.θ. Απηφο είλαη ν ηξφπνο
ηεο Κβαληηθήο Φπζηθήο λα καο δείμεη φηη δελ κπνξνχκε λα απνζπλζέζνπκε ηνλ θφζκν ζε κεκνλσκέλα, απζχπαξθηα ζηνηρεηψδε αληηθείκελα. ζν ζηξέθνπκε ηελ πξνζνρή καο απφ ηα καθξνζθνπηθά αληηθείκελα ζηα άηνκα θαη ζηα ππναηνκηθά ζσκαηίδηα,
ε θχζε δελ καο δείρλεη κεκνλσκέλνπο δνκηθνχο ιίζνπο. Αληίζεηα, θαλεξψλεηαη σο
έλαο πνιχπινθνο ηζηφο απφ ζρέζεηο κεηαμχ δηαθφξσλ κεξψλ ελφο ελνπνηεκέλνπ φινπ.
ηε θβαληηθή ζεσξία, νη ζρέζεηο απηέο εθθξάδνληαη κε ρξήζε πηζαλνηήησλ θαη νη
πηζαλφηεηεο θαζνξίδνληαη απφ ηε δπλακηθή νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Δλψ ζηελ
Κιαζηθή Μεραληθή νη ηδηφηεηεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ κεξψλ θαζνξίδεη απηήλ ηνπ
ζπλφινπ, ζηελ Κβαληνκεραληθή ε θαηάζηαζε αληηζηξέθεηαη: ηψξα είλαη ην φινλ πνπ
θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κεξψλ.
Ο Werner Heisenberg, έλαο απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο Κβαληνκεραληθήο, είρε γνεηεπηεί ηφζν απφ απηή ηελ ηδέα, ψζηε έδσζε ζηελ επηζηεκνληθή απηνβηνγξαθία ηνπ ηνλ
ηίηιν «Σν κέξνο θαη ην φινλ».
Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ηα ζπζηήκαηα είλαη εληαίεο νιφηεηεο πνπ δελ κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ κε αλάιπζε πξνθάιεζε πεξηζζφηεξνπο θξαδαζκνχο ζηελ θπζηθή παξά ζηε
Βηνινγία.
Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, επηπιένλ, δελ απνηεινχλ πηζαλφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ
αιιά κάιινλ πηζαλφηεηεο δηαζπλδέζεσλ. Απηά ηα ππναηνκηθά ζσκαηίδηα δελ έρνπλ
λφεκα σο απνκνλσκέλεο νληφηεηεο αιιά κπνξεί λα θαηαλνεζνχλ κφλν σο δηαζπλδέζεηο ή ζρέζεηο κεηαμχ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ παξαηήξεζεο θαη κεηξήζεσλ. Με άιια
ιφγηα ηα ππναηνκηθά ζσκαηίδηα δελ είλαη «πξάγκαηα» αιιά δηαζπλδέζεηο κεηαμχ
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πξαγκάησλ θαη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο είλαη δηαζπλδέζεηο άιισλ πξαγκάησλ θαη νχησ
θαζεμήο. ηελ θβαληηθή ζεσξία δελ ππάξρεη ηέινο κε θαλέλα «πξάγκα» θαη πάληα
αλαθεξφκαζηε ζε δηαζπλδέζεηο.
Απηφ πνπ καο δείρλεη ε θβαληηθή θπζηθή είλαη φηη δελ κπνξνχκε λα απνζπλζέζνπκε
ηνλ θφζκν ζε αλεμάξηεηεο ππάξρνπζεο ζηνηρεηψδεηο κνλάδεο. ηαλ ζηξέςνπκε ηελ
πξνζνρή καο απφ ηελ καθξνζθνπηθή παξαηήξεζε ζηα άηνκα θαη ζηα ππναηνκηθά
ζσκαηίδηα, ε θχζε δελ καο δείρλεη θαλέλα δνκηθφ ζηνηρείν, αιιά θαίλεηαη έλα ζχλζεην δίθηπν ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ελφο ελνπνηεκέλνπ φινπ.
Λίγα ρξφληα µεηά ηε δνπιεηά ηνπ Poincare, ν Max Planck [Max Karl Ernst Ludwig
Planck (1858-1947)], αλαθάιπςε φηη ε ελέξγεηα δελ είλαη µηα ζπλερήο νπζία αιιά
έξρεηαη ζε µηθξά παθέηα ή θβάληα294. Πέληε ρξφληα αξγφηεξα, ν Άιµπεξη Ατλζηάηλ
δεµνζίεπζε ην πξψην ηνπ άξζξν γηα ηε ζρεηηθφηεηα295. Σν λεπηψλεην Παξάδεηγµα
δερφηαλ επηζέζεηο ζε αξθεηά µέησπα. Οη επφµελεο γεληέο θπζηθψλ ήηαλ
απαζρνιεµέλεο µε ηε δηεξεχλεζε ησλ δηαθνξψλ αλάµεζα ζηελ θιαζηθή λεπηψλεηα
αληίιεςε γηα ηε θχζε θαη ηελ αληίζηνηρε αληίιεςε απφ ηε ζθνπηά ηεο ζρεηηθφηεηαο
θαη ηεο θβαληηθήο ζεσξίαο.
Ζ θβαληνµεραληθή, εηδηθφηεξα, άιιαμε ξηδηθά ηε θπζηθή θαη έθαλε αθξηβείο πξνβιέςεηο γηα πιήζνο αηνµηθψλ, µνξηαθψλ, νπηηθψλ θαηλνµέλσλ, θαζψο θαη θαηλνµέλσλ
ζηε θπζηθή ζηεξεάο θαηάζηαζεο. Με βάζε απηήλ, νη επηζηήµνλεο θαηφξζσζαλ λα
αλαπηχμνπλ ππξεληθά φπια, ηζηπ ππνινγηζηψλ θαη ιέηδεξ πνπ µεηαµφξθσζαλ ηνλ
θφζµν µαο.
Έθεξε, φµσο, µαδί ηεο θαη δηάθνξα παξάδνμα. Οη θπζηθνί έµαζαλ φηη µηα ζηνηρεηψδεο µνλάδα θσηφο µπνξεί θαηά ηξφπν παξάμελν λα ζπµπεξηθέξεηαη ζαλ θχµα ή
ζσµαηίδην, αλάινγα µε ην ηη αθξηβψο δηαιέγεη λα µεηξήζεη ν παξαηεξεηήο. Ζ ζεσξία
ππνζηήξηδε επίζεο φηη αλ δχν θβαληηθά «ζσµαηίδηα» απέρνπλ αξθεηά µέηξα θαη δελ
δηαζέηνπλ θαλέλα µεραληζµφ γηα λα επηθνηλσλνχλ µεηαμχ ηνπο, ζα παξαµέλνπλ
ζπζρεηηζµέλα θαηά θάπνην µπζηεξηψδε ηξφπν. πσο δείρλνπλ πξφζθαηα πεηξάµαηα,
µηα µέηξεζε πνπ πξαγµαηνπνηείηαη ζε έλα ηέηνην ζσµαηίδην ζπζρεηίδεηαη αθαξηαία
µε ην απνηέιεζµα µηαο µέηξεζεο ζηνλ µαθξηλφ ηνπ ζπλεηαίξν296.
Απηά θαη άιια παξάδνμα νδήγεζαλ ηειηθά νξηζµέλνπο επηζηήµνλεο ζαλ ηνλ Daλid
Bohm297(1917–1992) λα δηαηππψζνπλ ηε ζεσξία φηη ην ζχµπαλ πξέπεη λα είλαη απφ
ηε θχζε ηνπ αδηαίξεην, «ξένπζα νιφηεηα298», φπσο ην απνθαιεί ν Bohm, ζην νπνίν
νπζηαζηηθά αδπλαηνχµε λα δηαθξίλνπµε ηνλ παξαηεξεηή απφ εθείλν πνπ παξαηεξεί.
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ν Bohm θαη ζπλερψο πεξηζζφηεξνη άιινη επηζηήµνλεο
ρξεζηµνπνίεζαλ ηηο αξρέο ηεο θβαληνµεραληθήο γηα λα αµθηζβεηήζνπλ ηελ απφ πνιχ
θαηξφ ππνζηεξηδφµελε αληίιεςε ηνπ αλαγσγηζµνχ299. Ο Bohm ππνζηεξίδεη ζηε ζεσξία ηνπ, γηα παξάδεηγµα, φηη «µέξε» φπσο ηα «ζσµαηίδηα» ή ηα «θχµαηα» απνηεινχλ
µνξθέο αθαίξεζεο απφ ηε ξένπζα νιφηεηα. ην βαζµφ πνπ ηα µέξε θαίλνληαη
απηφλνµα, είλαη µφλν «ζρεηηθψο απηφλνµα». Οη ηδέεο ηνπ Bohm πξνζθέξνπλ
επηζηεµνληθή δηαηχπσζε ζηελ αξραία αληίιεςε φηη «ην ζχµπαλ είλαη έλα300».
Καλείο δελ µπνξνχζε λα µαληέςεη φηη ηα ζπµπεξάζµαηα ηνπ Poincare301 νδεγνχζαλ
πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Με ην ζφξπβν γηα ηελ θβαληηθή ζεσξία θαη ηε ζρεηηθφηεηα, ε αλαθάιπςή ηνπ έπεζε ζηελ αθάλεηα. Κη απηφ δελ ήηαλ θαζφινπ παξάμελν, α-
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θνχ αθφµε θαη ν ίδηνο είρε εγθαηαιείςεη ηηο ηδέεο ηνπ, ιέγνληαο: «Απηά ηα πξάγµαηα
είλαη ηφζν αιιφθνηα πνπ δελ αληέρσ λα ηα αληηθξίζσ.»
Μφιηο ηε δεθαεηία ηνπ 1960 μεζάθηεθαλ νη έξεπλέο ηνπ απφ παιηά βηβιία θαη ζπλδπάζηεθαλ µε λέεο εξγαζίεο ζρεηηθέο µε ηε µε γξαµµηθφηεηα, ηελ αλάδξαζε, ηελ εληξνπία θαη ηε ζχµθπηε έιιεηςε ηζνξξνπίαο ζε ζπζηήµαηα πνπ δηαζέηνπλ ηάμε. ια
απηά έγηλαλ νπζηαζηηθά ζηνηρεία ηεο λέαο επηζηήµεο ηνπ ράνπο θαη ηεο µεηαβνιήο θαη έρνπλ νδεγήζεη ζε µεξηθέο θαηαπιεθηηθέο λέεο αληηιήςεηο φζνλ αθνξά ηνπο
θφζµνπο ηνπ θαζξέθηε, πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ νιφηεηα ηεο θχζεο.
πσο ν Werner Heisenberg, έλαο απφ ηνπο ζεκειησηέο ηεο θβαληηθήο ζεσξίαο αλαθέξεη302: «ν θφζκνο φπσο καο εκθαλίδεηαη σο έλα πνιχπινθν πιέγκα γεγνλφησλ, ζηα
νπνία ηα δηάθνξα είδε ζπλδέζεσλ επηθαιχπηνληαη ή ζπλδπάδνληαη θαη ζπλεπψο θαζνξίδνπλ ην δίθηπν ηνπ φινπ».
Μφξηα θαη άηνκα- νη δνκέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ θβαληηθή θπζηθή-απνηεινχληαη
απφ ζπζηαηηθά. Παξ’ φια απηά, απηά ηα ζπζηαηηθά, ηα ππναηνκηθά ζσκαηίδηα, δελ
κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ σο απνκνλσκέλεο νληφηεηεο αιιά πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ
απφ ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπο.
ηε δηαηχπσζε ηεο θβαληηθήο ζεσξίαο, απηέο νη ζρέζεηο εθθξάδνληαη κε φξνπο πηζαλνηήησλ, θαη νη πηζαλφηεηεο θαζνξίδνληαη απφ ηε δπλακηθή ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο.
Δλψ ζηελ θιαζζηθή κεραληθή νη ηδηφηεηεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ κεξψλ θαζνξίδνπλ
ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ φινπ, απηή ε θαηάζηαζε αληηζηξέθεηαη ζηελ θβαληηθή θπζηθή.
Δίλαη ην φινλ πνπ θαζνξίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ κεξψλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1920, νη θβαληηθνί θπζηθνί ήξζαλ ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ ίδηα
ελλνηνινγηθή κεηαηφπηζε απφ ηα κέξε ζην ζχλνιν πνπ έδσζε θαη άλνδν ζηελ νξγαληζκηθή βηνινγία. Πξάγκαηη νη βηνιφγνη ζα είραλ βξεη κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο λα μεπεξάζνπλ ηνλ Καξηεζηαλφ κεραληζκφ, αλ δελ είρε μεπεξαζηεί απφ ηελ θβαληηθή θπζηθή.
Ο Heisenberg είδε ηελ κεηαζηξνθή απφ ηα κέξε ζην ζχλνιν σο ηελ θεληξηθή δηάζηαζε ηεο ελλνηνινγηθήο επαλάζηαζεο θαη εληππσζηάζηεθε ηφζν ψζηε έδσζε ηνλ ηίηιν
ζηελ επηζηεκνληθή ηνπ απηνβηνγξαθία «Σα κέξε θαη ην ινλ» («Der Teil und das
Ganze»)
«Ζ αλαθάιπςε ηεο θβάλησζεο, ηεο εθπνκπήο θαη ηεο απνξξφθεζεο ηεο αθηηλνβνιίαο
πνπ νδήγεζε ζηε δηαηχπσζε ηεο θβαληηθήο ζεσξίαο, ήηαλ επίζεο κηα αλαθάιπςε εμαηξεηηθά απξφζκελε».
Ζ θβάλησζε θαη ε θβαληηθή ζεσξία αληινχλ ην φλνκά ηνπο απφ ηε ιέμε θβάλην. Ζ
ιέμε απηή ζεκαίλεη ηε ζηνηρεηψδε ελέξγεηα ηεο αθηηλνβνιίαο ηελ νπνία εθπέκπνπλ
θαη απνξξνθνχλ ηα άηνκα θαη θαη' επέθηαζε ηα ζσκαηίδηα πνπ απνηεινχλ ηνλ ιεγφκελν κηθξφθνζκν303. Πάλσ ζε απηφ ην «πάξε - δψζε» ηεο αθηηλνβνιίαο δεκηνπξγήζεθε ε θβαληηθή ζεσξία γηα λα καο βνεζήζεη λα εξκελεχζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
κηθξφθνζκνπ. ήκεξα ε θβαληηθή ζεσξία είλαη ε βάζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη
ην εξγαιείν ζρεδηαζκνχ ησλ ππνινγηζηψλ ηνπ κέιινληνο.
Σν Κβαληηθφ θαηλφκελν, ν ππξήλαο ηεο θβαληνκεραληθήο ζεσξίαο νλνκάζηεθε έηζη
ιφγσ ηεο ππφζεζεο χπαξμεο κίαο πνζφηεηαο (ελφο θβάληνπ) δξάζεο (θίλεζεο) (κία
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δηαθξηηή κνλάδα ελέξγεηαο πνπ αληαιιαζζφηαλ θαηά ηε δηάξθεηα κηθξνζθνπηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ (δει. δηεξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ θιίκαθα ησλ αηφκσλ ή
ζηνηρεησδψλ ζσκαηηδίσλ).
Ζ ππφζεζε απηή έγηλε πξψηα απφ ηνλ Planck πνπ παξαηήξεζε φηη ε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία πξέπεη λα αληαιιάζζεηαη ππφ ηελ κνξθή δηαθξηηψλ κνλάδσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμεγεζνχλ νη εκπεηξηθνί λφκνη ζρεηηθά κε ηελ αθηηλνβνιία ηεο ζθνηεηλήο
χιεο. Ζ ηδέα απηή ζπλερίζηεθε απφ ηνλ Einstein ν νπνίνο εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηνπ
θσηνλίνπ σο ηελ δηαθξηηή (ζαλ ζσκαηίδην) κνλάδα ηνπ ειεθηξνκαγλεηηζκνχ.
Μέρξη ηφηε, ζηα πιαίζηα ηεο θιαζζηθήο θπζηθήο, ν ειεθηξνκαγλεηηζκφο ζεσξνχληαλ
φηη κεηαθεξφηαλ κέζσ θπκάησλ ή πεδίσλ, ηα νπνία δηαδίδνληαλ ζπλερψο ζηνλ ρψξν
θαη ζηνλ ρξφλν. Ο θπκαηνεηδήο ραξαθηήξαο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηζκνχ γηλφηαλ εκθαλήο κέζσ πεηξακάησλ παξεκβνιήο. Σν ελ ιφγσ θαηλφκελν εκθαληδφηαλ σο ζπλερέο
ζηα πεηξάκαηα απηά θαη σο δηαθξηηφ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, φπσο απηέο ηεο αθηηλνβνιίαο ηεο ζθνηεηλήο χιεο θαη ηνπ θσηνειεθηξηθνχ θαηλνκέλνπ.
Σν αληίζεην θαηλφκελν αλαθαιχθζεθε ιίγν αξγφηεξα. Σα ειεθηξφληα, πνπ φινη ζεσξνχζαλ πσο ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ ζσκαηίδηα βξέζεθαλ λα ππφθεηληαη ζε παξεκβνιή,
έλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θπκάησλ. Απηφ ην δηπιφ θαηλφκελν θαηά ην νπνίν ηα ζσκαηίδηα ζπκπεξηθέξνληαη σο θχκαηα θαη ηα θχκαηα σο ζσκαηίδηα νλνκάδεηαη δπτζκφο
θχκαηνο-ζσκαηηδίνπ.
Έλα ζσκαηίδην κπνξεί λα είλαη μεθάζαξα δηαρσξηζκέλν απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη
δελ έρεη πξνθαλή εζσηεξηθή δνκή. Αληηζέησο, ηα θχκαηα δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο. Έηζη, δελ θαηαιακβάλνπλ κία ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζηνλ
ρψξν, αιιά εθηείλνληαη ζπλερψο ζε απηφλ.
Σν πξφβιεκα κε ην θαηλφκελν πνπ αλαθέξακε είλαη φηη έρνπκε λα θάλνπκε κε θαηλφκελα πνπ εκθαλίδνληαη ηαπηνρξφλσο σο ζσκαηίδηα θαη σο θχκαηα, κία αζπλεπήο
(βάζεη ηηο αξρέο ηεο θιαζζηθήο θπζηθήο) θαηάζηαζε.
Σελ εμήγεζε ζε απηή ηελ θαηάζηαζε έδσζε ν Βorh ζηελ πεξίθεκε «εξκελεία ηεο
Κνπεγράγεο γηα ηελ θβαληνκεραληθή», ιέγνληαο φηη δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε
ηελ αληηθεηκεληθή (θπζηθή) πξαγκαηηθφηεηα φπσο απηή είλαη, αλεμάξηεηα απφ ηνπο
εαπηνχο καο.
Μπνξνχκε κφλν λα θάλνπκε δηάθνξεο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν
κπνξνχκε λα αιιειεπηδξάζνπκε κε έλα θπζηθφ θαηλφκελν...
Σα ζπλεπαγφκελα ηεο εξκελείαο ηνπ Borh είλαη φηη ελψ ε θιαζζηθή θπζηθή είλαη ζε
ζέζε λα κειεηήζεη θαηλφκελα καθξνζθνπηθψλ νληνηήησλ κέζσ ησλ θιαζζηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, ζηελ πεξίπησζε ησλ κηθξνζθνπηθψλ θαηλνκέλσλ (φπσο ηα θαηλφκελα
πνπ παξάγνληαη απφ ηελ θίλεζε ησλ ειεθηξνλίσλ θαη ησλ θσηνλίσλ) δελ κπνξεί λα
ππάξμεη πιήξεο θαη ζπλεπήο θιαζζηθή αλαπαξάζηαζε. Τπάξρνπλ κφλν κεξηθέο
αλαπαξαζηάζεηο νη νπνίεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο.
3.9.1 Ζ Δπίδξαζε ηνπ Κβαληηθνχ Φαηλνκέλνπ ζηελ χγρξνλε Δπηζηήκε
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Έηζη ε θβαληηθή αλαπαξάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο είλαη θαηά βάζε απξνζδηφξηζηε,
θαη νη κφλεο πξνβιέςεηο πνπ κπνξεί λα θάλεη έλα κνληέιν είλαη ζηαηηζηηθήο θχζεο.
Απηέο νη πξνβιέςεηο εθθξάδνπλ ηελ πηζαλφηεηα πνπ έρεη κία παξαηεξνχκελε θαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο λα κεηαβιεζεί ζε κία άιιε.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηνπ θβαληνκεραληθνχ θαηλνκέλνπ, βιέπνπκε
φηη ε παξαδνρή ηεο θιαζζηθήο επηζηήκεο πνπ ζέιεη ηνλ παξαηεξεηή λα έρεη φιε ηελ
πιεξνθνξία γηα ηελ θαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο θαη ζπλεπψο κπνξεί λα πξνβιέςεη
φιεο ηηο κειινληηθέο θαηαζηάζεηο απηνχ, είλαη εζθαικέλε.
Ζ έιιεηςε αθξηβήο θαη πιήξεο γλψζεο ηεο θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο (ηελ αξρηθή
ζηηγκή ηεο παξαηήξεζή ηνπ) θάλεη ηελ εμέιημή ηνπ απξφβιεπηε γηα ηνλ παξαηεξεηή.
Ζ δηεξγαζία κίαο ηέηνηαο εμέιημεο νλνκάδεηαη ζηνραζηηθή θαη κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί κε κία αιπζίδα Markov304, φπνπ γηα θάζε αξρηθή θαηάζηαζε ππνινγίδεη ηελ
πηζαλφηεηα κεηάβαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε κία επφκελε θαηάζηαζε.
Κάλνληαο ρξήζε ησλ παξαπάλσ δηεξγαζηψλ αλαπαξάζηαζεο ηεο εμέιημεο ελφο ζπζηήκαηνο κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε ηε δπλακηθή ηεο πνηθηιίαο απηνχ, γεγνλφο πνιχ
ζεκαληηθφ γηα ηελ επηζηήκε ησλ πζηεκάησλ θαη εηδηθφηεξα ηεο Κπβεξλεηηθήο.
3.10 Ζ ζεσξία ηνπ ράνπο
Ο θφζκνο πνπ παξαδνζηαθά πξνζδηνξίδεη ε επηζηήκε ήηαλ έλαο θφζκνο µε ζρεδφλ
πιαησληθή θαζαξφηεηα. Οη εμηζψζεηο θαη νη ζεσξίεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ πεξηζηξνθή ησλ πιαλεηψλ, ηελ άλνδν ηνπ λεξνχ ζε έλα ζσιήλα, ηελ ηξνρηά κηαο µπάιαο ή ηε
δνκή ηνπ γελεηηθνχ θψδηθα πεξηθιείνπλ θαλνληθφηεηα θαη ηάμε, βεβαηφηεηα σξνινγηαθνχ κεραληζκνχ, γλσξίζκαηα πνπ θαηαιήμακε λα ηα ζπλδένπκε µε ηνπο λφκνπο
ηεο θχζεο305. Οη επηζηήκνλεο έρνπλ απφ θαηξφ παξαδερηεί, θπζηθά, πσο έμσ απφ ην
εξγαζηήξην ν θφζκνο µαο ζπάληα είλαη ηφζν επθιείδεηνο, κέζα απφ ηνλ νπνίν παξαηεξνχκε ηε θχζε.
Ζ δηαηαξαρή, ε µε θαλνληθφηεηα θαη ε µε πξνβιεςηκφηεηα ππάξρνπλ παληνχ, πάληνηε φκσο θαηλφηαλ ηθαλνπνηεηηθφ λα ππνζέηνπκε φηη απηά ήηαλ «ζφξπβνο», κηα πεξηπινθή πνπ πξνέθππηε απφ ηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν ζπλδπάδνληαη ηα πξάγκαηα ζηνλ
αιεζηλφ θφζκν306. Γηα λα ην ζέζνπκε δηαθνξεηηθά, πηζηεπφηαλ φηη ην ράνο είλαη ην
απνηέιεζκα κηαο πνιππινθφηεηαο ε νπνία ζηε ζεσξία κπνξνχζε λα αλαιπζεί ζηα
ζπζηαηηθά ηεο πνπ βξίζθνληαη ζε ηάμε.
Σψξα νη επηζηήκνλεο αλαθαιχπηνπλ φηη απηή ε ππφζεζε ήηαλ ιαλζαζκέλε.
Οη αθαλφληζηεο επηθάλεηεο θαξδηψλ, εληέξσλ, πλεπκφλσλ θαη εγθεθάισλ έρνπλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά µε ην ηεξάζηην ζχλνιν ησλ άιισλ νξγαληθψλ δνκψλ πνπ
ζθεπάδνπλ ηνλ πιαλήηε µε ηξφπνπο µε επηδερφκελνπο επθιείδεηα πεξηγξαθή.
«Σα πεξηζζφηεξα βηνινγηθά ζπζηήκαηα, θαζψο θαη πνιιά θπζηθά ζπζηήκαηα, είλαη
αζπλερή, αλνκνηνγελή θαη αθαλφληζηα», ηνλίδνπλ ν Bruce West307, θπζηθφο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Καιηθφξληαο θαη ν Ary Goldberger , θαζεγεηήο ζηελ Ηαηξηθή ρνιή
ηνπ Υάξβαξλη308. Καη νη δχν ζπγθαηαιέγνληαη ζηνλ απμαλφκελν αξηζκφ επηζηεκφλσλ
πνπ δηακνξθψλνπλ κηα ηνικεξή λέα άπνςε: «Ζ κεηαβιεηή, πνιχπινθε δνκή θαη ε
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ζπκπεξηθνξά ησλ δσληαλψλ ζπζηεκάησλ θαίλνληαη εμίζνπ πηζαλφ λα πξνζεγγίδνπλ
ην ράνο φζν θαη λα ζπγθιίλνπλ ζε θάπνηα θαλνληθή κνξθή.»
Υάνο, µε θαλνληθφηεηα, µε πξνβιεςηµφηεηα. Θα κπνξνχζε λα αιεζεχεη φηη απηά ηα
πξάγκαηα δελ είλαη απιψο ζφξπβνο αιιά έρνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο λφκνπο; ε απηφ θαηαιήγνπλ ηψξα κεξηθνί επηζηήκνλεο. Κάηη παξαπάλσ, απηνί νη επηζηήκνλεο δείρλνπλ
πψο νη παξάμελνη λφκνη ηνπ ράνπο βξίζθνληαη πίζσ απφ πνιιά (αλ φρη απφ ηα πεξηζζφηεξα) πξάγκαηα πνπ ζεσξνχκε ζεκαληηθά ζηνλ θφζκν µαο: ηνπο παικνχο ηεο αλζξψπηλεο θαξδηάο θαη ηηο αλζξψπηλεο ζθέςεηο, ηα ζχλλεθα, ηηο θαηαηγίδεο, ηε δνκή
ησλ γαιαμηψλ, ηε δεκηνπξγία ελφο πνηήκαηνο, ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηε κείσζε
πνπ πθίζηαληαη νη θάκπηεο ελφο εληφκνπ, ηελ επέθηαζε ηεο θσηηάο ζ' έλα δάζνο, ηηο
αλαδηπιψζεηο κηαο αθηήο, αθφκε θαη ηελ πξνέιεπζε θαη εμέιημε ηεο ίδηαο ηεο δσήο.
Έηζη, κηα λέα γεληά επηζηεκφλσλ έρεη αξρίζεη ηελ θαηαζθεπή ελφο θαηλνχξγηνπ πιαηζίνπ ζεψξεζεο.
Οη εξεπλεηέο κειεηνχλ ηνπο ηξφπνπο µε ηνπο νπνίνπο ε ηάμε απνδηνξγαλψλεηαη ζε
ράνο, απφ ηελ άιιε πιεπξά αλαθαιχπηνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ην ράνο δεκηνπξγεί ηάμε
θαη, ηέινο, ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν απηψλ ησλ θφζκσλ- ζπκβάιινπλ ζην λα κεηαηνπίδεηαη ε πξνζνρή απφ ηα πνζνηηθά γλσξίζκαηα ησλ δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο πνηνηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο. Σφζν ζηηο δχν πιεπξέο φζν θαη ζην θέληξν, νη λένη επηζηήκνλεο
δηαζρίδνπλ ηα ζχλνξα ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ: καζεκαηηθνί κειεηνχλ βηνινγηθά
ζπζηήκαηα, θπζηθνί αζρνινχληαη µε πξνβιήκαηα ηεο λεπξνθπζηνινγίαο, λεπξνθπζηνιφγνη ζηεξίδνληαη ζηα καζεκαηηθά. πρλά, θνηλφ ηνπο εξγαιείν είλαη ν ππνινγηζηήο,
µε ηνλ νπνίν νη εξεπλεηέο ηνπ ράνπο, µέζσ επαλαιεπηηθψλ κεζφδσλ, κειεηνχλ εμηζψζεηο ζηηο νζφλεο ησλ ηεξκαηηθψλ. Σέηνηεο αθεξεµέλεο αιιά εμαηξεηηθά δσληαλέο
κνξθέο έρνπλ ζπληειέζεη ζηελ αλάδπζε απξνζδφθεησλ ηδεψλ ζρεηηθά µε ηνλ ηξφπν
κεηαβνιήο ηεο πνιππινθφηεηαο309.
Μνινλφηη έρνπκε ηελ ηάζε λα θαληαδφκαζηε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή απζηεξφ
θαη αθξηβή, απνηειεί εηξσλεία ην γεγνλφο φηη ηα κνληέια ησλ ππνινγηζηψλ µε ηηο ελαιιαζζφκελεο εηθφλεο αλάδξαζεο θαη ράνπο πνπ µαο δίλνπλ, έρνπλ γίλεη ζχκβνιν
ηνπ άικαηνο πνπ θέξλεη ε λέα επηζηήκε ησλ δηαηαξάμεσλ -ππνηάζζνληαο ην παξαδνζηαθφ ελδηαθέξνλ ησλ επηζηεκφλσλ γηα ηελ πξφβιεςε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αλάιπζε
ησλ κεξψλ ζε έλα λέν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ηξφπν κεηαβνιήο ηνπ µε πξνβιέςηκνπ ζπλφινπ πξαγκάησλ.
Πξαγκαηηθά, µε ηελ απφδνζε νπζηαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηνλ ζπλήζσο αζαθή φξν
νιφηεηα, ε επηζηήκε ηνπ ράνπο θαη ηεο αιιαγήο πξνθαιεί επαλάζηαζε ζηηο πξννπηηθέο µαο.
Ο επηζηεκνληθφο ζπγγξαθέαο James Gleick, ζην εληππσζηαθφ βηβιίν ηνπ Υάνο: µηα
λέα επηζηήκε310 , επηζεκαίλεη γηα ηηο αλαθαιχςεηο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα πνιιψλ
απφ ηνπο επηζηήκνλεο πνπ επηλφεζαλ ηε ζεσξία ηνπ ράνπο ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970
θαη 1980: «ιν θαη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο αηζζάλζεθαλ ηε καηαηφηεηα ηεο κειέηεο ησλ κεξψλ ζε απνκφλσζε απφ ην ζχλνιν. Γη' απηνχο ην ράνο απνηέιεζε ην ηέινο
ηνπ αλαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ επηζηήκε».
Μηα λέα θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ηεο νιφηεηαο, ηνπ ράνπο θαη ηεο αιιαγήο βξίζθεηαη
ζηελ θαξδηά ηεο επαλάζηαζεο. Ο θπζηθφο Joseph Ford ραξαθηεξίδεη ην ράνο «ηεξάζ-
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ηηα κεηαηφπηζε ζε νιφθιεξε ηε θηινζνθία ηεο επηζηήκεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ν άλζξσπνο βιέπεη ηνλ θφζκν311».
ηα καζεκαηηθά θαη ηε θπζηθή, ε Θεσξία ηνπ Υάνπο κειεηά ηε ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ κε γξακκηθψλ δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο παξνπζηάδνπλ ην θαηλφκελν πνπ είλαη γλσζηφ σο ράνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ επαίζζεηε εμάξηεζε απφ ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο θαη αθνινχζσο απφ κε πεξηνδηθφηεηα.
Ζ επαηζζεζία απηή έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαηλνκεληθή ηπραηφηεηα ηεο παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπζηεκάησλ, παξ’ φιν πνπ ηα ζπζηήκαηα απηά είλαη αηηηνθξαηηθά, κε ηελ έλλνηα φηη είλαη θαιψο νξηζκέλνη νη λφκνη εμέιημήο ηνπο θαη δελ πεξηέρνπλ ηπραίεο παξακέηξνπο.
Σα ζπζηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ καζεκαηηθφ ράνο είλαη αηηηνθξαηηθά θαη επνκέλσο
εχηαθηα ππφ κηα έλλνηα. Απηή ε ηερληθή ρξήζε ηνπ φξνπ "ράνο" δηαθσλεί κε ηελ θαζνκηινπκέλε, ζηελ νπνία ην ράνο ππνδειψλεη ηελ παληειή έιιεηςε ηάμεο. ηαλ ιέγεηαη φηη ε ζεσξία ηνπ ράνπο κειεηά αηηηνθξαηηθά ζπζηήκαηα, είλαη απαξαίηεην λα
αλαθέξεηαη θαη ην ζπγγελέο πεδίν ηεο θπζηθήο πνπ ιέγεηαη Κβαληηθή ζεσξία ηνπ Υάνπο θαη κειεηά κε αηηηνθξαηηθά ζπζηήκαηα ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο Κβαληνκεραληθήο312.
Έλα κε γξακκηθό δπλακηθό ζύζηεκα κπνξεί, ζε γεληθέο γξακκέο, λα παξνπζηάδεη κία ή
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ ζπκπεξηθνξέο:



λα θαηαιήγεη ζε εξεκία (αθηλεζία)
λα επεθηείλεηαη ζπλερψο (κφλν γηα κε θξαγκέλα ζπζηήκαηα) - ε ζπκπεξηθνξά
απηή πεξηγξάθεηαη κεξηθέο θνξέο σο "έθξεμε"
 λα εθηειεί πεξηνδηθή θίλεζε
 λα εθηειεί εκηπεξηνδηθή θίλεζε
 λα εθηειεί ρανηηθή θίλεζε
Ζ ζπκπεξηθνξά πνπ έλα ζχζηεκα κπνξεί λα παξνπζηάζεη εμαξηάηαη απφ ηελ αξρηθή
ηνπ θαηάζηαζε θαη ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ, αλ ππάξρνπλ. Ζ πην δχζθνιε ζηελ παξαηήξεζε θαη πξφβιεςε είλαη ε ρανηηθή θίλεζε, κηα ζχλζεηε, κε πεξηνδηθή θίλεζε,
πνπ έρεη δψζεη θαη ην φλνκά ηεο ζηε ζεσξία.
Γελ ππάξρεη γεληθψο απνδεθηφο νξηζκφο ηεο ρανηηθήο θίλεζεο. Ο πην δηαδεδνκέλνο
είλαη απηφο ηνπ Devaney, πνπ δηαηππψλεηαη σο εμήο:
Γηα λα ραξαθηεξηζηεί ε ζπκπεξηθνξά ελόο ζπζηήκαηνο σο ρανηηθή, ην ζχζηεκα πξέπεη
λα παξνπζηάδεη ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο:
 πξέπεη λα παξνπζηάδεη επαίζζεηε εμάξηεζε απφ ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο
 πξέπεη λα είλαη ηνπνινγηθά κεηαβαηηθφ
 ην ζχλνιν ησλ πεξηνδηθψλ ηνπ ηξνρηψλ πξέπεη λα είλαη ππθλφ
Δπαηζζεζία ζηηο αξρηθέο ζπλζήθεο ζεκαίλεη φηη δχν ζεκεία ζε έλα ηέηνην ζχζηεκα
κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ξηδηθά δηαθνξεηηθέο ηξνρηέο ζηνλ θαζηθφ ρψξν, αθφκα
θαη αλ ε δηαθνξά ζηηο αξρηθέο ζπλζήθεο είλαη εμαηξεηηθά κηθξή. Σα ζπζηήκαηα ζπκπεξηθέξνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν κφλν φηαλ ε αξρηθή δηακφξθσζε είλαη αθξηβψο ε ίδηα. Οπζηαζηηθά, απηφ ζεκαίλεη φηη ρξεηάδεηαη θαλείο λα πξνζδηνξίζεη ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο κε απεξηφξηζηε αθξίβεηα, πξνθεηκέλνπ λα πξνβιέςεη πψο ζα ζπκπεξηθεξζεί ην
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ζχζηεκα πέξα απφ έλαλ πεξηνξηζκέλν "ρξνληθφ νξίδνληα". ηελ πξάμε, βέβαηα, κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο κε πεξηνξηζκέλε κφλν αθξίβεηα.
Ζ κεηαβαηηθφηεηα, ηα ππθλά πεξηνδηθά ζεκεία θαη ε επαηζζεζία ζηηο αξρηθέο ζπλζήθεο κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ ζε έλαλ απζαίξεην κεηξηθφ ρψξν. Ο J. Banks θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ έδεημαλ ην 1992 φηη ζηα πιαίζηα ελφο γεληθνχ κεηξηθνχ ρψξνπ, ε κεηαβαηηθφηεηα θαη ηα ππθλά πεξηνδηθά ζεκεία ππνλννχλ ηελ επαηζζεζία ζηηο αξρηθέο
ζπλζήθεο.
3.10.1 Διθπζηέο
Έλαο ηξφπνο λα παξνπζηάζνπκε νπηηθά ηελ ρανηηθή θίλεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε θίλεζε, είλαη ε θαηαζθεπή ελφο δηαγξάκκαηνο θάζεο ηεο θίλεζεο. ε έλα ηέηνην δηάγξακκα ππεηζέξρεηαη ζησπεξά ν ρξφλνο θαη ζε θάζε άμνλα αλαπαξίζηαηαη κηα κεηαβιεηή ηεο θαηάζηαζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα αλαπαξαζηήζεη ηελ
ζέζε ελφο εθθξεκνχο ζε ζρέζε κε ηελ ηαρχηεηά ηνπ. Έλα εθθξεκέο ζε αθηλεζία ζα
ζρεδηαζηεί σο έλα ζεκείν θαη έλα ζε πεξηνδηθή θίλεζε ζα ζρεδηαζηεί σο απιή θιεηζηή θακπχιε. ηαλ έλα ηέηνην ζρέδην ζρεκαηίδεη θιεηζηή θακπχιε, ε θακπχιε ιέγεηαη
ηξνρηά. Σν εθθξεκέο κπνξεί λα παξνπζηάζεη άπεηξεο ηέηνηεο ηξνρηέο.
πρλά ηα δηαγξάκκαηα θάζεο απνθαιχπηνπλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ ηξνρηψλ θαηαιήγνπλ λα πιεζηάδνπλ έλα θνηλφ φξην313. Σν ζχζηεκα ηειηθά εθηειεί ηελ ίδηα θίλεζε γηα
φιεο ηηο αξρηθέο θαηαζηάζεηο ζε κηα πεξηνρή γχξσ απφ ηελ θίλεζε, ζρεδφλ ζαλ λα
έιθεηαη ην ζχζηεκα ζε απηή ηελ θίλεζε314. Μηα ηέηνηα ειθπζηηθή θίλεζε θαιείηαη
ειθπζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο.
3.10.2 Ilya Prigogine: Tάμε κέζα απφ ην ράνο
To 1917, γελληέηαη ζηε Mφζρα ν Ilya Prigogine. H ελαζρφιεζή ηνπ κε ηελ Iζηνξία
θαη ηελ Aξραηνινγία ησλ σζεί ζηε κειέηε ελνο βαζηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο Φπζηθήο:
ην δήηεκα ηνπ ρξφλνπ θαη αζρνιείηαη κε ηελ Θεξκνδπλακηθή.
ε αληίζεζε κε ηηο αληηζηξεπηέο ζην ρξφλν λεπηψλεηεο εμηζψζεηο, ζε έλα ζεξκνδπλακηθφ ζχζηεκα επηθξαηεί ε ηάζε λα κεησζεί ε νξγάλσζε θαη λα απμεζεί ε αηαμία315.
ινη νη κεραληζκνί είλαη κε αληηζηξεπηνί. ε φιεο ηηο κεηαηξνπέο ελέξγεηαο φπνπ εηζέξρεηαη ε αληίζηνηρε ζεξκηθή, ν 2νο λφκνο ηεο Θεξκνδπλακηθήο είλαη απηφο πνπ βεβαηψλεη ηελ πξννδεπηηθή απνδηνξγάλσζε ηεο σθέιηκεο ελέξγεηαο, ηελ ππνβάζκηζή
ηεο ε νπνία εθθξάδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο εληξνπίαο.
Γηα ηε Θεξκνδπλακηθή, ηζνξξνπία είλαη ε θαηάζηαζε κέγηζηεο εληξνπίαο, θαηάζηαζε
θαηα ηελ νπνία θάζε δηαθνξά θαηαξγείηαη, ηα κφξηα θηλνχληαη ηπραία πξνο θάζε θαηεχζπλζε. O νξηζκφο ηνπ Clausius γηα ηελ εληξνπία αθνξά κφλν θαηαζηάζεηο ηζνξξνπίαο ζηηο νπνίεο ηα ζπζηήκαηα ζπκπαξαζχξνληαη κε ηνπο ζηαζεξνχο ζεκεηαθνχο
ειθπζηέο ηνπο316. Πεπεηζκέλνο φηη ε Θεξκνδπλακηθή ηεο ηζνξξνπίαο δελ κπνξεί λα
πεξηγξάςεη ηηο δηαδηθαζίεο κέζα απν ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη ν ρξφλνο ν Prigogine
αζρνιείηαη κε ηε Θεξκνδπλακηθή ηεο κε ηζνξξνπίαο ε νπνία δηαθιαδίδεηαη ζε γξακκηθή, φπνπ πεξηγξάθεηαη ε ζπκπεξηθνξά ζπζηεκάησλ θνληά ζηελ ηζνξξνπία θαη ζε
κε-γξακκηθή ε νπνία αθνξά ζπζηήκαηα καθξάλ ηεο ηζνξξνπίαο.
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ε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο, φπνπ εηζξέεη εμσηεξηθή ελέξγεηα ζην ζχζηεκα, φπνπ ε
γξακκηθφηεηα θαηαξξέεη θαη ε ζπκκεηξηθή ζρέζε αλάκεζα ζε ξνέο θαη δπλάκεηο ίδηνπ ησλ γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ παχεη λα ηζρχεη, ν Prigogine αλαθαιχπηεη φηη νη ζηαζεξέο θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα απνβνχλ αζηαζείο, λα κεηαπέζνπλ ζην ράνο. Οη δηαθπκάλζεηο απμάλνληαη κε ηπραίν ηξφπν, δηαλχνληαο κηα πνξεία πξνο ην ράνο κέρξη λα
αλαθχςεη έλα ζεκείν θξίζεο, ζεκείν δηαθιάδσζεο. Σφηε κηα απφ ηηο πνιιέο εμσηεξηθέο δηαθπκάλζεηο εληζρχεηαη ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε ην ζχζηεκα επηιέγεη λα εγθαηαιείςεη νξηζηηθά ηελ αξρηθή ζηαζεξή θαηάζηαζε θαη λα εμειηρζεί πξνο θάπνηα άιιε: απφ
ην ράνο αλαδχεηαη ηάμε. Με αληηζηξεπηέο δηαδηθαζίεο καθξάλ ηεο ηζνξξνπίαο είλαη
δπλαηφλ λα θαηαιήμνπλ ζε είδε νξγάλσζεο. Tα ζπζηήκαηα δελ απνζπληίζεληαη αιιά
εκθαλίδνληαη λέα. Γειαδή: ην ράνο καθξάλ ηεο ηζνξξνπίαο πεξηθιείεη ηε δπλαηφηεηα
απηφ-νξγάλσζεο317.
O Prigogine βιέπεη απηφ-νξγαλσκέλεο δνκέο λα εκθαλίδνληαη ζε φια ηα επίπεδα: ζηε
θπζηθή, ηε ρεκεία, ηε βηνινγία, ηελ πνιηηηθή.
Oλνκάδεη ηηο πεξηπηψζεηο κε ηζνξξνπίαο θαη απηφ-νξγάλσζεο "Γνκέο Γηαζθνξπηζκνχ". O δηαζθνξπηζκφο ππνδειψλεη ράνο θαη δηάιπζε, ε δνκή είλαη ην αληίζεηφ ηνπ.
Οη δνκέο δηαζθνξπηζκνχ είλαη ζπζηήκαηα πνπ δηαηεξνχλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο κφλν
εθφζνλ παξακέλνπλ ζπλερψο αλνηρηά ζηε ξνή εμσηεξηθήο ελέξγεηαο.
Κεληξηθφ ζεκείν ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ Prigogine απνηειεί ην ζεκείν δηαθιάδσζεο, ην
νπνίν είλαη κηα απεηθφληζε ησλ πνιιαπιψλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνληαη ζην ζχζηεκα καθξάλ ηεο ηζνξξνπίαο. Γξάθεη ν Prigogine: "ην ζεκείν δηαθιάδσζεο ε πξφβιεςε απνθηά έλα πηζαλνθξαηηθφ ραξαθηήξα, ελψ κεηαμχ ησλ ζεκείσλ ηεο δηαθιάδσζεο
κπνξνχκε λα κηιάκε γηα ληεηεξκηληζηηθνχο λφκνπο" . Καζψο ν ρξφλνο ξέεη, ε αχμεζε
ησλ ζεκείσλ δηαθιάδσζεο αλνίγεη δπν βαζηθέο επηινγέο γηα ην ζχζηεκα: είηε θαηαξξέεη ζην ράνο, είηε ζηαζεξνπνηεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κέζσ ζεηξάο βξφρσλ αλάδξαζεο. Απηήλ αθξηβψο ηελ χθαλζε βξφρσλ αλάδξαζεο εμεγεί ν Prigogine κε ηε ιέμε
"Δπηθνηλσλία": ηα ζεκεία δηαθιάδσζεο απνηππψλνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ ζπζηήκαηνο,
ραξηνγξαθνχλ ηε κε αληηζηξεςηκφηεηα ηνπ ρξφλνπ.
To πην ζεκαληηθφ φκσο είλαη φηη ην εγρείξεκα ηνπ Prigogine απνθαιχπηεη ηελ θίλεζε
ηνπ ρξφλνπ σο έλα κε κεηξήζηκν γεγνλφο: παξφηη ε αηηηφηεηα είλαη παξνχζα αλά πάζα ζηηγκή, ην ζεκείν δηαθιάδσζεο εηζβάιεη απξνζδφθεηα. H ηζηνξία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη εμίζνπ γέλλεκα ηχρεο θαη αλαγθαηφηεηαο θαη αθξηβψο ζε απηή ηελ αληηθαηηθή ελφηεηα νθείιεη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ θαη ηελ ηθαλφηεηα αλάδεημεο λέσλ
κνξθψλ θαη λέσλ νληνηήησλ.
O Prigogine αλαθεξφκελνο ζηελ άπνςε γηα ηε θχζε πνπ πξνβάιεη ζην έξγν ηνπ "Σάμε κέζα απφ ην Υάνο" γξάθεη: "H θχζε κπνξεί λα νλνκαζηεί ηζηνξηθή, δειαδή ηθαλή
γηα αλάπηπμε θαη αλαλέσζε318...".
Ο Ίιηα Πξηγθνδίλ αλαθέξεη φηη πνιιέο ζπνπδαίεο αλαθαιχςεηο πνπ έγηλαλ ζηνλ 20φ
αηψλα ζεκεηψζεθαλ θαζπζηεξεκέλα. «Ζ αλαθάιπςε ηεο θνζκηθήο ξαδηναθηηλνβνιίαο θαζπζηέξεζε ρσξίο ιφγν. Παξφηη ν Γθακφβ, ν Άιθεξ θαη ν Υέξκαλ πξνέβιεςαλ
απηή ηελ αθηηλνβνιία απφ ην 1947, ε χπαξμή ηεο έγηλε απνδεθηή κεηά ην 1965 φηαλ
ηελ αλίρλεπζαλ νη Πέλδηαο θαη Γνπίιζνλ», καο ιέεη θαη ζπλερίδεη: «Έρσ ηελ αίζζεζε
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φηη ε αλάιπζε ησλ καθξνκνξίσλ κε αθηίλεο Υ ζα κπνξνχζε επίζεο λα γίλεη λσξίηεξα
αιιά θαζπζηέξεζε ιφγσ ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ».
Γελ ζα πξέπεη βέβαηα λα μερλάκε φηη ην βαζηθφ εξγαιείν είλαη ε Θεξκνδπλακηθή.
Απηή καο νδήγεζε ζηε δηαηχπσζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Υάνπο.
Ζ χιε δελ βξίζθεηαη πάληα ζε ηάμε. Σα κηθξνζθνπηθά ζσκαηίδηα πνπ ηελ απνηεινχλ
δελ θηλνχληαη νχηε ζπκπεξηθέξλνληαη πάληα κε ηνλ ίδην ηξφπν. Γελ κνηάδνπλ δειαδή
κε έλα εθθξεκέο πνπ, φζε ψξα θαη λα ην θνηηάκε, ην κφλν πνπ θάλεη είλαη λα πεγαίλεη
κηα αξηζηεξά θαη κηα δεμηά.
Ζ χιε κπνξεί θαη ζπκπεξηθέξεηαη πνηθηινηξφπσο, κε «θαλφλεο» πνπ δελ ήκαζηαλ ζε
ζέζε λα θαηαιάβνπκε φζν βαδίδακε ζηνλ δξφκν πνπ καο έδεηρλε ε Κιαζηθή Μεραληθή. Ο Πξηγθνδίλ ιέεη λα δνχκε ηελ χιε κε άιιν κάηη.
Να θαληαζηνχκε δειαδή φηη φιν απηφ ην πιέγκα ησλ δπλάκεσλ πνπ ηελ απνηεινχλ
δελ έρεη κηα ζηαζεξή ζπκπεξηθνξά.
Να θαληαζηνχκε φηη απηέο νη δπλάκεηο θξχβνπλ κέζα ηνπο θαη έλαλ άιιν «εαπηφ». Ο
νπνίνο έρεη ηελ πξνδηάζεζε λα εθδειψλεηαη απξφβιεπηα φηαλ βξίζθεη ηελ θαηάιιειε
επθαηξία.
Γειαδή ε Θεσξία ηνπ Υάνπο ζεκαίλεη θαηά θάπνηνλ ηξφπν φηη δελ ηζρχνπλ νη θπζηθνί λφκνη; Ο Πξηγθνδίλ ιέεη απιψο φηη νη θπζηθνί λφκνη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ,
κφλν πνπ κεξηθέο θνξέο παίξλνπλ δηαθνξεηηθή κνξθή απφ απηή πνπ γλσξίδακε έσο
ηψξα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, θαη έρνληαο θαηά λνπ φηη ν θφζκνο καο δηέπεηαη απφ ηνλ
γεληθφ λφκν ηεο απμαλφκελεο εληξνπίαο - πνπ είλαη ε πνξεία πξνο ηνλ ζεξκηθφ ζάλαην -, κπνξεί λα εμεγεζνχλ ηα θαηλφκελα ηεο δσήο θαη ηεο γέλεζεο ηνπ χκπαληνο (Ζ
Μεγάιε Έθξεμε).
Υάνο είλαη ε εμαηξεηηθά επαίζζεηε εμάξηεζε ηεο θίλεζεο απφ ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο.
Υανηηθέο πεξηνρέο θίλεζεο είλαη εθείλεο ζηηο νπνίεο δχν ηξνρηέο, πνπ αξρηθά βξίζθνληαη πνιχ θνληά, απνκαθξχλνληαη «εθζεηηθά» (πνιχ γξήγνξα) ε κηα απφ ηελ άιιε
θαη ζχληνκα βξίζθνληαη ζε εληειψο δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ ρψξνπ. ηηο πεξηνρέο
απηέο, κηθξέο αιιαγέο ζηα «αίηηα» νδεγνχλ ζε κεγάιεο αιιαγέο ζηα «απνηειέζκαηα»
θαη νη ληεηεξκηληζηηθέο αληηιήςεηο ηνπ Νεχησλα θαη ηνπ Λαπιάο γηα ηε δπλακηθή
παχνπλ λα ηζρχνπλ.
Ο ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγεί έλαο θνκπηνχηεξ είλαη απιφο. Δθηειεί φιεο ηηο εληνιέο πνπ
ππάξρνπλ κέζα ζηα πξνγξάκκαηα κε ηα νπνία έρεη ηξνθνδνηεζεί. «Ζ νπζία φκσο ηεο
δσήο», ιέεη, «βξίζθεηαη ζηελ αβεβαηφηεηα ηεο δηαξθνχο αιιειεπίδξαζεο πνπ έρεη κε
ην πεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα, νη ιεπηνκέξεηεο ελφο ινπινπδηνχ δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλεο απφ ηνλ ζπφξν».
Ζ ζεξµνδπλαµηθή, ε µειέηε ηεο µεηάδνζεο ζεξµφηεηαο θαη ησλ αληαιιαγψλ ελέξγεηαο θαη έξγνπ, είλαη µηα εμαηξεηηθά ρξήζηµε επηζηήµε γηα ηνπο µεραληθνχο, είλαη
φµσο θαη εμαηξεηηθά ζχλζεηε.
Γλσξίδνπκε ηε ζεξµνδπλαµηθή θαη ηνλ Γεχηεξν Νφµν ηεο -ν νπνίνο πξνβιέπεη φηη
ην ζχµπαλ αξγνπεζαίλεη θαη ηειηθά ζα θαηαιήμεη ζηνλ ζεξµηθφ ζάλαην-- ή γηα ηελ
εληξνπία.
Γηαηππσµέλνο θαη' αξράο απφ ηνλ γεξµαλφ επηζηήµνλα Rudolf Clausius, ν Γεχηεξνο
Νφµνο εηζήγαγε ην ρξφλν θαη ηελ ηζηνξία µέζα ζ' έλα ζχµπαλ πνπ ν Νεχησλ θαη νη
θιαζηθνί θπζηθνί ην είραλ απεηθνλίζεη σο αηψλην.
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Δπεηδή νη εμηζψζεηο ηεο λεπηψλεηαο µεραληθήο είλαη «αληηζηξεπηέο ζην ρξφλν», νη
θπζηθνί ζρεµάηηζαλ ηελ πεπνίζεζε φηη ζην βαζηθφ επίπεδν ηεο χιεο δελ ππάξρεη θαηεχζπλζε ζην ρξφλν.
Ζ επηζηήµε ηεο ζεξµνδπλαµηθήο, σζηφζν, αλαθάιπςε έλαλ θφζµν ππνδνπισµέλν
ζην ρξφλν. Απφ ζεξµνδπλαµηθή άπνςε, ηα πξάγµαηα πεγαίλνπλ πξνο µηα µφλν θαηεχζπλζε.
3.10.3 Οη δηαζθνξπηζηηθέο δνκέο (dissipative structures)
Ο Prigogine ρξεζηµνπνηεί ηε ιέμε ράνο319 µε δχν δηαθξηηνχο, αλ θαη µεξηθέο θνξέο
ελαιιάμηµνπο, ηξφπνπο. Τπάξρεη ην παζεηηθφ ράνο ηεο ηζνξξνπίαο θαη µέγηζηεο εληξνπίαο, φπνπ ηα ζηνηρεία είλαη ηφζν πνιχ αλαµεµεηγµέλα ψζηε δελ ππάξρεη θαµία
νξγάλσζε. Απηφ είλαη ην «ζεξµηθφ ράνο ηζνξξνπίαο» ηνπ ηειηθνχ αδηάθνξνπ
ζχµπαληνο πνπ πξνέβιεςε ν Clausius.
Αιιά ην δεχηεξν είδνο ράνπο είλαη δξαζηήξην, θαπηφ θαη ελεξγεηηθφ -έλα
«ηαξαγµέλν ράνο µαθξηά απφ ηελ ηζνξξνπία». ' απηφ ην ράνο επηθεληξψζεθε ε πξνζνρή ησλ Feigenbaum320, Lorenz321, May322, Ford θαη ησλ άιισλ. Ο Prigogine323 ήηαλ έλαο απφ ηνπο πξψηνπο ζχγρξνλνπο επηζηήµνλεο πνπ δηέθξηλαλ φηη ζε απηφ ην
µαθξηά απφ ηελ ηζνξξνπία ράνο µπνξεί λα ζπµβνχλ παξάμελα πξάγµαηα.
Αλαθάιπςε φηη ζε θαηαζηάζεηο µαθξηά απφ ηελ ηζνξξνπία, φρη µφλν απνζπληίζεληαη
ηα ζπζηήµαηα, αιιά θαη εµθαλίδνληαη λέα.
πσο δείρλνπλ ηα παξαπάλσ παξαδείγµαηα, ν Prigogine θαη νη ζπλάδειθνί ηνπ βιέπνπλ απηννξγαλνχµελεο δνµέο λα εµθαλίδνληαη παληνχ: ζηε βηνινγία, ζηηο δίλεο,
ζηελ αλάπηπμε πφιεσλ θαη πνιηηηθψλ θηλεµάησλ, ζηελ εμέιημε ησλ άζηξσλ. Απνθαινχλ ηηο πεξηπηψζεηο µε ηζνξξνπίαο θαη απηννξγάλσζεο «δνµέο δηαζθνξπηζµνχ» (ή
δνµέο έθιπζεο).
Ζ νλνµαζία νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη γηα λα εμειηρζνχλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηε
µνξθή ηνπο νη πφιεηο, νη δίλεο θαη νη αµνηβάδεο, θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα θαη χιε. Δίλαη αλνηρηά ζπζηήµαηα, πνπ παίξλνπλ ελέξγεηα απφ ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν θαη ηε
µεηαηξέπνπλ ζε άρξεζηε, ρανηηθή ελέξγεηα πνπ ηε δηαζθνξπίδνπλ ζην γχξσ πεξηβάιινλ, απμάλνληαο ηελ εληξνπία. Φπζηθά, ε εληξνπία ελφο ζπζηήµαηνο ελδέρεηαη λα
απνηειέζεη ηελ ηξνθή θάπνηνπ άιινπ. Σα µηηνρφλδξηα ζηα ίδηα µαο ηα θχηηαξα
µεηαηξέπνπλ ηα άρξεζηα ππνιείµµαηα ησλ µνξίσλ ηεο ηξνθήο, ε νπνία ππέζηε
δχµσζε, ζε ΑΣΡ, έλα µφξην πνπ απνζεθεχεη ελέξγεηα. Ο Γεχηεξνο Νφµνο (φηη ε ζπλνιηθή εληξνπία απμάλεη πάληα) δελ παξαβηάδεηαη απφ ηελ εµθάληζε απηψλ ησλ
ζπζηεµάησλ πεξηζζφηεξν απ' φζν παξαβηάδεηαη ν λφµνο ηεο βαξχηεηαο απφ έλα δνξπθφξν πνπ θηλείηαη ζηελ ηξνρηά ηνπ. πσο ν δνξπθφξνο ρξεζηµνπνηεί ηε βαξχηεηα
γηα λα παξαµείλεη ζηελ ηξνρηά, έηζη ρξεζηµνπνηνχλ ηελ εληξνπία νη δνµέο
δηαζθνξπηζµνχ.
Ζ νλνµαζία δνµή δηαζθνξπηζµνχ εθθξάδεη έλα νπζηαζηηθφ παξάδνμν ζηελ αληίιεςε
ηνπ Prigogine. Ο δηαζθνξπηζµφο ππνδειψλεη ράνο θαη δηάιπζε, ε δνµή είλαη ην αληίζεηφ ηνπ. Οη δνµέο δηαζθνξπηζµνχ είλαη ζπζηήµαηα ηθαλά λα δηαθπιάηηνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο µφλν παξαµέλνληαο δηαξθψο αλνηρηά ζηε ξνή ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο.
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Σα ζνιηηφληα, φπσο θαη ην θχµα µεηάζεζεο θαη ε θιφγα ηνπ θεξηνχ, είλαη επίζεο
δνµέο δηαζθνξπηζµνχ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ µηα ξνή µαθξηά απφ ηελ ηζνξξνπία θαη
ζηεξίδνληαη ζ' απηή.
Ζ θχζε ζεσξείηαη εθ παξαδφζεσο σο ηεξαξρία πνπ μεθηλάεη µε ηε δνµή ηνπ αηφµνπ
θαη θαηαιήγεη µε ζχλζεηνπο βηνινγηθνχο νξγαληζµνχο. Κάζε επίπεδν επηζηεµνληθήο
πεξηγξαθήο ππνηίζεηαη πσο νηθνδνµείηαη πάλσ ζην πξνεγνχµελν, ελψ πξνηεξαηφηεηα
έρνπλ νη πεξηγξαθέο ζην πην ζεµειηψδεο επίπεδν, ηε θπζηθή. Αιιά γηα ηνλ Prigogine
ε θχζε δελ είλαη νηθνδνµεµέλε έηζη πνπ λα αλεβαίλνπµε πξνο ηα πάλσ απφ θάπνην
ραµειφηεξν επίπεδν, αιιά µε αλάδξαζε µεηαμχ φισλ ησλ επηπέδσλ. Δπνµέλσο, ε
αληίιεςή ηνπ γηα µηα επηζηεµνληθή πεξηγξαθή ηεο θχζεο «δελ ππνζέηεη θαλέλαλ
ζεµειηψδε ηξφπν πεξηγξαθήο, θάζε επίπεδν πεξηγξαθήο πξνθχπηεη απφ έλα άιιν θαη
ζπλεπάγεηαη ην άιιν. Υξεηαδφµαζηε πιήζνο επηπέδσλ πνπ ζπλδένληαη φια µεηαμχ
ηνπο, ελψ θαλέλα ηνπο δελ µπνξεί λα δηεθδηθήζεη ηελ ππεξνρή».
Απηφ απνηειεί επηβεβαίσζε ηεο δεµηνπξγηθφηεηαο ηεο θχζεο. Κάζε επίπεδν νξγάλσζεο παξάγεη θάηη ζεµειηαθά θαηλνχξγην, θάηη πνπ δελ ζπλαληάηαη ζηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ή «µέξε» ηνπ πξνεγνχµελνπ επηπέδνπ. Γηα παξάδεηγµα, ζ' έλα µείγµα πδξνγφλνπ θαη νμπγφλνπ δελ ππάξρεη λεξφ. Σν µείγµα απνθηά λέα ηαπηφηεηα ε νπνία, ζηελ
πξάμε, ζπζηάδεη ηα «µέξε» πδξνγφλν θαη νμπγφλν. Ο µφλνο ηξφπνο λα πάξνπµε πίζσ
ηα µέξε είλαη λα θαηαζηξέςνπµε ην λεξφ.
Γηαζθνξπηζηηθέο ή δηαιπηηθέο δνκέο
Σν θαηλφκελν ηεο απηφ-νξγάλσζεο δελ πεξηνξίδεηαη κφλνλ ζηε δσηθή χιε.
Eκθαλίδεηαη θαη ζε αξθεηά ρεκηθά ζπζηήκαηα. Ο θπζηθφ-ρεκηθφο λνκπειίζηαο Ilya
Prigogine κειέηεζε ζε βάζνο θαη αλέπηπμε κηα ιεπηνκεξή δπλακηθή ζεσξία πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Ο Πξηγθφηδηλ νλφκαζε ηα ζπζηήκαηα απηά «δηαιπηηθέο δνκέο», επηζεκαίλνληαο ην γεγνλφο πσο δηαηεξνχλ θαη αλαπηχζζνπλ
ηε δνκή ηνπο δηαιχνληαο άιιεο δνκέο θαηά ηε δηεξγαζία ηνπ κεηαβνιηζκνχ, παξάγνληαο έηζη «εληξνπή» - αηαμία- πνπ ηείλεη δηαξθψο πξνο ηελ απoζχλζεζε κε ηε
κνξθή ησλ άρξεζησλ γηα ηε δνκή πξντφλησλ. Οη ρεκηθέο δηαιπηηθέο κνξθέο εθδειψλνπλ ηε δπλακηθή ηεο απηφ-νξγάλσζεο ζηελ απινχζηεξε κνξθή ηεο, παξνπζηάδνληαο
ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαηλφκελα ηεο δσήο: απηφ "αλαλέσζε, πξνζαξκνγή, εμέιημε, αθφκε θαη πξσηαξρηθέο κνξθέο «δηαλνεηηθψλ» δηαδηθαζηψλ. Ο
κφλνο ιφγνο πνπ ηηο θάλεη λα κε ζπγθαηαιέγνληαη ζηα δσληαλά πξάγκαηα είλαη ην
γεγνλφο πσο δελ αλαπαξάγνπλ νχηε δηακνξθψλνπλ θχηηαξα. Με άιια ιφγηα, ηα ζπζηήκαηα απηά αληηπξνζσπεχνπλ κηα δηαζχλδεζε αλάκεζα ζηε δσληαλή θαη άςπρε χιε. ε ηειηθή αλάιπζε, ην αλ νλνκάδνληαη δσληαλνί νξγαληζκνί ή φρη είλαη ζέκα πιάηνπο αληηιήςεσλ.
3.10.4 Ο ξφινο ησλ δνκψλ δηαζθνξπηζκνχ θαη ησλ δηαθιαδψζεσλ.
χκθσλα κε ηνλ δεχηεξν λφκν ηεο ζεξκνδπλακηθήο, ζε έλα απνκνλσκέλν ζχζηεκα
(πνπ δελ αληαιιάζζεη δειαδή χιε θαη ελέξγεηα κε ην πεξηβάιινλ ηνπ), ε ζπλνιηθή
εληξνπία απμάλεη πξννδεπηηθά ελψ ε ειεχζεξε ελέξγεηα κεηψλεηαη ψζπνπ ην ζχζηεκα λα θηάζεη ζηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο, νπφηε ε εληξνπία ηνπ απνθηά ηε κέγηζηε
ηηκή ηεο. ηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο ην ζχζηεκα είλαη νκνηνγελέο
θαη αδξαλέο. Αλ κάιηζηα ζεσξήζνπκε, φπσο έθαλε ν Clausius, νιφθιεξν ην ζχκπαλ
σο έλα απνκνλσκέλν ζχζηεκα γηγαληηαίσλ δηαζηάζεσλ, ηφηε, ζχκθσλα κε ηνλ δεχ-
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ηεξν λφκν, ε πξννδεπηηθή ππνβάζκηζε ηεο ελέξγεηαο, δειαδή ε κεγηζηνπνίεζε ηεο
εληξνπίαο, νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηνλ «ζεξκηθφ ζάλαην» ηνπ ζχκπαληνο.
Με ηε ζεξκνδπλακηθή, ηελ πξψηε πξαγκαηηθά πνιχπινθε επηζηήκε, ζην «άθζαξην»
θαη «αζάλαην» νηθνδφκεκα ηεο λεπηψλεηαο θπζηθήο παξεηζθξχεη ν ρξφλνο σο κε αληηζηξεπηή εμέιημε πξνο ηε θζνξά, ηελ αηαμία θαη ην ζάλαην. Χζηφζν, απηή ε πξψηε
απαηζηφδνμε εθδνρή ηνπ ρξφλνπ πνπ καο θιεξνδφηεζε ε θιαζηθή ζεξκνδπλακηθή
αθνξά κηα ηδαληθή θαη αθχζηθε θαηεγνξία ζπζηεκάησλ: ηα απνκνλσκέλα θαη θιεηζηά γξακκηθά ζπζηήκαηα.
Πψο λα εμεγήζνπκε φκσο ηελ «παξάδνμε» ζπκπεξηθνξά ησλ αλνηρηψλ ζπζηεκάησλ;
Σα ζπζηήκαηα απηά βξίζθνληαη καθξηά απφ ηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο θαη αληαιιάζζνπλ αδηάθνπα χιε θαη ελέξγεηα κε ην πεξηβάιινλ ηνπο.
Γελ ηείλνπλ πξνο κηα θαηάζηαζε ειάρηζηεο ειεχζεξεο ελέξγεηαο θαη κέγηζηεο εληξνπίαο, αιιά αληίζεηα, εθκεηαιιεχνληαη θάπνηεο ελεξγεηαθέο εηζξνέο θαη δηαθπκάλζεηο
φρη κφλν γηα λα δηαηεξνχλ ηε δνκηθή ηνπο επζηάζεηα αιιά θαη γηα λα εμειίζζνληαη
πξνο λέεο δπλακηθέο θαηαζηάζεηο.
Σα αλνηρηά ζεξκνδπλακηθά ζπζηήκαηα δελ είλαη ε εμαίξεζε αιιά ν θαλφλαο. ε απηά
πεξηιακβάλνληαη φρη κφλν νη δσληαλνί νξγαληζκνί, νη αλζξψπηλεο θνηλσλίεο, αιιά
θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ «απινχζηεξσλ» θπζηθνρεκηθψλ ζπζηεκάησλ. ηε κειέηε ησλ αλνηρηψλ ζεξκνδπλακηθψλ ζπζηεκάησλ ν Ilya Prigozine είλαη αλακθίβνια
κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηζηεκνληθέο απζεληίεο.
Πξψηνο απηφο απέδεημε φηη ζε ζπλζήθεο καθξηά απφ ηε ζεξκνδπλακηθή ηζνξξνπία ε
χιε απνθηά λέεο απξφζκελεο ηδηφηεηεο, απηφ-νξγαλψλεηαη θαη παξάγεη πνιχπινθεο
δνκέο απφ ηπραίεο δηαθπκάλζεηο.
Σηο δνκέο απηέο ζα ηηο νλνκάζεη dissipative structures, ρξεζηκνπνηψληαο έλα θαηλνκεληθά νμχκσξν ζρήκα. Ο φξνο ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζηα ειιεληθά σο δνκέο
δηαζπνξάο ή δηαζθνξπηζκνχ ή εθιπηνγελείο ή αθφκε θαη θαηαλαισηηθέο δνκέο. ηελ
νπζία πξφθεηηαη γηα ζπζηήκαηα πνπ θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα. Οη δνκέο δηαζθνξπηζκνχ είλαη θαηαζηάζεηο πνπ αληαλαθινχλ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην πεξηβάιινλ,
κε ην νπνίν αληαιιάζζνπλ ελέξγεηα, δηαηεξνχκελα κέζα απφ κηα αηειείσηε δπλακηθή ξνή.
Οη απινχζηεξεο κνξθέο δνκέο δηαζθνξπηζκνχ είλαη θάπνηα ζρεηηθά απιά θπζηθνρεκηθά ζπζηήκαηα ζηα νπνία ειάρηζηεο δηαηαξαρέο θαη δηαθπκάλζεηο ζε κηθξνζθνπηθή
θιίκαθα νδεγνχλ ζηελ αλάδπζε λέσλ απξνζδφθεησλ καθξνζθνπηθψλ δνκψλ .
Σα έκβηα ζπζηήκαηα είλαη αλνηθηά ζπζηήκαηα, ζπκπιέγκαηα νξγάλσζεο ηα νπνία
απέρνπλ πνιχ απφ ηελ ηζνξξνπία θαη ν Prigozine φπσο είδακε ηα θαηαηάζζεη ζηηο
"δνκέο δηαζθνξπηζκνχ" (dissipative structure).
Ο Prigozine ιέεη φηη απηέο νη ηπραίεο (κε πξνβιέςηκεο) δηαδηθαζίεο θαλεξψλνπλ φηη
ηα αλνηθηά ζπζηήκαηα θαη επνκέλσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζχκπαληνο καο δελ
είλαη κεραληζηηθφ αιιά ηπραίν. Ο ίδηνο ρξεζηκνπνηεί ηελ ηδέα ηνπ ηπραίνπ αξθεηά
δηαθνξεηηθά απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην θάλνπλ νη ππφινηπνη επηζηήκνλεο. Γηα
παξάδεηγκα, γηα ηνλ Jacques Monod, ζπγγξαθέα ηνπ βηβιίνπ Σχρε θαη Αλαγθαηφηεηα324, ε ηχρε ζπλεπάγεηαη έλαλ θφζκν πνπ θπβεξλάηαη ηπθιά θαη ππνδειψλεη έλα
ζχκπαλ, πνπ ζχκθσλα κε ηνπο αλζξψπηλνπο φξνπο ζηεξείηαη λνήκαηνο, δειαδή βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηνλ παξάινγν θφζκν ηεο ππαξμηζηηθήο θηινζνθίαο, απφ ηελ νπνία
ν Monod αληιεί ηα επηρεηξήκαηά ηνπ.
Χζηφζν, γηα ηνλ Prigozine ε ηχρε είλαη ζπλψλπκν ηνπ κε ληεηεξκηληζκνχ, ηνπ απζφξκεηνπ, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Σν ζχκπαλ ηνπ Prigozine δελ
απέρεη πνιχ απφ ην λα είλαη έκβηνο νξγαληζκφο, αθξηβψο γηαηί έρεη ρψξν γηα ηελ ηπ-
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ραία ζπκπεξηθνξά.
Έηζη, επηηξέπεη ζηηο δνκέο δηαζθνξπηζκνχ -πνπ είλαη νηηδήπνηε- απφ έλα ρεκηθφ δηάιπκα κέρξη έλα ζχλλεθν, έλαλ εγθέθαιν ή έλαλ άλζξσπν -λα αλαδεκηνπξγήζνπλ ηνλ
εαπηφ ηνπο ζχκθσλα κε απξφβιεπηα πξφηππα. Απηά ηα θαηλνχξγηα πξφηππα ζπρλά
πξνθαινχληαη απφ κηθξέο κεηαβνιέο ή δηαηαξάμεηο, ησλ νπνίσλ ε παξνπζία κπνξεί
λα απνζπάζεη ην φιν ζχζηεκα καθξηά απφ έλα είδνο ζπκπεξηθνξάο πξνο έλα λέν θαη
απξφβιεπην θαη σο εθ ηνχηνπ λα αςεθεζεη ηνζν κηα κεραληζηηθε εξκελεηα ηεο εληξνπίαο, φζν θαη κία ζπκβαηηθή αλάγλσζε ηνπ βέινπο ηνπ ρξφλνπ.
'Δηζη, νη δνκέο δηαζθνξπηζκνχ εηζάγνπλ ηε δηαξθή δεκηνπξγηθφηεηα κέζα ζηε θχζε.
Χο απνηέιεζκα, ε θχζε δελ κπνξεί πιένλ λα εηδσζεί σο θάηη ζηαηηθφ, σο αδξαλή κφξηα πνπ θπβεξλψληαη κφλν απφ σζήζεηο θαη έιμεηο αιιά σο θάηη ελεξγεηηθφ θαη δσληαλφ. ε απηά ηα αλνηθηά ζπζηήκαηα ή χιε δελ είλαη απνκνλσκέλε θαη κνλαρηθή αιιά αληίζεηα είλαη αληαπνθξηηηθή, ζπζρεηηζηηθή θαη απηνηξνπνπνηνχκελε ζε ζρέζε κε
ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ππφινηπεο χιεο.
ε απηά ηα αληζφξξνπα ζπζηήκαηα, ε ειάρηζηε αιιαγή κπνξεί λα "απνζηαζεξνπνηήζεη" ην ζχζηεκα, θαη λα επηθέξεη έλα απνηέιεζκα πνπ δελ είρε πξνβιεθζεί απφ ηε
ινγηθή ησλ γξακκηθψλ εμηζψζεσλ.
3.10.5 Παξαδείγκαηα δνκψλ δηαζθνξπηζκνχ
πσο αλαθέξακε πξηλ, ην παξάδνμν ηνπ ρξφλνπ αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο πσο νη
θιαζζηθέο εμηζψζεηο είλαη αληηζηξεπηέο σο πξνο ηνλ ρξφλν θαη ζπγρξφλσο πσο απφ
πιήζνο θπζηθψλ δεδνκέλσλ θαίλεηαη πσο ππάξρεη ην βέινο ηνπ ρξφλνπ.
Σν θιεηδί γηα ηελ απάληεζε ζην παξάδνμν απηφ ηνπ ρξφλνπ εληνπηδφηαλ ζηελ κειέηε
ζπζηεκάησλ, ηα νπνία βξίζθνληαη καθξπά απφ ηελ ηζνξξνπία. ε ηέηνηα ζπζηήκαηα
είλαη δπλαηφ λα εκθαληζζνχλ δηαδηθαζίεο απηννξγάλσζεο, θαζψο θαη δνκέο δηαζθνξπηζκνχ (dissipative structures).
Γηα λα θαηαλνήζνπκε απηήλ ηελ έλλνηα, αο αλαθεξζνχκε αξρηθψο ζε έλα ζχζηεκα,
ην νπνίν βξίζθεηαη θνληά ζηελ ηζνξξνπία, π.ρ., έλα εθθξεκέο κε ηξηβέο. Δάλ ην απνκαθξχλνπκε απφ ηελ ζέζε ηζνξξνπίαο, ηφηε απηφ, κεηά απφ ηελ πάξνδν θάπνηνπ ρξφλνπ, ζα επαλέιζεη ζ' απηήλ. ε ζπζηήκαηα, φκσο, καθξπά απφ ηελ ηζνξξνπία ππάξρνπλ δεζκνί, νη νπνίνη δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα επαλέιζνπλ ζηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο.
Χο έλα ηέηνην παξάδεηγκα ν Prigνgine αλαθέξεη ην νηθνζχζηεκα πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο: θαζψο απηφ δέρεηαη ηελ επίδξαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ηζνξξνπία θαη νδεγείηαη ζηελ δεκηνπξγία πνιχπινθσλ δνκψλ. «Σν ζεκαληηθφ ζεκείν, παξαηεξεί ν Prigνgine, έγθεηηαη ζην φηη, καθξηά απφ ηελ ηζνξξνπία,
φηαλ ην ζχζηεκα δηαηαξαρζεί, δελ ππάξρεη θακία εγγχεζε φηη ζα επηζηξέςεη θαη πάιη
ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε. Αληηζέησο, ην ζχζηεκα αξρίδεη λα δηεξεπλά λέεο δνκέο,
λέα είδε νξγάλσζεο ζηνλ ρσξφρξνλν, ηα νπνία νλφκαζα δνκέο δηαζθνξπηζκνχ».
Σα παξαδείγκαηα δε εχηαθησλ δνκψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηπραίεο δηαθπκάλζεηο είλαη πνιπάξηζκα: ε αζηάζεηα ηνπ Benard ζηελ πδξνδπλακηθή, νη ηαιαληνχκελεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο θαη ηα ρεκηθά ξνιφγηα, φπσο ε δηάζεκε αληίδξαζε BelousovZhabotinsky ζηε ρεκεία, νη πεξηζζφηεξεο βηνρεκηθέο αληηδξάζεηο ζηε βηνινγία, θ.ά.
3.10.6 Γηαθιάδσζε: Παξάζπξν ησλ δηραδνκέλσλ δηαδξνκψλ
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Έλαο ζπνπδαίνο παξάγνληαο ζηελ εκθάληζε λέσλ δνκψλ είλαη ε ζπλεηζθνξά ησλ δηαθπκάλζεσλ ή δηαηαξάμεσλ, δειαδή ησλ μαθληθψλ αιιαγψλ πνπ επηηξέπνπλ θάηη
θαηλνχξγην λα εκθαληζηεί, αθφκε θαη εθεί πνπ ε χπαξμε ηεο εληξνπίαο ζα ην απέθιεηε. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη δνκέο δηαζπνξάο είλαη κε γξακκηθά ζπζηήκαηα, ε ηάμε
ησλ νπνίσλ αλαδχεηαη απφ ην ράνο. Μηα θαη κφλν δηαθχκαλζε πξνζηηζέκελε ζε άιιεο ζα κπνξνχζε λα γίλεη αξθεηά ηζρπξή ψζηε λα επαλανξγαλψζεη ην φιν ζχζηεκα
ζε έλα λέν πξφηππν. Σα ζεκεία απηά, ηα νλνκάδεη ζεκεία δηαθιάδσζεο θαη είλαη ζεκεία ζηα νπνία θαηαξξέεη ε ληεηεξκηληζηηθή πεξηγξαθή θαη ην ζχζηεκα ηφηε αθνινπζεί κία απφ ηηο πνιιέο πηζαλέο δηαθιαδψζεηο ηνπ δξφκνπ.
Γηάγξακκα δηαθιάδσζεο γηα ρεκηθέο αληηδξάζεηο καθξηά απφ ηελ ηζνξξνπία. Καζψο
ε κε γξακκηθή αληίδξαζε νδεγείηαη καθξηά απφ ηελ ηζνξξνπία, ν αξηζκφο ησλ πηζαλψλ επζηαζψλ θαηαζηάζεσλ απμάλεηαη δξακαηηθά!
αλ ζηηγκηαίν παξάζπξν ζην φινλ, ε ελίζρπζε ησλ δηαθιαδψζεσλ νδεγεί ζε ηάμε ή
ράνο. ηελ αληίιεςε ηνπ Prigogine γηα ηα πξάγκαηα ε δηαθιάδσζε --ιέμε πνπ ζεκαίλεη ην ζεκείν δηραζκνχ ή δηαίξεζεο-- απνηειεί βαζηθή έλλνηα. Ζ δηαθιάδσζε ζε έλα
ζχζηεκα είλαη κηα ζηηγκή δσηηθήο ζεκαζίαο φηαλ θάηη ηφζν κηθξφ φζν έλα κεκνλσκέλν θσηφλην, κηα ειαθξά δηαθχκαλζε ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο, κηα αιιαγή
ηεο ππθλφηεηαο, ή ην θηεξνχγηζκα κηαο πεηαινχδαο ζην Υνλγθ Κνλγθ, δηνγθψλεηαη
ηφζν πνιχ κε ηελ επαλάιεςε ψζηε δεκηνπξγείηαη κηα δηράια -θαη ην ζχζηεκα παίξλεη
λέα θαηεχζπλζε. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ν ρείκαξξνο ησλ ζεκείσλ δηαθιάδσζεο
θάλεη ην ζχζηεκα είηε λα θαηαθεξκαηηζηεί θαηαιήγνληαο ζην ράνο, είηε λα ζηαζεξνπνηήζεη κηα λέα ζπκπεξηθνξά κέζσ ζεηξάο βξφρσλ αλάδξαζεο (φπσο απηνθαηάιπζε,
ζηαπξνεηδήο θαηάιπζε θαη απηνπαξεκπφδηζε).
Δθφζνλ ζηαζεξνπνηεζεί απφ ηελ αλάδξαζή ηνπ έλα ζχζηεκα πνπ έρεη πεξάζεη κέζα
απφ κηα δηαθιάδσζε, κπνξεί λα αληηζηαζεί ζε άιιεο κεηαβνιέο γηα εθαηνκκχξηα
ρξφληα, ψζπνπ θάπνηα θξίζηκε λέα δηαηαξαρή λα εληζρχζεη ηελ αλάδξαζε θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν ζεκείν δηαθιάδσζεο.
ηα ζεκεία δηαθιάδσζήο ηνπ, πξνζθέξεηαη πξαγκαηηθά ζην ζχζηεκα πνπ αθνινπζεί
κηα πνξεία ε δπλαηφηεηα «επηινγήο» αλάκεζα ζε δηάθνξα είδε ηάμεο. Ζ εζσηεξηθή
αλάδξαζε κεξηθψλ επηινγψλ είλαη ηφζν ζχλζεηε ψζηε ππάξρεη νπζηαζηηθά άπεηξν
πιήζνο βαζκψλ ειεπζεξίαο. Με άιια ιφγηα, ε ηάμε ηεο επηινγήο είλαη ηφζν πςειή
ψζηε πξφθεηηαη γηα ράνο. Άιια ζεκεία δηαθιάδσζεο πξνζθέξνπλ επηινγέο φπνπ ε
αλάδξαζε ζχδεπμεο παξάγεη ιηγφηεξνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο. Απηέο νη επηινγέο κπνξεί λα θάλνπλ ην ζχζηεκα λα θαίλεηαη απιφ θαη θαλνληθφ.
Απηφ φκσο είλαη απαηειφ επεηδή ε αλάδξαζε ζε θαηλνκεληθά απιέο ηάμεηο, φπσο ην
ζνιηηνληθφ θχκα, είλαη επίζεο πάξα πνιχ ζχλζεηε.
Σν θαζαξφ απνηέιεζκα ησλ δηαθιαδψζεσλ ζηελ εμέιημε ησλ δσληαλψλ θπηηάξσλ
ήηαλ λα δεκηνπξγεζνχλ νξγαληθέο ρεκηθέο αληηδξάζεηο πνπ έρνπλ πθαλζεί κε πνιχπινθν θαη ζηαζεξφ ηξφπν ζην πεξηβάιινλ ηνπ θπηηάξνπ. Απηήλ αθξηβψο ηελ χθαλζε
βξφρσλ αλάδξαζεο ελλνεί ν Prigogine κε ηνλ φξν «επηθνηλσλία». Μέζσ ηέηνηαο επηθνηλσλίαο ην ζχζηεκα δηαηεξείηαη άζηθην.
Σα ζεκεία δηαθιάδσζεο είλαη νξφζεκα ζηελ εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απνθξπζηαιιψλνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ. Ζ ηζηνξηθή θαηαγξαθή ησλ αλζξψπηλσλ δηαθιαδψζεσλ
βξίζθεηαη ραξαγκέλε ζηα αλζξψπηλα έκβξπα. Απηά πεξλνχλ κέζα απφ ζηάδηα φπνπ
κνηάδνπλ κε ςάξηα, έπεηηα κε ακθίβηα θαη ηέινο κε εξπεηά.
Απνηππσκέλα ζε φιεο ηηο κνξθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ καο θάλνπλ κνλαδηθνχο -ζηηο
ρεκηθέο αληηδξάζεηο ησλ θπηηάξσλ καο θαη ηε κνξθή ησλ λεπξηθψλ καο δηθηχσλβξίζθνληαη ρηιηάδεο ρηιηάδσλ ζεκεία δηαθιάδσζεο πνπ ζπλζέηνπλ κηα δσληαλή εμηζ-
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ηφξεζε ησλ επηινγψλ κέζσ ησλ νπνίσλ εμειηρηήθακε σο ζχζηεκα απφ ην αξρηθφ απιφ θχηηαξν ζηε ζεκεξηλή καο κνξθή.
ε θάζε ζεκείν δηαθιάδσζεο θαηά ην παξειζφλ ηνπ ζπζηήκαηφο καο, είρακε κηα πνξεία ζηελ νπνία ππήξραλ πνιιά κέιινληα.
Με ηελ επαλάιεςε θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο, επηιεγφηαλ ην έλα κέιινλ θαη
νη άιιεο δπλαηφηεηεο εμαθαλίδνληαλ γηα πάληα. 'Δηζη ηα ζεκεία δηαθιάδσζήο καο
ζπλζέηνπλ έλαλ ράξηε ηεο κε αληηζηξεπηφηεηαο ηνπ ρξφλνπ.
Έηζη ε δπλακηθή ησλ δηαθιαδψζεσλ απνθαιχπηεη φηη ν ρξφλνο είλαη κε αληηζηξεπηφο
αιιά κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί αλαθεθαιαηψζεηο. Δπίζεο απνθαιχπηεη φηη ε θίλεζε
ηνπ ρξφλνπ δελ είλαη κεηξήζηκε. Κάζε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη ζε έλα ζεκείν δηαθιάδσζεο πεξηιακβάλεη κηα ελίζρπζε ζε θάηη κηθξφ. Αλ θαη ε αηηηφηεηα ιεηηνπξγεί
θάζε ζηηγκή, ε δηαθιάδσζε ζπκβαίλεη απξφβιεπηα.
Ο Prigogine επηζεκαίλεη: «Απηφ ην κείγκα αλαγθαηφηεηαο θαη ηχρεο ζπλζέηεη ηελ ηζηνξία ηνπ ζπζηήκαηνο». πλζέηεη επίζεο ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ηθαλφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο λα εληζρχεη κηα κηθξή κεηαβνιή απνηειεί δεκηνπξγηθφ
κνριφ.
Μία κφλε κέιηζζα εηζεξρφκελε ζε κηα θπςέιε κε ρηιηάδεο αιιειεπηδξψζεο κέιηζζεο
κπνξεί λα ζχξεη φιε ηελ θπςέιε ζηνλ αέξα θάλνληαο κηθξέο θηλήζεηο πνπ δείρλνπλ
ηελ ηνπνζεζία πινχζησλ ζε γχξε ινπινπδηψλ.
Σα ζπζηήκαηα είλαη επίζεο πνιχ επαίζζεηα θνληά ζε εθείλα ηα κέξε πνπ απνηεινχλ
ηελ απνθξπζηαιισκέλε «κλήκε» δηαθιαδψζεσλ ηνπ παξειζφληνο.
3.11 Οη µε γξαµµηθέο εμηζψζεηο
Απηέο νη εξεπλεηηθέο θαη ζεσξεηηθέο απφςεηο δηαηεξήζεθαλ σο ηε δεθαεηία ηνπ
1970, νπφηε ε πξφνδνο ησλ µαζεµαηηθψλ θαη ε αλάπηπμε ησλ ππνινγηζηψλ πςειήο
ηαρχηεηαο πξνζέθεξαλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα εξεπλήζνπλ ην ζχλζεην
εζσηεξηθφ ησλ µε γξαµµηθψλ εμηζψζεσλ. Σν απνηέιεζµα ήηαλ µέζα ζε ιίγα ρξφληα,
απηά ηα παξάμελα µαζεµαηηθά λα γίλνπλ ν έλαο απφ ηνπο δχν θηλεηήξεο πνπ σζνχλ
ηελ επηζηήκε ησλ δηαηαξάμεσλ.
Οη µε γξαµµηθέο εμηζψζεηο είλαη ζαλ µηα µαζεµαηηθή εθδνρή ηεο δψλεο ηνπ ιπθφθσηνο. ζνη ιχλνπλ πξνβιήκαηα πξνρσξψληαο µέζα απφ έλα θαηά ηα θαηλφκελα ζπλεζηζκέλν µαζεµαηηθφ ηνπίν, µπνξεί μαθληθά λα βξεζνχλ ζε θάπνηα άιιε
πξαγµαηηθφηεηα. ε µηα µε γξαµµηθή εμίζσζε, θάπνηα µηθξή αιιαγή ζε µηα
µεηαβιεηή ελδέρεηαη λα έρεη δπζαλάινγε, αθφκε θαη θαηαζηξνθηθή, επίδξαζε ζε άιιεο µεηαβιεηέο. Δλψ νη ζπζρεηίζεηο αλάµεζα ζηα ζηνηρεία ελφο εμειηζζφκελνπ ζπζηήκαηνο παξακέλνπλ ζρεηηθά ζηαζεξέο γηα µεγάιν πεδίν ηηκψλ, ζε θάπνην θξίζηκν
ζεκείν πθίζηαληαη απφηνκε µεηαβνιή θαη ε εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ην ζχζηεκα εθηνμεχεηαη ζε λέα ζπκπεξηθνξά. Σηκέο πνιχ θνληηλέο απνκαθξχλνληαη. ηηο γξαµµηθέο
εμηζψζεηο, ε ιχζε µηαο εμίζσζεο µαο επηηξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζε γελίθεπζε θαη
γηα άιιεο ιχζεηο, δελ ζπκβαίλεη ην ίδην µε ηηο µε γξαµµηθέο εμηζψζεηο. Μνινλφηη έρνπλ νξηζκέλα θαζνιηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη µε γξαµµηθέο ιχζεηο έρνπλ ηελ ηάζε λα
εκθαλίδνπλ µηα πεηζκαηηθή αηνκηθφηεηα θαη ηδηνκνξθία. Αληίζεηα µε ηηο νκαιέο
θακπχιεο πνπ ζρεδηάδνπλ ζηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ γξαµµηθψλ εμηζψζεσλ, ηα
γξαθήµαηα ησλ µε γξαµµηθψλ εμηζψζεσλ παξνπζηάδνπλ αζπλέρεηεο, βξφρνπο, επαλαιήςεηο -φισλ ησλ εηδψλ ηηο δηαηαξάμεηο.
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Με γξαµµηθέο εμηζψζεηο είλαη δπλαηφλ λα πεξηγξάςνπλ ην µνληέιν ηνπ ηξφπνπ µε
ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη έλαο ζεηζκφο, φηαλ δχν απφ ηηο πειψξηεο πιάθεο ηνπ
θινηνχ ηεο Γεο ζπξψρλνπλ ε µηα ηελ άιιε, δεκηνπξγψληαο αθαλφληζηε πίεζε θαηά
µήθνο ηεο γξαµµήο επαθήο. Ζ εμίζσζε δείρλεη πψο απμάλεη επί δεθαεηίεο απηή ε αθαλφληζηε πίεζε, θαζψο ε ππφγεηα ηνπνγξαθία ζπλζιίβεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν,
ψζπνπ ζην επφκελν ρηιηνζηφ ηνπ µέηξνπ θηάλνπκε ζε µηα «θξίζηκε» ηηκή. ε
απηή ηελ ηηκή ε πίεζε αιιάδεη απφηνκα θαζψο ε µηα πιάθα γιηζηξά, επηθαιχπηνληαο
ηελ άιιε, µε απνηειεζµα ην έδαθνο ζηελ πεξηνρή λα ηξέκεη βίαηα. Μεηά ηνλ πξψην
ζεηζκφ, αθνινπζνχλ αζηάζεηεο µε ηε µνξθή µεηαζεηζµηθψλ δνλήζεσλ.
Δλψ νη µε γξαµµηθέο εμηζψζεηο επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία θνκςψλ κνληέισλ απηνχ
ηνπ ράνπο θαη βνεζνχλ ηνπο επηζηήκνλεο λα θαηαλνήζνπλ βαζηά πψο εθηπιίζζνληαη
ηέηνηα ζχλζεηα γεγνλφηα, δελ επηηξέπνπλ ζηνπο εξεπλεηέο λα πξνβιέςνπλ πνχ θαη
πφηε αθξηβψο ζα ιάβεη ρψξα ν επφκελνο ζεηζκφο. πσο ζα µάζνπµε, απηφ ζπκβαίλεη
επεηδή ζηνλ µε γξαµµηθφ θφζκν -πνπ πεξηιακβάλεη ην µεγαιχηεξν µέξνο ηνπ πξαγκαηηθνχ µαο θφζκνπ-, ε αθξηβήο πξφγλσζε είλαη αδχλαηε ηφζν πξαθηηθά φζν θαη
ζεσξεηηθά. Ζ µε γξαµµηθφηεηα ζπλέηξηςε βίαηα ην φλεηξν ηνπ αλαγσγηζµνχ.
Οη εμηζψζεηο ηεο γεληθήο ζεσξίαο ηεο ζρεηηθφηεηαο ηνπ Ατλζηάηλ είλαη νπζηαζηηθά µε
γξαµµηθέο έλα απφ ηα εληππσζηαθά πξάγκαηα πνπ πξνβιέπεη ε µε γξαµµηθφηεηα ηεο
ζεσξίαο είλαη ε µαχξε ηξχπα, έλα ξήγκα ζην νηθνδφµεµα ηνπ ρσξνρξφλνπ φπνπ νη
ζπλεζηζκέλνη λφκνη ηεο θπζηθήο θαηαξξένπλ.
Μηα δηαθνξά µεηαμχ γξαµµηθψλ θαη µε γξαµµηθψλ εμηζψζεσλ είλαη ε αλάδξαζε (ή
αλαηξνθνδφηεζε) -πνπ ζεκαίλεη φηη νη κε γξαµµηθέο εμηζψζεηο έρνπλ φξνπο πνπ
πνιιαπιαζηάδνληαη επαλεηιεµµέλα επί ηνλ εαπηφ ηνπο.
Ζ απμαλφκελε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάδξαζεο είλαη ν δεχηεξνο θηλεηήξαο πνπ σζεί
ηελ επηζηήκε ησλ δηαηαξαρψλ.
Παξαθάησ, ζα δνχκε φηη έλα ζχζηεκα κπνξεί λα απηφ-νξγαλσζεί φηαλ δεκηνπξγεζνχλ βξφρνη αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαη επίζεο, κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ θαη δνκψλ πνπ αλαδχνληαη ζε πςειφηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα.
ε πην πνιχπινθα απηφ-νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα ππάξρνπλ ζπλερείο ζεηηθνί θαη αξλεηηθνί βξφρνη αλαηξνθνδφηεζεο, κε απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ησλ αιιαγψλ πξνο
κία θαηεχζπλζε θαη ηελ ζπγθξάηεζε αιιαγψλ άιισλ θαηεπζχλζεσλ.
Απηφ ην κε-γξακκηθφ θαηλφκελν κπνξεί λα νδεγήζεη ην ζχζηεκα ζε πνιχπινθε θαη
απξφβιεπηε ζπκπεξηθνξά (ράνο), κε απνηέιεζκα ηελ ηαρχηαηε αλάπηπμή ηνπ κέρξη
λα θηάζεη ζε κία ζπγθεθξηκέλε θαη ζηαζεξή θαηάζηαζε, πνπ νλνκάδεηαη ειθπζηήξαο
(attractor) ηνπ ζπζηήκαηνο.
3.12 Με γξακκηθέο ζρέζεηο
Ζ κε-γξακκηθή δηαζπλδεηηθφηεηα ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ ππνδεηθλχεη ηνλ πξνβιεκαηηθφ ραξαθηήξα ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζπαζεηψλ ηεο βίν-ηαηξηθήο επηζηήκεο, φπνπ νη παζήζεηο απνδίδνληαη ζε κνλαδηθά αίηηα. Δπηπιένλ, απνθαιχπηεη ηελ απηαπάηε ηνπ «γελεηηθνχ ληεηεξκηληζκνχ» ηεο πίζηεο δειαδή φηη ηα πνιπάξηζκα θπζηθά θαη
δηαλνεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο αηνκηθνχ νξγαληζκνχ κπνξνχλ λα «ειεγρζνχλ» ή λα
«ππαγνξεπηνχλ» απφ ηε γελεηηθή ηνπ δφκεζε. Ζ ζπζηεκηθή ζθέςε δείρλεη θαζαξά
φηη ηα γνλίδηα δελ πξνζδηνξίδνπλ θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ηε ιεηηνπξγία ελφο νξγα-
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ληζκνχ φπσο ζπκβαίλεη κε ηα γξαλάδηα, ηα ειαηήξηα θαη ηνπο ηξνρνχο: πνπ πξνζδηνξίδνπλ πξάγκαηη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ηε ιεηηνπξγία ελφο ξφιν γηνπ. Σα γνλίδηα
κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζαλ ελζσκαησκέλα ηκήκαηα ελφο ηαθηηθνχ ζπλφινπ, πνπ ππαθνχνπλ ζρεδφλ απηφβνπια ζηε ζπζηεκηθή ηνπ νξγάλσζε.
Ζ εζσηεξηθή πιαζηηθφηεηα θαη επθακςία ησλ δσληαλψλ ζπζηεκάησλ, πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο ειέγρεηαη απφ ηηο δπλακηθέο ζρέζεηο θαη φρη απφ ηηο απζηεξέο κεραληθέο
δνκέο, παξάγεη έλαλ αξηζκφ απφ ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο, πνπ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ ζαλ νη δηαθνξεηηθέο φςεηο ηεο ίδηαο δπλακηθήο αξρήο - ηεο αξρήο ηεο απηφνξγάλσζεο.
Έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο είλαη πξάγκαηη έλα ζχζηεκα πνπ νξγαλψλεη ηνλ εαπηφ
ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηάμε ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δελ επηβάιιεηαη απφ
ην πεξηβάιινλ αιιά απνθαζίζηαηαη απφ ην ίδην ην ζχζηεκα. Σα απηφ-νξγαλσκέλα
ζπζηήκαηα επηδεηθλχνπλ- σο έλα βαζκφ απηνλνκία. Γηα παξάδεηγκα, ηείλνπλ λα απνθαηαζηήζνπλ ην ζρήκα ηνπο ζχκθσλα κε ηηο εζσηεξηθέο αξρέο ηεο νξγάλσζήο ηνπο
θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο επηδξάζεηο. Βέβαηα, απηφ δελ ζεκαίλεη
φηη ηα έκβηα ζπζηήκαηα είλαη απνκνλσκέλα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο. Αληίζεηα κάιηζηα, δηαηεξνχλ κηα ζρέζε αδηάθνπεο αιιειεπίδξαζεο καδί ηνπ, αιιά ην γεγνλφο
ηεο αιιειεπίδξαζεο δελ θαζνξίδεη ηελ νξγάλσζή ηνπο.
3.13 Διθπζηήξεο θαη Λεθαλνπέδηα325
3.13.1 Διθπζηήξεο
Διθπζηήξαο (attractor) είλαη κία πεξηνρή ηνπ ρψξνπ θαηαζηάζεσλ ελφο ζπζηήκαηνο,
ζηελ νπνία ην ζχζηεκα κπνξεί λα εηζέιζεη θαη ε νπνία είλαη ε κηθξφηεξε δπλαηή.
Ζ βαζηθή θαηλνηνκία ησλ λφκσλ ηεο ζεξκνδπλακηθήο είλαη ε ηδέα φηη δηαθνξεηηθέο
αηηίεο θαηαιήγνπλ ζην ίδην απνηέιεζκα, ζηελ θαηάζηαζε κε ηελ κεγαιχηεξε εληξνπία. Ζ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ζηελ νπνία ζπγθιίλνπλ νη θαηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο ειθπζηήξαο: είλαη ζαλ λα έιθεη φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο
πηζαλέο θαηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε φιεο νη ηξνρηέο ηνπ λα
θαηαιήγνπλ ζην ίδην ζηαζεξφ ζεκείν.
ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ειθπζηήξαο δελ απνηειείηαη απφ έλα ζεκείν, αιιά απφ κία
θιεηζηή κνλνδηάζηαηε γξακκή ζεκείσλ. Ζ γξακκή απηή νλνκάδεηαη νξηαθφο θχθινο
θαη αληηπξνζσπεχεη ηελ ηξνρηά πάλσ ζηελ νπνία ην ζχζηεκα ζα ηζνξξνπήζεη νξηαθά.
ηα κε-γξακκηθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ αξθεηά πνιχπινθνη ειθπζηήξεο. Απηφ ζπκβαίλεη ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο φπνπ παξνπζηάδνληαη πνιχπινθνη ειθπζηήξεο ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη δηαλνεηηθή ηνπο ζθαίξα (θνβίεο, πάζε, θηινδνμίεο, κίζνο θιπ.) Ζ ηειηθή ηξνρηά πάλσ ζηελ νπνία ζα ηζνξξνπήζεη έλα κεγξακκηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα πάξεη πνιχ άηαθηε κνξθή κε θακία πξνθαλή έλδεημε
πεξηνδηθφηεηαο. Γεληθφηεξα, ηα κε-γξακκηθά ζπζηήκαηα πςειψλ δηαζηάζεσλ κπνξνχλ λα έρνπλ πνιχπινθεο ειθπζηήξεο.
Θεσξψληαο έλα ζχζηεκα κε αθαλφληζηε, ρανηηθή ζπκπεξηθνξά, ε ζπγθεθξηκέλε
ζπκπεξηθνξά αθνινπζεί έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν ζεκείσλ (θαηαζηάζεσλ) ζηνλ ρψ-
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ξν θαηαζηάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ν ρψξνο θαηαζηάζεσλ έρεη παξαπάλσ απφ δχν
δηαζηάζεηο θαη επνκέλσο, δελ κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί ζε έλα επίπεδν. Λφγσ ηνπ φηη
ην ζχζηεκα δελ ζπκπεξηθέξεηαη κε νκαιφ ηξφπν, ην ζχλνιν ησλ ζεκείσλ πνπ αθήλεη
σο ίρλε ζην πέξαζκά ηνπ είλαη ηξνκεξά πνιχπινθν. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην ζχζηεκα παξνπζηάδεη έλαλ παξάμελν ειθπζηήξα.
Ο φξνο «ειθπζηήξαο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθθξάζεη ην γεγνλφο φηη, αλεμάξηεηα
απφ ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο, ζηε ζπλέρεηα, ζα παξαρζεί έλαο ραξαθηεξηζηηθφο ηχπνο
άηαθηεο ζπκπεξηθνξάο, ν νπνίνο ζα αληηζηνηρεί ζηα ζεκεία ηνπ ειθπζηήξα. Απηφ ζα
ζπκβεί αθφκε θαη εάλ νη αξρηθέο ζπλζήθεο ηνπ ζπζηήκαηνο δελ βξίζθνληαη ζηνλ παξάμελν ειθπζηήξα.
πλεπψο, δελ είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξίζνπκε ηνλ παξάμελν ειθπζηήξα ησλ πξαγκαηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ρανηηθή ζπκπεξηθνξά. Βέβαηα, παξά ηελ πνιππινθφηεηά ηνπο, νη παξάμελνη ειθπζηήξεο δελ είλαη απζαίξεηνη. Έηζη, θάζε ειθπζηήξαο εθθξάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληίζηνηρνπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, νη παξάμελνη ειθπζηήξεο νλνκάδνληαη ρανηηθνί, φηαλ νη ηξνρηέο ζηνλ ρψξν θαηαζηάζεσλ γηα
δχν ζεκεία πνιχ θνληηλά ζηνλ ειθπζηήξα απνθιίλνπλ εθζεηηθά. Με απηφ ηνλ ηξφπν
εκθαλίδεηαη ε επαηζζεζία ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο αξρηθέο ζπλζήθεο.
ηαλ έλα δπλακηθφ ζχζηεκα ππνβάιιεηαη ζε κεγάιε πίεζε, γηα παξάδεηγκα, απμάλνληαο ηελ ξνή ελέξγεηαο κέζα απφ απηφ, ηφηε ν αξηζκφο ησλ ειθπζηήξσλ απμάλεηαη.
Απηφ γίλεηαη θαηαλνεηφ εάλ ζθεθηνχκε φηη ε πεξίζζεηα ελέξγεηα επηηξέπεη ηελ ελίζρπζε ησλ κηθξψλ δηαθνξψλ, κε απνηέιεζκα ηελ πνηθηιία ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ πεξίπησζε αχμεζεο ηεο ελ ιφγσ πίεζεο, ην ζχζηεκα δηαθιαδψλεηαη
θαη ν ειθπζηήξαο δηαρσξίδεηαη. Σψξα ην ζχζηεκα έρεη δχν ζηαζεξά κνληέια ζπκπεξηθνξάο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα ηζρχεη ζηελ εμέιημε ησλ εηδψλ φπνπ κεηά απφ πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο νη δηάθνξνη νξγαληζκνί ρσξίδνληαη.
Ο Γαξβίλνο άξρηζε µε ηνλ ηζρπξηζµφ φηη νη πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο ήηαλ ε άµεζε
αηηία, νη ειθπζηήξεο, ησλ βηνινγηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ. Έηζη νη γεσινγηθέο αιιαγέο
δηαθνξνπνηνχλ ηε µνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, πξάγµα πνπ µε ηε ζεηξά ηνπ επηθέξεη
µεηαβνιέο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ
ησλ έµβησλ φλησλ. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα επηβηψζνπλ µέζα ζηηο αιιαγµέλεο ζπλζήθεο, νη δσληαλνί νξγαληζµνί αιιάδνπλ ηηο ζπλήζεηέο ηνπ θαη νη
επαλαιαµβαλφµελεο θαη κεηαβνιέο ζηε ζπµπεξηθνξά ηνπο πξνθαινχλ ηειηθά
µφληµεο αιιαγέο ζηε θπζηθή ηνπο µνξθή φπνπ νη ηειεπηαίεο «ζεµαδεχνπλ» ηε δνµή
ησλ έµβησλ φλησλ θαη µεηαθέξνληαη ζε ιίγν-πνιχ µφληµε µνξθή απφ γεληά ζε γεληά.
Δπίζεο ε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ δεκηνπξγεί ρξφληεο θιεγκνλέο θαη ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ λενπιαζίεο.
Ζ ρξφληα θιεγµνλή ζπρλά είλαη έλαο άιινο πνιχπινθνο –παξάμελνο - ειθπζηήξαο.
ηαλ έλαο βιαπηηθφο εθιπηηθφο παξάγνληαο δελ εμνπδεηεξψλεηαη πιήξσο ή φηαλ ηα
θαηαζηαιηηθά Σ ιεµθνθχηηαξα δελ απελεξγνπνηνχλ ηελ αλνζνινγηθή αληίδξαζε
µεηά ηελ αληηµεηψπηζε ηεο εηζβνιήο απφ ηνλ νξγαληζµφ, θαη ηα επίπεδα ηεο
θιεγµνλψδνπο δξαζηεξηφηεηαο μεπεξάζνπλ θάπνην φξην, ε ρξφληα θιεγµνλή σο ειθπζηήξαο, µπνξεί λα δηαβξψζεη ηνλ νξγαληζµφ ζε ηέηνην βαζµφ ψζηε ε βιάβε είλαη
µε αλαζηξέςηµε.
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Δίλαη ινηπφο πηζαλφλ φηη ε παξακηθξή ελφριεζε απφ ην πεξηβάιινλ (απφ ηπραίν ζφξπβν) κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ησλ παξακέηξσλ ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο φρη κφλν ζηηο αξρηθέο ζπλζήθεο απηνχ θαη κπνξνχλ λα θαηαιήμνπλ ζηελ
πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ.
Οη ειθπζηήξεο κπνξεί λα δξνχλ ζε έλαλ νξγαληζκφ θαη ζηα 3 επίπεδα.
ην λνεηηθφ επίπεδν ν ειθπζηήξαο κπνξεί λα είλαη ε θηινδνμία, ε πεξηέξγεηα θιπ,
ζην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν ε αγάπε, ε δήιεηα, ν θφβνο θιπ θαη ζην ζσκαηηθφ επίπεδν ν πφλνο, νη δηάθνξεο παζήζεηο ησλ νξγάλσλ θιπ.
Γελ κπνξνχκε λα έρνπκε νξγαληζκνχο, ησλ νπνίσλ ε εζσηεξηθή ιεηηνπξγία δελ ζπκθσλεί κε ηνπο θαλφλεο ηεο ρεκείαο θαη ηεο θπζηθήο. Χζηφζν, νη λφκνη ηεο θπζηθήο
δελ επαξθνχλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εηδψλ θαη κνξθψλ νξγάλσζεο πνπ ζα εμειηρζνχλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ κία ζπγθεθξηκέλε βηνινγηθή
νξγάλσζε ζα αλαδπζεί, ζα απνηειέζεη ζθιεξφ πεξηνξηζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
ζηνηρείσλ ηεο.
Γηα παξάδεηγκα, ε θσδηθνπνίεζε ησλ ακηλνμέσλ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ηξηάδσλ ηεο
δνκήο ηνπ DNA δελ θαζνξίδεηαη απφ θαλέλα θπζηθφ λφκν. Μία δεδνκέλε ηξηάδα
κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζε πνιιά δηαθνξεηηθά ακηλνμέα απφ απηά πνπ επηιέγνληαη
ζηνπο γλσζηνχο νξγαληζκνχο. Ζ εμέιημε φκσο ηπγράλεη λα έρεη επηιέμεη έλα ζπγθεθξηκέλν ειθπζηήξα, φπνπ ε θσδηθνπνίεζε είλαη ζηαζεξή θαη νπνηαδήπνηε παξαβίαζε
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θψδηθα θξίλεηαη σο ζθάικα πνπ επηδηνξζψλεηαη απφ ηνπο εηδηθνχο κεραληζκνχο ησλ θπηηάξσλ.
Χζηφζν, ε επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο αληίδξαζε κνλάδαο κέηξεζεο δελ θαζνξίδεηαη
απφ ηνπο λφκνπο ηεο θπζηθήο, αιιά είλαη ην απνηέιεζκα κία πνιχπινθεο ςπρνθνηλσληθήο εμέιημεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο πνιιέο δηαθνξεηηθέο αληηδξάζεηο επεξεάδνπλ ηελ αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ.
3.13.1.1 ΜΔΣΑΛΛΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΠΗΓΔΝΔΣΗΚΖ
Έηζη εθηφο απφ ηηο κεηαιιάμεηο (αιιαγέο ζηελ αιιεινπρία ηνπ DNA) νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνθαινχλ αζζέλεηεο, ππάξρνπλ θαη νη επηγελεηηθέο αιιαγέο (νη νπνίεο δελ
κεηαβάιινπλ ηελ αιιεινπρία) θαη νη νπνίεο πηζαλφλ λα βξίζθνληαη πίζσ απφ πνιιά
άιπηα πξνβιήκαηα ηεο βηνινγίαο θαη ηεο ηαηξηθήο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, φιν θαη πεξηζζφηεξνη επηζηήκνλεο εθηηκνχλ φηη πνιιά βηνινγηθά δεηήκαηα ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηνχλ ππφ ην θσο ηεο επηγελεηηθήο.
Ζ επηγελεηηθή νξίδεηαη σο ε κειέηε ησλ κεραληζκψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δεκηνπξγία ηεο θαηλνηππηθήο πνιππινθφηεηαο θαηά ηε κνξθνγέλεζε. Οη κεραληζκνί απηνί
επηηξέπνπλ ζηα θχηηαξά καο λα ρξεζηκνπνηνχλ απφ ηε γελεηηθή πιεξνθνξία κφλν
απηή πνπ πξέπεη. Αλ θαη θάζε θχηηαξφ καο δηαζέηεη νιφθιεξε ηε γελεηηθή πιεξνθνξία γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, δελ ρξεζηκνπνηεί παξά έλα κφλν κέξνο ηεο.
Γηα παξάδεηγκα, ηα θχηηαξα ηνπ ήπαηνο ηα νπνία ρξεηάδεηαη λα παξάγνπλ έλδπκα
ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθφ θνκκάηη γελεηηθήο πιεξνθνξίαο απφ ηα θχηηαξα ηνπ
θαξδηαθνχ κπφο ν νπνίνο πξέπεη λα κπνξεί λα πάιιεηαη. Οη επηγελεηηθέο αιιαγέο ιεηηνπξγνχλ ζαλ έλα είδνο δηαθφπηε ν νπνίνο ελεξγνπνηεί κφλν φζα γνλίδηα πξέπεη λα
εθθξαζηνχλ ζε θάζε θπηηαξηθφ ηχπν. Δπηπξνζζέησο, απνηεινχλ έλα είδνο κλήκεο, ε
νπνία πεξλά απφ ην έλα θχηηαξν ζην ζπγαηξηθφ ηνπ: έηζη ηα λέα θχηηαξα ελφο ηζηνχ
(ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ δηαίξεζε ησλ παιηψλ) δηαηεξνχλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ηζηνχ
ζηνλ νπνίν αλήθνπλ.
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3.13.2 Λεθαλνπέδηα
Έλα απιφ, θιεηζηφ, ζεξκνδπλακηθφ ζχζηεκα έρεη κφλν έλαλ ειθπζηήξα. Αληηζέησο,
ηα ζπζηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ πςειή κε-γξακκηθφηεηα, έρνπλ αξθεηνχο ειθπζηήξεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην εξψηεκα είλαη ζε πνηνλ ειθπζηήξα ζα θαηαιήμεη ην
ζχζηεκα326. Φπζηθά εδψ αλήθνπλ ηα πεξηζζφηεξα βηνινγηθά θαηλφκελα, φπνπ νη ειθπζηήξεο είλαη ζρεδφλ πάληα πέξα ηνπ ελφο. ηαλ είλαη έλαο κφλνλ ειθπζηήξαο, ηφηε
έρνπκε κηα ζρεηηθά απιή αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ ε νπνία είλαη εχθνιν λα επηδηνξζσζεί. Έηζη ζηελ θιαζζηθή ηαηξηθή αληηκεησπίδνληαη πνιχ θαιά βιάβεο πνπ έρνπλ
έλαλ κφλν ειθπζηήξα κε ηελ βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο (πρ απινί ηξαπκαηηζκνί, εγθαχκαηα, θαηάγκαηα, ρακειή πνιππινθφηεηα ηειηθψλ ζηαδίσλ ησλ λφζσλ θιπ). Αληίζεηα νη βιάβεο πνπ νθείινληαη ζε αξθεηνχο ειθπζηήξεο (πνιππαξαγνληηθά λνζήκαηα), δελ είλαη δπλαηφλ λα αληηκεησπηζηνχλ ρσξίο ηελ νιηζηηθή ζεψξεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε φια ηνπ ηα επίπεδα (ζσκαηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ, λνεηηθφ).
3.14 Υάνο θαη Πνιππινθφηεηα Πξνζδηνξηζκέλν Υάνο
Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη θπζηθνί έρνπλ αληηιεθζεί φηη ηα ζπζηήκαηα πνπ κειεηάεη ε
θιαζζηθή κεραληθή, κπνξνχλ λα ζπκπεξηθεξζνχλ κε έλαλ εληειψο απξφβιεπην ηξφπν. Αλ θαη έλα ηέηνην ζχζηεκα είλαη επί ηεο αξρήο πιήξσο πξνζδηνξηζκέλν, ζηελ
πξάμε, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη εληειψο απξφβιεπηε. Απηφ ην θαηλφκελν νλνκάζηεθε πξνθαζνξηζκέλν ράνο.
Γηα ηελ έλλνηα ηνπ ράνπο ζα πξέπεη λα επηζηξέςνπκε ζηελ έλλνηα ηεο γξακκηθφηεηαο,
ε χπαξμε ηεο νπνίαο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλαινγία απνηειεζκάησλ θαη ησλ αηηηψλ ηνπο. Ζ γξακκηθφηεηα κπνξεί επίζεο λα εθθξαζηεί κέζσ ηεο έλλνηαο ηεο πξνζζεηηθφηεηαο, φπνπ ε ζπλνιηθή επίδξαζε (απνηέιεζκα) είλαη ην άζξνηζκα ησλ επηδξάζεσλ ησλ επηκέξνπο αηηηψλ.
Δπίζεο έλα γξακκηθφ ζχζηεκα εμηζψζεσλ ιχλεηαη αξθεηά εχθνια, ελψ έλα κεγξακκηθφ ζχζηεκα είλαη πνιχ δχζθνιν ή ζρεδφλ αδχλαην λα ιπζεί.
ηελ ζπλέρεηα ηεο επηζηήκεο εκθαλίζηεθαλ κε γξακκηθέο δηεξγαζίεο πνπ δελ πξνζεγγίδνληαλ ζσζηά απφ γξακκηθά ζπζηήκαηα εμηζψζεσλ. Έλα απφ ηα πην γλσζηά
παξαδείγκαηα είλαη ην πξφβιεκα ησλ ηξηψλ ζσκάησλ. Ζ ζεσξία ηνπ Νεχησλα γηα
ηελ βαξχηεηα παξέρεη κία απιή ιχζε γηα ην πξφβιεκα ησλ δχν ακνηβαία ειθπφκελσλ
καδψλ, αο πνχκε ηνπ ειίνπ θαη ελφο απφ ηνπο πιαλήηεο ηνπ. Χζηφζν, αλ έλα ηξίην
ζψκα πξνζηεζεί ζην ζχζηεκα, ην πξφβιεκα γίλεηαη καζεκαηηθά άιπην. Πξαθηηθά, νη
αζηξνλφκνη εξγάδνληαη κε πξνζεγγίζεηο, φπνπ ε ειθηηθή ηζρχο ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ
πιαλήηε (ηνπ ειίνπ) ζεσξείηαη ε βάζε, ελψ ε επίδξαζε ελφο ηξίηνπ ζψκαηνο εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα σο παξελφριεζε. ηελ πξάμε ηέηνηεο πξνζεγγίζεηο είλαη αξθεηά αμηφπηζηεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε βαξχηεηα πνπ αζθεί ν ήιηνο δελ είλαη
πνιχ κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ άιισλ πιαλεηψλ. Παξ’ φια απηά, θαλείο δελ κπνξεί
λα απνδείμεη φηη είλαη πιήξσο αμηφπηζηεο. πλεπψο, είλαη πνιχ πηζαλφ ην βαξπηηθφ
ζχζηεκα λα είλαη αζηαζέο θαη κία ηζρπξή εμσηεξηθή παξελφριεζε λα δεκηνπξγήζεη
απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο.
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Ζ Θεσξία ηνπ Υάνπο κειεηά ηε ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ κε γξακκηθψλ δπλακηθψλ
ζπζηεκάησλ, ηα νπνία θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο παξνπζηάδνπλ ην θαηλφκελν
πνπ είλαη γλσζηφ σο ράνο. Υαξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ επαίζζεηε εμάξηεζε απφ ηηο
αξρηθέο ζπλζήθεο θαη αθνινχζσο απφ κε πεξηνδηθφηεηα. Ζ επαηζζεζία απηή έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ θαηλνκεληθή ηπραηφηεηα ηεο παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
ζπζηεκάησλ, παξ’ φιν πνπ ηα ζπζηήκαηα απηά είλαη αηηηνθξαηηθά, κε ηελ έλλνηα φηη
είλαη θαιψο νξηζκέλνη νη λφκνη εμέιημήο ηνπο θαη δελ πεξηέρνπλ ηπραίεο παξακέηξνπο.
ηα ζπζηήκαηα απηνχ ηνπ είδνπο πεξηιακβάλνληαη ε αηκφζθαηξα, ην ειηαθφ ζχζηεκα, νη ηεθηνληθέο πιάθεο, ηα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα, ε εμέιημε θαη ε εθδήισζε δηαθφξσλ λνζεκάησλ.
Έλα ρανηηθφ ζχζηεκα, είλαη έλα αηηηνθξαηηθφ ζχζηεκα, πνπ είλαη πνιχ δχζθνιν λα
πξνβιεθζεί. πλήζσο ζεσξνχκε φηη έλα αηηηνθξαηηθφ ζχζηεκα είλαη πιήξσο πξνζδηνξίζηκν θαη απηφ είλαη κία καζεκαηηθή αιήζεηα. Δμ’ νξηζκνχ, έλα αηηηνθξαηηθφ ζχζηεκα είλαη απηφ ην ζχζηεκα ηνπ νπνίνπ ε θαηάζηαζε ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή
ζηηγκή θαζνξίδεη πιήξσο ηελ θαηάζηαζή ηνπ ζε φιεο ηηο κειινληηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο.
Σν ράνο, σζηφζν, δελ είλαη κία καζεκαηηθή, αιιά κία ελλνηνινγηθή αληίθαζε κε
πξαθηηθέο ζπλέπεηεο. Ζ πξαγκαηηθή εξψηεζε είλαη κε πφζε αθξίβεηα θαη γηα πνηεο
ρξνληθέο ζηηγκέο κπνξεί θαλείο λα ππνινγίζεη ηελ θαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο, δεδνκέλεο κίαο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο πιεξνθνξίαο.
ηελ παξαπάλσ εξψηεζε έπαημε πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν κία εληππσζηαθή αλαθάιπςε,
βάζεη ηεο νπνίαο ηα ζπζηήκαηα κε ηξεηο ή πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ
επαίζζεηε (πςειή) εμάξηεζε ζηηο αξρηθέο ζπλζήθεο. Απηφ, πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη
κηθξά ζθάικαηα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αξρηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, κεγεζχλνληαη εθζεηηθά. (Απηφ ην θαηλφκελν κεηαθνξηθά αλαθέξεηαη σο ε επίδξαζε ηεο
πεηαινχδαο (the butterfly effect) θαη πξνηάζεθε απφ ηνλ Lorenz, ν νπνίνο ππνζηήξημε
φηη κία πεηαινχδα πνπ θηεξνπγίδεη δηαηαξάζζνληαο ειαθξψο ηνλ αέξα ζηελ Βξαδηιία, κπνξεί, έπεηηα απφ δχν εβδνκάδεο θαη κέζσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αιπζηδσηήο αληίδξαζεο λα μεθηλήζεη έλαο θπθιψλαο ζην Σέμαο).
Σα παξαπάλσ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ηπρψλ ζθαικάησλ (αλεμαξηήησο κεγέζνπο), ηα νπνία ππεξηζρχνπλ ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο. πλεπψο, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απηά ηα ζπζηήκαηα «μερλνχλ» ην παξειζφλ ηνπο, ππφ
ηελ έλλνηα φηη ε επαθφινπζε ζπκπεξηθνξά ηνπο δελ θαζνξίδεηαη απφ ην παξειζφλ
ηνπο, αληίζεηα κε ηνλ αξρηθφ πξνζδηνξηζκφ. Έηζη, ε παξακηθξή άγλνηα γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, θάλεη αδχλαηε ηελ πξφβιεςε γηα ηελ κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ.
Ζ ζπκπεξηθνξά πνπ έλα ζχζηεκα κπνξεί λα παξνπζηάζεη εμαξηάηαη απφ ηελ αξρηθή
ηνπ θαηάζηαζε θαη ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ, αλ ππάξρνπλ. Ζ πην δχζθνιε ζηελ παξαηήξεζε θαη πξφβιεςε είλαη ε ρανηηθή θίλεζε, κηα ζχλζεηε, κε πεξηνδηθή θίλεζε,
πνπ έρεη δψζεη θαη ην φλνκά ηεο ζηε ζεσξία.
Υανηηθή θίλεζε
Γελ ππάξρεη γεληθψο απνδεθηφο νξηζκφο ηεο ρανηηθήο θίλεζεο. Ο πην δηαδεδνκέλνο
είλαη απηφο ηνπ Devaney, πνπ δηαηππψλεηαη σο εμήο:
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Γηα λα ραξαθηεξηζηεί ε ζπκπεξηθνξά ελφο ζπζηήκαηνο σο ρανηηθή, ην ζχζηεκα πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο:




πξέπεη λα παξνπζηάδεη επαίζζεηε εμάξηεζε απφ ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο
πξέπεη λα είλαη ηνπνινγηθά κεηαβαηηθφ
ην ζχλνιν ησλ πεξηνδηθψλ ηνπ ηξνρηψλ πξέπεη λα είλαη ππθλφ

Δπαηζζεζία ζηηο αξρηθέο ζπλζήθεο ζεκαίλεη φηη δχν ζεκεία ζε έλα ηέηνην ζχζηεκα
κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ξηδηθά δηαθνξεηηθέο ηξνρηέο ζηνλ θαζηθφ ρψξν, αθφκα
θαη αλ ε δηαθνξά ζηηο αξρηθέο ζπλζήθεο είλαη εμαηξεηηθά κηθξή. Σα ζπζηήκαηα ζπκπεξηθέξνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν κφλν φηαλ ε αξρηθή δηακφξθσζε είλαη αθξηβψο ε ίδηα. Οπζηαζηηθά, απηφ ζεκαίλεη φηη ρξεηάδεηαη θαλείο λα πξνζδηνξίζεη ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο κε απεξηφξηζηε αθξίβεηα, πξνθεηκέλνπ λα πξνβιέςεη πψο ζα ζπκπεξηθεξζεί ην
ζχζηεκα πέξα απφ έλαλ πεξηνξηζκέλν "ρξνληθφ νξίδνληα". ηελ πξάμε, βέβαηα, κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο κε πεξηνξηζκέλε κφλν αθξίβεηα.
Ζ κεηαβαηηθφηεηα, ηα ππθλά πεξηνδηθά ζεκεία θαη ε επαηζζεζία ζηηο αξρηθέο ζπλζήθεο κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ ζε έλαλ απζαίξεην κεηξηθφ ρψξν. Ο J. Banks θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ έδεημαλ ην 1992 φηη ζηα πιαίζηα ελφο γεληθνχ κεηξηθνχ ρψξνπ, ε κεηαβαηηθφηεηα θαη ηα ππθλά πεξηνδηθά ζεκεία ππνλννχλ ηελ επαηζζεζία ζηηο αξρηθέο
ζπλζήθεο327.
ε απηφ ην ζεκείν κπνξεί θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη θάπνηα κνξθή επαίζζεηεο εμάξηεζεο ζηηο αξρηθέο ζπλζήθεο, έρεη παξαηεξεζεί εδψ θαη πνιχ θαηξφ σο ηδηφηεηα ησλ
πξαγκαηηθψλ ζπζηεκάησλ νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ. ε κεξηθά θξίζηκα ζεκεία νη
αιιαγέο ζηελ πνζφηεηα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αιιαγέο ζηελ πνηφηεηα. ην
θιαζζηθφ Μαιζνπζηαλφ κνληέιν ηεο απεξηφξηζηεο αλάπηπμεο ελφο πιεζπζκνχ, έλα
ζθάικα ζηελ αξρηθή εθηίκεζε ζα κεγεζπλζεί εθζεηηθά, αθνινχζσο, θάζε πξφβιεςε
ηνπ κεγέζνπο ελφο πιεζπζκνχ γηα ηα επφκελα ρξνληθά ζεκεία ζα απνθιίλεη πνιχ ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο.
Σν ζέκα ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη φηη νπνηαδήπνηε απφθιηζε απμάλεηαη εθζεηηθά ζα ζπλερίζεη λα εληζρχεηαη έπ’ αφξηζηνλ πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, έσο φηνπ
ην ζχζηεκα εμαζζελήζεη θαη «πεζάλεη» ή αλαπηπρζεί πξνο ην άπεηξν (φπσο ζηελ
Μαιζνπζηαλή πεξίπησζε). Απηφ πνπ δηαθέξεη ζηα ζπζηήκαηα ηξηψλ ή πεξηζζνηέξσλ
κεηαβιεηψλ, είλαη φηη απηνχ ηνπ είδνπο ε ζπκπεξηθνξά ηνπο κπνξεί λα δηαηεξεζεί
κέζα ζε θάπνηα φξηα. Με ηελ βνήζεηα κεραληζκψλ αλαηξνθνδφηεζεο νη επηδξάζεηο
ησλ παξελνριήζεσλ κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ. Θα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη
ην ζχζηεκα επηζηξέθεη ζηελ ζηαζεξή ηνπ θαηάζηαζε θαη έπεηηα επαλεμειίζζεηαη. ε
απηή ηελ πεξίπησζε ην ζχζηεκα κπνξεί λα εμειηρζεί παξνπζηάδνληαο κία ηξνκεξά
πνιχπινθε ζπκπεξηθνξά.
Έλαο ηερληθφο ηξφπνο πεξηγξαθήο ηεο επαηζζεζίαο ησλ αξρηθψλ ζπλζεθψλ είλαη κέζσ ηεο απφθιηζεο ησλ ηξνρηψλ ηνπο ζπζηήκαηνο. Έλα ζχζηεκα πνπ μεθηλάεη απφ κία
ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε γίλεηαη νινέλα ιηγφηεξν φκνην (απνκαθξχλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηνλ ρψξν θαηαζηάζεσλ), απφ έλα ζχζηεκα πνπ μεθηλάεη απφ κία παξφκνηα αιιά φρη ηελ ίδηα αξρηθή θαηάζηαζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απηφ ζεκαίλεη φηη
φζν πην αθξηβή γλψζε έρνπκε γηα ηελ αξρηθή θαηάζηαζε, ηφζν πην αθξηβή κπνξεί λα
είλαη ε πξφβιεςε ζηελ νπνία ζα πξνρσξήζνπκε. Σν πξφβιεκα έγθεηηαη ζηνλ φηη ε

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

124

γλψζε πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ επίηεπμε κίαο ζσζηήο πξφβιεςεο, είλαη, φπσο έρνπκε
αλαιχζεη ζε αξρηθά θεθάιαηα, πνιχ δχζθνιν λα απνθηεζεί.
Δπίζεο, νη ηξνρηέο ησλ ρανηηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη εληειψο αθαλφληζηεο θαη δίλνπλ
ηελ εληχπσζε ηεο ηπραηφηεηαο, αιιά, φπσο εμεγήζακε, νδεγνχληαη απφ πξνθαζνξηζκέλεο δπλάκεηο.
Ζ ζεσξία ηνπ ράνπο έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο ξίδεο ησλ παξαδνζηαθψλ ζεσξηψλ
ηεο θιαζζηθήο επηζηήκεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε αχμεζε ηεο γλψζεο ζα νδεγήζεη ζε
πξνβιεςηκφηεηα.
Σν ράνο δελ είλαη ε κφλε πεγή απξνβιεπηφηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο ζπζηήκαηνο.
Δλλνηνινγηθά, ππάξρνπλ ηξεηο ηέηνηεο πεγέο:
 Ζ πξψηε είλαη ε επίδξαζε ηνπ ηπραίνπ ζνξχβνπ,
 ε δεχηεξε είλαη ε επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
 ε ηξίηε είλαη ε έιιεηςε πιήξνπο γλψζεο γηα ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο, ε νπνία
απαζρνιεί ηηο κειέηεο ζρεηηθά κε ην ράνο.
3.14.1 Οη ζπλέπεηεο ηεο ρανηηθήο ζεσξίαο
Σα κε-γξακκηθά, καζεκαηηθψο πξνθαζνξηζκέλα ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα εκθαλίζνπλ
ρανηηθή ζπκπεξηθνξά. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε κε-γξακκηθφηεηα ζεσξείηαη κία ηδηφηεηα ησλ πξαγκαηηθψλ ζπζηεκάησλ, ε επαηζζεζία ζηηο αξρηθέο ζπλζήθεο πξέπεη λα είλαη ηδηφηεηα φισλ ησλ πξαγκαηηθψλ ζπζηεκάησλ, άπνςε πνπ έρεη απνδεηρζεί επηζηεκνληθψο. Απηά ηα ζπζηήκαηα εθηείλνληαη απφ ηα κεηεσξνινγηθά ζπζηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηπξβψδε θαηλφκελα, απφ ζπζηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ κεηαβνιέο ζηελ
ειηαθή ελέξγεηα, ζηα πιεζπζκηαθά ζπζηήκαηα αλεμαξηήησο είδνπο, ζηα θαξδηνινγηθά ζπζηήκαηα θηι.
Όια ηα ζπζηήκαηα, παξνπζηάδνπλ ρανηηθή ζπκπεξηθνξά. Σν πξόβιεκα ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ είλαη λα εμεγήζνπκε από πνπ έξρεηαη ην ράνο, δειαδή, λα θαηαλνήζνπκε πιήξσο ηνπο βαζηθνύο κεραληζκνύο.
Παξ’ φια απηά, είλαη ηνπιάρηζηνλ μεθάζαξν φηη ε επαίζζεηε εμάξηεζε ζηηο αξρηθέο
ζπλζήθεο είλαη γλψξηκε ηδηφηεηα ησλ πξαγκαηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη κάιηζηα ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη θαλείο ζα πεξίκελε.
Έηζη είλαη ζαθέο γηαηί κε ηε ιήςε ηνπ ηζηνξηθνχ, δειαδή ηεο πινχζηαο εηθφλαο ε
πξνζπάζεηα καο είλαη λα θαηαιάβνπκε κε ηελ πιεξέζηεξε πεξηγξαθή ηηο αξρηθέο
ζπλζήθεο πνπ παξνπζηάζηεθε ην πξφβιεκα.
πλεπψο, ε ππνζηήξημε ηεο άπνςεο ηεο θιαζζηθήο επηζηήκεο, φηη κηθξέο αιιαγέο
παξάγνπλ κηθξά απνηειέζκαηα, είλαη ζεσξεηηθά, αιιά θαη πξαθηηθά αβάζηκε. Έλα
ηξαληαρηφ παξάδεηγκα είλαη ην θιηκαηνινγηθφ θαηλφκελν. ηηο κέξεο καο, είλαη επξέσο γλσζηφ θαη απνδεθηφ φηη νη παξακηθξέο παξελνριήζεηο ζηελ πνξεία ηνπ θιίκαηνο κπνξεί λα έρνπλ θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο. Δπίζεο, πξέπεη λα πξνζζέζνπκε φηη ην
θιηκαηνινγηθφ ζχζηεκα είλαη εχζξαπζην, γεγνλφο πνπ πξέπεη λα καο πξνζηάδεη λα
αιιάμνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθεθηφκαζηε θαη πξάηηνπκε γηα απηφ.
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θεθηφκελνη ζεηηθφηεξα, κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε φηη ε άηαθηε ζπκπεξηθνξά ησλ
απιψλ κε-γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα ελεξγήζεη σο δεκηνπξγηθή δηεξγαζία,
παξάγνληαο πνιππινθφηεηα ράξε ηεο νπνίαο αλαπηχζζνληαη ηχπνη ζπκπεξηθνξάο κε
πινχζηα νξγάλσζε πνπ εθηείλνληαη απφ αζηαζήο ζε ζηαζεξνχο.
Δπηζηεκνινγηθά ζθεπηφκελνη, βιέπνπκε φηη ην άκεζν ζπκπέξαζκα ηεο ζεσξίαο ησλ
κε-γξακκηθψλ δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε ρανηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα έρεη κία απιή αηηηνθξαηηθή βάζε. Αλ ζέινπκε λα αλαδπζεί άηαθηε, ηπραία, ρανηηθή ζπκπεξηθνξά, δελ είλαη απαξαίηεην λα θαηαζθεπάζνπκε ηξνκεξά
πνιχπινθα κνληέια ή λα ππνζέζνπκε ηελ έιιεηςε αηηηνθξαηίαο.
πλεπψο, ε απιή αηηηνθξαηία ηνπ Laplace, θαίλεηαη φηη είλαη ηθαλή λα παξάγεη άθζνλεο εηθφλεο. Κάησ απφ απηφ ην πιαίζην κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή ηφζν ε απιή φζν
θαη ε πνιχπινθε αηηηνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά ελφο ζπζηήκαηνο.
Σαπηφρξνλα, ν παξαδνζηαθφο ζηαζεξφο δεζκφο κεηαμχ αηηηνθξαηίαο θαη πξνβιεςηκφηεηαο πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί. Σα ρανηηθά, αηηηνθξαηηθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ ηελ πξφβιεςε ζπλνιηθψλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο (ζε πεξίπησζε πνπ αλαγλσξίζνπκε ηνπο παξάμελνπο ειθπζηήξεο), αιιά δελ επηηξέπνπλ ηελ ιεπηνκεξή
πξφβιεςε.
Έηζη πνιιέο πνιηηηθέο πξφιεςεο πνιππαξαγνληηθψλ λνζεκάησλ, δελ έρνπλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα.
ηελ νπζία, ε δηρνηνκία κεηαμχ αηηηνθξαηηθψλ θαη απξνζδηφξηζησλ ζπζηεκάησλ δελ
είλαη απφιπηε. ηνλ 19ν αηψλα, ππήξμε κεγάιε έθπιεμε φηαλ αλαθαιχθζεθε φηη ε
ζηαηηζηηθή αλάιπζε κπνξεί λα απνθέξεη πξνβιέςηκα απνηειέζκαηα, ππφ κνξθή θαηαλνκψλ ζπρλφηεηαο ηνπ απνηειέζκαηνο. Σψξα γλσξίδνπκε φηη ηα αηηηνθξαηηθά κνληέια κπνξνχλ λα έρνπλ ηπραία, άηαθηα απνηειέζκαηα. Έηζη, έρεη δηαγξαθεί έλαο
πιήξεο θχθινο, φπνπ ηα κνληέια πηζαλνηήησλ απνθέξνπλ νκαιφηεηεο θαη αθξίβεηεο,
ελψ ηα αηηηνθξαηηθά κνληέια επηθέξνπλ αλσκαιίεο, αζπκκεηξίεο θαη ράνο.
Πηζαλόλ έλα παξάδεηγκα ρανηηθήο ζπκπεξηθνξάο από ηελ βηνινγία ζα κπνξνύζε λα
είλαη ν Ρεπκαηηθόο Ππξεηόο θαη ε ηεθαληαία Νόζνο ζε κία λέα πηζαλή πξνζέγγηζε.
Πξηλ απφ 50 ρξφληα κηα απφ ηηο πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλεο παζήζεηο γηα ηελ θαξδηά
ήηαλ ν ξεπκαηηθφο ππξεηφο. Οη επηπινθέο ηεο ινίκσμεο απφ αηκνιπηηθφ ζηξεπηφθνθθν ηεο νκάδαο Α, ήηαλ θπξίσο απφ ηελ θαξδηά αιιά θαη απφ ην λεπξηθφ ζχζηεκα. Ζ
αηηία απηψλ ησλ εθδειψζεσλ ηεο λφζνπ ήηαλ έλα αληίζσκα , ε αληί-ζηξεπηνιπζίλε,
πνπ παξήγαγε ν νξγαληζκφο γηα ηεο εμνπδεηέξσζε ηεο ζηξεπηνθηλάζεο, ηνμηθνχ παξάγσγνπ ηνπ ζηξεπηφθνθθνπ. Ζ ζηξεπηνθηλάζε είλαη επίζεο έλαο ηζρπξφο αληηζξνκβσηηθφο παξάγνληαο. Ζ θχξηα ζεξαπεία ηνπ ξεπκαηηθνχ ππξεηνχ πέξα απφ ηελ πεληθηιίλε ήηαλ θαη ηα ζαιηθπιηθά.
Με ηε ειάηησζε ηνπ ξεπκαηηθνχ ππξεηνχ αξρίδεη ε άλνδνο ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ.
Φαίλεηαη φηη νη ζπρλέο ινηκψμεηο απφ ζηξεπηφθνθθν θαη ηελ αληίζηνηρε παξαγσγή
ζηεξπηνθηλάζεο είραλ θάπνην πξνζηαηεπηηθφ ξφιν ζηε ζξφκβσζε ησλ αγγείσλ θαη
ζπλεπψο ε ζπρλφηεηα ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ ήηαλ ρακειή.
Ζ αχμεζε ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ νδήγεζε ζε κειέηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νμέσλ ηζραηκηθψλ επεηζνδίσλ. Σν θάξκαθν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ νμεία θάζε είλαη
ε ζηξεπηνθηλάζε (δειαδή ε νπζία πνπ πξνζιάκβαλε ν άλζξσπνο θπζηθά απφ ηηο ινηκψμεηο). Δπί πιένλ κηα παξελέξγεηα απηήο ηεο ζεξαπείαο είλαη ε εκθάληζε ξεπκαηηθνχ ππξεηνχ328.
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Βέβαηα ην ράνο θαη ε κε-γξακκηθφηεηα δελ είλαη ιχζεηο γηα ηα πάληα. Ζ ζπλερήο αλαδήηεζε ελφο παξάμελνπ ειθπζηήξα κπνξεί λα είλαη έλαο κεζνδνινγηθά ρξήζηκνο
θαλφλαο, φπνηε ε θχζε εκθαλίδεη ηπραία ζπκπεξηθνξά, αιιά ε επί ηνχηνπ αλαδήηεζε
ηέηνησλ ιχζεσλ κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθή.
3.14.2 Υάνο θαη Πνιχπινθα πζηήκαηα
Ζ πξφνδνο ζηελ επηζηεκνληθή κειέηε ηνπ ράνπο έρεη ζπληειέζεη ζηελ ηνπνζέηεζε
ζεκειίσλ γηα ηελ επηζηήκε ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ησλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ.
Υανηηθέο ζπκπεξηθνξέο εκθαλίδνπλ θαη ηα αηηηνθξαηηθά ζπζηήκαηα. Ζ ηδηφηεηα απηή
αλακέλεηαη λα ππάξρεη ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ. Χζηφζν, ν
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπλδέεηαη κε ηηο δηάθνξεο ηδηφηεηεο ησλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ απνηειεί θνκκάηη ηεο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο.
Γεληθφηεξα, ηα κνληέια ηνπ ράνπο πεξηγξάθνπλ ηα δπλακηθά ελφο ή ιίγσλ πξαγκαηηθψλ κεηαβιεηψλ θαη κέζσ ησλ κνληέισλ απηψλ κπνξεί λα βξεζεί θάπνηα ραξαθηεξηζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δπλακηθψλ ηνπο.
Σα πνιχπινθα ζπζηήκαηα δελ έρνπλ απαξαηηήησο κία θπζηθή αλαπαξάζηαζε απηνχ
ηνπ είδνπο. Σα πνιχπινθα ζπζηήκαηα έρνπλ πνιινχο βαζκνχο ειεπζεξίαο, δειαδή,
πνιιά ζηνηρεία πνπ είλαη κεξηθψο, αιιά φρη πιήξσο αλεμάξηεηα. Πνιινί, νλνκάδνπλ
ηελ ζπκπεξηθνξά απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ «ράνο κεγάισλ δηαζηάζεσλ» γηα λα ην μερσξίζνπλ απφ ηα ζπκβαηηθά ρανηηθά ζπζηήκαηα.
Ζ έλλνηα ηνπ «ράνπο κεγάισλ δηαζηάζεσλ» κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ γέθπξα κέζσ
ηεο νπνίαο ζα κεηαβνχκε απφ ηα ρανηηθά ζηα πνιχπινθα ζπζηήκαηα, κε ζθνπφ ηελ
βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ ηειεπηαίσλ.
Δπίζεο, δελ είλαη πιήξσο μεθαζαξηζκέλν πνηα κέξε ηεο αιιειεπίδξαζεο ζπζηήκαηνο
θαη πεξηβάιινληνο κνληεινπνηνχληαη απφ ην ράνο. Οη αηηηνθξαηηθέο εμηζψζεηο ηνπ
ράνπο αξκφδνπλ πεξηζζφηεξν ζε έλα θιεηζηφ παξά ζε έλα αλνηθηφ ζχζηεκα. Χζηφζν,
θάπνηα ζεκεία ηεο αιιειεπίδξαζεο ζπζηήκαηνο θαη πεξηβάιινληνο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κνληέια απηά. Πνιιά απφ απηά ηα ζεκεία είλαη αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ ηα
κνληέια λα απνθηήζνπλ κε-γξακκηθά δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Έηζη, ην ράνο αζρνιείηαη κε ιίγεο παξακέηξνπο θαη ηα δπλακηθά ησλ ηηκψλ ηνπο, ελψ
ε κειέηε ησλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ έρεη λα θάλεη ηφζν κε ηελ δνκή, φζν θαη κε
ηα δπλακηθά ησλ ζπζηεκάησλ, αιιά επίζεο, κε ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην πεξηβάιινλ ηνπο.
ζν πεξηζζφηεξν κειεηνχκε ηα βηνινγηθά πξνβιήκαηα, ηφζν πεξηζζφηεξν δηαπηζηψλνπκε φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα ηα θαηαλνήζνπκε απνκνλψλνληαο ηα. Πξφθεηηαη γηα
ζπζηεκηθά πξνβιήκαηα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη αιιεινζπλδεφκελα θαη αιιειεμαξηψκελα.
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο γίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν παξαδεθηφ φηη ηα πξνβιήκαηα απηά δελ είλαη παξά φςεηο ηεο ίδηαο θξίζεο: ηεο θξίζεο ζηελ αληίιεςε.
Ζ ακθηζβήηεζε θαη ε απνκάθξπλζε απφ ηηο θιαζηθέο απφςεηο, αληηιήςεηο θαη ηδέεο
κπνξνχκε λα πνχκε φηη νθείινληαη ζε κηα νιηζηηθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ θαη ν
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θφζκνο είλαη πιένλ έλα νινθιεξσκέλν «φινλ», παξά κηα ζπιινγή απφ κέξε θαη έηζη
κηιάκε πιένλ γηα κηα νιηζηηθή ζεψξεζε.
Ζ νιηζηηθή ζεψξεζε απνθηά αθφκα κεγαιχηεξε ζεκαζία, φηαλ κηιάκε πιένλ γηα έκβηα ζπζηήκαηα, γηα ηα νπνία νη ζρέζεηο κε ην πεξηβάιινλ έρνπλ κεγαιχηεξε, ηδηαίηεξε ζεκαζία.
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4

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ

Απφ ηελ νξγάλσζε ζηελ νξγαλσκέλε πνιππινθφηεηα329
«Ο θφζκνο κάο παξνπζηάδεηαη σο έλα πνιχπινθν ζχκπιεγκα γεγνλφησλ, ζην νπνίν
ζπλδέζεηο δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ελαιιάζζνληαη ή επηθαιχπηνληαη ή ζπλδπάδνληαη, θαζνξίδνληαο θαη' απηφ ηνλ ηξφπν ηελ πθή ηνπ φινπ.»
WERNER HEISENBERG330
πσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ
αηψλα, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζηξνθή απφ ηε κεραληζηηθή πξνο ηελ νιηζηηθή αληίιεςε ηνπ θφζκνπ. Ζ ζηξνθή απηή έγηλε κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζε δηαθνξεηηθά
επηζηεκνληθά πεδία, ελψ ζε άιια ρξεηάζηεθε ιηγφηεξν θαη ζε άιια πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα εθδεισζεί. Παληνχ φκσο, ε βαζηθή δηακάρε ιάκβαλε ρψξα κεηαμχ ηεο ζεψξεζεο ησλ κεξψλ θαη ηνπ φινπ.
Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο εκθαλίζηεθαλ ζρεδφλ ηελ
ίδηα ζηηγκή ζε δηάθνξεο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ κηζνχ
ηνπ αηψλα πνπ καο πέξαζε.
Ζ πζηεκηθή Θεσξία είλαη ε δηεπηζηεκνληθή κειέηε ηεο ζεσξεηηθήο-αθεξεκέλεονξγάλσζεο ησλ θαηλνκέλσλ αλεμάξηεηα απφ ηελ δνκή θαη ηνλ ηχπν, ζην ρξφλν ή
ζην ρψξν.
Μειεηάεη ηαπηφρξνλα θαη ηηο δχν θνηλέο αξρέο φισλ ησλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ
θαη ηα κνληέια (ζπλήζσο καζεκαηηθά) πνπ κπνξνχλ λα ηα πεξηγξάςνπλ.
Ζ Γεληθή Θεσξία ησλ πζηεκάησλ πνπ πξνηάζεθε ην 1940 απφ ηνλ βηνιφγν
Ludwig von Bertalanffy (General Systems Theory, 1968) ζηε ζπλέρεηα εμειίρζεθε
απφ ηνλ Ross Ashby (Introduction to Cybernetics331 , 1956).
Ο φξνο «ζχζηεκα» ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηε ζχγρξνλε Γπηηθή θνηλσλία.
H ζπζηεκηθή ζθέςε, φπσο απηή εθαξκφδεηαη ζηε ζχγρξνλε επηζηήκε, ρξεζηκνπνηεί
ηνλ φξν ζχζηεκα φρη γηα λα πεξηγξάςεη απηά πξάγκαηα ηνπ θφζκνπ, αιιά γηα λα αλαθεξζεί ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο νξγάλσζεο ησλ ζθέςεψλ καο γηα ηνλ θφζκν.
Έλαο πιήξεο νξηζκφο ν νπνίνο ζα καο βνεζήζεη λα ζπλερίζνπκε θαη ζπκπεξηιακβάλεη φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο είλαη ν αθφινπζνο:
«Έλα ζχζηεκα νξίδεηαη σο κία νκάδα αιιειεπηδξαζηηθψλ κεξψλ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο έλα ζχλνιν πνπ δηαρσξίδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ κέζσ αλαγλσξηζκέλσλ
δηαρσξηζηηθψλ (ζπλφξσλ). Έλα ζχζηεκα έρεη ηδηφηεηεο πνπ δελ βξίζθνληαη ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ, αιιά αλαδχνληαη κέζα απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ σο ζχλνιν.
Μέρξη ηελ εκθάληζε ηεο ζπζηεκηθήο ζθέςεο ε αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ θαηλνκέλσλ
βαζηδφηαλ ζηελ απινπζηεπηηθή κεραληζηηθή ε νπνία ππνζηήξηδε πσο νηηδήπνηε ζπλέβαηλε κπνξνχζε λα πξνθαζνξηζηεί απφ φζα είραλ πξνεγεζεί. Οη ζεσξίεο πνπ βαζίζηεθαλ ζηελ κεραληζηηθή ζθέςε κπνξνχζαλ λα εμεγήζνπλ κφλν πξνβιήκαηα ηεο
επηζηήκεο ηεο θπζηθήο θαη αδπλαηνχζαλ λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ ηελ
ζπκπεξηθνξά πνιχπινθσλ θαηλνκέλσλ, φπσο ηα θαηλφκελα πνπ παξνπζηάδνληαλ
ζηελ επηζηήκε ηεο βηνινγίαο, θνηλσληνινγίαο θηι.
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Ζ θιαζζηθή (κεραληζηηθή) επηζηήκε αλαιχεη έλα ζχζηεκα, (κία νληφηεηα π.ρ. ην αλζξψπηλν ζψκα), απινπνηψληαο ην ζηηο ηδηφηεηεο ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ηνπ (π.ρ.
φξγαλα, θχηηαξα).
Ο ζεσξεηηθφο βηνιφγνο, von Bertalanffy, γλψξηδε πσο κηα ηέηνηα παξαδνρή δελ κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή ζηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα. Οη δσληαλνί νξγαληζκνί δελ κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ ρσξίο ηελ αληαιιαγή χιεο θαη ελέξγεηαο κε ην πεξηβάιινλ ηνπο.
Δίλαη πξνθαλέο πσο αλ απνθφςνπκε έλα δσληαλφ νξγαληζκφ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ,
ηφηε απηφο ζα πεζάλεη, απφ έιιεηςε νμπγφλνπ, ηξνθήο θηι.
Δπίζεο, πξνβιήκαηα νξγάλσζεο ζε βηνινγηθά θαη θνηλσληθά ζπζηήκαηα δελ κπνξνχζαλ λα αλαρζνχλ ζε πξνβιήκαηα ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο. Σα παξαπάλσ, είραλ σο απνηέιεζκα ηελ κεηαρείξηζε ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ (ηδηαίηεξα ησλ βηνινγηθψλ) σο αλνηρηά ζπζηήκαηα ησλ νπνίσλ ε ηαπηφηεηα θαη ε πιεξφηεηα έπξεπε λα
ιεθζεί ππφςε πξνθεηκέλνπ νη επηζηήκνλεο λα πξνρσξήζνπλ ζηελ κειέηε θαη αλάιπζή ηνπο.
Μία νληφηεηα ηεο νπνία ε ζπκπεξηθνξά αιιάδεη βάζεη ησλ ζπλζεθψλ πνπ βξίζθνληαη
έμσ απφ ηα ζχλνξά ηεο, νλνκάδεηαη αλνηθηφ ζχζηεκα.
4.1

Ζ αλαιπηηθή πξνζέγγηζε

χκθσλα κε ηελ αλαιπηηθή (κεραληζηηθή) πξνζέγγηζε ηεο θιαζζηθήο επηζηήκεο, ε
αλάιπζε ηνπ ρακειφηεξνπ επηπέδνπ είλαη απηφ πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη. Έηζη, ε
αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ζεσξεί αλαγθαία ηελ απινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηα ζηνηρεηψδε κέξε ηνπ πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνχλ θαη λα θαηαλνεζνχλ ιεπηνκεξψο νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο.
Γηαθνξνπνηψληαο έλαλ αξηζκφ κεηαβιεηψλ ζε θάζε παξαηήξεζε, πξνζπαζεί λα θαηαιήμεη ζε γεληθνχο λφκνπο πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ πξφβιεςε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ
ζπζηήκαηνο ζε νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. ηελ παξαπάλσ παξαδνρή έρεη βαζηζηεί ε
θιαζζηθή ηαηξηθή. Αλ θαλείο γλσξίδεη ηελ αθξηβή θαηάζηαζε φισλ ησλ νξγάλσλ θαη
θπηηάξσλ ηνπ ζψκαηνο, ζεσξεηηθά, είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ
νξγαληζκνχ.
κσο απηφ δελ ζπκβαίλεη γηαηί πνιιέο θνξέο έρνπκε ζπκπηψκαηα απφ ηνλ αζζελή
ρσξίο λα ππάξρνπλ αληίζηνηρεο βιάβεο ζηα κέξε ηνπ ππφ κειέηε νξγαληζκνχ, φπσο
ζε πρ εκηθξαλίεο, ζπαζκφ ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ κε ηε δεκηνπξγία ζηεζάγρεο,
εκεηφ, δηαξξντθέο θελψζεηο, ςπρηθέο δηαηαξαρέο, αυπλία, νζθπαιγία ή αθφκα θαη ηελ
δεκηνπξγία παζήζεσλ ρσξίο εκθαλή βιαπηηθφ παξάγνληα (απηνάλνζα λνζήκαηα).
Έηζη, ζηελ πεξίπησζε ελφο έκβηνπ νξγαληζκνχ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο
πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πην ζεκαληηθή αξρή: ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο είλαη έλα ζχλνιν.
Ζ θαηάζηαζε ηνπ εγθεθάινπ επεξεάδεη ην ζηνκάρη, ην νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ επεξεάδεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ εγθεθάινπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε αξρή ηεο πξνζζεηηθφηεηαο δελ ηζρχεη γηαηί νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ νξγαληζκνχ δελ είλαη γξακκηθέο, αιιά απνηεινχληαη απφ δίθηπα αιιειεπηδξάζεσλ πςειήο
πνιππινθφηεηαο ηα νπνία κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ εμεηαδφκελα κφλν βάζεη ελφο
θνηλνχ ζθνπνχ: ηελ δηαηήξεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε πγηή θαηάζηαζε. Απηφο ν θνηλφο
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ζθνπφο ιεηηνπξγεί ζην επίπεδν ηνπ ζπλφινπ θαη δελ έρεη θαλέλα απνιχησο λφεκα ζην
επίπεδν ηνπ κεκνλσκέλνπ νξγάλνπ ή θπηηάξνπ.
4.2

Δπίπεδα ηεξαξρίαο

ιεο νη δηεξγαζίεο θάζε επηπέδνπ ζε έλα ζχζηεκα, έρνπλ ηεξαξρία έηζη ψζηε πεξηνξίδνληαη θαη ιακβάλνπλ ρψξα ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηνπο λφκνπο ηνπ ακέζσο αλψηεξνπ επηπέδνπ.
Ζ ζπζηεκηθή ζεσξία ππνζηεξίδεη ηελ ηδέα ηεο θαηεξρφκελεο ζρέζεο αηηίαο θαη αηηηαηνχ (downward causation). Οη λφκνη πνπ θπβεξλνχλ ην ζχλνιν πεξηνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ.
Έηζη ε δνκή ησλ κνξίσλ ηνπ DNA πνπ θσδηθνπνηνχλ ηελ γελεηηθή καο πιεξνθνξία,
θαζνξίδνληαη απφ ηνπο λφκνπο ηεο ρεκείαο, νη λφκνη θσδηθνπνίεζεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ πνην ηξίζηηρν ηνπ DNA αληηπξνζσπεχεη ην ζπγθεθξηκέλν ακηλνμχ, θαζνξίδνληαη
απφ ηνπο λφκνπο ηεο βηνινγίαο.
Κάζε επίπεδν ζηελ ηεξαξρία ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ππνζπζηεκάησλ έρεη ηνπο δηθνχο ηνπ λφκνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ απφ ηνπο λφκνπο ησλ θαηψηεξσλ επηπέδσλ. Καηά ζπλέπεηα, θάζε λφκνο πξνζδηνξίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν νξγάλσζεο ζε θάζε επίπεδν, ν νπνίνο πξνθαζνξίδεη ηελ δηάηαμε ησλ ππνζπζηεκάησλ
θαη ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ ζην ακέζσο θαηψηεξν επίπεδν.
Με απηφ ηνλ ηξφπν ππάξρεη θαη ε νξγάλσζε ζηα έκβηα ζπζηήκαηα π.ρ. θχηηαξα, ηζηνί, φξγαλα, ζπζηήκαηα, λεπξηθφ ζχζηεκα.
Οη αιιειεπηδξάζεηο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ελφο ζπζηήκαηνο, αλάκεζα ζε φια ηα
επίπεδά ηνπ, έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ ζρεκαηηζκφ ελφο ζπλφινπ, ην νπνίν έρεη ηδηφηεηεο πεξηζζφηεξεο απφ ην άζξνηζκα ησλ ηδηνηήησλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ, φπνπ
ην «πεξηζζφηεξν» αλαθέξεηαη ζηνπο λφκνπο ηνπ πςειφηεξνπ επηπέδνπ πνπ ζηξέθνπλ
ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ζε έλαλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο πνπ δελ κπνξεί λα παξαρζεί απφ
ηνπο λφκνπο ησλ ρακειφηεξσλ επηπέδσλ.
Ζ θαηεξρφκελε ζρέζε αηηίαο-αηηηαηνχ κπνξεί λα νξηζηεί σο ην αληίζηξνθν ηεο ππνβηβαζηηθήο αξρήο. Δδψ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη φηαλ κηιάκε γηα ην θαηλφκελν ηνπ
ππνβηβαζκνχ (reductionism – ε αλαγσγή ηνπ πξνβιήκαηνο ζε έλα πξφβιεκα ρακειφηεξεο πνιππινθφηεηαο), ελλννχκε ηελ εμαγσγή ζσζηψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ
ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο απφ ηελ μερσξηζηή κειέηε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ.
Με άιια ιφγηα, νη ππνζηεξηθηέο ηεο ππνβηβαζηηθήο κεζνδνινγίαο πηζηεχνπλ φηη αλ
γλσξίδνπλ ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία, ηφηε είλαη ζε ζέζε λα εμάγνπλ ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιν ηνπ.
ηελ πεξίπησζε ηεο θαηεξρφκελεο ζρέζεο αηηίαο-αηηηαηνχ, ε ζπκπεξηθνξά ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ (αο ην ζεσξήζνπκε σο ην θάησ κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο) θαζνξίδεηαη
απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ νιφθιεξνπ (αο ην ζεσξήζνπκε ην επάλσ κέξνο).
Ζ αξρή ηεο θαηεξρφκελεο ζρέζεο αηηίαο-αηηηαηνχ έρεη απνηειέζεη ζεκέιην γηα ηελ
Γεληθή Θεσξία ησλ πζηεκάησλ, δελ παχεη φκσο λα είλαη ην άιιν άθξν ηεο αλαιπηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο επηζηήκεο. Έηζη, ν [Donald T. Cambell, 1974] θαηάιαβε φηη αλ
θαη ν θαζνξηζκφο ηεο ζπκπεξηθνξάο θηλείηαη πξνο ηα θάησ, δελ είλαη πιήξεο332. Έηζη
μαλαδηαηχπσζε ηελ αξρή ηνπνζεηψληαο ηελ ζε έλα πξαγκαηηθά ζπζηεκηθφ πιαίζην
πνπ δελ είρε αλάγθε ηα δχν άθξα ηνπ ππνβηβαζκνχ θαη ηνπ νιηζκνχ:
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Σν ζχλνιν πεξηνξίδεηαη ζε θάπνην βαζκφ απφ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ (upward
causation), αιιά ηαπηφρξνλα, ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλφινπ επεξεάδνληαη απφ απηφ
(downward causation).
Απηφ είλαη παξαηεξίζηκν ζηελ ηαηξηθή πξάμε φπνπ ε δπζιεηηνπξγία ελφο νξγάλνπ πρ
θαξδηάο ή λεθξνχ θιπ, επεξεάδνπλ ην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ, αιιά θαη ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ ην ζχλνιν πρ έληνλν ζηξέο
πνπ νδεγεί θαξδηαθφ ή εγθεθαιηθφ επηζφδην ή θαη νζθπαιγία.
4.2.1 Ηζνκνξθηζκφο (isomorphism)
Κάζε επίπεδν ζε κία ηεξαξρία έρεη ηνπο δηθνχο ηνπ λφκνπο, νη λφκνη απηνί είλαη ζπλήζσο φκνηνη. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν ίδηνο ηχπνο (ε ίδηα κνξθή) νξγάλσζεο ζπλαληάηαη ζε ζπζηήκαηα δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ. Γηα παξάδεηγκα, φια ηα αλνηρηά ζπζηήκαηα έρνπλ είζνδν, έμνδν, δηαρσξηζηηθφ κέξνο θαη κεραληζκφ κεηαηξνπήο ηεο εηζφδνπ ζε έμνδν.
Δπίζεο, ηα θχηηαξα ηνπ ζψκαηφο καο ρξεηάδνληαη ηξνθή θαη ελέξγεηα, θαηά ηνλ ίδην
ηξφπν πνπ ρξεηάδεηαη ηξνθή θαη ελέξγεηα ην ζψκα καο ζαλ ζχλνιν, ην κφλν πνπ αιιάδεη είλαη ε πνζφηεηα θαη ε κνξθή ηεο «ηξνθήο». Αλ θαη ην πιηθφ είλαη δηαθνξεηηθφ, ε ιεηηνπξγία είλαη ε ίδηα θαη ν ζθνπφο είλαη ε εμέιημε ησλ θπηηάξσλ θαη ηνπ νξγαληζκνχ. Παξφκνηεο αληηζηνηρίεο παξαηεξνχληαη κεηαμχ θνηλσληθψλ θαη βηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ.
Σν θαηλφκελν θαηά ην νπνίν παξνπζηάδνληαη ηππηθέο αληηζηνηρίεο γεληθψλ αξρψλ ή
αθφκε θαη εηδηθψλ λφκσλ αλάκεζα ζε ζπζηήκαηα δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ νλνκάδεηαη
ηζνκνξθηζκφο (isomorphism) θαη ε χπαξμή ηνπ είλαη ε βάζε ηεο Γεληθήο Θεσξίαο
ησλ πζηεκάησλ.
Έηζη, ζπλαληάκε παξφκνηεο δνκέο θαη ιεηηνπξγίεο ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα, αλεμάξηεηα απφ ην πεδίν χπαξμεο θαη δξάζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, αλεμάξηεηα απφ ηελ πιηθή ππφζηαζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ. Γεληθφηεξα, ππάξρνπλ θαζνιηθέο αξρέο
νξγάλσζεο, πνπ ηζρχνπλ γηα φια ηα ζπζηήκαηα, θπζηθά, ρεκηθά, βηνινγηθά, γλσζηηθά θαη θνηλσληθά.
4.3

Απφ ηελ νξγάλσζε ζηελ νξγαλσκέλε πνιππινθφηεηα

Πξψηνη νη βηνιφγνη έδσζαλ έκθαζε ζηε ζεψξεζε ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ σο ελνπνηεκέλσλ νινηήησλ.
Μία απφ ηηο θεληξηθέο ηδέεο ηεο λέαο αληίιεςεο έρεη λα θάλεη κε ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο
δσήο. Ζ βηνινγηθή κνξθή είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην ζρήκα, θάηη πεξηζζφηεξν
απφ κηα ζηαηηθή δηακφξθσζε κεξψλ, εληαγκέλσλ ζε έλα επξχηεξν ζχλνιν. Μέζα ζε
θάζε δσληαλφ νξγαληζκφ ππάξρεη ζπλερήο ξνή χιεο, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ε ζπλνιηθή
ηνπ κνξθή δηαηεξείηαη. Τπάξρεη αλάπηπμε θαη εμέιημε. Δπνκέλσο, ε θαηαλφεζε ηεο
βηνινγηθήο κνξθήο είλαη αδηάιπηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θαηαλφεζε ησλ κεηαβνιηθψλ
θαη αλαπηπμηαθψλ δηαδηθαζηψλ.
Απφ ζπζηεκηθήο πιεπξάο βιέπνπκε ην θφζκν απφ ηελ νπηηθή ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο
νινθιήξσζεο. Σα ζπζηήκαηα είλαη νινθιεξσκέλα ζχλνια πνπ νη ηδηφηεηέο ηνπο δελ
κπνξνχλ λα αλαρζνχλ ζ' εθείλεο ησλ κηθξφηεξσλ ηκεκάησλ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, αληί λα αλαδεηά αλαγσγηθά ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ή ηηο βαζηθέο
νπζίεο, ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηεο πξνο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο νξγάλσζεο. Σα παξαδείγκαηα ζπζηεκάησλ ζηε θχζε αθζνλνχλ. Κάζε νξγαληζκφο - απφ ην κηθξφηεξν βαθ-
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ηεξίδην κέρξη ηελ αλεμάληιεηε πνηθηιία ησλ θπηψλ, ησλ δψσλ, θαη κέρξη ηνλ άλζξσπν - απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν θαη θαηά ζπλέπεηα έλα δσληαλφ ζχζηεκα.
Σα θχηηαξα είλαη έκβηα ζπζηήκαηα, ην ίδην θαη νη ηζηνί θαη ηα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο,
ελψ ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο αληηπξoζσπεχεη ην πην πεξίπινθν παξάδεηγκα. Καη ηα
ζπζηήκαηα δελ ζηακαηνχλ ζηνπο αηνκηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηα ηκήκαηά ηνπο.
4.3.1 Μεραλέο θαη έκβηνη νξγαληζκνί
Ζ πξψηε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο κεραλέο θαη ζηνπο νξγαληζκνχο είλαη ην γεγνλφο φηη
νη κεραλέο θαηαζθεπάδνληαη ελψ νη νξγαληζκνί αλαπηχζζνληαη. Ζ ζεκειηψδεο απηή
δηαθνξά ζεκαίλεη φηη θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ νξγαληζκψλ πξέπεη λα
πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ θαηεχζπλζε ησλ εμειηθηηθψλ δηεξγαζηψλ. Γίλεηαη ζαθέο φηη
είλαη αδχλαηνλ λα απνδψζεη θαλείο ηελ αθξηβνινγηθή εηθφλα ελφο θπηηάξνπ δσγξαθίδνληαο ζηαηηθά ζρέδηα ή πεξηγξάθνληάο ην κε ζηαηηθέο κoξθέο. Σα θχηηαξα φπσο
θαη φια ηα έκβηα ζπζηήκαηα κπνξoχλ λα γίλνπλ αληηιεπηά κφλνλ ζα εμειηθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αληαλαθινχλ ηε δπλακηθή νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Με άιια ιφγηα
ελψ νη δξαζηεξηφηεηεο κηαο κεραλήο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε δνκή ηεο, ζηνπο νξγαληζκνχο ζπκβαίλεη αθξηβψο ην αληίζηξνθν: ε νξγαληθή δνκή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο, θαη ηηο εμειηθηηθέο δηαδηθαζίεο.
4.4

Δληξνπία ελφο ζπζηήκαηνο

Ζ νξγάλσζε θάζε ζπζηήκαηνο δηέπεηαη απφ ηνπο δχν (δηάζεκνπο) λφκνπο ηεο ζεξκνδπλακηθήο. Ο δεχηεξνο λφκνο, γλσζηφο σο ε αξρή ηνπ Carnot είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ έλλνηα ηεο εληξνπίαο. ηηο εκέξεο καο, ε ιέμε εληξνπία ρξεζηκνπνηείηαη
επξέσο ηφζν απφ ηηο θπζηθέο φζν θαη ηεο ζεσξεηηθέο επηζηήκεο.
Τπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) ηξφπνη γηα λα νξίζνπκε ηελ εληξνπία:
 ε ζρέζε κε ηελ ζεξκνδπλακηθή (ε επηζηήκε ηεο ζεξκφηεηαο);
 ε ζρέζε κε ηελ ζεσξία ηεο ζηαηηζηηθήο ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο ζέζεο φηη ε εληξνπία ηζνδπλακεί ηεο αηαμίαο;
 ε ζρέζε κε ηελ ζεσξία ηεο πιεξνθνξίαο φπνπ παξνπζηάδεηαη ε ηζνδπλακία
ηεο αξλεηηθήο εληξνπίαο (neguentropy) κε ηελ πιεξνθνξία.
Οη δχν λφκνη ηεο ζεξκνδπλακηθήο εθαξκφδνληαη κφλν ζε θιεηζηά ζπζηήκαηα.
1. Ο πξψηνο λφκνο αλαθέξεη φηη ε ζπλνιηθή πνζφηεηα ελέξγεηαο ζην ζχκπαλ παξακέλεη ζηαζεξή. Απηφ είλαη γλσζηφ σο ε αξρή ηεο δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο.
2. Ο δεχηεξνο λφκνο ιέεη φηη ε πνηφηεηα ηεο πξναλαθεξζείζαο ελέξγεηαο ππνβαζκίδεηαη ακεηάθιεηα.
Ο πξψηνο λφκνο εδξαηψλεη ηελ ηζνδπλακία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο
(ρεκηθή, θπζηθή, ειεθηξηθή, ζεξκηθή θηι.), ηελ δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο απφ κία
κνξθή ζε κία άιιε, θαζψο θαη ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηηο κεηαηξνπέο απηέο. Πεξί
ην 1850, νη κειέηεο ηνπ Λφξδνπ Kelvin ηνπ Carnot θαη ηνπ Clausius ζρεηηθά κε ηελ
αληαιιαγή ελέξγεηαο ζηηο ζεξκηθέο κεραλέο είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλαθάιπςε κηαο
ηεξαξρίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ελέξγεηαο θαη κηαο αληζνκέξεηαο ζηηο κεηαηξνπέο ηνπο. Απηνί νη ιφγνη ήηαλ ε βάζε ηεο δηαηχπσζεο ηνπ δεχηεξνπ λφκνπ ηεο
ζεξκνδπλακηθήο.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ρεκηθή, θπζηθή θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα κπνξνχλ πιήξσο λα
κεηαηξαπνχλ ζε ζεξκφηεηα. Σν αληίζηξνθν φκσο δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπκβεί ρσξίο
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εμσηεξηθή παξέκβαζε, ή ρσξίο ηελ απψιεηα κηαο πνζφηεηαο ηεο ππφ κεηαηξνπή ελέξγεηαο ππφ κνξθή κε-αλαθηήζηκεο ζεξκφηεηαο. Απηφ δελ ζεκαίλεη πσο ε ελέξγεηα
θαηαζηξέθεηαη, αιιά ε κνξθή ζηελ νπνία κεηαηξέπεηαη δελ ηεο επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή έξγνπ. Ζ ακεηάθιεηε αχμεζε απηήο ηεο κε-δηαζέζηκεο
ελέξγεηαο ζην ζχκπαλ νλνκάδεηαη εληξνπία (ζηα αξραία ειιεληθά ζεκαίλεη αιιαγή).
Ζ έλλνηα ηεο εληξνπίαο είλαη αξθεηά αθεξεκέλε θαη επνκέλσο ηφζν ε εμήγεζή ηεο
φζν θαη ε παξνπζίαζή ηεο δελ είλαη εχθνιε. Φαίλεηαη λα ππάξρεη κία αληίθαζε κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ λφκνπ. Ο πξψηνο ιέεη φηη ε ζεξκφηεηα θαη ε ελέξγεηα
είλαη δχν δηαζηάζεηο ηεο ίδηαο θπζηθήο ππφζηαζεο, ελψ ν δεχηεξνο απνδεηθλχεη ην
αληίζεην απφ ηελ ζηηγκή πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε ππάξρνπζα ελέξγεηα δηαξθψο ππνβαζκίδεηαη ακεηάθιεηα ζε κία ελέξγεηα θαηψηεξεο πνηφηεηαο.
ε απηφ ην ζεκείν ε απάληεζε κπνξεί λα δνζεί κε ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ζηαηηζηηθήο εληξνπίαο ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ε ζεξκφηεηα είλαη θηλεηηθή ελέξγεηα σο
απνηέιεζκα ηεο θίλεζεο ησλ κνξίσλ ελφο αεξίνπ ή ηελ δφλεζε ησλ αηφκσλ ελφο
ζηεξενχ. ηελ κνξθή ηεο ζεξκφηεηαο ε ελέξγεηα απηή ππνβηβάδεηαη ζε κία θαηάζηαζε κέγηζηεο αηαμίαο ζηελ νπνία ε επίδξαζε θάζε κεκνλσκέλεο δξάζεο (θίλεζε ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο), εμνπδεηεξψλεηαη.
Ζ δπλακηθή ελέξγεηα είλαη νξγαλσκέλε ελέξγεηα, ελψ ε ζεξκφηεηα είλαη αλνξγάλσηε
ελέξγεηα. Ζ κέγηζηε αηαμία είλαη εληξνπία. Ζ καδηθή θίλεζε ησλ κνξίσλ (γηα παξάδεηγκα, ελφο αεξίνπ) ζα παξάγεη ζρεηηθφ έξγν (ζα θηλήζεη έλα πηζηφλη κεραλήο). ηελ
πεξίπησζε πνπ ε θίλεζε ησλ κνξίσλ ηνπ αεξίνπ είλαη παξνχζα, αιιά φρη καδηθή (ηα
κφξηα ηνπ αεξίνπ θηλνχληαη πξνο φιεο ηηο δπλαηέο θαηεπζχλζεηο), δελ ζα παξαρζεί ην
αλάινγν έξγν.
Θα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ην άζξνηζκα φισλ ησλ πνζνηήησλ ζεξκφηεηαο πνπ
έρνπλ ραζεί απφ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ζηελ πνξεία ηνπ
ζχκπαληνο (απφ ηελ αξρή ηνπ κέρξη ζήκεξα) εθθξάδεη ηε ζπλνιηθή εληξνπία.
Ζ παξαπάλσ ινγηθή κπνξεί λα επεθηαζεί αλ ιεθζεί ππφςε ε καζεκαηηθή ζπζρέηηζε
κεηαμχ αηαμίαο θαη πηζαλφηεηαο. Έηζη, έλα θιεηζηφ ζχζηεκα δηαξθψο ηείλεη πξνο ηελ
πηζαλφηεξε θαηάζηαζή ηνπ.
Ζ ηάζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνο κέγηζηε εληξνπία ηζνδπλακεί κε ηάζε ηνπ ζπζηήκαηνο
πξνο ηεο κέγηζηε αηαμία, γεληθφηεξα πξνο πην πηζαλή θαηάζηαζε.
4.4.1 Πιεξνθνξία ελφο πζηήκαηνο
Αλαθεξφκελνη ζηηο έλλνηεο ηεο πνηθηιίαο θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ, παξαηεξνχκε πσο νη
έλλνηεο απηέο κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ κε πην γεληθφ ηξφπν εηζάγνληαο ηελ έλλνηα ηεο
πηζαλφηεηαο.
Χο πηζαλφηεηα νξίδνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ ζεηηθψλ (σο πξνο ηνλ παξαηεξεηή) εθβάζεσλ ελφο πεηξάκαηνο δηαηξεκέλν κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ πεηξακάησλ πνπ δηελεξγήζεθαλ.
χκθσλα κε ηνλ Boltzmann ηζνδπλακεί κε ηελ εληξνπία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε εθθξάδεη ηελ πνηθηιία ηνπ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε εληξνπία
ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη κέγηζηε φηαλ φιεο νη θαηαζηάζεηο ηνπ είλαη ηζνπίζαλεο (θακία θαηάζηαζε δελ είλαη πην πηζαλή απφ ηηο ππφινηπεο). Έηζη, είλαη θπζηθφ, φηη ζε
απηή ηελ πεξίπησζε ε εληξνπία ηνπ ζπζηήκαηνο αλάγεηαη ζηελ πνηθηιία ηνπ.
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Ζ εληξνπία εθθξάδεη ηελ αβεβαηφηεηά καο γηα ην ζχζηεκα, ηελ άγλνηά καο γηα ηελ
θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη.
Ο πεξηνξηζκφο είλαη ε πνζφηεηα πνπ κεηψλεη ηελ αβεβαηφηεηα, ηελ δηαθνξά κεηαμχ
ηεο κέγηζηεο δπλαηήο θαη πξαγκαηηθήο πνηθηιίαο ελφο ζπζηήκαηνο. Ζ δηαθνξά απηή
κπνξεί λα εξκελεπηεί σο πιεξνθνξία
λησο, αλ απνθηήζνπκε θάπνηα πιεξνθνξία γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο (έζησ κέζσ παξαηήξεζεο απηνχ), ζα ειαηηψζνπκε ηελ αβεβαηφηεηά καο γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπ, κεηψλνληαο ηελ πηζαλφηεηα ελφο αξηζκνχ θαηαζηάζεψλ ηνπ. Ζ πιεξνθνξία
πνπ απνθηνχκε απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ίζε κε ηνλ βαζκφ κείσζεο
ηεο αβεβαηφηεηάο καο.
πλεπψο έλα πιήξεο ηαηξηθφ ηζηνξηθφ κεηψλεη ηελ αβεβαηφηεηα καο γηα ην πξνο κειέηε ζχζηεκα.
4.4.2 Αξλεηηθή Δληξνπία
Μηα αληίζηνηρε έλλνηα κε απηή ηεο πιεξνθνξίαο είλαη ε έλλνηα ηεο αξλεηηθήο εληξνπίαο (negentropy). Ζ εηζαγσγή απηήο ηεο έλλνηαο έρεη πξνθαιέζεη αξθεηά πξνβιήκαηα, αθνχ πξνηείλεη φηη ε επεμεξγαζία πιεξνθνξίαο ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα θαηαξγεί
ηνλ δεχηεξν λφκν ηεο ζεξκνδπλακηθήο παξάγνληαο ηάμε κέζα απφ ην ράνο. Ζ αξλεηηθή εληξνπία είλαη έλα κέηξν ηεο πνιππινθφηεηαο κηα θπζηθήο δνκήο ζηελ νπνία επελδχνληαη πνζφηεηεο ελέξγεηαο.
Καηά απηή ηελ έλλνηα, κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη νη νξγαληζκνί γίλνληαη πην
πνιχπινθνη φρη ιφγσ ηξνθνδφηεζήο ηνπο απφ ελέξγεηα, αιιά ιφγσ αξλεηηθήο εληξνπίαο.
4.5

πζηεκηθή ζεσξία

Πξφθεηηαη γηα κηα ζεσξία, πνπ εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηε δπλακηθή ησλ δηαθφξσλ
θαηλνκέλσλ θαη βαζίδεηαη ζην έξγν πνιπάξηζκσλ επηζηεκφλσλ απφ δηαθνξεηηθνχο
θιάδνπο. Αλάκεζα ζηνπο πξσηεξγάηεο απηήο ηεο ζεσξίαο ζπγθαηαιέγνληαη νη ρεκηθνί Ζιίαο Πξηγθφηδηλ (1917-2003), θαη Μάλθξελη Άηγθελ (1927-), νη βηνιφγνη Κφλξαλη Οπεληηθηνλ θαη Πσι Βάτο, ν αλζξσπνιφγνο Γθξέγθνξπ Μπέεηζνλ θαη νη ζεσξεηηθνί ησλ ζπζηεκάησλ Έξηρ Γηαληο θαη Έξξβηλ Λάζιν. Μηα ζπλεθηηθή ζχλζεζε
ηεο ζεσξίαο δεκνζηεχηεθε πξφζθαηα απφ ηνλ Έξηρ Γηαληο, πνπ βιέπεη ηελ εμέιημε
ζαλ κηαλ νπζηαζηηθή φςε ηεο δπλακηθήο ηεο απηννξγάλσζεο. Καηά ηελ άπνςε απηή
κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ θαηαλφεζε ηεο βηνινγηθήο, θνηλσληθήο, πνιηηηζηηθήο θαη θνζκηθήο εμέιημεο, ρξεζηκνπνηψληαο ην ίδην πξφηππν ησλ ζπζηεκάησλ.
χκθσλα κε ηε ζπζηεκηθή ζθέςε, ε βαζηθή δπλακηθή ηεο εμέιημεο αξρίδεη κε έλα
ζχζηεκα νκνηφζηαζεο – κηα θαηάζηαζε δπλακηθήο ηζνξξνπίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη
απφ πνιιαπιέο αιιειεμαξηεκέλεο δηαθπκάλζεηο. ηαλ έλα ζχζηεκα δηαηαξάζζεηαη,
εκθαλίδεη ηελ ηάζε λα δηαηεξεί ηε ζηαζεξφηεηά ηνπ κε ηε βνήζεηα ησλ αξλεηηθψλ
απηνεπελδπηηθψλ κεραληζκψλ, πνπ επηδηψθνπλ λα κεηψλνπλ ηελ παξεθηξνπή απφ ηελ
ηζνξξνπεκέλε θαηάζηαζε. Χζηφζν, ε παξαπάλσ δηαδηθαζία δελ απνηειεί ηε κφλε
πηζαλφηεηα. Οη παξεθηξνπέο κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ εζσηεξηθά απφ ηε ζεηηθή απηνεπέλδπζε, είηε ζαλ αληίδξαζε ζηηο πεξηβαιινληνινγηθέο αιιαγέο είηε απζφξκεηα ρσξίο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο. Ζ ζηαζεξφηεηα ελφο δσληαλνχ ζπζηήκαηνο ειέγρεηαη αδηάθνπα απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ. Κάπνηα ζηηγκή, κία ή πεξηζζφηεξεο δηαθπκάλζεηο
κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζηηο αθξαίεο ηηκέο ηνπο. Σν φιν ζχζηεκα ηφηε γέξλεη απφ ηελ
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αληζνξξνπία πξνο ηελ πιεπξά κηαο θαηλνχξηαο θαηάζηαζεο πνπ παξάγεη κηαλ εληειψο
λέα δνκή. Ζ ηειεπηαία ζα παξνπζηάζεη κηα ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα ππνθείκελε ζε αλάινγεο δηαθπκάλζεηο. Ζ ζηαζεξφηεηα ησλ δσληαλψλ ζπζηεκάησλ δελ είλαη απφιπηε ζε
θακία πεξίπησζε. Γηαξθεί κφλνλ φζν νη δηαθπκάλζεηο θηλνχληαη κέζα ζηα αλεθηά
φξηα, αιιά θάζε ζηηγκή, θάζε ζχζηεκα είλαη έηνηκν λα κεηακνξθψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ,
κ' άιια ιφγηα, λα εμειηρζεί. Σν βαζηθφ απηφ πξφηππν ηεο εμέιημεο, πνπ ην επεμεξγάζηεθαλ σο πξνο ηηο δηαζθνξπηζηηθέο δνκέο ν Πξηγθφηδηλ θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, έρεη
ήδε ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο εμέιημεο ησλ δηάθνξσλ βηνινγηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ.
4.6

Απφ ηελ γξακκηθή αηηηαηφηεηα ζηελ θπθιηθή αηηηαηφηεηα

ε έλαλ βξφρν (απηνεπελδπηηθφ κεραληζκφ) ε πιεξνθνξία απφ απνηειέζκαηα πεξαζκέλσλ γεγνλφησλ απνηειεί ηελ βάζε γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ζα παξζνχλ πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηεί κία αλάινγε ελέξγεηα.
Δπεηδή νη απνθάζεηο παίξλνληαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο, νη επαθφινπζεο ελέξγεηεο είλαη ζθφπηκεο.
Δπίζεο δελ κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε εάλ ε αηηία πξνεγείηαη ηνπ απνηειέζκαηνο.
Δίλαη πξνθαλέο φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο δηαρσξηζκφο αλάκεζά ηνπο, ζπλεπψο, δελ
κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζην ρξφλν. Ζ αηηία αθνινπζεί φιε ηελ δηαδξνκή ηνπ βξφρνπ, ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ην απνηέιεζκα θαη ζε απηφ ην ζεκείν, κηιάκε γηα θπθιηθή ζρέζε αηηίνπ-αηηηαηνχ θαη φρη γηα γξακκηθή.
Ο βξφρνο ηεο θπθιηθήο ζχλδεζεο αηηίνπ αηηηαηνχ δελ είλαη έλαο θχθινο. Ο θχθινο
ππνδειψλεη πάληα κία θαηεχζπλζε ηνπ ρξφλνπ, είλαη κία αηέξκνλε επαλάιεςε ηεο
ίδηαο αθνινπζίαο γεγνλφησλ. Ζ έλλνηα ηνπ «γίλνκαη» δελ ππάξρεη ζε έλα θχθιν, ηνπ
νπνίνπ ε αθνινπζία κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί κε έλα ξνιφη. Αληηζέησο, ζε έλαλ βξφρν ηχπνπ θπθιηθήο ζχλδεζεο, ην βέινο ηνπ ρξφλνπ θαίλεηαη λα θιείλεη ζηνλ εαπηφ
ηνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν ρξφλνο «πεξλάεη», αιιά
κάιινλ εμηζνξξνπείηαη απφ θάηη άιιν. Δίλαη κία δηαδηθαζία δηαηήξεζεο ηνπ ρξφλνπ.
Μφιηο ε ρξνλνιφγεζε ησλ γεγνλφησλ ακθηζβεηείηαη, ε ινγηθή καο θινλίδεηαη. Απηφ
ζπκβαίλεη γηαηί κφλν ε ρξνλνιφγεζε επηηξέπεη ηελ εμήγεζε κέζσ ηνπ αηηίνπ. ηαλ
πξνζπαζνχκε λα εμεγήζνπκε ηελ αξρηθή αηηία ελφο πνιχπινθνπ ζπζηήκαηνο, θηάλνπκε ζε έλα θαχιν θχθιν, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη κε ην γλσζηφ πξφβιεκα: ε θφηα
ην απγφ ή ην απγφ ηελ θφηα;
4.7

Σν Φαηλφκελν ηεο Απηφ-Αλαθνξάο

Σα δπλακηθά ζπζηήκαηα, ζηα νπνία κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε ηελ κεηαηξνπή ηεο
εμφδνπ ζε είζνδν δεκηνπξγψληαο κία θπθιηθή ζρέζε αηηίνπ θαη αηηηαηνχ, νδεγνχληαη
ζην παξάδνμν ηεο απηφ-αλαθνξάο. Ζ επηζηήκε ησλ πζηεκάησλ, δείρλεη φηη είλαη
απηή αθξηβψο ε ηδηφηεηα ηεο απηφ-αλαθνξάο (ηεο θιεηζηήο θπθιηθφηεηαο), πνπ νθείιεηαη γηα ηα πην ζεκειηψδε θαηλφκελα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε φια ηα πξαγκαηηθά,
αλνηθηά ζπζηήκαηα333.
4.8

Καηεπζπληηθφηεηα ζε Σειηθφ θνπφ
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Μία άκεζε απφξξνηα ηεο ηδηφηεηαο ηεο απην-αλαθνξάο, είλαη ην θαηλφκελν ηεο θαηεπζπληηθφηεηαο ζε ηειηθφ ζθνπφ.
Έλα απηφλνκν ζχζηεκα, φπσο έλαο νξγαληζκφο, έλαο άλζξσπνο, έλαο ζεξβνκεραληζκφο θαη γεληθφηεξα φιεο νη νληφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε δηάθνξεο ελέξγεηεο, ραξαθηεξίδνληαη απφ ην γεγνλφο φηη επηδηψθνπλ (κέζσ ησλ ελεξγεηψλ ηνπο), έλα
ζπγθεθξηκέλν ζηφρν, θαη επνκέλσο, πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηηο δηάθνξεο παξελνριήζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ην πεξηβάιινλ, παξεθθιίλνληαο ηνπο απφ ηνλ ηειηθφ ηνπο
ζθνπφ. Έηζη, ην θαηλφκελν ηεο θαηεπζπληηθφηεηαο ζε ηειηθφ ζθνπφ ζπλεπάγεηαη ηελ
ξχζκηζε ή ηνλ έιεγρν ησλ εμσηεξηθψλ παξελνριήζεσλ. Έλα παξάδεηγκαηα ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ, είλαη ε ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνα έκβηα ζπζηήκαηα. Ζ ξχζκηζε
ηνπ ζεξκνζηάηε θαζνξίδεη ηελ ζεξκνθξαζία ή ηνλ ζηφρν (ηειηθή θαη ζηαζεξή θαηάζηαζε) ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξελνριήζεηο κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ ηε ζεξκνθξαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο (δέζηε-θξχν) ή απφ εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο (ππεξζπξενεηδηζκφο,
ππξεηφο θιπ). Σν «θαζήθνλ» ηνπ ζεξκνζηάηε είλαη λα ειαρηζηνπνηεί ηηο επηδξάζεηο
ησλ εμσηεξηθψλ ή εζσηεξηθψλ παξελνριήζεσλ γηα λα δηαηεξείηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ
ηνπ δσληαλνχ νξγαληζκνχ ζηελ πξνεπηιεγκέλε επηζπκεηή ηηκή.
Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, ν ηειηθφο ζθνπφο (ζηφρνο) ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη κία θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο απηνχ, ζηελ νπνία επηζηξέθεη κεηά απφ θάζε παξελφριεζε.
Σφζν ε θαηεπζπληηθφηεηα, φζν θαη ε επζηάζεηα, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ίζνπεξάησζε, φπνπ δηαθνξεηηθέο αξρηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαιήγνπλ (φηαλ ην ζχζηεκα ηζνξξνπήζεη), ζηελ ίδηα ηειηθή θαηάζηαζε. Ζ κφλε ηνπο δηαθνξά
έγθεηηαη ζην φηη ην επζηαζέο ζχζηεκα επηζηξέθεη απηνκάησο ζηελ ζέζε ηζνξξνπίαο
ηνπ, ελψ ην ζχζηεκα πνπ δηέπεηαη απφ θαηεπζπληηθφηεηα ηειηθνχ ζθνπνχ, πξέπεη λα
επέκβεη ελεξγά ζηνλ εαπηφ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηζνξξνπήζεη.
4.9

Βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ

4.9.1 Οξγαλσηηθφο θαλφλαο
Κάζε ζχζηεκα έρεη κηα νξγάλσζε πνπ εθηειεί ηξεηο ιεηηνπξγίεο:
1.
επηινγή
2.
ζπζρέηηζε
3.
έιεγρν
Ζ αξρή ηεο νξγάλσζεο επηιέγεη, ζπζρεηίδεη θαη ειέγρεη έλα ζχζηεκα
Δπίζεο θάζε ζχζηεκα βαζίδεηαη ζηελ δηαθνξνπνίεζή ηνπ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ.
ηαλ κηα νξγάλσζε επηιέγεη θαη ζπζρεηίδεη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία έηζη ψζηε λα νξγαλψλεηαη έλα ζχζηεκα πνπ λα εθπιεξψλεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, πνιιά απφ ηα
ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ αξρηθνχ θφζκνπ (ηα ππφινηπα ζηνηρεία πνπ δελ επηιέρζεθαλ)
εμαηξνχληαη ηνπ ζπζηήκαηνο.
Ζ ιεηηνπξγία ηεο επηινγήο είλαη απνθιεηζηηθή (πεξηνξηζηηθή) ή πεξηεθηηθή.
Οηηδήπνηε απνθιείεηαη ηνπ ζπζηήκαηνο ζρεκαηίδεη ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο.
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Δθφζνλ θάζε ζχζηεκα δεκηνπξγείηαη (ζπγθξνηείηαη) κέζσ επηινγήο, θάζε ζχζηεκα
ζα έρεη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Με άιια ιφγηα, θάζε ζχζηεκα δηαρσξίδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ.
Κάζε έκβην ζχζηεκα θαηαζθεπάδεη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ.
Έλα ζχζηεκα είλαη πάληα θάηη παξαπάλσ απφ κία απιή ζπιινγή πξαγκάησλ ζε έλα
πεξηβάιινλ.
Απηφ αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ηα νξγαληθά ζπζηήκαηα. Σα δηάθνξα φξγαλα / ζηνηρεία (δέξκα, νζηά, ζηνκάρη, ήπαξ, θαξδηά) δελ βξίζθνληαη ζην πεξηβάιινλ θαη πεξηκέλνπλ θάπνηνλ λα ηα ζπλδέζεη κεηαμχ ηνπο, παξά ν γελεηηθφο θψδηθαο θαηαζθεπάδεη
ηα ζηνηρεία ηνπ νξγαληζκνχ.
4.9.2 Ζ απην-αλαθνξά
Κάζε ζχζηεκα είλαη απηφ-αλαθεξφκελν ππφ ηελ έλλνηα φηη παξαπέκπεη, αλαθέξεη θαη
ζπζρεηίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζηνλ εαπηφ ηνπ.
Απφ ηελ ζηηγκή πνπ θάζε έκβην ζχζηεκα θαηαζθεπάδεη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ,
ηφηε έρεη θαη κία ζπγθεθξηκέλε ηάζε λα δηαηεξεί ηνλ εαπηφ ηνπ αλέπαθν απφ ηπρφλ
αιιαγέο θαη κεηαηξνπέο.
Ζ απηφ-αλαθνξηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο πεγάδεη απφ ηελ ιεηηνπξγία ειέγρνπ ηνπ
θψδηθα ηνπ.
ε νξηζκέλεο παζήζεηο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο φπνπ δελ ππάξρεη ή απηφ-αλαθνξά, φπσο ζηνλ απηηζκφ, ηα απηηζηηθά άηνκα δελ απηφ-αλαθέξνληαη θαη παξνπζηάδνπλ κηα ηδηαίηεξε ζπκπεξηθνξά.
Ζ αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ειέγρνπ ζηελ ζπζηεκηθή νξγάλσζε ελφο
ζπζηήκαηνο αλαθέξεηαη σο θπβεξλεηηθή. ην κέηξν πνπ φια ηα ζπζηήκαηα νξγαλψλνληαη κέζσ ελφο θψδηθα κπνξνχκε λα πνχκε φηη θάζε ζχζηεκα είλαη έλα θπβεξλεηηθφ ζχζηεκα.
Χζηφζν, σο θπβεξλεηηθά ζπζηήκαηα αλαθέξνληαη ηα δπλακηθά ζπζηήκαηα, ζηα νπνία κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε ηελ κεηαηξνπή ηεο εμφδνπ ζε είζνδν δεκηνπξγψληαο
κία θπθιηθή ζρέζε αηηίαο-αηηηαηνχ. Έλα αληηπξνζσπεπηηθφ θπβεξλεηηθφ απηφαλαθεξφκελν ζχζηεκα είλαη ε ξχζκηζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, ηεο ζεξκνθξαζίαο,
ησλ νξκνλψλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ππνζαιάκνπ-ππφθπζεο θιπ.
Σέινο, ζηα ελλνηνινγηθά (ζεκεησηηθά) ζπζηήκαηα ε απηφ-αλαθνξά εκθαλίδεηαη ππφ
ηελ κνξθή ηνπ απηφ-πξνζδηνξηζκνχ κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο.
Έηζη είλαη πξνθαλέο πσο φια ηα ζπζηήκαηα, αλεμαξηήησο πιηθήο ππφζηαζεο θαη επηπέδνπ εθδήισζεο ηεο νξγάλσζήο ηνπο είλαη απηφ-αλαθεξφκελα.
4.9.3 Καηαζηάζεηο ελφο ζπζηήκαηνο
Έλα ζχζηεκα κεηαβάιιεηαη κεξηθψο απηφλνκα, κεξηθψο ιφγσ ησλ επηδξάζεσλ απφ
ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ο παξαηεξεηήο πνπ κειεηάεη ην ζχζηεκα έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ
ηελ δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ ηνπ ζπζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζεη ηελ εμέιημή ηνπ θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο εηζφδνπο, πνπ πξνθαινχληαη απφ ην
πεξηβάιινλ θαη πνιιέο θνξέο ειεγρφκελεο απφ ηνλ ίδην ηνλ παξαηεξεηή.
Ο παξαηεξεηήο ππνζέηεη φηη ε εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο αληηπξνζσπεχεηαη απφ κία
αθνινπζία θαηαζηάζεσλ.
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Ζ ζπκπεξηθνξά ελφο ζπζηήκαηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ αληηδξά (έμνδνο) ζε ελέξγεηεο πνπ αζθνχληαη ζε απηφ (είζνδνο) απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ ή απφ ηνλ
παξαηεξεηή.
Ζ είζνδνο θαη ε έμνδνο ελφο ζπζηήκαηνο είλαη θαηά ηνλ γεληθφ νξηζκφ δηεξγαζίεο.
Ζ ζπζρέηηζε ηεο εηζφδνπ κε ηελ έμνδν, πξάγκα πνπ νξίδεη ην ζχζηεκα σο κία δπλακηθή νληφηεηα δελ είλαη κία απιή ιεηηνπξγία αθνχ γηα κία δεδνκέλε είζνδν, κπνξεί
λα παξαηεξεζνχλ δηαθνξεηηθέο έμνδνη.
Καηά ζπλέπεηα, αλ έλαο επηζπκεί λα πξνβιέςεη ηελ αληίδξαζε ελφο ζπζηήκαηνο γηα
κία θαζνξηζκέλε είζνδν ρξεηάδεηαη θάπνηα επηπξφζζεηε πιεξνθνξία.
Ζ επηπξφζζεηε πιεξνθνξία, ε νπνία ζπλνςίδεη ηελ ηζηνξία ηνπ ζπζηήκαηνο πξηλ απφ
ηελ ζηηγκή ηεο πξφβιεςεο ηεο εμφδνπ ηνπ ιφγσ ηεο επίδξαζεο κειινληηθήο εηζφδνπ,
νλνκάδεηαη θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
Με ηε ιήςε ηνπ αηνκηθνχ θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ αλακλεζηηθνχ, ππάξρνπλ πνιιέο
πιεξνθνξίεο φπνπ βνεζνχλ λα πξνβιεθζεί ε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
Γηα παξάδεηγκα αλ θάπνηνο είλαη αιιεξγηθφο ζην ηζίκπεκα ηεο κέιηζζαο ή ζε άιιεο
νπζίεο κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ αληίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο (έμνδν)
Αθξηβέζηεξα, εάλ θαλείο γλσξίδεη:
1.ηνπο γεληθνχο δπλακηθνχο λφκνπο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο θαη
2.ηηο εμσηεξηθέο ελέξγεηεο πνπ αζθνχληαη ζε απηφ,
ηφηε ε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νπνίσλ
ε γλψζε πξέπεη λα πξνζηεζεί ζηελ γλψζε ησλ (1) θαη (2), πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί
ε πεξαηηέξσ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο.
Καηά απηή ηελ έλλνηα, ε θαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο είλαη έλα ελλνηνινγηθφ θαηαζθεχαζκα, φρη άκεζα παξαηεξήζηκν, αιιά ην νπνίν καο βνεζάεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ
ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δηεξγαζηψλ ηεο παξαηεξνχκελεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ.
Γειαδή ε ιήςε ηνπ ηζηνξηθνχ , ηεο πινχζηαο εηθφλαο, κπνξεί λα καο βνεζήζεη ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δηεξγαζηψλ ηεο παξαηεξνχκελεο εηζφδνπ θαη
εμφδνπ (πρ αληίδξαζε παληθνχ, ππεξηαζηθή θξίζε θιπ)
Ζ θαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο νξίδεηαη κέζα απφ ην ζχλνιν ησλ θαηαζηάζεσλ φισλ
ησλ ζηνηρεησδψλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ δειαδή φισλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ.
Ζ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα πεξηγξαθεί απφ ην ιεπηνκεξέο ηζηνξηθφ –
αηνκηθφ, νηθνγελεηαθφ θαη ηελ παξνχζα λφζν κε ηνπο ηξνπνπνηεηηθνχο παξάγνληεο
(modalities) θαζψο θαη απφ ηελ θιηληθή εμέηαζε θαη ηηο κεηξήζεηο κε ηηο παξαθιηληθέο εμεηάζεηο.
Τπάξρνπλ δχν (2) ηχπνη ζηνηρεησδψλ ππνζπζηεκάησλ: απηά πνπ έρνπλ πεπεξαζκέλν
αξηζκφ πηζαλψλ θαηαζηάζεσλ πνπ νλνκάδνληαη ππνζπζηήκαηα κε δηαθξηηέο θαηαζηάζεηο θαη απηά κε ηνλ άπεηξν αξηζκφ θαηαζηάζεσλ πνπ νλνκάδνληαη ππνζπζηήκαηα
κε ζπλερήο θαηαζηάζεηο.
Γηα παξάδεηγκα, ε αξηεξηαθή πίεζε ή ε ζεξκνθξαζία είλαη έλα ππνζχζηεκα δηαθξηηψλ θαηαζηάζεσλ, εθφζνλ ζα βξίζθεηαη πάληα ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο (ζέζεηο
ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε) πνπ αλαινγνχλ ζηνπο αξηζκνχο (ςεθία) απφ ην 0 σο
ην 9. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ελφο ζχγρξνλνπ ςεθηαθνχ κεηξεηή ν
νπνίνο απνηειείηαη απφ ππνζπζηήκαηα (ςεθηαθά θπθιψκαηα) δηαθξηηψλ θαηαζηάζεσλ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο είλαη παξάδεηγκα ζπζηεκάησλ πνπ απνηεινχληαη απφ ππνζπζηήκαηα ζπλερψλ θαηαζηάζεσλ.
Αλ έλα ζχζηεκα απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ ππνζπζηήκαηα δηαθξηηψλ θαηαζηάζεσλ, ηφηε ην ζχζηεκα απηφ είλαη έλα ζχζηεκα δηαθξηηψλ θαηαζηάζεσλ ή απινχζηεξα έλα δηαθξηηφ ζχζηεκα. Σα δηαθξηηά ζπζηήκαηα είλαη απινχζηεξα ζηελ αλάιπζή
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ηνπο απφ ηα ζπλερή. Απηφ γίλεηαη ζηηο ηαηξηθέο κειέηεο φπνπ ιακβάλνληαη ππφςε κφλν δηαθξηηέο θαηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνο κειέηε θαη ε κέηξεζε ηνπ πιήζνπο
ησλ πηζαλψλ θαηαζηάζεσλ ελφο δηαθξηηνχ ζπζηήκαηνο (πνιχ ζεκαληηθφ ζηελ ζεσξία
πζηεκάησλ), πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ εθαξκνγή απιψλ καζεκαηηθψλ.
Ζ έξεπλα ζηελ θιαζζηθή ηαηξηθή έρεη εζηηαζηεί ζηε κειέηε ησλ ζπζηεκάησλ κε κε
δηαθξηηέο θαηαζηάζεηο, ελψ δελ έρεη ηα εξγαιεία λα κειεηήζεη ππνζπζηήκαηα ζπλερψλ θαηαζηέζεσλ φπνπ είλαη απαξαίηεηε ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε.
Φπζηθά έλαο αζζελήο απνηειείηαη απφ ππνζπζηήκαηα ζπλερψλ θαηαζηάζεσλ.
ια ηα ζπζηήκαηα ζηα νπνία αλαθεξφκαζηε θαη αλαιχνπκε ηα ζεσξνχκε δηαθξηηά
ζπζηήκαηα, φρη κφλν γηαηί είλαη απινχζηεξα ησλ ζπλερψλ αιιά θαη γηαηί φια ηα ζπλερή ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο δηαθξηηά ζπζηήκαηα κε πνιχ κεγάιν αξηζκφ θαηαζηάζεσλ (ε ζέζε απηή ηζρπξνπνηείηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο θβαληηθήο
θπζηθήο). Ο ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ ζπλερή
ζπζηήκαηα ζηελ Κπβεξλεηηθή είλαη ε χπαξμε ελφο πνιχ ζεκαληηθνχ εξγαιείνπ γηα
ηελ κειέηε ηνπο: νη δηαθνξηθέο εμηζψζεηο.
Πξνθεηκέλνπ ν παξαηεξεηήο λα κειεηήζεη ηηο ηδηφηεηεο ελφο ζπζηήκαηνο δηαρσξίδεη
ην ελ ιφγσ ζχζηεκα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ.
Μία πην ιεπηνκεξήο κειέηε ζα ζπλερίζεη δηαρσξίδνληαο κεηαμχ ηεο απνπζίαο θαη εκθάληζεο δηαθφξσλ ηδηνηήησλ (δηαζηάζεηο) ηνπ ζπζηήκαηνο.
Γηα παξάδεηγκα, καο ελδηαθέξεη πσο ν νξγαληζκφο αληηδξά ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο (θξχν, δέζηε, ψξεο ηεο εκέξαο, επνρέο, φξεμε, επηζπκία ηξνθψλ, δίςα, θαη
ηξνπνπνηεηηθνχο παξάγνληεο -modalities).
Ο ζπλδπαζκφο φισλ ησλ ηηκψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ ηδηνηήησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ή
απέρνπλ απφ ην ζχζηεκα κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή πξνζδηνξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
Σν ζχλνιν φισλ ησλ πηζαλψλ θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα βξεζεί έλα ζχζηεκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεηαμχ ησλ ζρέζεηο νξίδεηαη σο ν ρψξνο θαηαζηάζεσλ ηνπ
ζπζηήκαηνο.
Ο ρψξνο θαηαζηάζεσλ εθθξάδεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δπλαηψλ ζπλδπαζκψλ ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Παξαηεξνχκε φηη ην κέγεζνο ηνπ ρψξνπ θαηαζηάζεσλ απμάλεηαη φζν απμάλεηαη ε
πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.
ηαλ λνζεί έλαο νξγαληζκφο ην κέγεζνο ηνπ ρψξνπ θαηαζηάζεσλ ειαηηψλεηαη απφ
ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ δεκηνπξγεί ε λφζνο θαη ειαηηψλεηαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ.
Γεληθφηεξα, ζε θάζε κία κεηαβιεηή ηνπ ζπζηήκαηνο αληηζηνηρεί κία δηάζηαζε ηνπ
ρψξνπ θαηαζηάζεσλ απηνχ.
4.9.4 Ζ πξνζαξκνγή
Χο βηνινγηθφο φξνο ζα κπνξνχζε ε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη ε πξνζαξκνγή.
Ζ ηθαλφηεηα ηεο πξoζαξκoγήο ζε έλα κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ απνηειεί έλα νπζηαζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηφζν ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ φζν θαη ησλ θνηλσληθψλ
ζπζηεκάησλ. Οη αλψηεξνη νξγαληζκνί δηαζέηνπλ ζπλήζσο ηελ ηθαλφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηξία είδε πξνζαξκνγήο. πνπ εκθαλίδνληαη δηαδνρηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαηεηλφκελσλ πεξηβαιινληνινγηθψλ κεηαβνιψλ. Έλα άηνκν πνπ μεθηλάεη απφ ηελ
επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη αλεβαίλεη ζε κεγαιχηεξα πςφκεηξα, κπνξεί λα αξρίζεη
λα έρεη ηαρχπλνηα θαη λα απμάλεη ηνπο παικνχο ηεο θαξδηάο ηνπ. Οη κεηαβνιέο απηέο
εκθαλίδνληαη θαη αληίζηξνθα: κε ηελ θάζνδν κέζα ζηελ ίδηα κέξα, κπνξεί λα ζηακα-
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ηήζεη ε ηαρχπλνηα θαη ε ηαρπθαξδία. Οη πξνζαξκνζηηθέο κεηαβνιέο ηνπ είδνπο απηνχ απνηεινχλ ηκήκα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζηξεο, πνπ ζπλίζηαηαη ζηε ζπκπίεζε κίαο
ή πεξηζζφηεξσλ κεηαβιεηψλ ηνπ νξγαληζκνχ ζηηο αθξαίεο ηηκέο ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ην ζχζηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ ζα ράζεη ηελ επθακςία ηνπ θαη δελ ζα κπνξέζεη λα
αληέμεη ζε κεγαιχηεξεο πηέζεηο. Γηα παξάδεηγκα, κφιηο ην άηνκν αλέβεη ζην κεγάιν
πςφκεηξν δελ ζα κπνξεί λα ζθαξθαιψζεη θαη ζε κηα ςειή ζθάια. Δπηπιένλ, εθφζνλ
φιεο νη κεηαβιεηέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, κφιηο κία απ' απηέο
θηάζεη ζηα άθξα ζα επεξεάζεη θαη ηηο ππφινηπεο. θαη έηζη ην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ
ζα ράζεη ηελ επθακςία ηνπ. Αλ ε πεξηβαιινληνινγηθή κεηαβνιή ζπλερηζηεί, ηφηε ν
νξγαληζκφο ζα αλαπηχμεη ην δεχηεξν είδνο πξνζαξκνγήο. Σα ζηαζεξφηεξα ζηνηρεία
ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ππνβιεζνχλ ζε πεξίπινθεο θπζηνινγηθέο κεηαβνιέο, πξνθεηκέλνπ
λα απνξξνθήζνπλ ηελ πεξηβαιινληνινγηθή επίδξαζε θαη λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ
επθακςία. Έηζη, χζηεξα απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ην άηνκν πάλσ ζην κεγάιν
πςφκεηξν ζα αξρίζεη θαη πάιη λα αλαπλέεη θαλνληθά. Οιφθιεξνο ν κεραληζκφο ηεο
αλαπλνήο ηνπ ζα ζπληνληζηεί κε ηηο θαηλνχξηεο ζπλζήθεο, πνπ δηαθνξεηηθά ζα κπνξνχζαλ λα απνδεηρηνχλ ζαλάζηκεο. Απηφ ην δεχηεξν είδνο πξνζαξκνγήο νλνκάδεηαη
ζσκαηηθή κεηαβνιή. Ο εγθιηκαηηζκφο, νη έμεηο θαη ν εζηζκφο απνηεινχλ ηδηαίηεξεο
πεξηπηψζεηο ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο. Υάξε ζηε ζσκαηηθή κεηαβνιή ν νξγαληζκφο επαλαπνθηά έλα κέξνο ηεο επθακςίαο ηνπ, ππνθαζηζηψληαο ηελ επηθαλεηαθή θαη εχθνια
αλαηξέςηκε κεηαβνιή κε κηαλ άιιε βαζχηεξε θαη κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο. Απηφ ην
είδνο πξνζαξκνγήο απαηηεί ζπγθξηηηθά έλα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζή ηεο θαη έλα αλάινγν δηάζηεκα γηα ηελ αλαηξνπή ηεο. Παξ' φια απηά, νη ζσκαηηθέο κεηαβνιέο ππφθεηληαη πάληα ζηελ αλαηξνπή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα
δηάθνξα θπθιψκαηα ηνπ βηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαηεξνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο αλαηξνπήο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο κεηαβνιήο. κσο, ε επηηεηλφκελε θφξηηζε ησλ θπθισκάησλ ζα πεξηνξίζεη ηελ ειεπζεξία ηνπ νξγαληζκνχ λα ειέγρεη ηηο
άιιεο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζα κεηψζεη ηελ επθακςία ηνπ. Παξφιν πνπ
ην ζχζηεκα εκθαλίδεη κεγαιχηεξε επθακςία κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζσκαηηθήο κεηαβνιήο, παξά πξνεγνπκέλσο, φηαλ βξηζθφηαλ ζηελ θαηάζηαζε ζπκπίεζεο
(ζηξεο), ε επθακςία απηή είλαη κηθξφηεξε ζε ζχγθξηζε κε εθείλε πνπ ππήξρε πξηλ
απφ ηελ εκθάληζε ηνπ ζηξεο. Μ' άιια ιφγηα, ε ζσκαηηθή κεηαβνιή εζσηεξηθεχεη ην
ζηξεο, θαη πνιιέο θνξέο ε ζπζζψξεπζε ηνπ εζσηεξηθεπκέλν ζηξεο νδεγεί ζηελ αξξψζηηα.
Σν ηξίην είδνο πξνζαξκνγήο αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο εμέιημεο. Δθδειψλεηαη κε ηηο
γνλνηππηθέο. Μεηαβνιέο (Ο γνλφηππνο αλαθέξεηαη ζηε γελεηηθή δνκή ελφο νξγαληζκνχ. Οη γνλνηππηθέο κεηαβνιέο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε γελεηηθή δφκεζε). Υάξε
ζηε γνλνηππηθή κεηαβνιή, έλα είδνο πξνζαξκφδεηαη ζην πεξηβάιινλ αιιάδνληαο ηελ
εκβέιεηα κεξηθψλ απφ ηηο κεηαβιεηέο ηνπ, θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ έλα νηθνλνκηθφηεξν απνηέιεζκα. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ην θιίκα γίλεηαη ςπρξφηεξν, ην δψν ζα παρχλεη αληί λα ηξέρεη νιφγπξα γηα λα δεζηαζεί. Ζ γνλνηππηθή κεηαβνιή πξνζθέξεη κεγαιχηεξε επθακςία απφ ηε ζσκαηηθή. Δθφζνλ θάζε θχηηαξν πεξηέρεη έλα αληίγξαθν ηεο λέαο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο, ζα ζπκπεξηθεξζεί θαηά δηαθνξεηηθφ ηξφπν ρσξίο ηελ αλάγθε ιήςεο κελπκάησλ απφ ηνπο ηζηνχο θαη ηα φξγαλα πνπ
ην πεξηβάιινπλ. Μ' απηφ ηνλ ηξφπν ζα παξακείλνπλ αλνηρηά πεξηζζφηεξα θπθιψκαηα
ηνπ ζπζηήκαηνο, πξάγκα πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηε ζπλνιηθή αχμεζε ηεο επθακςίαο.
Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο, ε δηάξθεηα δσήο ελφο αηφκνπ δελ αξθεί γηα ηελ αλαηξνπή
κηα γνλνηππηθήο κεηαβνιήο.
Σα ηξία δηαδνρηθά είδε πξνζαξκνγήο ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα απμαλφκελε επθακςία
θαη απφ κηα κεηνχκελε αλαηξεςηκφηεηα. Ζ εχθνια αλαηξέςηκε αληίδξαζε ζηξεο αληηθαζίζηαηαη απφ ηε ζσκαηηθή κεηαβνιή πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε επθακςία ζηελ
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πεξίπησζε ηνπ παξαηεηλφκελνπ ζηξεο, θαη ε εμειηθηηθή κεηαβνιή ζα πξνζθέξεη αθφκε κεγαιχηεξε επθακςία, νηαv ν νξγαληζκφο ζα ζπζζσξεχεη πιένλ ηφζεο πνιιέο
ζσκαηηθέο κεηαβνιέο πνπ ηνλ θάλνπλ δχζθακπην ζε ζεκείν πνπ λα κελ κπνξεί λα
επηβηψζεη. Μ' άιια ιφγηα, ηα ηξία δηαδνρηθά είδε πξνζαξκνγήο απνβιέπνπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο επθακςίαο ηνπ νξγαληζκνχ, ηεο επθακςίαο
πνπ πθίζηαηαη απψιεηεο εμαηηίαο ησλ πεξηβαιινληνινγηθψλ πηέζεσλ. Ζ επθακςία
ελφο αηνκηθνχ νξγαληζκνχ εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εμαθνινπζνχλ λα δηαθπκαίλνληαη κέζα ζηα φξηα ηεο αλνρήο ηνπο. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν
αξηζκφο ησλ δηαθπκάλζεσλ, ηφζν κεγαιχηεξε θαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ.
4.9.5 Ζ πνηθηιία
ε φηη αθνξά ηνπο πιεζπζκνχο ησλ νξγαληζκψλ, ην αληίζηνηρν θξηηήξην ηεο επθακςίαο είλαη ε πνηθηιία. Ζ κέγηζηε γελεηηθή πνηθηιία ελφο πιεζπζκνχ πξνζθέξεη ηνλ
κέγηζην αξηζκφ πηζαλνηήησλ γηα κηαλ εμειηθηηθή πξνζαξκνγή.
Ζ ηθαλφηεηα ησλ εηδψλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο πεξηβαιινληνινγηθέο αιιαγέο ράξε
ζηηο γελεηηθέο κεηαβνιέο κειεηήζεθε ζε επξχηαηε θιίκαθα θαη κε κεγάιε επηηπρία
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αηψλα καο, καδί κε ηνπο κεραληζκνχο ηεο αλαπαξαγσγήο θαη
ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο. ια απηά φκσο αληηπξνζσπεχνπλ κφλνλ ηε κία φςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμέιημεο. Ζ άιιε φςε είλαη ε δεκηνπξγηθή αλάπηπμε λέσλ δνκψλ θαη
ιεηηνπξγηψλ πνπ δελ ππαγνξεχνληαη απφ πεξηβαιινληνινγηθέο πηέζεηο. Πξφθεηηαη γηα
ηε δπλακηθή εθδήισζε ηεο απηφ-ππέξβαζεο, πνπ είλαη έκθπηε ζε φινπο ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο.
Ζ δνκή απηή ζα πξέπεη λα παξέρεη έλαλ παξαγσγηθφ κεραληζκφ γηα ηελ παξαγσγή
δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Δπίζεο ε πνηθηιία ελόο ζπζηήκαηνο, ελόο έκβηνπ ζπζηήκαηνο, αληηπξνζσπεύεη θαη ηελ
δπλαηόηεηα ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ κπνξεί λα εηζέιζε. Έηζη ζε δηάθνξεο παζήζεηο, κεηώλεηαη ε πνηθηιία ηνπ ζπζηήκαηνο (πρ θαξδηαθή αλεπάξθεηα θιπ) θαη είλαη πξνβιέςηκεο νη θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα εηζέιζε. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ππάξρεη
δπλαηφηεηα ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο κε ρεκηθέο ζεξαπείεο.
Δπίζεο θαη ζηηο δηάθνξεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο ιφγσ πεξηνξηζκνχ ηεο πνηθηιίαο ηνπ
ζπζηήκαηνο, νη πάζρνληεο δελ κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ ζε ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο.
Έλα άιιν είδνο πεξηνξηζκψλ είλαη απηφ πνπ πξνζδηνξίδεη ηηο επηηξεπφκελεο κεηαβάζεηο κεηαμχ ησλ θαηαζηάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηφ είλαη ην θνκκάηη πνπ αθνξά
ηελ δπλακηθή ηεο δνκήο αλαπαξάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηέινο ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη νλνκάδνληαη ζθφπηκνη
πεξηνξηζκνί.
ινη απηνί νη πεξηνξηζκνί δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηελ επίδξαζε ησλ λνζεκάησλ
ζην έκβην ζχζηεκα.
4.9.6 Γνκή ελφο ζπζηήκαηνο
Ζ αλαπαξάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο δελ πεξηνξίδεηαη πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέπεη ηηο πξαγκαηηθέο θαη δπλαηέο αιιαγέο ησλ
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θαηαζηάζεψλ ηνπ. Μία ηέηνηα αλαπαξάζηαζε νλνκάδεηαη πξνζαξκνζηηθή θαη ν κεραληζκόο ηεο βαζίδεηαη ζην δπτζκό θαηάζηαζεο θαη δνκήο.
Ζ Γνκή ηνπ ζπζηήκαηνο νξίδεηαη ην πξφηππν (ζρέδην) βάζεη ηνπ νπνίνπ ζπλδένληαη
ηα ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο (κίαο κεραλήο ή ελφο νξγαληζκνχ) θαη είλαη ην ζηαζεξφ
κέξνο κίαο πξνζαξκνζηηθήο αλαπαξάζηαζεο. Έηζη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ δηαζχλδεζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα νπνία δελ κεηαβάιινληαη (ή κεηαβάιινληαη αξγά ζε ζρέζε κε ηελ επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο πνπ γίλεηαη κέζα ζην
ζχζηεκα).
Δίλαη ε δνκή ηνπ νξγαληζκνχ φπσο κειεηάηαη θιηληθά (ηζηνξηθφ θαη θιηληθή εμέηαζε)
θαη φπσο απεηθνλίδεηαη εξγαζηεξηαθά. Τπάξρνπλ ζηαηηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ηδηνηήησλ ηεο δνκήο πρ αθηηλνγξαθίεο νζηψλ, ππεξερνγξαθήκαηα θαη δπλακηθέο εμεηάζεηο φπνπ θαίλεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο δνκήο (πρ ζπηλζεξνγξάθεκα)
Ζ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ην άιιν κέξνο ηεο αλαπαξάζηαζήο ηνπ πνπ αιιάδεη δηαξθψο ζε αληηζηνηρία κε ηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο ηηο νπνίεο θαη αλαπαξηζηά. Ζ κεηάβαζε ελφο ζπζηήκαηνο απφ κία θαηάζηαζε ζε κία άιιε θαζνξίδεηαη
κεξηθψο απφ ηελ δνκή ηεο αλαπαξάζηαζεο (ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηηο πηζαλέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο πηζαλέο κεηαβάζεηο απφ ηελ κία ζηελ άιιε) θαη κεξηθψο απφ ηελ εμσηεξηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο απηή γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνπο δέθηεο απηνχ.
Απφ ην ηζηνξηθφ αλαδχεηαη ε πιήξεο αλαπαξάζηαζε –θαηάζηαζε-ηνπ ζπζηήκαηνο.
4.9.7 Πνηθηιία θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζπζηήκαηνο
Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο κνληεινπνίεζεο ζπζηεκάησλ είλαη ν νξηζκφο
ελφο πνζνηηθνχ κέηξνπ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην κέγεζνο ηνπ ρψξνπ θαηάζηαζεο ελφο
ζπζηήκαηνο. Σν κέηξν απηφ νλνκάδεηαη πνηθηιία θαη αληηπξνζσπεχεη ηελ ειεπζεξία
ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπλεπψο ηελ αβεβαηφηεηα πνπ έρνπκε γηα ην πνηα θαηάζηαζε θαηέρεη ην ζχζηεκα κία ζπγθεθξηκέλε
ρξνληθή ζηηγκή.
Ζ πνηθηιία ελφο ζπζηήκαηνο νξίδεηαη σο ν αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρψξνπ θαηαζηάζεσλ απηνχ.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ έλα
ζχζηεκα δελ είλαη νχηε δπαδηθέο, αιιά νχηε αλεμάξηεηεο. ηηο ηαηξηθέο κειέηεο νη
κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη δπαδηθέο θαη αλεμάξηεηεο κε απνηέιεζκα ηελ
κηθξή αμία ησλ απνηειεζκάησλ (είλαη απιέο ελδείμεηο). Γηα παξάδεηγκα, φηαλ δηεμήρζε ε κειέηε Framingham γηα ηελ κειέηε ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ, ζηα εξσηεκαηνιφγηα πσο ηνπο εμεηαδφκελνπο είραλ απαληήζεηο ηχπνπ λαη φρη (ππέξηαζε, δηαβήηεο,
θχιν, ζεκεία ππεξηξνθίαο ζην ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα, ζηεζάγρε, νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ)
Γεληθφηεξα, αλ ε πξαγκαηηθή πνηθηιία ελφο ζπζηήκαηνο είλαη κηθξφηεξε απφ απηή
πνπ ζεσξεηηθά δχλαηαη λα εκθαλίζεη ηφηε ην ζχζηεκα βξίζθεηαη ππφ πεξηνξηζκφ.
4.10 Έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο
Ζ ζηαζεξφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο ζε κηα επηζπκεηή θαηάζηαζε, γίλεηαη κε ειεγθηηθέο
ιεηηνπξγίεο κέζσ δχν ππνζπζηεκάησλ:
1.
ηνλ ειεγθηή
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2.

ηνλ ειεγρφκελν

Σα δχν ππνζπζηήκαηα αιιειεπηδξνχλ, κε δηαθνξεηηθέο δξάζεηο θαη βξίζθνληαη ζε
θαηάζηαζε ακνηβαίνπ ειέγρνπ.
Ο ειεγθηήο έρεη έλα ππνζχζηεκα ηνπ ειεγθηή πνπ απνηειείηαη:
•
απφ έλαλ πξάθηνξα, πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ ειεγθηή
•
θαη απφ ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ειεγρφκελνπ ζπζηήκαηνο.
Ζ αλαπαξάζηαζε είλαη έλα αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ ηηο θαηαζηάζεηο αλαγλσξίδνπκε
κέζσ ησλ αληηιήςεσλ.
Ζ ζρέζε κεηαμχ αλαπαξάζηαζεο θαη πξάθηνξα ραξαθηεξίδεηαη απφ κία ξνή πιεξνθνξίαο θαη νη ελέξγεηεο ηνπ πξάθηνξα βαζίδνληαη ζηελ ξνή απηή θαη επίζεο ππάξρεη
θαη ν ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, σο έλα αληηθείκελν πνπ επεξεάδεη ηνλ πξάθηνξα. Ο ηειεπηαίνο, ζπγθξίλεη ηελ ηξέρνπζα αλαπαξάζηαζε ηνπ ειεγρφκελνπ ππνζπζηήκαηνο κε ηνλ ζθνπφ ηνπ ειεγθηή θαη πξάηηεη αλάινγα κε ζθνπφ ηνλ εθκεδεληζκφ ηεο κεηαμχ ηνπο δηαθνξάο. Απηφ, είλαη κία έλδεημε ζθφπηκεο ζπκπεξηθνξάο, ην
νπνίν απνηειεί ηελ βάζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θαηεπζπληηθφηεηαο.
4.10.1 Μεραληζκνί ειέγρνπ
Σα δηάθνξα εξεζίζκαηα ζε έλα ζχζηεκα ειέγρνπ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ είηε απφ ην
εζσηεξηθφ ηνπ (π.ρ., ιεηηνπξγηθά ζθάικαηα θαη εδψ ζα κπνξνχζακε λα εληάμνπκε ηηο
ςπρηδηαλνεηηθέο δηαηαξαρέο) είηε εμσηεξηθά ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ., κεηαβνιή ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ). Πξνθεηκέλνπ ην ζχζηεκα λα πεηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ, ζα πξέπεη λα
έρεη έλα ηξφπν ψζηε λα κπινθάξεη ηηο δξάζεηο ησλ παξελνριήζεσλ ζηηο ζεκαληηθέο
κεηαβιεηέο ηνπ.
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κίαο ηέηνηαο ξχζκηζεο, ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθνί κέζνδνη:
 ε απνκνλσηηθή βαζκίδα (buffering),
 ε αλαηξνθνδφηεζε (feedback) θαη
 ε πξφζζηα ηξνθνδφηεζε (feedforward).
4.10.1.1 Ζ ΑΠΟΜΟΝΧΣΗΚΖ ΒΑΘΜΗΓΑ (BUFFERING)
Απνξξνθά παζεηηθά ηηο δηάθνξεο παξελνριήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ην δέξκα είλαη κία
απνκνλσηηθή βαζκίδα. Αλάινγα ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα απνξξφθεζεο θξαδαζκψλ
(κεζνζπνλδχιηνη δίζθνη) ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε.
Άιιν παξάδεηγκα είλαη ε θπηηαξηθή κεκβξάλε ή θαη ε ςπρηθή ζπγθξφηεζε.
Δπεθηείλνληαο ζα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε ηηο δηάθνξεο ςπρηθέο αληηδξάζεηο
(θνβίεο, λεπξψζεηο, απνκφλσζε θιπ)
Ο κεραληζκφο ηεο βαζκίδαο απνκφλσζεο είλαη απηφο ηνπ επζηαζνχο ζπζηήκαηνο.
Δθκεδελίδεη ηηο παξελνριήζεηο, ρσξίο ελεξγή επέκβαζε. Σν κεηνλέθηεκα κίαο ηέηνηαο
κεζφδνπ ξχζκηζεο ησλ εμσηεξηθψλ παξελνριήζεσλ είλαη φηη δελ κπνξεί λα νδεγήζεη
ην ζχζηεκα ζε κία θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο, ή έζησ λα ην θξαηήζεη εθεί.
4.10.1.2 Ζ ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ (FEEDBACK)

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

144

Ζ αλαηξνθνδφηεζε (feedback)), αμηψλνπλ ηελ δξάζε ηνπ ζπζηήκαηνο, γηα ηνλ εθκεδεληζκφ ηεο επίδξαζεο ηεο εμσηεξηθήο παξελφριεζεο. Γηα παξάδεηγκα, νη ππνδνρείο
ζεξκφηεηαο ζα αληηζηαζκίζνπλ κία πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ζέηνληαο ζε ιεηηνπξγία αληηξξνπηζηηθνχο κεραληζκνχο (κπηθφο ηξφκνο, αγγεηνζχζπαζε, βξαδπθαξδία).

4.10.1.3 Ζ ΠΡΟΘΗΑ ΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ (FEEDFORWARD)
Ο έιεγρνο κέζσ πξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο ζα εθκεδελίζεη ηελ παξελφριεζε, πξηλ απηή
πξνιάβεη λα επεξεάζεη ηηο ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηφ, πξνυπνζέηεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα πξνβιέςεη ηελ επίδξαζε ησλ εμσηεξηθψλ παξελνριήζεσλ ζηνλ ζθνπφ ηνπ, δηαθνξεηηθά, δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη πνηεο
παξελνριήζεηο πξαγκαηηθά εκπνδίδνπλ ην ζχζηεκα.
Ο κφλνο ηξφπνο λα απνθεπρζεί ε παξαπάλσ ζπγθέληξσζε ζθαικάησλ είλαη ε ρξήζε
ηεο αλαηξνθνδφηεζεο (feedback), δει. ε αληηζηάζκηζε ελφο ζθάικαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο ή κίαο απφθιηζήο ηνπ απφ ηνλ ζθνπφ ηνπ, αθνχ απηή έρεη ζπκβεί. Έηζη, ν έιεγρνο κέζσ αλαηξνθνδφηεζεο νλνκάδεηαη ξχζκηζε ειεγρφκελε απφ ζθάικα (errorcontrolled regulation), εθφζνλ ην ίδην ην ζθάικα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δξάζεο ειέγρνπ ζην ζχζηεκα.
Έλα παξάδεηγκα ειέγρνπ αλαηξνθνδφηεζεο είλαη ηα δείγκαηα ζεξκνθξαζίαο θαη αξηεξηαθήο πίεζεο πνπ ιακβάλνπλ νη εμεηδηθεπκέλνη ππνδνρείο (ηαζενυπνδνρείο ζην
θαξσηηδηθφ ζσκάηην, ζεξκνυπνδνρείο ζηνλ ζάιακν), πξνθεηκέλνπ λα πξάμεη αλάινγα, κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ζηα επηζπκεηά επίπεδα.
Σν κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ αλαηξνθνδφηεζεο είλαη φηη πξέπεη πξψηα λα επηηξέςεη
ηελ απφθιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο (ηελ δεκηνπξγία ηνπ ζθάικαηνο) θαη κεηά λα πξάμεη
αλαιφγσο. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα αληηιεπηφ ζηνπο ειηθησκέλνπο ή ζε άηνκα πνπ παίξλνπλ θάξκαθα θαη πεξηνξίδεηαη ε πνηθηιία ηνπ ζπζηήκαηνο.
Αλ θαη απφ ηελ θχζε ηνπ, ν κεραληζκφο αλαηξνθνδφηεζεο δελ είλαη ηέιεηνο, είλαη
άθξσο δξαζηηθφο ιφγσ ηεο ζπλέρεηάο ηνπ. Οη απνθιίζεηο απφ ηνλ ζθνπφ ηνπ ζπζηήκαηνο δελ εκθαλίδνληαη μαθληθά, αιιά απμάλνληαη κε αξγφ ξπζκφ δίλνληαο ζηνλ ειεγθηή ηελ επθαηξία λα επέκβεη αξθεηά λσξίο.
Αληηζέησο, ε πξφζζηα ηξνθνδφηεζε είλαη πνιχ ρξήζηκε ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη εμσηεξηθέο παξελνριήζεηο δελ είλαη ζπλερείο, ή αλαπηχζζνληαη ηφζν γξήγνξα, φπνπ ε
εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε είδνπο αλαηξνθνδφηεζεο ζα ήηαλ άθαηξε. Γηα παξάδεηγκα,
φηαλ έλαο καο απεηιεί κε έλα φπιν, δελ ελδείθλπηαη λα πεξηκέλνπκε λα αηζζαλζνχκε
ηελ ζθαίξα ζην δέξκα καο γηα λα βγάινπκε ηνλ εαπηφ καο απφ ηελ γξακκή ηνπ ππξφο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε επαλαιακβαλφκελε επίδξαζε ηεο εμφδνπ ζηελ είζνδν εληζρχεη
ε ελδπλακψλεη ην ζχζηεκα πξνο ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζή ηνπ, έρνπκε ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε (positive feedback). Δάλ ε αληίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηά ηελ αλαηξνθνδφηεζε είλαη αληίζεηε κε ηελ αληίδξαζε πξηλ απφ απηή (ε αξρηθή αιιαγή
εμνπδεηεξψλεηαη ή ειαηηψλεηαη), ηφηε ε αλαηξνθνδφηεζε είλαη αξλεηηθή (negative
feedback).
Ζ ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εθζεηηθή αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ή ηελ άκεζε εμαζζέλεζή ηνπ. Κάζε πξνζζεηηθή πνζφηεηα εηζάγεη κία θαηλνχξγηα
πξνζζεηηθή πνζφηεηα, φπσο ην θαηλφκελν ηεο ρηνλνζηηβάδαο. Τπάξρνπλ πνιιά ηέην-
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ηα παξαδείγκαηα φπσο ςπρηθά ηξαχκαηα απφ θαθνπνηήζεηο, πνιέκνπο, θνηλσληθέο
θαηαζηάζεηο, πνιιαπιαζηαζκφο θαξθηληθψλ θπηηάξσλ θηι. Απφ ηελ άιιε, ππάξρεη ε
πηζαλφηεηα φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο λα κπινθαξηζηνχλ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηεο ζεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο ην ζχζηεκα νδεγείηαη ζηελ θαηαζηξνθή.
Ζ αξλεηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζηαζεξνπνηεί ην ζχζηεκα, θέξλνληαο ηηο απνθιίζεηο
ηνπ ζηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αλαθφςεη ηελ
«ηξειή» πνξεία κίαο ζεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο, νδεγψληαο ην ζχζηεκα ζε κία πξνζαξκνζηηθή (adaptive) ζπκπεξηθνξά, δηαηεξψληαο ηελ ηαρχηεηά ηνπ, ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ, ηελ θαηεχζπλζή ηνπ θηι.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαπαξάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο γίλεη αξθεηά πνιχπινθε
(δει. έρεη πνιιέο πηζαλέο θαηαζηάζεηο), ε εθαξκνγή ηεο πξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο έρεη
κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα δψζεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. ε κία ηέηνηα θαηάζηαζε,
ππάξρνπλ πνηθίιεο ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ην ζχζηεκα απφ ηελ ηξέρνπζα ζηελ θαηάζηαζε πνπ εθθξάδεη ηνλ ζθνπφ ηνπ. Σψξα, ην ζχζηεκα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο, νη νπνίεο ζα ην νδεγήζνπλ ζηελ
πξνζαξκνγή ηνπ ζε πην πνιχπινθα θαη επκεηάβιεηα πεξηβάιινληα. Φπζηθά, πάληα
ζα ρξεηάδεηαη έλα κεραληζκφ αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηελ δηφξζσζε ησλ νπνησλδήπνηε
αλεπαξθψλ πξνβιέςεσλ.
Έηζη έρνπκε ηελ ξχζκηζε αξηεξηαθήο πίεζεο κε αχμεζε ή ειάηησζε ηεο θαξδηαθήο
ζπρλφηεηαο, αγγεηνδηαζηνιήο, δηνχξεζεο θιπ.
Ο λόκνο ηεο αλαγθαίαο πνηθηιίαο
ζν κεγαιχηεξε είλαη ε πνηθηιία ησλ δηαζέζηκσλ ελεξγεηψλ ελφο ειεγθηή, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πνηθηιία ησλ παξελνριήζεσλ πνπ κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη.
Ο έιεγρνο ή ε ξχζκηζε ηεο θαηάζηαζεο ελφο ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κείσζε ηεο πνηθηιίαο ηνπ. Οη εμσηεξηθέο παξελνριήζεηο (νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ
πςειφ βαζκφ πνηθηιίαο), επεξεάδνπλ ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ
πξέπεη λα δηαηεξεζεί φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηελ θαηάζηαζε πνπ εθθξάδεη ηνλ
ηειηθφ ηνπ ζθνπφ θαη ε νπνία παξνπζηάδεη ρακειφ βαζκφ πνηθηιίαο.
Ζ θιαζζηθή θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία κε β-αλαζηνιείο, εξεκηζηηθά, θνξηηδφλε, αληηθιεγκνλψδε επεξεάδνπλ ηελ πνηθηιία ησλ δηαζέζηκσλ ελεξγεηψλ ελφο ειεγθηή.
ιεο νη πεξηβαιινληηθέο κεηαβνιέο ειέγρνληαη θαη ξπζκίδνληαη απφ ηνλ ειεγθηή. Απηφ αθνξά ηφζν ηηο θπζηθέο επηξξνέο φζν θαη ηηο θνηλσληθέο θαη ηηο ςπρνινγηθέο.
πλεπψο, θαηά θάπνην ηξφπν, ν έιεγρνο εκπνδίδεη ηελ κεηαβίβαζε πνηθηιίαο απφ ην
πεξηβάιινλ πξνο ην ζχζηεκα. Απηφ είλαη ην εληειψο αληίζεην απφ ηελ πεξίπησζε ηεο
κεηαβίβαζεο πιεξνθνξίαο, φπνπ ν ζθνπφο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο πνηθηιίαο ζην κέγηζην.
ηελ ελεξγή ξχζκηζε (κέζσ πξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο ή αλαηξνθνδφηεζεο), νη παξελνριήζεηο απνθαζίζηαληαη απφ κία αληίζηνηρε ελέξγεηα ηνπ ξπζκηζηή. Αλ ν ξπζκηζηήο αληηδξάζεη δπζαλάινγα κπνξεί λα εθδεισζνχλ αληζνξξνπίεο πνπ ζηελ θιηληθή
πξάμε είλαη φιεο νη αιιεξγηθέο δηαηαξαρέο ελψ ζηελ αθξαία αληίδξαζε ηνπ ξπκηζηή
εθδειφλνληαη ηα απηνάλνζα λνζήκαηα φπνπ ν νξγαληζκφο νδεγείηαη ζηελ ειάηησζε
ηεο πνηθηιίαο ηνπ κε πηζαλφηεηα απηνθαηαζηξνθήο.
Ο λφκνο ηεο αλαγθαίαο πνηθηιίαο, αλ θαη επλφεηνο, έρεη κεγάιε ζπνπδαηφηεηα. Απφ
ηελ ζηηγκή, φπνπ ν αξηζκφο ησλ εμσηεξηθψλ παξελνριήζεσλ ελφο ζπζηήκαηνο είλαη
απεξηφξηζηνο, πξέπεη πάληα λα πξνζπαζνχκε λα κεγηζηνπνηνχκε ηελ εζσηεξηθή ηνπ
πνηθηιία, έηζη ψζηε λα είλαη πξνεηνηκαζκέλν γηα φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο θαη κε εμσηεξηθέο επηξξνέο.
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Ζ θιαζζηθή θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία πεξηνξίδεη ηελ εζσηεξηθή πνηθηιία ηνπ ζπζηήκαηνο.
Ζ εθπαίδεπζε θαη ε αχμεζε ησλ ηθαλνηήησλ έρεη απηφ ην ζθνπφ.
Δπίζεο απφ ηε ιήςε ηνπ ηζηνξηθνχ κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε ηελ εζσηεξηθή πνηθηιία ηνπ ζπζηήκαηνο. Έηζη ζηα θαηψηεξα ζηάδηα πγείαο ε πνηθηιία ηνπ ζπζηήκαηνο
είλαη πεξηνξηζκέλε θαη δελ αληηδξά ζηα λνζνγφλα εξεζίζκαηα.
Έηζη κε ηελ ειάηησζε ηεο εζσηεξηθήο πνηθηιίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε βαξεηά αζζελείο
δελ παξαηεξείηε ππξεηφο ζε ινηκψμεηο, ζξφκβσζε ζε θαηάθνηηνπο αζζελείο, ή αληίζεηα αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ ζε κε ηνμηθέο νπζίεο.
4.10.2 Ηεξαξρίεο ειέγρνπ
ηα πνιχπινθα ζπζηήκαηα ειέγρνπ, φπσο νη νξγαληζκνί, νη νξγαλψζεηο, θηι. νη ζηφρνη θαηαηάζζνληαη ζε ηεξαξρίεο, φπνπ νη πςειφηεξνη ζηφρνη ειέγρνπλ ηηο ξπζκίζεηο
ησλ θαηψηεξσλ. Γηα παξάδεηγκα, ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο επηβίσζήο καο, εκπεξηέρεη θαη παξάιιεια ξπζκίδεη ηνλ θαηψηεξν ζηφρν ηεο ελπδάησζεο ηνπ νξγαληζκνχ, ν
νπνίνο ζα ελεξγνπνηήζεη ηνλ ζηφρν ηεο πφζεο λεξνχ. Απηφο ζηελ ζπλέρεηα ζα ελεξγνπνηήζεη ηνλ ζηφρν ηνπ λα έξζεη ην πνηήξη ζην ζηφκα καο θαη ζην θαηψηεξν επίπεδν
βξίζθεηαη ν ζηφρνο ηνπ λα θξαηήζνπκε ην ρέξη καο ζηαζεξφ ψζηε λα κελ ρπζεί ην
λεξφ.
Έλαο βξφρνο ειέγρνπ ζα ειαηηψζεη ηελ πνηθηιία ησλ παξελνριήζεσλ, αιιά δελ ζα
κπνξέζεη λα ηελ εθκεδελίζεη. Ζ πξφζζεζε ελφο δεχηεξνπ βξφρνπ ειέγρνπ επάλσ απφ
ηνλ αξρηθφ, ζα κεηψζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ πνηθηιία, αιιά, ζηελ πεξίπησζε πνπ
δελ ηελ εθκεδελίζεη, ζα ρξεηαζηεί ε πξνζζήθε ελφο ηξίηνπ βξφρνπ ζε άιιν ηεξαξρηθφ
επίπεδν θηι. Δπνκέλσο, ν απαηηνχκελνο αξηζκφο επηπέδσλ εμαξηάηαη απφ ηελ ξπζκηζηηθή ηθαλφηεηα θάζε βξφρνπ ειέγρνπ. ζν πην κηθξή ε ηθαλφηεηα ηνπ θάζε βξφρνπ, ηφζν κεγαιχηεξνο ν αξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ επηπέδσλ.
4.11 θνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο
Δίλαη πξνθαλέο φηη ηα πξαγκαηηθά ζπζηήκαηα έρνπλ θάπνην ζθνπφ, νη ιεηηνπξγίεο
ηνπο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν.
Σα είδε ησλ «πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζε έλαλ ζθνπφ» ζπζηεκάησλ, πνηθίινπλ βάζεη ησλ
εηδψλ ησλ επηζπκεηψλ ζθνπψλ. Δδψ, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ν ζθνπφο ελφο
ζπζηήκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ γλσζηηθφ πξάθηνξα, πνπ κπνξεί λα έρεη ηνλ ξφιν
ηνπ παξαηεξεηή, ηνπ κειεηεηή, ηνπ ρξήζηε, ή ηνπ ζρεδηαζηή. Απηφ ζεκαίλεη, φηη,
δεδνκέλνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, ν ζθνπφο νξίδεηαη βάζεη θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηνξηζκνχ ησλ ηδηνηήησλ ηεο ζπζηεκηθφηεηαο πνπ επηζπκεί ν πξάθηνξαο λα αλαδείμεη
απφ απηφ.
Έηζη ζηελ ζεξαπεία ν γλσζηηθφο πξάθηνξαο πνπ είλαη ν γηαηξφο ζα θαζνξίζεη ηνλ
ζθνπφ ηνπ ζπζηήκαηνο δειαδή λα κελ πνλάεη, λα παξαηαζεί ε δσή, ε δηαηήξεζε ηεο
αμηνπξέπεηαο, ε εθαξκνγή δηαθφξσλ ζεξαπεηψλ.
Παξαδείγκαηα ηέηνησλ επηζπκεηψλ ζθνπψλ είλαη: ε δηαηήξεζε κίαο κεηαβιεηήο εμφδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαμχ ελφο ζρεηηθά κηθξνχ εχξνπο ηηκψλ, ν πεξηνξηζκφο ηεο
κεηάβαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε έλα κηθξφ θαη επαλαιακβαλφκελν εχξνο θαηαζηάζεσλ, ε δηαηήξεζε ηεο εμφδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πεξίπησζε θαθήο ιεηηνπξγίαο ελφο
ζηνηρείνπ ηνπ θηι.
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4.12 πζηεκηθφ κνληέιν ειέγρνπ ζηνλ άλζξσπν
Έλα ζπζηεκηθφ κνληέιιν πνπ πεξηγξάθεθε πνιχ πξηλ απφ ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο
ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο γηα εμεγήζεη ηε ςπρηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπνπ ήηαλ ηνπ
Sigmund Freud (1856-1939) πνπ αλέπηπμε ηελ πην ίζσο νινθιεξσκέλε θαη θιηληθά
ρξήζηκε ζεσξία γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ςπρηθήο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο.
Ο έιεγνο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα πεξηγξαθεί απφ ην κνληέιιν ηνπ Freud γηα ηελ
ςπρνδπλακηθή334.
Ο έιεγρνο, είλαη ε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ην νπνίν πεξηιακβάλεη δχν ππνζπζηήκαηα, ηνλ ειεγθηή (εγψ) θαη ηνλ ειεγρφκελν (εθείλν)
Αλ θαη ηα δχν ππνζπζηήκαηα αιιειεπηδξνχλ, ππάξρεη κία δηαθνξά ζηελ δξάζε ηνπ
ειεγθηή (εγψ) ζηνλ ειεγρφκελν (εθείλν) θαη ηνπ ειεγρφκελνπ (εθείλν) ζηνλ ειεγθηή
(εγψ).
Ο ειεγθηήο (εγψ) κπνξεί λα κεηαβάιεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ειεγρφκελνπ (εθείλν), αθφκε θαη λα θαηαζηξέςεη ην ειεγρφκελν (εθείλν). Ζ δξάζε ηνπ ειεγρφκελνπ (εθείλν)
ζην ειεγθηήο (εγψ) έρεη λα θάλεη κε ηελ δηακφξθσζε κίαο εηθφλαο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Σν ππνζχζηεκα ηνπ ειεγθηή απνηειείηαη απφ έλαλ πξάθηνξα (ππεξεγψ), πνπ είλαη
ππεχζπλνο γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ ειεγθηή θαη απφ ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ειεγρφκελνπ
ζπζηήκαηνο.
Ζ αλαπαξάζηαζε είλαη έλα αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ ηηο θαηαζηάζεηο αλαγλσξίδνπκε
κέζσ ησλ αληηιήςεσλ.
4.12.1 Φπρνδπλακηθά
Ζ έλλνηα ςπρνδπλακηθά αλαθέξεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη γλψζε ησλ ςπρηθψλ δπλάκεσλ θαη θηλήηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Ζ ςπρνδπλακηθή ζεσξία ηνπ Freud ε ζεσξία δειαδή ησλ ςπρνδπλακηθψλ, δίλεη έκθαζε ζηνλ
ξφιν ησλ αζπλείδεησλ θηλήηξσλ ζαλ αηηίσλ ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαζψο
θαη ζηε ιεηηνπξγηθή ζεκαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Πεξαηηέξσ, ε ςπρνδπλακηθή ζεσξία ζεσξεί φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα βηψκαηα ηνπ παξειζφληνο, ηε γελεηηθή ηδηνζπζηαζία θαη ηελ ηξέρνπζα πξαγκαηηθφηεηα.
4.12.1.1 ΦΤΥΗΚΖ ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Ο Freud πξφηεηλε δχν βαζηθά κνληέια γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ςπρηθήο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο, ην ηνπνγξαθηθφ κνληέιν θαη ην δνκηθφ κνληέιν.

4.12.1.1.1

Σνπνγξαθηθό κνληέιν

(ζπλεηδεηφ, πξνζπλεηδεηφ, αζπλείδεην)
Ζ αλαθάιπςε ηνπ αζπλεηδήηνπ ήηαλ νπσζδήπνηε κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο επηηεχμεηο ηνπ αηψλα καο. Ζ ηδέα φηη ν θαζέλαο καο έρεη κηα ςπρηθή δσή πνπ ιεηηνπξγεί έμσ
απφ ηε ζπλείδεζε καο πξσηνπαξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Freud ην 1900 ζηελ Δξκελεία
ησλ Ολείξσλ ζε κηα πξνζπάζεηα λα εμεγεζνχλ θαηλφκελα φπσο ην λα μερλά θαλείο ηη
νλεηξεχζεθε, ε εκθάληζε μεραζκέλσλ παηδηθψλ εκπεηξηψλ ζηα φλεηξα θηι. Σν ηνπνγΓηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4
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ξαθηθφ κνληέιν πξνηείλεη ηξία επίπεδα ςπρηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αηφκνπ, ην ζπλεηδεηφ, ην πξνζπλεηδεηφ θαη ην αζπλείδεην. Φπζηθά, ηα επίπεδα απηά ιεηηνπξγίαο δελ είλαη πξαγκαηηθνί ρψξνη ζηνλ εγθέθαιν αιιά ζρεκαηηθέο έλλνηεο ςπρηθήο ιεηηνπξγίαο
- ν βαζκφο δειαδή ζηνλ νπνίν ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα, θαληαζίεο θηι. είλαη πξνζηηά
ζηε ζπλείδεζε καο.
4.12.1.1.1.1 Σν ζπλεηδεηφ

Δίλαη ην επίπεδν ή ηκήκα ηεο ςπρηθήο ιεηηνπξγίαο γηα ην νπνίν ην άηνκν είλαη ελήκεξν ζ' φιεο ηηο ζηηγκέο. Πεξηιακβάλεη, επνκέλσο, ζπλεηδεηέο ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα, αηζζεηεξηαθέο αληηιήςεηο απφ ηνλ «εζσηεξηθφ» θαη ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν θηι.
4.12.1.1.1.2 Σν πξνζπεληδεηφ

Σν πξνζπλεηδεηφ πεξηιακβάλεη θάζε ςπρηθφ ζηνηρείν πνπ δελ βξίζθεηαη ζηελ άκεζε
επίγλσζε ηνπ αηφκνπ αιιά πνπ κπνξεί λ' αλαθιεζεί κε ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα. Δπνκέλσο, είλαη ην επίπεδν ή ηκήκα ηεο ςπρηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ πεξηέρεη ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα, κλήκεο θηι. πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζπλεηδεηά αλ επηιέμνπκε λα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζ' απηά.
4.12.1.1.1.3 Σν αζπλείδεην

Σν αζπλείδεην πεξηέρεη ηδέεο, εμνξκήζεηο, ζπλαηζζήκαηα, θαληαζίεο πνπ βξίζθνληαη
έμσ απφ ηε ζπλεηδεηή αληίιεςε θαη πνπ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζπλεηδεηά κε εζηηαζκφ ηεο πξνζνρήο καο ζ' απηά. ιν απηφ ην πιηθφ έρεη «ζκπξσρζεί» έμσ απφ ηελ
ελεκεξφηεηα ηνπ αηφκνπ - έρεη απσζεζεί - επεηδή ζεσξήζεθε θαηά θάπνην ηξφπν κε
απνδεθηφ (π.ρ. ε επηζεηηθή ελφξκεζε ελφο παηδηνχ πξνο ηνλ γνληφ ηνπ). Αζπλείδεηα
ζηνηρεία κπνξνχλ λα θζάζνπλ ζην ζπλεηδεηφ φηαλ ραιαξψζεη ε ινγνθξηζία πνπ εμαζθεί ην εγψ, φπσο π.ρ. ζηα φλεηξα, κε ηελ επίδξαζε δηαθφξσλ θαξκάθσλ (π.ρ.
LSD) θαη κε κνξθή ζπκπησκάησλ ζηηο λεπξψζεηο. εκεηψλνπκε φηη ην ζχκπησκα
ζχκθσλα κε ηελ ςπρνδπλακηθή ζεσξία είλαη ε κεηακθηεζκέλε κνξθή ηελ νπνία παίξλεη ην απσζεκέλν αζπλείδεην ζπγθξνπζηαθφ πιηθφ πνπ επαλέξρεηαη ζην ζπλεηδεηφ
(άγρνο, θαηαλαγθαζηηθή ζπκπεξηθνξά, θνβία, παζεηηθά-επηζεηηθά ζηνηρεία πξνζσπηθφηεηαο θηι.).

4.12.1.1.2

Γνκηθό κνληέιν

(εθείλν, εγψ, ππεξεγψ)
πσο θαη ζην ηνπνγξαθηθφ κνληέιν, έηζη θαη ζην δνκηθφ κνληέιν, πνπ ην ζπκπιεξψλεη, ηα ηξία ςπρηθά ηκήκαηα πνπ ην απνηεινχλ, δειαδή ην εθείλν, ην εγψ θαη ην ππεξεγψ, είλαη θαηά βάζε ζρεκαηηθά. Γελ πξέπεη επνκέλσο λα ζεσξεζνχλ σο ζπγθεθξηκέλεο αλεμάξηεηεο ελφηεηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηηθή ππφζηαζε, αιιά σο ζπζηήκαηα
ιεηηνπξγηψλ ζηελά δηαζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο.
4.12.1.1.2.1 Σν εθείλν

Σν εθείλν είλαη κηα ζπιινγηθή νλνκαζία γηα ηηο βηνινγηθέο αλάγθεο θαη ελνξκήζεηο
ηνπ αηφκνπ. Απνηειεί ηελ εγγελή πιεπξά ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη πεξηιακβάλεη βαζηθά ηηο ελζηηθηψδεηο αλάγθεο γηα αέξα, ηξνθή, λεξφ θαη ινηπά ζηνηρεία δηαηξνθήο,
γηα δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο θαζψο θαη γηα αλαπαξαγσγή. Πξννδε-
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πηηθά νη ελζηηθηψδεηο απηέο αλάγθεο δηαθνξνπνηνχληαη ζε ελνξκήζεηο πνπ έρνπλ ςπρηθή αλαπαξάζηαζε, φπσο ελνξκήζεηο εμάξηεζεο, επηζεηηθέο ηάζεηο, ηάζεηο θπγήο
θαη ζεμνπαιηθέο ελνξκήζεηο. Οη ελνξκήζεηο εμνξκνχλ απφ ην αζπλείδεην θαη φηαλ
επελδπζνχλ απφ ην εγψ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο αληίιεςεο θαη ηεο λφεζεο γίλνληαη ζπλαηζζήκαηα, πνπ κπνξεί λα είλαη φπσο θαη νη ηδέεο πνπ ζρεκαηίδεη πάιη ην εγψ ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα. Φπραλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ηνλ Freud ππάξρνπλ δχν βαζηθέο
ελνξκήζεηο: ε ζεμνπαιηθή ελφξκεζε (έλζηηθην ηεο δσήο ή Έξσο) θαη ε επηζεηηθή ελφξκεζε (έλζηηθην ζαλάηνπ ή ζάλαηνο).
Ζ ζεμνπαιηθή ελφξκεζε ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο επραξίζηεζεο θαη θχξηνο
ζθνπφο ηεο είλαη ε πξνζηαζία θαη ε δηαηήξεζε ηεο δσήο ζε αληίζεζε κε ηελ επηζεηηθή ελφξκεζε πνπ ζθνπφο ηεο είλαη ε δηάιπζε θαη ν ζάλαηνο.
Ζ αζπλείδεηε ςπρηθή ελέξγεηα πνπ ηξνθνδνηεί ηε ζεμνπαιηθή ελφξκεζε ιέγεηαη libido.
Ζ βαζηθή δχλακε πνπ θαζνδεγεί ην εθείλν είλαη ε αξρή ηεο επραξίζηεζεο, δειαδή ε
ηάζε λα δεηά άκεζε ηθαλνπνίεζε ησλ επηζπκηψλ, άκεζε επραξίζηεζε θαη απνθπγή
ηνπ πφλνπ.
4.12.1.1.2.2 Σν εγψ

Σν εγψ είλαη ην ζχλνιν ησλ ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηε ζρέζε καο
κε ην πεξηβάιινλ. Ζ νξγάλσζε ηνπ αξρίδεη απφ ηε γέλλεζε ηνπ αηφκνπ θαη κνινλφηη
ζπλερίδεηαη ζ' φιε ηε δσή, νη βαζηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο έρνπλ αλαπηπρζεί κέρξη ην ηέινο ησλ ηξηψλ ρξφλσλ, νπφηε ην παηδί έρεη ζαθή αίζζεζε ηνπ εγψ ή εαπηνχ ηνπ.
Σν εγψ παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζηηο ελνξκήζεηο ηνπ εθείλν θαη ηηο απαγνξεχζεηο ή
πξνζηαγέο ηνπ ππεξεγψ θαη πξνζπαζεί λα ελαξκνλίζεη ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ
επνκέλσο είλαη ζαθψο πξνζαξκνζηηθή.
Σν εγψ πεξηιακβάλεη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε εθηίκεζε ησλ δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ, ν έιεγρνο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ε θξίζε, ε ζπκβηβαζηηθφηεηα, ε αλεχξεζε ιχζεσλ ζηα δηάθνξα πξνβιήκαηα, ε δεκηνπξγία ακπληηθψλ κεραληζκψλ θ.ά. θαη έξρεηαη ζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο αληίιεςεο, ηεο ζθέςεο, ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο πξάμεο. εκεηψλνπκε φηη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ νη ιεηηνπξγίεο
ηνπ εγψ επηηεινχληαη θαη ζε αζπλείδεην επίπεδν.
ε αληίζεζε κε ηηο ελνξκήζεηο ηνπ εθείλν πνπ πηέδνπλ γηα άκεζε ηθαλνπνίεζε θαη γη'
απηφ ιέκε, φπσο αλαθέξακε, φηη δηέπνληαη απφ ηελ αξρή ηεο επραξίζηεζεο, νη ιεηηνπξγίεο ηνπ εγψ δηέπνληαη απφ ηελ αξρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, δειαδή ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. χκθσλα κε ηελ αξρή απηή ην εγψ
αλαβάιιεη ηελ άκεζε ηθαλνπνίεζε θαη ππνινγίδεη ηελ θάζε πξάμε αλάινγα κε ηελ
άκεζε θαη κειινληηθή πξαγκαηηθφηεηα, νπφηε εμαζθαιίδεη ηειηθά ηε κεγαιχηεξε δπλαηή επραξίζηεζε θαη ηθαλνπνίεζε γηα ην άηνκν.
Ζ αλάπηπμε ηνπ εγψ πεξλά απφ δηάθνξα ζηάδηα κέρξη λα θζάζεη ζηελ σξηκφηεηα,
πνπ απνηειεί θαη ηελ σξηκφηεηα ηνπ αηφκνπ. Σα ζηάδηα απηά ζηα ηξία πξψηα ρξφληα
ηεο δσήο (δειαδή βξεθηθή θαη λεπηαθή ειηθία} αθνξνχλ θαηά ηε Μ. Mahler ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ εγψ ή αηφκνπ λα δεκηνπξγήζεη ζηελήο ζρέζε κε ηνπο
γνλείο ηνπ θαη ηδηαίηεξα ηε κεηέξα ηνπ, αιιά θαη ηεο ηθαλφηεηαο λα απνρσξηζζεί απφ
απηήλ θαη λα απνθηήζεη απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία, ελψ θαηά ηνλ Δ. Erikson δεκηνπξγνχλ ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ αηφκνπ πξνο ηνπο αλζξψπνπο, ηεο βαζηθήο εκπηζηνζχλεο θαη θαηφπηλ ηεο απηνλνκίαο. Αθνινπζνχλ ηα επφκελα ζηάδηα (ή ςπρνθνηλσληθέο θξίζεηο, φπσο ηα νλνκάδεη ν Erikson ζηε ζεσξία ηνπ
ηεο ςπρνθνηλσληθήο αλάπηπμεο) ηεο πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο, ηεο εθεβεί-
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αο, ηεο λεαξήο ελήιηθεο θαη ελήιηθεο δσήο θαη ηεο ψξηκεο ειηθίαο, ζηα νπνία ην άηνκν θαηνξζψλεη ή φρη λα απνθηήζεη επίζεο πξννδεπηηθά θαη αληίζηνηρα πξνο ηα ζηάδηα, πξσηνβνπιία, επηκέιεηα, πξνζσπηθή ηαπηφηεηα, ζηελέο ζρέζεηο, παξαγσγηθφηεηα
θαη αθεξαηφηεηα θαη λα ζπλζέζεη ηειηθά ην ψξηκν εγψ ή ψξηκε πξνζσπηθφηεηα, πνπ
ην ραξαθηεξίδεη εζσηεξηθή αξκνλία θαη φρη απνγνήηεπζε θαη απειπηζία.
4.12.1.1.2.3 Σν ππεξεγψ

Σν ππεξεγψ αξρίδεη λα ζρεκαηίδεηαη ήδε ζηνλ πξψην ρξφλν ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ,
παξνπζηάδεη ηε βαζηθή ηνπ αλάπηπμε ζηελ νηδηπφδεηα πεξίνδν (3 σο 6 ρξφληα) θαη
ζπλερίδνληαο λα αλαπηχζζεηαη απνθηά ηελ ηειηθή ηνπ δηακφξθσζε ζηελ ψξηκε ειηθία.
ηελ αξρή απνηειείηαη απφ ηελ εζσηεξίθεπζε κε ηνλ κεραληζκφ ηεο ελδνβνιήο ησλ
παξνηξχλζεσλ θαη απαγνξεχζεσλ ή ηηκσξηψλ ησλ γνλέσλ θαη αξγφηεξα ησλ δαζθάισλ, ζπγγελψλ θηι. Πξννδεπηηθά κε ηνλ κεραληζκφ ηεο ηαπηνπνίεζεο πξνζιακβάλεη
θαη αθνκνηψλεη ηηο ζηαζεξέο ηεο ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη ηα ηδεψδε θαη ηηο αμίεο ησλ
γνλέσλ θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ εμαζθνχλ ζεκαληηθή επηξξνή ζην άηνκν θαζψο αλαπηχζζεηαη. Σν ππεξεγψ, επνκέλσο, απνηειείηαη απφ δχν ππνζεηηθά ηκήκαηα: ην θαζαπηφ ππεξεγψ ή ζπλείδεζε, πνπ απνηειεί ηνλ θξηηηθφ έιεγρν ηνπ αηφκνπ θαη ην ηδεψδεο ηνπ εγψ, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εζηθέο, ζξεζθεπηηθέο, θνζκνζεσξηαθέο θαη ινηπέο
αμίεο ηνπ αηφκνπ, ηα ηδεψδε, ηα ηδαληθά θαη ηηο θηινδνμίεο ηνπ.
ζν πην ήξεκε θαη κε ηηκσξεηηθή ε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ πξνο ην παηδί, ηφζν ην
ππεξεγψ ηνπ αηφκνπ ζα είλαη εχθακπην θαη ζα επηηξέπεη ζην άηνκν αξκνληθή δηαβίσζε θαη άλεζε ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη ησλ θηινδνμηψλ ηνπ.
ζν πην ηηκσξεηηθή θαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε δεκηνπξγία αηζζεκάησλ ελνρήο θαη
ληξνπήο ζην παηδί, ηφζν ην ππεξεγψ ζα γίλεη δχζθακπην θαη ηηκσξεηηθφ, ζα δεκηνπξγεί εχθνια αηζζήκαηα άγρνπο, ελνρήο θαη ληξνπήο ζην άηνκν θαη ζα απνηειέζεη ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θηινδνμηψλ
ηνπ.
Ζ αξκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ εθείλν, εγψ θαη ππεξεγψ ραξαθηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ
θαιά πξνζαξκνζκέλνπ αλζξψπνπ. Αληίζεηα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ λεπξσηηθνχ, ςπρσηηθνχ ή δηαηαξαγκέλνπ ζηνλ ραξαθηήξα ή πξνζσπηθφηεηα αηφκνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο απνηέιεζκα ηεο δηαηαξαρήο ηεο δπλακηθήο ηζνξξνπίαο ησλ ηκεκάησλ απηψλ
ηεο πξνζσπηθφηεηαο335.
4.12.2 εκαζία ηεο ςπρνδπλακηθήο ζεσξίαο
Ζ ζεκαζία ηεο ςπρνδπλακηθήο ζεσξίαο βξίζθεηαη ζην φηη εμαθνινπζεί λα πξνζθέξεη
έλα πξαθηηθφ κνληέιν γηα ηελ θαηαλφεζε ζπκπεξηθνξάο πνπ αιιηψο είλαη αθαηαλφεηε336. Οη αζπλείδεηνη κεραληζκνί θαη νη αζπλείδεηεο ιεηηνπξγίεο βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε φρη κφλν ησλ δηαηαξαρψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ λεπξψζεσλ, αιιά θαη
ζηελ θαηαλφεζε θάζε δηαπξνζσπηθνχ θαηλνκέλνπ, φπσο ην γηαηί π.ρ. έλαο αζζελήο
αληαγσλίδεηαη ηνλ γηαηξφ ηνπ ζην αλ ζα πάξεη ή φρη ηα θάξκαθα ηνπ. Οη παηδηθέο εκπεηξίεο θαη ζπγθξνχζεηο εμεγνχλ ηφζν ην παξαπάλσ παξάδεηγκα φζν θαη ακέηξεην
αξηζκφ άιισλ.
Σειηθά, ε ςπρνδπλακηθή ζεσξία ίζσο αληπξνζσπεχεη θαιχηεξα απφ ηηο άιιεο ζεσξίεο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ηηο ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ ζηνλ άλζξσπν337.
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4.13 Βηνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ θαλφλσλ απφ ηελ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε
Ζ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε έρεη κηθξή αμία αλ δελ νδεγεί ζε πξαθηηθέο εθαξκνγέο, φπσο ε δηεπθφιπλζε ηεο ζπιινγήο ηεο γλψζεο θαη ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξάμεψλ καο. Θα πξέπεη λα καο δηεπθνιχλεη ζηελ εμαγσγή γεληθψλ θαλφλσλ
απφ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ, κε ζθνπφ ηελ
θαιχηεξε θαηαλφεζή καο γηα απηά.
4.13.1 Γηαηήξεζε ηεο Πνηθηιίαο
Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε ζηαζεξφηεηα, ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί ε πνηθηιία. Κάζε είδνπο απινπνίεζε είλαη επηθίλδπλε γηαηί εηζάγεη αληζνξξνπία. Γηα παξάδεηγκα, ε
δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθνηιφηεηαο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ εμέιημε
φισλ ησλ έκβησλ φλησλ. Δπίζεο ζηνλ άλζξσπν φζεο πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο αληίδξαζεο έρεη ζε ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο, δειαδή φζν κεγαιχηεξε πνηθηιία αληίδξαζεο, ηφζν πεξηζζφηεξν κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ. ην κνληέιν
ησλ επηπέδσλ πγείαο, φζν θαηεβαίλεη επίπεδα πγείαο ηφζν κεηψλεηαη ε πνηθηιία θαη
ζπλεπψο ε δπλαηφηεηα αληίδξαζεο κε επαθφινπζν ειάηησζε ηεο ζηαζεξφηεηαο. Αληίζηνηρα κε θαηαπηεζηηθέο ζεξαπείεο (αληηθαηαζιηπηηθά, αληηβηνηηθά, αληηηζηακηληθά,
αληηθιεγκνλψδε) ειαηηψλνπκε ηελ πνηθηιία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη έηζη, αθνινπζεί αληζνξξνπία θαη απνηπρία πξνζαξκνγήο ζηηο ηαρέα κεηαβαιιφκελεο θαηαζηάζεηο.
4.13.2 Απαγφξεπζε Αλνίγκαηνο ησλ Ρπζκηζηηθψλ Βξφρσλ
Ζ απνκφλσζε ελφο ζεκαληηθνχ παξάγνληα νδεγεί ζε βηαζηηθέο ελέξγεηεο, ε επίδξαζε
ησλ νπνίσλ δηαηαξάζζεη ζρεδφλ φιν ην ζχζηεκα. Πνιιέο θνξέο πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε έλα πξνζσξηλφ, γξήγνξν θαη άκεζν απνηέιεζκα, δηαθφπηνπκε έλαλ ζηαζεξνπνηεηηθφ βξφρν ή κία ζεηξά βξφρσλ αλαηξνθνδφηεζεο, φληαο πεπεηζκέλνη φηη ελεξγνχκε
άκεζα ζηηο αηηίεο πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε ηα απνηειέζκαηα. Απηφο είλαη ν ιφγνο
κεξηθψλ δξακαηηθψλ ζθαικάησλ ζηελ ηαηξηθή πνπ γίλνληαη θαηαζηέιινληαο ελνριεηηθά ζπκπηψκαηα θαη δελ αθήλνπλ ην ζχζηεκα λα απηφ-νξγαλσζεί.
4.13.3 Δχξεζε ησλ εκείσλ Δλίζρπζεο
Ζ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε θαλεξψλεη ηα επαίζζεηα ζεκεία ησλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ.
Έλα νκνηνζηαηηθφ ζχζηεκα αληηζηέθεηαη ζε θάζε αιιαγή.
Μία απφ ηηο κεζφδνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνο κία επηιεγκέλε θαηεχζπλζε, είλαη νη δηάθνξεο επηξξνέο θαη απηέο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηαπηνρξφλσο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία επηξξνήο.
Απηφ κπνξεί λα αλαθεξζεί θαη ζε δηαθνξεηηθά ζεξαπεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ κπνξεί
λα εθαξκνζηνχλ παξάιιεια ζηα δηάθνξα ζεκεία επηξξνήο. Γηα παξάδεηγκα ε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε γηα λα κπνξέζεη λα αληέμεη ςπρνινγηθά ηελ νκνηνπαζεηηθή επηδείλσζε ν ζεξαπεπφκελνο, ή αθφκα ρνξήγεζε αληηυπεξηαζηθψλ θαξκάθσλ γηα ηελ απνθπγή αγγεηαθψλ επηπινθψλ κέρξη λα έρνπκε απνηέιεζκα κε ηελ νκνηνπαζεηηθή
ζεξαπεία.
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4.13.4 Δδξαίσζε ησλ Ηζνξξνπηψλ Μέζσ Απνθέληξσζεο
Ζ ηαρεία εδξαίσζε ησλ ηζνξξνπηψλ απαηηεί ηελ αλίρλεπζε δηαθνξψλ, φπνπ απηέο εκθαλίδνληαη θαη ηεο δηνξζσηηθήο δξάζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα κε έλαλ απνθεληξσκέλν
ηξφπν.
Ζ δηφξζσζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπο ζψκαηνο φηαλ ζηεθφκαζηε φξζηνη επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζπζηνιήο ησλ κπψλ, ρσξίο λα πξέπεη λα ην ζθεθηνχκε ηδηαίηεξα. πρλά, ηέηνηνπ είδνπο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γίλνληαη πξηλ ν δξάζηεο λα απνθηήζεη πιήξε ζπλείδεζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ. Ζ απνθέληξσζε ηεο επαλεδξαίσζεο ησλ ηζνξξνπηψλ είλαη κία εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ηεο αλαγθαίαο πνηθηιίαο θαη είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλε ζην
ζψκα, ζηα θχηηαξα, ζηα νηθνζπζηήκαηα.
ηελ νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία ζα πξέπεη λα εθηηκνχκε ζσζηά απηέο ηηο δηνξζσηηθέο
ελέξγεηεο θαη λα κελ ηηο θαηαπηέδνπκε.
4.13.5 Γλψζε ζηελ Γηαηήξεζε Πεξηνξηζκψλ
Έλα πνιχπινθν θαη αλνηθηφ ζχζηεκα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζχκθσλα κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο. Κάπνηεο απφ απηέο είλαη επηζπκεηέο, ελψ άιιεο νδεγνχλ
ζηελ απνδηνξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλ ζέινπκε λα δηαηεξήζνπκε κία ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά πνπ ζεσξνχκε πξνηηκφηεξε κηαο άιιεο, ζα πξέπεη λα απνδερηνχκε
θαη λα δηαηεξήζνπκε ζπγθεθξηκέλα είδε πεξηνξηζκψλ πξνθεηκέλνπ λα θξαηήζνπκε ην
ζχζηεκα καθξηά απφ αλεπηζχκεηεο ή επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο.
Έηζη βαζηθνί θαλφλεο ηξφπνπ δσήο φπσο δηαηξνθήο, αλάπαπζεο, δξαζηεξηφηεηαο,
άζθεζεο θ.ι.π, ζα πξέπεη λα είλαη κέζα ζηνπο πεξηνξηζκνχο γηα λα θξαηήζνπκε ηνλ
άλζξσπν πγηή θαη ρσξίο επηπινθέο.
Ζ ειεπζεξία θαη ε απηνλνκία επηηπγράλνληαη κφλν κέζσ ηεο επηινγήο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ πεξηνξηζκψλ. Σν λα ζέιεη θαλείο λα εμαιείςεη ηνπο πεξηνξηζκνχο κε νπνηνδήπνηε θφζηνο, ηζνδπλακεί κε ηελ κεηάβαζε απφ κία απνδεθηή θαη ειεγρφκελε θαηάζηαζε πεξηνξηζκνχ ζε κία αλεμέιεγθηε θαηάζηαζε πνπ γξήγνξα ζα νδεγήζεη ζηελ
θαηαζηξνθή ηνπ ζπζηήκαηνο.
4.13.6 Γηαθνξνπνίεζε γηα Καιχηεξε Οινθιήξσζε (Δλνπνίεζε)
Κάζε πξαγκαηηθή νινθιήξσζε βαζίδεηαη ζε κία πξνεγνχκελε δηαθνξνπνίεζε. Ζ μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα, ε κνλαδηθφηεηα θάζε ζηνηρείνπ απνθαιχπηεηαη ζηελ νξγαλσκέλε ζπλνιηθφηεηα. Απηφ είλαη ην λφεκα ηεο πεξίθεκεο θξάζεο ηνπ Teilhard de
Chardin, "ε έλσζε δηαθνξνπνηεί". Απηφο ν λφκνο ηεο πξνζσπνπνηεκέλεο έλσζεο παξνπζηάδεηαη ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ θπηηάξσλ ζηνπο ηζηνχο ή ησλ νξγάλσλ ζην ζψκα.
Γελ ππάξρεη πξαγκαηηθή έλσζε ρσξίο αληαγσληζκφ, ηζνξξνπία ηζρχνο θαη ζχγθξνπζε. Ζ νκνηνγέλεηα, ή αλάκημε θαη ν ζπγθξεηηζκφο είλαη κνξθέο εληξνπίαο. Μφλν ε
έλσζε κέζσ ηεο πνηθηιίαο θαη ηεο αλνκνηφηεηαο είλαη παξαγσγηθή, αθνχ απμάλεη ηελ
πνιππινθφηεηα θαη νδεγεί ζε πςειφηεξα επίπεδα νξγάλσζεο. Απηφο ν ζπζηεκηθφο
λφκνο είλαη γλσζηφο ζε φινπο φζνπο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ έλσζε, ηελ ζπγθέληξσζε
θαη ηελ ζπλέλσζε. Ο αληαγσληζκφο θαη ε ζχγθξνπζε γελληνχληαη πάληα κέζσ ηεο
κεηάβαζεο ζε κία ελσκέλε νληφηεηα.
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4.13.7 Αλνρή ηεο Δπηζεηηθφηεηαο Πξνθεηκέλνπ λα Τπάξμεη Δμέιημε
Έλα νκνηνζηαηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα εμειηρζεί κφλν εάλ πξνζβιεζεί απφ γεγνλφηα
ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα
πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί ηελ αιιαγή θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ
εμέιημή ηεο, πξάγκα πνπ ηελ αλαγθάδεη λα πηνζεηήζεη έλαλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο πνπ
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλαλέσζε ησλ δνκψλ θαη ηελ θηλεηηθφηεηα αλζξψπσλ θαη
ηδεψλ. πλεπψο, ε απζηεξφηεηα, ε ζθιήξσζε θαη ε δηαηψληζε κίαο δνκήο αληηηίζεληαη ζηελ εμέιημε ελφο ζπζηήκαηνο.
Μία νξγάλσζε κπνξεί λα δηαηεξείηαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν φπσο ζηελ πεξίπησζε ελφο
δσληαλνχ θπηηάξνπ. Σν θχηηαξν είλαη ζε δπλακηθή ηζνξξνπία κε ην πεξηβάιινλ ηνπ.
Ζ νξγάλσζή ηνπ δελ βαζίδεηαη ζηελ επαλάιεςε, αιιά ζηελ πνηθηιία ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ. Έλα αλνηθηφ ζχζηεκα δηαηεξεί κία ζηαζεξή αλαθχθισζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. Ζ
πνηθηιία θαη ε θηλεηηθφηεηα ην θαζηζηνχλ ηθαλφ λα πξνζαξκφδεηαη θαη λα αιιάδεη.
Έηζη, ην θχηηαξν δελ θνβάηαη έλα πηζαλφ πέξαζκα απφ ην ζηάδην ηελ απνδηνξγάλσζεο, ηελ πην απνηειεζκαηηθή ζπλζήθε γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή. Σν λα δέρεηαη θαλείο
απηφ ην κεηαβαηηθφ ξίζθν, ηζνδπλακεί κε ηελ απνδνρή ηεο αιιαγήο, γηαηί δελ ππάξρεη
πξαγκαηηθή αιιαγή ρσξίο ξίζθν.
Απφ κειέηεο θαίλεηαη φηη νη ινηκψμεηο ζηελ παηδηθή ειηθία δεκηνπξγνχλ κεγάιε πνηθηιία αληίδξαζεο ηνπ αλνζνζπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κειινληηθή πξνζηαζία απφ
θαξθηλνγέλλεζε.
4.13.8 εβαζκφο ζηνπο Υξφλνπο Απνθξίζεσλ
Σα πνιχπινθα ζπζηήκαηα ελνπνηνχλ ηνλ ρξφλν ζηελ νξγάλσζή ηνπο. Κάζε ζχζηεκα
έρεη έλαλ ραξαθηεξηζηηθφ ρξφλν απφθξηζεο, ν νπνίνο είλαη απνηέιεζκα ησλ ζπλδπαζκέλσλ επηδξάζεσλ ησλ βξφρσλ αλαηξνθνδφηεζεο, ησλ δηαθφξσλ θαζπζηεξήζεσλ
θαη ηεο δπζθηλεζίαο ησλ ξνψλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, δελ είλαη θαζφινπ ρξήζηκν λα
ειέγρνπκε ηελ ηαρχηεηα ηεο εθηέιεζεο κίαο δηεξγαζίαο, αιιά είλαη πξνηηκφηεξν λα
πξνζπαζήζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηα εζσηεξηθά δπλακηθά ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα
πξνβιέπνπκε ηηο θαζπζηεξήζεηο ησλ απνθξίζεσλ.
Ζ ζσζηή αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή ρξήζε ηεο εζσηεξηθήο
ελέξγεηαο ελφο πνιχπινθνπ ζπζηήκαηνο.
Με ηελ έλαξμε κηαο ζεξαπείαο πξέπεη λα πεξηκέλνπκε ηελ αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ γηα λα βγάινπκε ηα ζπκπεξάζκαηα καο
4.14 πκπεξάζκαηα γηα ηε ζπζηεκηθή ζθέςε
Δίλαη πηα ζρεδφλ βέβαην φηη ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα έρεη γίλεη κία επαλάζηαζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθεπηφκαζηε. Δπίζεο, ε αλάδπζε φισλ ησλ επηζηεκνληθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ αλάινγσλ πξνβιεκάησλ, θαλεξψλνπλ ηελ πξαθηηθή ρξήζε
ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαηλνχξγηαο πξνζέγγηζεο ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο καο.
4.14.1 Αλάιπζε θαη χλζεζε
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Ζ αλαιπηηθή θαη ε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε είλαη πεξηζζφηεξν ζπκπιεξσκαηηθέο παξά
αληηθξνπφκελεο, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί ε κία λα αλαρζεί ζηελ άιιε.
Ζ αλαιπηηθή πξνζέγγηζε αλαδεηά ηελ αλαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ιεπηνκεξψο θαη λα θαηαλνεζνχλ φια ηα είδε αιιειεπίδξαζεο πνπ εκθαλίδνληαη κεηαμχ απηψλ. Οη λφκνη ηεο πξνζζεηηθφηεηαο ησλ
ζηνηρεησδψλ ηδηνηήησλ είλαη απαξαίηεηνη πξνθεηκέλνπ λα είλαη ηθαλή ε πξφβιεςε
ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Απηφ ζπκβαίλεη
ζηελ πεξίπησζε ησλ νκνηνγελψλ ζπζηεκάησλ, ησλ ζπζηεκάησλ πνπ απνηεινχληαη
απφ παξφκνηα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνπλ αδχλαηεο αιιειεπηδξάζεηο. Δδψ, έρνπκε άκεζε θαη εχθνιε εθαξκνγή ησλ λφκσλ ηεο ζηαηηζηηθήο, εθφζνλ έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε πξνβιήκαηα αλνξγάλσηεο πνιππινθφηεηαο.
Οη λφκνη ηεο πξνζζεηηθφηεηαο ησλ ζηνηρεησδψλ ηδηνηήησλ δελ είλαη εθαξκφζηκνη ζηα
ζπζηήκαηα πςειήο πνιππινθφηεηαο, ηα νπνία απνηεινχληαη απφ κία κεγάιε πνηθηιία
ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ ηζρπξψλ αιιειεπηδξάζεσλ. Σα ζπζηήκαηα απηά, πξέπεη λα πξνζεγγηζηνχλ απφ θαηλνχξγηεο κεζφδνπο, φπσο απηέο πνπ εηζάγεη ε ζεσξία ζπζηεκάησλ. Ο ζθνπφο ησλ λέσλ κεζφδσλ είλαη ε ζεψξεζε ελφο
ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ, ζηελ πνιππινθφηεηά ηνπ θαη ζηα δηθά ηνπ δπλακηθά.

ΠΙΝΑΚΑ 7: Δηαθνξέο αλαιπηηθήο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο
Ο αθφινπζνο πίλαθαο ζπγθξίλεη έλα-πξνο-έλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ338:
Αλαιπηηθή Πξνζέγγηζε

πζηεκηθή Πξνζέγγηζε

• απνκνλψλεη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία θαη
κεηά επηθεληξψλεηαη ζε απηά.

• ελνπνηεί ηα επηκέξνπο ζηνηρεία θαη επηθεληξψλεηαη ζηηο κεηαμχ ηνπο αιιειεπηδξάζεηο.
• κειεηά ηελ επίδξαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο
• εληζρχεη ηελ ζπλνιηθή αληίιεςε

• κειεηά ηελ θχζε ηεο αιιειεπίδξαζεο
• εληζρχεη ηελ αθξίβεηα ησλ ιεπηνκεξεηψλ
• κεηαβάιεη ηελ ηηκή κίαο κεηαβιεηήο
θάζε θνξά
• επηθπξψλεη ηα δηάθνξα γεγνλφηα κέζσ
πεηξακαηηθψλ απνδείμεσλ, πάληα κέζα
ζε έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην.
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• ρξεζηκνπνηεί αθξηβή θαη ιεπηνκεξή
• ρξεζηκνπνηεί κνληέια πνπ είλαη αλεκνληέια, ηα νπνία είλαη ιηγφηεξν ρξήζηκα παξθή γηα λα ζεσξεζνχλ σο βάζεηο γλψζηηο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο.
ζεο, αιιά είλαη ρξήζηκα γηα ηελ ιήςε
απνθάζεσλ θαη δξάζεσλ.
• έρεη κία απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε
• έρεη κία απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε
φηαλ νη αιιειεπηδξάζεηο είλαη γξακκηθέο φηαλ νη αιιειεπηδξάζεηο είλαη κε γξακθαη αζζελείο.
κηθέο θαη ηζρπξέο.
• νδεγεί ζε εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε
• νδεγεί ζε δηεπηζηεκνληθή εθπαίδεπζε
• νδεγεί ζε δξάζεηο πξνγξακκαηηζκέλεο
ζηελ ιεπηνκέξεηα
• θαηέρεη γλψζεηο ησλ ιεπηνκεξεηψλ θαη
αλεπαξθψο νξηζκέλσλ ζηφρσλ

• νδεγεί ζε δξάζεηο κέζσ ζθνπψλ.
• θαηέρεη γλψζεηο ζηφρσλ θαη έρεη κία
αζαθή αληίιεςε ησλ ιεπηνκεξεηψλ.

Αλ θαη ν παξαπάλσ πίλαθαο είλαη αξθεηά απιφο, δελ παχεη λα είλαη κία απνκίκεζε
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ παξνπζίαζε απηή είλαη άθξσο δπηθή θαη πεξηνξίδεη ηελ ζθέςε κεηαμχ δχν ελαιιαθηηθψλ πνπ είλαη πνιχ δχζθνιν λα απνθεπρζνχλ. ηελ αληίζεζε ηεο αλαιπηηθήο θαη ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ηελ αληίζεζε ηεο ζηαηηθήο θαη δπλακηθήο νπηηθήο. Ζ γλψζε καο γηα ηελ θχζε θαη ηνπο θπξηφηεξνπο επηζηεκνληθνχο λφκνπο βαζίδεηαη ζηελ ιεγφκελε «θιαζζηθή ζθέςε», ε νπνία
έρεη ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Οη έλλνηέο ηεο έρνπλ δηακνξθσζεί κε βάζε ηελ άπνςε ηνπ ζηέξενπ, ηνπ ζπκπαγνχο
(ζπληήξεζε ηεο κνξθήο, δηαηήξεζε ηνπ φγθνπ, επίδξαζε ησλ δπλάκεσλ, ρσξηθέο
ζπζρεηίζεηο, ζθιεξφηεηα, αληνρή).
ηηο ζχγρξνλεο κνξθέο ζθέςεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, ε
έλλνηα ηνπ ζηεξενχ αληηθαζίζηαηαη απφ απηή ηνπ ξεπζηνχ, ηνπ επκεηάβιεηνπ. Ζ θίλεζε αληηθαζηζηά ηελ κνληκφηεηα. Ζ ειαζηηθφηεηα θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα αληηθαζηζηνχλ ηελ δπζθακςία θαη ηελ ζηαζεξφηεηα. Οη έλλνηεο ηεο ξνήο θαη ηεο ξνήο ηζνξξνπίαο πξνζηίζεληαη ζε απηέο ηεο δχλακεο θαη ηεο δχλακεο ηεο ηζνξξνπίαο. Ζ
δηάξθεηα θαη ην ακεηάθιεην εηζέξρνληαη σο βαζηθέο δηαζηάζεηο ζηελ θχζε ησλ θαηλνκέλσλ. Ζ ζρέζε αηηίαο-αηηηαηνχ γίλεηαη θπθιηθή θαη αλνίγεη λένπο νξίδνληεο κε
θεληξηθή ηδέα απηή ηεο χπαξμεο ηειηθνχ ζθνπνχ.
4.15 Οξγαλσκέλα πζηήκαηα
Δίλαη ηα ζπζηήκαηα, πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα βειηηψλνπλ ηελ απφδνζή ηνπο (γηα
ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπο), ρσξίο ηελ βνήζεηα εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ. Σα ζπζηήκαηα απηά θαινχληαη απηφ-νξγαλσκέλα (self-organized) ζπζηήκαηα.
4.16 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Οξγαλσκέλσλ πζηεκάησλ
Ο φξνο νξγάλσζε πεξηγξάθεη ηηο ζρέζεηο θαη ηηο δηεξγαζίεο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ θαη
ησλ κεηαβιεηψλ ελφο ζπζηήκαηνο. ηε πζηεκηθή ζεσξία, ν ζηφρνο ηεο είλαη ε πεξηγξαθή θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα θχηηαξα ή νη νξγαληζκνί αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, ρσξίο αλαθνξά ζηελ πιηθή ηνπο ππφζηαζε339.
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4.16.1 Οξγάλσζε θαη Δπηθνηλσλία
Σα δηάθνξα ζηνηρεία είλαη νξγαλσκέλα, φηαλ ππάξρεη επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, ε αληίζεηε θαηάζηαζε, ηεο αλεμαξηεζίαο, πξνυπνζέηεη ηελ έιιεηςε επηθνηλσλίαο.
Γηα ηελ ζπζηεκηθή ζεσξία, ε νξγάλσζε, δελ είλαη κία ηδηφηεηα πνπ πξνζηίζεηαη ζηηο
ζηνηρεηψδεο κεηαβιεηέο ελφο ζπζηήκαηνο, αιιά, βάζεη ηεο ινγηθήο ηεο επηθνηλσλίαο,
είλαη έλαο πεξηνξηζκφο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ.
Σειηθά, έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ζεσξίαο ηεο νξγάλσζεο αζρνιείηαη κε ηδηφηεηεο κε
ελδνγελείο ηνπ γεγνλφηνο, αιιά άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ζρέζε ηνπ ηειεπηαίνπ κε
ηνλ παξαηεξεηή.
4.16.2 «Καιή» θαη «Καθή» Οξγάλσζε
Γηα ηελ χπαξμε ηεο νξγάλσζεο ζε έλα ζχζηεκα, είλαη απαξαίηεηε ε εμάξηεζε κεηαμχ
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαη ε νκαιφηεηα ζηελ ζπλνιηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ.
ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ε δηάθξηζε κεηαμχ θαθήο θαη θαιήο νξγάλσζεο είλαη θαλεξή, ππφ ηελ έλλνηα φηη θάζε παξαηεξεηήο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ίδηα θξηηήξηα πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ζε έλα απνηέιεζκα. Γηα παξάδεηγκα, ε νξγάλσζε ηνπ κπαινχ ελφο
δψληνο νξγαληζκνχ, θξίλεηαη σο θαιή, εάλ νδεγεί ηνλ νξγαληζκφ ζε δηαξθή επηβίσζε.
Γεληθεχνληαο, κία κνξθή νξγάλσζεο θξίλεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα θξαηήζεη ηηο
ηηκέο ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο εληφο πεξηνξηζκέλσλ νξίσλ.
Μία κνξθή νξγάλσζεο είλαη θαιή, εάλ θαηαθέξλεη λα δηαηεξεί ην ζχζηεκα ζηαζεξφ
ζε κία θαζνξηζκέλε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο.
Μία κνξθή νξγάλσζεο πνπ είλαη θαιή ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην (ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε), κπνξεί λα είλαη θαθή ζε έλα άιιν. Γηα παξάδεηγκα, δελ ππάξρεη κία
ηθαλφηεηα ή ηδηφηεηα ηνπ κπαινχ ελφο δσληαλνχ νξγαληζκνχ, πνπ ελψ γεληθά ζεσξείηαη επηζπκεηή, λα κελ είλαη αλεπηζχκεηε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. Σν πην
ηξαληαρηφ παξάδεηγκα είλαη ηεο ηδηφηεηαο ηεο κλήκεο. Σν κπαιφ πξέπεη λα έρεη ηελ
ηθαλφηεηα λα ζπκάηαη, αιιά κφλν φηαλ ην πεξηβάιινλ είλαη ηνπ ηχπνπ φπνπ ην κέιινλ αληηγξάθεη ην παξειζφλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην κέιινλ πξέπεη λα είλαη αληίζηξνθν ηνπ παξειζφληνο, ε χπαξμε κλήκεο είλαη κεηνλέθηεκα. Έηζη, ελψ ηα πνληίθηα
ησλ ππνλφκσλ ζα δνθηκάζνπλ θαρχπνπηα (ιίγε πνζφηεηα) απφ έλα θαηλνχξγην είδνο
ηξνθήο, ηελ ηέηαξηε εκέξα, ιφγσ κλήκεο ζα ηξαθνχλ κέρξη λα ζθάζνπλ, κε απνηέιεζκα λα πεζάλνπλ.
Έλα άιιν παξάδεηγκα, θαιήο νξγάλσζεο ππφ φξνπο, είλαη ε αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ νξγάλσλ ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ, φπσο θαξδηά, κπαιφ, πλεχκνλεο, αξηεξίεο
αίκαηνο θηι. Γηα ηνπο βηνιφγνπο, απηά είλαη ηα θαιχηεξα παξαδείγκαηα θαιψλ κνξθψλ νξγάλσζεο. Απηφ, είλαη ζίγνπξα ζσζηφ, αιιά απηέο νη κνξθέο νξγάλσζεο, δελ
αλαπηχρζεθαλ παξά θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, κε πξψηε θαη θαιχηεξε ηελ
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χπαξμε αηκφζθαηξαο ζηελ Γε, φπνπ ε είζνδνο ησλ κεηεσξηηψλ κε ηα θαλεξά θαηαζηξεπηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο, απνηξέπεηαη.
Γεληθφηεξα, είλαη θαλεξφ, φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, πξέπεη λα δίλεηαη θαη λα πξνζδηνξίδεηαη έλα ζχλνιν παξελνριήζεσλ θαη έλαο ζθνπφο (εζηηαζκέλε θαηάζηαζε). Ζ
θαιή νξγάλσζε είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ παξελνριήζεσλ θαη ηνπ ζθνπνχ απηνχ. ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ ζπλφινπ ησλ παξελνριήζεσλ, ε νξγάλσζε
γίλεηαη θαθή, κε επηζπκεηή.
4.17 Οκνηφζηαζε
Οκνηφζηαζε
ηε δπλακηθή ηεο απηφ-ζπληήξεζεο νη δηαθπκάλζεηο παίδνπλ έλαλ θξίζηκν ξφιν. Κάζε δσληαλφ ζχζηεκα κπνξεί λα πεξηγξαθεί ράξε ζε κηα ζεηξά αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, πνπ εκθαλίδνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία θιηκάθσζεο αλάκεζα ζην αλψηεξν θαη ζην
θαηψηεξν φξην. Αλάκεζα ζηα δπν απηά φξηα δηαθπκαίλνληαη αθαηάπαπζηα φιεο νη
κεηαβιεηέο, αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε θάπνηαο δηαηαξαρήο340. Ζ θαηάζηαζε απηή
νλνκάδεηαη νκνηφζηαζε. Πξφθεηηαη γηα κηα δπλακηθή δηεμαγσγηθή ηζνξξνπία, πνπ
παξνπζηάδεη κεγάιε επθακςία. Με άιια ιφγηα, θάζε ζχζηεκα δηαζέηεη έλαλ κεγάιν
αξηζκφ επηινγψλ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο σο πξνο ην πεξηβάιινλ ηνπ. Με ηελ εκθάληζε κηαο θάπνηαο δηαηαξαρήο, ν νξγαληζκφο ηείλεη λα επηζηξέςεη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ε ηάζε ηνπ απηή ηνλ ππνρξεψλεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο πεξηβαιινληνινγηθέο κεηαβνιέο θαηά πνιππνίθηινπο ηξφπνπο. Οη απηνεπελδπφκελνη κεραληζκνί ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε θαη πξνζπαζνχλ λα πεξηνξίζνπλ θάζε παξεθηξνπή απφ ηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο. Δμαηηίαο αθξηβψο απηψλ ησλ
ξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ, γλσζηψλ θαη ζαλ «αξλεηηθέο απηνεπελδχζεηο» , ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο, ε πίεζε ηνπ αίκαηνο θαη πνιιέο άιιεο ζεκαληηθέο ζπλζήθεο ησλ
αλψηεξσλ νξγαληζκψλ εκθαλίδνπλ κηα ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα, αθφκε θαη φηαλ ην πεξηβάιινλ κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά. Χζηφζν, νη αξλεηηθέο απηνεπελδχζεηο αληηπξνζσπεχνπλ κία κφλνλ φςε ηεο απηφ-νξγάλσζεο δηακέζνπ ησλ δηαθπκάλζεσλ. Ζ άιιε
φςε είλαη ε ζεηηθή απηνεπέλδπζε, πνπ έγθεηηαη ζηελ ελίζρπζε νξηζκέλσλ παξεθηξνπψλ θαη φρη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο. Σν θαηλφκελν απηφ παίδεη έλαλ θξίζηκν ξφιν ζηηο
δηαδηθαζίεο ηεο αλάπηπμεο, ηεο κάζεζεο θαη ηεο εμέιημεο.
Ζ νκνηφζηαζε είλαη κία απφ ηηο πην αμηνζεκείσηεο ηδηφηεηεο ησλ αλνηθηψλ θαη πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ. Ο φξνο εηζήρζε ην 1932 απφ ηνλ Ακεξηθαλφ θπζηνιφγν Walter Cannon. Έλα νκνηνζηαηηθφ ζχζηεκα (έλα θχηηαξν, θηι.) είλαη έλα αλνηθηφ ζχζηεκα πνπ δηαηεξεί ηε δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ κέζσ ηεο πνιιαπιφηεηαο δπλακηθψλ ηζνξξνπηψλ πνπ ειέγρνληαη απζηεξά απφ αιιειεμαξηψκελνπο (αιιειέλδεηνπο)
ξπζκηζηηθνχο κεραληζκνχο.
Έλα ηέηνην ζχζηεκα, αληηδξά ζε θάζε αιιαγή ηνπ πεξηβάιινληνο, ή ζε θάζε ηπραία
παξελφριεζε, κέζσ ζεηξάο ηζνκεγεζψλ θαη αληίξξνπσλ κεηαηξνπψλ (ζε ζρέζε κε ηηο
κεηαηξνπέο πνπ ζπλέβεζαλ ζην ζχζηεκα εμ’ αηηίαο ησλ παξελνριήζεσλ). Ο ζθνπφο
ησλ κεηαηξνπψλ είλαη ε δηαηήξεζε ηεο εζσηεξηθήο ηζνξξνπίαο.
Σα νηθνινγηθά, βηνινγηθά θαη θνηλσληθά ζπζηήκαηα είλαη νκνηνζηαηηθά. Αληηκεησπίδνπλ ηελ αιιαγή κε φπνηα κέζα έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ
επηηπγράλεηαη ε επαλαθνξά ζηελ ζέζε ηζνξξνπίαο, ην ζχζηεκα απνθηάεη θαηλνχξγηα
ζπκπεξηθνξά, ε νπνία έρεη πνιχ απζηεξφηεξνπο πεξηνξηζκνχο απφ ηελ πξνεγνχκελε.
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Δάλ νη παξελνριήζεηο ζπλερηζηνχλ, ην ζχζηεκα κπνξεί λα νδεγεζεί ζηελ θαηαζηξνθή.
Ζ δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ζε έλα πνιχπινθν ζχζηεκα δελ είλαη θαζφινπ εχθνιε.
Σν ζχζηεκα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ζπγρξφλσο λα εμειίζζεηαη. Γηαθνξεηηθά, εμσηεξηθέο δπλάκεηο ζα ην απνδηνξγαλψζνπλ θαη ζα ην θαηαζηξέςνπλ. Σν παξάδνμν ηεο θαηάζηαζεο, εθθξάδεηαη κε ην παξαθάησ εξψηεκα:
Πψο έλαο ζηαζεξφο νξγαληζκφο, ν ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε δηαηήξεζή ηνπ, είλαη ζε
ζέζε λα αιιάδεη θαη λα εμειίζζεηαη;
Πψο εμειίζζεηαη ε νξγάλσζή ηνπ ρσξίο λα αιιάδεη ε ηαπηφηεηά ηνπ;
Ζ αλάπηπμε ελφο πνιχπινθνπ ζπζηήκαηνο, κπνξεί λα πξνθιεζεί κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ζεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο.
Ζ πνηθηιία θαη ε πνιππινθφηεηα, είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο. Ζ πνηθηιία, είλαη έλαο
βαζηθφο φξνο γηα ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε νκνηφζηαζε, κπνξεί λα δηαηεξεζεί, κφλν φηαλ ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία ειεγθηψλ. Σν ηειεπηαίν ηζρπξνπνηείηαη κέζσ ηνπ λφκνπ ηεο αλαγθαίαο πνηθηιίαο.
Ζ νκνηφζηαζε κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο δπλακηθή απηφ-ξχζκηζε ελφο ζπζηήκαηνο.
Ζ αιιειεπηδξαζηηθή δηεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ κεραληζκφ ηεο
νκνηφζηαζεο, ελεξγεί πάλσ ζηελ δνκηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.
Πνιιέο πεξηπηψζεηο νκνηνζηαηηθνχ κεραληζκνχ ζπλαληάκε ζην αλζξψπηλν ζψκα.
Γηα παξάδεηγκα, ην κέγεζνο ηνπ θαθνχ ηνπ καηηνχ είλαη αξλεηηθά ζπζρεηηζκέλν κε
ηελ έληαζε ηνπ θσηφο πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή, κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ θσηφο κέζα ζε πεξηνξηζκέλεο ηηκέο. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, πνιιέο ρεκηθέο νπζίεο ηνπ νξγαληζκνχ καο ηζνξξνπνχληαη.
4.18 Απηφ-νξγαλσκέλα πζηήκαηα
Φαηλφκελα ζηε θχζε ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηελ εκθάληζε πνιππινθφηεηαο θαηά ηελ
νξγάλσζε κεξψλ απινχζηεξσλ ζε δνκή, πεξηγξάθνληαη απφ ηνλ φξν απηφ-νξγάλσζε.
Ο φξνο απην-νξγάλσζε αλαθέξεηαη ζηε ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά δνκηθψλ ζηνηρείσλ
ζαλ απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο θαη πεξηγξάθεη ηελ απηφλνκε νξγάλσζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε δνκέο ρσξίο εμσηεξηθή παξέκβαζε.
Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ δηεξγαζηψλ απηψλ είλαη ε έιιεηςε θεληξηθνχ ειέγρνπ πάλσ ζηα
κέξε. Αληίζεηα ν έιεγρνο ηεο δνκήο είλαη θαηαλεκεκέλνο ζε φιν ην ζχζηεκα. ια ηα
κέξε παξφιν πνπ αιιειεπηδξνχλ κφλν ηνπηθά κεηαμχ ηνπο ζπλεηζθέξνπλ εμίζνπ
ζηελ απηφ-νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. πλήζσο δειαδή, ηα απηφ-νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα εκθαλίδνπλ ζπλνιηθά λέεο ηδηφηεηεο ζε θάζε επίπεδν νξγάλσζεο ελ ζπγθξίζεη
κε ην ακέζσο πξνεγνχκελν επίπεδν θαη παξνπζηάδνπλ αλαδπφκελεο ηδηφηεηεο. Ζ απηφ-νξγάλσζε κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζε πνιιαπιά επίπεδα. Γνκέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ κε απηφ-νξγάλσζε ησλ κεξψλ ελφο ζπζηήκαηνο απνηεινχλ ηηο δνκηθέο κνλάδεο
γηα εθ λένπ απηφ-νξγάλσζε ζε αλψηεξν επίπεδν.
Η έλλνηα ηεο απηνξγάλσζεο
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Ζ ηδέα φηη ε δπλακηθή ησλ θπζηθψλ θαη βηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ απμάλεη ηελ νξγάλσζε ηνπο θαη ηελ ηάμε ηνπο έρεη καθξά ηζηνξία. Πξψηνη απφ φινπο νη αηνκηθνί θηιφζνθνη ππνζηήξημαλ φηη δεδνκέλνπ αξθεηνχ ρξφλνπ, ρψξνπ θαη χιεο, ε νξγάλσζε
ηεο είλαη αλαπφθεπθηε.
ηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηψλα νη θπζηθηζηέο (naturalists) δηεξεπλνχζαλ ηνπο «δηαζπκπαληθνχο λφκνπο ηεο κνξθήο» γηα λα εμεγήζνπλ ηηο παξαηεξνχκελεο θφξκεο ησλ
δψλησλ νξγαληζκψλ. Δμαηηίαο ηεο επαθήο ηνπο κε ηνλ Λακαξθηζκφ, νη ηδέεο ηνπο
δπζθεκίζηεθαλ κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα πνπ πξσηνπφξνη φπσο ν D'Arcy
Wentworth Thompson ηηο αλαγέλλεζαλ. Ζ ζχγρξνλε επηζηήκε παξαδέρεηαη φηη φλησο ππάξρνπλ δηαζπκπαληθνί λφκνη (ηεο Φπζηθήο θαη ηεο Υεκείαο) πνπ δηέπνπλ ηελ
αλάπηπμε θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ βηνινγηθψλ νξγαληζκψλ θαη κνξθψλ αληίζηνηρα.
Ο φξνο απηφ-νξγάλσζε θαίλεηαη λα εηζήρζε απφ ησλ ςπρίαηξν θαη κεραληθφ W. Ross
Ashby (1947). Ζ απηνξγάλσζε σο έλλνηα θαη σο ιέμε ρξεζηκνπνηήζεθε πξψηα απφ
ηελ γεληθή ζεσξία ησλ ζπζηεκάησλ (νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ θπζηθψλ, κεραληθψλ, βηνινγηθψλ, θνηλσληνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, θπβεξλεηηθή) ηελ δεθαεηία ηνπ 60
θαη γεληθεχηεθε ε ρξήζε ηεο ηηο δεθαεηίεο 70-80 φηαλ νη θπζηθνί ηελ ρξεζηκνπνίεζαλ
ζηελ έξεπλα ησλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ341.
Οη αλζξψπηλεο ζεσξίεο εθηείλνληαη απφ ηελ ζξεζθεία κέρξη ηελ επηζηήκε. Απφ ηελ
κεζνιάβεζε ελφο αλψηεξνπ φληνο, πνπ απνηέιεζε ηελ πξψηε πξνζέγγηζε θαη ηηο ζεσξίεο ηεο απηνξγάλσζεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ δαξβηληθή εμέιημε σο ηελ ζεσξία ηεο Απηνξγαλσηηθήο Κξηζηκφηεηαο.
Ζ ηδέα φηη ε δπλακηθή ησλ θπζηθψλ θαη βηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ απμάλεη ηελ νξγάλσζε ηνπο θαη ηελ ηάμε ηνπο έρεη καθξά ηζηνξία. Πξψηνη απφ φινπο νη αηνκηθνί θηιφζνθνη ππνζηήξημαλ φηη δεδνκέλνπ αξθεηνχ ρξφλνπ, ρψξνπ θαη χιεο, ε νξγάλσζε
ηεο είλαη αλαπφθεπθηε. Ο πξψηνο ζχγρξνλνο θηιφζνθνο πνπ πξνζέγγηζε ηελ ηδέα
ηεο απηνξγάλσζεο ήηαλ ν Καξηέζηνο ζην έξγν ηνπ Discourse on Method342 (φπνπ
αλαθέξεη θαη ην πεξίθεκν «θέθηνκαη, άξα ππάξρσ») ζεσξψληαο φηη νη λφκνη ηεο
θχζεο ηείλνπλ λα νδεγήζνπλ ζηελ νξγάλσζε.
Ζ ηδέα ηεο απηνξγάλσζεο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ αηειή αηαμία πνπ βαζίδεηαη
ζηελ θηινζνθηθή επέθηαζε ηνπ δεχηεξνπ ζεξκνδπλακηθνχ λφκνπ («Ζ ζπλνιηθή εληξνπία ελφο θιεηζηνχ ζεξκνδπλακηθνχ ζπζηήκαηνο ηείλεη λα απμάλεη κε ην ρξφλν»).
Μνιαηαχηα, ζε κηθξνζθνπηθφ επίπεδν, νη δχν έλλνηεο δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε, αθνχ
ην ζχζηεκα κεηψλεη ηελ εληξνπία ηνπ κεηαθέξνληαο ηελ ζην πεξηβάιινλ. Απηά ηα
ζπζηήκαηα είλαη αλνηρηά θαη κηθξνζθνπηθά βξίζθνληαη εθηφο ηζνξξνπίαο κέζα ζε έλα
πεξηβάιινλ πνπ πνπ αληαιιάζεη ελέξγεηα, χιε θαη εληξνπία. Ζ θχξηα ηδηφηεηα είλαη
φηη θηάλνπλ ζε καθξνζθνπηθή ηζνξξνπία αθνχ ε ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη θζίλνπζα. Δλδηαθέξνλ είλαη ε εκθάληζε πνιχπινθσλ θαη ρανηηθψλ δνκψλ θαηά ηελ ρξνληθή ηνπο εμέιημε.
Ο Ilya Prigogine, παηέξαο ησλ θζίλνλησλ ζπζηεκάησλ, ζεκεηψλεη φηη ε απηνξγάλσζε
κπνξεί λα ζπκβεί κφλν ζε θαηαζηάζεηο καθξηά απφ ηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο
ηζνξξνπίαο (κηθξνζθνπηθή θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ζε θάζε κηθξν-θαηάζηαζε έρεη
ηελ ίδηα ελέξγεηα).
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Ζ παξαπάλσ ζεψξεζε νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα θιεηζηά ή απνκσλνκέλα ζπζηήκαηα δελ παξνπζηάδνπλ απηνξγαλσηηθή ηθαλφηεηα (κηαο θαη δελ κεηψλνπλ ηελ εληξνπία ηνπο). Παξφιαπηα, ηα θιεηζηά ζπζηήκαηα κπνξνχλ απνθηήζνπλ καθξνζθνπηθή ηάμε ελψ απμάλνπλ ηελ κηθξνζθνπηθή ηνπο αηαμία, δει. εληξνπία.
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο βηνινγηθήο απηνξγάλσζεο, π.ρ. ν κεηαβνιηζκφο, ε αχμεζε ηεο
νξγάλσζεο ζε καθξνκφξηα νδεγείηαη απφ ηελ αχμεζε ηεο εληξνπίαο ησλ κηθξψλ θπηηάξσλ, θαη ηδηαηηέξσο ηνπ λεξνχ. Δίλαη θαλεξφ φηη ε αηαμία ζε κηθξνζθνπηθφ επίπεδν
πξνσζεί ηελ ηάμε ζε καθξνζθνπηθφ επίπεδν.
4.18.1 Σν θαηλφκελν ηεο απηφ-νξγάλσζεο
Απηφ-νξγάλσζε είλαη ε δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία ε νξγάλσζε ν πεξηνξηζκφο θαη ε
πεξίζζεηα πιεξνθνξία ελφο ζπζηήκαηνο απμάλνπλ απζφξκεηα (απηνγελήο αχμεζε),
δειαδή, ε ελ ιφγσ αχμεζε δελ ειέγρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ή απφ θάπνηα νληφηεηα
έμσ απφ ην ζχζηεκα343.
Ζ απηφ-νξγάλσζε είλαη έλαο αληηεληξνπηθφο κεραληζκφο ν νπνίνο ππφ θαηάιιειεο
ζπλζήθεο πξνθχπηεη απζφξκεηα ιφγσ ησλ θπζηθψλ λφκσλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. Πξνθαιεί ηελ εκθάληζε απηννξγαλνχκελσλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία εηζάγνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο ελέξγεηα, ηε κεηαζρεκαηίδνπλ θαη εμάγνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο εληξνπία, ζπλήζσο ππφ κνξθή ζεξκφηεηαο, παξάιιεια δηαηεξψληαο ή
εληζρχνληαο κία πεξίπινθε εζσηεξηθή δνκή. Έηζη κε ηελ απηννξγάλσζε έλα ζχζηεκα παξάγεη πιεξνθνξία πνπ πεξηγξάθεη ηνλ εαπηφ ηνπ344. Πξνθεηκέλνπ λα κελ αληηβαίλεη ην δεχηεξν λφκν ηεο ζεξκνδπλακηθήο ε απηννξγάλσζε είλαη απζηεξά ηνπηθφ
θαη ρξνληθά πεξηνξηζκέλν θαηλφκελν, ελψ ζπλνδεχεηαη απφ αχμεζε ηεο εληξνπίαο
ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ κεηάβαζε ελφο ζπζηήκαηνο απφ έλα ζηάδην ρακειήο δνκηθήο πεξηπινθφηεηαο ζε έλα ζηάδην πςειφηεξεο πεξηπινθφηεηαο, κέζσ
κίαο δηαδηθαζίαο απηννξγάλσζεο, θαιείηαη κεηαζπζηεκηθή κεηάβαζε.
Βαζηθά, ε απηφ-νξγάλσζε είλαη κία εμειηθηηθή δηεξγαζία κε ειάρηζηεο επηδξάζεηο
απφ ην πεξηβάιινλ, κε απνηέιεζκα, ε δεκηνπξγία θαηλνχξγησλ θαη πνιχπινθσλ δνκψλ λα γίλεηαη απφ ην ίδην ην ζχζηεκα θαη κέζα ζε απηφ345.
πλήζσο ε απηφ-νξγάλσζε πξνθαιείηαη απφ εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο κεηαβνιήο πνπ
νλνκάδνληαη δηαθπκάλζεηο ή ζφξπβνο. Οη δηεξγαζίεο απηέο παξάγνπλ κία επηιεθηηθά
δηαηεξεηέα θαη ηαμηλνκεκέλε δηακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο (ην ζχζηεκα θαηαιήγεη
ζε έλαλ απφ ηνπο δηάθνξνπο ειθπζηήξεο).
Ζ ηδέα φηη ε δπλακηθή ησλ θπζηθψλ θαη βηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ απμάλεη ηελ νξγάλσζε ηνπο θαη ηελ ηάμε ηνπο έρεη καθξά ηζηνξία. Πξψηνη απφ φινπο νη αηνκηθνί θηιφζνθνη ππνζηήξημαλ φηη δεδνκέλνπ αξθεηνχ ρξφλνπ, ρψξνπ θαη χιεο, ε νξγάλσζε
ηεο είλαη αλαπφθεπθηε.
Σα δχν θπξηαξρηθά δπλακηθά θαηλφκελα ηεο απηφ-νξγάλσζεο είλαη:
 ε απηφ-αλαλέσζε - ε ηθαλφηεηα δειαδή ησλ δσληαλψλ ζπζηεκάησλ λα αλαλεψλνπλ θαη λα αλαθπθιψλνπλ δηαξθψο ηα ζπζηαηηθά ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα
δηαηεξνχλ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ζπλφινπ ηεο δνκήο ηνπο θαη
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ε απηφ-ππέξβαζε - κ' άιια ιφγηα ε δπλαηφηεηα λα μεπεξλνχλ θαηά δεκηνπξγηθφ ηξφπν ηα θπζηθά θαη δηαλνεηηθά ηνπο φξηα, ράξε ζηηο δηεξγαζίεο ηεο κάζεζεο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο εμέιημεο.
Ζ ζρεηηθή απηνλνκία ησλ απηφ-νξγαλσκέλσλ ζπζηεκάησλ ξίρλεη λέν θσο ζην παλάξραην θηινζνθηθφ πξφβιεκα ηεο ειεχζεξεο βνχιεζεο. Απφ ηελ ζπζηεκηθή ζθέςε,
ηφζν ν ληεηεξκηληζκφο φζν θαη ε ειεπζεξία απνηεινχλ ζρεηηθέο έλλνηεο, γηαηί έλα
ζχζηεκα είλαη πξάγκαηη ειεχζεξν σο πξνο ηελ απηνλνκία ηνπ απφ ην πεξηβάιινλ,
αιιά ζπλάκα θαη ππνηαγκέλν ζηηο πεξηβαιινληνινγηθέο επηξξνέο σο πξνο ηελ εμάξηεζή ηνπ απφ ηηο δηαξθείο αιιειεπηδξάζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ κε θείλεο ηνπ
πεξηβάιινληνο. Ζ ζρεηηθή απηνλνκία ησλ νξγαληζκψλ απμάλεηαη κε ηελ πεξηπινθφηεηά ηνπο θαη θηάλεη ζην απφγεηφ ηεο ζηελ πεξίπησζε ησλ αλζξψπηλσλ φλησλ.
Ζ δηαηήξεζε ηεο απηφ νξγάλσζεο επηβάιιεη ζηνπο δσληαλνχο ηελ παξακνλή ηνπο ζε
κηαλ ηδηαίηεξε θαηάζηαζε πνπ δελ πεξηγξάθεηαη εχθνια κε ζπκβαηηθνχο φξνπο.
Οη δσληαλνί νξγαληζκνί ιεηηνπξγνχλ εληειψο δηαθνξεηηθά. Απνηεινχλ αλνηθηά ζπζηήκαηα, θαη απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηαηεξνχλ κηα ζπλερή ζρέζε
αληαιιαγήο ελέξγεηαο θαη χιεο κε ην πεξηβάιινλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ
ζηε δσή. Ζ αληαιιαγή απηή πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγή ηαθηηθψλ δνκψλ φπσο ε
ηξνθή, ηε δηάζπαζε ηεο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε κέξνπο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο γηα ηε
δηαηήξεζε θαη ηελ επαχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη κεηαβνιηζκφο. Δπηηξέπεη ζε έλα ζχζηεκα λα παξακέλεη ζε κηα θαηάζηαζε αληζνξξνπίαο, φπνπ δηαξθψο «εξγάδεηαη». Γηα ηελ απηνδηνξγάλσζε απαηηείηαη έλαο πςειφο βαζκφο αληζνξξνπίαο. ινη νη δσληαλνί νξγαληζκνί είλαη αλνηρηά ζπζηήκαηα
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπλερψο ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ηελ ηζνξξνπία346.
Σαπηφρξνλα δηαζέηνπλ έλαλ ςειφ βαζκφ ζηαζεξφ ζηαζεξφηεηαο θαη εδψ ε ζπκβαηηθή γιψζζα παξνπζηάδεη θαη πάιη κηα κεγάιε ζεηξά απφ δπζθνιίεο. Ζ εηπκνινγηθή
έλλνηα ηεο ζηαζεξφηεηαο ππνλνεί θαη θάηη πνπ δελ θηλείηαη, θάηη πνπ δελ κεηαβάιιεηαη, πνπ δελ πνηθίιιεη, πνπ παξακέλεη απαξάιιαρην θαη φιεο απηέο νη ζχκθπηεο έλλνηεο δελ πξνζθέξνληαη γηα ηελ αθξηβνινγηθή πεξηγξαθή ησλ νξγαληζκψλ. Ζ ζηαζεξφηεηα ησλ απηφ-νξγαλσκέλσλ ζπζηεκάησλ είλαη πάλσ απφ φια δπλακηθή θαη δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ ηζνξξνπία. Αληηπξνζσπεχεη ηε δηαηήξεζε ηεο ίδηαο ζπλνιηθήο δνκήο παξά ηηο κεηαβνιέο ηηο παξαιιαγέο θαη ηηο αληηθαηαζηάζεηο ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο. Έλα θχηηαξν γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ άπνςε ηνπ Paul Alfred Weiss347
«δηαηεξεί ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ νκνηφηεηα κε ηνλ εαπηφ ηνπ, ηφζν απφ ηε κηα ζηηγκή
ζηελ άιιε, φζν θαη ζε ζχγθξηζε κε ηα άιια γεηηνληθά ηνπ θχηηαξα, ελψ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ελαιιάζζνληαη δηαξθψο ηα κφξηα, ηα καθξνκφξηα, ηα νξγαλίδηα θαη φια ηα
άιια ζπζηαηηθά ηνπ». Σν ίδην αθξηβψο ηζρχεη θαη γηα ηνπο αλζξψπηλνπο νξγαληζκνχο. Μέζα ζε ιίγν ρξφλν, αληηθαζηζηνχκε φια ηα θχηηαξα ηνπ ζψκαηφο καο, εθηφο,
απφ εθείλα ηνπ εγθεθάινπ, θαη φκσο δελ ζπλαληάκε θακία δπζθνιία λα αλαγλσξίζνπκε ηνπο θίινπο πνπ έρνπκε λα δνχκε πνιχ θαηξφ. Απηή ινηπφλ είλαη ε δπλακηθή
ζηαζεξφηεηα ησλ νξγαλσκέλσλ ζπζηεκάησλ.
Ζ ζχγρξνλε επηζηήκε παξαδέρεηαη φηη φλησο ππάξρνπλ δηαζπκπαληθνί λφκνη (ηεο
Φπζηθήο θαη ηεο Υεκείαο) πνπ δηέπνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ βηνινγηθψλ νξγαληζκψλ θαη κνξθψλ αληίζηνηρα.
4.18.2 Απηφ-νξγαλσηηθή θξηζηκφηεηα
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Ο φξνο ηεο Απηφ-νξγαλσηηθήο Κξηζηκφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ Φπζηθή γηα λα
πεξηγξάςεη ηα δπλακηθά ζπζηήκαηα (ζπζηήκαηα πνπ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο κεηαβάιιεηαη κε ηνλ ρξφλν) ηα νπνία έρνπλ έλα θξίζηκν ζεκείν ζαλ ειθπζηή (ηα θξίζηκα ζεκεία απνηεινχλ ζεκεία πνηνηηθήο αιιαγήο ηελ ζπκπεξηθνξάο ελφο δπλακηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο ειθπζηήξαο απνηειεί απηφ πνπ απφ νπνηεζδήπνηε αξρηθέο ζπλζήθεο ην
ζχζηεκα πάληα ζα ζπλαληάεη απηφ ην ζεκείν θαη ζα αιιάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ
θαη ζα παξακείλεη ζε εθείλε ηελ ζπκπεξηθνξά).
Ζ καθξνζθνπηθή ζπκπεξηθνξά ζην θξίζηκν ζεκείν θαηά ηελ Αιιαγή Φάζεο (π.ρ. ε
κεηαηξνπή ελφο πγξνχ ζε πάγν) παξνπζηάδεη κηα ρψξν-ρξνληθή νκνηφηεηα ζε θάζε
ηνπ θιίκαθα, δει. ε ζπκπεξηθνξά είλαη ίδηα ζε κνξηαθφ αιιά θαη καθξνζθνπηθφ επίπεδν (ην ζχζηεκα αιιάδεη ζε φια ηνπ ηα επίπεδα κε ηνλ ίδην ηξφπν κέζσ ελφο πεξίεξγνπ «ζπληνληζκνχ»)! Απηφ ζπκβαίλεη ζπλήζσο φηαλ νη παξάκεηξνη ηνπ ζπζηήκαηνο αιιάμνπλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ην ζχζηεκα λα «βξεη» ην θξίζηκν
ζεκείν.
Ζ Απηφ-νξγαλσηηθή Κξηζηκφηεηα πξνηείλεη φηη ην ζχζηεκα ζα απηνεμειίρζεί κφλν
ηνπ θαη ζα «βξεη» ην ζίγνπξα ην θξίζηκν ζεκείν, ρσξίο εμσηεξηθή παξεκβνιή θαη
ζεσξείηαη ζαλ κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζεσξίεο ζηελ ζχγρξνλε θπζηθή θαη ζηα
ζπλαθή πεδία, ηδηαίηεξα απηά πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πνιππινθφηεηα. Καηά ην
δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα νη καζεκαηηθνί αλαθάιπςαλ φηη κέζσ απιψλ ηνπηθψλ
αιιειεπηδξάζεσλ κπνξνχκε λα έρνπκε δεκηνπξγία εμαηξεηηθά πνιχπινθσλ κνξθψλ
θαη δνκψλ. ηελ δεθαεηία ηνπ 80 έλαο καζεκαηηθφο ζηα εξγαζηήξηα ηεο ΗΒΜ, ν Benoit Mandelbrot , αλαθάιπςε ηα πεξίθεκα fractals348 (θιαζκαηνγελλε ζχλνια) ηα
νπνία εηζήγαγαλ ηελ έλλνηα ηεο απηφ-νκνηνκνξθίαο ζε φιεο ηηο θιίκαθεο. Σελ πξνεγνχκελε δεθαεηία νη θπζηθνί αζρνιήζεθαλ κε ηηο αιιαγέο θάζεο εληφπηζαλ απηφνκνηφκνξθα θαηλφκελα ζαλ ηα fractals θαη ηνπο power laws (ζηαηηζηηθνί λφκνη). φηη
εκθαλίδνληαη ζηα θξίζηκα ζεκεία αλάκεζα ζηηο αιιαγέο θάζεο (ζηηο αιιαγέο ηηο πνηνηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπζηεκάησλ).
Σν κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ κπνξεί λα νπηηθνπνηεζεί πνιχ εχθνια σο έλα ζσξφ
άκκνπ ζηνλ νπνίν πξνζζέηνπκε ζηγά-ζηγά θφθθνπο άκκνπ. ηαλ ε ηνπηθή ζπγθέληξσζε ηεο άκκνπ πεξάζεη κηα θξίζηκε ηηκή έρνπκε ηελ θαηάξξεπζε ηεο «πιαγηάο»
ζε εθείλν ην ζεκείν θαη ηελ παξαγσγή ακκνζηνηβάδαο. Σν ίδην θαηλφκελν εληνπίζηεθε θαη πεηξακαηηθά (ην πείξακα ηνπ ξηδφινθνπ ηνπ ζιν).
κσο ε απηφ-νξγαλσηηθή θξηζηκφηεηα είλαη κηα θνηλή πξαγκαηηθφηεηα θαη απνηειεί
κηα πνιχ ζπρλή ηερληθή ηεο θχζεο γηα ηελ παξαγσγή πνιχπινθσλ θαηλνκέλσλ349.
Δθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο έρνπκε ζηελ βηνινγηθή εμέιημε.
Ο κεραληζκφο απηφο κε ηνλ νπνίν ηα πνιχπινθα ζπζηήκαηα δηαηεξνχληαη ζε απηή ηε
ζηελή πεξηνρή νλνκάζηεθε απφ ηνλ Per Bak σο απηφ-νξγαλσηηθή θξηζηκφηεηα350 .
Ο κεραληζκφο απηφο δίλεη ζην ζχζηεκα ηελ δπλαηφηεηα λα εμειηρζεί κέρξη λα θηάζεη
ζε έλα θξίζηκν ζεκείν, ζην νπνίν ζα δηαηεξεζεί. Αλ ππνζέζνπκε φηη ην ζχζηεκα
κπνξεί λα κεηαιιαρζεί, ηφηε ε κεηάιιαμε κπνξεί λα ην νδεγήζεη είηε ζε πην ζηαηηθέο
δηακνξθψζεηο, ή ζε πην επκεηάβιεηεο (κεγαιχηεξνο ή κηθξφηεξνο ρψξνο θαηαζηάζεσλ, έλαο θαηλνχξγηνο ειθπζηήξαο). ηελ πεξίπησζε πνπ κία ζπγθεθξηκέλε δπλακηθή
δνκή είλαη ε βέιηηζηε γηα ην ζχζηεκα θαη ε ηξέρνπζα δηακφξθσζε είλαη πνιχ ζηαηηθή, ηφηε ε πην επκεηάβιεηε δηακφξθσζε ζα είλαη πην επηηπρή. Αληηζέησο, εάλ ην
ζχζηεκα είλαη πνιχ επκεηάβιεην, ηφηε ζα επηιεγεί ε πην ζηαηηθή κεηάιιαμε. Με απ-
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ηφ ηνλ ηξφπν, ην ζχζηεκα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί θαη πξνο ηηο δχν δηεπζχλζεηο,
ζπγθιίλνληαο κε ηα βέιηηζηα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά.
4.18.3 Απηφ-αλαλέσζε
Ζ απηφ-αλαλέσζε απνηειεί νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ησλ απηφ-νξγαλσκέλσλ ζπζηεκάησλ. Δλψ κηα κεραλή έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα λα παξάγεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή λα εθηειέζεη θάπνην θαζνξηζκέλν απφ ηνλ ζρεδηαζηή ηεο έξγν, έλαο νξγαληζκφο
απνβιέπεη πξψηα απ' φια ζηελ αλαλέσζε ηνπ εαπηνχ ηνπ: ηα θχηηαξα δηαζπψληαη
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο δνκέο, ελψ ηζηνί θαη φξγαλα αληηθαζηζηνχλ ηα
θχηηαξά ηνπο ζε ζπλερείο αλαθπθιψζεηο. Έηζη, ην πάγθξεαο αληηθαζηζηά ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ ηα θχηηαξά ηνπ θάζε εηθνζηηέζζεξηο ψξεο, Σν ζηνκάρη αιιάδεη ηα
θχηηαξα ησλ γξακκηθψλ κπψλσλ θάζε ηξεηο κέξεο. Σα ιεπθά αηκνζθαίξηα ζην αίκα
καο ελαιιάζζνληαη θάζε δέθα κέξεο. ελψ ηα 98% ησλ πξσηετλψλ πνπ πεξηέρνληαη
ζηνλ εγθέθαιν αλαθπθιψλνληαη ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν απφ έλαλ κήλα351.
Πέξα απφ ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ ηάζεσλ ηεο απηνδηεθδίθεζεο θαη ηεο ελζσκάησζεο, πνπ παξαηεξείηαη ζε φια ηα επίπεδα ησλ ζηξσκαηηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο
θχζεο, ππάξρεη θη έλα άιιν δεπγάξη ζπκπιεξσκαηηθψλ δπλακηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ απηφ-νξγάλσζε.
Σν έλα απφ απηά, πνπ ζε γεληθέο γξακκέο ζα κπνξνχζε λα νλνκαζηεί «ηάζε απηνζπληήξεζεο», πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο απηναλαλέσζεο ηεο ζεξαπείαο, ηεο
νκνηφζηαζεο θαη ηεο πξνζαξκνγήο.
Σν άιιν, πνπ εθδειψλεηαη ζαλ αληηηηζέκελε αιιά ζπκπιεξσκαηηθή ηάζε, πεξηιακβάλεη ηελ «απηφ-κεηακφξθσζε» θαη ηελ «απηφ-ππέξβαζε», έλα θαηλφκελν δειαδή
πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο ηε κάζεζεο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο εμέιημεο. Οη
δσληαλνί νξγαληζκνί δηαζέηνπλ έλα έκθπην δπλακηθφ πνπ ηνπο νδεγεί ζην μεπέξαζκα
ηνπ εαπηνχ ηνπο, ζηε δεκηνπξγία λέσλ δνκψλ θαη λέσλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο. Απηφο ν δεκηνπξγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηνλ λεσηεξηζκφ, πνπ δηαρξνληθά εθδειψλεηαη ζαλ κηα ηαθηηθή εμέιημε ηεο πνιππινθφηεηαο, θαίλεηαη πσο είλαη κηα ζεκειηψδεο ηδηφηεηα ηεο δσήο, έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκπαληνο, πνπ - γηα ηελ ψξα
ηνπιάρηζηνλ- δελ ππφθεηηαη ζε επξχηεξεο εξκελείεο. Παξ' φια απηά, κπνξνχκε λα
δηεξεπλήζνπκε ηε δπλακηθή θαη ηνπο κεραληζκνχο ηεο απηφ-ππέξβαζεο ζηελ εμέιημε
ησλ αηφκσλ, ησλ εηδψλ, ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ησλ θνηλσληψλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ.
Οη δχν ζπκπιεξσκαηηθέο ηάζεηο ησλ απηφ-νξγαλσκέλσλ ζπζηεκάησλ βξίζθνληαη ζε
κηα δηαξθή δπλακηθή αιιεινπρία θαη ζπκβάιινπλ εμίζνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμειηθηηθήο πξνζαξκνγήο. Καηά ζπλέπεηα, γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ καο ρξεηάδνληαη δχν ζπκπιεξσκαηηθέο πεξηγξαθέο. Ζ κία ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη πνιιέο απφ ηηο έλλνηεο ηεο λεν-δαξβηληθήο ζεσξίαο, φπσο ε κεηαιιαγή,
ε δνκή ηνπ DΝΑ θαη νη κεραληζκνί ηεο αλαπαξαγσγήο θαη ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο. Ζ
άιιε δελ ζα πξέπεη λα αζρνιεζεί κε ηνπο γελεηηθνχο κεραληζκνχο, αιιά κε ηε βαζχηεξε δπλακηθή ηεο εμέιημεο, πνπ ην βαζηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δελ είλαη ε πξνζαξκνγή αιιά ε δεκηνπξγηθφηεηα. Αλ ε πξνζαξκνγή απνηεινχζε απφ κφλε ηεο ηνλ
ππξήλα ηεο εμέιημεο, ζα ήηαλ δχζθνιν λα εμεγήζνπκε πψο θαηάθεξε ε δσή θαη εμειίρζεθε πέξα απφ ηα γαιαδνπξάζηλα θχθηα. Πξάγκαηη, ηα θχθηα είλαη ηέιεηα πξν-
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ζαξκνζκέλα ζην πεξηβάιινλ ηνπο. Πνιιαπιαζηάδνληαη αλελφριεηα θαη επηβηψλνπλ
εδψ θαη δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα.
Ζ δεκηνπξγηθή εμέιημε ηεο δσήο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαξθψο απμαλφκελεο πνιππινθφηεηαο παξέκεηλε άιπην αίληγκα επί έλαλ θαη πιένλ αηψλα κεηά ηνλ Γαξβίλν.
4.18.4 Δίδε Απηφ-Οξγάλσζεο
Έλα ζχζηεκα κπνξεί λα απηφ-νξγαλψλεηαη ππφ δχν εληειψο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο.
Ο πξψηνο θαη απινχζηεξνο ηξφπνο απηφ-νξγάλσζεο, αλαθέξεηαη ζηα ζπζηήκαηα πνπ
μεθηλνχλ κε ηα ζηνηρεία ηνπο ρσξηζηά (ε ζπκπεξηθνξά θάζε ζηνηρείνπ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα ππφινηπα), αιιά ζηελ ζπλέρεηα δξνπλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ ζπλδέζεηο δηαθφξσλ κνξθψλ. Απηά ηα ζπζηήκαηα είλαη απηφ-νξγαλσκέλα,
κε ηελ έλλνηα φηη αιιάδνπλ απφ ζπζηήκαηα κε δηαρσξηζκέλα ζηνηρεία, ζε ζπζηήκαηα
κε ελσκέλα (ζπλδεδεκέλα) ζηνηρεία. Γηα παξάδεηγκα, ην λεπξηθφ ζχζηεκα ελφο εκβξχνπ, φπνπ ζηελ αξρή δελ ππάξρεη ζρεδφλ θακία ζρέζε κεηαμχ ησλ θπηηάξσλ, ελψ
ζηελ ζπλέρεηα ζπλδένληαη θαη δηαθνξνπνηνχληαη ζρεκαηίδνληαο δελδξίηεο θηι.
Σα ζπζηήκαηα απηά ζα κπνξνχζαλ λα νλνκάδνληαη σο απηφ-ζπλδεφκελα, αθνχ ε αιιαγή ηνπο (απφ ηελ αλεμαξηεζία ζηελ εμάξηεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο) εθθξάδεηαη κέζσ κνξθψλ ζχλδεζεο.
Χζηφζν, απηφ-νξγάλσζε κπνξεί λα ζεκαίλεη θαη κεηάβαζε απφ κία θαθή κνξθή νξγάλσζεο ζε κία θαιή. Απηή ε πεξίπησζε παξνπζηάδεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ, γηαηί
ην ζχζηεκα αιιάδεη απφ κφλν ηνπ ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηνπ, απφ κε επηζπκεηή
ζε επηζπκεηή.
Απηνχ ηνπ είδνπο ηα ζπζηήκαηα ζα κειεηήζνπκε ζηελ ζπλέρεηα, αθνχ πξψηα επηθεληξσζνχκε ζε θάπνηεο πνιχ βαζηθέο έλλνηεο θαη αξρέο.
4.18.5 Έλλνηεο θαη Αξρέο ηεο Απηφ-Οξγάλσζεο
Ζ έλλνηα ηεο κε-γξακκηθφηεηαο
Οη φξνη «γξακκηθφ» θαη «κε γξακκηθφ» ζπλήζσο γίλνληαη ζπλψλπκνη ηνπ απινχ θαη
ηνπ δχζθνινπ αληίζηνηρα. Ζ γξακκηθφηεηα είλαη κία ηδηφηεηα ησλ «ίζησλ» γξακκψλ,
ησλ απιψλ αλαινγηψλ, ηεο εχθνιεο πξφβιεςεο θαη ηεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο.
Αληηζέησο, ε κε γξακκηθφηεηα βξίζθεη εθαξκνγή ζηα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ απξφβιεπηε ζπκπεξηθνξά, πνπ έρνπλ κφλν πξνζεγγηζηηθέο ιχζεηο θαη δελ αθνινπζνχλ ηα
αλακελφκελα πξφηππα.
Ζ κνξθή ηνπ αλζξψπηλνπ ιφγνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ γξακκηθφηεηα ησλ ιεθηηθψλ
εθθξάζεσλ. Έηζη, ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη γξακκηθέο αθνινπζίεο ζπκβφισλ. Απηή ε εμεηδίθεπζε ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο νδήγεζε ζηελ
δεκηνπξγία ηεο γξακκηθήο, ζπκβνιηθήο καζεκαηηθήο γιψζζαο, ε νπνία απνηέιεζε
ηελ βάζε ηεο επηζηήκεο ησλ καζεκαηηθψλ, αιιά θαη ησλ καζεκαηηθψλ ζεσξηψλ ηεο
θπζηθήο (απφ ηνλ Νεχησλα, σο ηελ θβαληνκεραληθή). Ζ χπαξμε ηεο γξακκηθφηεηαο
ζηηο αλαιχζεηο ησλ θαηλνκέλσλ ζεκαίλεη φηη ηα απνηειέζκαηα είλαη αλάινγα ησλ
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αηηηψλ πνπ ηα πξνθάιεζαλ. πλεπψο, ζηελ θιαζζηθή, γξακκηθή θαη αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ηεο επηζηήκεο, αλ θάπνηνο θισηζήζεη κία κπάια κε ηελ δηπιάζηα δχλακε,
απηή ζα δηαλχζεη ηελ δηπιάζηα απφζηαζε.
Ζ πξαγκαηηθφηεηα φκσο είλαη δηαθνξεηηθή. Αο πάξνπκε φκσο έλα απιφ παξάδεηγκα
γηα λα θαηαιάβνπκε ην γηαηί. Αο ππνζέζνπκε φηη έρνπκε έλα αέξην ζε κία ζηαζεξή
ζεξκνθξαζία θαη πίεζε. Σν αέξην πεξηέρεη άηνκα πνπ ζπγθξνχνληαη ειαζηηθά κεηαμχ
ηνπο (δελ ράλεηαη θαλέλα πνζφ ελέξγεηαο ππφ κνξθή ζεξκφηεηαο). Γηα πφζν ρξνληθφ
δηάζηεκα κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε ηηο ηξνρηέο ησλ κνξίσλ (ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ
ηδαληθφηεξν ππνινγηζηή;). ηελ πξάμε κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηηο ηξνρηέο ειάρηζησλ κνξίσλ γηα έλα κηθξφ πνζνζηφ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα είλαη
κε-γξακκηθφ, φπσο φια ηα πξαγκαηηθά ζπζηήκαηα.
Δπηπιένλ, είδακε φηη ε επηζηήκε ησλ πζηεκάησλ κειεηά ηα ζπζηήκαηα πνπ δηέπνληαη απφ ην θαηλφκελν ηεο απηφ-αλαθνξάο, φπνπ ην απνηέιεζκα ηξνθνδνηεί ηελ αηηία.
ηα ζπζηήκαηα απηά δεκηνπξγνχληαη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο αλαηξνθνδνηήζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα κνληεινπνηεζνχλ κφλν κε ηελ ρξήζε κε-γξακκηθψλ (non-linear)
εμηζψζεσλ.
Οη κε-γξακκηθέο εμηζψζεηο δελ παξνπζηάδνπλ ηηο απιέο πξνζζεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ
γξακκηθψλ, φπνπ γεληθέο ιχζεηο κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζζνχλ κε εχθνιν ηξφπν. ηαλ νη ξπζκνί κεηαβνιήο ησλ κεηαβιεηψλ (ε έζησ θαη κίαο) ελφο ζπζηήκαηνο εθθξάδνληαη κέζσ κε-γξακκηθψλ εμηζψζεσλ, δελ ππάξρεη γεληθφο ηξφπνο ιχζεο.
4.19 Βαζηθέο αξρέο ησλ απηφ-νξγαλσκέλσλ ζπζηεκάησλ
4.19.1 Ζ Αξρή ηεο Δπηιεθηηθήο Γηαηήξεζεο
Έλα ζχζηεκα παξνπζηάδεη ζηαζεξφηεηα φηαλ δελ ππφθεηηαη εχθνια ζε κεηαβνιέο.
Δπνκέλσο, ε αζηάζεηα νξίδεηαη σο ε ηάζε ελφο ζπζηήκαηνο λα εμαθαληζηεί ή λα αληηθαηαζηαζεί απφ άιιεο δηακνξθψζεηο, ζηαζεξέο ή κε352.
Ζ αξρή ηεο επηιεθηηθήο δηαηήξεζεο θάλεη κία θαλεξή δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ζηαζεξψλ
δηακνξθψζεσλ θαη απηψλ πνπ βξίζθνληαη ππφ κεηαβνιή. Ζ δηάθξηζε έρεη βαζηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε, αλάινγν απηνχ ηεο άξλεζεο ζηελ ινγηθή. πσο ρσξίο ηελ έλλνηα
ηεο άξλεζεο δελ ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε έλα ζχζηεκα, έηζη, ρσξίο ηελ έλλνηα ηεο
αζηάζεηαο/επζηάζεηαο δελ ζα κπνξνχζακε λα πεξηγξάςνπκε ηελ εμέιημε.
Δπεηδή νη πεξηζζφηεξεο δηακνξθψζεηο δελ είλαη απφιπηα ζηαζεξέο, αιιά νχηε απφιπηα κεηαβαιιφκελεο, ε αξρή ηεο επηιεθηηθήο δηαηήξεζεο ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί
σο εμήο:
Οη πεξηζζφηεξν ζηαζεξέο δηακνξθψζεηο εμαθαλίδνληαη πνιχ πην δχζθνια απφ ηηο ιηγφηεξν ζηαζεξέο.
4.19.2 Ζ Αξρή ηεο Απηφ-θαηαιπηηθήο Αλάπηπμεο
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Οη ζηαζεξέο δηακνξθψζεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ εκθάληζε φκνησλ δηακνξθψζεσλ
κε απηέο, δηαξθψο ζα πιεζαίλνπλ.
Ζ αξρή απηή ζπκπιεξψλεη ηελ αξρή ηεο επηιεθηηθήο δηαηήξεζεο. Δλψ ε ηειεπηαία
εθθξάδεη ηελ ζπληεξεηηθή πιεπξά ηεο εμέιημεο, ηεο δηαηήξεζεο ή ηεο επηβίσζεο, ε
αξρή ηεο απην-θαηαιπηηθήο αλάπηπμεο εθθξάδεη ηελ πξννδεπηηθή πιεπξά ηεο αχμεζεο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο επέθηαζεο.
Ζ απην-θαηαιπηηθή αλάπηπμε πεξηγξάθεη θαηλφκελα βηνινγηθήο αλαπαξαγσγήο, φζν
θαη ηελ ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε ή ηε κε-γξακκηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο πεξηζζφηεξεο αλφξγαλεο δηεξγαζίεο απηφ-νξγάλσζεο, φπσο ε αλάπηπμε ηνπ θξπζηάιινπ.
Ζ αξρή ππνζηεξίδεη φηη αξθεί κία δηακφξθσζε λα είλαη ζηαζεξή θαη θαηά έλα κέξνο
απην-θαηαιπηηθή, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εκθαλίζεη κία εθξεθηηθή αλάπηπμε.
4.19.3 Σν Θεξκνδπλακηθφ Παξάδνμν
Ζ απζφξκεηε αλάδπζε λέσλ δνκψλ είλαη έλα θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη δηαξθψο
ηφζν ζηελ θχζε φζν θαη ζηα αληίζηνηρα επηζηεκνληθά εξγαζηήξηα. Ζ απηφ-νξγάλσζε
έρεη σο ραξαθηεξηζηηθφ ηελ εκθάληζε δνκψλ ή πξνηχπσλ ρσξίο ηελ κεζνιάβεζε ελφο εμσηεξηθνχ παξάγνληα. Απηφ ην θαηλφκελν έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ θιαζζηθφ
κεραληζηηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη εμήγεζεο ησλ θαηλνκέλσλ. Αλ έλα ζχζηεκα (έλα άλζνο, έλα θηίξην, έλα ξνιφη) εκθαλίδεη κνξθέο νξγάλσζεο, ηφηε δηαηζζαλφκαζηε φηη
θάπνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ. Ζ δηαίζζεζή καο ηζρπξνπνηείηαη κε
ηνλ δεχηεξν λφκν ηεο ζεξκνδπλακηθήο βάζεη ηνπ νπνίνπ, εάλ έλα ζχζηεκα αθεζεί
ειεχζεξν ε εληξνπία ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ε αηαμία ηνπ ζα απμεζεί.
πλεπψο, ην πξψην βήκα γηα ηελ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο απηφ-νξγάλσζεο είλαη
ν ζπκβηβαζκφο ηεο κε ηηο αξρέο ηεο ζεξκνδπλακηθήο.
ηελ πεξίπησζε ηνπ απινχ θαηλνκέλνπ ηεο θξπζηαιινπνίεζεο (αλάινγε ηεο καγλήηηζεο) ν ζπκβηβαζκφο είλαη εχθνινο. Σα ηπραίσο θηλνχκελα κφξηα πνπ ζηαζεξνπνηνχληαη κέζα ζηηο θξπζηαιιηθέο δνκέο δηνρεηεχνπλ ηελ ελέξγεηα ηεο θίλεζήο ηνπο ζην
πγξφ πνπ δηαιχζεθαλ. Έηζη, ε κείσζε ζηελ εληξνπία ηνπ θξπζηάιινπ αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ αχμεζε ηεο εληξνπίαο ηνπ πγξνχ. πλνιηθά, ε εληξνπία απμάλεηαη.
ηελ πεξίπησζε ησλ απηφ-νξγαλσκέλσλ ζπζηεκάησλ πνπ δελ θηάλνπλ ζε ηζνξξνπία,
ν απαηηνχκελνο ζπκβηβαζκφο δελ είλαη ηφζν πξνθαλήο. Έηζη, ζρεκαηηζκνί φπσο νη
πεξηζηξνθέο ηνπ Benard θαη πνιιά άιια θαηλφκελα πνπ παξνπζηάδνπλ δπλακηθή απηφ-νξγάλσζε εκθαλίδνληαη κφλν ζε αλνηρηά ζπζηήκαηα, φπνπ φπσο έρνπκε δεη, ε ελέξγεηα θαη/ή ε χιε δηέξρνληαη (εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη) κέζα απφ απηά. Απηά ηα
ζπζηήκαηα νλνκάζηεθαλ απφ ηνλ βξαβεπκέλν κε βξαβείν Νφκπει, Ilya Prigogine, σο
δηαζθνξπίδνπζεο δνκέο (dissipative structures). Σα ζπζηήκαηα απηά παξάγνπλ δηαξθψο εληξνπία, ηελ νπνία δηαζθνξπίδνπλ εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο. Με απηφ ηνλ ηξφπν
ην ζχζηεκα θαηαθέξλεη λα απμήζεη ηελ νξγάλσζή ηνπ ζε βάξνο ηεο ηάμεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο απαηηνχκελνο ζπκβηβαζκφο κε ηνλ δεχηεξν λφκν ηεο ζεξκνδπλακηθήο
γίλεηαη κέζσ ηεο εμαγσγήο εληξνπίαο.
Σα πην θαλεξά παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζπζηεκάησλ είλαη νη δσληαλνί νξγαληζκνί. Σα
θπηά θαη ηα δψα, εηζάγνπλ ελέξγεηα θαη χιε ππφ κνξθή ρακειήο εληξνπίαο (θσο θαη
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ηξνθή) θαη ηελ εμάγνπλ ππφ ηελ κνξθή πςειήο εληξνπίαο (αθαζαξζίεο). Απηφ ηνπο
επηηξέπεη λα κεηψζνπλ ηελ εζσηεξηθή ηνπ εληξνπία, εμνπδεηεξψλνληαο ηελ ππνβάζκηζε πνπ πξνυπνζέηεη ν δεχηεξνο λφκνο ηεο ζεξκνδπλακηθήο.
4.19.4 Ζ Αξρή ησλ Αζχκκεηξσλ Μεηαβάζεσλ: εληξνπία θαη ελέξγεηα
Ζ κεηάβαζε απφ κία αζηαζή δηακφξθσζε ζε κία ζηαζεξή είλαη πηζαλή, αιιά ην αληίζεην είλαη απίζαλν.
Ζ αχμεζε ζηελ νξγάλσζε ελφο ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ππνινγηζηεί αληηθεηκεληθφηεξα
σο ε κείσζε ηεο ζηαηηζηηθήο εληξνπίαο απηνχ. Απηφ ζπλεπάγεηαη κία αχμεζε ηεο
πιενλάδνπζαο πιεξνθνξίαο ή ηνπ πεξηνξηζκνχ. λησο, κεηά απφ ηελ δηεξγαζία ηεο
απηφ-νξγάλσζεο, ππάξρεη κηθξφηεξε ακθηβνιία γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε αξρή εθθξάδεη ηελ ζεκειηψδε αζπκκεηξία ηεο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο: ε κία θαηεχζπλζε κεηαβνιψλ (απφ αζηαζήο ζε ζηαζεξέο θαηαζηάζεηο) είλαη πην
πηζαλή απφ ηελ αληίζεηε.
Μία παξφκνηα αξρή πξνηάζεθε απφ ηνλ [Ashby, 1962], φπνπ αλαθέξεη ηα εμήο: Αξρίδνπκε κε ην γεγνλφο φηη ηα ζπζηήκαηα ηείλνπλ πξνο ηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο. Οη
πεξηζζφηεξεο θαηαζηάζεηο ελφο ζπζηήκαηνο είλαη αζηαζείο353. Έηζη, πεγαίλνληαο απφ
νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ζε απηή ηεο ηζνξξνπίαο, ην ζχζηεκα θηλείηαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ θαηαζηάζεσλ ζε έλαλ κηθξφηεξν. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, εθηειεί κία επηινγή αθνχ απνξξίπηεη θάπνηεο θαηαζηάζεηο θαη δηαηεξεί θάπνηεο άιιεο.
Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ κπνξεί ην ζχζηεκα λα επηιέμεη, ζπλεπάγεηαη ηελ κείσζε ηεο πνηθηιίαο V ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ζηαηηζηηθήο εληξνπίαο
ηνπ. Γηα ηνλ Ashby, είλαη ε αχμεζε ηεο αξλεηηθήο εληξνπίαο354 ή ηεο νξγάλσζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο πνπ νξίδεηαη σο απηφ-νξγάλσζε355.
ην ίδην απνηέιεζκα θαηαιήγνπκε εάλ αλαθεξζνχκε ζηνλ ζεξκνδπλακηθφ νξηζκφ ηεο
εληξνπίαο (ελέξγεηα θαη ζεξκφηεηα). Ζ ελέξγεηα νξίδεηαη σο ε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο
έξγνπ, δειαδή, δεκηνπξγία κεηαβνιψλ. πλεπψο, ε ελέξγεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο
ελδερφκελε κεηαβνιή. Μία ζηαζεξή δηακφξθσζε δελ πθίζηαηαη κεηαβνιέο. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηξαθεί, ζα ρξεηαζηεί εμσηεξηθή ελέξγεηα. Έηζη, ε ζηαζεξφηεηα εμηζψλεηαη κε ηελ χπαξμε ειάρηζηεο πνζφηεηαο ελέξγεηαο.
Ο πξψηνο λφκνο ηεο ζεξκνδπλακηθήο νξίδεη φηη ε ελέξγεηα δηαηεξείηαη. Με ηελ πξψηε
καηηά, θαηαιήγνπκε φηη ε αξρή ησλ αζχκκεηξσλ κεηαβάζεσλ δελ κπνξεί λα ηζρχεη,
εθφζνλ πξνυπνζέηεη ηελ κεηάβαζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ κία αζηαζή (πςειή ελέξγεηα) ζε κία ζηαζεξή (ρακειή ελέξγεηα) δηακφξθσζε. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε ελέξγεηα
δηαηεξείηαη, κία αζηαζή δηακφξθσζε κπνξεί λα ζπλερηζηεί κε κία άιιε επίζεο αζηαζή. Απηφ ζπκβαίλεη ζηελ θιαζζηθή κεραληθή, φπνπ ε εμέιημε είλαη κεηαθιεηή, δειαδή ζπκκεηξηθή.
Ο ζπλδπαζκφο ηεο δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ αζχκκεηξσλ κεηαβάζεσλ πξνυπνζέηεη φηη ην ζχζηεκα ζα ζπλερίζεη λα δηαζθνξπίδεη ελέξγεηα ή ζεξκφηεηα πξνθεηκέλνπ λα θηλεζεί πξνο πην ζηαζεξέο θαηαζηάζεηο. ηελ πεξίπησζε ελφο αλνηθηνχ
ζπζηήκαηνο, φπνπ θαηλνχξγηα ελέξγεηα δηαξθψο πξνζηίζεηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ ρακειφηεξνπ επηπέδνπ ελέξγεηαο δελ είλαη εθηθηή. Έηζη, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ην
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ζχζηεκα ζα ηείλεη πξνο ηελ κέγηζηε δπλαηή απνβνιή ηεο εηζεξρφκελεο ελέξγεηαο,
αθνχ κφλν ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη κεγάιεο νη πηζαλφηεηεο γηα θαηλνχξγηεο κεηαβνιέο.
4.20 Ζ ζεκαζία ηνπ ζρεδίνπ
Ζ πξφνδνο ζηελ γλψζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ, ην 1970, ήηαλ ε
αλάδπζε κηα λέαο παλίζρπξεο έλλνηαο, ηεο απηφ-νξγάλσζεο, πνπ είρε ζπδεηεζεί απφ
ηνπο θπβεξλεηηθνχο αιιά δελ είρε αλαπηπρζεί356.
Γηα λα θαηαιάβνπκε ην θαηλφκελν ηεο απηφ-νξγάλσζεο πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ ην
ζρέδην ηεο νξγάλσζεο.
Ζ ηδέα ηνπ ζρεδίνπ ηεο νξγάλσζεο- κηα αλαπαξάζηαζε ησλ ζρέζεσλ ελφο δσληαλνχ
ζπζηήκαηνο- ήηαλ κηα ζεκαληηθή έλλνηα. Απφ ζπζηεκηθήο πιεπξάο ή θαηαλφεζε ηεο
δσήο αξρίδεη κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζρεδίνπ.
Ζ κειέηε ηεο χιεο μεθηλάεη κε ηελ εξψηεζε: απφ ηη είλαη θηηαγκέλν;
Ζ κειέηε ηνπ ζρήκαηνο κε ηελ εξψηεζε: πνην είλαη ην ζρέδην ηνπ;
Δίλαη δχν πνιχ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ είλαη ζε δηαξθή αληαγσληζκφ ε κηα κε
ηελ άιιε ζηελ επηζηεκνληθή θαη θηινζνθηθή καο παξάδνζε.
Σν θιεηδί γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ είλαη ε ζχλζεζε
δχν δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ε κειέηε ηεο δνκήο (ηεο χιεο) θαη ε κειέηε ηνπ
ζρήκαηνο (ηεο νξγαλσζηαθήο ππφζηαζεο). ηε κειέηε ηεο δνκήο κεηξάκε θαη δπγίδνπκε ηα πξάγκαηα. Ζ κειέηε ηνπ ζρήκαηνο, ηεο νξγαλσζηαθήο ππφζηαζεο, φκσο
δελ κπνξεί νχηε λα κεηξεζεί νχηε λα δπγηζηεί. Ζ θαηαλφεζε ηνχ ζρεδίνπ πξνυπνζέηεη
ηελ θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ.
4.21 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απηφ-νξγαλσκέλσλ ζπζηεκάησλ
4.21.1 Αλάδπζε πλνιηθήο Σάμεο Λφγσ Σνπηθψλ Αιιειεπηδξάζεσλ
Ζ ηνπηθφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο είλαη απφξξνηα ηεο ζπλέρεηαο
ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ, βάζεη ηεο νπνίαο ε κεηάδνζε ησλ παξαγφκελσλ επηδξάζεσλ κεηαμχ δχν κε-γεηηνληθψλ πεξηνρψλ πξνυπνζέηεη ηελ κεηάδνζή ηνπο ζε φιεο ηηο
ελδηάκεζεο πεξηνρέο. Καηά ηελ δηάξθεηα κεηάδνζεο ηεο δηεξγαζίαο ζην ελδηάκεζν
πεξηβάιινλ, νη ππάξρνπζεο δηαθπκάλζεηο ζα ηελ δηαηαξάμνπλ. Αλ ιάβνπκε ππφςε φηη
ζηελ αξρή ην ζχζηεκα βξηζθφηαλ ζε πιήξε αηαμία, κε φια ηα ζηνηρεία ηνπ λα ζπκπεξηθέξνληαη κε εληειψο ηπραίν ηξφπν, ηφηε θάζε κεηαδηδφκελε επίδξαζε ζα εμνπδεηεξψλεηαη απφ ηηο ππάξρνπζεο ελδηάκεζεο δηαθπκάλζεηο.
πλεπψο, ηα απνκαθξπζκέλα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη αλεμάξηεηα φηαλ απηφ
βξίζθεηαη ζηελ αξρηθά άηαθηε θαηάζηαζε. Έηζη, ε γλψζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ ζε κία πεξηνρή δελ ζπλεπάγεηαη θακία πιεξνθνξία γηα ηηο ππφινηπεο απνκαθ-

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

169

ξπζκέλεο πεξηνρέο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη θαηαζηάζεηο (δηακνξθψζεηο) ηνπ ζπζηήκαηνο έρνπλ κεδεληθή ζπζρέηηζε.
Ζ ζπζρέηηζε είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν κέηξεζεο ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ αηαμία ζηελ ηάμε.
Ζ ηνπηθφηεηα πξνυπνζέηεη ηελ ηζρπξή ζπζρέηηζε γεηηνληθψλ δηακνξθψζεσλ, ε νπνία
απνζβέλεη αλάινγα ηεο απφζηαζεο ησλ δηακνξθψζεσλ. Σν κήθνο ζπζρέηηζεο νξίδεηαη σο ε κέγηζηε απφζηαζε γηα ηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δηακνξθψζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο.
4.21.2 Καηαλεκεκέλνο Έιεγρνο
πρλά, ζεσξνχκε φηη έλα ζχζηεκα νθείιεη ηνλ πςειφ βαζκφ νξγάλσζήο ηνπ ζε θάπνηνλ εμσηεξηθφ ή εζσηεξηθφ πξάθηνξα, ν νπνίνο ζρεδηάδεη, ειέγρεη θαη νδεγεί ηελ
νξγάλσζε απηή.
Οη ελέξγεηεο ηνπ ζψκαηφο καο ζρεδηάδνληαη θαη ειέγρνληαη, θαηά έλα κεγάιν βαζκφ,
απφ ην κπαιφ καο. Ζ δξαζηεξηφηεηα ελφο θπηηάξνπ θαζνξίδεηαη απφ ην πξνζρέδην
(πξφγξακκα) πνπ είλαη απνζεθεπκέλν ζηα ρξσκνζψκαηά ηνπ.
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, αλ θαη ν πξάθηνξαο ειέγρνπ είλαη κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν
δηαρσξηζκφο ηνπ απφ ην ππφινηπν ζχζηεκα είλαη δπλαηφο.
Ο ειεγθηήο, είλαη έλα θπζηθά δηαρσξηζκέλν ππνζχζηεκα πνπ αζθεί κεγάιε επηξξνή
ζηα ππφινηπα ππνζπζηήκαηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν έιεγρνο είλαη θεληξηθφο.
Αληηζέησο, ζηα απηφ-νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα ν έιεγρνο είλαη θαηαλεκεκέλνο. ια ηα
κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλεηζθέξνπλ ην ίδην ζηελ ηειηθή δηάηαμε.
Αλ θαη ν θεληξηθφο έιεγρνο έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ θαηαλεκεκέλν (π.ρ. επηηξέπεη κεγαιχηεξε απηνλνκία θαη εμεηδίθεπζε ηνπ ειεγθηή), σζηφζν, ζε
θάπνην επίπεδν, πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη θαηαλεκεκέλα. Γηα παξάδεηγκα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζψκαηφο καο κπνξεί λα εμεγεζεί θαιχηεξα κέζσ ηεο κειέηεο ηνπ εγθεθάινπ, ιφγσ ηνπ φηη ν εγθέθαινο, κέζσ ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ειέγρεη ηελ θίλεζε
ησλ κπψλ. κσο, πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπκε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ, δελ
κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε ζηελ ζεσξία ηνπ «κπαινχ κέζα ζε κπαιφ» πνπ ειέγρεη ηηο
ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνδηέζηεξνπ κπαινχ. Απηφ είλαη ην γλσζηφ θηινζνθηθφ πξφβιεκα
ηνπ homunculus357 (αλζξσπάξην), δειαδή, ηεο χπαξμεο ελφο ππνζεηηθνχ «κηθξνχ αλζξψπνπ» πνπ παίξλεη φιεο ηηο απνθάζεηο ηνπ λνεηηθνχ καο ζπζηήκαηνο.
Κάζε είδνπο εμήγεζε θαηλνκέλσλ νξγάλσζεο, πνπ βαζίδεηαη ζε έλαλ μερσξηζηφ έιεγρν, ζρέδην, ή πξφγξακκα, πξέπεη λα εμεγεί ηελ πξνέιεπζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ.
Ο κφλνο ηξφπνο απνθπγήο ησλ άπεηξσλ παιηλδξνκήζεσλ ηνπ ηχπνπ (κπαιφ κέζα ζε
κπαιφ, κέζα ζε κπαιφ θηι.) είλαη ε ζεψξεζε ελφο κεραληζκνχ απηφ-νξγάλσζεο.
Ο εγθέθαινο είλαη έλα παξάδεηγκα ησλ παξαπάλσ. Ζ νξγάλσζή ηνπ θαηαλέκεηαη ζε
έλα δίθηπν απφ αιιειεπηδξαζηηθνχο λεπξψλεο. Αλ θαη νη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ
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έρνπλ δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο, θαλέλαο λεπξψλαο ή νκάδα λεπξψλσλ δελ έρεη ηνλ
ζπλνιηθφ έιεγρν. Σν γεγνλφο φηη κηθξέο (πεξηνξηζκέλεο) βιάβεο ηνπ εγθεθάινπ (ιφγσ ηξαπκαηηζκψλ, εγρεηξήζεσλ, ή θαξθίλνπ), ζπλήζσο, δελ ελνρινχλ ηελ ζπλνιηθή
ιεηηνπξγία ηνπ, είλαη έλα παξάδεηγκα ησλ παξαπάλσ.
4.21.3 Με-Γξακκηθφηεηα θαη Αλαηξνθνδφηεζε
Γηα λα κπνξέζεη έλα ζχζηεκα λα απηφ-νξγαλσζεί πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ βξφρνη
αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ.
Κάζε ζηνηρείν επεξεάδεη ηα ππφινηπα θαη απηά κε ηελ ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ην
πξψην. Κάζε κεηαβνιή ηνπ πξψηνπ ζηνηρείνπ αλαηξνθνδνηείηαη ζηα ππφινηπα ζηνηρεία κέρξη πνπ ην ηειεπηαίν ζηνηρείν αλαηξνθνδνηεί ην πξψην.
Μία δηεξγαζία απηφ-νξγάλσζεο μεθηλάεη κε κία θάζε ζεηηθψλ αλαηξνθνδνηήζεσλ,
φπνπ κία αξρηθή δηαθχκαλζε εληζρχεηαη θαη δηαδίδεηαη ηαρχηεξα θαηαιακβάλνληαο
φιν ην ζχζηεκα. ηαλ φια ηα ζηνηρεία επζπγξακκηζηνχλ κε ηελ δηακφξθσζε πνπ
δεκηνπξγείηαη απφ ηηο αξρηθέο δηαθπκάλζεηο, ε δηακφξθσζε παχεη λα επεθηείλεηαη.
ινη νη πφξνη ηεο έρνπλ εμαληιεζεί. ε απηφ ην ζεκείν ην ζχζηεκα έρεη θηάζεη ζε
κία θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο δελ είλαη εθηθηή, νη κφλεο δπλαηέο αιιαγέο κπνξνχλ λα γίλνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε κείσζεο ηεο θπξίαξρεο (παξνχζεο) δηακφξθσζεο. Μφιηο θάπνηα ζηνηρεία απνθιίλνπλ ηεο θπξίαξρεο δηακφξθσζεο, νη ίδηεο δπλάκεηο πνπ ηελ πξν-ελίζρπζαλ ζα
θαηαζηείινπλ ηηο απνθιίζεηο θέξλνληαο ην ζχζηεκα ζε ζηαζεξή θαηάζηαζε. Απηή
είλαη ε θάζε ησλ αξλεηηθψλ αλαηξνθνδνηήζεσλ.
4.21.4 Οξγαλσζηαθή θιεηζηφηεηα
Ζ ζπζρέηηζε ή ε ζπλνρή κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ ελφο ζπζηήκαηνο πνπ είλαη
απνηέιεζκα ηεο απηφ-νξγάλσζήο ηνπ, πξνζδηνξίδεη κία νκαιή δηακφξθσζε. Χζηφζν,
ε έιιεηςε αηαμίαο δελ ππνδειψλεη νξγάλσζε.
Έλα ζχζηεκα παξνπζηάδεη νξγάλσζε φηαλ είλαη νκαιά δηακνξθσκέλν κε ζθνπφ ηελ
εθπιήξσζε κίαο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο, πνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ απηφνξγαλσκέλσλ ζπζηεκάησλ είλαη ε δηαηήξεζε κίαο ζπγθεθξηκέλεο δηακφξθσζεο, παξά ηηο εμσηεξηθέο παξελνριήζεηο.
Απφ ηηο δηεξγαζίεο απηφ-νξγάλσζεο κπνξνχλ λα παξαρζνχλ κφλν νη δηακνξθψζεηο
πνπ κπνξνχλ λα απηφ-δηαηεξεζνχλ. Απηφ ην γεληθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ απηάξθεηαο
πνπ δηέπεη ηα ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα, κπνξεί λα γίλεη βαζχηεξα θαηαλνεηφ κέζα
απφ ηελ έλλνηα ηεο θιεηζηφηεηαο.
ηαλ κία αηηηψδε δηεξγαζία (ην ηξέρνλ γεγνλφο είλαη ε αηηία ηνπ επφκελνπ) ζηαζεξνπνηεζεί κέζσ ελφο βξφρνπ αξλεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο, είλαη αλεπεξέαζηε απφ ηπρφλ εμσηεξηθέο παξελνριήζεηο. Σν ζχζηεκα είλαη ηφηε ππεχζπλν γηα ηελ δηαηήξεζή
ηνπ θαη αλεμάξηεην απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ. Με άιια ιφγηα, είλαη θιεηζηφ ζε εμσηεξηθέο επηδξάζεηο. Αλ θαη ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη αληαιιαγή χιεο θαη ελέξγεηαο κεηαμχ ζπζηήκαηνο θαη πεξηβάιινληνο, ε νξγάλσζή θαζνξίδεηαη απφιπηα απφ ην εζσ-
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ηεξηθφ ηνπ πξψηνπ. Γεληθφηεξα, έλα ηέηνην ζχζηεκα είλαη ζεξκνδπλακηθά αλνηθηφ
θαη νξγαλσζηαθά θιεηζηφ.
Δπίζεο έλα απηφ-νξγαλσκέλν ζχζηεκα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε πιήζνο ζρεηηθά απηφλνκσλ, νξγαλσζηαθά θιεηζηψλ ππνζπζηεκάησλ, ηα νπνία ζα ζπλερίδνπλ λα αιιειεπηδξνχλ κε πην έκκεζνπο ηξφπνπο. Οη αιιειεπηδξάζεηο απηέο ζα ηείλνπλ λα ζηαζεξνπνηεζνχλ ζε απηάξθε «θιεηζηέο» δηακνξθψζεηο, θαζνξίδνληαο ηα ππνζπζηήκαηα
πςειφηεξσλ επηπέδσλ ηεο ηεξαξρίαο, ηα νπνία εκπεξηέρνπλ ηα πξσηαξρηθά ππνζπζηήκαηα σο ζηνηρεία ηνπο. Απηά ηα πςειφηεξνπ επηπέδνπ ζπζηήκαηα, ζα αιιειεπηδξνχλ κέρξη λα θηάζνπλ ζε έλα θιεηζηφ ηχπν αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ζα νξίδεη κε ηελ
ζεηξά ηνπ έλα ζχζηεκα αθφκε πςειφηεξεο ηάμεο.
Έηζη εμεγείηαη ε ηεξαξρηθή αξρηηεθηνληθή ησλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ, ζε θάζε
επίπεδν ησλ νπνίσλ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ζρεηηθά απηφλνκεο, θιεηζηέο νξγαλψζεηο.
Γηα παξάδεηγκα, έλα θχηηαξν είλαη έλα νξγαλσζηαθά θιεηζηφ ζχζηεκα, πνπ πεξηιακβάλεη έλα πνιχπινθν δίθηπν αιιειεπηδξαζηηθψλ ρεκηθψλ θχθισλ κέζα ζε κία κεκβξάλε πνπ ην πξνζηαηεχεη απφ εμσηεξηθέο παξελνριήζεηο.
Χζηφζν, ηα θχηηαξα είλαη νξγαλσκέλα ζε ηζηνχο θηηάρλνληαο έλαλ πνιπθπηηαξηθφ
νξγαληζκφ. Οη νξγαληζκνί απηνί ζπλδένληαη κέζσ πνιιαπιψλ ηξνθηθψλ αιπζίδσλ
δεκηνπξγψληαο έλα νηθνζχζηεκα.
4.21.5 Αλάδπζε
Σειηθά, ε νξγαλσζηαθή θιεηζηφηεηα κεηαθξάδεηαη ζε κία ζπιινγή απφ αιιειεπηδξαζηηθά ζηνηρεία (ζχλνιν). Απηφ ην ζχλνιν, έρεη ηδηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
νξγάλσζή ηνπ θαη δελ κπνξνχλ λα αλαρζνχλ ζηηο ηδηφηεηεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. Οη
ηδηφηεηεο απηέο νλνκάδνληαη αλαδπφκελεο (emergent).
Γεληθφηεξα, ε έλλνηα ηεο αλάδπζεο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο:
1. Απηφ πνπ επηηπγράλνπλ φια καδί ηα ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο, ελψ δελ ζα κπνξνχζαλ λα ην επηηχρνπλ μερσξηζηά, δει. ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά.
2. Απηφ πνπ ην ζχζηεκα επηηπγράλεη ιφγσ ηεο ζρέζεο ηνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, π.ρ.
ε ιεηηνπξγία ηνπ.
3. Ζ δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία έλα ζχζηεκα γίλεηαη αλαδπφκελν.
Ζ αλάδπζε αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη ζπιινγηθέο ηδηφηεηεο πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ, ή θαιχηεξα, αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ζε κεγαιχηεξεο θιίκαθεο πξνθχπηεη απφ ηελ ιεπηνκεξή δνκή, ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε πνιχ κηθξφηεξεο θιίκαθεο. Γεληθφηεξα, ε αλάδπζε ησλ ζπιινγηθψλ ηδηνηήησλ αλαθέξεηαη ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε καθξνζθνπηθή ζπκπεξηθνξά
ελφο ζπζηήκαηνο πξνθχπηεη απφ ηελ κηθξνζθνπηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ.
Ζ θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ είλαη ε κειέηε ηεο αλάδπζεο.
4.21.6 Γηαθιαδψζεηο (Bifurcations) θαη πάζηκν ηεο πκκεηξίαο
Σα γξακκηθά ζπζηήκαηα εμηζψζεσλ έρνπλ ζπλήζσο κία ιχζε. Αληηζέησο, ηα κεγξακκηθά ζπζηήκαηα έρνπλ αξθεηέο πηζαλέο ιχζεηο θαη δελ ππάξρεη ηξφπνο λα πξν-
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απνθαζηζηεί ε «ζσζηή». Απηφ ζεκαίλεη, ζηελ πεξίπησζε ησλ πξαγκαηηθά απηφνξγαλσκέλσλ ζπζηεκάησλ, φηη ππάξρεη έλα εχξνο ζηαζεξψλ δηακνξθψζεσλ ζηηο νπνίεο ην ζχζηεκα κπνξεί λα ζηαζεξνπνηεζεί.
ε πνηέο ην ζχζηεκα ζα ζηαζεξνπνηεζεί, εμαξηάηαη απφ κία ηπραία δηαθχκαλζε. Ζ
ελίζρπζε ησλ κηθξψλ δηαθπκάλζεσλ ιφγσ ζεηηθψλ αλαηξνθνδνηήζεσλ ζεκαίλεη φηη
ε αξρηθή δηαθχκαλζε πνπ νδήγεζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα, δελ κπνξεί λα
παξαηεξεζεί. Πξαθηηθά, δεδνκέλεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ αξρή ηεο
δηεξγαζίαο απηφ-νξγάλσζεο, ην απνηέιεζκα είλαη απξφβιεπην.
Μεηά ηελ απηφ-νξγάλσζε, κία θαηεχζπλζε ή κία δηακφξθσζε ππεξηζρχεη ησλ ππνινίπσλ, επνκέλσο ράλεηαη ε ζπκκεηξία
Σν ζπάζηκν ηεο ζπκκεηξίαο, είλαη κία επηινγή πνπ θάλεη ην απηφ-νξγαλσκέλν ζχζηεκα. Δλψ αξρηθά «κεηαρεηξηδφηαλ» φιεο ηηο δηακνξθψζεηο ην ίδην, ζηελ ζπλέρεηα
θαίλεηαη λα εθθξάδεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ γηα κία απφ απηέο. Χζηφζν, δελ ππάξρνπλ
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα γηα ηελ πξνηίκεζε κίαο ζπγθεθξηκέλεο ζηαζεξήο δηακφξθσζεο αληί κίαο άιιεο. Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί θάλνληαο κία απζαίξεηε επηινγή, αιιάδνληαο ην εχξνο ησλ ζρεηηθψλ πηζαλνηήησλ. Ζ κε-αλακνλή ηνπ γεγνλφηνο δεκηνπξγεί
ηελ πξαγκαηηθή θαηλνηνκία.
πλήζσο, κία κεηαβνιή ζηελ εμσηεξηθή θαηάζηαζε, ή αιιηψο ζηηο ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο ηνπ ζπζηήκαηνο, απνηειεί έλαπζκα γηα ηελ εμέιημή ηνπ απφ κία άηαθηε ζε κία
νκαιή δηακφξθσζε.
Δπίζεο, ππάξρνπλ πην πνιχπινθεο κνξθέο δηαθιάδσζεο, κε ηξεηο, ηέζζεξηο, ή θαη
ακέηξεηνπο αξηζκνχο ιχζεσλ. ηελ πεξίπησζε πνιιψλ ιχζεσλ, ε δηαθιάδσζε κπνξεί λα πάξεη ηελ δηάηαμε cascade, φπνπ ην θάζε κέξνο ηεο δηαθιάδσζεο ζπλερίδεη λα
ζπάεη ζε δχν ή πεξηζζφηεξα λέα κέξε. Έηζη, κε ηελ αχμεζε ηεο παξακέηξνπ νκαιφηεηαο, νη δηαθιαδψζεηο πνιιαπιαζηάδνληαη θαη θζάλνπλ πνιχ γξήγνξα ζε άπεηξν αξηζκφ θιάδσλ. Απηφ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εκθάληζεο ρανηηθήο θαηάζηαζεο, φπνπ
ην ζχζηεκα πεξλάεη ζηηγκηαία θαη εληειψο απξφβιεπηα απφ ηνλ έλα θιάδν (δηακφξθσζε) ζηνλ άιιν.
Καηά απηή ηελ έλλνηα, ε δηαθιάδσζε ζπλδέεηαη κε ηελ ηζηνξία ηνπ ζπζηήκαηνο.
Πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδνπκε θάζε ζηηγκή ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, πξέπεη λα
γλσξίδνπκε ηα κνλνπάηηα πνπ αθνινχζεζε ή πξνζπέξαζε. Δδψ αθξηβψο θαίλεηαη ε
ζεκαζία ηνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ πνπ δηαηξέρεη φιε ηελ θπζηνινγηθή θαη παζνινγηθή
βηνγξαθία ηνπ αηφκνπ, δειαδή ηνπ ππφ κειέηε ζπζηήκαηνο.
Ζ παξάκεηξνο νκαιφηεηαο κεηξάεη ηελ απφζηαζε απφ ηελ ζεξκνδπλακηθή ηζνξξνπία
(ηελ θαηάζηαζε ειάρηζηεο ελέξγεηαο, φπνπ δελ ππάξρεη δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο). Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δπλαηψλ δηακνξθψζεσλ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε
κε ηελ αχμεζε ηεο παξακέηξνπ νκαιφηεηαο θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κία αχμεζε
ζηελ γεληθφηεξε κεηαβιεηφηεηα ή δηαηαξαρή πνπ απνκαθξχλεη ην ζχζηεκα απφ ηελ
θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο.
4.22 Γπλακηθά Μαθξηά απφ ηελ Θέζε Ηζνξξνπίαο
Κάζε ηζνξξνπία ζπλεπάγεηαη ηελ δηαηήξεζε ελφο δεδνκέλνπ επίπεδνπ ζηνλ ρξφλν
(π.ρ., ε ζπγθέληξσζε ελφο αξηζκνχ κνξίσλ ζην πιάζκα). Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε
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νλνκάδεηαη θαηάζηαζε ζηάζκεπζεο ή επζηάζεηαο θαη είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηελ
ζηαηηθή θαηάζηαζε πνπ δελ έρεη θακία επηθνηλσλία κε ην πεξηβάιινλ.
Τπάξρνπλ ηφζεο θαηαζηάζεηο ζηάζκεπζεο, φζα θαη ηα επίπεδα ηζνξξνπίαο ζην πεξηβάιινλ. Απηφ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε έλα αλνηθηφ ζχζηεκα λα πξνζαξκφδεηαη θαη
λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ κεγάιε πνηθηιία κεηαηξνπψλ ηνπ πεξηβάιινληνο.
Δίλαη πηα γλσζηφ φηη ε ζεξκνδπλακηθή ηζνξξνπία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνπζία
παξαγσγήο εληξνπίαο θαη φηη φηαλ έλα ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο,
νπζηαζηηθά ε ελέξγεηά ηνπ βξίζθεηαη ζηα ρακειφηεξα δπλαηά επίπεδα (ελλννχκε ελέξγεηα δπλαηή γηα παξαγσγή έξγνπ). Έηζη, ρσξίο ηελ εηζαγσγή εμσηεξηθήο ελέξγεηαο, ζα παξακείλεη ζηάζηκν.
Ζ εμάξηεζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ απφ εμσηεξηθέο πεγέο ελέξγεηαο, ηα θάλεη πην
επαίζζεηα θαη εππαζή ζηηο κεηαβνιέο ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά ζπγρξφλσο, πην δπλακηθά θαη ηθαλά ζην λα αληηδξάζνπλ ζηηο αιιαγέο απηέο.
Ζ εππάζεηα είλαη θαλεξή. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηεο εμσηεξηθήο ελέξγεηαο, ε δηαζθνξπίδνπζα δνκή ζα δηαζπαζηεί.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην πεξίζζεπκα ελέξγεηαο επηηξέπεη ζην ζχζηεκα λα εληζρχζεη
ηηο ηξέρνπζεο δηεξγαζίεο (π.ρ. αληηζηαζκίδνληαο κηθξέο παξελνριήζεηο κε κεγάιεο
αληηδξάζεηο, ή δηαηεξψληαο ηνπο ζεηηθνχο βξφρνπο αλαηξνθνδφηεζεο γηα πνιχ ψξα).
Απηφ θάλεη ην ζχζηεκα πνιχ πην δπλαηφ ζηελ αλάπηπμε, επέθηαζε θαη πξνζαξκνγή
ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο εμσηεξηθέο αιιαγέο.
Αληί λα αληηδξά ζηηο εμσηεξηθέο παξελνριήζεηο κέζσ αξλεηηθψλ αλαηξνθνδνηήζεσλ,
νη νπνίεο επηζηξέθνπλ ην ζχζηεκα ζηελ ίδηα ζέζε ηζνξξνπίαο, έλα far-fromequilibrium ζχζηεκα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξάγεη κεγάιε πνηθηιία ξπζκηζηηθψλ
ελεξγεηψλ, θαηαιήγνληαο ζε πνιιαπιέο ζηαζεξέο δηακνξθψζεηο. Σν πξφβιεκα πνπ
πξνθχπηεη είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην ζχζηεκα ζα δηαηεξήζεη κία ζπγθεθξηκέλε
νξγάλσζε παξά φισλ ησλ πεξηβαιινληνινγηθψλ αιιαγψλ, ζπλεπψο ην εξψηεκα είλαη
πνηέο ξπζκηζηηθέο ελέξγεηεο ζα επηιέμεη γηα ηηο αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο.
Απηφ είλαη ην γλσζηφ πξφβιεκα ηεο πξνζαξκνγήο.
4.23 Πξνζαξκνζηηθά πζηήκαηα
4.23.1 Ζ Πξνζαξκνγή σο Δλαξκφληζε
Ζ δηακφξθσζε ελφο ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ελαξκνληζκέλε, αλ έρεη ηελ
δπλαηφηεηα λα δηαηεξεζεί ή λα αλαπηπρζεί δεδνκέλεο ηεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ.
Χο ελαξκφληζε ή θαηαιιειφηεηα, νξίδεηαη κία ππνηηζέκελε ηδηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο
πνπ θαζνξίδεη ηελ πηζαλφηεηα ην ζχζηεκα λα επηιεγεί, δειαδή, λα επηβηψζεη, λα αλαπαξάγεη, ή αθφκε θαη λα αλαπαξαρζεί.
Κάζε απηφ-νξγαλσκέλν ζχζηεκα πξνζαξκφδεηαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηαζεξή δηακφξθσζε πνπ επηηπγράλεη, ηαηξηάδεη εμ’ νξηζκνχ κε ηηο ζπγθεθξηκέ-
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λεο πεξηζηάζεηο. Καηά απηή ηελ έλλνηα ε απηφ-νξγάλσζε πξνυπνζέηεη πξνζαξκνγή.
Απηφ γίλεηαη πην θαλεξφ αλ επηιέμνπκε έλα δηαθνξεηηθφ ζχλνξν (απφ ην πξνθαλέο)
γηα λα δηαρσξίζνπκε ην ζχζηεκα απφ ην πεξηβάιινλ. Ο Ashby παξαηεξεί φηη εάλ ζεσξήζνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν κέξνο απφ ην πξσηαξρηθφ, απηφ-νξγαλσκέλν ζχζηεκα
σο έλα θαηλνχξγην ζχζηεκα θαη ην ππφινηπν σο ην πεξηβάιινλ ηνπ, ηφηε ην ελ ιφγσ
κέξνο, ζα πξνζαξκνζηεί απαξαίηεηα ζην πεξηβάιινλ.
Σν πξφβιεκα ηεο πξνζαξκνγήο γίλεηαη ιηγφηεξν θνηλφηππν φηαλ αιιάδνπλ νη ζπλζήθεο ηνπ ζπλφξνπ. Γηα κεγάιεο αιιαγέο, νη δηακνξθψζεηο γίλνληαη αζηαζήο, πξνθαιψληαο ηελ δηάζπαζε ηεο νξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αλάγθε έλαξμεο θαηλνχξγησλ δηεξγαζηψλ απηφ-νξγάλσζεο θαη ζα ήηαλ θαηαζηξνθηθφ γηα πην πνιχπινθα
ζπζηήκαηα, φπσο νξγαληζκνί, νηθνζπζηήκαηα θαη θνηλσληθά ζπζηήκαηα.
Γεληθφηεξα, έλα ζχζηεκα πξέπεη λα ιέγεηαη πξνζαξκνζηηθφ εάλ κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αιιαγέο, δηαηεξψληαο ηελ νξγάλσζή ηνπ φζν ην δπλαηφλ αλεπεξέαζηε.
4.23.2 Ρχζκηζε ζηελ Κφςε ηνπ Υάνπο
Ζ επηζηήκε ησλ πζηεκάησλ θαη εηδηθφηεξα ε θπβεξλεηηθή ζεσξεί ην θαηλφκελν ηεο
πξνζαξκνγήο σο ξχζκηζε ή έιεγρν, κέζσ ησλ νπνίσλ ειαρηζηνπνηνχληαη νη ηπρφλ
απνθιίζεηο απφ ηελ επηζπκεηή δηακφξθσζε (αληηζηαζκίδνληαο ηηο παξελνριήζεηο),
πξηλ απμεζνχλ θαηά ηέηνην βαζκφ πνπ ζα επεξεάζνπλ ηελ απαξαίηεηε νξγάλσζε.
Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα:
•
Παξάγεη κία κεγάιε πνηθηιία ελεξγεηψλ (δξάζεσλ) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
πηζαλψλ παξελνριήζεσλ (βιέπε ηνλ λφκν ηεο αλαγθαίαο πνηθηιίαο ηνπ Ashby).
•
Να επηιέγεη ηελ θαηαιιειφηεξε ησλ αληηδξάζεσλ γηα κία δεδνκέλε παξελφριεζε.
Ζ πνηθηιία κπνξεί λα δηαηεξεζεί θξαηψληαο ην ζχζηεκα καθξηά απφ ηελ θαηάζηαζε
ηζνξξνπίαο, έηζη ψζηε λα έρεη λα επηιέμεη απφ έλα κεγάιν ζχλνιν θαηαζηάζεσλ
ζηάζκεπζεο. Ζ επηιεθηηθφηεηα απαηηεί ηνλ κηθξφ αξηζκφ θαη ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ
δηακνξθψζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθινγή κίαο εμ’ απηψλ ρσξίο λα
ραζεί ε ζπλνιηθή νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
Έηζη εμεγείηαη ε παξαηήξεζε εξεπλεηψλ φπσο ν Langton θαη ν Kauffmann πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ηα πνιχπινθα πξνζαξκνζηηθά ζπζηήκαηα, πάληα ηείλνπλ λα «δηακέλνπλ» ζηελ θφςε (ηελ άθξε) ηνπ ράνπο, δειαδή, ζηε ζηελή πεξηνρή κεηαμχ ηεο παγσκέλεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο ηαξαγκέλεο, ρανηηθήο ελεξγεηηθφηεηαο.
ε απηφ ην θξίζηκν ζεκείν, κία κηθξή εμσηεξηθή κεηαβνιή κπνξεί λα ζπξψμεη ην
ζχζηεκα πξνο κία ρανηηθή ζπκπεξηθνξά ή λα ην θιεηδψζεη ζε κία ζηαζεξή θαηάζηαζε. Σν ζεκείν απηφ ζεσξείηαη σο αιιαγή θάζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (phase change) θαη
είλαη απηφ ζην νπνίν εκθαλίδνληαη φιεο νη ελδηαθέξνπζεο ζπκπεξηθνξέο ελφο πνιχπινθνπ ζπζηήκαηνο. Έλα παξάδεηγκα είλαη ε αιιαγή ησλ θπζηθψλ ζπζηεκάησλ απφ
ζηεξεά ζε πγξά.
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4.23.3 Ζ Αξρή ηεο Δπηιεθηηθήο Πνηθηιίαο
ζν κεγαιχηεξε ε πνηθηιία ησλ δηακνξθψζεσλ ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη έλα ζχζηεκα, ηφζν κεγαιχηεξε ε πηζαλφηεηα ηνπιάρηζηνλ κία απφ απηέο λα δηαηεξεζεί επηιεθηηθά.
Αλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε αξρή είλαη πξνθαλή θαη ηαπηνινγηθή, νδεγεί ζε αξθεηά ρξήζηκα θαη θαζφινπ αζήκαληα ζπκπεξάζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, φζν κηθξφηεξνο ν αξηζκφο ησλ δπλαηψλ δηακνξθψζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηφζεο πεξηζζφηεξεο κεηαβνιέο
ζα πξέπεη λα ππνζηεί πξνθεηκέλνπ λα έρεη ηελ επθαηξία λα βξεη κία ζηαζεξή δηακφξθσζε. ηελ πεξίπησζε φπνπ ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνπλ πνηεο δηακνξθψζεηο είλαη ζηαζεξέο θαη πνηεο φρη, κπνξνχλ λα αιιάμνπλ, είλαη πξνηηκφηεξν λα ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία απφ δπλαηέο δηακνξθψζεηο. Αλ θάησ απφ έλα θαηλνχξγην θαζεζηψο επηινγήο, νη ππάξρνπζεο δηακνξθψζεηο ράζνπλ ηελ ζηαζεξφηεηά ηνπο, κία αξρηθά κεγάιε πνηθηιία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο λα ππάξμνπλ θαηλνχξγηεο ζηαζεξέο δηακνξθψζεηο. Έλα θιαζζηθφ παξάδεηγκα είλαη ην θαηλφκελν ηεο
«κνλνθαιιηέξγεηαο», κε γελεηηθψο φκνηα ή ίδηα θπηά. Μία απιή αζζέλεηα, ή έλα παξάζηην, κπνξεί λα θαηαζηξέςεη φινπο ηνπο θαξπνχο. Αληηζέησο, εάλ ππάξρεη πνηθηιία, θάπνηνη θαξπνί ζα επηβηψζνπλ.
Μία εηδηθή πεξίπησζε ηεο αξρήο ηεο επηιεθηηθήο πνηθηιίαο είλαη ε αξρή ηεο νκαιφηεηαο απφ ην ζφξπβν. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν ζφξπβνο, ή ην ράνο, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ηαρεία θαη ηπθιή κεηαβνιή.
4.23.4 Οκαιφηεηα απφ ην Θφξπβν
Ζ αξρή ηεο νκαιφηεηαο απφ ηνλ ζφξπβν πξνηάζεθε απφ ηνλ Heinz von Foerster θαη
είλαη κία εηδηθή πεξίπησζε ηεο αξρήο ηεο επηιεθηηθήο πνηθηιίαο. Ζ αξρή ππνζηεξίδεη
φηη ν ζφξπβνο, ή νη ηπραίεο παξελνριήζεηο ζα βνεζήζνπλ έλα απηφ-νξγαλσκέλν ζχζηεκα λα βξεη πην ζηαζεξέο θαηαζηάζεηο κέζα ζηελ έθηαζε ελαξκφληζήο ηνπ.
ηελ έθηαζε ελαξκφληζεο, φινη νη ειθπζηήξεο δελ είλαη ίζνη, κε απνηέιεζκα κεξηθνί
λα έρνπλ πςειφηεξν, ή θαηά έλαλ ηξφπν, θαιχηεξν βαζκφ ελαξκφληζεο. Γηα ηα απηφνξγαλσκέλα ζπζηήκαηα, θαιχηεξνο βαζκφο ελαξκφληζεο, ζεκαίλεη κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα, κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο. Χζηφζν, ηα δπλακηθά
πνπ πξνυπνζέηεη κία έθηαζε ελαξκφληζεο δελ νδεγνχλ νπσζδήπνηε ζηελ θαηαιιειφηεξε θαηάζηαζε. Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ην ζχζηεκα είλαη ππνρξεσκέλν λα αθνινπζήζεη ηελ δηαδξνκή πξνο ην ηνπηθφ ειάρηζην, ην νπνίν ζε θακία πεξίπησζε δελ
είλαη ζίγνπξν φηη αληηπξνζσπεχεη ην νιηθφ ειάρηζην.
4.24 Οηθνζχζηεκα
Οη ηδηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, έρνπλ λα θάλνπλ κε ζρέζεηο, ηηο ζρέζεηο ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ ζπζηήκαηνο, ή ηηο ζρέζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. ηαλ ηα ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, ηφηε αλαθεξφκαζηε ζε απηά σο έλα
δίθηπν, ελψ φηαλ ην ζχζηεκα ζρεηίδεηαη κε ζηνηρεία ελφο κεγαιχηεξνπ ζπζηήκαηνο,
κηιάκε γηα έλα νηθνζχζηεκα.
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ηελ βηνινγία θαη ζηελ νηθνινγία έλα νηθνζχζηεκα είλαη κία ζπιινγή νξγαληζκψλ
ζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, νη νπνίνη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη επνκέλσο
αιιειεμαξηψληαη. Ζ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί κέζα ζε έλα νηθνζχζηεκα έξρεηαη ζε
αληίζεζε κε ηνλ απμαλφκελν αληαγσληζκφ ησλ νξγαληζκψλ κε ζθνπφ ηελ εμειηθηηθή
ηνπο επηβίσζε. Ζ έλλνηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο αλαγλσξίδεη ηελ πνηθηιία ησλ ηξφπσλ
αιιειεπίδξαζεο θαη εμάξηεζεο ελφο κεκνλσκέλνπ νξγαληζκνχ απφ ηα δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. ε έλα νηθνζχζηεκα αλαπηχζζνληαη ζρέζεηο γεληθφηεξνπ ηχπνπ απφ ηηο απιέο ζρέζεηο θαηαλάισζεο. Γηα παξάδεηγκα, ηα θπηά δελ ρξεζηκεχνπλ κφλν σο ηξνθή ησλ δψσλ, αιιά θαη σο πξνζηαζία, θξπςψλα, ζθηά θηι.
Ζ αληίζεζε κεηαμχ ηεο ηδέαο ηεο επηβίσζεο κέζσ αληαγσληζκνχ θαη ηεο ηδέαο ελφο
νηθνζπζηήκαηνο, έρεη κεηαθεξζεί ζηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα. Ο φξνο
«νηθνζχζηεκα» ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ νη άλζξσπνη ζπδεηνχλ γηα ην πεξηβάιινλ κίαο
εηαηξείαο, φηαλ αλαιχνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηεο εηαηξείαο κε δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο, κε ζπλεξγάηεο, θαηαλαισηέο ή ρξήζηεο ησλ πξντφλησλ ηεο, φηαλ ζρεδηάδνπλ ηελ
δνκή θαη ζπκπεξηθνξά ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο αγνξάο ζην αλάινγν θνηλσληθφ πιαίζην.
Ζ ηδέα ηεο εγθαζίδξπζεο ζπκκαρηψλ κε αληαγσληζηηθέο εηαηξείεο, αληαλαθιά ην γεγνλφο φηη ε ζπλεξγαζία ζε έλα νηθνζχζηεκα παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηβίσζε ησλ ζπλεξγαηψλ.
Γεληθφηεξα, κπνξνχκε λα αληηπαξαζέζνπκε ηνλ φξν «νηθνζχζηεκα» κε ηνλ φξν
«ζχζηεκα» φπνπ θαλείο επηθεληξψλεηαη ζηηο ζπιινγηθέο ζπκπεξηθνξέο. Ο φξνο νηθνζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ εζσηεξηθψλ εμαξηήζεσλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κέξνπο ελφο κεγαιχηεξνπ ζπζηήκαηνο. Έηζη, ην νηθνζχζηεκα είλαη ζρεδφλ έλα ππνθαηάζηαην ηνπ φξνπ «πεξηβάιινλ», αιιά δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ κεξψλ ηνπ, παξά ζε νιφθιεξν ην πεξηβάιινλ σο κία νληφηεηα.
Έλα νηθνζχζηεκα αληηπξνζσπεχεη έλαλ νξγαληζκφ ή κία εηαηξεία πνπ είλαη κέξνο
ελφο κεγαιχηεξνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ νπνίσλ ηα δηάθνξα κέξε αιιειεπηδξνχλ θαη
αιιειεμαξηψληαη.
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5

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5. ΑΤΣΟΠΟΗΖΖ

Απφ ηελ Κπβεξλεηηθή ζηελ Απηνπνίεζε
Μνινλφηη θαη ε θπβεξλεηηθή πξψηεο ηάμεο πεξηιάκβαλε ζεκαληηθνχο βηνιφγνπο,
φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηνλ Ludwig von Bertalanffy, έλαλ απφ ηνπο ζεκειησηέο ηεο
Γεληθήο Θεσξίαο πζηεκάησλ358 (Bertalanffy, 1975), ε κεγάιε ψζεζε γηα ηελ θπβεξλεηηθή δεπηέξαο ηάμεο πξνήιζε θπξίσο απφ ηελ βηνινγία θαη ηελ λεπξνθπζηνινγία. Βεβαίσο απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε βηνινγία δελ ρξεζηκνπνηεί θαζφινπ έλλνηεο ηεο
θπβεξλεηηθήο πξψηεο ηάμεο: Ζ νκνηφζηαζε, γηα παξάδεηγκα, είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή έλλνηα ηεο βηνινγίαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμεγεζνχλ δηάθνξεο δηεξγαζίεο, φπσο ην νξκνληθφ ηζνδχγην, ε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θιπ. κσο πνιιά
βηνινγηθά θαηλφκελα, φπσο ε κνξθνγέλεζε, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε αλάπηπμε, κεηαβνιή θαη αλάδπζε, εξκελεχνληαη κέζσ ηεο θπβεξλεηηθήο δεπηέξαο ηάμεο.
Γηα ην ιφγν απηφ, ε θπβεξλεηηθή δεχηεξεο ηάμεο δελ ελδηαθέξεηαη ηφζν γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηνλ έιεγρν, αιιά γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ πνπ νδεγνχλ ζηε
δεκηνπξγία λέσλ επίπεδσλ πνιππινθφηεηαο ζηα βηνινγηθά θαη ζηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα.
Γηα ηνλ Francisco Varela (1946 – 2001), ε θπβεξλεηηθή πξψηεο ηάμεο αζρνιείηαη κε
ειεγρφκελα ζπζηήκαηα, ελψ ε θπβεξλεηηθή δεπηέξαο ηάμεο κε απηφλνκα ζπζηήκαηα
(Varela, 1979).
Δπίζεο, ν Stuart Umpleby πξφηεηλε αθφκε ηνπο παξαθάησ δπν ηχπνπο δηαθξίζεσλ359.
χκθσλα κε ηελ πξψηε δηάθξηζε ηνπ Umpleby, ε θπβεξλεηηθή πξψηεο ηάμεο αθνξά
ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ελφο ζπζηήκαηνο, ελψ ε θπβεξλεηηθή
δεπηέξαο ηάμεο αθνξά ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ παξαηεξεηή θαη ηνπ παξαηεξνχκελνπ ζπζηήκαηνο360. Καη θαηά ηελ δεχηεξε δηάθξηζε ηνπ Umpleby, ε θπβεξλεηηθή πξψηεο ηάμεο αληηζηνηρεί ζε ζεσξίεο θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ, ελψ ε θπβεξλεηηθή δεπηέξαο ηάμεο αληηζηνηρεί ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηδεψλ θαη θνηλσλίαο361.
Ζ θπβεξλεηηθή δεχηεξεο ηάμεο αζρνιείηαη θπξίσο κε ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο
θαη φρη κε ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ γηα ηερλνινγηθά θαηαζθεπάζκαηα. Δμεηάδνληαη νξγαληζκνί απινί, φπσο, π.ρ., ηα θχηηαξα, έσο θαη πνιπζχλζεηνη, φπσο ν
ίδηνο ν άλζξσπνο θαη νη θνηλσλίεο ηνπ. Σα έκβηα ζπζηήκαηα, δειαδή νη νξγαλψζεηο ή
ζπλαζξνίζεηο απινχζηεξσλ, δψλησλ νξγαληζκψλ, αζρέησο ηνπ πφζν πξσηφγνλα ή
επηηεδεπκέλα είλαη, δηαζέηνπλ, έσο έλα βαζκφ, «βνχιεζε».
Ζ δηακφξθσζε ηεο ζεσξίαο ηεο απηνπνίεζεο γηα βηνινγηθά θαη γλσζηαθά ζπζηήκαηα
έρεη ζπληειεζζεί κε ην έξγν ησλ Humberto Maturana θαη Francisco Varela362, νη νπνίνη πξνρψξεζαλ ηελ ινγηθή ηεο θπβεξλεηηθήο δεπηέξαο ηάμεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο κηαο επηζηεκνινγίαο, πνπ απέξξηπηε ηελ παξαδνζηαθή αηηηφηεηα.
χκθσλα κε ηελ ινγηθή απηή, έλα γεγνλφο δελ πξνθαιεί απιψο θάπνην άιιν, αιιά
κάιινλ απνηειεί ηελ αηηία γηα λα ελεξγνπνηεζνχλ θάπνηα απνηειέζκαηα κέζα ζηελ
απηφ-νξγαλσηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο363.
Σα έκβηα ζπζηήκαηα επηδεηθλχνπλ απηφ πνπ νη Υηιηαλνί βηνιφγνη Humberto
Maturana θαη Francisco Varela νλνκάδνπλ απηνπνίεζε ή, αιιηψο, απηναλαπαξαγσγη-
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θέο ηθαλφηεηεο. Γελ αλαπαξάγνληαη κφλν, δεκηνπξγνχλ αθφκα θαη δηθά ηνπο κέξε,
ρξεζηκνπνηψληαο ζπζηαηηθά ηνπ ίδηνπ ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνπλ.
Με άιια ιφγηα, ηα έκβηα ζπζηήκαηα είλαη νξγαλσηηθά θιεηζηά, αιιά πιεξνθνξηαθά
αλνηρηά. Χο απνηέιεζκα, ηα ζπζηήκαηα απηά είλαη πνιχ πην δχζθνιν λα ειεγρζνχλ,
αθνχ νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ην πεξηβάιινλ είλαη θαηά πνιχ δπζθνιφηεξν εάλ
φρη αδχλαην λα πξνβιεθζνχλ, εθηφο ίζσο απφ κηα, δχν θηλήζεηο κπξνζηά.
5.1

Ζ Απηνπνίεζε

Ο φξνο απηνπνίεζε ζεκαίλεη «απηνδεκηνπξγία» θαη εθθξάδεη κία ζεκειηψδε δηαιεθηηθή ζρέζε κεηαμχ κνξθήο θαη ιεηηνπξγίαο. Δηζήρζε ζην επηζηεκνληθφ ιεμηιφγην απφ
ηνπο Υηιηαλνχο βηνιφγνπο Οπκπέξην Μαηνπξάλα θαη Φξαλζίζθν Βαξέια ην 1973364.
Χο απηνπνηεηηθφ ζχζηεκα νξίδεηαη έλα ηεξαξρηθψο απηφ-νξγαλσκέλν ζχζηεκα, ηα
κέξε ηνπ νπνίνπ παξαζθεπάδνπλ ηα ζεκειηψδε ζπζηαηηθά πνπ απνηεινχλ ην ίδην ην
ζχζηεκα κε ζηφρν λα δηαηεξήζνπλ ζηαζεξή ηελ θαηάζηαζή ηνπ παξά ηηο πηζαλέο πεξηβαιινληηθέο κεηαβνιέο.
Ζ δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη απηνπνίεζε θαη ηα απηνπνηεηηθά ζπζηήκαηα νξίδνληαη
θαη' αληηδηαζηνιή κε ηα αιινπνηεηηθά, δειαδή ζπζηήκαηα ηα νπνία παξαζθεπάδνπλ
θαη δίλνπλ σο έμνδν ζπζηαηηθά άιισλ ζπζηεκάησλ. Ζ απηνπνίεζε πξνέθπςε σο εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ζπζηεκάησλ ζηε βηνινγία κε ζηφρν ηνλ νξηζκφ ηεο δσήο.
Οη απηνπνηεηηθέο κεραλέο είλαη απηφλνκεο. Γειαδή, ππνηάζζνπλ θάζε αιιαγή ζηε
δηαηήξεζε ηεο εζσηεξηθήο ηνπο νξγάλσζεο, άζρεηα απφ ηηο άιιεο αιιαγέο ζηηο νπνίεο είλαη πηζαλφ λα ππνβιεζνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία απηή. Καηά ζπλέπεηα, ε απηνπνηεηηθή κεραλή αλαπαξάγεη ζπλερψο ην απηνπνηεηηθφ ηεο δίθηπν πέξα απφ ηηο ζπλέπεηεο πνπ απηφ κπνξεί λα έρεη γηα ην ζχζηεκα κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί.
Οη απηνπνηεηηθέο κεραλέο παξνπζηάδνπλ κνλαδηθφηεηα δειαδή, δηαηεξψληαο ηελ νξγάλσζή ηνπο ακεηάβιεηε κέζσ ηεο ζπλερνχο παξαγσγήο ηεο, δηαηεξνχλ κε ελεξγεηηθφ ηξφπν κηα ηαπηφηεηα πνπ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε έλαλ
παξαηεξεηή.
Οη απηνπνηεηηθέο κεραλέο είλαη ελφηεηεο, κφλν θαη κφλν εμαηηίαο ηεο εηδηθήο απηνπνηεηηθήο ηνπο νξγάλσζεο: ε απηνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηνπο θαζνξίδεη ηα ηδηαίηεξα φξηά
ηνπο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ.
Οη απηνπνηεηηθέο κεραλέο, δελ έρνπλ εηζφδνπο ή εμφδνπο - σο πξνο ηελ απηνπνηεηηθή
ιεηηνπξγία ηνπο. Μπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε δηαηαξαρέο θαη αιιειεπηδξάζεηο θαη λα
αλαδνκνχληαη κε βαζηθφ κεραληζκφ ειέγρνπ ηεο αλαδφκεζεο ηε δηαηήξεζε ηεο απηνπνηεηηθήο ηνπο δηεξγαζίαο. πλερφκελεο δηαηαξαρέο, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ
ζπλερφκελεο αιιαγέο, αιιά ε ζρέζε ησλ εμσηεξηθψλ δηαηαξαρψλ κε ηηο αιιαγέο, απνηειεί εξκελεία ηνπ παξαηεξεηή, αλ ε απηνπνηεηηθή νξγάλσζε ηνπ εζηηαθνχ ζπζηήκαηνο παξακέλεη δηαθαλήο γη' απηφλ.
Ζ θεληξηθή ηδέα ησλ Maturana θαη Varela είλαη απηή ηεο απηνπνίεζεο (autopoiesis).
χκθσλα κε ηνλ Maturana ν φξνο απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο ειιεληθήο ιέμεο «απηφ»
θαη ηεο ιέμεο «πνίεζεο» (δεκηνπξγία, παξαγσγή). Ζ έλλνηα νξίδεηαη σο αθνινχζσο:
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Έλα απηνπνηεηηθφ ζχζηεκα νξγαλψλεηαη (νξίδεηαη σο κία ελφηεηα) ζε έλα δίθηπν δηεξγαζηψλ παξαγσγήο (κεηαηξνπψλ θαη θαηαζηξνθψλ) ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξάγνπλ
ηα ζηνηρεία ηα νπνία:
1) κέζσ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη κεηαηξνπψλ ηνπο αλαπαξάγνπλ θαη πξαγκαηνπνηνχλ ην δίθηπν ησλ δηεξγαζηψλ (ησλ ζρέζεσλ) πνπ ηηο παξάγνπλ θαη
2) ζπληζηνχλ ηελ κεραλή ζε κία ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζην ρψξν κέζα ζηνλ νπνίν ηα
παξαπάλσ ζηνηρεία ππάξρνπλ πξνζδηνξίδνληαο ηελ ηνπνινγηθή πεξηνρή ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο ζε έλα ηέηνην δίθηπν.
Κάζε ελφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο είλαη έλα απηνπνηεηηθφ
ζχζηεκα θαη θάζε ηέηνην απηνπνηεηηθφ ζχζηεκα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην ρψξν είλαη έλα δσληαλφ ζχζηεκα. Ζ ηδηαίηεξε δηακφξθσζε κίαο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο, ε
δνκή ηεο, δελ επαξθεί γηα λα νξηζηεί σο ελφηεηα (κνλάδα).
Ζ ηδηφηεηα θιεηδί ησλ δσληαλψλ ζπζηεκάησλ είλαη ε δηαηήξεζε ηεο νξγάλσζήο ηνπο,
δει. ε δηαηήξεζε ηνπ ζρεζηαθνχ δηθηχνπ πνπ ηελ νξίδεη σο κία ζπζηεκηθή ελφηεηα.
Με άιια ιφγηα, ηα απηνπνηεηηθά ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ σο νκνηνζηαηηθά ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ ηελ δηθή ηνπο νξγάλσζε σο ηελ θξίζηκε θαη ζεκειηψδε κεηαβιεηή πνπ
ελεξγεηηθά πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ ζηαζεξή [Maturana, 1975, p. 318].
Η απηνπνηεηηθή ζεσξία είλαη ην πξώην (ίζσο ην κνλαδηθό) παξάδεηγκα νξηζκνύ ηεο
«δσήο». ρεδόλ όινη νη πξνεγνύκελνη νξηζκνί πεξηγξάθνπλ ην ηη θάλνπλ ηα έκβηα ζπζηήκαηα, αιιά όρη ην ηη είλαη.
Οη πξνεγνχκελεο κεηαηνπίζεηο πξνζδίλνπλ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ νξγάλσζε ησλ
δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δπν θπβεξλεηηθψλ. ηελ θπβεξλεηηθή πξψηεο ηάμεο,
ηα ζπζηήκαηα ζπκπεξηθέξλνληαη ζαλ εηεξφλνκεο κνλάδεο, πνπ αιιεινεπηδξνχλ κε
κηα αλαπαξαζηαζηαθή ινγηθή αληηζηνηρήζεσλ. Αληίζεηα, ηα ζπζηήκαηα ηεο θπβεξλεηηθήο δεπηέξαο ηάμεο ζπγθξνηνχλ απηφλνκεο κνλάδεο θαη θαζνξίδνληαη απφ κηα εζσηεξηθή ζ’ απηά δπλακηθή, ζχκθσλα κε κηα ινγηθή φρη αλαπαξάζηαζεο αιιά ζπλνρήο.
Δπνκέλσο, ηα ζπζηήκαηα απηά έρνπλ κηα δηθή ηνπο θιεηζηή νξγάλσζε θαη ζπγθξφηεζε ζπλνρήο, είλαη, δειαδή, απηφ-νξγαλσκέλα θαη, ζηνλ βαζκφ πνπ ελζσκαηψλεηαη
θη ε ίδηα ε πξάμε ηεο παξαηήξεζεο κέζα ζηελ πεξηγξαθή ηνπο, γίλνληαη απηφπνηεηηθά θαη απηφ-αλαθεξφκελα.
Οη ζεηηθνί βξφρνη αλάδξαζεο είραλ παξαηεξεζεί ζηα πιαίζηα κειεηψλ ηεο θιαζηθήο
θπβεξλεηηθήο, ε κνληέξλα ηνχο έδσζε ηελ πξέπνπζα πξνζνρή. Απηφ ήηαλ θπζηθφ,
αθνχ είρε ηηο ξίδεο ηεο ζηε βηνινγία, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ε ζεηηθή αλάδξαζε ζπρλά
νδεγεί ζηε κνξθνγέλεζε. Ζ κνληέξλα θπβεξλεηηθή αζρνιείηαη θπξίσο κε ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο θαη φρη κε ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ γηα ηερλνινγηθά
θαηαζθεπάζκαηα. Δμεηάδνληαη νξγαληζκνί απινί, φπσο, π.ρ., ηα θχηηαξα, έσο θαη πνιπζχλζεηνη, φπσο ν ίδηνο ν άλζξσπνο θαη νη θνηλσλίεο ηνπ.
Σα δσληαλά ζπζηήκαηα, δειαδή νη νξγαλψζεηο ή ζπλαζξνίζεηο απινχζηεξσλ, δψλησλ νξγαληζκψλ, αζρέησο ηνπ πφζν πξσηφγνλα ή επηηεδεπκέλα είλαη, δηαζέηνπλ, έσο
έλα βαζκφ, «βνχιεζε».
Δπηδεηθλχνπλ απηφ πνπ νη Υηιηαλνί βηνιφγνη Humberto Maturana θαη Francisco
Varela νλνκάδνπλ απηνπνίεζε ή, αιιηψο, απηναλαπαξαγσγηθέο ηθαλφηεηεο. Γελ αλαπαξάγνληαη κφλν, αιιά νπνηεδήπνηε ππάξρεη αλάγθε δεκηνπξγνχλ αθφκα θαη δηθά
ηνπο κέξε, ρξεζηκνπνηψληαο ζπζηαηηθά ηνπ ίδηνπ ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνπλ.
Με άιια ιφγηα, ηα δσληαλά ζπζηήκαηα είλαη νξγαλσηηθά θιεηζηά, αιιά πιεξνθνξη-
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αθά αλνηρηά. Χο απνηέιεζκα, ηα ζπζηήκαηα απηά είλαη πνιχ πην δχζθνιν λα ειεγρζνχλ, αθνχ νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ην πεξηβάιινλ είλαη θαηά πνιχ δπζθνιφηεξν
εάλ φρη αδχλαην λα πξνβιεθζνχλ, εθηφο ίζσο απφ κηα, δχν θηλήζεηο κπξνζηά. Γηα ην
ιφγν απηφ, ε θπβεξλεηηθή δεχηεξεο ηάμεο δελ ελδηαθέξεηαη ηφζν γηα ηελ
(θαζ)νδήγεζε θαη ηνλ έιεγρν, αιιά γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ πνπ νδεγνχλ
ζηε δεκηνπξγία λέσλ επίπεδσλ πνιππινθφηεηαο ζηα βηνινγηθά θαη ζηα θνηλσληθά
ζπζηήκαηα.
Αλ θαη ζηα κέιε ηεο ζρνιήο ηεο θιαζηθήο θπβεξλεηηθήο ζπγθαηαιέγνληαλ ζπνπδαίνη
βηνιφγνη, φπσο ν Lwdvig Von Bertalanffy, έλαο εθ ησλ ηδξπηψλ ηεο Γεληθήο Θεσξίαο
πζηεκάησλ, ε κνληέξλα θπβεξλεηηθή νθείιεη ηελ «νξκή» ηεο ζηε βηνινγία θαη ζηε
λεπξνθπζηνινγία. Πάλησο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε βηνινγία ρξεζηκνπνηνχληαη
αθφκε θαη ζήκεξα ζεκαληηθέο έλλνηεο ηεο θιαζηθήο θπβεξλεηηθήο. Ζ νκνηφζηαζε,
γηα παξάδεηγκα, απνηειεί κηα ζεκαληηθή βηνινγηθή έλλνηα γηα ηελ εμήγεζε δηαθνξεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο ε νξκνληθή ηζνξξνπία, ε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ελφο
νξγαληζκνχ θ.ά. Χζηφζν, πνιιά βηνινγηθά θαηλφκελα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ
αλάπηπμε, ηε κεηαβνιή θαη ηελ αλάδπζε ηδηνηήησλ, επηδέρνληαη εμήγεζε κφλν κε
ρξήζε ελλνηψλ ηεο κνληέξλαο θπβεξλεηηθήο.
Ο Μαηνπξάλα ζεσξεί ηε γλψζε βηνινγηθφ θαηλφκελν. Γηα ην ιφγν απηφ ζηξέθεη ηελ
πξνζνρή ηνπ ζηνλ ίδην ηνλ παξαηεξεηή, θαζψο θαη ζηηο βηνινγηθέο βάζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ αληίιεςεο θαη απφθηεζεο ηεο γλψζεο. ηα πιαίζηα ηεο επηζηεκνινγίαο, εμάιινπ, ε κνληέξλα θπβεξλεηηθή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κειέηε ηεο θχζεο ηεο γλψζεο, ηεο γιψζζαο, ηεο λφεζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο.
Ζ θπβεξλεηηθή δεχηεξεο ηάμεο κνηξάδεηαη νξηζκέλεο αξρέο κε ηε λεπηψλεηα πξνζέγγηζε ζηελ επηζηήκε, φπσο, π.ρ., ε αλάγθε λα δηαρσξίδεηαη ην επηζηεκνληθφ απφ ην κε
επηζηεκνληθφ, δηά ηεο κεζφδνπ ηεο πεηξακαηηθήο επαιήζεπζεο. Έρεη φκσο θαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο, αθνχ δελ δέρεηαη φηη ηα παξαηεξνχκελα είλαη αλεμάξηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηδηαίηεξσλ γλσξηζκάησλ ησλ παξαηεξεηψλ.
Ο θηιφζνθνο ηεο θπβεξλεηηθήο Ernst von Glasersfeld δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη θάζε
άηνκν θαηαζθεπάδεη ηε δηθή ηνπ εηθφλα γηα ηνλ θφζκν, ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο
ηνπ εκπεηξίεο. Ζ γλψζε πνπ ρηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ηαηξηάδεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ζηελ θνζκνζεσξία ηνπ εθάζηνηε αηφκνπ, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη
ηαπηίδεηαη θαη' αλάγθε κε ηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Σν πιενλέθηεκα απηνχ
ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ηεο (αληηθεηκεληθήο;) πξαγκαηηθφηεηαο, είλαη φηη απμάλεη
ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ κέζα ζην ίδην ηνπ ην πεξηβάιινλ, κε ηίκεκα, βεβαίσο, φηη ε αιήζεηα δελ είλαη πιένλ απφιπηε, αιιά ζρεηηθή.
Έλα ζεκαληηθφ βήκα, έγηλε κε ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο απηνπνίεζεο (autopoiesis - self-production) πνπ εηζήρζε απφ ηνλ βηνιφγν Humberto Maturana θαη ηνλ θνηηεηή ηνπ Francisco Varela ην 1972, ε νπνία θαη πξνηάζεθε σο ε βαζηθή ινγηθή εμήγεζε ηεο δσήο θαη ηεο λφεζεο.
Σππηθά ε απηνπνίεζε νξίδεηαη σο εμήο:
Έλα απηνπνηεηηθφ ζχζηεκα νξγαλψλεηαη (νξίδεηαη σο κία ελφηεηα) ζε έλα δίθηπν δηεξγαζηψλ παξαγσγήο (κεηαηξνπψλ θαη θαηαζηξνθψλ) ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξάγνπλ
ηα ζηνηρεία ηα νπνία:
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1) κέζσ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη κεηαηξνπψλ ηνπο αλαπαξάγνπλ θαη πξαγκαηνπνηνχλ ην δίθηπν ησλ δηεξγαζηψλ (ησλ ζρέζεσλ) πνπ ηηο παξάγνπλ θαη
2) ζπληζηνχλ ηελ κεραλή ζε κία ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζην ρψξν κέζα ζηνλ νπνίν ηα
παξαπάλσ ζηνηρεία ππάξρνπλ πξνζδηνξίδνληαο ηελ ηνπνινγηθή πεξηνρή ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο ζε έλα ηέηνην δίθηπν [Varela, 1979].
Απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, είλαη θαλεξφ φηη έλα απηφ-παξαγφκελν ζχζηεκα δελ
κπνξεί λα θαηαλνεζεί κφλν κέζσ ηεο κειέηεο ηεο δνκήο ηνπ, δει. ηεο αλαηνκίαο ηνπ
θαη ησλ ξνψλ ησλ πιηθψλ ηνπ ζην ρψξν θαη ην ρξφλν, αιιά απαηηείηαη ε ηαπηφρξνλε
κειέηε θαη ζεψξεζε ηεο νξγάλσζήο ηνπ, δειαδή ηνπ άπινπ δηθηχνπ ησλ ζρέζεσλ
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο θπζηθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη νη νπνίεο θαζνξίδνπλ
ηελ αλαδήηεζε ηέηνησλ δπλακηθψλ δηεξγαζηψλ.
Σα έκβηα φληα, έρνπλ θάηη θνηλφ αλάκεζά ηνπο, ηφζν ηα κνλνθχηηαξα βαθηεξίδηα
φζν θαη ηα πνιπθχηηαξα ζειαζηηθά.
Απηφ φκσο πνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ελφο φληνο σο έκβηνπ.
Ση είλαη έλα έκβην ζχζηεκα ζεκαίλεη φηη είλαη γλσζηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ
ηα κέξε ηνπ γηα λα ππάξρεη σο δηαθεθξηκέλε κνλάδα.
Οη Maturana θαη Varela, αλαθέξνπλ φηη ε νξγάλσζε ελφο ζπζηήκαηνο δίλεηαη απφ ηηο
ζπζρεηίζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε θαη πξέπεη λα είλαη ζηαζεξέο γηα λα δηαηεξείηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, γηαηί αιιηψο κεηαζρεκαηίδεηαη ζε άιινπ είδνπο ζχζηεκα.
Σα έκβηα ζπζηήκαηα δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηνπνηεηηθή ηνπο νξγάλσζή ηνπο, φπσο ηελ νλνκάδνπλ νη Maturana θαη Varela. Σα έκβηα ζπζηήκαηα απνηεινχληαη απφ
πξντφληα ηεο ίδηαο ηνπο ηεο νξγάλσζεο θαη δελ ππάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ παξαγσγνχ
θαη πξντφληνο, φπσο ηνλίδνπλ νη Maturana θαη Varela.
Αθξηβψο ε νξγάλσζε ηνπ θαζηζηά ην έκβην ζχζηεκα κε αιιειεπηδξάζεηο. Καη ράξε
ζε απηέο ηηο αιιειεπηδξάζεηο δηαηεξεί ηελ ηαπηφηεηά ηνπ σο έκβην ζχζηεκα.
Μέζσ ηεο νξγάλσζήο ηνπ ην έκβην ζχζηεκα έρεη αιιειεπηδξάζεηο πνπ είλαη απηναλαθνξηθέο δειαδή είλαη απηναλαθνξηθά ζπζηήκαηα.
Ζ κειέηε ησλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ απφ ηελ θπβεξλεηηθή ήηαλ θαζνξηζηηθή. Με
ηηο έλλνηεο ηεο αλάδξαζεο γίλεηαη πνιχπινθν ην απιντθφ ζρήκα αίηην-αηηηαηφ.
Έηζη ην απνηέιεζκα επηζηξέθεη θαη δξα αηηηαθά πάλσ ζηελ αηηία πνπ ην παξάγεη.
Απηή είλαη ε ινγηθή ησλ απηφκαησλ κεραλψλ.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έκβηαο νξγάλσζεο σο νξγάλσζε θπθιηθή, νη Maturana θαη
Varela ρξεζηκνπνηνχλ ην θπβεξλεηηθφ κνληέιν ηεο νκνηφζηαζεο θαη θαζνξίδνπλ ηα
έκβηα φληα σο νκνηνζηαηηθά ζπζηήκαηα πνπ πξέπεη λα ζπληεξνχλ ηελ ίδηα ηνπο ηελ
νξγάλσζε. Δίλαη ινηπφλ ην έκβην ζχζηεκα κηα νξγάλσζε απηναλαθνξηθή πνπ ππάξρεη, ιεηηνπξγεί θαη αλαπαξάγεηαη κέζσ κηαο αδηάιεηπηεο παξαγσγηθήο αιπζίδαο, ηα
πξντφληα ηεο νπνίαο είλαη απαξαίηεηα γηα λα παξαρζεί απηφ πνπ ηα παξάγεη. Με απηήλ αθξηβψο ηελ έλλνηα έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα απηναλαθνξηθή νξγάλσζε.
Αθνινπζψληαο απηή ηε ζπιινγηζηηθή πξέπεη λα ππάξμεη δηάθξηζε αλάκεζα ζηα έκβηα
φληα θαη ηηο απηφκαηεο κεραλέο. Σν πξφβιεκα, δειαδή, ηεο δηάθξηζεο αλάκεζα ζηα
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πνιχπινθα θαη ηα πεξίπινθα ζπζηήκαηα θαη ζπλεπψο λα θαζνξηζηεί ηη είδνπο κεραλέο είλαη ηα έκβηα ζπζηήκαηα.
5.2

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ έκβησλ φλησλ

5.2.1 Οη απηνπνηεηηθέο κνλάδεο
Ζ εκθάληζε ησλ απηνπνηεηηθψλ κνλάδσλ πάλσ ζηε γήηλε επηθάλεηα απνηειεί νξφζεκν ζηελ ηζηνξία ηνπ ειηαθνχ µαο ζπζηήκαηνο. Ο ζρεµαηηζµφο µηαο κνλάδαο θαζνξίδεη πάληνηε κηα ζεηξά θαηλφκελσλ πνπ ζπλδένληαη µε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ
πξνζδηνξίδνπλ, γεγνλφο πνπ µαο επηηξέπεη λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε θάζε ηάμε κνλάδσλ θαζνξίδεη κηα ηδηαίηεξε θαηλνκελνινγία. Έηζη, νη απηνπνηεηηθέο κνλάδεο πξνζδηνξίδνπλ ηε βηνινγηθή θαηλνκελνινγία σο θαηλνκελνινγία ηππηθή γη' απηέο θαη ε νπνία έρεη εληειψο δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ ηε θπζηθή θαηλνκελνινγία. Απηφ
ζπκβαίλεη φρη επεηδή νη απηνπνηεηηθέο κνλάδεο παξαβηάδνπλ ηελ νπνηαδήπνηε φςε
ηεο θπζηθήο θαηλνκελνινγίαο (επεηδή έρνπλ µνξηαθή ζχζηαζε, δελ κπνξνχλ παξά λα
ηθαλνπνηνχλ φινπο ηνπο λφκνπο ηεο θπζηθήο), αιιά επεηδή ηα θαηλφκελα πνπ παξάγνπλ, ελψ ιεηηνπξγνχλ σο απηνπνηεηηθέο κνλάδεο, εμαξηψληαη απφ ηελ νξγάλσζή ηνπο θαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ απηή πξαγκαηψλεηαη θαη φρη απφ ηελ πιηθή θχζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο πνπ θαζνξίδεη µφλν ηελ ηδηαίηεξε ρσξηθή ηνπο χπαξμε.
Δπνκέλσο, εάλ έλα θχηηαξν αιιειεπηδξά µε έλα µφξην Υ θαη ην ελζσκαηψλεη ζηηο
δηαδηθαζίεο ηνπ, νη ζπλέπεηεο ηεο αιιειεπίδξαζεο δελ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηδηφηεηεο
ηνπ µνξίνπ Υ, αιιά απφ ηνλ ηξφπν πνπ ην θχηηαξν «βιέπεη» θαη πξνζιακβάλεη ην
µφξην θαζψο ην ελζσκαηψλεη ζηελ απηνπνηεηηθή δπλαµηθή ηνπ. Οη κεηαβνιέο πνπ ζα
επέιζνπλ κέζα ζην θχηηαξν ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο είλαη εθείλεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ηδηαίηεξε δνκή ηνπ σο θπηηαξηθήο µνλάδαο. πλεπψο, ζην µέηξν πνπ ε
απηνπνηεηηθή νξγάλσζε θαζνξίδεη ηε βηνινγηθή θαηλνµελνινγία µέζα απφ ηελ πξαγκάησζε ησλ έκβησλ φλησλ σο απηνλφκσλ µνλάδσλ, θάζε θαηλφκελν πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έκβηνπ φληνο είλαη βηνινγηθφ.
5.2.2 Ζ απηνπνηεηηθή νξγάλσζε
Ζ απηνπνηεηηθή νξγάλσζε, φπσο θαη θάζε άιιν είδνο νξγάλσζεο, κπνξεί ζαπκάζηα
λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ πνιιά είδε ζπζηαηηθψλ. Οθείινπκε, σζηφζν, λα αλαγλσξίζνπκε φηη φζνλ αθνξά ηε µνξηαθή πξνέιεπζε ησλ έκβησλ φλησλ, µφλν νξηζκέλα είδε
µνξίσλ πξέπεη λα δηέζεηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηε ζχζηαζε
απηνπνηεηηθψλ κνλάδσλ, εγθαηληάδνληαο ηε δνκηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία αλήθνπκε
θαη εκείο. Έηζη, ήηαλ απαξαίηεην λα ππάξρνπλ µφξηα ηθαλά λα ζρεκαηίδνπλ
µεµβξάλεο αξθεηά ζηαζεξέο θαη εχπιαζηεο ψζηε λα απνηεινχλ απνηειεζκαηηθά
θξάγκαηα, αιιά ηαπηφρξνλα λα είλαη θαη πξνηθηζκέλα µε επκεηάβιεηεο ηδηφηεηεο ψζηε λα επηηξέπνπλ ηε δηαζπνξά ησλ µνξίσλ θαη ησλ ηφλησλ ζε ρξφλνπο κεγαιχηεξνπο
ζε ζχγθξηζε µε ηε µνξηαθή ηαρχηεηα. Σα µφξηα πνπ ζρεκαηίδνπλ ζηξψκαηα ππξηηίνπ, γηα παξάδεηγκα, απνηεινχλ θξάγκαηα ηδηαίηεξα δχζθακπηα, γη' απηφ θαη δελ κπνξνχλ λα βξεζνχλ κέζα ζε δπλακηθέο κνλάδεο (θχηηαξα) πνπ ηεινχλ ζε θαηάζηαζε
δηαξθνχο θαη ηαρχηαηεο αληαιιαγήο µνξίσλ µε ην πεξηβάιινλ.
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ηελ ηζηνξία ηεο Γεο, έπξεπε πξψηα λα δηακνξθσζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα
ην ζρεµαηηζµφ νξγαληθψλ µνξίσλ, φπσο νη πξσηεΐλεο πνπ δηαζέηνπλ απεξηφξηζηε
επθακςία θαη πνιππινθφηεηα, ψζηε λα επηηξαπεί ν ζρεµαηηζµφο απηνπνηεηηθψλ κνλάδσλ. Μπνξνχκε, ινηπφλ, λα ππνζέζνπκε φηη φηαλ παξνπζηάζηεθαλ φιεο νη ηθαλέο
ζπλζήθεο, επήιζε αλαπφθεπθηα ν ζρεµαηηζµφο ησλ απηνπνηεηηθψλ ζπζηεκάησλ.
Δθείλε ε ρξνληθή ζηηγκή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε ζηηγκή γέλεζεο ηεο δσήο. Απηφ
δελ ζεκαίλεη φηη πξαγκαηνπνηήζεθε µφλν ζε µία ρξνληθή ζηηγκή θαη µφλν ζε νξηζκέλν ηφπν, νχηε φηη µπνξνχµε λα πξνζδηνξίζνπκε θάπνηα αθξηβή εµεξνµελία. ιεο νη
δηαζέζηκεο καξηπξίεο καο νδεγνχλ ζην ζπµπέξαζµα φηη αθφηνπ σξίκαζαλ νη ζπλζήθεο γηα ηε γέλεζε ησλ δσληαλψλ ζπζηεκάησλ, απηά πξέπεη λα γελλήζεθαλ πνιιέο
θνξέο, δειαδή πνιπάξηζκεο απηνπνηεηηθέο κνλάδεο µε πνιπάξηζκεο δνκηθέο παξαιιαγέο αλαδχζεθαλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Γεο θαηά ηε δηάξθεηα µηαο πεξηφδνπ ίζσο
πνιιψλ εθαηνµµπξίσλ εηψλ.
5.3

Απηνπνηεηηθά ζπζηήκαηα

Οη Maturana θαη Varela φξηζαλ έλα απηφ-νξγαλσκέλν ζχζηεκα ζαλ κηα ζχλζεηε ελφηεηα: ε νξγαλσηηθή ζπλνρή ηεο δνκήο εμαζθαιίδεη ηελ ελφηεηα, πνπ είλαη ζχλζεηε,
γηαηί ην ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ζπζηαηηθά ζηνηρεία, ησλ νπνίσλ νη κεηαμχ ηνπο
ζρέζεηο, αιιά θαη κε άιια ζπζηήκαηα, ζπγθξνηνχλ ηελ νξγαλσηηθή ηαπηφηεηα, πνπ
νξίδεη ην ζχζηεκα. Έηζη, ηα έκβηα ζπζηήκαηα δηαθξίλνληαη απφ ηελ δηθή ηνπο νξγάλσζε, πνπ είλαη κηα απηφ-αλαθνξηθή νξγάλσζε, αθνχ ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
είλαη ην φηη ηα ζπζηήκαηα απηά απνηεινχλ ηα πξντφληα ηεο ίδηαο ηνπο ηεο νξγάλσζεο. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα κηα θιεηζηή νξγάλσζε, πνπ παξάγεη θαη ηα ζπζηαηηθά
ηεο ζηνηρεία θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ απηνλνκία ηεο.
Καη γηα απηφ ην ιφγν, ηα έκβηα ζπζηήκαηα απνηεινχλ, θαηά ηνπο Maturana θαη
Varela, «απηνπνηεηηθέο κεραλέο», ελψ ηα ππφινηπα νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα δελ είλαη
παξά «εηεξνπνηεηηθέο κεραλέο», φηαλ ηα πξντφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη δηαθνξεηηθά θη εληειψο αλεμάξηεηα απφ ηηο ίδηεο.
H νξγαλσηηθή απηνλνκία ησλ έκβησλ δσηθψλ ζπζηεκάησλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ
ππνινγηζκνχ. Ή θαιχηεξα, πξφθεηηαη γηα κηα ηεξάζηηα δηαδηθαζία απηφ-ππνινγηζκνχ,
γηαηί αλαπηχζζεηαη κηα βηνινγηθή ππνινγηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία αθελφο παξάγεη ηελ δνκή ηνπ έκβηνπ νξγαληζκνχ θη αθεηέξνπ ζπκβάιιεη ζηελ δηαηήξεζε ηεο
χπαξμήο ηεο θαη ηεο νξγαλσηηθήο ηεο ηαπηφηεηαο κέζα ζηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο ηνπ
πεξηβάιινληνο.
Δθφζνλ αλαγλσξίζνπκε φηη ηα έκβηα φληα ηα ραξαθηεξίδεη ε απηνπνηεηηθή ηνπο νξγάλσζε, µπνξνχµε λα ζπζρεηίζνπκε πνιιά εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ
θπηηαξηθή ιεηηνπξγία θαη ηε βηνρεκεία ηεο. Ζ έλλνηα ηεο απηνπνίεζεο, ζπλεπψο, δελ
βξίζθεηαη ζε αληίθαζε µε απηφ ην ζχλνιν δεδνκέλσλ, αληίζεηα, ζηεξίδεηαη ζε απηά
θαη πξνηείλεη ξεηά ηελ εξκελεία ηνπο απφ ζπγθεθξηκέλε νπηηθή γσλία πνπ
ππνγξαµµίδεη ην γεγνλφο φηη ηα έκβηα φληα είλαη απηφλνκεο κνλάδεο.
5.3.1 Γνκή ηνπ ζπζηήκαηνο
Κάζε κεραλή ή ζύζηεκα έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε πιηθή δηάηαμε.
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Απηή ηελ πιηθή δηάηαμε, νη Maturana θαη Varela ηελ νλνκάδνπλ δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο.
Ζ δνκή πνπ έρνπλ ηα έκβηα ζπζηήκαηα απνηειεί πινπνίεζε ηεο νξγάλσζήο ηνπο θαη
ν ιεηηνπξγηθφο ζρεδηαζκφο ή ε έκβηα νξγάλσζή ηνπο θαζνξίδεηαη απφ έλα δίθηπν
παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ (απηνπνηεηηθφ δίθηπν) πνπ παξάγεη ηα έκβηα φληα θαη είλαη θπθιηθή θαη απηφ-αλαθνξηθή.
Δίλαη κηα κεραλή νξγαλσζηαθά θιεηζηή, πνπ παξάγεη ηα ζπζηαηηθά πνπ ηελ απνηεινχλ θαη έρεη αιιειεπηδξάζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ απηφλνκε θαη είλαη δειαδή απηνπνηεηηθέο κεραλέο.
Ζ απηνπνίεζε είλαη κηα έλλνηα, πνπ πξνυπνζέηεη ζπζηεκηθή θιεηζηφηεηα. Απηφ ζεκαίλεη νξγαλσηηθή, αιιά φρη απαξαίηεηα ζεξκνδπλακηθή, θιεηζηφηεηα. Σα απηνπνηεηηθά ζπζηήκαηα είλαη ζεξκνδπλακηθά αλνηρηά, αιιά νξγαλσηηθά θιεηζηά.
Οη απηνπνηεηηθέο κεραλέο ζχκθσλα κε ηνπο Maturana θαη Varela, ραξαθηεξίδνληαη
απφ απηνλνκία, δηαηεξνχλ ηελ αηνκηθφηεηα ηνπο, είλαη αλεμάξηεηεο θαη δελ δηαζέηνπλ ζθνπφ (έλλνηεο φπσο ζθνπφο, ιεηηνπξγία, ηειενλνκία δελ αλήθνπλ ζην θαηλνκελνινγηθφ πεδίν ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ αιιά ζην πεξηγξαθηθφ πεδίν ηνπ παξαηεξεηή.
Σέηνηεο έλλνηεο δελ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο απηνπνηεηηθήο νξγάλσζεο αιιά, αληίζεηα, αλήθνπλ ζην πιαίζην παξαηήξεζεο απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο).
Σα έκβηα φληα αλνηρηά, απφ δνκηθή άπνςε ζπζηήκαηα ελζσκαηψλνπλ ηηο δηαηαξαρέο
ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηε δνκηθή ζχδεπμε θαη δηαηεξνχλ ηελ νξγαλσηηθήο ηνπο θιεηζηφηεηα θαη ηελ απηνπνηεηηθή ηνπο ηαπηφηεηα.
5.3.2 Απφ ηε δνκή ζηελ νξγάλσζε
ηε κειέηε ησλ έκβησλ όλησλ, ν Maturana θαη Varela αιιάδνπλ ηελ πξνζέγγηζε ησλ
έκβησλ ζπζηεκάησλ από ηε δνκή ζηελ νξγάλσζε θαη ζηελ απηνλνκία.
Σν πεξηβάιινλ δελ θαζνξίδεη πιένλ ηε δνκή, ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ
ζπζηήκαηνο αιιά, ην ζχζηεκα, ράξε ζηελ νξγαλσζηαθή ηνπ θιεηζηφηεηα θαη απηνλνκία, επηιέγεη θαη ελζσκαηψλεη ηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα ή ηηο δηαηαξαρέο ψζηε λα
δηαηεξεί ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.
Απφ ηε ζθνπηά ηεο απηνλνκίαο νη Maturana θαη Varela ζεσξνχλ ηηο επηξξνέο ηνπ πεξηβάιινληνο σο δηαηαξαρέο κέζα ζην πεδίν αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ έκβηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζπζρεηίδνληαη κέζα ζην πιαίζην ελφο επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο, ε δπλακηθή ηνπ
νπνίνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλεμέιημε απηψλ ησλ δχν ππνζπζηεκάησλ.
Οη εμσηεξηθέο δηαηαξαρέο ππξνδνηνύλ αιιά δελ θαζνξίδνπλ ηηο δνκηθέο κεηαβνιέο ησλ
έκβησλ όλησλ. Καη απηό γηαηί, ε δνκή θάζε απηνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο θαζνξίδεηαη από
ηνλ ηδηαίηεξν ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην ζύζηεκα πξαγκαηώλεη θαη δηαηεξεί κέζα ζην ρώξν
θαη ην ρξόλν ηελ απηνπνηεηηθή ηνπ νξγάλσζε. Έηζη, δηαθνξεηηθά, από δνκηθή άπνςε,
απηνπνηεηηθά ζπζηήκαηα νξίδνπλ θαη νξίδνληαη από εληειώο δηαθνξεηηθά πεδία αιιειεπηδξάζεσλ.
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Ζ θχζε ησλ απηνπνηεηηθψλ δνκψλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάδξαζε θαη απφ ηελ απαξρή
ηεο ε δσή ζηε Γε νηθνδνκήζεθε κε αιιεινζχλδεζε αλαδξάζεσλ. Ζ αιιεινζχλδεζε
είρε ηηο ξίδεο ηεο ζην ράνο.
Γηα ηνπο Maturana θαη Varela ηα έκβηα φληα, είλαη απηνπνηεηηθά ζπζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ κέζα ζ' έλα πεδίν αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ηα δηακνξθψλνπλ ηα ίδηα κε ηε δνκηθή ζχδεπμή θαη ηελ νληνγέλεζε ηνπο. ε απηφ ην πεδίν αιιειεπηδξάζεσλ ηα έκβηα
φληα ππάξρνπλ θαη δξνπλ σο γλσζηηθά ζπζηήκαηα. Έηζη δηαηππψλνπλ ηελ ζέζε ηνπο
νη Maturana θαη Varela, φηη ηα έκβηα ζπζηήκαηα είλαη γλσζηηθά ζπζηήκαηα θαη ε δσή
σο δηαδηθαζία είλαη δηαδηθαζία γλψζεο. Με απηήλ αθξηβψο ηελ έλλνηα, ην πξφβιεκα
ηεο γλψζεο βξίζθεηαη κέζα ζηελ θαξδηά ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δσήο.
Οη δσληαλνί νξγαληζκνί ινηπφλ είλαη απηνπνηεηηθά-γλσζηηθά ζπζηήκαηα.
Αλαθύπηεη όκσο ην εξώηεκα: πνηα είλαη ε νξγάλσζε ησλ πνιπθύηηαξσλ νξγαληζκώλ;
ηα βηνινγηθά ζπζηήκαηα ηαηξηάδεη ν ηίηινο ησλ πξαγκαηηθά πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ. Ζ έλλνηα ηεο πνιππινθφηεηαο πεξηέρεη εμ νξηζκνχ έλαλ βαζκφ απξνζδηνξηζηίαο
θαη ηα έκβηα φληα είλαη εγγελψο απξνζδηφξηζηα, φρη κφλν δηφηη έρεη απνδεηρζεί αδχλαηε ε πιήξεο ληεηεξκηληζηηθή πεξηγξαθή ηνπο, αιιά θαη επεηδή απνηεινχλ ηα απηφλνκα πξντφληα κηαο κε ληεηεξκηληζηηθήο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο.
5.4

Ζ Νφεζε σο Βηνινγηθφ Φαηλφκελν365

Σν πεηξακαηηθφ έξγν ηνπ Maturana ζηελ λεπξνθπζηνινγία θαη ηελ αληίιεςε ηνλ νδήγεζε ζηελ ακθηζβήηεζε νξηζκέλσλ ελλνηψλ θαη επεμεγήζεσλ ηεο λφεζεο πνπ βαζίδνληαλ ζηελ ζεσξία ηεο πιεξνθνξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πεξίθεκν άξζξν κε
ηίηιν: ―What the Frog’s Eye Tells the Frog’s Brain366‖, έδεημε φηη ν βάηξαρνο αληηδξά
άκεζα θαη έληνλα ζηε γξήγνξε θίλεζε κηθξψλ αληηθεηκέλσλ, ελψ αληηδξά ειάρηζηα ή
θαζφινπ ζηελ αξγή θίλεζε κεγάισλ αληηθεηκέλσλ. Έλα εξγαιείν κε κία ηέηνηνπ είδνπο αληίιεςε ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα επίηεπγκα πξνζαξκνγήο ηνπ βαηξάρνπ πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ηξέθεηαη πηάλνληαο κχγεο ή νηηδήπνηε παξφκνην. Σα απνηειέζκαηα ππνδειψλνπλ φηη ην ζχζηεκα αληίιεςεο ηνπ βαηξάρνπ δελ θαηαρσξνχλ ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, αιιά ηελ θαηαζθεπάδνπλ. χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, θαίλεηαη
φηη ην κάηη ηνπ βάηξαρνπ κηιάεη ζην κπαιφ ηνπ ζε κία γιψζζα πνπ παξνπζηάδεη πςειφ βαζκφ νξγάλσζεο θαη εξκελείαο, παξά κέζσ εθπνκπήο (ζηνπο αηζζεηήξεο ηνπ
καηηνχ) θάπνησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ηεο κεηάδνζεο ηνπ θσηφο. Ζ εξγαζία απηή
νδήγεζε ηνλ Maturana ζην κέγηζην ζεκέιην ηεο επηζηεκνινγίαο ηνπ: Όια εηπώλνληαη
από έλαλ παξαηεξεηή.
Μία δεχηεξε ξηδνζπαζηηθή ηδέα ήξζε φηαλ θαηάιαβαλ φηη δελ κπνξνχζαλ λα αληηζηνηρίζνπλ ηνλ νξαηφ θφζκν ησλ ρξσκάησλ κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Γελ ππήξρε ζπζρέηηζε ηχπνπ έλα-πξνο-έλα κεηαμχ ηεο αληίιεςεο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ. Χζηφζν, κπνξνχζαλ λα ζπζρεηίζνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ζηνλ
ακθηβιεζηξνεηδή ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ηελ ρξσκαηηθή ηνπ εκπεηξία. Αλ ζεσξήζνπκε
ηνπο δέθηεο αηζζήζεσλ (αηζζεηήξεο) σο έλα ζχλνξν κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ
εμσηεξηθνχ θφζκνπ, ζα δνχκε φηη ν ακθηβιεζηξνεηδήο ζπλδέεηαη κε ην εζσηεξηθφ θαη
φρη κε ην εμσηεξηθφ.
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Ο Maturana θαηέιεμε φηη ε αληίιεςε δελ είλαη θαηά βάζε αλαπαξαζηαζηαθή (απεηθνληζηηθή - representational) θαη απνθάζηζε λα επεμεξγαζηεί ην λεπξηθφ ζχζηεκα κε
ηνλ ηξφπν πνπ θαζφξηδε ην ίδην θαη φρη κέζσ ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ. Έηζη, ν εμσηεξηθφο θφζκνο ζα έρεη κφλν ξφιν ελαχζκαηνο (triggering) ηεο απειεπζέξσζεο ηεο εζσηεξηθά θαζνξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο.
Ο Humberto Maturana ζεσξεί ηε γλψζε βηνινγηθφ θαηλφκελν. Γηα ην ιφγν απηφ
ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηνλ ίδην ηνλ παξαηεξεηή, θαζψο θαη ζηηο βηνινγηθέο βάζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ αληίιεςεο θαη απφθηεζεο ηεο γλψζεο.
Ο θηιφζνθνο ηεο θπβεξλεηηθήο Ernst von Glasersfeld367 δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη
θάζε άηνκν θαηαζθεπάδεη ηε δηθή ηνπ εηθφλα γηα ηνλ θφζκν, ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ εκπεηξίεο368. Ζ γλψζε πνπ ρηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ηαηξηάδεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ζηελ θνζκνζεσξία ηνπ εθάζηνηε αηφκνπ, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ηαπηίδεηαη θαη' αλάγθε κε ηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Σν πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ηεο (αληηθεηκεληθήο;) πξαγκαηηθφηεηαο, είλαη φηη
απμάλεη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ κέζα ζην ίδην ηνπ ην πεξηβάιινλ, κε
ηίκεκα, βεβαίσο, φηη ε αιήζεηα δελ είλαη πιένλ απφιπηε, αιιά ζρεηηθή.
Δίλαη θαλεξφ φηη ην απνηέιεζκα ππνδειψλεη κία θπθιηθή, απηνπαζεηηθή δπλακηθή. Ζ
νξγάλσζε ελφο ζπζηήκαηνο ζπγθξνηείηαη κέζσ ησλ εκπιεθνκέλσλ δηεξγαζηψλ, νη
νπνίεο θαζνξίδνληαη απφ ηελ νξγάλσζή ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθά, ζα ιέγακε φηη είλαη ε
θπθιηθφηεηα ηεο νξγάλσζεο πνπ θάλεη έλα δσληαλφ ζχζηεκα κία κνλάδα αιιειεπηδξάζεσλ θαη ε θπθιηθφηεηα απηή ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί πξνθεηκέλνπ ην ζχζηεκα λα
δηαηεξεζεί ζηε δσή θαη λα ζπληεξήζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ κέζα απφ δηαθνξεηηθέο
αιιειεπηδξάζεηο.
Ζ ζεσξία πνπ αθνινχζεζε ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο θαη ε νπνία αξγφηεξα βειηηψζεθε απφ ηνλ Varela, πξννξηδφηαλ γηα ηελ εμήγεζε θαηλνκέλσλ ηεο λφεζεο θαη ηεο
αληίιεςεο. Σν εχξνο ηεο ζεσξίαο φκσο, δελ πεξηνξίζηεθε ζε απηά ηα ζέκαηα. Βαζηζκέλε ζηα γλσζηηθά ηεο ζεκέιηα, έρεη ηξνκεξέο ζπλέπεηεο ζηελ επηζηεκνινγία, ζηελ
επηθνηλσλία θαη ζηελ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ, ζηελ ςπρνινγία, ζηελ ηερλεηή δσή θαη ζηελ δηαρείξηζε νξγαληζκψλ, ζηελ κεραληθή ινγηζκηθνχ θηι. Χζηφζν, ν Maturana επηκέλεη φηη ε λφεζε είλαη έλα βηνινγηθφ θαηλφκελν θαη
σο ηέηνην κπνξεί κφλν λα γίλεη θαηαλνεηή. Έηζη, θάζε επηζηεκνινγηθή πξφνδνο ζηελ
πεξηνρή ηεο γλψζεο απαηηεί ηελ θαηαλφεζε ηνπ παξαπάλσ.
Χο έλα βηνινγηθφ θαηλφκελν, ε λφεζε εμεηάδεηαη ζε ζρέζε κε ηνπο νξγαληζκνχο πνπ
ηελ παξνπζηάδνπλ. ηελ απηνπνηεηηθή ζεσξία ε λφεζε είλαη ζπλέπεηα ηεο θπθιηθφηεηαο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο κνξθήο θάζε ζπζηήκαηνο πνπ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ
ζπκπεξηιακβάλεη ηελ δηαηήξεζε ηεο κνξθήο απηήο. Απηφ κεηαζέηεη ην πξφβιεκα απφ
ηελ δηάθξηζε ησλ ελεξγψλ κεζνιαβεηψλ θαη ησλ επαλαιακβαλφκελσλ ελεξγεηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ θαζνδεγείηαη κία δεδνκέλε δηεξγαζία (λφεζε), ζηελ δηάθξηζε ησλ
ηδηνηήησλ ηεο κνξθήο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ εκπινθή ηνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ.
Απηφο ν πξνζαλαηνιηζκφο νδήγεζε ζηελ πεξηγξαθή ησλ νξγαληζκψλ σο απηφπαξαγφκελεο κνλάδεο ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ. Οη αξρέο θαη νη νξηζκνί απηνχ ηνπ ζρήκαηνο ζα απνηειέζνπλ ηελ ηππηθή πιεπξά ηεο απηνπνηεηηθήο ζεσξίαο. Αληιψληαο απφ
απηή ηελ ηππηθή ππνδνκή έλα ζχλνιν ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (π.ρ. απηφ-
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ξχζκηζε, απηφ-αλαθνξά) νη Maturana θαη Varela αλέπηπμαλ κία ζπζηεκηθή εμήγεζε
ηεο λφεζεο θαη κία πεξηγξαθηθή θαηλνκελνινγία. Οη αξρέο θαη νη νξηζκνί απηήο ηεο
ζπζηεκηθήο πεξηγξαθήο ζα απνηειέζνπλ ηελ θαηλνκελνινγηθή πιεπξά ηεο απηνπνηεηηθήο ζεσξίαο.
«Φαίλεηαη φηη έρνπκε έξζεη ζε έλαλ θφζκν πνπ γίλεηαη αληηιεπηφο κέζα απφ πεξηγξαθέο άιισλ παξά κέζα απφ ηηο δηθέο καο αληηιήςεηο. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ην γεγνλφο φηη αληί λα ρξεζηκνπνηνχκε ηε γιψζζα ζαλ έλα εξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ λα εθθξάδνπκε ηηο ζθέςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο καο, απνδερφκαζηε ηε γιψζζα ζαλ έλα εξγαιείν ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο ζθέςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο καο369» .
Σέινο, αο πξνζζέζνπκε φηη, πέξα απφ ηελ βηνινγία, ε απηνπνηεηηθή ζεσξία δηαρχζεθε θαη ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο κε ην έξγν ηνπ Γεξκαλνχ θνηλσληνιφγνπ Niklas
Luhmann , ζηνλ νπνίνλ νθείιεηαη ε ηδέα φηη ηα απηφ-νξγαλσκέλα θνηλσληθά ζπζηήκαηα δελ απνηεινχληαη απφ άηνκα ή ξφινπο ή δξάζεηο, φπσο ζπλήζσο ζεσξείηαη, αιιά ηα ζπζηαηηθά ηνπο ζηνηρεία ζπγθξνηνχληαη απφ λνεκαηηθέο επηθνηλσληαθέο ζρέζεηο370.
«Ζ ζπλδεφκελε κε κία πεξηγξαθή πιεξνθνξία εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παξαηεξεηή λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα απφ απηή ηελ πεξηγξαθή. Ζ επθαηξία θαη ε αλαγθαηφηεηα απνηεινχλ αληηιήςεηο πνπ δελ απεπζχλνληαη ζηνλ θφζκν, αιιά ζηηο πξνζπάζεηέο καο λα δεκηνπξγήζνπκε κία πεξηγξαθή ηνπ» .
Ο ηππηθέο αξρέο ηεο απηνπνηεηηθήο ζεσξίαο καο παξέρνπλ ζρεηηθά λέα κέζα γηα λα
εμεγήζνπκε ηε λφεζε.
Σν βηβιίν «The Embodied Mind371» αζρνιείηαη κε ζέκαηα θαηλνκελνινγίαο372 ζηνλ
θφζκν ησλ γλσζηηθψλ επηζηεκψλ. Ο ζηφρνο ηνπο είλαη λα ελζσκαηψζνπλ ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία ζην εχξνο ησλ κειεηψλ πνπ κέρξη ηψξα έρνπλ απεπζπλζεί ζηε κειέηε ηεο λφεζεο κφλν ζε ζρέζε κε κε-ελζσκαησκέλεο ινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη απφ αθεξεκέλα ελλνηνινγηθά ζηνηρεία κε ζθνπφ ηελ πεξηγξαθή ελφο αληηθεηκεληθνχ πεξηβάιινληνο.
Ο Varela θαη νη άιινη πξνρψξεζαλ απφ ηελ ππφζεζε φηη ε εκπεηξία αλαγθαζηηθά
πξνεγείηαη θαη ππνζηεξίδεη ηελ αλαδήηεζε. Γηα λα απνθεπρζεί ε ζεκειηψδεο θπθιηθφηεηα απαηηείηαη κία εμήγεζε γηα ην πψο νη εκπεηξίεο ζρεκαηίδνπλ ηα ζεκέιηα γηα
ηελ πεξηγξαθή ηνπ κπαινχ, ηνπ θφζκνπ (φπσο απηφο εκπεηξάηαη) θαη ησλ κεηαμχ ησλ
ζρέζεσλ.
Σν εκπφδην ζε κία ηέηνηα εμήγεζε επηθεληξψλεηαη ζηελ κεγάιε θηινζνθηθή δηακάρε
γχξσ απφ ην πξφβιεκα κπαινχ-ζψκαηνο, ην γλσζηφ mind-body problem. Ο Varela
θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ επαλαπξνζδηφξηζαλ ην επίθεληξν ηεο δηακάρεο ππνζηεξίδνληαο
φηη ην πξφβιεκα κπαινχ-ζψκαηνο δελ ζα έπξεπε λα ππάξρεη, δει. ε εξψηεζε ηνπ πνία είλαη ε νληνινγηθή ζρέζε κεηαμχ ζψκαηνο θαη κπαινχ αλεμαξηήησο ηηο εκπεηξίεο
ηνπ ππνθεηκέλνπ, δελ έρεη θαλέλα λφεκα. Ζ εξψηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ηεο κνξθήο:
Πνηεο είλαη νη ζρέζεηο ζψκαηνο θαη κπαινχ ζηηο πξαγκαηηθέο εκπεηξίεο θαη πσο αλαπηχζζνληαη νη ζρέζεηο απηέο, ηη κνξθέο κπνξνχλ λα πάξνπλ;
Ζ αληηκεηψπηζε ηεο εκπεηξίαο σο δξάζε καο επηηξέπεη ηελ δηεξεχλεζε θαη ηελ απεηθφληζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν, ζψκα θαη κπαιφ εκπιέθνληαη ακνηβαία γηα λα νινθιεξψζνπλ ηελ νπνηαδήπνηε εκπεηξία. Οη ζπγγξαθείο απνξξίπηνπλ ηνλ θαξηεζηαλφ
δπτζκφ πνπ έρεη ζπξψμεη ηνπο Γπηηθνχο θηιφζνθνπο ζηελ επηινγή είηε ηνπ κπαινχ ή
ηνπ ζψκαηνο σο ην ζεκειηψδεο κέζσ γηα ηελ νινθιήξσζε κίαο εκπεηξίαο.
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5.4.1 Ο Παξαηεξεηήο
Ζ αξρηθή εξγαζία ηνπ Maturana ζρεηηθά κε ηελ λφεζε είρε επηθεληξσζεί ζηα έκβηα
ζπζηήκαηα. Χο απνηέιεζκα, ε απηνπνηεηηθή ζεσξία έρεη γηα ζεκέιηα ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν νη δσληαλνί νξγαληζκνί απεπζχλνληαη θαη εκπιέθνληαη κε ην πεξηβάιινλ
ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή πξντδεάδεη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε
απηνπνηεηηθή ζεσξία δηαπξαγκαηεχεηαη ηφζν ηνλ εαπηφ ηεο φζν θαη άιια θαηλφκελα.
Έλα γλσζηηθφ ζχζηεκα εκπιέθεηαη κε ηνλ θφζκν κφλν ζε ζρέζε κε ηηο παξελνριήζεηο πνπ δέρεηαη απφ απηφλ ζην λεπξηθφ ηνπ ζχζηεκα, ην νπνίν είλαη ιεηηνπξγηθά θιεηζηφ, δει. φιεο νη κεηαηξνπέο ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ. ην κέγεζνο
φπνπ ην λεπξηθφ ζχζηεκα επαλαιακβαλφκελα δηαζπλδέεη ηα δηάθνξα ζπζηαηηθά ηνπ
(φπσο ζπκβαίλεη ζην κπαιφ καο), ν νξγαληζκφο είλαη ηθαλφο λα παξάγεη, λα δηαηεξεί
θαη λα επαλεκπιέθεη ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ ζαλ λα ήηαλ επαθξηβήο αλαπαξαζηάζεηο
ησλ εμσηεξηθψλ θαηλνκέλσλ.
Οη θαηαζηάζεηο απηέο είλαη 2εο ηάμεο ππφ ηελ έλλνηα φηη παξάγνληαη απφ ηελ εκπεηξία θαη δελ είλαη αθξηβή αληίγξαθα απηήο.
ηελ απηνπνηεηηθή ζεσξία νη θαηαζηάζεηο απηέο νλνκάδνληαη πεξηγξαθέο θαη έλαο
νξγαληζκφο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ ζθαίξα ησλ πεξηγξαθψλ ηνπ είλαη έλαο παξαηεξεηήο.
Ζ πξψηε απφ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο ηέηνηνπ νξγαληζκνχ είλαη ν ζρεκαηηζκφο δηαθξίζεσλ κέζσ ηνπ νπνίνπ δηαρσξίδεηαη ην ζχζηεκα πνπ θάλεη ηελ παξαηήξεζε απφ
ην πεξηβάιινλ ηνπ. πγθεθξηκέλα, ν Maturana ππνζηεξίδεη φηη:
Έλαο παξαηεξεηήο είλαη έλα δσληαλφ ζχζηεκα πνπ κπνξεί λα πξνβεί ζηνλ ζρεκαηηζκφ παξαηεξήζεσλ θαη λα πξνζδηνξίζεη απηφ πνπ δηαθξίλεη σο ελφηεηα, σο κία κνλάδα δηαθνξεηηθή απφ απηφλ, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ρεηξηζκνχο ή πεξηγξαθέο ζηηο δηάθνξεο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο ππφινηπνπο παξαηεξεηέο.
Ο παξαηεξεηήο είλαη κία απφ ηηο έλλνηεο θιεηδηά ηεο απηνπνηεηηθήο ζεσξίαο δηφηη:
Σν παξαηεξείλ είλαη ηαπηφρξνλα ην απφιπην ζεκείν εθθίλεζεο θαη ε πην ζεκειηψδε
εξψηεζε ζε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα γηα θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο
αηηίαο σο θαηλφκελα ηεο αλζξψπηλεο πεξηνρήο. Ηδηαίηεξα, νηηδήπνηε εηπψλεηαη, εηπψλεηαη απφ έλαλ παξαηεξεηή ζε έλαλ άιινλ ή αθφκε θαη ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ.
Ζ πξσηαξρηθή ιεηηνπξγία ηεο παξαηήξεζεο είλαη ε δηάθξηζε (distinction), δει. ε ζεκείσζε κίαο κνλάδαο κέζσ ιεηηνπξγηψλ θαζνξηζκνχ ησλ ζπλφξσλ πνπ ηελ δηαρσξίδνπλ απφ ηελ ππφινηπε πεξηνρή. Μέζα απφ ηηο αλαδξνκηθέο δηαθξίζεηο ησλ νληνηήησλ κέζσ ελεξγεηψλ, ν παξαηεξεηήο είλαη ηθαλφο λα ιεηηνπξγεί ζαλ λα είλαη εμσηεξηθφο (δηαρσξηζκέλνο) απφ ηηο πεξηζηάζεηο ζηηο νπνίεο βξίζθεηαη. Χζηφζν, ν παξαηεξεηήο δελ ζηέθεηαη απφκαθξα απφ ηηο πεξηζηάζεηο απηέο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο
φηη ε κφλε πεξηνρή ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί είλαη ε θιεηζηή απηφ-δηαζπλδεδεκέλε πεξηνρή ηνπ λεπξηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο.
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Ζ έλλνηα ηνπ παξαηεξεηή πεξηθιείεη φιε ηελ έξεπλα θαη φιε ηελ ζπδήηεζε γχξσ απφ
ηελ ζεσξία ηεο απηνπνίεζεο. Ο αθξηβήο ηξφπνο θαη ιεηηνπξγία κέζσ ησλ νπνίσλ δηαθξίλνληαη ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα εμαξηψληαη άκεζα απφ ηνλ παξαηεξεηή ηνπο. Ζ
πηζηνπνίεζε θάζε παξαηήξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ πιενλεθηηθή ζέζε ελφο δεδνκέλνπ
παξαηεξεηή, θάλεη ηελ απηνπνηεηηθή ζεσξία ελ γέλεη εμαξηεκέλε απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ παξαηεξεηή. Δπίζεο, ε ηειηθή πηζηνπνίεζε θάζε ζπλφινπ παξαηεξήζεσλ
ζην ρξφλν ζε ζρέζε κε ηα πιενλεθηηθά ζεκεία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ παξαηεξεηή, θάλεη ηελ απηνπνηεηηθή ζεσξία ελ γέλεη εμαξηεκέλε απφ ηελ ηζηνξία ηνπ παξαηεξεηή.
Σέινο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ νη κνηξαζκέλεο ή ζπιινγηθά δηαπξαγκαηεπφκελεο πεξηγξαθέο εκπεηξηψλ (π.ρ. πεξηζπιινγέο [παξειζφλ], ζπλαίλεζε [παξψλ], ζρέδηα [κέιινλ]) αμηνινγνχληαη ζε ζρέζε κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ δεδνκέλσλ παξαηεξεηψλ, ε απηνπνηεηηθή ζεσξία είλαη ελ γέλεη εμαξηεκέλε κε ηηο πξνζσπηθφηεηεο ησλ
αιιειεπηδξαζηηθψλ παξαηεξεηψλ, θαζψο θαη κε ην ζχλνιν ησλ ηζηνξηθψλ ηνπο αιιειεπηδξάζεσλ.
5.5

Οξγάλσζε θαη Γνκή

Δίλαη ζαθέο φηη ηα ζπζηήκαηα δελ κπνξνχλ λα νξηζηνχλ κε απιή απαξίζκεζε θαη
θαηαγξαθή ησλ κνξθψλ ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ. Ζ ηειηθή ηδηφηεηα ηεο ζπζηεκηθήο κνλάδαο είλαη ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο νη νπνίεο:
•
δηαγξάθνπλ ηνλ ηχπν ηεο (ηελ κνξθή ηεο) ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή θαη
•
αληηπξνζσπεχνπλ ηελ θεληξηθή ηαπηφηεηα πνπ δηαηεξείηαη παξά ηηο δπλακηθέο αιιαγέο πνπ επηβάιινληαη ζε απηήλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ.
ηελ απηνπνηεηηθή ζεσξία, ην ζχλνιν ησλ θαζνξηζκέλσλ ζρέζεσλ νλνκάδεηαη νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
Οη ζρέζεηο πνπ νξίδνπλ κία κεραλή σο κία ελφηεηα θαη θαζνξίδνπλ ηα δπλακηθά ησλ
αιιειεπηδξάζεψλ θαη ησλ κεηαηξνπψλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ππνβιεζεί, ζπληζηνχλ
ηελ νξγάλσζε ηεο κεραλήο.
Ζ νξγάλσζε ελφο ζπζηήκαηνο πξνζδηνξίδεη κία θαηεγνξία κέζα ζηελ νπνία κπνξεί
λα ππάξρνπλ πνιιέο εηδηθέο πεξηπηψζεηο. Οη ηδηαίηεξεο ζπζηεκηθέο νληφηεηεο εκθαλίδνπλ πνιιά πεξηζζφηεξα απφ ηα γεληθά πξφηππα ηεο νξγάλσζήο ηνπο. Ζ ζπζηεκηθή
νξγάλσζε κίαο κνλάδαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο παξνπζίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Απηφ απνηειεί ηελ δνκή ηεο
κνλάδαο. Ο Maturana ζεκεηψλεη φηη ν φξνο «δνκή» έρεη Λαηηληθή ξίδα θαη ζεκαίλεη
«ρηίζηκν». Ζ δνκή δελ θαζνξίδεη ην ζπλνιηθφ ραξαθηήξα κίαο κνλάδαο, αιιά θαζνξίδεη κφλν ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν ππάξρεη θαη κέζα ζηνλ νπνίν κπνξεί λα παξελνριεζεί.
Πξαθηηθά ζηελ ηαηξηθή απηφ θαίλεηαη φηλ εθηειείηαη έλα ζπηλζεξνγξάθεκα γηα ηε
κειέηε ελφο νξγάλνπ. Έλα ξαδηνζεκαζκέλν ζηνηρείν πνπ εκπεξηέρεηαη ζηελ δνκή
ελφο ηζηνχ ή νξγάλνπ ρνξεγείηαη θαη ζηε ζπλέρεηα κειεηάηαη κε γ-θάκεξα ε κνξθή
ηνπ νξγάλνπ. Σν ξαδηνζεκαζκέλν ζηνηρείν θαηαιακβάλεη «ρψξν» θαη καο δείρλεη ηα
ιεηηνπξγηθά φξηα θαη ηελ ιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά. ε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα αληηθαζίζηαηαη, πξάγκα πνπ δείρλεη θαη ηελ αέλαε αιιαγή ησλ κνξίσλ ησλ νξγάλσλ.
Μία κνλάδα κπνξεί λα κεηαβάιεη ηελ δνκή ηεο ρσξίο λα ράζεη ηελ ηαπηφηεηά ηεο,
αξθεί λα δηαηεξεί ηελ νξγάλσζή ηεο. Ζ δηάθξηζε ησλ Maturana θαη Varela κεηαμχ
νξγάλσζεο θαη δνκήο παξέρνπλ κία βάζε γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ πεξηγξαθψλ ησλ
ζπζηεκάησλ βάζεη ησλ αθεξεκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ πιεπξψλ ηνπο. Με ηα ιφγηα
ησλ Maturana θαη Varela:
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Ζ νξγάλσζε κίαο κεραλήο (ή ελφο ζπζηήκαηνο) δελ πξνζδηνξίδεη ηηο ηδηφηεηεο ησλ
ζηνηρείσλ πνπ ηελ ζπληζηνχλ σο έλα ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα, παξά κφλν πξνζδηνξίδεη
ηηο ζρέζεηο πνπ πξέπεη λα παξαρζνχλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ
πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνηεζεί ην ε κεραλή ή ην ζχζηεκα σο κία κνλάδα, σο κία ελφηεηα. Δπνκέλσο, ε νξγάλσζε ηεο κεραλήο είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ
ζηνηρείσλ ηεο θαη κία ζπγθεθξηκέλε κεραλή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε πνιινχο
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, κε πνιιά δηαθνξεηηθά είδε ζηνηρείσλ. Παξ’ φια απηά, πξνθεηκέλνπ κία κεραλή λα ζπληζηά κία μεθάζαξε κνλάδα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν,
ζα πξέπεη ηα ζηνηρεία ηεο λα νξίδνληαη ζην ρψξν απηφ θαη ηαπηφρξνλα λα έρνπλ ηηο
ηδηφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα παξάγνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ ζα ηελ νξίζνπλ.
5.5.1 Απηνλνκία
ηα κέζα ηνπ 1970, ν Varela επέθηεηλε ηελ δηακφξθσζε ηεο ζεσξίαο ηεο απηνπνίεζεο γηα λα κπνξέζεη λα πεξηγξάςεη ηελ ζπζηεκηθή ηδηφηεηα ηεο απηνλνκίαο, ηεο νπνίαο ε απηνπνίεζε είλαη έλα ππνζχλνιν. Έηζη, γηα ηνλ Varela ηα απηφλνκα ζπζηήκαηα νξίδνληαη σο κία ζχλζεηε ελφηεηα ελφο δηθηχνπ αιιειεπηδξάζεσλ ηα νπνία:
i)
ii)

κέζσ ησλ αιιειεπηδξάζεψλ ηνπο επαλαιακβαλφκελα αλαπαξάγνπλ ην
δίθηπν ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ηα παξάγεη θαη
πξαγκαηνπνηνχλ ην δίθηπν σο κία κνλάδα ζην ρψξν ηνπ νπνίνπ ηα
ζηνηρεία ππάξρνπλ ζπληζηψληαο θαη πξνζδηνξίδνληαο ηα ζχλνξα ηεο
κνλάδαο σο κία ζρηζκή απφ ηελ ππφινηπε πεξηνρή.

Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο απηνπνίεζεο είλαη φηη ηα απηνπνηεηηθά
ζπζηήκαηα πξέπεη λα παξάγνπλ ηα δηθά ηνπο ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ
ηελ νξγάλσζή ηνπο. Ζ δηαθνξά απηή έρεη παίμεη ραξαθηεξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηζηεκνληθή δηακάρε γηα ην αλ ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο
απηνπνηεηηθά.
Απηή ε γεληθφηεξε ηάμε ησλ απηφλνκσλ ζπζηεκάησλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ νξγαλσζηαθή θιεηζηφηεηά ηνπο
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη απηή ε ηδηφηεηα ηεο θιεηζηφηεηαο δελ θάλεη
ηα απηφλνκα ζπζηήκαηα θιεηζηά θαηά ηελ θιαζζηθή θπβεξλεηηθή έλλνηα ηεο απνκφλσζεο απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηεο αδηαπεξαηφηεηάο ηνπο απφ ηπρφλ εμσηεξηθέο επηξξνέο. Ζ θιεηζηφηεηα δελ ζεκαίλεη φηη ηα απηφλνκα ζπζηήκαηα είλαη αδηάθνξα ζηηο
δηάθνξεο παξελνριήζεηο, αιιά νη αιιαγέο ηεο θαηάζηαζήο ηνπο ιφγσ κεηαβνιψλ ηνπ
κέζνπ ηνπο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη κεηαδίδνληαη κφλν κέζα ζην δίθηπν ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ηα ζπληζηνχλ, φπσο απηά νξίδνληαη.
Υξεζηµνπνηνχµε ηε ιέμε «απηνλνµία» µε ηελ ηξέρνπζα ζεµαζία ηεο: έλα ζχζηεµα
είλαη απηφλνµν εθφζνλ είλαη ηθαλφ λα θαζνξίδεη ηνπο λφµνπο ηνπ θαη ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Γελ ππνζηεξίδνπµε φηη ηα έµβηα φληα απνηεινχλ ηηο µνλαδηθέο
απηφλνµεο νληφηεηεο. Οπσζδήπνηε δελ ζπµβαίλεη θάηη ηέηνην. Χζηφζν, έλα απφ ηα
πην πξνθαλή ραξαθηεξηζηηθά ελφο έµβηνπ φληνο είλαη ε απηνλνµία ηνπ. Ο ηξφπνο, ν
µεραληζµφο πνπ θαζηζηά ηά έµβηα φληα απηφλνµα ζπζηήµαηα είλαη ε απηνπνίεζε θαη
αθξηβψο απηή ηα ραξαθηεξίδεη σο ηέηνηα.
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Ζ εξψηεζε γηα ηελ απηνλνµία ησλ δσληαλψλ νξγαληζµψλ είλαη ηφζν παιηά φζν θαη ε
δηεξψηεζε ζρεηηθά µε ην ηη είλαη δσή.
Γηα λα θαηαλνήζνπµε ηελ απηνλνµία ησλ εµβίσλ νθείινπµε λα θαηαλνήζνπµε ηελ
νξγάλσζε πνπ ηα πξνζδηνξίδεη σο µνλάδεο. Καη απηφ γηαηί µφλν αλ αλαγλσξίζνπµε
ζηα έµβηα φληα ην θαζεζηψο ησλ απηφλνµσλ µνλάδσλ µπνξνχµε λα απνδείμνπµε φηη
ε απηνλνµία ηνπο, πνπ γεληθά ζεσξείηαη ζαλ θάηη ην µπζηεξηψδεο θαη αθαηαλφεην,
γίλεηαη πξνθαλήο µφιηο πξνζδηνξίζνπµε φηη απηφ πνπ ηα νξίδεη σο µνλάδεο είλαη ε
απηνπνηεηηθή ηνπο νξγάλσζε θαη φηη αθξηβψο µέζα ζε απηή ηελ νξγάλσζε
πξαγµαηψλνληαη θαη ηαπηφρξνλα απηνπξνζδηνξίδνληαη.
Αθνχ είλαη δχζθνιν λα ζπληάμνπµε πιήξε θαηάινγν ησλ ηδηνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα έµβην νλ, ηφηε γηαηί λα µελ πξνηείλνπµε έλα ζχζηεµα πνπ ελψ ιεηηνπξγεί,
παξάγεη νιφθιεξε ηε θαηλνκελνινγία ηνπ έµβηνπ φληνο; Σν φηη µηα απηνπνηεηηθή
µνλάδα έρεη απηά αθξηβψο ηα ραξαθηεξηζηηθά απνδεηθλχεηαη φηαλ αλαιχζνπµε φια
φζα γλσξίδνπµε γηα ην µεηαβνιηζµφ θαη ηε δνµή ηνπ θπηηάξνπ ζηελ αµνηβαία ηνπο
εμάξηεζε.
Ζ νξγάλσζε δελ απνηειεί, βέβαηα, απνθιεηζηηθφ πξνλφµην ησλ έµβησλ φλησλ, αιιά
είλαη θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ απηψλ ησλ πξαγµάησλ πνπ µπνξνχµε λα
αλαιχζνπµε σο ζπζηήµαηα. Σα έµβηα φληα φµσο δηαθνξνπνηνχληαη επεηδή ηα
µνλαδηθά πξντφληα ηεο νξγάλσζήο ηνπο είλαη απηά ηα ίδηα θαη δελ ππάξρεη,
επνµέλσο, δηάθξηζε µεηαμχ παξαγσγνχ θαη πξντφληνο. Σν είλαη (χπαξμε) θαη ην
πξάηηεηλ (δξαζηεξηφηεηα) µηαο απηνπνηεηηθήο µνλάδαο είλαη αδηαρψξηζηα θαη ζε απηφ ζπλίζηαηαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο νξγάλσζήο ηεο.
5.6

Γνκηθφο πξνθαζνξηζκφο

Ο δνκηθφο πξνθαζνξηζκφο είλαη ε αξρή θαηά ηελ νπνία ε πξαγκαηηθή πνξεία ησλ αιιαγψλ ηεο ζπζηεκηθήο κνλάδαο ειέγρεηαη απφ ηελ δνκή ηεο. Ζ βαζηθή ζεκαζία ηεο
αξρήο απηήο είλαη φηη ε ζπκπεξηθνξά ελφο ζπζηήκαηνο πεξηνξίδεηαη απφ ηελ ζχζηαζή
ηνπ, απφ ηελ ζχλζεζή ηνπ.
Ο δνκηθφο πξνθαζνξηζκφο δελ πξέπεη λα εμηζψλεηαη κε ηνλ θαζαξφ αηηηνινγηθφ πξνθαζνξηζκφ, ζηνλ νπνίν φιεο νη ζπγθεθξηκέλεο αιιειεπηδξάζεηο είλαη πξνθαζνξηζκέλεο. Σν κόλν πνπ πξνθαζνξίδεηαη από ηνλ δνκηθό πξνθαζνξηζκό είλαη ν ρώξνο όισλ
ησλ πηζαλώλ θαηεγνξηώλ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ κεηαιιαγή
κίαο εηαηξείαο ε δνκή ηνπ ππνθεηκέλνπ δελ πξνβιέπεη ηελ πξνηηκφηεξε (θαιχηεξε)
θαηλνχξγηα κνξθή ηνπ. Χζηφζν, ε δνκή ηνπ πεξηθιείεη ην εχξνο ησλ θαηλνχξγησλ
κνξθψλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα εμειηρζεί ρσξίο λα παξαβηάζεη ηελ νξγάλσζή ηνπ (πάςεη λα ππάξρεη κε ηελ ηξέρνπζα ηαπηφηεηά ηνπ). Ο δνκηθφο πξνθαζνξηζκφο δελ πεξηνξίδεη ην ζχλνιν ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηηο νπνίεο ην ζχζηεκα κπνξεί λα παξαηεξεζεί λα εκπιέθεηαη -- κφλν ην ζχλνιν ζην νπνίν ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα κπνξεί λα
παξαηεξήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ λα εκπιέθεηαη.
Αλ ην δσληαλφ ζχζηεκα εηζέιζεη ζε κία αιιειεπίδξαζε πνπ δελ έρεη πξνδηαγξαθεί
απφ ηελ νξγάλσζή ηνπ, δελ εηζέξρεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε κνλάδα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ζπλεπψο, ε αιιειεπίδξαζε απηή δελ γίλεηαη δεθηή απφ ην ζχζηεκα
θαη παξακέλεη έμσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ.
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5.7

Γνκηθή χδεπμε - Structural Coupling

Γεδνκέλεο ηεο αξρήο ηνπ δνκηθνχ πξνθαζνξηζκνχ, ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ
ζπζηεκάησλ εμεγείηαη σο ε ηζηνξία επαλαιακβαλφκελσλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ νδεγεί ζηελ δνκηθή ζπκθσλία (αλαινγία) κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ ζπζηεκάησλ373.
Ζ δνκηθή ζχδεπμε είλαη ε ζρέζε πνπ δηακνξθψλεηαη κεηαμχ ελφο νξγαληζκνχ θαη κηαο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο, ελφο θαξκάθνπ. Έηζη ζηελ δνκηθή ζχδεπμε κε έλα
θάξκαθν κπνξνχκε λα έρνπκε σο απνηέιεζκα ηελ ίαζε, ή αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηνλ
νξγαληζκφ ή θαζφινπ απνηέιεζκα.
πλεπψο ε δνκηθή ζχλδεζε είλαη ν φξνο πνπ ππνδειψλεη ηελ δνκηθά θαζνξηζκέλε
(θαη δνκηθά θαζνξηδφκελε) ζπκπινθή κίαο δεδνκέλεο κνλάδαο κε έλα θάξκαθν ή κηα
ζεξαπεπηηθή κέζνδν, είηε κε ην πεξηβάιινλ ηεο ή κε άιιε κνλάδα. Δίλαη κία ηζηνξηθή
δηεξγαζία πνπ νδεγεί ζηελ ρσξνρξνληθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κεηαβνιψλ ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Χο ηέηνηα, ε δνκηθή ζπκπινθή έρεη ζηνηρεία ηφζν ηνπ ζπληνληζκνχ φζν θαη ηεο ζπλεμέιημεο. Πεξηγξάθεη ηελ ηξέρνπζα ακνηβαία ζπλ-πξνζαξκνγή ρσξίο λα ππαηλίζζεηαη
ηελ κεηαθνξά θάπνηαο εθήκεξεο δχλακεο ή πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ ζπλφξσλ ησλ
εκπιεθνκέλσλ ζπζηεκάησλ.
Πεξίπησζε 1: Έλα ζχζηεκα εκπιέθεηαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ
ηελ πεξίπησζε πνπ έλα απφ ηα εχπιαζηα ζπζηήκαηα είλαη έλαο νξγαληζκφο θαη ην
άιιν ην κέζνλ ηνπ, ην απνηέιεζκα είλαη κία νληνγελλεηηθή πξνζαξκνγή ηνπ νξγαληζκνχ ζην κέζνλ ηνπ, φπνπ νη αιιαγέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ νξγαληζκνχ αληηζηνηρνχλ ζηελ αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ κέζνπ.
Οη ζπλερφκελεο αιιειεπηδξάζεηο ελφο δνκηθά εχπιαζηνπ ζπζηήκαηνο ζε έλα πεξηβάιινλ ρσξίο αλαδξνκηθέο παξελνριήζεηο ζα παξάγνπλ κία ζπλερηδφκελε επηινγή
ηεο δνκήο ηνπο ζπζηήκαηνο. Ζ δνκή απηή ζα θαζνξίζεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ πεξηνρή ησλ επηηξεπφκελσλ παξελνριήζεσλ θαζψο επίζεο, ζα επηηξέςεη
ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζην πεξηβάιινλ ρσξίο ηελ απνζχλζεζή ηνπ.
Πεξίπησζε 2: Έλα ζχζηεκα εκπιέθεηαη κε έλα άιιν ζχζηεκα
ηελ πεξίπησζε πνπ ηα δχν εχπιαζηα ζπζηήκαηα είλαη νξγαληζκνί, ην απνηέιεζκα
ηεο νληνγελλεηηθήο δνκηθήο ζπκπινθήο είλαη κία ζπλαηλεηηθή πεξηνρή (consensual
domain).
5.8

πκπεξάζκαηα ηεο Απηνπνηεηηθήο Θεσξίαο

Ζ απηνπνηεηηθή ζεσξία παξέρεη κία ζεσξεηηθή βάζε γηα ηελ κειέηε ησλ αλζξψπσλ
θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ. Λφγσ ηνπ φηη ε ζεσξία
αλαπηχζζεηαη αξρίδνληαο απφ ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θαηαιήγνληαο ζε ζπζηεκηθέο ελφηεηεο, νη αξρέο ηεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε έλα επξχ πεδίν πξνβιεκάησλ.
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Δπίζεο ε ζεσξία ζπκπεξηιακβάλεη κία εμήγεζε γηα ηελ γισζζνινγηθή αιιειεπίδξαζε θαη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε
θαη επηθνηλσλία374.
Ζ πην πξφζθαηε εζηίαζε ζηελ ελεξγνπνίεζε - ζέζπηζε (enaction) πξνρψξεζε ηελ
απηνπνηεηηθή ζεσξία απφ ηα ηππηθά κνληέια ζηελ δπλακηθή θαηλνκελνινγία θαη είλαη μεθάζαξνο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε απηνπνηεηηθή ζεσξία πξνζεγγίδεη ηα ηξία αλαδπφκελα ζέκαηα ζηηο ζχγρξνλεο επηζηήκεο ηεο λφεζεο, ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη
ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ: ζπζηεκηθή πξννπηηθή, απηφ-πξνθαζνξηζκφο θαη αλαθνξά ζε πιαίζην375.
«Σν πξψην ζπκβαίλεη κέζσ νξηζκνχ, ην δεχηεξν κέζσ εζηίαζεο θαη ην ηξίην κε ηνλ
ηξφπν πνπ νη Maturana θαη Varela παξνπζηάδνπλ ηηο θαηλνκελνινγηθέο πιεπξέο ηεο
ζεσξίαο ηνπο376».
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6

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6. Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ

ηελ Βηνινγία κε ηνλ φξν εμέιημε πεξηγξάθεηαη ε αιιαγή ησλ θιεξνλνκνχκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πιεζπζκνχ απφ γελεά ζε γεληά. Σα ραξαθηεξηζηηθά θαζνξίδνληαη απφ ηελ έθθξαζε ησλ γνληδίσλ πνπ αληηγξάθνληαη θαη κεηαθέξνληαη ζηελ επφκελε γεληά θαηά ηελ αλαπαξαγσγή. Μεηαιιάμεηο θαη άιιεο ηπραίεο αιιαγέο ζηα γνλίδηα
έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνθαιέζνπλ ηελ εκθάληζε λέσλ ή αιιαγκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, δηαθνξψλ ζην γελεηηθφ πιηθφ, πνπ θιεξνλνκνχληαη ζηνπο νξγαληζκνχο. Σν
θαηλφκελν ηεο εμέιημεο ιακβάλεη ρψξα φηαλ νη θιεξνλνκνχκελεο δηαθνξέο γίλνληαη
πην θνηλέο ή πην ζπάληεο ζε έλαλ πιεζπζκφ, είηε κε ηπραία κέζσ ηεο θπζηθήο επηινγήο είηε ηπραία κέζσ γελεηηθήο κεηαηφπηζεο (κεηαιιάμεηο).
Δμειηθηηθέο ηδέεο φπσο ν "θνηλφο πξφγνλνο" θαη ε δηακεηάιιαμε ησλ εηδψλ ππήξραλ
ηνπιάρηζηνλ απφ ηνλ 6ν αηψλα π.Υ. φηαλ εθθξάζηεθαλ απφ ηνλ θηιφζνθν Αλαμίκαλδξν377. ηαλ ε βηνινγηθή γλψζε απμήζεθε ηνλ 18ν αηψλα, άξρηζαλ λα παξνπζηάδνληαη παξφκνηεο ηδέεο, αξρίδνληαο κε ηνλ Πηεξ Μνπεξηνπί (Pierre Maupertuis) ην 1745,
κε ηε ζπκβνιή θπζηθψλ θηινζφθσλ φπσο νη Έξαζκνο, Κάξνινο Γαξβίλνο θαη Λακάξθ378.
Ζ πξψηε ζεσξία ηεο εμέιημεο δηαηππψζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα απφ ηνλ Jean
Baptiste Lamarck (1744-1829), έλαλ απηνδίδαθην θπζηνδίθε. Απηφο παξαηήξεζε φηη
ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δψσλ κεηαβαιιφηαλ θάησ απφ πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο θαη
πίζηεπε φηη πεξλνχλ ζηνπο απνγφλνπο379. Απηή ε κεηαβίβαζε ησλ επίθηεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ήηαλ γηα απηφλ ν θχξηνο κεραληζκφο ηεο εμέιημεο.
Αλ θαη απνδείρζεθε φηη ν Lamarck έζθαιε κεζνδνινγηθά, πξέπεη λα ηνπ αλαγλσξίζνπκε φηη πεξηέγξαςε ην θαηλφκελν ηεο εμέιημεο, ηελ αλάδπζε λέσλ βηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηα δηάθνξα είδε. Ο Lamarck επεξέαζε έληνλα ηνλ Charles Darwin,
πνπ έδεημε ελδηαθέξνλ γηα ηε βηνινγία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θεκηζκέλνπ ηαμηδηνχ ηνπ
ζηα λεζηά Γθαιαπάγθνο. Οη πξνζεθηηθέο ηνπ παξαηεξήζεηο ηνλ νδήγεζαλ ζηε δηαηχπσζε ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο, πνπ δεκνζηεχζεθε ην 1859 ζε έλα κλεκεηψδεο έξγν
«ε πξνέιεπζε ησλ εηδψλ» (On the Origin of Species380), φπνπ ε έλλνηα ηεο εμειηθηηθήο κεηακφξθσζεο ελφο είδνπο ζε θάπνην άιιν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλζξψπσλ.
Ζ ζεσξία ηνπ ζηεξίρζεθε ζε 2 θχξηεο ηδέεο:
 ηελ ηπραία κεηαβνιή πνπ αξγφηεξα νλνκάζηεθε ηπραία κεηάιιαμε θαη
 ζηε θπζηθή επηινγή.
Ζ ζεσξία ηεο εμέιημεο κέζσ ηεο θπζηθήο επηινγήο πξνηάζεθε πξψηα απφ ηνλ Κάξνιν Γαξβίλν θαη ηνλ Άιθξελη Ράζει Γνπάιαο.
Σν 1858 ν Κάξνινο Γαξβίλνο θαη ν Άιθξελη Ράζει Γνπάιαο δηαηχπσζαλ ηελ ζεσξία
ηεο εμέιημεο κέζσ ηεο θπζηθήο επηινγήο κε ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπο Πεξί ηεο ηάζεο
ησλ εηδψλ λα δεκηνπξγνχλ νκάδεο θαη πεξί ηεο δηαηψληζεο ησλ εηδψλ κέζσ θπζηθψλ
κεζφδσλ επηινγήο381. Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο ζεσξίαο απηήο θαη ηα αλαιπηηθά επηρεηξήκαηα θαηαγξάθεθαλ ζην βηβιίν πνπ έγξαςε ν Γαξβίλνο ην 1859 "Πεξί ηεο πξνέιεπζεο ησλ εηδψλ382".
Ζ εμέιημε αθνξά ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δσληαλψλ
νξγαληζκψλ κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, απφ γελεά ζε γελεά. Οη απφγνλνη κπνξεί λα
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δηαθέξνπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. ηαλ απηέο νη δηαθνξέο είλαη ρξήζηκεο, ν απφγνλνο
έρεη κηα κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα επηβίσζεο θαη αλαπαξαγσγήο, θιεξνδνηψληαο ηα
δηαθνξεηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά ζηελ επφκελε γεληά κέζα απφ ηνπο απνγφλνπο ηνπ.
Καη' απηφ ηνλ ηξφπν, νη δηαθνξέο κπνξνχλ λα ζπζζσξεπηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ρξφλνπ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε έλαλ πιεζπζκφ ή έλα είδνο.
Ζ εμέιημε εκθαλίδεηαη κέζσ ησλ αιιαγψλ ζηα γνλίδηα. ηαλ έλαο νξγαληζκφο αλαπαξάγεηαη, νη κεηαιιάμεηο, κηθξέο ηπραίεο αιιαγέο ζην γελεηηθφ πιηθφ, θαζηζηνχλ ηνλ
απφγνλν δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ γνλέα. Μεξηθέο θνξέο, απηέο νη αιιαγέο βνεζνχλ ηνλ
απφγνλν λα επηδήζεη θαη λα αλαπαξαρζεί. ηαλ απηφ ζπκβαίλεη, ηα γνλίδηα γηα ηα επεξγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά κεηαθέξνληαη ζηνλ απφγνλν ηνπ νξγαληζκνχ, θαη γίλνληαη
πην θνηλά ζηελ επφκελε γεληά. Σα γνλίδηα πνπ δελ βνεζνχλ ηνπο νξγαληζκνχο λα αλαπαξαρζνχλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζπαληφηεξα ή λα απνβιεζνχλ εληειψο απφ ηνλ πιεζπζκφ. Απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη θπζηθή επηινγή θαη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο
θχξηνπο παξάγνληεο ηεο εμέιημεο.
Μέζσ ηεο θπζηθήο επηινγήο, νη πιεζπζκνί ησλ νξγαληζκψλ κεηαβάιινληαη αξγά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, θαζψο πξνζαξκφδνληαη ζηηο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ ηνπο.
Ζ επηζηεκνληθή ζεσξία ηεο εμέιημεο ζεσξεί φηη φια ηα έκβηα φληα πξνέξρνληαη απφ
έλαλ εληαίν θνηλφ πξφγνλν απφ ην απφκαθξν παξειζφλ. Απηή ε άπνςε απνθαιείηαη
θνηλή πξνέιεπζε ηεο δσήο. Σα πξψηα είδε κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θπζηθήο επηινγήο έρνπλ δψζεη ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο δσήο, ε νπνία έρεη βξεη πνιινχο ηξφπνπο λα
δηαησληζζεί θαη λα αθκάζεη.
6.1

Ζ θπζηθή επηινγή

Φπζηθή επηινγή είλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο θιεξνλνκνχκελα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία επλννχλ ηελ επηβίσζε, γίλνληαη πηφ θνηλά, θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ δεκηψλνπλ ηελ επηβίσζε πην ζπάληα383. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή άηνκα κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ πιενλεθηήκαηα, κεηαβηβάδνπλ πεξηζζφηεξα αληίγξαθα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ ζηηο επφκελεο γελεέο384. Μέζα απφ έλα κεγάιν αξηζκφ απφ γεληέο, ε
πξνζαξκνγή έξρεηαη κέζα απφ έλαλ ζπλδπαζκφ αιιεπάιιεισλ, κηθξψλ θαη ηπραίσλ
αιιαγψλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ θπζηθή επηινγή ησλ αιιαγψλ πνπ επλννχλ ηελ
θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηνπ νξγαληζκνχ ζην πεξηβάιινλ ηνπ385. ε αληίζεζε κε απηφλ
ηνλ κεραληζκφ, ε γελεηηθή κεηαηφπηζε δεκηνπξγεί ηπραίεο αιιαγέο ζηε ζπρλφηεηα
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε έλα πιεζπζκφ. Ζ γελεηηθή κεηαηφπηζε γελλάηαη απφ ην ζηνηρείν ηνπ ηπραίνπ θαηά ηελ δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο ησλ αηφκσλ.
Σν είδνο είλαη κηα νκάδα αηφκσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ κεηαμχ ηνπο,
δίλνληαο επίζεο γφληκνπο απνγφλνπο. ηαλ έλα είδνο δηαρσξίδεηαη ζε πιεζπζκνχο, νη
νπνίνη δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαπαξαρζνχλ κεηαμχ ηνπο (γελεηηθή απνκφλσζε), νη
κεηαιιάμεηο, ε γελεηηθή απφθιηζε θαη ε επηινγή δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ
δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα νδεγνχλ κέζα απφ δηαδνρηθέο γεληέο ζηε ζπζζψξεπζε δηαθνξψλ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ είδνπο386 (εηδνγέλεζε). Οη νκνηφηεηεο αλάκεζα
ζηνπο νξγαληζκνχο ππνλννχλ φηη φια ηα είδε πξνέξρνληαη απφ ελα κνλαδηθφ πξνγνληθφ είδνο κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο ζηαδηαθήο δηαθνξνπνίεζεο
Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1930 ε θπζηθή επηινγή ζπλδπάζηεθε κε ηε ζεσξία ηνπ Γθξέγθνξ Μέληει γηα ηελ θιεξνλνκηθφηεηα θαη εθ παξαιιήινπ δεκηνχξγεζαλ ηελ ζπλζεηηθή ζεσξία ηεο Δμέιημεο, ή ζχγρξνλε ζχλζεζε, φπνπ νη "κνλάδεο" ηεο εμέιημεο (γν-
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λίδηα) ζπλδπάζηεθαλ κε ηνλ "κεραληζκφ" ηεο (θπζηθή επηινγή). Απηή ε ζεκαληηθή
ζεσξία (λενδαξβηληζκφο), ε νπνία εμεγεί, αιιά θαη πξνβιέπεη, απνηειεί ην θεληξηθφ
δφγκα ηεο ζχγρξνλεο Δμειηθηηθήο Βηνινγίαο θαη εξκελεχεη ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο
δσήο ζηελ Γε387.
ην θέληξν ηεο Γαξβηληθήο ζεσξίαο είλαη ε ζέζε φηη φινη νη δσληαλνί νξγαληζκνί
ζρεηίδνληαη κε θνηλνχο πξνγφλνπο. ιεο νη κνξθέο δσήο πξνέξρνληαη απφ θνηλφ
πξφγνλν κεηά απφ ζπλερείο δηαδηθαζίεο κεηαβνιψλ δηακέζνπ δηζεθαηνκκπξίσλ εηψλ
γεσινγηθήο ηζηνξίαο. ε απηή ηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία παξάγνληαη πνιχ πεξηζζφηεξεο παξαιιαγέο απφ απηέο πνπ κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ θαη έηζη θάπνηα απνξξίπηνληαη απφ ηε θπζηθή εμέιημε θαη θάπνηα αιιά επηβηψλνπλ θαη αλαπαξάγνληαη.
Οη βαζηθέο ηδέεο ζήκεξα έρνπλ ηεθκεξησζεί θαη ππνζηεξηρζεί απφ ηε βηνινγία, ηε
βηνρεκεία, ηα απνιηζσκέλα επξήκαηα θαζψο θαη ζνβαξνί επηζηήκνλεο ζπκθσλνχλ.
Η δηαθνξά κεηαμύ ηεο θιαζζηθήο ζεσξίαο ηεο εμέιημεο θαη νη λέεο ζεσξίεο γύξσ από
ην ζέκα είλαη ε δπλακηθή ηεο εμέιημεο - νη κεραληζκνί δηακέζνπ ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ε εμέιημε.
Ζ ηδέα ηνπ Γαξβίλνπ γηα ηπραίεο κεηαβνιέο βαζίζηεθε ζηελ ππφζεζε πνπ φηη ήηαλ
γλσζηή ηνλ 19ν αηψλα. Βαζίζηεθε φηη ηα βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο αηφκνπ απνηεινχλ έλα κίγκα ησλ γνλέσλ ηνπ, κε ηελ ζπκκεηνρή θαη ησλ δχν. Απηφ ζήκαηλε
φηη έλαο απφγνλνο κε έλα γνλέαο κε ρξήζηκεο κεηαιιάμεηο, θιεξνλνκνχζε κφλν ην
50% ηνπ λένπ ραξαθηεξηζηηθνχ θαη κεηαβίβαδε ην 25% ζηελ επφκελε γεληά. Έηζη ην
λέν ραξαθηεξηζηηθφ απνδπλακσλφηαλ πνιχ γξήγνξα, κε πνχ ιίγεο πηζαλφηεηεο λα
εδξαησζεί κε ηελ θπζηθή επηινγή. Ο Γαξβίλνο αλαγλψξηζε φηη ήηαλ έλα ζνβαξφ κεηνλέθηεκα ζηε ζεσξία ηνπ θαη δελ ππήξρε ιχζε.
Σε ιχζε ζην πξφβιεκα ηνπ Γαξβίλνπ ηελ αλαθάιπςε ν Gregor Mendel (1822-1884).
Έλαο Απζηξηαθφο κνλαρφο θαη εξαζηηέρλεο βνηαλνιφγνο, κφιηο ιίγα ρξφληα κεηά ηελ
δεκνζίεπζε ηεο Γαξβηληθήο ζεσξίαο, αιιά αγλνήζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη
ήξζε ζην θσο ηνλ επφκελν αηψλα , αξθεηά ρξφληα κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Mendel. Απφ
ηα πξνζεθηηθά ηνπ πεηξάκαηα, ν Mendel ζπκπέξαλε φηη ππάξρνπλ «θιεξνλνκηθέο κνλάδεο», πνπ αξγφηεξα νλνκάζηεθαλ γνλίδηα-πνπ δελ αλακηγλχνληαη ζηε δηαδηθαζία
αλαπαξαγσγήο αιιά κεηαβηβάδνληαη απφ γεληά ζε γεληά ρσξίο λα αιιάδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπο388. Με απηή ηελ αλαθάιπςε κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ηπραίεο κεηαβνιέο γνληδίσλ δελ ζα εμαθαληζηνχλ ζε ιίγεο γεληέο αιιά ζα δηαηεξεζνχλ θαη ζα εληζρπζνχλ ή ζα απνδπλακσζνχλ κε ηελ θπζηθή επηινγή.
6.2

Ζ ζεσξία ηνπ δαξβηληθνχ αληαγσληζκνχ

Ζ ζεσξία ηνπ δαξβηληθνχ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ εηδψλ ζηεξίδεηαη ζηελ παξαδνρή
φηη ν πιεζπζκφο ελφο είδνπο ζα απμάλεηαη απεξηφξηζηα, εθηφο αλ δηαηεξείηαη ππφ έιεγρν απφ ηελ αλειέεηε αξπαθηηθφηεηα θαη πείλα πνπ ππάξρνπλ ζηε θχζε. Ο ίδηνο ν
Γαξβίλνο ρξεζηκνπνίεζε «ζεσξεηηθνχο ππνινγηζκνχο» γηα λα ζηεξίμεη απηή ηελ ππφζεζε, ηελ νπνία βάζηζε ζε παξαδείγκαηα θαηνηθίδησλ δσηθψλ πιεζπζκψλ πνπ είραλ «επηζηξέςεη ζηελ άγξηα θαηάζηαζε» πνπ, φκσο, ηα είδε ππάξρνπλ κε θπζηθφ
ηξφπν, εκθαλίδνληαη ζπλδεδεκέλα κε ην πεξηβάιινλ ηνπο κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα
ξπζκίδνπλ ηα ίδηα ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο. Ζ χπαξμε ησλ θπζηθψλ πιεζπζκψλ εμαξηάηαη απφ πεξηνξηζηηθνχο θχθινπο: Μειέηεο ζε ιεπθφνπξα ειάθηα, ηαξάλ-
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δνπο, βίζνλεο, δαξθάδηα, πξφβαηα, αηγάγξνπο, ηππνπφηακνπο, ιηνληάξηα, θαηέο αξθνχδεο, θψθηεο, θπζεηήξεο θάιαηλεο θαη πνιιά άιια είδε δείρλνπλ φηη νη πιεζπζκνί
επηηπγράλνπλ ηελ απηνξξχζκηζή ηνπο κεηψλνληαο ή απμάλνληαο ην ξπζκφ γελλήζεσλ
ή ηελ ειηθία ηεο πξψηεο αλαπαξαγσγήο ζε αληηζηνηρία κε ηελ ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ. ηαλ νη επηζηήκνλεο απνπεηξάζεθαλ λα κεηαθηλήζνπλ έλα είδνο απφ κηα πεξηνρή, ν αξρηθφο πιεζπζκφο, παξ' φια απηά, παξέκεηλε ζηαζεξφο θαζψο δψα απφ γεηηνληθέο πεξηνρέο ζπκπιήξσζαλ ηα θελά. Γελ είλαη, ινηπφλ, ηφζν ε αλειέεηε ζπκπεξηθνξά ηεο θχζεο εθείλε πνπ δηαηεξεί ηνπο πιεζπζκνχο κέζα ζε θαζνξηζκέλα φξηα
φζν ην φηη θάζε πιεζπζκφο έρεη έλα εκθαλέο θπζηθφ κέγεζνο, φπσο αθξηβψο θάζε
μερσξηζηφο νξγαληζκφο έρεη ην δηθφ ηνπ θπζηθφ κέγεζνο. Σν κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ
εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζρεηίδεηαη κέζσ αλάδξαζεο κε νιφθιεξν ην
πεξηβάιινλ άιισλ εηδψλ θαη νηθνινγηθψλ θπζηθψλ πφξσλ. Απηφ έρεη λφεκα επεηδή
ηα είδε εμειίζζνληαη θαηά θχξην ιφγν κέζσ αλάδξαζεο κε νιφθιεξν ην εμειηζζφκελν πεξηβάιινλ. Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε παξέκβαζεο αλζξψπηλσλ φλησλ, ην κέγεζνο ελφο πιεζπζκνχ ζπληεξείηαη θπξίσο ράξε ζηε ξπζκηζηηθή θαη κε βίαηε αλάδξαζε.
Ο Γαξβίλνο θαη ν Wallace θαηέιεμαλ ζηελ αξρή φηη ν αληαγσληζκφο νδεγεί ζε επηβίσζε ηνπ θαηαιιειφηεξνπ αηφκνπ αθνχ κειέηεζαλ ην δνθίκην ηνπ Thomas Malthus
(1766-1834) γηα ηνλ πιεζπζκφ. Ο Malthus, είδε ηνλ αληαγσληζκφ γηα ζπληήξεζε σο
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε θχζε μερσξίδεη ηνλ αδχλαην θαη λσζξφ απφ ην θηιφπνλν
θαη παξαγσγηθφ, φζνλ αθνξά ηνπο αλζξψπνπο389. Ο Bertrand Russell παξαηήξεζε φηη
ν Γαξβίλνο παξέζηεζε αλζξσπνκνξθηθά ηε θχζε ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζεσξία ηνπ
νηθνλνκηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ ηνπ Malthus γηα λα παξαζηήζεη θάζε κνξθή δσήο σο
κέξνο ελφο αλειέεηνπ αληαγσληζκνχ.
Θα κπνξνχζε, σζηφζν, λα αιεζεχεη φηη απηή ε επέθηαζε ηνπ Malthus παξακφξθσζε
ζνβαξά, απφ απξνζεμία, ηελ θαηαλφεζή καο γηα ηε θχζε, ζπκπεξηιακβάλνληαο κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ηε θχζε ηεο δηθήο καο βίαο; Δίλαη δπλαηφλ, γηα παξάδεηγκα, ε
αλζξψπηλε ηάζε εμφλησζεο άιισλ εηδψλ, ηεο κάρεο κέρξη ζαλάηνπ γηα έδαθνο ή ζεμ,
θαη πνιέκνπ ελαληίνλ ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο λα είλαη απνηέιεζκα πνιχ
ιηγφηεξν ησλ «θπζηθψλ» δσσδψλ ελζηίθησλ απ' φηη ησλ αθχζηθσλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ;
Αλ αθήζνπκε θαηά κέξνο ην θπθιηθφ επηρείξεκα ηνπ Γαξβίλνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε θχζε είλαη ζαλ ηνλ άλζξσπν επνκέλσο ν άλζξσπνο είλαη ζαλ ηε θχζε, ίζσο ληψζνπκε ειεχζεξνη λα παξαηεξήζνπκε φηη νη επηζεηηθέο θαη θαηλνκεληθά βίαηεο πξάμεηο
ηεο αξπαθηηθφηεηαο ησλ δψσλ, ζηελ νπζία δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αλζξψπηλε βία.
Έλα ιηνληάξη πνπ ελεξγεί ππφ ηελ πίεζε ηεο πείλαο ζθνηψλεη κηα αληηιφπε γξήγνξα,
θαη ππάξρνπλ θπζηθνί κεραληζκνί πνπ νδεγνχλ ηε ιεία ηνπ ιηνληαξηνχ ζε θαηάζηαζε
ζνθ, ειαρηζηνπνηψληαο ηελ νδχλε.
Αληίζεηα, ην είδνο ηεο αλζξψπηλεο βίαο γηα ην νπνίν ελδηαθεξφκαζηε, ζπάληα ζηνρεχεη ζην θάγσκα εθείλνπ πνπ ζθνηψλεη ελψ ζπλνδεχεηαη απφ κεγάιε νδχλε. Αληίζεηα κε ηελ επηζεηηθφηεηα ησλ δψσλ, ε αλζξψπηλε επηζεηηθφηεηα βαζίδεηαη ζρεδφλ
πάληα ζην εγψ, έλα δεκηνχξγεκα ηεο ζπλείδεζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ αλζξψπνπ.
πνηα θη αλ είλαη ηα ζθάικαηά ηεο, ε λέα βηνινγία θαηέζηεζε νπσζδήπνηε δπλαηφ λα
ζέζνπκε κεξηθά εξσηήκαηα γηα νξηζκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο ππνζέζεηο ηεο ζεσξίαο
ηνπ Γαξβίλνπ, πνπ δελ κπνξνχζαλ λα ηεζνχλ πξνεγνπκέλσο.
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6.3

πλεξγαζία ζηε θχζε

Αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη επηζηήκνλεο δελ ζα ζπκθσλνχζαλ κε ηελ αιιαγή ζηελ έκθαζε πνπ αληηπξνζσπεχεη ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε αλάδξαζεο, εληείλνληαη νη πξνζπάζεηεο λα ππάξμεη κηα επηζηεκνληθή ελαιιαθηηθή αληίιεςε ζε ζρέζε κε ηνλ νξζφδνμν
δαξβηληζκφ.
Ζ λέα βηνινγία ησλ Augros θαη Stanciu390 απνηειεί ηκήκα κηαο ηέηνηαο πξνζπάζεηαο.
Μία άιιε νθείιεηαη ζηνλ δηαθεθξηκέλν εμειηθηηθφ βηνιφγν Stephen Jay Gould391
(1941-2002), ν νπνίνο μαλάθεξε ζηελ επηθάλεηα κεξηθέο απφ ηηο ηδέεο ηνπ ξψζνπ δηαλννχκελνπ Petr Κropotkin (1842-1921). Ο Gould ζεκεηψλεη φηη ν Κropotkin είρε εξκελεχζεη ηελ θαηαγσγή ησλ εηδψλ πνιχ δηαθνξεηηθά απφ ηνπο επξσπαίνπο θαη ακεξηθαλνχο επηζηήκνλεο.
Πξάγκαηη, ν Κropotkin βξήθε ζηνλ Γαξβίλν ελδείμεηο γηα ηε ζπλεξγαζία ζηε θχζε
κάιινλ παξά γηα ηνλ αληαγσληζκφ, θαη απηή ηελ άπνςε αλέπηπμε ζην βηβιίν ηνπ Mutual Aid (Αιιεινβνήζεηα). «Αλ ... ξσηήζνπκε ηε θχζε», έγξαςε, «πνηνη είλαη νη θαηαιιειφηεξνη νξγαληζκνί: φζνη βξίζθνληαη δηαξθψο ζε πφιεκν κεηαμχ ηνπο ή φζνη
ππνζηεξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ;» βιέπνπκε ακέζσο φηη ηα δψα πνπ απνθηνχλ ζπλήζεηεο αιιεινβνήζεηαο έρνπλ αλακθίβνια κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο. Γηαζέηνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο επηβίσζεο θαη επηηπγράλνπλ, ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο ηνπο, ηε κεγαιχηεξε αλάπηπμε επθπίαο θαη ζσκαηηθήο νξγάλσζεο». Ο
Gould ζεκεηψλεη φηη ν Κropotkin αλέπηπμε ηελ εξκελεία ηνπ γηα ηνλ Γαξβίλν χζηεξα
απφ ηαμίδηα ζηε ηβεξία θαη ηε βφξεηα Μαληδνπξία, φπνπ δελ θαηφξζσζε λα παξαηεξήζεη ηνλ ζθιεξφ αγψλα γηα ηελ χπαξμε αλάκεζα ζε νξηζκέλα είδε δψσλ. Ο Gould
ιέεη: «Θα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζηεξίμεη φηη ηα παξαδείγκαηα κνλνκαρίαο (πνπ
αθνξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά δψσλ) έρνπλ απφ ιάζνο παξαζηαζεί σο θπξίαξρα. Ίζσο ε
ζπλεξγαζία θαη ε αιιεινβνήζεηα είλαη ζπλεζέζηεξα απνηειέζκαηα ηνπ αγψλα γηα
χπαξμε. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, κάιινλ ε επηθνηλσλία παξά ε ζχγθξνπζενδεγεί ζε κεγαιχηεξε αλαπαξαγσγηθή επηηπρία.»
Αθφκε θαη ν αλαγσγηζηήο Heinz Pagels (1939-1988), θαηέιεμε ζηελ άπνςε φηη ε ζεσξία ηνπ Γαξβίλνπ πεξηέρεη κηα πεξηνξηζκέλε θαη πηζαλψο πνιχ ειαηησκαηηθή εξκελεία γηα ηελ ηάμε πνπ παξαηεξνχκε ζηε βηνινγία.
ην βηβιίν ηνπ Dreams of Reason392 (Σα φλεηξα ηεο ινγηθήο), πνπ εθδφζεθε ιίγν πξηλ
απφ ην ζάλαηφ ηνπ ην 1988, ν Pagels ηφληδε φηη απφ ηνλ θαηξφ ηνπ Γαξβίλνπ «θαηαιήμακε λα ζεσξνχκε ηε θπζηθή επηινγή ζαλ ην θνζθίληζκα ησλ ζπάλησλ θαη ρξήζηκσλ κεηαιιάμεσλ απφ ηηο κπξηάδεο άρξεζηεο, σο ηε κφλε πεγή ηάμεο ζηα βηνινγηθά
ζπζηήκαηα. Δίλαη φκσο ζσζηή απηή ε αληίιεςε;» Ο Pagels παξέζεζε κνληέια ππνινγηζηψλ γηα ζπζηήκαηα γνληδίσλ ζρεδηαζκέλα απφ ηνλ Stuart Κauffman (1939-) ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πελζπιβαλίαο ηα νπνία θαλεξψλνπλ, ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ
Kauffman, φηη πνιχπινθα ζπζηήκαηα γνληδίσλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο «εκθαλίδνπλ πνιχ κεγαιχηεξε απζφξκεηε ηάμε απ' φζε ππνζέηακε, κηα ηάμε πνπ ε εμειηθηηθή ζεσξία ηελ έρεη αγλνήζεη». Ο Κauffman πηζηεχεη φηη απηή ε λέα κνξθή ηεο
αξρήο δεκηνπξγίαο ηάμεο ζηελ εμέιημε απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνπο επηζηήκνλεο λα
«πξνζπαζήζνπλ λα θαηαλνήζνπλ πψο κηα ηέηνηα απηφ-νξγάλσζε αιιειεπηδξά, θάλεη
δπλαηή, θαζνδεγεί θαη ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζηε θπζηθή επηινγή ... Οη βηνιφγνη είλαη
πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα ηε θπζηθή επηινγή, αιιά νπδέπνηε αλαξσηήζεθαλ πψο ε
επηινγή αιιειεπηδξά κε ηηο ζπιινγηθέο ηδηφηεηεο απηφ-νξγάλσζεο ησλ πνιχπινθσλ
ζπζηεκάησλ. Δηζεξρφκαζηε ζε παξζέλν έδαθνο».

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

199

6.4

Ζ ζπλεμέιημε

Ζ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο καο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφ-νξγαλψλνληαη θαη εμειίζζνληαη ηα δσληαλά φληα κέζσ ηεο ακνηβαίαο εμάξηεζεο κεηαηνπίδεη ηελ έκθαζε
απφ ηηο παξαδνζηαθέο έλλνηεο ηεο εμέιημεο ζε κηα λέα έλλνηα, ηε «ζπλεμέιημε». ηελ
επηζηήκε ηεο Βηνινγίαο ν φξνο ζπλεμέιημε απνδίδεη ηελ ηαπηφρξνλε εμέιημε κε ζπγγελψλ νξγαληζκψλ ιφγσ ηδηαίηεξνπ δεζκνχ πνπ ζπκβαίλεη κεηαμχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα άλζε θαη έληνκα, πνπ ηα πξψηα γνληκνπνηνχληαη απφ ηα δεχηεξα θαη ηα δεχηεξα
ηξέθνληαη απφ ηα πξψηα, παξάζηηα θαη μεληζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο ηεο αλαγθαίαο ζπκβίσζεο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άηνκα (νξγαληζκνί) κηαο ζπκβησηηθήο ζρέζεο.
Παξαδείγκαηα ζπλεμέιημεο ππάξρνπλ παληνχ. Λφγνπ ράξε, ην αξρηθφ είδνο αξαβνζίηνπ teosinte ήηαλ έλα ζπλεζηζκέλν απηνθπέο θπηφ ζην κεμηθαληθφ νξνπέδην. Οη άλζξσπνη ην δηάιεμαλ θαη ην θαιιηεξγνχζαλ ψζηε λα δίλεη ζπλερψο κεγαιχηεξνπο ζπφξνπο. Σψξα δελ είλαη πηα απηνθπέο αιιά πξέπεη νη θαιιηεξγεηέο λα απνκαθξχλνπλ
ηηο παρηέο θινχδεο ησλ ζπφξσλ ηνπ. Καη βέβαηα, νη άλζξσπνη δελ ζα κπνξνχζαλ λα
ηα θαηαθέξνπλ πνιχ θαιά ρσξίο αξαβφζηην, πνπ απνηειεί βαζηθή ηξνθή. ' έλα ρνξφ
ζπκβησηηθήο αλάδξαζεο, ηα δχν είδε ζπλεμειίρζεθαλ.
Θα κπνξνχζε ε ζπλεμέιημε λα αληηθαηαζηήζεη ηε δαξβηληθή εμέιημε σο πξσηαξρηθή
εξκελεία γηα ην πψο αιιάδεη ε θχζε; Καη πάιη, νη πεξηζζφηεξνη νξζφδνμνη βηνιφγνη
ζα αληηζηέθνληαλ ζε κηα ηέηνηα ηδέα. Οξηζκέλα επηρεηξήκαηά ηνπο ζα απέξξεαλ απφ
ηελ πεπνίζεζε φηη ε δηεχξπλζε ησλ γλψζεψλ καο γηα ηνλ ππνηηζέκελν δνκηθφ ιίζν
ηεο δσήο, ην κφξην ηνπ DNA, εληζρχεη ηελ αληίιεςε πσο νη κεηαιιάμεηο δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ θαη κεηαβηβάδνληαη κε ηα γνλίδηα. Αιιά αθφκε θαη εδψ ε
πξνζέγγηζε ζπλεμειηθηηθήο αλάδξαζεο απνηειεί πξφθιεζε.
Οη πεξηζζφηεξνη εμειηθηηζηέο επηζηήκνλεο είλαη πεπεηζκέλνη φηη ην DNA ησλ αηφκσλ
απνηειεί έλα αηηηνθξαηηθφ ζρέδην. Σν πσο εθθξάδεηαη ην γελεηηθό πιηθό εμαξηάηαη θπζηθά από ηνπο βξόρνπο αλάδξαζεο κεηαμύ ηνπ αλαπηπζζόκελνπ νξγαληζκνύ θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο, αιιά ζεσξείηαη όηη ηα όξηα ηίζεληαη από ην ίδην ην γελεηηθό πιηθό. Γηα
παξάδεηγκα, εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη κεξηθνί άλζξσπνη πξννξίδνληαη απφ ηα γνλίδηά ηνπο λα γίλνπλ παρχζαξθνη. Άζρεηα απφ ηε δίαηηά ηνπο, ε γελεηηθή ηνπο πξνδηάζεζε ζα ππεξηζρχζεη.
6.5

Οη κεραληζκνί ηεο εμέιημεο

Πνηα είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηλφκελνπ ηνπ ηζηνξηθνχ
µεηαζρεµαηηζµνχ ησλ έκβησλ φλησλ θαη πνηνη είλαη νη µεραληζµνί πνπ βξίζθνληαη
ζηε βάζε ηνπ θαηλφκελνπ.
ηελ πξαγµαηηθφηεηα, αθφµε θαη ζήµεξα δελ δηαζέηνπµε ελνπνηεµέλν ζεσξεηηθφ
πιαίζην γηα ην πψο πξαγµαηνπνηείηαη ε εμέιημε ησλ έµβησλ φλησλ ζε φιεο ηηο πηπρέο
ηεο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζρνιέο ζθέςεο πνπ αµθηζβεηνχλ ζνβαξά ηελ εξµελεία ηεο
εμέιημεο µέζσ ηεο θπζηθήο επηινγήο πνπ θπξηαξρεί ζηε βηνινγία ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία εμήληα ρξφληα. Χζηφζν, φπνηεο θαη αλ είλαη νη λέεο ηδέεο πνπ έρνπλ πξνηαζεί
γηα ηηο ιεπηνµέξεηεο ησλ εμειηθηηθψλ µεραληζµψλ, θαµηά δελ ζα µπνξνχζε λα αξλε-
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ζεί ην θαηλφµελν ηεο εμέιημεο. Πάλησο, µαο απειεπζεξψλνπλ απφ ηελ πνιχ
δηαδεδνµέλε ηδέα φηη ε εμέιημε απνηειεί µηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ππάξρεη έλαο
πεξηβάιισλ θφζµνο ζηνλ νπνίν νη νξγαληζµνί πξνζαξµφδνληαη πξννδεπηηθά βειηηζηνπνηψληαο ηνλ ηξφπν εθµεηάιιεπζήο ηνπ.
Αληίζεηα ε εμέιημε επηηειείηαη σο θαηλφµελν θπζηθήο θίλεζεο ππφ δηαξθή θπινγελεηηθή393 επηινγή.
ην θαηλφµελν απηφ δελ ππάξρεη πξφνδνο νχηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά απιψο δηαηήξεζε ηεο πξνζαξµνγήο θαη ηεο απηνπνίεζεο, ζε µηα
δηαδηθαζία φπνπ νξγαληζµφο θαη πεξηβάιινλ βξίζθνληαη ζε δηαξθή δνµηθή ζχδεπμε.
6.6

Ζ γελεηηθή κεηαηφπηζε

ε αληίζεζε κε ηελ θπζηθή επηινγή, ε γελεηηθή κεηαηφπηζε δεκηνπξγεί ηπραίεο αιιαγέο ζηε ζπρλφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε έλα πιεζπζκφ. Ζ γελεηηθή κεηαηφπηζε
γελλάηαη απφ ην ζηνηρείν ηνπ ηπραίνπ θαηά ηελ δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο ησλ αηφκσλ.
Σν είδνο είλαη κηα νκάδα αηφκσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ κεηαμχ ηνπο,
δίλνληαο επίζεο γφληκνπο απνγφλνπο. ηαλ έλα είδνο δηαρσξίδεηαη ζε πιεζπζκνχο, νη
νπνίνη δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαπαξαρζνχλ κεηαμχ ηνπο (γελεηηθή απνκφλσζε), νη
κεηαιιάμεηο, ε γελεηηθή απφθιηζε θαη ε επηινγή δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ
δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα νδεγνχλ κέζα απφ δηαδνρηθέο γεληέο ζηε ζπζζψξεπζε δηαθνξψλ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ είδνπο (εηδνγέλεζε394).
Οη νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηνπο νξγαληζκνχο ππνλννχλ φηη φια ηα είδε πξνέξρνληαη
απφ έλα κνλαδηθφ πξνγνληθφ είδνο κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο ζηαδηαθήο δηαθνξνπνίεζεο.
Αθφκε θαη πξηλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο «Πξνέιεπζεο ησλ εηδψλ», ε ηδέα ηεο εμέιημεο ηεο δσήο ήηαλ πεδίν ακθηζβήηεζεο. Ζ εμέιημε αθφκε θαη ζήκεξα απνηειεί πεδίν
αληηπαιφηεηαο, αιιά φρη ζρεηηθά κε ην επηζηεκνληθφ θνκκάηη. Οη δηαθσλίεο πεξηζηέθνληαη θπξίσο γχξσ απφ ηηο θηινζνθηθέο, θνηλσληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο πξνεθηάζεηο
ηεο ζεσξίαο ηεο εμέιημεο. Ζ πξφηαζε φηη ε βηνινγηθή εμέιημε ιακβάλεη ρψξα κεζσ
ηνπ κεραληζκνχ ηεο θπζηθήο επηινγήο δελ ακθηζβεηείηαη νπζηαζηηθά απφ θαλέλαλ
ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν395.
πσο αλαγλψξηζε πνιχ λσξίο ν ίδηνο ν Γαξβίλνο, ε εμέιημε ηνπ Αλζξψπνπ είλαη ην
κεγαιχηεξν πεδίν ακθηζβήηεζεο ηεο εμειηθηηθήο ζθέςεο. Κάπνηνη άλζξσπνη δηαθσλνχλ ζηελ ηδέα φηη ν άλζξσπνο πξνήιζε κε θπζηθέο δηαδηθαζίεο, ρσξίο δειαδή ππεξθπζηθή παξέκβαζε. Ζ ηάζε απηή εθθξάδεηαη ζηε ζχγρξνλε επνρή θπξίσο κε ην ξεχκα ηνπ δεκηνπξγηζκνχ. Πνιινί ζξεζθεπφκελνη απνδέρνληαη πιενλ ηελ εμέιημε φπσο
θαη άιιεο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο, θαζψο ε ζενινγηθή ζθέςε έρεη θαη απηή εμειηρζεί,
άιινη πάιη πηζηεχνπλ φηη ε εμέιημε αληηηείζεηαη ζηελ πίζηε ηνπο ζην Θείν396.
6.7

Ζ εμήγεζε ηνπ Γαξβίλνπ397

Ζ εμήγεζε ηνπ γηα ηελ βηνινγηθή εμέιημε ηνπ Γαξβίλνπ βαζίδεηαη ζε ηξεηο έλλνηεο:
 ζηελ απζφξκεηε κεηαβνιή,
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ζηε κάρε γηα επηβίσζε θαη
ζηελ θπζηθή επηινγή.

Οη απζφξκεηεο κεηαβνιέο είλαη νη ηπραίεο κεηαιιάμεηο πνπ παξάγνληαη ζηα ρξσκνζψκαηα, ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηελ θιεξνλνκηθφηεηα. Οη κεηαβνιέο απηέο πξνθαινχλ
θαηλνχξγηεο κνξθέο, απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία κνξθψλ ζήκεξα.
Ζ κάρε γηα επηβίσζε είλαη ην απνηέιεζκα δχν επηδξάζεσλ: ηελ θνβεξή δπλαηφηεηα
αλαπαξαγσγήο ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πεγψλ ελέξγεηαο
θαη απφ ηνπο θηλδχλνπο ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη θαιχηεξα πξνζαξκνδφκελνη νξγαληζκνί ζα επηβηψζνπλ θαη ζα αλαπαξαρζνχλ, ελψ νη ιηγφηεξν πξνζαξκφζηκνη ζα πεζάλνπλ. Σν απνηέιεζκα είλαη πνιχ απιφ: επηβίσζε ή εμαθάληζε.
Ζ θπζηθή επηινγή είλαη ε ππέξηαηε απνδνρή απφ ην πεξηβάιινλ, ην νπνίν φπσο έρνπκε δεη, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ιεηηνπξγεί ζαλ θίιηξν. Ζ αλαπαξαγσγή επηηξέπεη ηελ κεηάδνζε ηεο δπλαηφηεηαο πξνζαξκνγήο ζε δηάθνξεο πεξηβαιινληνινγηθέο
ζπλζήθεο απφ κία γεληά ζηελ επφκελε. Τπάξρεη κία ελίζρπζε ησλ θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλσλ εηδψλ κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο. Κάζε μερσξηζηή
νληφηεηα πνπ ππφθεηηαη ζε κεηάιιαμε, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επεξεάδεη φιε ηελ
πνξεία ηεο εμέιημεο.
6.8

Ζ εμέιημε απφ ηε ζθνπηά ηεο απηνλνκίαο

Μειεηψληαο ηα δσηθά θαηλφκελα απφ ηε ζθνπηά ηεο απηνλνκίαο νη Maturana θαη
Varela νδεγνχληαη ζε κηα λέα εξκελεία ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο πξνζαξκνγήο. Καηά
ηελ παξαδνζηαθή ζεψξεζε, ε ζρέζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην πεξηβάιινλ είλαη ζρέζε
κνλφδξνκε πνπ εχθνια κπνξεί λα ηππνπνηεζεί κε φξνπο ηνπ ηχπνπ "είζνδνο" θαη "έμνδνο": ην πεξηβάιινλ δξα σο εξέζηζκα (αηηία) θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο
απνηειεί απιψο ηελ απάληεζε(απνηέιεζκα) ζε ηέηνηνπ ηχπνπ εμσγελείο θαζνξηζκνχο. Πξφθεηηαη γηα ηελ εηεξφλνκε πξννπηηθή ζηε κειέηε ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ, γηα
ηελ νπνία ε εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ε δπλακηθή ηνπ ζπζηήκαηνο θαζ' εαπηήλ είλαη
ιίγν-πνιχ αδηάθνξεο. Σα κεγάια πξνβιήκαηα θαη ζεσξεηηθά αδηέμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή ηε ζεψξεζε εθδειψλνληαη κε επψδπλν ηξφπν ηφζν ζηε ζχγρξνλε εμειηθηηθή ζεσξία, κε ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληά ε έλλνηα ηεο πξνζαξκνγήο, φζν θαη
ζηε κνξηαθή βηνινγία, κε ηελ αλεπάξθεηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζπλεπάγεηαη ε
έλλνηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, δειαδή ε ζεψξεζε ησλ έκβησλ φλησλ σο αιινπνηεηηθψλ
πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ.
Οη Maturana θαη Varela κε ην λα ζεσξνχλ ηηο επηξξνέο ηνπ πεξηβάιινληνο φρη σο
κνξθσηηθέο εηζφδνπο αιιά σο δηαηαξαρέο κέζα ζην πεδίν αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ έκβηνπ ζπζηήκαηνο, δίλνπλ κηα λέα εηθφλα ηεο εμειηθηηθήο δπλακηθήο. Σν ζχζηεκα θαη
ην πεξηβάιινλ ηνπ δελ απνηεινχλ ηνπο αληηζεηηθνχο πφινπο ηεο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά ζπζρεηίδνληαη κέζα ζην πιαίζην ελφο επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο, ε δπλακηθή
ηνπ νπνίνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλεμέιημε απηψλ ησλ δχν ππνζπζηεκάησλ.
Οη εμσηεξηθέο δηαηαξαρέο ππξνδνηνύλ αιιά δελ θαζνξίδνπλ ηηο δνκηθέο κεηαβνιέο
ησλ έκβησλ φλησλ. Καη απηφ γηαηί, ε δνκή θάζε απηνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ζχζηεκα πξαγκαηψλεη θαη δηαηεξεί
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κέζα ζην ρψξν θαη ην ρξφλν ηελ απηνπνηεηηθή ηνπ νξγάλσζε. Έηζη, δηαθνξεηηθά,
απφ δνκηθή άπνςε, απηνπνηεηηθά ζπζηήκαηα νξίδνπλ θαη νξίδνληαη απφ εληειψο δηαθνξεηηθά πεδία αιιειεπηδξάζεσλ.
Μηα πνιχ παιηά κεηαθπζηθή πξνθαηάιεςε ζέιεη λα βιέπεη ηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία
σο αλνδηθή πνξεία πνπ θαηαιήγεη ζε νξγαληζκνχο νινέλα θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλνπο ζην πεξηβάιινλ ηνπο. Ζ θπζηθή επηινγή, σο απφ κεραλήο ζεφο, άιιν δελ θάλεη
παξά λα βειηηψλεη αδηάθνπα θαη πξννδεπηηθά ηα έκβηα φληα ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη
θαιχηεξα.
Αληίζεηα, ζην πιαίζην ηεο απηνπνηεηηθήο ζεσξίαο, ε θπζηθή ηζηνξία ησλ έκβησλ φλησλ πεξηγξάθεηαη σο ηζηνξία ακνηβαίσλ θαζνξηζκψλ, λέσλ νξνζεηήζεσλ θαη δπλαηνηήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δνκηθή ζχδεπμε ηνπ νξγαληζκνχ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. πσο εχζηνρα παξαηεξεί ν F. Varela, «δελ πξφθεηηαη γηα ηελ επηβίσζε ηνπ θαηαιιειφηεξνπ, αιιά γηα ηελ επηβίσζε ηνπ θαηάιιεινπ. Σν βαζηθφ ζεκείν δελ είλαη ε
αξηζηνπνίεζε ηεο πξνζαξκνγήο αιιά ε δηαηήξεζε ηεο πξνζαξκνγήο: έλαο ηξφπνο
δνκηθήο κεηαβνιήο ζε κηα ζεηξά απνγφλσλ πνπ είλαη ζχκθσλνο κε ηηο κεηαβνιέο νη
νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζην πεξηβάιινλ». Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ζε απηφ ην ζεκείν ε απηνπνηεηηθή ζεσξία ζπκθσλεί απφιπηα κε ηηο πην πξφζθαηεο επαλαζηαηηθέ ο
εμειηθηηθέο ζεσξίεο ησλ S.J. Gould, Ν. Eldredge, R.C. Lewontin398 θαη άιισλ.
Πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλνπκε ηνλ παξαπάλσ θιαζζηθφ κεραληζκφ ζηελ εμέιημε φισλ ησλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ, ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηήζνπκε ηηο ηξεηο Γαξβηληθέο έλλνηεο κε ηελ παξαγσγή πνηθηιίαο, ηελ επηβίσζε (ή ηελ εμαθάληζε) θαη ηνλ
αληαγσληζηηθφ απνθιεηζκφ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θάζε εμειηθηηθφο κεραληζκφο βαζίδεηαη ζηνλ ζπλδπαζκφ ηξηψλ ζηνηρείσλ: ζε κία ηπραία γελλήηξηα πνηθηιίαο, ζε έλα
ζηαζεξνπνηεηηθφ ζχζηεκα (θαη επνκέλσο έλα ζχζηεκα απην-δηαηήξεζεο) θαη ζε έλαλ
επηινγέα.
6.9

πζηεκηθή ζεσξία θαη εμέιημε

Τπάξρεη έλαο αξηζκφο ζεκειησδψλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηε ζπζηεκηθή ζεσξία ηεο
εμέιημεο θαη ζηελ θιαζηθή λέν-δαξβηληθή ζεσξία. Ζ ηειεπηαία βιέπεη ηελ εμέιημε
ζαλ κηα θίλεζε πξνο κηα θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο, φπνπ νη νξγαληζκνί πξνζαξκφδνληαη
δηαξθψο θαηά ηνλ ηειεηφηεξν δπλαηφ ηξφπν ζην πεξηβάιινλ ηνπο. χκθσλα φκσο κε
ηελ ζπζηεκηθή ζεσξία, ε εμέιημε δξα καθξηά απφ ηελ ηζνξξνπία θαη αλαπηχζζεηαη
δηακέζνπ ηεο αιιεινπρίαο αλάκεζα ζηελ πξνζαξκνγή θαη ηε δεκηνπξγία. Δπηπιένλ,
ε ζπζηεκηθή ζεσξία ζπλππνινγίδεη ην γεγνλφο φηη ην πεξηβάιινλ, απηφ θαζαπηφ, αληηπξνζσπεχεη κε ηε ζεηξά ηνπ έλα άιιν δσληαλφ ζχζηεκα πνπ δηαζέηεη κε ηε ζεηξά
ηνπ ηηο ηδηφηεηεο ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηεο εμέιημεο. Έηζη, ε πξνζνρή ζηξέθεηαη απφ
ηελ εμέιημε ηνπ νξγαληζκνχ ζηε «ζπλεμέιημε» ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ θιαζηθή άπνςε αγλφεζε ηελ ακνηβαία πξνζαξκνγή θαη ζπλεμέιημε θαη πξνηίκεζε ηελ πξνζέγγηζε ησλ γξακκηθψλ δηαδνρηθψλ δηαδηθαζηψλ. Παξαγλψξηζε ηα ππεξβαηηθά θαηλφκελα πνπ είλαη ηαπηφρξνλα θαη εμαξηεκέλα θαη εμειηθηηθά.
Καηά ηελ θιαζηθή επηζηήκε ε θχζε δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ έλα κεραληθφ
ζχζηεκα, πνπ ην ζπλζέηνπλ ηα βαζηθά δνκηθά ηνπ ζηνηρεία. ε ζπλέπεηα κε ηελ άπνςε απηή, ν Γαξβίλνο πξφηεηλε κηαλ εμειηθηηθή ζεσξία φπνπ ε κνλάδα ηεο επηβίσζεο
ήηαλ ην είδνο, ην ππφ-είδνο, ή θάπνην άιιν δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ βηνινγηθνχ θφζκνπ.
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Έλαλ αηψλα φκσο αξγφηεξα έγηλε θαλεξφ πσο θακία απφ απηέο ηηο νληφηεηεο δελ
κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ζαλ βαζηθή κνλάδα. Απηφ πνπ επηβηψλεη είλαη νξγαληζκφο κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Έλαο νξγαληζκφο πνπ απνβιέπεη κφλνλ ζηε δηθή ηνπ επηβίσζε ζα θαηαζηξέςεη αλαπφθεπθηα ην πεξηβάιινλ ηνπ, κε απνηέιεζκα, λα θαηαζηξέςεη
θαη ηνλ εαπηφ ηνπ. Καηά ηελ ζπζηεκηθή ζθέςε, ε κνλάδα επηβίσζεο δελ είλαη θάπνηα
νληφηεηα, αιιά έλα πξφηππν νξγάλσζεο πνπ πηνζεηεί ν νξγαληζκφο ζχκθσλα κε ηηο
αιιειεπηδξάζεηο ηνπ κε ην πεξηβάιινλ ή φπσο ην είπε ν λεπξνιφγνο Ρφκπεξη
Λίβηvγθζηνλ: «ε δηαδηθαζία ηεο εμειηθηηθήο επηινγήο ελεξγεί κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξά».
ήκεξα, παξαδερφκαζηε ηελ αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο, ε νπνία παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πνξεία ηεο εμέιημεο θαη ηεο αλάδπζεο λέσλ ηδηνηήησλ. Χζηφζν,
αθφκε ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζην λα εμεγήζνπκε ηελ θάζεηε κεηάβαζε απφ ην έλα επίπεδν νξγάλσζεο ζην επφκελν επίπεδν, πνπ ζα παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε πνιππινθφηεηα, ή απφ έλα πιήξεο ζχζηεκα ζε έλα άιιν, ή απφ έλα νιφθιεξν ζε έλα άιιν.
6.10 Δμέιημε – Ζ Γέλλεζε ηνπ Απίζαλνπ
«Ζ εμέιημε ζεσξείηαη σο ε ηζηνξία ηεο απηφ-νξγάλσζεο ηεο χιεο ζε ζπζηήκαηα πςειήο πνιππινθφηεηαο. Δίλαη κία πνιχ γεληθή δηεξγαζία πνπ πεξηιακβάλεη πξνβηνινγηθέο, βηνινγηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο. Οη πην δηαδεδνκέλνη κεραληζκνί ηεο
βηνινγηθήο εμέιημεο είλαη ε κεηάιιαμε (mutation) θαη ε θπζηθή επηινγή (natural selection). Αλ θαη είλαη νη βαζηθφηεξνη κεραληζκνί, απφ κφλνη ηνπο δελ είλαη αξθεηνί.
Θα πξέπεη λα επεθηαζνχλ θαη λα γεληθεπζνχλ ψζηε λα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ηφζν
ζηα βηνινγηθά, φζν θαη ζηα θπζηθνρεκηθά θαη θνηλσληθά ζπζηήκαηα.
Ζ ζπλνιηθή άπνςε γηα ηελ εμέιημε, πηζηή ζηελ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, ελνπνηεί ηελ
ελέξγεηα, ηελ πιεξνθνξία θαη ηνλ ρξφλν. Ο ζηφρνο ηεο είλαη λα δεη θάησ απφ ην ίδην
θσο ηελ γέλεζε ησλ νξγαλψζεσλ ηεο δσήο θαη ηεο θνηλσλίαο, ηελ δηαηήξεζή ηνπο
ζην ρξφλν θαη ηελ εμέιημή ηνπο399».

6.11 Φπζηθή Δπηινγή ή Απηφ-Οξγάλσζε
«Ζ Γαξβηληθή άπνςε γηα ηελ εμέιημε έρεη δερηεί πνιιέο αξλεηηθέο θξηηηθέο. Ζ επηζηήκε ησλ ζπζηεκάησλ ππνζηεξίδεη φηη ε θπζηθή επηινγή πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κε
ηελ ζεσξία ηεο απηφ-νξγάλσζεο πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζεη ην θαηλφκελν ηεο εμέιημεο.
Δπίζεο, δελ πξέπεη λα ζπγρένπκε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ηνπ Γαξβίλνπ γηα ηελ εμέιημε κε ηελ γεληθφηεξε αξρή ηεο θπζηθήο επηινγήο.
Ζ ζηελή θαη ηδηαίηεξα ζπγθεθξηκέλε εξκελεία ηνπ Γαξβηληζκνχ, ζεσξεί ηελ εμέιημε
σο απνηέιεζκα ηεο επηινγήο απφ ην πεξηβάιινλ πνπ επελεξγεί ζε έλαλ πιεζπζκφ νξγαληζκψλ πνπ ζπλαγσλίδνληαη γηα εχξεζε πφξσλ. Οη ληθεηέο ηνπ αληαγσληζκνχ, απηνί πνπ ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξν γηα λα θεξδίζνπλ ηνπο πφξνπο πνπ είλαη απαξαίηεηνη
γηα επηβίσζε θαη αλαπαξαγσγή ζα επηιεγνχλ, ελψ νη ππφινηπνη ζα εμαθαληζηνχλ.
Αθφκε θαη εάλ μεράζνπκε ην γεγνλφο φηη κηιάκε γηα «νξγαληζκνχο», ε ζπγθεθξηκέλε
άπνςε γηα ηελ εμέιημε εκπεξηέρεη δχν ηζρπξνχο πεξηνξηζκνχο:
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1.ππνζέηεη φηη ππάξρεη έλα πιήζνο δηακνξθψζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ζε επηινγή.
2.ππνζέηεη φηη ε επηινγή εθπιεξψλεηαη απφ ην θνηλφ ηνπο πεξηβάιινλ.
πσο πνιχ εχζηνρα παξαηεξεί ν Swenson400, ε Γαξβηληθή ζεσξία ηεο εμέιημεο αδπλαηεί λα εμεγήζεη ηελ εμέιημε ελφο πιεζπζκνχ κίαο δηακφξθσζεο. ηελ ζεκεξηλή,
πην γεληθή εξκελεία, δελ ππάξρεη αλάγθε γηα ζπλαγσληζκφ κεηαμχ ηαπηφρξνλα παξφλησλ δηακνξθψζεσλ. Μία δηακφξθσζε κπνξεί λα επηιεγεί ή λα εμαιεηθζεί αλεμάξηεηα απφ ηελ παξνπζία άιισλ. Έλα ζχζηεκα κπνξεί λα πεξάζεη κέζα απφ κία αθνινπζία δηακνξθψζεσλ, φπνπ κεξηθέο ζα δηαηεξεζνχλ ελψ άιιεο φρη (βιέπε ηελ αξρή
ηεο επηιεθηηθήο δηαηήξεζεο). Ο κφλνο ζπλαγσληζκφο πνπ παξνπζηάδεηαη είλαη αλάκεζα ζηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο ηνπ ίδηνπ ζπζηήκαηνο. Μία ηέηνηα επηινγή κπνξεί
επίζεο λα ζεσξεζεί σο «θπζηθή». Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη κία ηέηνηνπ είδνπο επηινγή δελ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ελφο εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο σο πξνο ηελ δηακφξθσζε πνπ ππνβάιιεηαη ζε επηινγή.
Δίλαη αξθεηά εχθνιν λα θαληαζηνχκε δηακνξθψζεηο πνπ είλαη ελδνγελψο ζηαζεξέο ή
αζηαζήο. Γηα παξάδεηγκα, ηα κφξηα ησλ αεξίσλ κέζα ζε θελφ (έλα παξάδεηγκα άδεηνπ
πεξηβάιινληνο), φπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, ζα δηαζθνξπηζηνχλ, αλεμάξηεηα
απφ ηηο εμσηεξηθέο δπλάκεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έλαο θξχζηαιινο κέζα ζην ίδην
θελφ, ζα δηαηεξήζεη ηελ θξπζηαιιηθή κνξθή ηνπ. Ζ πξψηε δηακφξθσζε εμαθαλίδεηαη, ελψ ε δεχηεξε δηαηεξείηαη. Ζ ζηαζεξφηεηα ηεο δνκήο, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο έλα
θξηηήξην επηινγήο, είλαη ελδφκπρα ηεο δηακφξθσζεο θαη δελ ρξεηάδνληαη εμσηεξηθέο
δπλάκεηο ή πηέζεηο γηα λα ηελ απνδείμνπλ.
ε θάζε φκνηα πεξίπησζε, ε επηινγή είλαη έκθπηε ζηελ δηακφξθσζε θαη κία αζχκκεηξε κεηάβαζε απφ κία κεηαβιεηή δηακφξθσζε ζε κία ζηαζεξή κπνξεί λα ζεσξεζεί
σο απηφ-νξγάλσζε. Έηζη, απφ απηή ηελ άπνςε, ε θπζηθή επηινγή πεξηθιείεη ηφζν ηελ
εμσηεξηθή Γαξβηληθή επηινγή, φζν θαη ηελ εζσηεξηθή «απηφ-νξγαλσηηθή».
Ζ θπζηθή επηινγή δηαθέξεη απφ ηελ ηερλεηή επηινγή σο πξνο ην φηη ε πξψηε δελ θαζνδεγείηαη απφ θάπνηνλ agent, ή απφ θάπνην άιιν ζχζηεκα πνπ έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, ελψ αληηζέησο, ε δεχηεξε θαζνδεγείηαη απφ θάπνηνλ ζθνπφ ή θάπνηα πξφζεζε. Ζ θπζηθή επηινγή είλαη απηφκαηε θαη απζφξκεηε, ρσξίο πιάλα θαη ζρέδηα.
Σέινο, ε δηεξγαζία ηεο εμέιημεο νδεγεί ηππηθά ζε κεγαιχηεξε πνιππινθφηεηα401».
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7

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7. ΑΠΟ ΣΟΤ ΜΟΝΟΚΤΣΣΑΡΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΤ
ΠΟΛΤΚΤΣΣΑΡΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ

πσο αλαθέξακε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, νη νξγαλσζηαθέο δηαδηθαζίεο ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ, έρνπλ ηδηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα ηηο παξαηεξήζνπκε ζηνπο πνιπθχηηαξνπο νξγαληζκνχο. Έηζη πεξηγξάθνπκε ηελ κεηάβαζε απφ ηνπο κνλνθχηηαξνπο
νξγαληζκνχο ζηνπο πνιπθχηηαξνπο νξγαληζκνχο θαη ηελ νξγάλσζε ησλ έκβησλ νξγαληζκψλ
7.1

Οξγάλσζε ησλ πνιπθχηηαξσλ νξγαληζκψλ

Δθφζνλ ηα θχηηαξα πνπ πεξηέρνπλ νη πνιπθχηηαξνη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζχλδεζεο, είλαη θαλεξφ φηη νη πνιπθχηηαξνη
νξγαληζκνί επηδέρνληαη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο νξγάλσζεο, φπσο νξγαληζκνχο, απνηθίεο θαη θνηλφηεηεο. Yπάξρoπλ, φκσο, θάπνηνη πνιπθχηηαξνη νξγαληζκνί πνπ είλαη
επίζεο απηνπνηεηηθέο µνλάδεο. Γειαδή, ηα δεχηεξεο ηάμεο απηνπνηεηηθά ζπζηήκαηα
είλαη επίζεο απηνπνηεηηθά ζπζηήκαηα πξψηεο ηάμεο.
Βέβαηα γλσξίδνπµε µε µεγάιε ιεπηνµέξεηα πψο έλα θχηηαξν αλαδεηθλχεηαη ζε απηνπνηεηηθή µνλάδα, δελ είλαη φµσο θαζφινπ ζαθέο πψο ζα µπνξνχζε λα πεξηγξαθνχλ
νη ζρέζεηο αλάµεζα ζηα ζπζηαηηθά ελφο νξγαληζµνχ, έηζη ψζηε ε νξγάλσζή ηνπ λα
απνθαιχςεη έλα είδνο µνξηαθήο απηνπνίεζεο παξφµνην µε απηφ ελφο θπηηάξνπ. ε
φηη αθνξά ηνπο πνιπθχηηαξνπο νξγαληζµνχο, ζήµεξα γλσξίδνπµε µφλνλ θαηά πξνζέγγηζε ηηο µνξηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα ηνπο θαζηζηνχζαλ απηνπνηεηηθέο µνλάδεο
αλάινγεο ησλ θπηηάξσλ.
Απηφ πνπ µπνξνχµε λα πνχµε µε βεβαηφηεηα είλαη φηη δηαζέηνπλ ιεηηνπξγηθή θιεηζηφηεηα σο πξνο ηελ νξγάλσζή ηνπο: ε ηαπηφηεηά ηνπο πξνζδηνξίδεηαη απφ έλα δίθηπν
δπλακηθψλ δηαδηθαζηψλ, νη επελέξγεηεο ησλ νπνίσλ δελ εγθαηαιείπνπλ ην δίθηπν απηφ. πνηα θαη αλ είλαη ε νξγάλσζε ησλ πνιπθχηηαξσλ νξγαληζκψλ, απνηεινχληαη
απφ απηνπνηεηηθά ζπζηήκαηα πξψηεο ηάμεο θαη ζρεκαηίδνπλ απνγφλνπο δηακέζνπ
ηεο αλαπαξαγσγήο ζε κνλνθχηηαξν επίπεδν. Οη ζπλζήθεο απηέο επαξθνχλ γηα λα µαο
εμαζθαιίζνπλ πσο νηηδήπνηε θη αλ πθίζηαληαη σο απηφλνκεο κνλάδεο, ε απηνπνίεζε
ησλ θπηηάξσλ πνπ ηνπο απνηεινχλ δηαηεξείηαη, φπσο θαη ε δηθή ηνπο ηδηαίηεξε νξγάλσζε.
7.2

Σν θπηηαξηθφ δίθηπν

Μφιηο αξρίδνπκε λα πεξηγξάθνπκε ην κεηαβνιηθφ δίθηπν ελφο θπηηάξνπ ιεπηνκεξψο,
βιέπνπκε φηη είλαη πνιχ ζχλζεην πξάγκαηη, αθφκε θαη γηα ηα απινχζηεξα βαθηεξίδηα. Οη πεξηζζφηεξεο κεηαβνιηθέο δηαδηθαζίεο δηεπθνιχλνληαη (θαηαιχνληαη) απφ ηα
έλδπκα θαη ιακβάλνπλ ηελ ελέξγεηα κέζσ ησλ πξφζζεησλ κνξίσλ ηνπ ATP (αδελνηξηθσζθνξηθφ νμχ). Σα έλδπκα κφλα δηακνξθψλνπλ έλα πεξίπινθν δίθηπν ησλ θαηαιπηηθψλ αληηδξάζεσλ, θαη ηα κφξηα ATP δηακνξθψλνπλ έλα αληίζηνηρν ελεξγεηαθφ
δίθηπν.
Μέζσ ηνπ RNA –messanger (αγγειηνθφξνπ) θαη ηα δχν δίθηπα ζπλδένληαη κε ην γνληδίσκα (ηα κφξηα DNA ηνπ θπηηάξνπ), πνπ είλαη ην ίδην έλα ζχλζεην δίθηπν, κε
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βξφγρνπο αλαηξνθνδφηεζεο, ζηνπο νπνίνπο ηα γνλίδηα άκεζα θαη έκκεζα ξπζκίδνπλ
ν έλαο ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ άιινπ.
Μεξηθνί βηνιφγνη δηαθξίλνπλ δχν ηχπνπο δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο θαη, αλάινγα δχν
επδηάθξηηα θπηηαξηθά δίθηπα:
1. Ο πξψηνο ηχπνο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαιείηαη, ην «κεηαβνιηθφ» δίθηπν,
ζην νπνίν ηα «ηξφθηκα» πνπ εηζάγνληαη κέζσ ηεο κεκβξάλεο θπηηάξσλ κεηαηξέπνληαη ζε απνθαινχκελνπο «κεηαβνιίηεο» - ηηο δνκηθέο κνλάδεο απφ ηηο
νπνίεο ηα καθξνκφξηα - ηα έλδπκα, νη δνκηθέο πξσηεΐλεο, ην RNA, θαη ην
DNA - δηακνξθψλεηαη.
2. Σν δεχηεξν δίθηπν πεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγή ησλ καθξνκνξίσλ απφ ηνπο
κεηαβνιίηεο. Απηφ ην δίθηπν πεξηιακβάλεη ην γελεηηθφ επίπεδν αιιά επεθηείλεηαη ζηα επίπεδα πέξα απφ ηα γνλίδηα, θαη είλαη επνκέλσο γλσζηφ σο «επηγελεηηθφ» δίθηπν. Αλ θαη απηά ηα ζε δχν δίθηπα έρνπλ δνζεί ηα δηαθνξεηηθά νλφκαηα, δηαζπλδένληαη πνιχ θαη δηακνξθψλνπλ καδί ην απηνπνηεηηθφ θπηηαξηθφ δίθηπν.
Κνκβηθό ζεκείν γηα ηεο λέα θαηαλόεζε ηεο δσήο είλαη όηη νη βηνινγηθέο κνξθέο θαη νη
ιεηηνπξγίεο δελ θαζνξίδνληαη απιά από κηα γελεηηθή ηππσκέλε ύιε αιιά είλαη πξνθύπηνπζεο ηδηόηεηεο ηνπ νιόθιεξνπ επηγελεηηθνύ δηθηύνπ.
Γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε αλάδπζε ηνπο, πξέπεη λα θαηαιάβνπκε φρη κφλν ηηο γελεηηθέο ζπλζέζεηο θαη ηε βηνρεκεία ηνπ θπηηάξνπ, αιιά θαη ηε ζχλζεηε δπλακηθή πνπ μεδηπιψλεηαη φηαλ ην επηγελεηηθφ δίθηπν αληηκεησπίδεη ηνπο θπζηθνχο θαη ρεκηθνχο
πεξηνξηζκνχο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ.
χκθσλα κε ηε κε γξακκηθή δπλακηθή, ηα λέα καζεκαηηθά ηεο πνιππινθφηεηαο, απηή ε ζπλάληεζε –ζχγθξνπζε- ζα νδεγήζεη ζε έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πηζαλψλ ιεηηνπξγηψλ θαη κνξθψλ, πνπ πεξηγξάθνληαη απφ καζεκαηηθή άπνςε απφ ηνπο ειθπζηήξεο - πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο δπλακηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Ο βηνιφγνο Brian Goodwin402 (1931- )θαη ν καζεκαηηθφο Ian Stewart (1945-)έρνπλ
θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο κε γξακκηθέο εμηζψζεηο γηα λα εμεγήζνπλ ηελ αλάδπζε ηεο βηνινγηθήο κνξθήο. χκθσλα κε ην Stewart, απηφο ζα είλαη έλαο
απφ ηνπο πην θαξπνθφξνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο ζηα έηε επφκελα θαη πξνβιέπεη φηη
έλαο απφ ηνπο πην ζπλαξπαζηηθνχο ηνκείο ηεο επηζηήκεο ζηνλ αηψλα καο ζα είλαη
ηα βίν-καζεκαηηθά403.
Ο επφκελνο αηψλαο ζα βεβαηψζεη κηα έθξεμε ησλ λέσλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, ησλ
λέσλ εηδψλ καζεκαηηθψλ, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ χπαξμε απφ ηελ αλάγθε λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα ζρέδηα ηνπ έκβηνπ θφζκνπ.
Απηή ε άπνςε είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθή απφ ηε γελεηηθή αηηηνθξαηία πνπ είλαη αθφκα πνιχ δηαδεδνκέλε κεηαμχ ησλ κνξηαθψλ βηνιφγσλ. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη
ηείλνπλ λα ζεσξήζνπλ φηη ε βηνινγηθή αλάπηπμε θαζνξίδεηαη απφ έλα γελεηηθφ ζρεδηάγξακκα, θαη φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο γηα ηηο θπηηαξηθέο δηαδηθαζίεο κεηαθέξνληαη
πξνο ηελ επφκελε γελεά κέζσ ηνπ DNA φηαλ δηαηξείηαη έλα θχηηαξν απφ ηελ αληηγξαθή ηνπ DNA. Απηφ φκσο δελ ζπκβαίλεη.
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ηαλ έλα θχηηαξν αλαπαξάγεηαη, δελ πεξλά κφλν ηα γνλίδηά ηνπ, αιιά θαη ηηο κεκβξάλεο ηνπ, έλδπκα, - ελ νιίγνηο, νιφθιεξν ην θπηηαξηθφ δίθηπν. Σν λέν θχηηαξν δελ
παξάγεηαη απφ ην γπκλφ DNA, αιιά απφ κηα ζπλερή ζπλέρεηα ηνπ νιφθιεξνπ απηνπνηεηηθνχ δηθηχνπ. Σν γπκλφ DNA δελ κεηαθέξεηαη πνηέ, επεηδή ηα γνλίδηα κπνξνχλ
κφλν λα ιεηηνπξγήζνπλ φηαλ είλαη ελζσκαησκέλν ην επηγελεηηθφ δίθηπν. Καηά ζπλέπεηα ε δσή έρεη αλαπηπρζεί γηα πάλσ απφ ηξία δηζεθαηνκκχξην ρξφληα ζε κηα ζπλερή
δηαδηθαζία, ρσξίο λα ζπάεη ην βαζηθφ ζρέδην ησλ απηνπαξαγσγηθψλ δηθηχσλ ηεο.
7.3

Δκθάληζε κηαο λέαο ηάμεο

Ζ ζεσξία ηεο απηνπνίεζεο θαζνξίδεη ην ζρέδην ησλ απηνπαξαγσγηθψλ δηθηχσλ σο
ραξαθηεξηζηηθφ θαζνξηζκνχ ηεο δσήο, αιιά δελ παξέρεη κηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή
ηεο θπζηθήο θαη ηεο ρεκείαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηά ηα δίθηπα. Γεδνκέλνπ φηη
έρνπκε δεη, κηα ηέηνηα πεξηγξαθή είλαη θξίζηκε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο εκθάληζεο ησλ
βηνινγηθψλ κνξθψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ.
Ζ αθεηεξία γηα απηφ είλαη ε παξαηήξεζε φηη όιεο νη θπηηαξηθέο δνκέο ππάξρνπλ καθξηά από ηε ζεξκνδπλακηθή ηζνξξνπία θαη ζα απνζπληίζνληαλ ζχληνκα πξνο κηο θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο - κε άιια ιφγηα, ην θχηηαξν ζα πέζαηλε - εάλ ν θπηηαξηθφο κεηαβνιηζκφο δελ ρξεζηκνπνίεζε κηα ζπλερή ξνή ηεο ελέξγεηαο γηα λα απνθαηαζηήζεη
ηηο δνκέο ηφζν γξήγνξα φζν απνζπληίζεληαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα πεξηγξάςνπκε ην θχηηαξν σο αλνηθηφ ζχζηεκα.
Σα έκβηα ζπζηήκαηα είλαη νξγαλσζηαθά θιεηζηά – είλαη απηνπνηεηηθά δίθηπα - αιιά
πιηθά θαη ελεξγεηαθά αλνηθηά. Πξέπεη λα ππάξρεη ζπλερήο ξνή ελέξγεηαο θαη χιεο
απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο γηα λα παξακείλνπλ δσληαλνί. Αληηζέησο, ηα θχηηαξα, φπσο
φινη νη έκβηνη νξγαληζκνί , ζπλερψο παξάγνπλ απφβιεηα πξντφλησλ, θαη απηή ε ξνή
- ηξφθηκα θαη απφβιεηα - θαζηεξψλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ δηαηξνθηθφ δίθηπν. Με ηα
ιφγηα ηεο Lynn Margulis404, «ην θχηηαξν έρεη κηα απηφκαηε ζρέζε κε θάπνην άιιν.
Απνβάιιεη θάηη, θαη θάπνηνο άιινο ζα ην θάεη.»
Οη ιεπηνκεξείο κειέηεο ηεο ξνήο ηεο χιεο θαη ηεο ελέξγεηαο κέζσ ησλ ζχλζεησλ
ζπζηεκάησλ έρνπλ νδεγήζεη ζηε ζεσξία ησλ δηαιπηηθψλ – δηαζθνξπηζηηθψλ-δνκψλ
πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ Ilya Prigogine θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. Μηα δηαιπηηθή
δνκή, φπσο πεξηγξάθεηαη απφ Prigνgine, είλαη έλα αλνηθηφ ζχζηεκα πνπ δηαηεξείηαη
ζε κηα θαηάζηαζε καθξηά απφ ηελ ηζνξξνπία, φκσο είλαη εληνχηνηο ζηαζεξή: ε ίδηα
γεληθή δνκή δηαηεξείηαη παξά κηα δηαξθή ηξέρνπζεο ξνή θαη κηα αιιαγή ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ . Ο Prigνgine επέιεμε ηνλ φξν «δηαιπηηθέο δνκέο» γηα λα ππνγξακκίζεη απηήλ ηελ ζηελή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο δνκήο αθ' ελφο θαη ηεο ξνήο θαη ηεο αιιαγήο (ή ηνπ δηαζθνξπηζκνχ) ζε άιινο.
Ζ δπλακηθή απηψλ ησλ δηαιπηηθψλ δνκψλ πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα ηελ απζφξκεηε εκθάληζε ησλ λέσλ κνξθψλ ηάμεο. ηαλ ε ξνή ηεο ελέξγεηαο απμάλεηαη, ην ζχζηεκα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη έλα ζεκείν ηεο αζηάζεηαο, γλσζηφ σο «ζεκείν δηαθιάδσζεο " ζην νπνίν κπνξεί λα δηαθιαδηζηεί ζε κηα εμ νινθιήξνπ λέα θαηάζηαζε φπνπ
νη λέεο δνκέο θαη νη λέεο κνξθέο ηάμεο δηαηαγήο κπνξνχλ λα αλαδπζνχλ .
Απηή ε απζφξκεηε εκθάληζε ηεο ηάμεο ζηα θξίζηκα ζεκεία ηεο αζηάζεηαο είλαη κηα
απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο έλλνηεο ηεο λέαο θαηαλφεζεο ηεο δσήο. Δίλαη ηερληθά γλσζηφ
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σο απηφ-νξγάλσζε θαη αλαθέξεηαη ζπρλά απιά σο «αλάδπζε». Έρεη αλαγλσξηζηεί σο
δπλακηθή πξνέιεπζε ηεο αλάπηπμεο, ηεο εθκάζεζεο θαη ηεο εμέιημεο. Με άιια ιφγηα,
δεκηνπξγηθφηεηα ε παξαγσγή ησλ λέσλ κνξθψλ - είλαη κηα βαζηθή ηδηφηεηα φισλ
ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ. Καη δεδνκέλνπ φηη ε εκθάληζε είλαη έλα αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δπλακηθήο ησλ αλνηθηψλ ζπζηεκάησλ, ζπλάγνπκε ην ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα
φηη ηα αλνηθηά ζπζηήκαηα αλαπηχζζνληαη θαη εμειίζζνληαη. Ζ δσή θηάλεη ζπλερψο
ζηελ θαηλνηνκία.
Ζ ζεσξία ησλ δηαιπηηθψλ δνκψλ, δηαηππσκέλε απφ άπνςε κε γξακκηθή δπλακηθή,
εμεγεί φρη κφλν ηελ απζφξκεηε εκθάληζε ηεο ηάμεο, αιιά θαη καο βνεζά γηα λα θαζνξίζεη ηελ πνιππινθφηεηα. Δθηηκψληαο φηη παξαδνζηαθά ε κειέηε ηεο πνιππινθφηεηαο είλαη κηα κειέηε ησλ ζχλζεησλ δνκψλ, ε εζηίαζε κεηαηνπίδεηαη ηψξα απφ ηηο
δνκέο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο εκθάληζήο ηνπο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, αληί λα θαζνξίζνπκε ηελ πνιππινθφηεηα ελφο νξγαληζκνχ βάζε ηνπ αξηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θπηηάξσλ ηεο, φπσο θάλνπλ ζπρλά νη βηνιφγνη, κπνξνχκε λα ην θαζνξίζνπκε σο
αξηζκφ δηαθιαδψζεσλ πνπ ην έκβξπν πεξλά απφ ζηελ αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ. πλεπψο, ν Βrian Goodwin κηιά γηα ηε «κνξθνινγηθή πνιππινθφηεηα».
7.4

Δξκελεία ησλ βηνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ

7.5

Ζ θχζε ηεο δσήο

Πξηλ αλαθέξνπκε ην ελνπνηεκέλν πιαίζην γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ βηνινγηθψλ θαη
θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε ην εξψηεκα «ηη είλαη δσή;» Μέζα ζε απηφ ην πεξηνξηζκέλν πιαίζην, ε εξψηεζε κπνξεί λα δηακνξθσζεί εθ λένπ φπσο: «Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηα έκβηα ζπζηήκαηα;»
Οη θνηλσληθέο επηζηήκεο, αληίζεηα πξνηηκνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ πξψηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, θαη έπεηηα εθηεηλφκελεο ζηε
βηνινγηθή πεξηνρή θαη ελζσκάησζε ηνπ κε ηηο αληίζηνηρεο έλλνηεο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο.
ε ηειεπηαία αλάιπζε, ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα εμειίρζεθε απφ ην βηνινγηθφ
θφζκν κεηαμχ δχν θαη ηέζζεξα εθαηνκκχξην εηψλ πξηλ, φηαλ ζηάζεθε επάλσ έλα είδνο «λφηησλ πίζεθσλ» (afarensis απζηξαιηαλψλ πηζίθσλ) θαη άξρηζε λα πεξπαηά ζε
δχν πφδηα. Δθείλε ηε ζηηγκή, ηα πξψηα αλζξσπνεηδή αλέπηπμαλ ηνπο ζχλζεηνπο εγθεθάινπο, εξγαιείν-θάλνληαο ηηο δεμηφηεηεο θαη ηε γιψζζα, ελψ ε αληθαλφηεηα ησλ
πξφσξα γελλεκέλσλ λεπίσλ ηνπο νδήγεζε ζην ζρεκαηηζκφ ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ
θνηλνηήησλ πνπ έγηλαλ ε βάζε ηεο αλζξψπηλεο θνηλσληθήο δσήο. Χο εθ ηνχηνπ, έρεη
λφεκα γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ ζε κηα ελνπνηεκέλε ζχιιεςε
ηεο εμέιημεο ηεο δσήο θαη ηεο ζπλείδεζεο.
7.6

Οη ηξείο δηαζηάζεηο ηεο δσήο

Ζ ζχλζεζε βαζίδεηαη ζηελ δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δχν δηαζηάζεσλ ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ, ηελ δηάζηαζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηελ δηάζηαζε ηεο δνκήο, ησλ δνκηθψλ πιηθψλ,
θαη ζηελ νινθιήξσζε κε ηελ Σξίηε πξννπηηθή ηελ δηάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο405.
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Πην εηδηθά θαζνξίδεηαη ε δηάζηαζε ηνπ ζρεδίνπ ελφο έκβηνπ ζπζηήκαηνο ε δηακφξθσζε, ε δηάηαμε κεηαμχ ησλ ζπληζηψλησλ κεξψλ ηνπ έκβηνπ ζπζηήκαηνο πνπ θαζνξίδεη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο, ε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο σο ελζάξθσζε ηνπ ζρεδίνπ νξγάλσζεο ηνπ, θαη δηαδηθαζία ηεο δσήο σο ηε ζπλερή δηαδηθαζία
ελζσκάησζεο.
ε πην γεληθή νξνινγία, νη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο θχζεο ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ αληηζηνηρνχλ:
1. ζηε κειέηε ηεο κνξθήο (ε ην ζρέδην ηεο νξγάλσζεο),
2. ζηε κειέηε ηεο χιεο (ή πιηθή δνκή) θαη
3. ζηε κειέηε ησλ δηαδηθαζηψλ.
ηαλ κειεηάκε ηα έκβηα ζπζηήκαηα απφ ηελ δηάζηαζε ηνπ ζρήκαηνο, βιέπνπκε φηη
ην ζρήκα ηεο νξγάλσζεο ηνπο είλαη ελφο απηφ-παξαγφκελνπ δηθηχνπ. Απφ ηελ δηάζηαζε ηεο χιεο, ε πιηθή δνκή ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ είλαη κηα δηαζθνξπηζηηθή δνκή
φπσο έλα αλνηθηφ ζχζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί καθξάλ ηεο ηζνξξνπίαο. Σέινο απφ ηε δηάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο, ηα έκβηα ζπζηήκαηα είλαη γλσζηαθά ζπζηήκαηα φπνπ ε δηαδηθαζία ηεο γλψζεο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ απηνπνίεζε.
7.7

Γηαδηθαζία θαη χιε

7.7.1 Κπηηαξηθφο κεηαβνιηζκφο
Πξφθεηηαη γηα έλα δίθηπν (ζρήκα), κε ρεκηθέο αληηδξάζεηο (δηαδηθαζία) πνπ εκπιέθνπλ ηελ παξαγσγή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ θπηηάξσλ (χιε) θαη πνπ αληηδξά κε «γλψζε» (δηαδηθαζία) κε ηηο απηφ-θαηεπζπλφκελεο δνκηθέο αιιαγέο (δηαδηθαζίεο) ζε παξελνριήζεηο απφ ην πεξηβάιινλ.
Παξφκνηα ην θαηλφκελν ηεο αλάδπζεο είλαη κηα δηαδηθαζία ησλ δηαζθνξπηζηηθψλ δνκψλ, φπνπ ζπκκεηέρνπλ πνιιαπινί βξφγρνη αλαηξνθνδφηεζεο.
Οη θπζηθέο επηζηήκεο δηαπξαγκαηεχνληαη θπζηθά θαηλφκελα, αιιά κφλν ε κηα δηάζηαζε απφ ηηο ηξεηο ζρεηίδνληαη κε ηε κειέηε ηεο χιεο. Οη άιιεο δχν δηαπξαγκαηεχληαη ζρέζεηο, πνηφηεηεο, ζρέδηα θαη δηαδηθαζίεο, φια απηά πνπ είλαη κε-πιηθά.
Βέβαηα δελ ππάξρεη επηζηήκνλαο πνπ λα αξλείηαη ηελ χπαξμε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο, αιιά νη πεξηζζφηεξνη ζθέθηνληαη ην ζρέδην σο αλαδπφκελε ηδηφηεηα ηεο
χιεο, κηα ηδέα αθεξεκέλε απφ ηελ χιε παξά σο παξαγσγηθή δχλακε.
Ζ εζηίαζε ζε πιηθέο δνκέο θαη ζηηο δπλάκεηο κεηαμχ ηνπο θαη ε αληίιεςε φηη ην ζρέδην νξγάλσζεο πξνθχπηεη απφ απηέο ηηο δπλάκεηο σο δεπηεξεχνληα αλαδπφκελα θαηλφκελα είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθφ ζηε θπζηθή θαη ηε ρεκεία, αιιά απηή ε πξνζέγγηζε δελ είλαη θαηάιιειε γηα ηα έκβηα ζπζηήκαηα. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ρσξίδεη ηα έκβηα απφ ηα κε-έκβηα ζπζηήκαηα, ν θπηηαξηθφο κεηαβνιηζκφο, δελ είλαη ηδηφηεηα ηεο χιεο νχηε κηα εηδηθή «δσηηθή δχλακε». Δίλαη έλα εηδηθφ ζρέδην ζρέζεσλ κεηαμχ ρεκηθψλ δηαδηθαζηψλ. Αλ θαη εκπιέθεη ζρέζεηο κεηαμχ δηαδηθαζηψλ πνπ παξάγνπλ πιηθά ζπζηαηηθά, ην ζρέδην ηνπ δηθηχνπ είλαη κε-πιηθφ.
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Οη δνκηθέο αιιαγέο ζε απηφ ην ζρέδην ηνπ δηθηχνπ είλαη αληηιεπηέο σο γλσζηηθέο
δηαδηθαζίεο πνπ ελδερφκελα αλαδχνπλ ζπλεηδεηέο εκπεηξίεο θαη λνεκαηηθέο ζθέςεηο.
ια απηά ηα γλσζηηθά θαηλφκελα είλαη κε-πιηθά, αιιά είλαη ελζσκαησκέλαπξνέξρνληαη θαη ζρεκαηίδνληαη απφ ην ζψκα. Έηζη ε δσή δελ δηαρσξίδεηαη απφ ηε
χιε, αλ θαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο-νξγάλσζε, πνιππινθφηεηα, δηαδηθαζίεο
θιπ είλαη κε πιηθά.
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7.8

Νφεκα: ε ηέηαξηε δηάζηαζε

ηαλ πξνζπαζνχκε λα θαηαιάβνπκε ηε δσή ζην θνηλσληθφ πεδίν, εξρφκαζηε αληηκέησπνη κε κηα πνηθηιία θαηλφκελσλ-θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, αμίεο, πξνζέζεηο, δπλακηθέο ζρέζεηο-πνπ δελ έρνπλ ζεκαζία ζηνλ κε-αλζξψπηλν θφζκν αιιά είλαη απαξαίηεηα ζηελ αλζξψπηλε θνηλσληθή δσή.
Παξφια απηά ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο φια κνηξάδνληαη έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ παξέρεη έλα θνηλφ δεζκφ ζηε ζπζηεκηθή δηάζηαζε ηεο δσήο.
7.8.1 Σν λφεκα
«Ζ θξνυδηθή ζεσξία ήηαλ ηνκή γηα ηελ αλζξψπηλε ζθέςε»406
Iζρχεη ζήκεξα ε θξνυδηθή ζεσξία θαη πξάμε; Ηζρχεη ην ζχλνιν ηεο θξνυδηθήο ζεσξίαο, αλ κε ηε ιέμε «ζεσξία» ελλννχκε έλα ζπγθξνηεκέλν ζχλνιν ελλνηψλ πνπ απαξηίδνπλ ζχζηεκα ηθαλφ λα εξκελεχζεη ηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία κηαο νληφηεηαο. Ζ ςπραλάιπζε ζεσξείηαη ε πιεξέζηεξε ζεσξία γηα ηνλ ςπρηζκφ θαη γη' απηφ θαη' εμνρήλ
αλαθέξνληαη ζ' απηήλ νη επηζηήκνλεο ζπλαθψλ γλσζηηθψλ πεδίσλ φπσο νη αλζξσπνιφγνη, νη θνηλσληνιφγνη, θαη νη αζρνινχκελνη κε ηηο λεπξνεπηζηήκεο. Απνδείμεηο ηεο
ηζρχνο ηεο θξνυδηθήο ζεσξίαο πξνέξρνληαη θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ςπραλαιπηηθφ ρψξν
φπνπ βιέπνπκε λα αλαπηχζζνληαη ςπραλαιπηηθέο ζεσξίεο πνπ απνηεινχλ άκεζεο ζπλέπεηεο ηνπ θξνυδηθνχ κνληέινπ. Πξνθχπηνπλ απφ ηελ επέθηαζε ηεο θιηληθήο πξαθηηθήο ζηελ ςχρσζε, ζηελ ςπρνζσκαηηθή, ζηηο εμαξηεηηθέο θαη ηηο νξηαθέο πξνζσπηθφηεηεο. Αλαδχνληαη απφ ηε λέα θιηληθή, ζεσξίεο γηα ηε θαληαζίσζε, ηελ αλαπαξάζηαζε, ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ, ηε ζρέζε κε ηνλ άιινλ άλζξσπν.
Ζ θξνυδηθή ζεσξία απνηειεί ηνκή γηα ηελ αλζξψπηλε ζθέςε κε άκεζεο θηινζνθηθέο
ζπλέπεηεο εηδηθά ζηα ζέκαηα ηεο βνχιεζεο, ηεο γλσζηνινγίαο θαη ηεο νληνινγίαο.
Η παξαγσγή λνήκαηνο ζεσξείηαη πιένλ αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε βηνινγηθή θαη ηελ
ςπρηθή ζπγθξόηεζε ηνπ αηόκνπ ελάληηα ζηηο απνδηνξγαλσηηθέο ηάζεηο ηνπ ζαλάηνπ.
Έηζη ην λφεµα αλαδχεηαη σο έθθξαζε ησλ ζπζρεηίζεσλ αλάµεζα ζε δηαθξίζεηο. Σν
λφεµα, ινηπφλ, απνηειεί ηµήµα ηνπ ηδηαίηεξνπ πεδίνπ δηαηήξεζεο ηεο πξνζαξµνγήο
µαο.
Απηφ µαο πξνζδηνξίδεη σο αλζξψπηλα φληα: ππάξρνπµε εθφζνλ ιεηηνπξγνχµε µέζα
ζην ιφγν, θαη δηαηεξνχµε ηελ πξνζαξµνγή µαο µέζα ζην ζεµαζηνινγηθφ πεδίν πνπ
απηφο δεµηνπξγεί. Κάλνπµε πεξηγξαθέο ησλ πεξηγξαθψλ πνπ θάλνπµε ... (απηφ αθξηβψο θάλεη θαη ε πξνεγνχµελε πξφηαζε). Δίµαζηε παξαηεξεηέο θαη ππάξρνπµε µέζα
ζ' έλα ζεµαζηνινγηθφ πεδίν πνπ δεµηνπξγείηαη απφ ηε γισζζηθή µαο δξαζηεξηφηεηα.
Ζ έιιεηςε θαηαλφεζεο ηνπ λνήκαηνο παξαηεξείηαη ζην ζχλδξνκν Asperger φπσο ην
πεξηγξάθεη ν λεπξνιφγνο Oliver Sacks407 γηα κηα αζζελή ηνπ:
«Πσο απoθξηλφηαλ ζηνπο κχζνπο ε ζηα νξάκαηα; Πφζν λφεκα είραλ γη' απηήλ ηε ξψηεζα γηα ηελ ειιεληθή κπζνινγία. Μνπ είπε oηη είρε δηαβάζεη πνιινχο απ' ηνπο κχζνπο φηαλ ήηαλ κηθξή θαη πσο ηελ είρε απαζρoιήζεη ηδηαίηεξα φ 'Ίθαξνο - πσο είρε
πεηάμεη πνιχ θνληά ζηνλ ήιην θαη είραλ ιηψζεη ηα θηεξά ηνπ θαη είρε βνπηήμεη πξνο
ην ζάλαην. «θαηαιαβαίλσ ηε Νέκεζε θαη ηελ Όβξε», είπε. Αιιά νη έξσηεο ησλ ζεψλ
εμαθξίβσζα πσο ηελ άθεζαλ αζπγθίλεηε - θαη απνξεµελε. Σν ίδην ζπλεβαηλε θαη µε
ηα έξγα ηνπ αίμπεξ. Μπεξδεπφηαλ, είπε, απφ ηνλ Ρσκαίν θαη ηελ Ίνπιηέηηα (πνηέ
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δελ θαηαιάβαηλα ηη ζθνπνχο είραλ αθξηβψο»), θαη ζηνλ "Άκιεη είρε ραζεί: µε ηα
µπξνο-πίζσ µεο ζην ρξφλν. Αλ θαη απέδηδε απηά ηα πξνβιήκαηα ζε «δπζθoιηεο ζηε
δηαδoρή», έδεηρλαλ κάιινλ λα πξνθχπηνπλ απφ ηελ αδπλακία ηεο λα ζπκπάζρεη µε
ηνπο ραξαθηήξεο, λα παξαθoιoπζήζεη ην µπιεγκέλν παηρλίδη αλάκεζα ζε θίλεηξα θαη
πξνζέζεηο. Έιεγε πσο κπνξνχζε λα θαηαιάβεη ηηο « απιέο, ηζρπξέο, oηθoπµεληθεο»
ζπγθηλήζεηο µα δπζθνιεπφηαλ απφ πην ζχλζεηεο ζπγθηλήζεηο θαη απφ ηα παηρλίδηα
πνπ παηδoπλ oη αλζξσπoη. «Σνλ πεξηζζφηεξo θαηξφ», µνπ είπε, « ληψζσ ζαλ έλαο αλζξσπνιφγνο ζηνλ Άξε». «Με ηελ αζσφηεηα θαη ηελ εππηζηία ηεο , ε Σέµπι ήηαλ
ζηελ αξρή ζηφρνο θάζε είδνπο θνξντδίαο θαη εθκεηάιιεπζεο, απηφ ην είδνο ηεο αζσφηεηαο θαη εππηζηίαο, απφηνθν φρη µηαο εζηθήο αξεηήο άιια ηεο αδπλακίαο λα αληηιεθζεί ηελ ππνθξηζία θαη ηελ πξνζπνίεζε « ηα βξφκηθα ηερλάζκαηα ηνπ θφζκνπ»,
µε ηα ιφγηα ηνπ Traheme), είλαη ζρεδφλ θαζνιηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ απηηζηηθψλ.»
«Αλαδεηψληαο ην λφεκα, νη ζεσξεηηθνί έρνπλ δηακνξθψζεη δχν ξεχκαηα
θέςεο:
1. Σν πξψην, πηνζεηεί ηελ άπνςε φηη ν αλζξψπηλνο λνπο θαηέρεη κηα εγγελή ηθαλφηεηα λα ζρεκαηίδεη παξαζηάζεηο-εηθφλεο ηνπ θφζκνπ θαη κε βάζε απηέο λα
ζπγθξνηεί θαηαλνεηά λνήκαηα γη' απηφλ.
2. ην δεχηεξν, ζπλαληάκε δπν ηάζεηο.
 χκθσλα κε ηελ πξψηε, ν λνπο είλαη έλα άγξαθν πεδίν φπνπ ε θνηλσληθή ζπκβνιηθή εγραξάζζεη ηα ζχκβνιά ηεο θαη ην κνξθνπνηεί.
 χκθσλα κε ηε δεχηεξε, ην αλζξψπηλν νλ θαηέρεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ
λνήκαηνο αιιά ην λφεκα αξζξψλεηαη θαη απνθηά δηαζηάζεηο ζην πεδίν
ηεο γισζζηθήο ιεηηνπξγίαο.
ην πιαίζην απηήο ηεο ηάζεο, ν πξνβιεκαηηζκφο αλαθνξηθά κε ηε λφεζε θαη
ην λφεκα ζπλαξζξψζεθε κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γχξσ απφ ηε γιψζζα θαη ηε
γισζζηθή ιεηηνπξγία θαη, φπσο ήηαλ θπζηθφ, αλαδήηεζε θαη αλαπξαγκαηεχηεθε δεκηνπξγηθά βαζηθέο έλλνηεο πνπ εκθαλίζηεθαλ θαη κειεηήζεθαλ ζηε Γισζζνινγία θαη
ηε εκεησηηθή408 (Semantics).
Οη πξψηνη γισζζνιφγνη ζεψξεζαλ σο αληηθείκελν ησλ εξεπλψλ ηνπο έλα
«ζχζηεκα ζεκείσλ» ηαπηφζεκσλ κε ηηο ιέμεηο. Έηζη, ε επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηαγισζζνινγία, ζηα πξψηα ηεο βήκαηα, πεξηνξίζηεθε ζηε κειέηε ησλ ιέμεσλ ηνπ αλζξψπηλνπ ιφγνπ. χκθσλα κε απηήλ ηελ αληίιεςε, ην λφεκα θάζε πξάγκαηνο, ηδέαο
ή θαηάζηαζεο θαζνξίδεηαη απφ κηα ηξηάδα ζεκείσλ: ην ζεκεησηηθφ ηξίγσλν.
Oη θνξπθέο ηνπ ζεκεησηηθνχ ηξηγψλνπ θαηαιακβάλνληαη απφ:
1. ην ζεκείν, ην νπνίν είλαη ε ιέμε-ζχκβνιν πνπ αληηπξνζσπεχεη έλα πξάγκα,
κηα ηδέα ή κηα θαηάζηαζε,
2. ηελ αλαθνξά (meaning, concept) πνπ είλαη ην λνεκαηηθφ πεξηερφκελν ή ε εξκελεία ηεο ιέμεο θαη
3. ην ζεκαηλφκελν ή αληηθείκελν (referent) πνπ είλαη ην πξάγκα, ε ηδέα ή ε θαηάζηαζε πνπ λνεκαηνδνηείηαη.
Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη γηα λα αξζξσζεί ιφγνο, πξνθνξηθφο ή γξαπηφο γηα ηα αληηθείκελα (πξάγκαηα, ηδέεο, θαηλφκελα, γεγνλφηα ή θαηαζηάζεηο), αξθεί λα δηαζέηνπκε ζεκεία-ιέμεηο θαη αλαθνξέο-λνεκαηηθφ πεξηερφκελν γη' απηά.
Ο πξψηνο πνπ αλαθέξζεθε ζηε γιψζζα κε ηελ έλλνηα ελφο ζπζηήκαηνο
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ζεκείσλ πνπ δελ δηαρσξίδνληαη απφ ηελ αλζξψπηλε γισζζηθή επηθνηλσλία ήηαλ ν
Saussure409.
Σν έξγν ηνπ Saussure αλαπηχρζεθε πεξαηηέξσ απφ ηνλ Peirce410. ηαλ ν Peirce
πεξηγξάθεη ην ζεκείν πνπ ππνθαζηζηά θάηη ζε θάπνηνλ εξκελεπηή, απφ θάπνηεο απφςεηο ή σο πξνο θάπνηεο ηδηφηεηεο, ζθνπφ, αλαγλσξίδεη ζην ζεκείν δπλαηφηεηεο εξκελείαο, νη νπνίεο εκπεξηέρνληαη δπλεηηθά ζην αληηθείκελν θαη εθθξάδνληαη απφ ηνλ
εξκελεπηή σο κηα δπλαηφηεηα λνήκαηνο ηνπ αληηθεηκέλνπ.
Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ζην επίπεδν ηεο γισζζηθήο ιεηηνπξγίαο ην λφεκα ελφο
αληηθεηκέλνπ (πξάγκαηνο, ηδέαο, θαηάζηαζεο ή γεγνλφηνο) πξνθχπηεη απφ ηε ζχδεπμε
κηαο ηξηάδαο ζεκείσλ, κε αθεηεξία ηελ πξνζεηηθή θίλεζε ησλ αλζξψπσλεξκελεπηψλ πξνο ηα αληηθείκελα ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο, ηα πξάγκαηα, ηηο ηδέεο,
ηηο θαηαζηάζεηο ή ηα γεγνλφηα. Με άιια ιφγηα, θαίλεηαη φηη παχνπκε πηα λα κηινχκε
γηα ην ζεκεησηηθφ ηξίγσλν θαη θέξνπκε ζην πξνζθήλην ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε, δειαδή ηε «ζεκεησηηθή» δνκή, σο πξάμε- δξάζε πνπ «ζεκεηψλεη» ηα αληηθείκελα (ηα θαζηζηά ζεκεία) θαη ηα λνεκαηνδνηεί κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ εξκελεπηή ή ηεο εξκελεπηηθήο δπλαηφηεηαο πνπ ν εξκελεπηήο εθθξάδεη.
Ζ «ζεκεησηηθή δνκή» ηνπ Pierce είλαη αθφκα κεζνδνινγηθά ελεξγή. Σν λφεκα
παξάγεηαη πάληα σο απνηέιεζκα δνκηθψλ ζπδεχμεσλ αλάκεζα ζε ηξία ζηνηρεία: ην
ζεκεησηηθφ ζεκείν, ηε ζεκεησηηθή εξκελεπηηθή δπλαηφηεηα θαη ην ζεκεησηηθφ αληηθείκελν. Χζηφζν, εθείλν πνπ δελ πξνθχπηεη απφ ηε «ζεκεησηηθή δνκή» είλαη ην πψο
ην λφεκα εθθξάζηεθε θαηά ηελ θνηλσληθή πξαθηηθή απφ θνηλσληθέο νληφηεηεο, ηα
θνηλσληθά ζχζηεκα, κε ηελ έλλνηα ησλ δηθψλ ηνπο επηινγψλ λνήκαηνο γηα ηα πξάγκαηα, ηηο ηδέεο θαη ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ θφζκνπ καο. Απηφ ην έιιεηκκα ην ζπκπιήξσζαλ κε λέα ζεσξεηηθά ζρήκαηα ε Θεσξία ησλ Πιεξνθνξηψλ θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο, ε
Κπβεξλεηηθή θαη ε Γεληθή Θεσξία ησλ πζηεκάησλ ηνπ Bertalanffy.
χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ απηναλαθεξφκελσλ ζπζηεκάησλ, ν άλζξσπνο
δελ ράλεη πνηέ ηε δπλαηφηεηα λα νξγαλψλεη θαη λα αλαδηνξγαλψλεη πιεξνθνξίεο ζπλνκηιψληαο κε ηα άιια αλζξψπηλα ππνθείκελα θαη λα γίλεηαη εμσηεξηθφο παξαηεξεηήο ηεο ίδηαο ηεο χπαξμήο ηνπ. Οχηε ράλεη νχηε ηε δπλαηφηεηα λα παξαηεξεί ηηο θνηλσλίεο πνπ ν ίδηνο δεκηνχξγεζε θαη λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ γη’ απηέο. Γηα
λα κπνξέζεη, φκσο, λα ρεηξαθεηεζεί θαη λα απνθηήζεη ηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ ηνπ,
ρξεηάδεηαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε γλσζηαθή ηνπ ζπγθξφηεζε θαη ην είδνο ησλ δηαδξάζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη.
Έηζη φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξνη νξγαληζµνί αιιειεπηδξνχλ, δεµηνπξγνχλ µηα θνηλσληθή ζχδεπμε ζηελ νπνία εµπιέθνληαη αµνηβαία θαηά ηελ πξαγµάησζε ησλ αληίζηνηρσλ απηνπνηήζεσλ ηνπο θαη νη ζπµπεξηθνξέο πνπ αλαπηχζζνληαη µέζα ζε απηά ηα
πεδία θνηλσληθήο ζχδεπμεο έρνπλ επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα θαη µπνξνχλ λα είλαη
έµθπηεο ή επίθηεηεο.
Σφζν νη έµθπηεο φζν θαη νη επίθηεηεο ζπµπεξηθνξέο µπνξεί λα θαλνχλ ζ' έλαλ παξαηεξεηή ζαλ ζπληνληζµνί δξαζηεξηνηήησλ θαη λα πεξηγξαθνχλ µε ζεµαζηνινγηθνχο
φξνπο, σζάλ απηφ πνπ θαζνξίδεη ηελ πνξεία ησλ αιιειεπηδξάζεσλ λα είλαη ε
ζεµαζία ηνπο θαη φρη ε δπλαµηθή ηεο δνµηθήο ζχδεπμεο αλάµεζα ζηνπο νξγαληζµνχο
πνπ αιιειεπηδξνχλ.
Χζηφζν, απηά ηα δχν είδε επηθνηλσληαθήο ζπµπεξηθνξάο δηαθέξνπλ µεηαμχ ηνπο σο
πξνο ηηο δνµέο πνπ ηα παξάγνπλ:
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1. Οη έµθπηεο ζπµπεξηθνξέο εμαξηψληαη απφ δνµέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ
αλάπηπμε ηνπ νξγαληζµνχ αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηαίηεξε νληνγέλεζή ηνπ.
2. Οη επίθηεηεο επηθνηλσληαθέο ζπµπεξηθνξέο εμαξηψληαη απφ ηελ ηδηαίηεξε νληνγέλεζε ηνπ νξγαληζµνχ θαη ζπλαξηψληαη µε ηελ ηδηαίηεξε ηζηνξία ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεψλ ηνπ.
ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ν παξαηεξεηήο µπνξεί εχθνια λα δψζεη µηα ζεµαζηνινγηθή
πεξηγξαθή, ππνζηεξίδνληαο φηη ην λφεµα ησλ δηαθνξεηηθψλ επηθνηλσληαθψλ
ζπµπεξηθνξψλ βξίζθεηαη ζηελ νληνγέλεζε ησλ νξγαληζµψλ πνπ επηθνηλσλνχλ θαη
εμαξηάηαη απφ ηελ ηδηαίηεξε ηζηνξία ηεο ζπλχπαξμήο ηνπο.
Απηή ε ηδηφηεηα ησλ νληνγελεηηθψλ επηθνηλσληαθψλ ζπµπεξηθνξψλ έρνπλ κεγάιε
ζεµαζία ζηνλ παξαηεξεηή θαη θπξίσο θαηά ηε ιήςε ηνπ ηζηνξηθνχ, ν νπνίνο
αληηµεησπίδεη θάζε ζηνηρείν ηνπο θαη µαο επηηξέπεη λα ζπζρεηίδνπµε ηηο
ζπµπεξηθνξέο µε ηηο δηάθνξεο παζνινγίεο πνπ πξνθχπηνπλ411».
7.9

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ

7.9.1 Οληνγέλεζε
Οληνγέλεζε είλαη ε ηζηνξία ησλ δνκηθψλ κεηαβνιψλ νξηζκέλνπ έκβηνπ φληνο.
Δίλαη ε ηζηνξία ησλ δνµηθψλ µεηαβνιψλ πνπ επέξρνληαη ζε µία µνλάδα ρσξίο απηή
λα ράλεη ηε ραξαθηεξηζηηθή ηεο νξγάλσζε412. Σέηνηεο αδηάθνπεο δνµηθέο µεηαβνιέο
ζπµβαίλνπλ ζηε µνλάδα θάζε ζηηγµή, είηε ππξνδνηνχµελεο απφ αιιειεπηδξάζεηο µε
ην πεξηβάιινλ µέζα ζην νπνίν βξίζθεηαη είηε ιφγσ ηεο εζσηεξηθήο ηεο δπλαµηθήο. Ζ
θπηηαξηθή µνλάδα επνπηεχεη θαη ηαμηλνµεί θάζε ζηηγµή ηηο δηαξθείο αιιειεπηδξάζεηο
ηεο µε ην πεξηβάιινλ ζε ζπλάξηεζε µε ηε δνµή ηεο, ε νπνία, µε ηε ζεηξά ηεο, βξίζθεηαη ζε δηαξθή µεηαβνιή εμαηηίαο ηεο δηθήο ηεο εζσηεξηθήο δπλαµηθήο. Σν γεληθφ
απνηέιεζµα είλαη φηη ν νληνγελεηηθφο µεηαζρεµαηηζµφο µηαο µνλάδαο ζηαµαηά
µφλνλ µε ηελ απνζχλζεζή ηεο.
7.9.2 Γνκηθή ζχδεπμε
πσο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο Maturana θαη Varela, ππάξρεη κηα ζαθήο δηαθνξά κεηαμχ
ησλ έκβησλ θαη κε-έκβησλ ζπζηεκάησλ ζηνλ ηξφπνπ πνπ αιιεπηδξνχλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. ηα έκβηα ζπζηήκαηα ε ζπκπεξηθνξηθή αληίδξαζε είλαη απξφβιεπηε.
Σα έκβηα ζπζηήκαηα απαληνχλ ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηξξνέο κε δνκηθέο αιιαγέο
πνπ ζα επεξεάζνπλ ηελ κειινληηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Με άιια ιφγηα ε δνκηθή ζχδεπμε είλαη έλα καζεζηαθφ ζχζηεκα. πλερείο δνκηθέο αιιαγέο ζε απάληεζε ζε πεξηβαιινληνινγηθά εξεζίζκαηα θαη ζπλεπψο ζπλερή πξνζαξκνγή, κάζεζε θαη αλάπηπμε είλαη ραξαθηεξηζηηθά φισλ ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ. Λφγσ ηεο δνκηθήο ζχδεπμεο αλαδχεηαη ε ζπκπεξηθνξηθή αληίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
πσο ππάξρεη ε αιιεινεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ, έλα έκβην ζχζηεκα πθίζηαηαη
κηα αιιεινπρία δνκηθψλ αιιαγψλ πνπ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ
δηφδνπο δνκηθήο ζχδεπμεο. ε θάζε ζεκείν απηήο ηεο δηφδνπ, ε δνκή ηνπ έκβηνπ ζπζηήκαηνο είλαη κηα θαηαγξαθή πξνεγνπκέλσλ δνκηθψλ αιιαγψλ θαη ζπλεπψο ησλ
πξνεγνπκέλσλ αιιειεπηδξάζεσλ. Με άιια ιφγηα φια ηα έκβηα ζπζηήκαηα έρνπλ ηελ
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ηζηνξία ηνπο. Σα έκβηα ζπζηήκαηα είλαη πάληα νη θαηαγξαθέο ηεο πξνεγνχκελεο αλάπηπμεο.
Δθφζνλ έλα έκβην ζχζηεκα έρεη θαηαγξάςεη ηηο πξνεγνχκελεο δνκηθέο αιιαγέο θαη
εθφζνλ θάζε δνκηθή αιιαγή επεξεάδεη ηελ κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο
απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ππαγνξεχεηαη απφ ηε δνκή ηνπ.
χκθσλα κε ηνπο Maturana θαη Varela ε ζπκπεξηθνξά ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ είλαη
«δνκηθά θαζνξηζκέλε».
Γνκηθή ζχδεπμε έρνπκε φηαλ δχν (ή πεξηζζφηεξεο) απηνπνηεηηθέο µνλάδεο βξεζνχλ
ζε θαηάζηαζε ζχδεπμεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νληνγέλεζήο ηνπο θαη νη µεηαμχ ηνπο
αιιειεπηδξάζεηο απνθηήζνπλ ραξαθηήξα αλαδξνµηθφ ή πεξηζζφηεξν ζηαζεξφ.
Κάζε νληνγέλεζε πξαγµαηνπνηείηαη µέζα ζ' έλα πεξηβάιινλ, ην νπνίν εµείο, σο παξαηεξεηέο, µπνξνχµε λα ην πεξηγξάςνπµέ ζαλ θάηη πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ µηα ηδηαίηεξε δνµή, φπσο είλαη ε αθηηλνβνιία, ε ηαρχηεηα, ε ππθλφηεηα θ.ιπ. θαη αθνχ
πεξηγξάθνπµε ηελ απηνπνηεηηθή µνλάδα ζαλ θάηη πνπ έρεη επίζεο µηα ζπγθεθξηµέλε
δνµή, ζα µαο θαλεί φηη νη αιιειεπηδξάζεηο πνπ ζπµβαίλνπλ µε ηξφπν αλαδξνµηθφ
µεηαμχ µνλάδαο θαη πεξηβάιινληνο απνηεινχλ αµνηβαίεο δηαηαξαρέο. ε απηέο ηηο
αιιειεπηδξάζεηο ε δνµή ηνπ πεξηβάιινληνο απιψο ππξνδνηεί ηηο δνµηθέο µεηαβνιέο
ησλ απηνπνηεηηθψλ µνλάδσλ (δελ ηηο θαζνξίδεη νχηε ηηο θαηεπζχλεη), θαη, αληηζηξφθσο, ην ίδην ηζρχεη γηα ην πεξηβάιινλ. Σν απνηέιεζµα ζα είλαη λα δεµηνπξγεζεί µηα
ηζηνξία ζχµθσλσλ αµνηβαίσλ δνµηθψλ µεηαβνιψλ γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεµα ζα ππάξρνπλ απηά ηα ζπζηήµαηα, ζα δεµηνπξγεζεί, δειαδή, µηα δνµηθή ζχδεπμε.
Κιηληθφ παξάδεηγκα δνκηθήο ζχδεπμεο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ λεπξνιφγν Oliver
Sacks413:
« Ή πιένλ πξφζθαηε θαη άµθηιεγφµελε απφ ηηο κεζφδνπο απηέο είλαη ε
Γηεπθνιπλφκελε Δπηθνηλσλία. Ζ ΓΔ (πνπ αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ζε παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε) βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη αλ θάπνηνο -«δηεπθνιπληήο»- ππνζηεξίδεη ην ρέξη ή ην κπξάηζν ελφο µή ιεθηηθνχ απηηζηηθνχ παηδηνχ, ην ηειεπηαίν ζα είλαη
ζε ζέζε λα επηθoηλσλήζεη δαθηπινγξαθψληαο ε ρξεζηκνπνηψληαο έλα ειεθηξoληθo
µέζν επηθνηλσλίαο ε µέζσ επηιoγήο γξαµµάησλ απφ έλαλ πίλαθα. Ή ζθέςε πνπ
βξίζθεηαη πίζσ απφ απηή ηελ πξφηαζε είλαη φηη παηδηά µε ηέηνηα πξoβιήµαηα έρνπλ
ίζσο δπζθνιία ζην μεθίλεκα ηεο θίλεζεο (ζπγγελή κε ηελ δπζθνιία ηνπ
παξθηλζνληζµνχ) θαη φηη µηα ειαθξά επαθή µε έλα άιιν άηνκν πηζαλφλ λα επηηξέπεη
λα ηελ μεπεξάζνπλ θαη λα πεηχρνπλ µηα θπζηνινγηθή θηλεηηθή επίδoζε (φπσο µπνξεί
λα ζπκβεί µ' έλα άγγηγκα ή αθoµε θαη µε ηελ νπηηθή επαθή ζε µεξηθνχο παξθηλζνληθνπο αζζελείο414 ).
Ζ ειπίδα είλαη φηη µπνξεί λα ππάξρεη ζε µεξηθνπο ηνπιάρηζηνλ, θαηά ηα άιια απξνζίηνπο, αζζελείο έλαο πινχζηνο άιια «θπιαθηζκέλνο» θφζκνο ζθέςεο θαη ζπλαηζζεκάησλ πνπ ζα µπνξνπζε λα απειεπζεξσζεί µε ηελ απιή απηή ηαθηηθή.
Σα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί θαηαιακβάλνπλ έλα πνιχ επξχ θάζκα, απφ
θάπνηεο ειάρηζηεο παξαγσγέο ε απιέο επηθνηλσλίεο ζε θάπνηνπο αζζελείο µερξη
oιoθιεξεο απηoβηνγξαθηεο πνπ πξνέξρνληαη, απφ φηη θαίλεηαη, απφ πξψελ βσβά παηδηά.
Απηή ε γλψζε ξίρλεη λέν θσο ζηελ παιαηά θηινζνθηθή δηακάρε κεηαμχ απηνδηάζεζεο
θαη αηηηνθξαηίαο.
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χκθσλα κε ηνλ Μαηνπξάλα, ε ζπκπεξηθνξά ελφο έκβηνπ ζπζηήκαηνο είλαη θαζνξηζκέλε, αιιά αθξηβέζηεξα απφ ην λα θαζνξίδεηαη απφ εμσηεξηθέο δπλάκεηο, θαζνξίδεηαη απφ ηε δνκή ηνπ νξγαληζκνχ-κηα δνκή πνπ δεκηνπξγείηαη απφ κηα δηαδνρηθή
ζεηξά απηφλνκσλ δνκηθψλ αιιαγψλ.
Έηζη ε ζπκπεξηθνξά ελφο έκβηνπ ζπζηήκαηνο είλαη θαη θαζνξηζκέλε θαη ειεχζεξε.
Σα έκβηα ζπζηήκαηα, ζπλεπψο, ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα ζε παξελνριήζεηο απφ ην πεξηβάιινλ κε δνκηθέο αιιαγέο, π.ρ. αλαθαηαηάζζνληαο, μαλαξπζκίδνληαο ην ζρέδην
ηεο ζπλεθηηθφηεηαο ηνπο.
ύκθσλα κε ηνπο Maturana θαη Varela, δελ κπνξεί λα θαηεπζπλζεί έλα έκβην ζύζηεκα,
κπνξεί κόλν λα παξελνριεζεί, δηαηαξαρζεί.
Με άιια ιφγηα, έλα έκβην ζχζηεκα δηαηεξεί ηελ ειεπζεξία λα απνθαζίζεη ηη λα παξαηεξήζεη θαη ηη ην δηαηαξάζζεη. Απηφ είλαη ην θιεηδί ηεο «ζεσξίαο ηεο γλψζεο».
Οη δνκηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα απνηεινχλ ζπκπεξηθνξέο γλψζεο. Πξνζδηνξίδνληαο
πνηεο δηαηαξαρέο απφ ην πεξηβάιινλ ππξνδνηνχλ, πξνμελνχλ αιιαγέο ην ζχζηεκα
πξνζδηνξίδεη ηελ έθηαζε ηεο γλσζηαθήο ηνπ πεξηνρήο.
Ζ γλψζε, ζπλεπψο, δελ απνηειεί έλαλ αλεμάξηεην ππάξρνληα θφζκν, αιιά κάιινλ
κηα ζπλερή δηαδηθαζία δσήο.
Ζ αιιεινεπίδξαζε ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο είλαη γλσζηαθέο
αιιεινεπηδξάζεηο θαη ε δηαδηθαζία ηεο δσήο είλαη κηα δηαδηθαζία γλψζεο, Με ηα ιφγηα ησλ Μαηνπξάλα θαη Βαξέια «λα δεηο είλαη λα γλσξίδεηο».
Χο έκβηα ζπζηήκαηα πεγαίλνπλ ζηελ ηδηαίηεξε δίνδν δνκηθψλ αιιαγψλ, θαη θάζε
αιιαγή απφ απηέο αληηζηνηρεί ζε κηα γλσζηαθή πξάμε, πνπ ζεκαίλεη φηη κάζεζε θαη
αλάπηπμε είλαη απιά ε φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο.
Ζ ηαπηνπνίεζε ηνπ λνπ ή ηεο γλψζεο, κε ηε δηεξγαζία ηεο δσήο είλαη κηα θαηλνθαλήο
ηδέα ζηε επηζηήκε.
Ζ ελλνηνινγηθή εμέιημε ηεο «ζεσξίαο ηεο γλψζεο», εθηηκάηαη θαιχηεξα αλαζεσξψληαο ην πεξίπινθν πξφβιεκα ηεο ζρέζεο κεηαμχ λνπ θαη εγθεθάινπ, φπνπ ε Καξηεζηαλή αληίιεςε πνπ ραξαθηήξηδε ηνλ λνπ σο «ζθεπηφκελν αληηθείκελν» εγθαηαιείθζεθε.
Ο λνπο δελ είλαη έλα αληηθείκελν αιιά κηα δηαδηθαζία- ε δηαδηθαζία ηεο γλψζεο πνπ
ζπληαπηίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο δσήο. Ο εγθέθαινο είλαη κηα εηδηθή δνκή φπνπ
ιακβάλνπλ ρψξα νη δηαδηθαζίεο.
Ζ ζρέζε κεηαμχ λνπ θαη εγθεθάινπ, ζπλεπψο, είλαη ε ζρέζε δηαδηθαζίαο θαη δνκήο.
Δπηπιένλ. Ο εγθέθαινο δελ είλαη κφλν δνκή ιακβάλεη ρψξα ε δηαδηθαζία ηεο γλψζεο.
Ζ ζπλνιηθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ηεο γλψζεο, είηε έρεη
είηε δελ έρεη νξγαληζκφο εγθέθαιν θαη αλψηεξν λεπξηθφ ζχζηεκα.
Ο λνπο θαη ε χιε, ε δνκή, δελ αλήθνπλ ζε δχν μερσξηζηέο θαηεγνξίεο, αιιά ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο δχν ζπκπιεξσκαηηθέο φςεηο ηνπ θαηλφκελνπ ηεο δσήο,
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ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο δνκήο. ε φια ηα επίπεδα ηεο δσήο, απφ ην απιφ θχηηαξν,
λνπο θαη χιε, δηαδηθαζία θαη δνκή είλαη αδηαρψξηζηα ζπλδεδεκέλα.
7.9.3 Φπινγέλεζε
Δίλαη µηα ζηηγµή ηεο θπζηθήο εμέιημεο ηεο θαηαγσγηθήο ζεηξάο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε
δηαηήξεζε ηεο δνµηθήο ζχδεπμεο ηνπ θάζε θπηηάξνπ µε ην πεξηβάιινλ µέζα ζην νπνίν ππάξρεη.
7.9.4 Νηεηεξκηληζκφο θαη δνκηθή ζχδεπμε
Οληνγέλεζε είλαη ε ηζηνξία ησλ δνκηθψλ κεηαβνιψλ νξηζκέλνπ έκβηνπ φληνο. ην
πιαίζην απηήο ηεο ηζηνξίαο θάζε έκβην νλ μεθηλά ηελ χπαξμή ηνπ κε κηα αξρηθή δνκή·
απφ απηήλ εμαξηάηαη ε πνξεία ησλ αιιειεπηδξάζεψλ ηνπ θαη απηή πεξηνξίδεη ηηο δνκηθέο κεηαβνιέο πνπ κπνξνχλ λα ππξνδνηήζνπλ εληφο ηνπ νη αιιειεπηδξάζεηο απηέο.
Δπίζεο, θάζε έκβην νλ γελληέηαη ζε νξηζκέλν ηφπν, ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ζπληζηά ην
πιαίζην φπνπ αλαδχεηαη θαη κε ην νπνίν αιιειεπηδξά.
Σν ελ ιφγσ πεξηβάιινλ θαίλεηαη λα δηαζέηεη κηα δνκηθή δπλακηθή απνθιεηζηηθά δηθή
ηνπ θαη, απφ ιεηηνπξγηθή άπνςε, δηαθνξεηηθή απφ ην έκβην νλ. Απηφ ην γεγνλφο έρεη
απνθαζηζηηθή ζεκαζία. Χο παξαηεξεηέο έρνπκε δηαθνξνπνηήζεη ηε κνλάδα πνπ απνηειεί ην έκβην ζχζηεκα απφ ηελ ππνδνκή ηεο θαη ηελ έρoπκε ραξαθηεξίζεη σο θαζνξηζκέλε νξγάλσζε.
Κάλακε έηζη δηάθξηζε αλάκεζα ζε δχν δνκέο, ην έκβην νλ θαη ην πεξηβάιινλ, πνπ
πξέπεη λα ζεσξεζνχλ αλεμάξηεηεο, απφ ιεηηνπξγηθή άπνςε, αιιά πνπ αλάκεζά ηνπο
ππάξρεη κηα αλαγθαία δνκηθή ζπλαξκνγή (δηαθνξεηηθά ε κνλάδα εμαθαλίδεηαη). ην
πιαίζην ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα αλάκεζα ζην έκβην νλ θαη ην
πεξηβάιινλ ηνπ ράξε ζε απηή ηε δνκηθή ζπλαξκνγή, κηα δηαηαξαρή ηνπ πεξηβάιινληνο δελ θαζνξίδεη αθ' εαπηήο ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα έρεη ζην έκβην νλ· αληίζεηα, ε δνκή
ηνπ έκβηνπ φληνο θαζνξίδεη πνηεο κεηαβνιέο ζα επέιζνπλ ζε απηφ εμ αηηίαο ηεο δηαηαξαρήο.
Ζ αιιειεπίδξαζε απηή δελ έρεη θαζνδεγεηηθφ ραξαθηήξα, αθνχ δελ πξνζδηνξίδεη
πνηα ζα είλαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηήζακε ηελ έθθξαζε
«ππξνδνηψ έλα απνηέιεζκα», γηα λα ππνδειψζνπκε ην γεγνλφο φηη νη κεηαβνιέο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην έκβην νλ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ
πξνθαινχληαη απφ ηνλ παξάγνληα πνπ επηθέξεη ηε δηαηαξαρή, αιιά θαζνξίδνληαη απφ
ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πθίζηαηαη ηε δηαηαξαρή. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην πεξηβάιινλ: ην έκβην νλ απνηειεί πεγή δηαηαξαρψλ θαη φρη πεγή νδεγηψλ.
ια απηά κνηάδνπλ ηδηαίηεξα πεξίπινθα, ραξαθηεξίδνπλ δε απνθιεηζηηθά ηα έκβηα
φληα. Χζηφζν, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αλαπαξαγσγήο, πξφθεηηαη γηα πνιχ ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν πνπ ην ζπλαληάκε ζε φια ηα είδε αιιειεπηδξάζεσλ θαη ην νπνίν, αλ δελ ην δνχκε ζε φιε ηνπ ηε γεληθφηεηα, θαηαιήγεη λα πξνθαιεί ζχγρπζε.
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Γηα ην ιφγν απηφ ζα επηκείλνπκε, ινηπφλ, ιίγν αθφκα, εμεηάδνληαο ηη ζπκβαίλεη θάζε
θνξά πνπ δηαθξίλνπκε κηα κνλάδα απφ ην πεξηβάιινλ κε ην νπνίν αιιειεπηδξά.
Σν θιεηδί γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ φινπ δεηήκαηνο είλαη απινχζηαην: κπνξνχκε λα
κειεηήζνπκε κφλν φζεο κνλάδεο είλαη δνκηθά πξνζδηνξηζκέλεο. Μπνξνχκε, δειαδή,
λα κειεηήζνπκε κφλν ηα ζπζηήκαηα ζηα νπνία φιεο νη κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ,
θαζνξίδνληαη απφ ηελ ίδηα ηε δνκή ηνπο, νπνηαδήπνηε θαη αλ είλαη απηή, θαη ζηα νπνία νη δνκηθέο κεηαβνιέο είηε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δηθήο ηνπο δπλακηθήο είηε έρνπλ
ππξνδνηεζεί απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ην πεξηβάιινλ.
ια ηνχηα ζπλεπάγνληαη φηη νη νληνγελέζεηο έκβησλ φλησλ πνπ δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα αλαπαξαγσγήο θαη νη θπινγελέζεηο δηαθνξεηηθψλ αλαπαξαγσγηθψλ ζεηξψλ δηαπιέθνληαη κέζα ζε έλα γηγαληηαίν ηζηνξηθφ δίθηπν, πνπ απνθαιχπηεηαη ηφζν ζηε
κεγάιε πνηθηιία ηνπ νξγαληθνχ θφζκνπ πνπ καο πεξηβάιιεη (θπηά, δψα, κχθεηεο,
βαθηεξίδηα), φζν θαη ζηηο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχκε αλάκεζα ζ' εκάο ηνπο ίδηνπο
θαη ηα άιια έκβηα φληα.
Σν κεγαιεηψδεο δίθηπν ησλ ηζηνξηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ησλ έκβησλ φλησλ απνηειεί
ηνλ ηζηφ ηεο χπαξμήο ηνπο σο ηζηνξηθψλ φλησλ.
Σν θιεηδί γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ πξνέιεπζε ηεο εμέιημεο βξίζθεηαη ζηε ζηαζεξή
ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δηαθνξέο θαη ηηο νκνηφηεηεο ζε θάζε αλαπαξαγσγηθφ ζηάδην,
δηαηήξεζε ηεο νξγάλσζεο θαη δνκηθή κεηαβνιή
Γηα λα δψζνπκε επηζηεκνληθή εξκελεία πξέπεη λα ζεσξήζνπκε φηη ηα ππφ εξκελεία
θαηλφκελα είλαη δνκηθά πξνζδηνξηζκέλα.
«Σν φιν ζέκα μεθαζαξίδεη δηαθξίλνληαο δηάθνξα πεδία πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε
δνκή κηαο κνλάδαο415.
1. Πεδίν ησλ κεηαβνιψλ ηεο θαηάζηαζεο: Σν ζχλνιν ησλ δνκηθψλ κεηαβνιψλ
πνπ κπνξεί λα ππνζηεί κηα κνλάδα ρσξίο λα κεηαβιεζεί ε νξγάλσζή ηεο (δειαδή δηαηεξεί ηελ ηαπηφηεηα ηεο ηάμεο ζηελ νπνία αλήθεη).
2. Πεδίν ησλ θαηαζηξεπηηθψλ κεηαβνιψλ: Σν ζχλνιν ησλ δνκηθψλ κεηαβνιψλ
πνπ επηθέξνπλ ηελ απψιεηα ηεο νξγάλσζεο ηεο κνλάδαο θαη, ζπλεπψο, ηελ
απψιεηα ηεο ηαπηφηεηαο ηεο ηάμεο ζηελ νπνία αλήθεη.
3. Πεδίν ησλ δηαηαξαρψλ: Σν ζχλνιν ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ππξνδνηνχλ
κεηαβνιέο ηεο θαηάζηαζεο.
4. Πεδίν ησλ θαηαζηξεπηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ: Σν ζχλνιν ησλ δηαηαξαρψλ
πνπ επηθέξνπλ κηα θαηαζηξεπηηθή κεηαβνιή.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζ' έλα δπλακηθφ ζχζηεκα δνκηθά πξνζδηνξηζκέλν, εθφζνλ ε
δνκή ηνπ βξίζθεηαη ζε δηαξθή κεηαβνιή, ηα δνκηθά πεδία ηνπ πθίζηαληαη
επίζεο κεηαβνιή, κνινλφηη εμαθνινπζνχλ λα πξνζδηνξίδνληαη θάζε ζηηγκή απφ ηε
κεηαβαιιφκελε δνκή. Ζ δηαξθήο απηή κεηαβνιή ζηα δνκηθά πεδία απνηειεί ηππηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νληνγέλεζεο θάζε δπλακηθήο κνλάδαο.»
7.9.5 Οληνγέλλεζε θαη επηινγή
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Ο δνκηθφο θαζνξηζκφο θαη ε δνκηθή ζχδεπμε έρνπλ σο ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζε απηά ν
δνκηθφο θαζνξηζκφο θαη ε δνκηθή ζχδεπμε πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζην πιαίζην ηεο
δηαξθνχο δηαηήξεζεο ηεο απηνπνίεζεο πνπ ηα πξνζδηνξίδεη σο έκβηα φληα, είηε είλαη
πξψηεο είηε δεχηεξεο ηάμεο, φπσο επίζεο θαη φηη θαζεηί ζε απηά ππάγεηαη ζε απηή ηε
δηαηήξεζε.
Έηζη, αθφκε θαη ε απηνπνίεζε ησλ θπηηάξσλ πνπ ζπγθξνηνχλ έλαλ πνιπθχηηαξν νξγαληζκφ ππάγεηαη ζηελ απηνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ πνπ απνηειεί έλα απηνπνηεηηθφ ζχζηεκα δεχηεξεο ηάμεο.
Δπνκέλσο, θάζε δνκηθή κεηαβνιή πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε έλα έκβην νλ είλαη νξνζεηεκέλε κέζα ζηα αλαγθαία πιαίζηα πνπ ηνπ επηβάιιεη ε δηαηήξεζε ηεο απηνπνίεζήο
ηνπ, νη αιιειεπηδξάζεηο πνπ ππξνδνηνχλ ζε απηφ δνκηθέο κεηαβνιέο ζπκβαηέο κε ηε
δηαηήξεζε απνηεινχλ δηαηαξαρέο, ελψ φζεο δελ ηθαλνπνηνχλ απηή ηε ζπλζήθε απνηεινχλ θαηαζηξεπηηθέο αιιειεπηδξάζεηο.
Ζ ζπλερήο δνµηθή µεηαβνιή ησλ έµβησλ φλησλ µε παξάιιειε δηαηήξεζε ηεο απηνπνίεζήο ηνπο ιαµβάλεη ρψξα θάζε ζηηγµή, αθαηάπαπζηα, µε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο
ηαπηφρξνλα. Δίλαη ν παιµφο ηεο δσήο ζην ζχλνιφ ηεο.
Δπίζεο, ην πεξηβάιινλ µπνξεί λα ζεσξεζεί σο δηαξθήο «επηινγέαο» ησλ δνµηθψλ
µεηαβνιψλ πνπ πθίζηαηαη ν νξγαληζµφο θαηά ηελ νληνγέλεζή ηνπ.
Αθξηβψο ην ίδην ζα µπνξνχζαµε λα ππνζηεξίμνπµε φηη ζπµβαίλεη θαη µε ην πεξηβάιινλ. Γειαδή, ζα µπνξνχζαµε λα πνχµε φηη ηα έµβηα φληα πνπ αιιειεπηδξνχλ µε απηφ ιεηηνπξγνχλ σο «επηινγείο» ησλ δνµηθψλ µεηαβνιψλ πνπ πθίζηαηαη ην πεξηβάιινλ.
7.9.6 Πξνζαξκνγή
Ζ δνµηθή ζχδεπμε αλάµεζα ζηνλ νξγαληζµφ θαη ην πεξηβάιινλ απνηειεί ζχδεπμε
αλάµεζα ζε ζπζηήµαηα αλεμάξηεηα απφ ιεηηνπξγηθή άπνςε. Δάλ ζηξέςνπµε ηελ
πξνζνρή µαο ζηε δηαηήξεζε ησλ νξγαληζµψλ σο δπλαµηθψλ ζπζηεµάησλ µέζα ζην
πεξηβάιινλ ηνπο, ε δηαηήξεζε απηή ζα µαο θαλεί ζαλ έλα είδνο ελαξµφληζεο ή
ζπµθσλίαο αλάµεζα ζηνλ νξγαληζµφ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, ηελ νπνία ηελ
νλνµάδνπµε πξνζαξµνγή.
Αληίζεηα, εάλ θάπνηα ζηηγµή παξαηεξήζνπµε µηα αιιειεπίδξαζε αλάµεζα ζ' έλα
έµβην νλ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, πνπ επηθέξεη ηελ θαηαζηξνθή ηεο απηνπνηεηηθήο ηνπ
ηδηφηεηαο, ηφηε ιέµε φηη ην έµβην νλ έρεη απνιέζεη ηελ θαηάζηαζε πξνζαξµνγήο ηνπ.
Δπνµέλσο, ε πξνζαξµνγή µηαο µνλάδαο ζ' έλα πεξηβάιινλ είλαη αλαγθαία ζπλέπεηα
ηεο δνµηθήο ζχδεπμεο µε ην ζπγθεθξηµέλν πεξηβάιινλ.
Με άιια ιφγηα: ε νληνγέλεζε ελφο αηφµνπ απνηειεί πξντφλ ησλ δνµηθψλ αιιαγψλ
πνπ, σζηφζν, αθελνπλ αµεηάηξεπηε ηελ νξγάλσζή ηνπ θαη, θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν,
δηαηεξνχλ ηελ θαηάζηαζε πξνζαξµνγήο ηνπ.
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7.9.7 πκβίσζε θαη πνιπθπηηαξηθφηεηα416
«Αλ δχν απηνπνηεηηθέο µνλάδεο ιεηηνπξγνχλ µέζα ζ' έλα πεδίν δνµηθήο ζχδεπμεο,
δειαδή φηαλ ζπλάπηνπλ αλαδξνµηθέο αιιεινδξάζεηο, ηφηε ε δνµηθή ζχδεπμε µπνξεί
λα εμειηρζεί πξνο δχν θαηεπζχλζεηο:
1. Ζ µηα θαηεχζπλζε (α) νδεγεί ζηελ επηθάιπςε ησλ νξίσλ ησλ δχν µνλάδσλ,
θαηάζηαζε πνπ νδεγεί ζε φ,ηη απνθαινχµε ζήµεξα ζπµβίσζε. Ζ ζπµβίσζε
θαίλεηαη φηη έπαημε ζεµαληηθφ ξφιν ζηε µεηάβαζε απφ ηα απηνπνηεηηθά
ζπζηήµαηα ρσξίο εζσηεξηθά δηαµεξίζµαηα, ή πξνθαξπσηηθά, ζηα θχηηαξα
πνπ είλαη εζσηεξηθά δηαθνξνπνηεµέλα, ή επθαξπσηηθά417. ηελ
πξαγµαηηθφηεηα, φια ηα, θπηηαξηθά νξγαλίδηα (µηηνρφλδξηα, ρισξνπιάζηεο,
αθφµε θαη ν ππξήλαο) θαίλεηαη φηη πξνήιζαλ απφ αλεμάξηεηα πξνθαξπσηηθά
θχηηαξα.
2. Ζ δεχηεξε ελαιιαθηηθή ιχζε (β): ε αλαδξνµηθή ζχδεπμε θαηά ηελ νπνία ηα
ζπµµεηέρνληα θχηηαξα δηαηεξνχλ ηα αηνµηθά ηνπο φξηα, ελψ ηαπηφρξνλα εγθαζηδξχνπλ, µέζσ ηεο ζχδεπμήο ηνπο, µηα λέα ηδηαίηεξε ζπζρέηηζε, πνπ εµείο
ηε δηαθξίλνπµε σο πνιπθχηηαξε µνλάδα θαη ηελ βιέπνπµε σο µνξθή ηνπο».
7.10 Οξγαληζκφο θαη πεξηβάιινλ κεηαβάιινληαη αλεμάξηεηα
Οη νξγαληζµνί µεηαβάιινληαη ζε θάζε αλαπαξαγσγηθφ ζηάδην, ελψ ην πεξηβάιινλ
αθνινπζεί δηαθνξεηηθή δπλαµηθή. Απφ ηε ζπλάληεζε ησλ δχν ηξφπσλ µεηαβνιήο ζα
γελλεζνχλ ε ζηαζεξνπνίεζε θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ θαηλνηχπνπ σο απνηέιεζµα
ηφζν ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαηήξεζεο ηεο πξνζαξµνγήο φζν θαη ηεο απηνπνίεζεο, ζε ζπλάξηεζε µε ηε ζηηγµή πνπ ιαµβάλεη ρψξα απηή ε ζπλάληεζε: έρνπµε ζηαζεξνπνίεζε φηαλ ην πεξηβάιινλ µεηαβάιιεηαη µε αξγφ ξπζµφ θαη δηαθνξνπνίεζε ή
θαη εμαθάληζε φηαλ ην πεξηβάιινλ µεηαβάιιεηαη απφηνµα.
Δπνµέλσο, ε ζηαζεξφηεηα θαη ε µεηαβνιή ησλ εμειηθηηθψλ ζεηξψλ εμαξηψληαη απφ
ηε ζπζρέηηζε ησλ ηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ ζηηο νπνίεο πξαγµαηνπνηνχληαη απηέο νη ζεηξέο µε ηηο εγγελείο ηδηφηεηεο ησλ αηνµηθψλ νξγαληζµψλ πνπ ηηο ζπγθξνηνχλ. Απηφο
είλαη ν ιφγνο πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπζηθήο εμέιημεο ησλ δσληαλψλ νξγαληζµψλ
ζεµεηψλνληαη πνιπάξηζµεο εμαθαλίζεηο θαη εµθαλίδνληαη λέεο εθπιεθηηθέο µνξθέο
φµσο δελ ζα δνχµε πνηέ λα εµθαλίδνληαη φια ηα είδε ησλ µνξθψλ πνπ πηζηεχνπµε
φηη είλαη δπλαηά.

8

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8. ΝΔΤΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ - ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΔΗΣΟΣΖΣΑ
ΣΟΤ ΝΔΤΡΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

Ο ξφινο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ εγθεθάινπ είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ έκβησλ φλησλ κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ δηακφξθσζε δνκηθψλ ζπδεχμεσλ. Έηζη ην λεπξηθφ ζχζηεκα ζπκβάιιεη θαη ζπκκεηέρεη ζηε ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ ζαλ κεραληζκφο πνπ δηαηεξεί κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα φξηα ηηο δνκηθέο κεηαβνιέο ηνπ νξγαληζκνχ κέζσ πνιιαπιψλ θπθισκάησλ αιιεινδηαπιεθφκελεο λεπξσληθήο δξαζηεξηφηεηαο, δνκηθά ζπλδεδεκέλεο κε ην πεξηβάιινλ- θαη φια απηά, κε ζθνπφ λα δηαηεξεζεί ζπλνιηθά ακεηάβιεηε ε νξγάλσζε ηνπ έκβηνπ φληνο.
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8.1

Ο εγθέθαινο

Σν φξγαλν ηεο λεπξηθήο γλψζεο - ν εγθέθαινο κε ην λεπξηθφ ηνπ ζχζηεκα- είλαη έλα
ππεξπνιχπινθν, πνιπεπίπεδν θαη πνιπδηάζηαην δσληαλφ ζχζηεκα, πνπ έρεη δηαηεξήζεη πεηζκαηηθά ηα κπζηηθά ηνπ σο πξνο πνιιέο απφςεηο, παξά ηηο έληνλεο πξνζπάζεηεο δηεξεχλεζεο πνπ έρεη θαηαβάιεη κέζα ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε λεπξνινγία.
Ο αλζξψπηλνο εγθέθαινο απνηειεί κηα ηέιεηα πεξίπησζε δσληαλνχ ζπζηήκαηνο. Μεηά ηνλ πξψην ρξφλν ηεο αλάπηπμεο δελ παξάγνληαη λέα λεπξφληα, αιιά νη δηαπιαζηηθέο αιιαγέο δελ ζηακαηνχλ κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο. Καζψο ην πεξηβάιινλ αιιάδεη, ν
εγθέθαινο κεηακνξθψλεηαη γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο πεξηβαιινληνινγηθέο αιιαγέο,
θαη θάζε θνξά πνπ πθίζηαηαη κηα βιάβε, ην φιν ζχζηεκα πηνζεηεί ηαρχηαηεο δηαξξπζκίζεηο. Ο εγθέθαινο δελ κπνξεί λα ππνζηεί ππεξθφπσζε. ζν πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν ηζρπξφηεξνο γίλεηαη. Ζ θχξηα ιεηηνπξγία ησλ λεπξνλίσλ είλαη ε
επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο ράξε ζηε ιήςε θαη ηε κεηάδνζε ειεθηξηθψλ θαη ρεκηθψλ
παικψλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, θάζε λεπξφλην έρεη αλαπηχμεη πνιπάξηζκα ιεπηά λεκάηηα, πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηα άιια θχηηαξα. Μ' απηφ ηνλ ηξφπν,
δηαπιάζεηαη έλα ππεξπνιχπινθν πιέγκα επηθνηλσλίαο παξάιιεια κε ην κπτθφ ζχζηεκα θαη εθείλν ηνπ ζθειεηνχ. Σα πεξηζζφηεξα λεπξφληα αζθνχλ κηαλ απζφξκεηε
δξαζηεξηφηεηα, κεηαδίδνληαο κεξηθνχο παικνχο αλά δεπηεξφιεπην θαη δηακνξθψλνληαο ηα πξφηππα ηεο δξαζηεξηφηεηφο ηνπο θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, πνπ λα ηνπο επηηξέπνπλ λα κεηαδίδνπλ ζπλερψο πιεξνθνξίεο. Ο εγθέθαινο ζην ζχλνιφ ηνπ είλαη δηαξθψο δξαζηήξηνο θαη δσληαλφο. Κάζε δεπηεξφιεπην, δηζεθαηνκκχξηα λεπξηθνί παικνί
δηαπεξλνχλ ηνπο αλαξίζκεηνπο δηαχινπο ηνπ.
Σν λεπξηθφ ζχζηεκα ησλ αλψηεξσλ ζειαζηηθψλ θαη ησλ αλζξψπσλ είλαη ηφζν πνιχπινθν θαη εκθαλίδεη κηα ηφζν πινχζηα πνηθηιία θαηλνκέλσλ, πνπ θάζε πξνζπάζεηα
θαηαλφεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ηα κέζα ηεο αλαγσγηθήο πξνζέγγηζεο θαηαληάεη
νπηνπία. Πξάγκαηη, ελψ νη λεπξνιφγνη θαηάθεξαλ λα απεηθνλίζνπλ κε αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο ηε δνκή ηνπ εγθεθάινπ θαη λα απνζαθελίζνπλ πνιιέο απφ ηηο ειεθηξνρεκηθέο δηεξγαζίεο ηνπ, δελ κπφξεζαλ σζηφζν λα κάζνπλ ην παξακηθξφ γηα ηηο ελζσκαησκέλεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ.
πσο ζπλέβε ζηελ πεξίπησζε ηεο εμέιημεο, έηζη θη εδψ, θαίλεηαη πσο έρνπκε ηελ αλάγθε λα θαηαθχγνπκε ηαπηφρξνλα ζε δχν ζπκπιεξσκαηηθέο πξνζεγγίζεηο:


ζηελ αλαγσγηθή πξνζέγγηζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβνπκε ηηο ιεπηνκέξεηεο
ησλ λεπξηθψλ κεραληζκψλ, θαη



ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ ελζσκάησζε ησλ κεραληζκψλ απηψλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο.

Μέρξη ζηηγκήο έρνπλ ζεκεησζεί ειάρηζηεο πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο ηεο δπλακηθήο
ησλ απηφ-νξγαλσκέλσλ ζπζηεκάησλ ζηα λεπξνινγηθά θαηλφκελα, αιιά απηέο νη ιίγεο γλσξίδνπλ ήδε πνιχ ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα. Πάλσ απ' φια, έρεη ηξαβήμεη
ηελ πξνζνρή ησλ εξεπλεηψλ ε ζεκαζία ησλ θαλνληθψλ δηαθπκάλζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αληίιεςεο, κε ηε κνξθή δηάθνξσλ ηχπσλ ζπρλνηήησλ.
Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα εμέιημε είλαη ε αλαθάιπςε πσο ε πηνζέηεζε ησλ δχν ζπκπιεξσκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ησλ δσληαλψλ ζπζηεκάησλ αληαλαθιά ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ κπαινχ καο. Πξάγκαηη, φιεο νη έξεπ-
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λεο κέζα ζηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα απέδεημαλ πσο ηα δχν εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα
έρνπλ ηελ ηάζε λα θαηαπηάλνληαη κε αληηηηζέκελεο αιιά θαη ζπκπιεξσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο. Σν αξηζηεξφ εκηζθαίξην, πνπ ειέγρεη ηε δεμηά πιεπξά ηνπ ζψκαηνο, κνηάδεη
πεξηζζφηεξν εηδηθεπκέλν ζηελ αλαιπηηθή, γξακκηθή ζθέςε, πνπ απαηηεί ιεπηνκεξεηαθή επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ, ελψ ην δεμί εκηζθαίξην, πνπ ειέγρεη ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ζψκαηνο, κνηάδεη λα ιεηηνπξγεί θαηά θχξην ιφγν κε έλαλ νιηζηηθφ
ηξφπν, πνπ ηνπ επηηξέπεη λα ηείλεη δηαξθψο πξνο ηε ζχλζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη
ηελ ηαπηφρξνλε αλακεηάδνζή ηνπο.
Οη δχν ζπκπιεξσκαηηθνί ηξφπνη ιεηηνπξγίαο επηδείρηεθαλ κε δξακαηηθφ ηξφπν θαηά
ηε δηάξθεηα πεηξακάησλ κε επηιεπηηθνχο αζζελείο πνπ είραλ ππνζηεί ηνκή ηνπ κεζνιφβηνπ, ηεο δέζκεο δειαδή ησλ λεπξηθψλ λεκάησλ πνπ ζπλδέεη θαλνληθά ηα δχν εκηζθαίξηα κεηαμχ ηνπο. Οη επηιεπηηθνί αζζελείο επέδεημαλ κεξηθέο εληππσζηαθέο αλσκαιίεο. Γηα παξάδεηγκα, κε θιεηζηά ηα κάηηα, κπνξνχζαλ λα πεξηγξάςνπλ έλα αληηθείκελν αλ ην βαζηνχζαλ κε ην δεμί ηνπο ρέξη, ελψ αλ ην βαζηνχζαλ κε ην αξηζηεξφ
δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ην πεξηγξάςνπλ, παξά κφλνλ λα καληέςνπλ - ζσζηά ή ιαλζαζκέλα - ηε θχζε ηνπ. Δπίζεο, ελψ κπνξνχζαλ λα γξάςνπλ κε ην δεμί ρέξη, δελ ήηαλ ζε
ζέζε λα ζρεδηάζνπλ, θαη ην αληίζηξνθν αθξηβψο ζπλέβαηλε κε ην αξηζηεξφ. Άιια
πεηξάκαηα πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε απέδεημαλ αξγφηεξα πσο νη εμεηδηθεχζεηο ησλ
εγθεθαιηθψλ εκηζθαηξίσλ δελ είλαη ζέκα ηθαλφηεηαο ή δνκήο, αιιά κάιινλ πξνηίκεζεο θαη ειεχζεξεο επηινγήο. Πάλησο, ε γεληθή εηθφλα ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ εηδηθεχζεσλ επηβεβαηψζεθε.
8.2

Σκήκαηα ηνπ εγθεθάινπ

8.2.1 Δξπεηηθφο εγθέθαινο
Σν βαζχηεξν ηκήκα ηνπ κπαινχ είλαη ν ιεγφκελνο εξπεηηθφο εγθέθαινο. πλδέεηαη
κε ηα ελζηηθηψδε πξφηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ επηδεηθλχνπλ ήδε ηα εξπεηά. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηηο βηνινγηθέο παξνξκήζεηο θαη πνιιά είδε βίαηεο ζπκπεξηθνξάο.

8.2.2 Μεηαηρκηαθφ ζχζηεκα
Ο εξπεηηθφο εγθέθαινο πεξηβάιιεηαη απφ ην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα, πνπ είλαη ζαπκάζηα αλεπηπγκέλν ζε φια ηα ζειαζηηθά θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ αλζξψπηλνπ κπαινχ
ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε. Σα δχν
απηά εζσηεξηθά ηκήκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ, γλσζηά θαη ζαλ ππνθινηφο,
ζπλδένληαη ζηελά κεηαμχ ηνπο θαη εθθξάδνληαη ράξε ζην πινχζην θάζκα ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο.
8.2.3 Νενθινηφο
Σν ηξίην θαη εμσηεξηθφ ηκήκα είλαη ν λενθινηφο, πνπ δηεπθνιχλεη ηηο αθεξεκέλεο
ιεηηνπξγίεο, φπσο ε ζθέςε θαη ε γιψζζα. Ο λενθινηφο θαηάγεηαη απφ ηελ ηειεπηαία
εμειηθηηθή θάζε ησλ ζειαζηηθψλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο γλψξηζε
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κηαλ εθξεθηηθή αλάπηπμε, ρσξίο πξνεγνχκελν ζηελ ηζηνξία ηεο εμέιημεο, κέρξη πνπ
ζηαζεξνπνηήζεθε, πεξίπνπ πξηλ απφ πελήληα ρηιηάδεο ρξφληα.
8.3

Λεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ

Φαίλεηαη σζηφζν πσο ε ηαρχηαηε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο αθεξεκέλεο ζθέςεο
κάο έθαλε λα ράζνπκε κηαλ άιιε δπλαηφηεηα: ηελ ηειεηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ. Πξάγκαηη, ζηνλ θφζκν ησλ δψσλ, ε επηζεηηθφηεηα ζπάληα θηάλεη ζην ζεκείν ηεο δνινθνλίαο ηνπ ελφο απφ ηνπο δχν αληηπάινπο. Καηά θαλφλα ε δηακάρε εμειίζζεηαη ηειεηνπξγηθά θαη θαηαιήγεη ζηελ απνδνρή ηεο ήηαο απφ κέξνπο ηνπ ληθεκέλνπ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη. πσο πθίζηαηαη αλαγθαζηηθά θαη θάπνηα βιάβε. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο απηή ε θπζηθή ζνθία κνηάδεη ζαλ λα ράζεθε, ή ηνπιάρηζηνλ μεράζηεθε. Φαίλεηαη φηη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο
ελφο εζσηεξηθνχ αθεξεκέλνπ θφζκνπ, ράζακε ηελ επαθή καο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα
ηεο δσήο θαη έηζη θαηαληήζακε ηα κφλα φληα πνπ φρη κφλνλ δελ θαηαθέξλνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ αιιά θαη ζπρλά ζθνηψλνπλ ην ίδην ηνπο ην είδνο. Ζ εμέιημε ηεο ζπλείδεζεο δελ πξφζθεξε κφλνλ ηελ Αθξφπνιε, ηηο Ππξακίδεοή Θεσξία ηεο ρεηηθφηεηαο.
Γηθά ηεο έξγα επίζεο ήηαλ ην θάςηκν ησλ Μάγσλ ζηνλ Μεζαίσλα, ην Οινθαχησκα
ησλ Δβξαίσλ ζηελ Δπνρή καο, ν βνκβαξδηζκφο ηεο Υηξνζίκα θαη ε θαηαζηξνθή ηνπ
πεξηβάιινληνο. Χζηφζν, ε ίδηα πάληα εμέιημε ηεο ζπλείδεζεο καο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα δήζνπκε ζην κέιινλ εηξεληθά θαη αξκνληθά κε ηνλ θπζηθφ θφζκν. Ζ εμέιημε ζπλερίδεη λα καο πξνζθέξεη ηελ ειεπζεξία ηεο επηινγήο. πλεηδεηά, κπνξνχκε
λα αιιάμνπκε ζπκπεξηθνξά κεηαβάιινληαο ηηο αμίεο θαη ηηο λννηξνπίεο καο, πξνθεηκέλνπ λα μαλαβξνχκε ηελ πλεπκαηηθφηεηα θαη ηελ νηθνινγηθή αληίιεςε πνπ έρνπκε
ράζεη
Καηά ηε επεμεξγαζία ηεο λέαο νιηζηηθήο άπνςεο ηνπ θφζκνπ, ε ζπζηεκηθή έλλνηα
ζεκειηψδε ξφιν. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζπζηεκάησλ απέδεημε πσο νη δσληαλνί νξγαληζκνί είλαη απφ ηε θχζε ηνπο δπλακηθνί. Οη νξαηέο κνξθέο ηνπο είλαη ζηαζεξέο εμσηεξηθέο εθδειψζεηο ησλ εζσηεξηθψλ αεηθίλεησλ δηεξγαζηψλ. Χζηφζν, ε εμειηθηηθή δηεξγαζία θαη ε ζηαζεξφηεηα ζπκβηβάδνληαη θαη εθδειψλνληαη κε ηε κoξθή ξπζκηθψλ
πξνηχπσλ: δηαθπκάλζεηο, ηαιαληεχζεηο, δνλήζεηο, θπκαηηζκνί.
Σν βαζηθφ θιεηδί ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ εμαθνινπζεί λα είλαη θξπµµέλν.
Μέζα φκσο απφ ηελ απεηξία ησλ θπθισµάησλ θαη ησλ ζπλδέζεσλ πνπ ηνλ ζπληζηνχλ, µεξηθά µνλνπάηηα, αλνηγµέλα ράξε ζηελ έξεπλα θαη ηελ θιαζηθή παξαηήξεζε ηεο
αξξψζηηαο, µαο επηηξέπνπλ λα πεξηδηαβάζνπµε µέζα ζε απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο.
Πξνθχπηεη ην εμήο εξψηεκα: ην λεπξηθφ ζχζηεκα, θαη ζπγθεθξηκέλα ην κάηη, είλαη
έλα παξάζπξν πνπ καο επηηξέπεη λα πξνζιακβάλνπκε παζεηηθά εηθφλεο απφ ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, δειαδή πηζηέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ; Ή κήπσο, αληίζεηα, ην λεπξηθφ
ζχζηεκα είλαη έλα ζχζηεκα θιεηζηφ σο πξνο ηελ νξγάλσζή ηνπ πνπ κάιινλ παξάγεη
κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ έλαλ θφζκν παξά αληαλαθιά πηζηά κηα εμσηεξηθφηεηα, ηελ νπνία ηελ ζεσξνχκε ηέηνηα κφλνλ επεηδή αγλννχκε ηνπο αληηιεπηηθνχο κεραληζκνχο;
Αθξηβψο, ινηπφλ, ην θαηεμνρήλ επηζηεκνληθφ πξφβιεκα ηεο δνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο νξγάλσζεο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θέξλεη ηνλ Maturana αληηκέησπν κε ην αίληγκα ηεο γλψζεο.
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Νά ηη γξάθεη ν ίδηνο ν Maturana ζηελ εηζαγσγή ηνπ πξψηνπ ηνπο βηβιίνπ Απηνπνίεζε θαη Γλψζε:
«ην εξώηεκα πνηα είλαη ε νξγάλσζε ηνπ δώληνο, πνην είλαη εθείλν ην ακεηάβιεην ραξαθηεξηζηηθό ησλ δσληαλώλ ζπζηεκάησλ πάλσ ζην νπνίν δξα ε θπζηθή επηινγή, δελ
ππήξρε αθόκα θακηά ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε... πλεηδεηνπνίεζα όηη όθεηια λα ζθεθηώ
ηα πάληα από ηελ αξρή.»
ηελ ίδηα εηζαγσγή αλαθέξεη φηη, έπεηηα απφ πνιχρξνλεο πξνζπάζεηεο, «θαηάιαβα
πσο ε δπζθνιία ήηαλ ηφζν επηζηεκνινγηθήο φζν θαη γισζζηθήο θχζεσο... Υξεηαδφκνπλ κηα λέα γιψζζα πνπ ζα κνπ επέηξεπε λα πεξηγξάςσ έλα απηφλνκν ζχζηεκα κε
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαηεξείηαη ε απηνλνκία θαη σο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη σο νληφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πεξηγξαθή.»
Ζ ζπκπεξηθνξά είλαη ε πεξηγξαθή πνπ θάλεη έλαο παξαηεξεηήο ησλ κεηαβνιψλ ηεο
θαηάζηαζεο ελφο ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κ' έλα πεξηβάιινλ.
Οη κεηαβνιέο απηέο γίλνληαη γηα λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο δηαηαξαρέο πνπ νθείινληαη
ζην ίδην ην πεξηβάιινλ. Δίπακε επίζεο φηη ην λεπξηθφ ζχζηεκα δελ επηλνεί ηε ζπκπεξηθνξά, αιιά κάιινλ ηε δηεπξχλεη κε ηξφπν εληππσζηαθφ.
Γειαδή ην λεπξηθφ ζχζηεκα εκθαλίδεηαη κέζα ζηε θπινγελεηηθή ηζηνξία ησλ έκβησλ
φλησλ ζαλ έλα πιέγκα απφ ηδηφκνξθα θχηηαξα (λεπξψλεο), ηα θχηηαξα απηά ελζσκαηψλνληαη ζηνλ νξγαληζκφ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θαζηζηνχλ δπλαηή ηε ζχδεπμε ζεκείσλ πνπ βξίζθνληαη εληνπηζκέλα πάλσ ζηελ αηζζεηήξηα επηθάλεηα κε ζεκεία εληνπηζκέλα πάλσ ζηελ θηλεηήξηα επηθάλεηα.
Ζ ζχδεπμε, πνπ δηακεζνιαβείηαη απφ έλα δίθηπν λεπξψλσλ, απμάλεη πξάγκαηη ην
θάζκα ησλ δπλαηψλ αηζζεηεξηνθηλεηηθψλ ζπζρεηίζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη δηεπξχλεη ην πεδίν ηεο ζπκπεξηθνξάο.
Πξέπεη λα έρεη γίλεη ήδε ζαθέο φηη ε αηζζεηήξηα επηθάλεηα πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηα
θχηηαξα πνπ απφ κηα εμσηεξηθή νπηηθή γσλία ηα βιέπνπκε ζαλ ππνδνρείο ηθαλνχο λα
πξνζιακβάλνπλ ηηο δηαηαξαρέο ηηο νθεηιφκελεο ζην πεξηβάιινλ, αιιά θαη φια ηα άιια θχηηαξα πνπ κπνξνχλ λα δέρνληαη δηαηαξαρέο απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ, είλαη
δειαδή ηθαλά λα επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ.
Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ζηα ζπνλδπισηά ππάξρνπλ θχηηαξα ρεκεηνυπνδνρείο πνπ
βξίζθνληαη κέζα ζε νξηζκέλεο αξηεξίεο θαη κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ κε εμεηδηθεπκέλν ηξφπν εμαηηίαο κεηαβνιψλ ζηε ζπγθέληξσζε νμπγφλνπ ζην αίκα. Σα θχηηαξα
απηά, κε ηε ζεηξά ηνπο, επηδξνχλ ζε νξηζκέλνπο λεπξψλεο, νη νπνίνη κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ζπκβάιινπλ ζε κεηαβνιέο ηεο ζπλνιηθήο θαηάζηαζεο
νιφθιεξνπ ηνπ δηθηχνπ. Οη κεηαβνιέο απηέο ηξνπνπνηνχλ ηνπο ξπζκνχο κε ηνπο νπνίνπο ελεξγνπνηνχληαη νη κχεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ηελ πνζφηεηα νμπγφλνπ ηνπ αίκαηνο.
Έλα άιιν είδνο ρεκεηνυπνδνρέσλ ειέγρεη ηε ζπγθέληξσζε γιπθφδεο ζην αίκα θαη
κπνξεί, κέζα απφ θάπνηεο εζσηεξηθέο ζπζρεηίζεηο, λα πξνθαιέζεη κεγαιχηεξε έθθξηζε ηλζνπιίλεο ζηα θχηηαξα ηνπ παγθξέαηνο, κε απνηέιεζκα λα επαλαξξπζκίδεηαη ε
ζπγθέληξσζε ηεο γιπθφδεο, πνπ δηαηεξείηαη έηζη ζε θαζνξηζκέλα φξηα.
Καηά ζπλέπεηα, ην λεπξηθφ ζχζηεκα ζπκβάιιεη ή ζπκκεηέρεη ζηε ιεηηνπξγία ελφο
πνιπθχηηαξνπ νξγαληζκνχ ζαλ κεραληζκφο πνπ δηαηεξεί κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα φξηα
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ηηο δνκηθέο κεηαβνιέο ηνπ νξγαληζκνχ κέζσ πνιιαπιψλ θπθισκάησλ αιιεινδηαπιεθφκελεο λεπξσληθήο δξαζηεξηφηεηαο, δνκηθά ζπλδεδεκέλεο κε ην πεξηβάιινλ- θαη
φια απηά, κε ζθνπφ λα δηαηεξεζεί ζπλνιηθά ακεηάβιεηε ε νξγάλσζε ηνπ έκβηνπ φληνο.
Δίλαη πξνθαλέο φηη, ζχκθσλα κε απηή ηελ νπηηθή γσλία, ην λεπξηθφ ζχζηεκα, φζνλ
αθνξά ηελ θαζαπηφ νξγάλσζή ηνπ, θαίλεηαη πξνηθηζκέλν κε ιεηηνπξγηθή θιεηζηφηεηα. Με άιια ιφγηα, είλαη θαηαζθεπαζκέλν έηζη ψζηε νπνηεζδήπνηε θαη αλ είλαη νη
κεηαβνιέο ηνπ, λα πξνμελνχλ άιιεο κεηαβνιέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ.
Η ιεηηνπξγία ηνπ ζπλίζηαηαη ζην λα δηαηεξεί ακεηάβιεηνπο θάπνηνπο ζπζρεηηζκνύο αλάκεζα ζηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε ζαλ απάληεζε ζηηο ζπλερείο δηαηαξαρέο πνπ παξάγνληαη ζε απηό ηόζν από ηελ εζσηεξηθή ηνπ δπλακηθή όζν θαη από ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ
νξγαληζκνύ ζηνλ νπνίν είλαη ελζσκαησκέλν.
Με ιίγα ιφγηα, ην λεπξηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ζαλ θιεηζηφ δίθηπν κεηαβνιψλ ησλ
ζρέζεσλ δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηα ζπζηαηηθά ηνπ.
Ζ ιεηηνπξγία ινηπφλ ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη απνιχησο ζπλεπήο κε ην γεγνλφο φηη απηφ απνηειεί κέξνο κηαο απηφλνκεο κνλάδαο, θάζε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε
ηεο νπνίαο νδεγεί ζε δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε κέζα ζηελ ίδηα κνλάδα,
επεηδή ν ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγεί είλαη θπθιηθφο ή, θαιχηεξα, ραξαθηεξίδεηαη απφ ιεηηνπξγηθή θιεηζηφηεηα.
Δπνκέλσο, ην λεπξηθφ ζχζηεκα, εμαηηίαο ηεο ίδηαο ηνπ ηεο αξρηηεθηνληθήο, δελ παξεκπνδίδεη αιιά, αληίζεηα, εκπινπηίδεη ηνλ απηφλνκν ραξαθηήξα θάζε έκβηνπ φληνο.
Αξρίδνπλ ήδε λα δηαθαίλνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο θάζε γλσζηηθή δηαδηθαζία
ζεκειηψλεηαη αλαγθαζηηθά πάλσ ζηνλ νξγαληζκφ, ζεσξεκέλν ζηελ ελφηεηά ηνπ σο
κνλάδαο, θαη πάλσ ζηε ιεηηνπξγηθή θιεηζηφηεηα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο.
Πξνθχπηεη, ινηπφλ, φηη ε θάζε γλψζε είλαη κηα δξάζε ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ αηζζεηεξηνεθηειεζηηθψλ ζπζρεηηζκψλ κέζα ζηα πεδία ηεο δνκηθήο
ζχδεπμε ο ζηα νπνία βξίζθεηαη ν νξγαληζκφο.
8.4

Γλψζε

Ζ γλψζε, φπσο είλαη αληηιεπηή ζηε «ζεσξία ηεο γλψζεο» είλαη ζπλδεδεκέλε κε φια
ηα επίπεδα ηεο δσήο θαη έηζη είλαη έλα πνιχ επξχηεξν θαηλφκελν απφ ηε ζπλείδεζε418.
ηα πιαίζηα ησλ έκβησλ νξγαληζκψλ ή ζπζηεκάησλ δηαθξίλνληαη ηξία νπζηαζηηθά
θαη αιιεινζπζρεηηζκέλα πξφηππα νξγάλσζεο: δνκή, ιεηηνπξγία θαη γλψζε.
Απφ ηε ζχγρξνλε νπηηθή ησλ ζπζηεκάησλ, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε γλψζε, φληαο ε
δπλακηθή ηεο απηφ-νξγάλσζεο, αληηπξνζσπεχεη ηελ νξγάλσζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ
θαη θαηά ζπλέπεηα απνηειεί κηα «κεηα-ιεηηνπξγία». ε ρακειφηεξα επίπεδα κνηάδεη
ζπρλά κε ηε ζπκπεξηθνξά, πνπ κπνξεί λα νξηζηεί κε ην άζξνηζκα φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ, θαη έηζη ζηα επίπεδα απηά ε κπεραβηνξηζηηθή άπνςε φρη κφλνλ δηθαηψλεηαη αιιά ζεκεηψλεη θαη εληππσζηαθέο επηηπρίεο. Χζηφζν, ζηα πςειά επίπεδα πνιππινθφηε-
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ηαο ε γλψζε παχεη λα πεξηνξίδεηαη ζηα φξηα ηεο ζπκπεξηθνξάο. Δδψ απνθηά ηε ραξαθηεξηζηηθή εμσρσξηθή θαη εμσρξνληθή πνηφηεηα πνπ ηελ θάλεη λα ηαπηηζηεί κε ηνλ
λνπ.
Καηά ηελ αληίιεςε ηνπ λνπ απφ ηελ ζπζηεκηθή ζθέςε, ε γλψζε δελ ραξαθηεξίδεη
κφλνλ ηνπο αηνκηθνχο νξγαληζκνχο αιιά θαη ηα θνηλσληθά θαη νηθνινγηθά ζπζηήκαηα πσο ηφληζε ν Μπέεηζνλ, ν λνπο είλαη ζπκθπήο φρη κφλνλ ζην ζψκα αιιά θαη
ζηνπο δξφκνπο θαη ζηα κελχκαηα έμσ απφ ην ζψκα. Τπάξρνπλ εθδειψζεηο επξχηεξνπ λνπ, πνπ απέλαληί ηνπ ν αηνκηθφο καο λνπο αληηπξνζσπεχεη απιά έλα ππνζχζηεκα. Ζ παξαδνρή απηήο ηεο αιήζεηαο έρεη ξηδηθέο ζπλέπεηεο σο πξνο ηηο αιιειεπηδξάζεηο καο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Αλ απνθφςνπκε ηα δηαλνεηηθά θαηλφκελα απφ ηελ
επξχηεξε πεγή ηεο πξνέιεπζήο ηνπο θαη ηα πεξηνξίζνπκε ζηελ αηνκηθφηεηα ηνπ θάζε
αλζξψπνπ, ηφηε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζηεξείηαη απφ λνπ θαη ππφθεηηαη ζηελ αλεμέιεγθηε εθκεηάιιεπζή καο. Αληίζεηα, ε ζπκπεξηθνξά καο κεηαβάιιεηαη ξηδηθά κφιηο
ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη ην πεξηβάιινλ δελ είλαη κφλνλ νινδψληαλν, αιιά δηαζέηεη
θαη λνπ φπσο αθξηβψο θη εκείο νη ίδηνη.
πσο ν δσληαλφο θφζκνο είλαη νξγαλσκέλνο ζε πνιπεπίπεδεο δνκέο έηζη θαη ν λνπο
εθδειψλεηαη ζε πνιπάξηζκα επίπεδα. ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, γηα παξάδεηγκα,
παξαηεξνχληαη πνιπάξηζκα επίπεδα κεηαβνιηθήο» γλψζεο, πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ
ηα θχηηαξα, ηνπο ηζηνχο θαη ηα φξγαλα, αιιά παξάιιεια ππάξρεη θαη ε «λεπξηθή»
γλψζε ηνπ εγθεθάινπ, πνπ θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ απνηειείηαη απφ πνιπάξηζκα
επίπεδα, αληίζηνηρα ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο αλζξψπηλεο εμέιημεο. ην ζχλνιφ ηνπο,
φιεο απηέο νη λνήζεηο ζπλζέηνπλ απηφ πνπ νλνκάδνπκε «αλζξψπηλνο λνπο». Καηά ηελ
αληίιεςε απηή ζπιιακβάλνπκε ηνλ λνπ ζαλ έλα πνιπεπίπεδν θαηλφκελν φπνπ κφλνλ
έλα ηκήκα ηνπ καο απνθαιχπηεηαη θαηά ηηο ζπλεζηζκέλεο επαθέο καο κε ην αζπλείδεην. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ δηαδεδνκέλε αληίιεςε ζηνπο εθηφο ηεο Γχζεο πνιηηηζκνχο, πνπ πξφζθαηα κειεηήζεθε ζε βάζνο απφ αξθεηνχο δπηηθνχο ςπρνιφγνπο.
χκθσλα κε ηε ζηξσκαηηθή ηάμε ηεο θχζεο, ν θάζε αηνκηθφο αλζξψπηλνο λνπο βξίζθεηαη ελζσκαησκέλνο ζηνπο επξχηεξνπο λφεο ηνπ θνηλσληθνχ θαη ηνπ νηθνινγηθνχ
ζπζηήκαηνο. Με ηε ζεηξά ηνπο, απηνί νη δχν είλαη ελζσκαησκέλνη ζην δηαλνεηηθφ
ζχζηεκα ηνπ πιαλήηε - ζηνλ λνπ ηεο Γεο - πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζε θάπνην είδνο ζπκπαληηθνχ λνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε λέα πξνζέγγηζε ησλ
ζπζηεκάησλ ηεο δσήο δελ έρεη θακία αληίξξεζε σο πξνο ηελ ηαχηηζε ηνπ θνζκηθνχ
λνπ κε ηελ παξαδνζηαθή ηδέα ηνπ Θενχ. Καηά ηελ αληίιεςε απηή βέβαηα, ε ζεφηεηα
δελ εθδειψλεηαη κε θακηά πξνζσπηθή κνξθή, δελ είλαη νχηε αξζεληθή νχηε ζειπθή,
θαη δελ αληηπξνζσπεχεη ηίπνηε άιιν πέξα απφ ηνλ δπλακηζκφ ηεο απηφ-νξγάλσζεο
ηνπ ζχκπαληνο.
Ζ αμηνιφγεζε γηα ην αλ ππάξρεη ή δελ ππάξρεη γλψζε γίλεηαη πάληνηε αλαθνξηθά κ'
έλα πιαίζην ζπζρεηίζεσλ κέζα ζην νπνίν νη δνκηθέο κεηαβνιέο πνπ ππξνδνηνχλ νη
δηαηαξαρέο ζε έλαλ νξγαληζκφ θαίλνληαη ζηνλ παξαηεξεηή ζαλ έλα απνηέιεζκα πάλσ ζην πεξηβάιινλ. Ζ αμία πνπ δίλεηαη ζηηο δνκηθέο κεηαβνιέο νη νπνίεο πξνθαινχληαη ζηνλ νξγαληζκφ ζρεηίδεηαη κε ην απνηέιεζκα πνπ πξνζδνθά ν παξαηεξεηήο.
Απφ απηή ηελ άπνςε έλαο παξαηεξεηήο κπνξεί λα αμηνινγήζεη σο γλσζηηθή πξάμε
θάζε αιιειεπίδξαζε πνπ πξαγκαηνπνηεί έλαο νξγαληζκφο θαη νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά παξαηεξεί.
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Ζ δσηθή δηαδηθαζία είλαη γλσζηηθή δηαδηθαζία (ε δσή είλαη απνηειεζκαηηθή δξάζε
κέζα ζην πεδίν χπαξμεο ηνπ έκβηνπ φληνο).
Σν λεπξηθφ ζχζηεκα ζπκκεηέρεη ζηα γλσζηηθά θαηλφκελα κε δχν ζπκπιεξσκαηηθνχο
ηξφπνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ σο λεπξσληθνχ δηθηχνπ πνπ δηαζέηεη ιεηηνπξγηθή θιεηζηφηεηα σο ηκήκα ελφο πνιπθχηηαξνπ ζπζηήκαηνο:
1. Ο πξψηνο θαη πην έθδεινο ηξφπνο είλαη κέζσ ηεο δηεχξπλζεο ηνπ πεδίνπ ησλ
δπλαηψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ δηεχξπλζε απνξξέεη απφ ηελ ηεξάζηηα πνηθηινκνξθία ησλ αηζζεηεξηνθηλεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ γίλεηαη δπλαηή ράξε ζην λεπξηθφ ζχζηεκα θαη ε νπνία ζπληζηά ην θιεηδί ηεο ζπκκεηνρήο
ηνπ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ.
2. Ο δεχηεξνο είλαη κέζσ ηεο δηάλνημεο λέσλ δηαζηάζεσλ δνκηθήο ζχδεπμεο ηνπ
νξγαληζκνχ, πνπ απνξξέεη απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ λα ζπλδέεη έλα πιήζνο δηαθνξεηηθέο εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο κε ηηο δηαθνξεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ζηηο νπνίεο εκπιέθεηαη.
Ζ παξνπζία ή ε απνπζία λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ην κέηξν πνπ θαζνξίδεη ηελ αζπλέρεηα πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο νξγαληζκνχο κε πεξηνξηζκέλε γλσζηηθή ηθαλφηεηα θαη ζ' εθείλνπο πνπ εμ νξηζκνχ έρνπλ απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο, φπσο είλαη ν
άλζξσπνο.
Γηα λα δείμνπκε ηε ζεκειηψδε ζεκαζία ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ζην ζχκβνιν πνπ
αλαπαξηζηά κηα απηνπνηεηηθή κνλάδα (κνλνθχηηαξε ή πνιπθχηηαξε) νθείινπκε λα
πξνζζέζνπκε έλα ζεκάδη πνπ λα ππνδειψλεη ηελ παξνπζία ελφο λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί επίζεο κε ιεηηνπξγηθή θιεηζηφηεηα, απνηειψληαο, σζηφζν,
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ νξγαληζκνχ.
' έλαλ νξγαληζκφ πνπ δηαζέηεη έλα λεπξηθφ ζχζηεκα πινχζην θαη αραλέο, φπσο είλαη
ην ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ, ηα πεδία ησλ αιιειεπηδξάζεψλ ηνπ επηηξέπνπλ λέεο δηαζηάζεηο δνκηθήο ζχδεπμεο θάλνληαο έηζη δπλαηή ηε γέλεζε λέσλ θαηλνκέλσλ. ηα
αλζξψπηλα φληα απηφ, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, θαζηζηά δπλαηφ ην ιφγν θαη ηελ απηνζπλείδεζε.
Ζ γλψζε δελ είλαη έλα πξάγµα πνπ βξίζθεηαη µέζα ζην θξαλίν, δελ είλαη έλα πγξφ
πνπ ην παξάγεη ν εγθέθαιφο, αιιά είλαη έλα θαηλφµελν µέζα ζε έλα δίθηπν θνηλσληθήο θαη δνµηθήο ζχδεπμεο.
Ζ ζπλείδεζε θαη ε γλψζε αλήθνπλ ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο ζχδεπμεο. Μέζα ζε απηφ πξαγµαηνπνηνχλ ηε δπλαµηθή ηνπο θαη, απνηειψληαο µέξνο ηνπ, ελεξγνχλ ζαλ επηινγείο ηνπ δξφµνπ πνπ αθνινπζεί ε νληνγελεηηθή δνµηθή µαο εμέιημε.
Δπηπιένλ, επεηδή ππάξρνπµε µέζα ζην ιφγν, ηα νµηιηαθά πεδία πνπ δεµηνπξγνχµε
ελζσµαηψλνληαη ζην πεδίν ηεο χπαξμήο µαο θαη γίλνληαη ηµήµα ηνπ πεξηβάιινληνο
µέζα ζην νπνίν δηαηεξνχµε ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ πξνζαξµνγή µαο.
Ζ δνµή εμαλαγθάδεη. Χο αλζξψπηλα φληα, δελ µπνξνχµε λα ππάξμνπµε έμσ απφ ην
δίθηπν ησλ δνµηθψλ ζπδεχμεσλ πνπ πθαίλεηαη απφ ηελ αδηάιεηπηε «γισζζηθή ηξνθναληαιιαγή» ηεο ζπµπεξηθνξάο µαο.
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8.5

Ζ Απαηηνχκελε Γλψζε

«Ο έιεγρνο δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ απαηηνχκελε πνηθηιία ελεξγεηψλ (δξάζεσλ)
ζε έλα ξπζκηζηή. Ο ξπζκηζηήο πξέπεη επίζεο λα γλσξίδεη πνηα δξάζε λα επηιέμεη γηα
κία ζπγθεθξηκέλε παξελφριεζε. ηελ απινχζηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ ε γλψζε απηή
κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί σο κία αληηζηνίρηζε ηχπνπ έλα-πξνο-έλα ηνπ ζπλφινπ ησλ
αληηιακβαλφκελσλ παξελνριήζεσλ.
Μία γλψζε κπνξεί επίζεο λα εθθξαζηεί ζαλ έλα ζχλνιν θαλφλσλ παξαγσγήο ηεο
κνξθήο «αλ εκθαληζηεί ε ζπλζήθε (αληηιακβαλφκελε παξελφριεζε), ηφηε δξάζε».
Απηή ε γλψζε είλαη ελζσκαησκέλε κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα (έλα παξάδεηγκα είλαη νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη ζρεδηαζηέο
ησλ ηερλεηψλ ζπζηεκάησλ ζπλδένπλ ηα δηάθνξα εμαξηήκαηα, ή νη εμειηζζφκελεο
δνκέο ησλ γνληδίσλ θαη ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ λεπξψλσλ θαη ηνπ κπαινχ.
ηελ πεξίπησζε απνπζίαο απηήο ηεο γλψζεο, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δνθηκάζεη ζηα
«ηπθιά» φιεο ηηο πηζαλέο δξάζεηο, κέρξη λα βξεη ηελ θαηάιιειε γηα ηελ εμάιεηςε ηεο
παξελφριεζεο. Δίλαη θαλεξφ φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε πνηθηιία ησλ παξελνριήζεσλ θαη επνκέλσο ησλ αλαγθαίσλ αληηζηαζκηζηηθψλ δξάζεσλ, ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε
πηζαλφηεηα αληηζηάζκηζεο ηεο παξελφριεζεο απφ κία ηπραίσο επηιεγκέλε δξάζε.
Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δχζθνιε επηβίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπνκέλσο, ε αχμεζε ηεο πνηθηιίαο ησλ πηζαλψλ δξάζεσλ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ αχμεζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ή ηεο επηιεθηηθφηεηαο ησλ θαηάιιεισλ δξάζεσλ, δειαδή, κε ηελ αχμεζε
ηεο γλψζεο. ια ηα παξαπάλσ εκπεξηέρνληαη ζηνλ λφκν ηεο απαηηνχκελεο γλψζεο419».

8.6

Ο Νφκνο ηεο Απαηηνχκελεο Γλψζεο

«Πξνθεηκέλνπ νη δηάθνξεο παξελνριήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε έλα ξπζκηδφκελν
ζχζηεκα λα αληηζηαζκηζηνχλ επαξθψο, ην ζχζηεκα απηφ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πνηα
αληηζηαζκηζηηθή δξάζε λα επηιέμεη απφ ηελ πνηθηιία ησλ δηαζέζηκσλ δξάζεσλ420.
Πνιιέο πνιιέο θνξέο έρνπκε δπθνιία ζηελ ιήςε ηζηνξηθνχ, φηαλ ην άηνκν έρεη γλψζεηο ςπρνινγίαο ή έρεη επεμεξγαζηεί ηα ζπκπηψκαηα ηνπ θαη θαηεπζχλεη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ φρη εθεί πνπ είλαη ε έκθπηε ηάζε ηνπ, αιιά εθεί πνπ ηνπ επηηξέπεη ε θνηλσληθή ηνπ ζέζε, ε εηθφλα πνπ ζέιεη λα δείμεη ζηελ θνηλσλία θιπ, κε απνηέιεζκα ηελ
ιαλζαζκέλε εθηίκεζε θάπνησλ ζπκπησκάησλ.
ζν κεγαιχηεξε ε πνηθηιία ηφζν δπζθνιφηεξε ε επηινγή θαη ηφζν πην πνιχπινθε ε
απαηηνχκελε γλψζε. Σν λα γλσξίδεη θαλείο, ππνδειψλεη φηη ν εζσηεξηθφο επηινγέαο
είλαη έλα κνληέιν ή κία αλαπαξάζηαζε ησλ εμσηεξηθψλ, ελ δπλάκεη επηιεγφκελσλ
παξελνριήζεσλ. ηελ ηδαληθή πεξίπησζε, ζε θάζε θαηεγνξία παξελνριήζεσλ, αληηζηνηρεί κία θαηεγνξία επαξθψλ αληηζηαζκίζεσλ. Ζ αληηζηνίρηζε απηή κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί σο έλαο νκνηνκνξθηζκφο απφ ην ζχλνιν ησλ παξελνριήζεσλ ζην ζχλνιν
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ησλ αληηζηαζκίζεσλ. Σν ηειεπηαίν δελ ζεκαίλεη φηη ε γλψζε απνηειείηαη απφ νκνηνκνξθηθέο εηθφλεο ησλ αληηθεηκέλσλ ελφο πεξηβάιινληνο. Μφλν νη δηεξγαζίεο εμσηεξηθήο (εθ ηνπ πεξηβάιινληνο) παξελφριεζεο πξέπεη λα αλαπαξαζηαζνχλ θαη φρη ε
ζηαηηθή ηνπο δνκή.
Απφ ηελ ζηηγκή πνπ φινη νη δσληαλνί νξγαληζκνί είλαη ζπζηήκαηα ειέγρνπ, ε χπαξμε
δσήο ζπλεπάγεηαη ηελ χπαξμε γλψζεο, ή φπσο ζπρλά αλαθέξεη ν Maturana ην λα δεηο
ζεκαίλεη λα γλσξίδεηο.
ηελ πξάμε, νη δξάζεηο ειέγρνπ ησλ πνιχπινθσλ ξπζκηζηηθψλ ζπζηεκάησλ δελ ζα
είλαη νχηε εληειψο «ηπθιέο», αιιά νχηε εληειψο πξνθαζνξηζκέλεο. Σν πην πηζαλφ
είλαη λα έρνπλ ηελ κνξθή «εθπαηδεπνκέλσλ εηθαζηψλ», νη νπνίεο ζα έρνπλ κία ινγηθή
πηζαλφηεηα λα είλαη ζσζηέο, ρσξίο θακία εγγχεζε επηηπρίαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε,
ν κεραληζκφο αλαηξνθνδφηεζεο ζα βνεζήζεη ην ζχζηεκα λα δηνξζψζεη ηα ηπρφλ
ζθάικαηα (ιφγσ ρξήζεο εζθαικέλσλ αληηδξάζεσλ), πξηλ απηφ θαηαζηξαθεί. Έηζη, ε
δξαζηεξηφηεηα αλαδήηεζεο ζηφρσλ, γίλεηαη ηζνδχλακε κε ηελ επξεηηθή (heuristic)
ιχζε πξνβιεκάησλ421».
ε έλα ζύζηεκα, πξνζάπηνπκε ην ραξαθηεξηζηηθό ηεο γλώζεο όηαλ έρεη ηελ ηθαλόηεηα
λα δηαθξίλεη (ζε κνξθή αληίδξαζεο) αλάκεζα ζε κεκνλσκέλα θαηλόκελα ζην πεξηβάιινλ ηνπ, ηόζν ζπγρξόλσο (ζε κία νξηζκέλε ζηηγκή), όζν δηαρξνληθώο, (ζην πέξαζκα ηνπ
ρξόλνπ). Η απόδεημε ηεο ύπαξμεο απηνύ ηνπ είδνπο γλώζεο είλαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα
ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο δπλακηθέο δηεξγαζίεο ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ.
Γηα ηνπο Maturana θαη Varela, ε γλψζε είλαη εμαξηεκέλε απφ ηελ ελζσκάησζε, γηαηί
ε δπλαηφηεηα ηεο δηάθξηζεο είλαη ζπλέπεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνκήο ηνπ θάζε νξγαληζκνχ. Απφ απηή ηελ πιεπξά, ε γλψζε είλαη ε ηδηφηεηα πνπ πξνζάπηνπκε ζηα ζπζηήκαηα πνπ εκθαλίδνπλ ειαζηηθφηεηα, πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθέο αιιαγέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνκηθήο ζχδεπμεο422. Ζ νξγάλσζε ελφο δσληαλνχ ζπζηήκαηνο πεξηθιείεη κία πεξηνρή αιιειεπηδξάζεσλ κέζα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη δξαζηεξηφηεηεο κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ηεο απηνπνίεζήο ηνπ.
Ζ νξγάλσζε ελφο γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο νξίδεη κία πεξηνρή αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ
νπνία κπνξεί λα δξάζεη κε ζηφρν ηελ δηαηήξεζή ηνπ θαη ε δηεξγαζία ηεο γλψζεο είλαη ε πξαγκαηηθή (επαγσγηθή) δξάζε ή ζπκπεξηθνξά ζηελ πεξηνρή απηή.
Με απηή ηελ πξννπηηθή, ην αληηθείκελν ηεο γλψζεο (π.ρ. ν «πξαγκαηηθφο θφζκνο» ή
ην πεξηβάιινλ), αμηνινγείηαη αλαγθαζηηθά ζε ζρέζε κε ηνλ παξαηεξνχκελν νξγαληζκφ.
Γηα θάζε δσληαλφ ζχζηεκα, ε νξγάλσζή ηνπ ππνλνεί κία πξφβιεςε γηα ην πεξηβάιινλ, ην νπνίν, κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη, σο κία πεξηνρή θαηεγνξηψλ αιιειεπίδξαζεο, ζπληζηά ην ζχλνιν ηεο γλσζηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Αξγφηεξα νη ζπγγξαθείο κεηνλνκάδνπλ ηελ πεξηθιείνπζα «γλσζηηθή πξαγκαηηθφηεηα» σο γλσζηηθή πεξηνρή (cognitive domain), ε πεξηνρή κέζα ζηελ νπνία έλα απηνπνηεηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη φιεο ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ ρσξίο λα
ράζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, ή ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα σο έλα παξαηεξεηή, ε πεξηνρή
φισλ ησλ πεξηγξαθψλ πνπ κπνξεί λα θάλεη.
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Η γλσζηηθή ιεηηνπξγία, θαηά ηελ ζεσξία ηεο απηνπνίεζεο, δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζόηεξν, αιιά θαη ηίπνηα ιηγόηεξν από ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκπεξηθνξά ελόο δσληαλνύ
ζπζηήκαηνο κέζα ζε κία πεξηνρή αιιειεπηδξάζεσλ.
Με άιια ιφγηα, ε γλψζε είλαη ζέκα αιιειεπίδξαζεο ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο
θάπνηνο είλαη ηθαλφο λα αιιειεπηδξάζεη θαη φρη ε επεμεξγαζία απηψλ πνπ αληηθεηκεληθά κπνξεί λα δεη. Δίλαη μεθάζαξν φηη νη Maturana θαη Varela δελ αληηκεησπίδνπλ
ηελ γλψζε κε ηελ ζπκβαηηθή έλλνηα, δειαδή, σο κία εζσηεξηθή δηαρείξηζε ηεο εμσηεξηθήο πιεξνθνξίαο ή ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ:
Απηφ ζα ζήκαηλε φηη ηέηνηνπ είδνπο είζνδνη θαη έμνδνη είλαη κέξνο ηνπ νξηζκνχ ηνπ
ζπζηήκαηνο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ελφο ππνινγηζηή ή άιισλ κεραλψλ. Κάηη ηέηνην
ζα ήηαλ ινγηθφ ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ζα ζρεδίαδε κία κεραλή, ηεο νπνίαο ε
θεληξηθή ηδηφηεηα ζα ήηαλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνχκε κε απηή. Χζηφζν,
ην λεπξηθφ ζχζηεκα (ή ν νξγαληζκφο), δελ έρνπλ ζρεδηαζηεί απφ θαλέλαλ. Σν λεπξηθφ
ζχζηεκα δελ καδεχεη ηελ πιεξνθνξία απφ ην πεξηβάιινλ, φπσο πνιχ ζπρλά αθνχκε
λα ιέγεηαη. Ζ δεκνθηιήο κεηαθνξά νλνκαζίαο ηνπ κπαινχ σο κία «ζπζθεπή επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ» δελ είλαη κφλν ακθίβνιε, αιιά πξνθαλψο εζθαικέλε.
8.7

Γνκηθή κεηαβνιή ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο

πσο φια ηα κέξε ησλ έκβησλ φλησλ έηζη θαη ην λεπξηθφ ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε αδηάθνπε δνκηθή κεηαβνιή.
Απηή ε δνκηθή κεηαβνιή είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζπγθξφηεζε ελφο νξγαληζκνχ. Ζ αδηάθνπε δνκηθή ηνπ κεηαβνιή ηνπ, είλαη ην γεγνλφο φηη ην
λεπξηθφ ζχζηεκα, ζπκκεηέρνληαο κε ηα αηζζεηήξηα θαη ηα εθηειεζηηθά ηνπ φξγαλα
ζηα πεδία αιιειεπίδξαζεο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ επηιέγνπλ ηηο δνκηθέο κεηαβνιέο ηνπ,
παίξλεη κέξνο ζηελ θίλεζε ηεο δνκήο ηνπ νξγαληζκνχ δηαηεξψληαο ηελ θαηάζηαζε
πξνζαξκνγήο ηνπ.
Απηή ε κεηαβνιή ηεο δνκήο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο
ρσξίο λα κεηαβάιινληαη ξηδηθά νη βαζηθέο γξακκέο ζπλνρήο ηνπ, πνπ παξακέλνπλ
απαξάιιαθηεο θαη ζπλήζσο είλαη θνηλέο γηα φια ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζην ίδην είδνο. ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζην δπγψηε θαη ηνλ ελήιηθν, ζε
φιε ηε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο θπηηαξηθήο δηαθνξνπνίεζεο, νη λεπξψλεο
βαζκεδφλ πνιιαπιαζηάδνληαη, δηαθιαδίδνληαη θαη έξρνληαη ζε επαθή ζχκθσλα κ'
έλα αξρηηεθηνληθφ ζρέδην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θάζε είδνπο. Σν πψο αθξηβψο ζπκβαίλεη απηφ κέζα απφ απνθιεηζηηθά ηνπνινγηθά θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο απνηειεί έλα
απφ ηα κεγαιχηεξα θαη πιένλ ελδηαθέξνληα αηλίγκαηα ηεο ζχγρξνλεο βηνινγίαο.
Απηέο νη δνκηθέο κεηαβνιέο ιακβάλνπλ ρψξα φρη ζηηο δηαζπλδέζεηο πνπ ελψλνπλ νκάδεο λεπξψλσλ, αιιά ζηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ δηαζπλδέζεσλ. Λακβάλνπλ ρψξα, ζην επίπεδν ησλ ηειηθψλ δηαθιαδψζεσλ θαη ησλ ζπλάςεσλ. ηα ζεκεία απηά νη κνξηαθέο κεηαβνιέο ηξνπνπνηνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπλαπηηθψλ αιιεινδξάζεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ δξαζηηθά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο νιφθιεξνπ ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ.
Οη δνκηθέο κεηαβνιέο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο γίλνληαη δηφηη ηα λεπξηθά θχηηαξα
δελ ζπλδένληαη κεραληθά θαη ηα ζεκεία έλσζεο θαη επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα λεπξη-
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θά θχηηαξα απνηεινχλ πεξηνρέο επαίζζεησλ δπλακηθψλ ηζνξξνπηψλ πνπ ξπζκίδνληαη
απφ πάκπνιια ζηνηρεία πνπ ππξνδνηνχλ επηηφπηεο δνκηθέο κεηαβνιέο.
Απηέο νη κεηαβνιέο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηψλ ησλ ίδησλ θπηηάξσλ αιιά θαη άιισλ πνπ ηα πξντφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ειεπζεξψλνληαη κέζα
ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαη έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο λεπξψλεο. ια απηά
απνηεινχλ κέξνο ηεο δπλακηθήο ησλ αιιεινδξάζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ.
Γελ ππάξρεη θαλέλα γλσζηφ λεπξηθφ ζχζηεκα πνπ λα κελ παξνπζηάδεη θάπνην βαζκφ
δνκηθψλ κεηαβνιψλ. Σν θαηλφκελν ηεο δνκηθήο κεηαβιεηφηεηαο εκθαλίδεηαη εληνλφηεξν ζηα ζπνλδπισηά, θαη ηδηαίηεξα ζηα ζειαζηηθά. ε απηή ηελ πεξίπησζε δελ ππάξρεη αιιειεπίδξαζε νχηε ζχδεπμε πνπ λα κελ αζθεί επηξξνή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ιφγσ ησλ δνκηθψλ κεηαβνιψλ πνπ ηνπ ππξνδνηεί.
ηνπο αλζξψπνπο, θάζε εκπεηξία απνηειεί πεγή ηξνπνπνηήζεσλ, έζησ θαη αλ κεξηθέο
θνξέο νη κεηαβνιέο δελ είλαη απφιπηα νξαηέο, νχηε είλαη δπλαηφλ λα θαηαγξαθνχλ
απφ κεραλήκαηα ήα λα εκθαληζηνχλ ζε εμεηάζεηο.
ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπκε παξαηεξψληαο θπξίσο ηε ζπκπεξηθνξά.
Έηζη ην ηζηνξηθφ είλαη πεγή πιεξνθνξηψλ γηα απηέο ηηο δνκηθέο κεηαβνιέο.
Χζηφζν, νπνηνηδήπνηε θαη αλ είλαη νη αθξηβείο κεραληζκνί πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ δηαξθή κηθξνζθνπηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ, νη κεηαβνιέο δελ κπνξνχλ πνηέ λα εληνπηζηνχλ
νχηε λα γίλνπλ θαηαλνεηέο ζαλ θάηη πνπ είλαη απνθιεηζηηθφ θαη εμεηδηθεπκέλν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θάζε ηδηαίηεξεο εκπεηξίαο γηα παξάδεηγκα, δελ κπνξνχλ πνηέ λα
είλαη ηέηνηαο θχζεσο ψζηε λα είλαη δπλαηφ λα βξνχκε κέζα ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν
ζην θεθάιη ελφο νξγαληζκνχ, ελφο αλζξψπνπ κηα αλάκλεζε.
Απηφ δελ κπνξεί λα ζπκβεί πξψηνλ δηφηη νη δνκηθέο κεηαβνιέο πνπ ππξνδνηνχληαη
κέζα ζην λεπξηθφ ζχζηεκα είλαη αλαγθαζηηθά δηάζπαξηεο, αθνχ είλαη ην απνηέιεζκα
ησλ κεηαβνιψλ ηεο ζρεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ελφο δηθηχνπ απφ λεπξψλεο θαη δεχηεξνλ, δηφηη ε ζπκπεξηθνξά ηεο απάληεζεο ζε έλα φλνκα είλαη κηα πεξηγξαθή απφ θάπνηνλ παξαηεξεηή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξάγνληαη απφ νξηζκέλεο αηζζεηεξηνθηλεηηθέο δηακνξθψζεηο νη νπνίεο, εμαηηίαο ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, εκπιέθνπλ (κε ηελ πην ζηελή έλλνηα) νιφθιεξν ην λεπξηθφ ζχζηεκα.
Ο πινχηνο ηεο πιαζηηθφηεηαο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο δελ βξίζθεηαη ζην φηη δηαηεξεί «ζρεκαηηθέο» αλαπαξαζηάζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ θφζκνπ, αιιά, αληίζεηα,
ζην γεγνλφο φηη κέζα ζηνλ αέλαν κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ, παξακέλεη ζπλαξκνζκέλν κε
ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ηνπ πεξηβάιινληνο ιφγσ ηεο επηξξνήο πνπ αζθεί πάλσ ηνπ
θάζε αιιειεπίδξαζε.
Απφ ηε ζθνπηά ηνπ παξαηεξεηή, απηφ θαίλεηαη ζαλ θαηάιιειε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Δληνχηνηο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη λεπξψλεο, ν νξγαληζκφο κέζα ζηνλ νπνίν
βξίζθνληαη θαη ην πεξηβάιινλ πνπ αιιειεπηδξά κε ηνλ νξγαληζκφ ιεηηνπξγνχλ σο
ακνηβαίνη επηινγείο ησλ αληίζηνηρσλ δνκηθψλ κεηαβνιψλ θαη είλαη κεηαμχ ηνπο δνκηθά ζπδεπγκέλνη: ν νξγαληζκφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λεπξηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο,
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επηιέγεη κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηηο δνκηθέο κεηαβνιέο πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, δηαθνξεηηθά παχεη λα ππάξρεη.
ηνλ παξαηεξεηή ν νξγαληζκφο θαίλεηαη πξνηθηζκέλνο κε ηελ ηθαλφηεηα λα έρεη ηελ
θαηάιιειε θίλεζε κέζα ζ' έλα πεξηβάιινλ ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θαη απηφο είλαη ν
ιφγνο πνπ ηνλ θάλεη λα κηιά γηα κάζεζε.
Γηα ηνλ παξαηεξεηή, νη δνκηθέο κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην λεπξηθφ ζχζηεκα
αληηζηνηρνχλ ζηηο ζπλζήθεο κε ηηο νπνίεο αιιειεπηδξά ν νξγαληζκφο. Χζηφζν, φζνλ
αθνξά ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ππάξρεη κνλάρα κηα δηαξθήο
δνκηθή θίλεζε πνπ αθνινπζεί κηα πνξεία. ' απηήλ ηελ πνξεία δηαηεξείηαη θάζε ζηηγκή ε δνκηθή ζχδεπμε (πξνζαξκνγή) ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο κε ην νπνίν βξίζθεηαη ζε αιιειεπίδξαζε.
8.8

Κνηλσληθέο ζπδεχμεηο

«ηαλ δχν ή πεξηζζφηεξνη νξγαληζµνί αιιειεπηδξνχλ, δεµηνπξγνχλ µηα θνηλσληθή
ζχδεπμε ζηελ νπνία εµπιέθνληαη αµνηβαία θαηά ηελ πξαγµάησζε ησλ αληίζηνηρσλ
απηνπνηήζεσλ ηνπο.
πσο είπαµε, νη ζπµπεξηθνξέο πνπ αλαπηχζζνληαη µέζα ζε απηά ηα πεδία θνηλσληθήο ζχδεπμεο έρνπλ επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα θαη µπνξνχλ λα είλαη έµθπηεο ή επίθηεηεο.
Σφζν νη έµθπηεο φζν θαη νη επίθηεηεο ζπµπεξηθνξέο µπνξεί λα θαλνχλ ζ' έλαλ παξαηεξεηή ζαλ ζπληνληζµνί δξαζηεξηνηήησλ θαη λα πεξηγξαθνχλ µε ζεµαζηνινγηθνχο
φξνπο, σζάλ απηφ πνπ θαζνξίδεη ηελ πνξεία ησλ αιιειεπηδξάζεσλ λα είλαη ε
ζεµαζία ηνπο θαη φρη ε δπλαµηθή ηεο δνµηθήο ζχδεπμεο αλάµεζα ζηνπο νξγαληζµνχο
πνπ αιιειεπηδξνχλ423».
Χζηφζν, απηά ηα δχν είδε επηθνηλσληαθήο ζπµπεξηθνξάο δηαθέξνπλ µεηαμχ ηνπο σο
πξνο ηηο δνµέο πνπ ηα παξάγνπλ.
8.8.1 Έµθπηεο ζπµπεξηθνξέο
Κάζε ζπκπεξηθνξά απνηειεί έλα θαηλφκελν ζπζρέηηζεο πνπ εκείο, σο παξαηεξεηέο,
δηαπηζηψλνπκε πσο ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ην πεξηβάιινλ.
Οη έµθπηεο ζπµπεξηθνξέο εμαξηψληαη απφ δνµέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ αλάπηπμε
ηνπ νξγαληζµνχ αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηαίηεξε νληνγέλεζή ηνπ.
8.8.2 Δπίθηεηεο ζπκπεξηθνξέο
Σν θάζκα ησλ δπλαηψλ ζπκπεξηθνξψλ ελφο νξγαληζκνχ θαζνξίδεηαη απφ ηε δνκή
ηνπ, γηαηί απηή πξνζδηνξίδεη ηα πεδία ησλ αιιειεπηδξάζεψλ ηνπ. Γη' απηφ, φπνηε κέζα ζε νξγαληζκνχο πνπ αλήθνπλ ζην ίδην είδνο αλαπηχζζνληαη νξηζκέλεο δνκέο κε
ηξφπν αλεμάξηεην απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ηζηνξίαο ησλ αιιειεπηδξάζεψλ ηνπο,
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ιέκε φηη νη ελ ιφγσ δνκέο είλαη γελεηηθά θαζνξηζκέλεο, νη δε ζπκπεξηθνξέο πνπ
πξνζδηνξίδνπλ είλαη ελζηηθηψδεηο.
Αληίζεηα, εάλ νη δνκέο πνπ επηηξέπνπλ νξηζκέλε ζπκπεξηθνξά αλάκεζα ζηα κέιε
ελφο είδνπο αλαπηχζζνληαη κφλν χζηεξα απφ ηδηαίηεξε ηζηνξία αιιειεπηδξάζεσλ,
ηφηε ιέκε φηη νη δνκέο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηελ νληνγέλεζε θαη πσο νη ζπκπεξηθνξέο είλαη επίθηεηεο.
Δπίνζεο ηφζν ε έκθπηε ζπκπεξηθνξά φζν θαη ε επίθηεηε είλαη αδηαρψξηζηεο, σο
πξνο ηε θχζε ηνπο θαη σο πξνο ηελ πξαγκάησζή ηνπο.
Ζ δηάθξηζε βξίζθεηαη κέζα ζηελ ηζηνξία ησλ δνκψλ πνπ ηηο θαζηζηά δπλαηέο. Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα ηηο ηαμηλνκήζνπκε ζηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηχπν (ζπκπεξηθνξάο) κφλν εάλ γλσξίδνπκε ηε δνκηθή ηζηνξία πνπ ηηο αθνξά.
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη έρνπκε ηελ ηάζε λα εμεηάδνπκε ηε
κάζεζε θαη ηε κλήκε σο θαηλφκελα αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα
φηαλ «ζπιιακβάλνπκε» ή δερφκαζηε θάπνην πξάγκα απφ ην πεξηβάιινλ.
Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ ππφζεζε φηη ην λεπξηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί κέζσ αλαπαξαζηάζεσλ. κσο έρνπκε ήδε δεη φηη κηα ηέηνηα ππφζεζε ζπζθνηίδεη θαη πεξηπιέθεη ηξνκεξά ηελ θαηαλφεζε ησλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. ηη έρνπκε πεη καο νδεγεί λα ζεσξήζνπκε ηε κάζεζε σο έθθξαζε ηεο δνκηθήο ζχδεπμεο πνπ δηαηεξεί πάληνηε κηα θαηάζηαζε ζπκβαηφηεηαο αλάκεζα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ θαη ην πεξηβάιινλ
ζην νπνίν βξίζθεηαη.
ηαλ σο παξαηεξεηέο θνηηάδνπκε κηα δηαδνρηθή ζεηξά δηαηαξαρψλ, πνπ ην λεπξηθφ
ζχζηεκα ηηο αληηζηαζκίδεη κε θάπνηνλ απφ ηνπο πνιπάξηζκνπο δπλαηνχο ηξφπνπο, καο
θαίλεηαη φηη ην λεπξηθφ ζχζηεκα εμσηεξηθεχεη θάηη απφ ην πεξηβάιινλ. κσο γλσξίδνπκε ήδε φηη ην λα θάλνπκε κηα παξφκνηα πεξηγξαθή ζεκαίλεη πσο έρνπκε απνιέζεη
ηε ινγηθή καο θαηαρψξηζε: απηφ ηζνδπλακεί κε ην λα κεηαρεηξηδφκαζηε σο ζηνηρείν
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θάπνην πξάγκα πνπ είλαη ρξήζηκν κφλν γηα
ηελ επηθνηλσλία καο σο παξαηεξεηψλ.
ηαλ πεξηγξάθνπκε ηε κάζεζε σο εμσηεξίθεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο κπεξδεχνπκε ηα
πξάγκαηα ππνβάιινληαο ηελ ηδέα φηη κέζα ζηε δνκηθή δπλακηθή ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ζπκβαίλνπλ θαηλφκελα ηα νπνία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρνπλ κφλν κέζα
ζην πεδίν ησλ πεξηγξαθψλ νξηζκέλσλ νξγαληζκψλ (φπσο εκείο) πνπ δηαζέηνπλ ηελ
ηθαλφηεηα γισζζηθήο επηθνηλσλίαο.
8.8.3 Δπίθηεηεο επηθνηλσληαθέο ζπµπεξηθνξέο
Οη επίθηεηεο επηθνηλσληαθέο ζπµπεξηθνξέο εμαξηώληαη από ηελ ηδηαίηεξε νληνγέλεζε
ηνπ νξγαληζµνύ θαη ζπλαξηώληαη µε ηελ ηδηαίηεξε ηζηνξία ησλ θνηλσληθώλ αιιειεπηδξάζεώλ ηνπ.
Απηή ε ηδηφηεηα ησλ νληνγελεηηθψλ επηθνηλσληαθψλ ζπµπεξηθνξψλ λα θαίλνληαη
πξνηθηζµέλεο µε ζεµαζία ζηνλ παξαηεξεηή, ν νπνίνο αληηµεησπίδεη θάζε ζηνηρείν
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ηνπο ζαλ λα ήηαλ µηα ιέμε, µαο επηηξέπεη λα ζπζρεηίδνπµε ηηο ζπµπεξηθνξέο µε ηελ
αλζξψπηλε γιψζζα.
Δηζη, µπνξνχµε λα νξίζνπµε ηελ ηάμε ησλ επίθηεησλ επηθνηλσληαθψλ ζπµπεξηθνξψλ
σο γισζζηθφ πεδίν, επεηδή νη ζπµπεξηθνξέο απηέο ζπληζηνχλ ηε βάζε γηα ηε γιψζζα,
αιιά δελ ηαπηίδνληαη µαδί ηεο.
Αμίδεη λα ζεµεησζεί πσο ε επηινγή απηνχ ηνπ φξνπ -φπσο θαη ηνπ φξνπ «γλσζηηθή
πξάμε» δελ είλαη απζαίξεηε. Ηζνδπλαµεί µε ηελ παξαδνρή φηη νη αλζξψπηλεο γισζζηθέο ζπµπεξηθνξέο απνηεινχλ, ζηελ πξαγµαηηθφηεηα, ζπµπεξηθνξέο µέζα ζε έλα πεδίν αµνηβαίαο νληνγελεηηθήο δνµηθήο ζχδεπμεο, πνπ εµείο, αλζξψπηλεο ππάξμεηο,
θαζνξίδνπµε θαη δηαηεξνχµε ιφγσ ησλ δηθψλ µαο ζπιινγηθψλ νληνγελέζεσλ.
Με άιια ιφγηα, φηαλ ρξεζηµνπνηνχµε ιέμεηο γηα λα θαηαδείμνπµε αληηθείµελα θαη
θαηαζηάζεηο απηνχ ηνπ θφζµνπ, δίλνπµε µηα πεξηγξαθή ε νπνία δελ αληαλαθιά ηε
ζπλζήθε ηεο δνµηθήο ζχδεπμεο πνπ θάλεη ηηο ιέμεηο λα είλαη ζπληνληζµνί
ζπµπεξηθνξάο νληνγελεηηθά ζεµειησµέλνη.
Δπίζεο, ε πεξηγξαθή µαο έξρεηαη ζε αληίθαζε µε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ λεπξηθνχ
ζπζηήµαηνο, δεδνµέλνπ φηη απηφ, φπσο δείμαµε, δελ ιεηηνπξγεί µέζσ αλαπαξαζηάζεσλ ελφο θφζµνπ πνπ είλαη εμσηεξηθφο θαη αλεμάξηεηνο απφ απηφ.
Αληίζεηα, νη ελζηηθηψδεηο επηθνηλσληαθέο ζπµπεξηθνξέο, πνπ ε ζηαζεξφηεηά ηνπο
εμαξηάηαη απφ ηε γελεηηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ είδνπο θαη φρη απφ ηελ πνιηηηζηηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήµαηνο ζην νπνίν εθδειψλνληαη, δελ ζπγθξνηνχλ έλα
γισζζηθφ πεδίν.
Καη απηφ επεηδή νη γισζζηθέο ζπµπεξηθνξέο απνηεινχλ εθδειψζεηο µηαο νληνγελεηηθήο δνµηθήο ζχδεπμεο.
Αλ, αλαινγηζηνχµε πάλσ ζηε θπζηθή ηζηνξία, γίλεηαη θαλεξφ πσο µνινλφηη ν άλζξσπνο δελ είλαη ε µνλαδηθή χπαξμε πνπ είλαη πξνηθηζµέλε µε γισζζηθφ πεδίν, ην
δηθφ ηνπ πεδίν είλαη θαηά πνιχ επξχηεξν θαη πεξηθιείεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο µε
ηξφπν αζχγθξηηα µεγαιχηεξν απφ νπνηνλδήπνηε άιιν δσηθφ νξγαληζµφ.
Απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη απνθιεηζηηθά ηα αλζξψπηλα φληα είλαη φηη θαηά ηνλ γισζζηθφ ζπληνληζµφ ησλ πξάμεψλ ηνπο δεµηνπξγνχλ έλα λέν πεδίν θαηλνµέλσλ, ην πεδίν
ηνπ ιφγνπ, πνπ αλαδχεηαη µέζα απφ ηνλ ζπλ-νληνγελεηηθφ ζπληνληζµφ ησλ δξάζεσλ
ηνπο.
Ζ ζπλ-νληνγελεηηθή δνµηθή εμέιημε, πνπ εθδειψλεηαη θαζψο ηα µέιε ελφο θνηλσληθνχ ζπζηήµαηνο ζπλππάξρνπλ, είλαη νπζηαζηηθή γηα θάζε γισζζηθφ πεδίν. Ο εμσηεξηθφο παξαηεξεηήο ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήµαηνο ζρεµαηίδεη ηελ εληχπσζε ελφο
αμηνζαχµαζηνπ ζπληνληζµνχ. Οη ζπληνληζµνί δξαζηεξηνηήησλ δεµηνπξγνχλ δηαθνξεηηθέο νληφηεηεο. Μέζα ζηε ξνή ησλ αλαδξνµηθψλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ ν
ιφγνο εµθαλίδεηαη φηαλ νη δηεξγαζίεο πνπ επηηεινχληαη µέζα ζε έλα γισζζηθφ πεδίν
απνιήγνπλ ζε ζπληνληζµνχο δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηδφµελεο µε δξαζηεξηφηεηεο πνπ
αλήθνπλ ζην ίδην ην γισζζηθφ πεδίν. Καζψο αλαδχεηαη ν ιφγνο, ηα αληηθείµελα πξνθχπηνπλ ηαπηφρξνλα σο γισζζηθέο δηαθξίζεηο πάλσ ζε γισζζηθέο δηαθξίζεηο νη νπνίεο απνθξχπηνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπληνλίδνπλ νη γισζζηθέο δηαθξίζεηο.
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Με άιια ιφγηα, ππάξρνπµε µέζα ζην ιφγν µφλν φηαλ µέζσ µηαο αλαθιαζηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θάλνπµε γισζζηθέο δηαθξίζεηο πάλσ ζε γισζζηθέο δηαθξίζεηο.
Δπνµέλσο, ιεηηνπξγία µέζα ζην ιφγν ζεµαίλεη ιεηηνπξγία µέζα ζε έλα πεδίν
αξµνληθήο ζπλ-νληνγελεηηθήο δνµηθήο ζχδεπμεο.
Δπίζεο ην ζεµειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ιφγνπ θαηαθέξλεη λα ηξνπνπνηεί ηφζν ξηδηθά ηα αλζξψπηλα πεδία ζπµπεξηθνξάο, ψζηε λα θαζηζηά δπλαηή ηελ εµθάληζε λέσλ
θαηλνµέλσλ, φπσο ε ζθέςε θαη ε ζπλείδεζε.
Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη ν ιφγνο επηηξέπεη ζην ρξήζηε
ηνπ λα πεξηγξάθεη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ θαη ηηο ζπλζήθεο µέζα ζηηο νπνίεο βξίζθεηαη.
' έλαλ παξαηεξεηή νη γισζζηθνί ζπληνληζµνί δξαζηεξηνηήησλ θαίλνληαη σο γισζζηθέο δηαθξίζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ αληηθείµελα ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ αηφµσλ πνπ
ιεηηνπξγνχλ µέζα ζ' έλα γισζζηθφ πεδίν. Έηζη, φηαλ έλαο παξαηεξεηήο ιεηηνπξγεί
µέζα ζ' έλα γισζζηθφ πεδίν, ιεηηνπξγεί µέζα ζ' έλα πεδίν πεξηγξαθψλ.
Δπηπιένλ, ν ιφγνο σο θαηλφµελν εθδειψλεηαη µέζα ζην αλαδξνµηθφ θαζεζηψο ησλ
γισζζηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ: γισζζηθνί ζπληνληζµνί πάλσ ζε γισζζηθνχο
ζπληνληζµνχο δξαζηεξηνηήησλ. Δπνµέλσο, ην γισζζηθφ πεδίν γίλεηαη ηµήµα ηνπ πεξηβάιινληνο µέζα ζην νπνίν εθδειψλνληαη νη γισζζηθνί ζπληνληζµνί δξαζηεξηνηήησλ, θαη ν ιφγνο θαίλεηαη ζηνλ παξαηεξεηή ζαλ πεδίν πεξηγξαθψλ πάλσ ζε πεξηγξαθέο.
Έλαο παξαηεξεηήο, φµσο, πξνβαίλεη ζε γισζζηθέο δηαθξίζεηο πάλσ ζε γισζζηθέο
δηαθξίζεηο, ή, φπσο ζα έιεγε θάπνηνο άιινο παξαηεξεηήο, θάλεη νληνγελεηηθά
παξαγφµελεο πεξηγξαθέο πάλσ ζε άιιεο πεξηγξαθέο. Δπνµέλσο, ε ηθαλφηεηα γηα παξαηήξεζε εµθαλίδεηαη µαδί µε ην ιφγν, ζαλ µηα ζπλ-νληνγέλεζε µέζα ζηηο πεξηγξαθέο ησλ πεξηγξαθψλ πνπ θάλνπµε.
Μαδί µε ην ιφγν εµθαλίδεηαη θαη ν παξαηεξεηήο σο νµηινχζα νληφηεηα, ιεηηνπξγψληαο µέζα ζην ιφγν απφ θνηλνχ µε άιινπο παξαηεξεηέο, παξάγεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο
ζπλζήθεο χπαξμήο ηνπ.
Έηζη ην λφεµα αλαδχεηαη σο έθθξαζε ησλ ζπζρεηίζεσλ αλάµεζα ζε γισζζηθέο δηαθξίζεηο. Σν λφεµα, ινηπφλ, απνηειεί ηµήµα ηνπ ηδηαίηεξνπ πεδίνπ δηαηήξεζεο ηεο
πξνζαξµνγήο µαο.
«Η παξαγσγή λνήκαηνο ζεσξείηαη πιένλ αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε βηνινγηθή θαη ηελ
ςπρηθή ζπγθξόηεζε ηνπ αηόκνπ ελάληηα ζηηο απνδηνξγαλσηηθέο ηάζεηο ηνπ ζαλάηνπ 424».
Απηφ µαο πξνζδηνξίδεη σο αλζξψπηλα φληα: ππάξρνπµε εθφζνλ ιεηηνπξγνχµε µέζα
ζην ιφγν, θαη δηαηεξνχµε ηελ πξνζαξµνγή µαο µέζα ζην ζεµαζηνινγηθφ πεδίν πνπ
απηφο δεµηνπξγεί. Κάλνπµε πεξηγξαθέο ησλ πεξηγξαθψλ πνπ θάλνπµε ... (απηφ αθξηβψο θάλεη θαη ε πξνεγνχµελε πξφηαζε). Δίµαζηε παξαηεξεηέο θαη ππάξρνπµε µέζα
ζ' έλα ζεµαζηνινγηθφ πεδίν πνπ δεµηνπξγείηαη απφ ηε γισζζηθή µαο δξαζηεξηφηεηα.
Γηα ηηο αλζξψπηλεο ππάξμεηο ν ιφγνο απνηειεί ηελ ηδηαίηεξε θνηλσληθή «ηξνθηθή αληαιιαγή» πνπ µαο επηηξέπεη λα ππάξρνπµε µέζα ζ' έλαλ θφζµν απφ αλαδξνµηθέο
γισζζηθέο αιιειεπηδξάζεηο. Τπάξρνπµε σο αλζξψπηλα φληα µφλν µέζα ζην ιφγν,
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επεηδή δηαζέηνπµε ιφγν δελ αληηµεησπίδνπµε θαλέλαλ πεξηνξηζµφ ζε φηη µπνξνχµε
λα πεξηγξάςνπµε, λα θαληαζηνχµε θαη λα ζπζρεηίζνπµε. Ο ιφγνο, ινηπφλ, δηαπεξλά
νιφθιεξε ηελ νληνγελεηηθή µαο χπαξμε: απφ ηνλ ηξφπν ηνπ βαδίζµαηφο µαο ψο ηηο
δηαζέζεηο µαο θαη ηηο πνιηηηθέο µαο απφςεηο.
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8.9

Αλψηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ

Πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλνπκε ηε λέα ζπζηεκηθή ζθέςε ηεο δσήο ζηελ πεξηνρή ηεο
θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο εμέιημεο, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αζρνιεζνχκε θαη'
αξρήλ κε ηα θαηλφκελα ηνπ λνπ θαη ηεο ζπλείδεζεο.
Μηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θηινζνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε λέα αληίιεςε θαη θαηαλφεζε ηεο δσήο, είλαη κηα λέα ζεψξεζε ηεο θχζεο ηνπ λνπ θαη ηεο ζπλείδεζεο, πνπ ηειηθά μεπεξλά ηνλ Καξηεζηαλφ δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηνπ λνπ θαη ηεο ζπλείδεζεο.
Αλ θαη νη λεπξνεπηζηήκνλεο γλψξηδαλ απφ ηνλ 19ν αηψλα φηη νη δνκέο ηνπ εγθεθάινπ
θαη νη λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο, ε αθξηβή ζρέζε κεηαμχ λνπ
θαη εγθεθάινπ παξέκελε έλα κπζηήξην.
ηε βηνινγία , απηή ε λέα αληίιεςε ηνπ λνπ αλαπηχρζεθε ηε δεθαεηία ηνπ ’60 απφ
ηνλ Gregory Bateson, πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν «λνεηηθή δηαδηθαζία» θαη ζηε ζπλέρεηα, αλεμάξηεηα, ν Humberto Maturana, πνπ εζηηάζηεθε ζηελ «γλσζηηθή δηαδηθαζία», ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.
ηε δεθαεηία ηνπ ’70, νη Maturana θαη Francisco Varela επέθηεηλαλ ηελ αξρηθή εξγαζία ζε κηα πιήξε ζεσξία πνπ έγηλε γλσζηή σο «Θεσξία ηεο Γλψζεο425». Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 25 εηψλ, ε κειέηε ηνπ λνπ απφ ζπζηεκηθήο πιεπξάο εμειίρζεθε ζε έλα πινχζην δηεπηζηεκνληθφ πεδίν, ηηο γλσζηαθέο επηζηήκεο, πνπ ππεξβαίλεη
ηα παξαδνζηαθά πεδία ηεο βηνινγίαο θαη ηεο ςπρνινγίαο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε θξνυδηθή ζεσξία ήηαλ ηνκή γηα ηελ αλζξψπηλε ζθέςε.
Ση ηζρχεη ζήκεξα απφ ηε θξνυδηθή ζεσξία θαη πξάμε; Ηζρχεη ην ζχλνιν ηεο θξνυδηθήο ζεσξίαο;
Ζ ςπραλάιπζε ζεσξείηαη ε πιεξέζηεξε ζεσξία γηα ηνλ ςπρηζκφ. θαη γη' απηφ θαη'
εμνρήλ αλαθέξνληαη ζ' απηήλ νη επηζηήκνλεο ζπλαθψλ γλσζηηθψλ πεδίσλ φπσο νη
αλζξσπνιφγνη, νη θνηλσληνιφγνη, θαη νη αζρνινχκελνη κε ηηο λεπξνεπηζηήκεο. Απνδείμεηο ηεο ηζρχνο ηεο θξνυδηθήο ζεσξίαο πξνέξρνληαη θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ςπραλαιπηηθφ ρψξν φπνπ βιέπνπκε λα αλαπηχζζνληαη ςπραλαιπηηθέο ζεσξίεο πνπ απνηεινχλ
άκεζεο ζπλέπεηεο ηνπ θξνυδηθνχ κνληέινπ. Πξνθχπηνπλ απφ ηελ επέθηαζε ηεο θιηληθήο πξαθηηθήο ζηελ ςχρσζε, ζηελ ςπρνζσκαηηθή, ζηηο εμαξηεηηθέο θαη ηηο νξηαθέο
πξνζσπηθφηεηεο. Αλαδχνληαη απφ ηε λέα θιηληθή ζεσξίεο γηα ηε θαληαζίσζε, ηελ
αλαπαξάζηαζε, ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ, ηε ζρέζε κε ηνλ άιινλ άλζξσπν.
Ζ θξνυδηθή ζεσξία απνηειεί ηνκή γηα ηελ αλζξψπηλε ζθέςε κε άκεζεο θηινζνθηθέο
ζπλέπεηεο εηδηθά ζηα ζέκαηα ηεο βνχιεζεο, ηεο γλσζηνινγίαο θαη ηεο νληνινγίαο.
8.9.1 Ο Ννπο
Ο Gregory Bateson (1904 – 1980) φξηζε ηνλ λνπ ζαλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ θαηλφκελν
ησλ ζπζηεκάησλ ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ, ησλ θνηλσληψλ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ, θαη θαηέγξαςε κηα ζεηξά απφ θξηηήξηα, πνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηά ηα ζπζηήκαηα, αλαπηχζζνπλ ην θαηλφκελν ηνπ λνπ426. Αληαπφθξηζε ζηα θξηηήξηα ηνπ
Gregory Bateson ζεκαίλεη ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ θαη εκθάληζε άι-
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ισλ ππνθαηλνκέλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε ηνπ λνπ, φπσο ζθέςε, κάζεζε,
κλήκε, θιπ.
Καηά ηελ άπνςε ηνπ Μπέεηζνλ, ν λνπο είλαη κηα αλαγθαία θαη αλαπφθεπθηε ζπλέπεηα κηαο θάπνηαο πνιππινθφηεηαο, πνπ αξρίδεη πνιχ πξηλ θηάζνπλ νη νξγαληζκνί ζην
ζεκείν λα αλαπηχμνπλ εγθέθαιν θαη αλψηεξν λεπξηθφ ζχζηεκα.
Σα θξηηήξηα ηνπ Μπέεηζνλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απηφ-νξγαλσκέλσλ κηιψληαο γηα ηηο ζεκειηψδεηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο κεραλέο θαη ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο. Πξάγκαηη, ν λνπο είλαη κηα νπζηαζηηθή ηδηφηεηα ησλ δσληαλψλ ζπζηεκάησλ. Ο Μπέεηζνλ ζεκείσζε: «Ο λνπο είλαη ε
νπζία ησλ δσληαλψλ». Απφ ηελ ζπζηεκηθή ζθέςε, ε δσή δελ είλαη θάπνηα ππφζηαζε
ή θάπνηα δχλακε, θαη ν λνπο δελ απνηειεί κηαλ νληφηεηα πνπ αιιειεπηδξά κε ηελ
χιε. Σφζν ε δσή φζν θαη ν λνπο είλαη εθδειψζεηο ηεο ίδηαο ζεηξάο ζπζηεκηθψλ ηδηνηήησλ, κηαο ζεηξάο εμειηθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηε δπλακηθή ηεο
απηφ-νξγάλσζεο.
Απηή ε λέα αληίιεςε ζα απνδεηρηεί εμαηξεηηθά πνιχηηκε ζηελ πξνζπάζεηά καο λα
μεπεξάζνπκε ηνλ θαξηεζηαλφ δηαρσξηζκφ. Ζ πεξηγξαθή ηνπ λνπ ζαλ έλα πξφηππν
νξγάλσζεο, ή ζαλ κηα ζεηξά δπλακηθψλ ζρέζεσλ, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πεξηγξαθή
ηεο χιεο φπσο ηελ παξνπζηάδεη ε ζχγρξνλε θπζηθή. Έηζη, ζε αληίζεζε κε φηη πίζηεπε
ν Καξηέζηνο, ν λνπο θαη ε χιε δελ αλήθνπλ πιένλ ζε δχν μερσξηζηέο θαη αζπκβίβαζηεο θαηεγνξίεο, αιιά κνηάδνπλ κάιινλ ζαλ δχν φςεηο ηεο ίδηαο δηεξγαζίαο.
Ο νξηζκφο ηνπ λνπ φπσο ηνλ εμέθξαζε ν Μπέεηζνλ ζα απνδεηρηεί εμαηξεηηθά ρξήζηκνο ζηε ζπλέρεηα ηεο αλάπηπμήο καο. Πξνθεηκέλνπ λα κελ απνκαθξπλζνχκε πνιχ
απφ ηε ζπκβαηηθή γιψζζα, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν φξνο «λνπο» κφλνλ γηα ηνπο νξγαληζκνχο κε πςειή πνιππινθφηεηα, ελψ ζε φηη αθνξά ηελ πεξηγξαθή ηεο δπλακηθήο
ηεο απηφ-νξγάλσζεο ζε ρακειφηεξα επίπεδα ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν φξνο «γλψζε», κε
ηελ έλλνηα ηεο δηαλνεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
8.9.2 Γηαλνεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Οη δηαλνεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ, απφ ηα βαθηεξίδηα κέρξη
ηα αλψηεξα ζειαζηηθά, κπνξνχλ λα ζπδεηεζνχλ ζχκθσλα κε ηα ίδηα πξφηππα απηφνξγάλσζεο, ρσξίο λα απαηηεζνχλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηνπο φξνπο θαη ζηηο εθθξάζεηο, θαζψο ε ζπδήηεζε ζα θηλείηαη αλνδηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απμαλφκελεο πνιππινθφηεηαο. Σα πξάγκαηα φκσο αιιάδνπλ κφιηο θηάζνπκε ζηνπο αλζξψπηλνπο νξγαληζκνχο.
Ο αλζξώπηλνο λνπο έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα δεκηνπξγεί έλαλ εζσηεξηθό θόζκν πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθόηεηα, αιιά δηαζέηεη ηε δηθή ηνπ ύπαξμε θαη έρεη
ηε δύλακε λα θηλεί θαηά ηελ επηζπκία ηνπ έλα άηνκν ή κηα θνηλσλία, ζε δξαζηεξηόηεηεο
πνπ επεξεάδνπλ ηνλ εμσηεξηθό θόζκν.
ηελ πεξίπησζε ησλ αλζξψπηλσλ φλησλ, ν «εζσηεξηθφο θφζκνο» - ε πεξηνρή ηεο ςπρνινγίαο - αλαπηχζζεηαη ζε έλα λέν επίπεδν θαη πξνθαιεί κηα ζεηξά θαηλνκέλσλ εληειψο ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αλζξψπηλεο θχζεο.
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Αλάκεζά ηνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε απηφ-αληίιεςε, ε ζπλεηδεηή εκπεηξία, ε ζθέςε
ησλ ζπιιήςεσλ, ε ζπκβνιηθή γιψζζα, ηα φλεηξα, ε ηέρλε, ε δεκηνπξγία ηνπ πνιηηηζκνχ, ε αίζζεζε ησλ αμηψλ, ην ελδηαθέξνλ γηα ην απψηεξν παξειζφλ θαη ε αγσλία γηα
ην απψηεξν κέιινλ. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά ηα βξίζθνπκε ζε
ζηνηρεηψδεηο κνξθέο θαη ζε πνιιά είδε δψσλ. Πξάγκαηη, δελ ππάξρεη νχηε έλα απιφ
θξηηήξην πνπ λα καο επηηξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζηα άιια δψα. Ζ κνλαδηθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο θχζεο έγθεηηαη ζε έλαλ
ζπλδπαζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ, αλ θαη πξνυπήξραλ ζηηο θαηψηεξεο κνξθέο εμέιημεο, ελζσκαηψζεθαλ θαη αλαπηχρζεθαλ ζε έλα εμαηξεηηθά πςειφ επίπεδν πνιππινθφηεηαο κφλνλ απφ ην αλζξψπηλν είδνο.
ηηο αιιειεπηδξάζεηο καο κε ην πεξηβάιινλ ππάξρεη κηα ζπλερήο αιιεινπρία θαη ακνηβαία επηξξνή αλάκεζα ζηνλ εμσηεξηθφ θαη ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν. Σα πξφηππα πνπ
αληηιακβαλφκαζηε γχξσ καο βαζίδνληαη θαηά ζεκειηψδε ηξφπν ζηα πξφηππα πνπ
θαιιηεξγνχκε κέζα καο. Σα πξφηππα ηεο χιεο θαζξεθηίδνληαη ζηα πξφηππα ηνπ λνπ
θαη ρξσκαηίδνληαη απφ ηα ππνθεηκεληθά ζπλαηζζήκαηα θαη αμίεο. Καηά ηελ παξαδνζηαθή θαξηεζηαλή άπνςε, θάζε άηνκν δηέζεηε ηνλ ίδην βηνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη θαηά
ζπλέπεηα είρε ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζεη ηελ ίδηα «νζφλε» αηζζεηηθψλ αληηιήςεσλ. Οη δηαθνξέο απνδίδνληαλ ζηελ ππνθεηκεληθή εξκελεία ησλ ζηνηρείσλ πνπ
ζπιιακβάλαλε νη αηζζήζεηο.
Οη πξφζθαηεο λεπξνθπζηνινγηθέο κειέηεο ππέδεημαλ κηαλ άιιε δηάζηαζε ηεο θαηάζηαζεο. Ζ κεηαηξνπή ησλ αηζζεηηθψλ αληηιήςεσλ, θάησ απφ ηελ πίεζε ησλ εκπεηξηψλ
ηνπ παξειζφληνο, ησλ πξνζδνθηψλ θαη ηεο ζθνπηκφηεηαο, δελ ζπκβαίλεη κφλνλ ζηελ
ηειηθή θάζε ηεο εξκελείαο. Ξεθηλά πνιχ λσξίηεξα, ζηηο «πχιεο ηεο αληίιεςεο». Πνιπάξηζκα πεηξάκαηα απέδεημαλ φηη ε θαηαγξαθή ελφο ζηνηρείνπ απφ ηα αηζζεηήξηα
φξγαλα κπνξεί λα δηαθέξεη αλάκεζα ζε δηάθνξα άηνκα πξηλ θαλ πξαγκαησζεί ε εκπεηξία ηεο αληίιεςεο. ιεο απηέο νη κειέηεο ππνδεηθλχνπλ πσο νη θπζηνινγηθέο φςεηο
ηεο αληίιεςεο είλαη αδηαρψξηζηεο απφ ηηο ςπρνινγηθέο φςεηο ηεο εξκελείαο. Δπηπιένλ, ε λέα άπνςε ηεο αληίιεςεο εμαθαλίδεη ηε ζπκβαηηθή δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ αηζζεηηθή θαη ηελ ππεξαηζζεηηθή αληίιεςε - έλα αθφκε θιεξνδφηεκα ηεο θαξηεζηαλήο
ζθέςεο - ππνγξακκίδνληαο πσο θάζε αληίιεςε είλαη σο έλα ζεκείν θαη ππεξαηζζεηηθή.
Καηά ζπλέπεηα, νη αληηδξάζεηο καο ζην πεξηβάιινλ δελ πξνζδηνξίδνληαη θαη ηφζν απφ
ην άκεζν απνηέιεζκα ησλ εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ πάλσ ζην βηνινγηθφ καο ζχζηεκα, αιιά απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο, απφ ηηο πξνζδνθίεο, απφ ηηο ζθνπηκφηεηέο καο θαη απφ ηελ πξνζσπηθή καο ζπκβνιηθή εξκελεία πνπ απνδίδνπκε ζηελ αληηιεπηή εκπεηξία. Ζ ειάρηζηε κπξσδηά θάπνηνπ αξψκαηνο κπνξεί λα καο πξνθαιέζεη
ραξά ή ιχπε, επραξίζηεζε ή πφλν, δηακέζνπ ηεο δηαζχλδεζεο πνπ δηαηεξεί κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο, θαη αληίζηνηρα ζα δηακνξθσζεί ε αληίδξαζή καο.
Μ' άιια ιφγηα, ν εζσηεξηθφο θαη ν εμσηεξηθφο θφζκνο δηαηεξνχλ άκεζεο δηαζπλδέζεηο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Ο έλαο επηδξά πάλσ ζηνλ άιιν
θαη εμειίζζνληαη παξάιιεια θαη αιιειέλδεηα.
αλ αλζξψπηλα φληα παξνπζηάδνπκε κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηακφξθσζε
ηνπ πεξηβάιινληφο καο, εθφζνλ κπνξνχκε λα παξνπζηάδνπκε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν
ζπκβνιηθά, λα ζθεθηφκαζηε αληηιεπηά θαη λα κεηαδίδνπκε ηα ζχκβνια, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ηδέεο καο. Σν πεηπραίλνπκε κε ηε ρξήζε ηεο αθεξεκέλεο γιψζζαο, αιιά
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θαη ρσξίο ιφγηα, ράξε ζηε δσγξαθηθή, ηε κνπζηθή θαη ηηο άιιεο κνξθέο ηεο ηέρλεο. Ζ
ζθέςε θαη ε επηθνηλσλία καο δελ αθνξνχλ κφλνλ ην παξφλ. Αλαθέξνληαη κε ηελ ίδηα
επθνιία ζην παξειζφλ θαη ζην κέιινλ, πξάγκα πνπ καο πξνζθέξεη έλαλ βαζκφ απηνλνκίαο πνιχ κεγαιχηεξν ζε ζχγθξηζε κε ηα άιια δσηθά είδε. Ζ αλάπηπμε ηεο αθεξεκέλεο ζθέςεο, ηεο ζπκβνιηθήο γιψζζαο θαη ησλ άιισλ αλζξψπηλσλ ηθαλνηήησλ
εμαξηψληαη ζην ζχλνιφ ηνπο απφ έλα θαηλφκελν πνπ απνηειεί ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ.
8.9.3 Ζ πλείδεζε
Ζ ζπλείδεζε είλαη ε δσληαλή εκπεηξία πνπ απνθαιχπηεηαη ζε έλα επίπεδν γλσζηηθήο
πνιππινθφηεηαο φπνπ απαηηείηαη ε χπαξμε εγθεθάινπ θαη ελφο αλψηεξνπ λεπξηθνχ
ζπζηήκαηνο.
Γειαδή είλαη ν ηξφπνο µε ηνλ νπνίν, ζηε δηάξθεηα ηεο θαζεµεξηλήο δσήο, νξγαλψλεηαη θαη απνθηά ζπλνρή ε αζηαµάηεηε αιιεινπρία ζηνραζµψλ θαη ηε ζπλδένπµε µε
ηελ ηαπηφηεηά µαο.
Με άιια ιόγηα ε ζπλείδεζε είλαη κηα εηδηθή θαηεγνξία γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αλαδύεηαη όηαλ ε γλώζε θζάζεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν πνιππινθόηεηαο.
Οη γλσζηαθνί επηζηήκνλεο θαη νη θηιφζνθνη έρνπλ πξνηείλεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο ζηε κειέηε ηεο ζπλείδεζεο θαη ππάξρεη κηα ζπκθσλία ζε δχν ζεκαληηθά ζεκεία:
1. Σν πξψην είλαη ε αλαγλψξηζε φηη ε ζπλείδεζε είλαη κηα γλσζηηθή δηαδηθαζία
πνπ αλαδχεηαη απφ πνιχπινθε δξαζηεξηφηεηα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο.
2. Σν δεχηεξν ζεκείν είλαη ε δηάθξηζε ζε δχν είδε ζπλείδεζεο- κε άιια ιφγηα
ζε δχν είδε γλσζηηθψλ εκπεηξηψλ- πνπ αλαδχνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα
πνιππινθφηεηαο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο:
 Σν πξψην είδνο, γλσζηφ σο «πξσηνγελήο ζπλείδεζε». Αλαδχεηαη φηαλ
ε γλσζηηθή δηαδηθαζία ζπλνδεχεηαη απφ ζπλερή αηζζεηεξηαθή θαη
ζπγθηλεζηαθή εκπεηξία. Ζ «πξσηνγελήο ζπλείδεζε» πηζαλά πθίζηαηαη
ζηα πεξηζζφηεξα ζειαζηηθά, ζε κεξηθά πνπιηά θαη ζε άιια ζπνλδπισηά.
 Σν δεχηεξν είδνο ζπλείδεζεο πνπ νλνκάδεηαη «ζπλείδεζε αλψηεξνπ
επηπέδνπ» εκπιέθεη ηελ αληίιεςε ηνπ εαπηνχ- ηελ έλλνηα ηνπ εαπηνχπνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηε ζθέςε θαη ηνλ αληηθεηκεληθφ ζπιινγηζκφ,
ζηνραζκφ.
Ζ ζηνραζηηθή ζπλείδεζε εκπεξηέρεη έλα επίπεδν αθεξεκέλεο γλψζεο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπγθξαηνχληαη λνεηηθέο εηθφλεο πνπ επηηξέπνπλ λα δηαηππψλνληαη αμίεο, πίζηε, ζηφρνη , ζηξαηεγηθέο. Σν εμειηθηηθφ πεδίν είλαη θεληξηθήο
ζεκαζίαο γηα ηε λέα αληίιεςε ηεο δσήο ζηελ θνηλσληθή δηθαηνδνζία-γηαηί κε ηελ εμέιημε ηεο γιψζζαο αλαδχνληαη φρη κφλν ν εζσηεξηθφο θφζκνο ησλ ηδεψλ θαη ησλ
ελλνηψλ, ν θνηλσληθφο θφζκνο ησλ νξγαλσκέλσλ ζρέζεσλ θαη θνπιηνχξαο.
Σα αλζξψπηλα φληα δηαζέηνπλ ζπλείδεζε. Έρνπκε ζπλείδεζε φρη κφλνλ ησλ κελπκάησλ ησλ αηζζήζεσλ, αιιά θαη ηνπ εαπηνχ καο ζαλ αηφκνπ πνπ ζθέπηεηαη θαη ππφθεηηαη ζε εκπεηξίεο.
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Ζ θχζε ηεο ζπλείδεζεο απνηειεί έλα ζεκειηψδεο ππαξμηαθφ πξφβιεκα πνπ απαζρφιεζε αλαξίζκεηνπο άληξεο θαη γπλαίθεο ζε φιεο ηηο επνρέο. ηηο κέξεο καο βγήθε θαη
πάιη ζηελ επηθάλεηα ζαλ ζέκα έληνλσλ ζπδεηήζεσλ αλάκεζα ζε εηδηθνχο δηάθνξσλ
επηζηεκψλ, φπσο ςπρνιφγνπο, θπζηθνχο, θηινζφθνπο, θαη λεπξνιφγνπο.
Αλ νη ζπδεηήζεηο απηέο είραλ πνιιέο θνξέο εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ, απφ ηελ άιιε,
πξνθάιεζαλ κεγάιε ζχγρπζε, γηαηί ν φξνο «ζπλείδεζε» ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά δηαθνξεηηθέο έλλνηεο απφ δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο. Μπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα ζεκαίλεη «ππνθεηκεληθή αληίιεςε.., φηαλ γίλεηαη ζχγθξηζε αλάκεζα ζηε ζπλεηδεηή θαη
ζηελ αζπλείδεηε δξαζηεξηφηεηα, αιιά θαη «απηφ-αληίιεςε.. ζηελ πεξίπησζε φπνπ
αληηιακβάλεηαη θαλείο πσο... αληηιακβάλεηαη Ο ίδηνο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο
απφ πνιινχο γηα ην ζχλνιν ηνπ λνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο φια ηα ζπλεηδεηά θαη αζπλείδεηα επίπεδα. Καη ε ζπδήηεζε πεξηπιέθεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν χζηεξα απφ ην
πξφζθαην ελδηαθέξνλ γηα ηηο «ςπρνινγίεο» πνπ έρνπλ αλαπηχμεη εθιεπηπζκέλνuο
ράξηεο ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηνπιάρηζηνλ κηα δσδεθάδα φξνπο
γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο δηάθνξεο φςεηο ηνπ, φξνπο πνπ θαηά θαλφλα κεηαθξάδνληαη
ζαλ «λνπο» είηε ζαλ «ζπλείδεζε».
Έρνληαο ππφςε καο ηε ραψδε απηή θαηάζηαζε, έρνπκε αλάγθε απφ κηα πνιχ πξνζεθηηθή δηεπθξίληζε ηεο ιέμεο «ζπλείδεζε» πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηε ρξήζε ηεο. Ο
αλζξψπηλνο λνπο είλαη έλα πνιπεπίπεδν θαη ελζσκαησκέλν πξφηππν εμειηθηηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε δπλακηθή ηεο αλζξψπηλεο απηφ-νξγάλσζεο. Ο λνπο
είλαη έλα πξφηππν νξγάλσζεο θαη ε αληίιεςε είλαη κηα ηδηφηεηα ηεο γλψζεο ζε θάζε
επίπεδν, απφ ην απιφ θχηηαξν κέρξη ην αλζξψπηλν νλ, παξά ηηο ηεξάζηηεο δηαθνξέο
κεγέζνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε απηφ-αληίιεςε κνηάδεη λα εθδειψλεηαη κφλνλ ζηα
αλψηεξα δψα, θαη θηάλεη ζηελ πιήξε αλάπηπμή ηεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ αλζξψπηλνπ
λνπ. Απηήλ αθξηβψο ε ηδηφηεηα ηνπ λνπ κπνξεί λα νλνκαζηεί ζπλείδεζε.
Αληίζεηα, ην ζχλνιν ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ, κε ηηο ζπλεηδεηέο θαη αζπλείδεηεο πεξηνρέο
ηνπ, κπνξεί λα νλνκαζηεί «ςπρή», αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηνπ Γηνπλγθ.
Δθφζνλ ε ζπζηεκηθή αληίιεςε ζε φηη αθνξά ηνλ λνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηνπο αηνκηθνχο νξγαληζκνχο αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηα θνηλσληθά θαη νηθνινγηθά ζπζηήκαηα,
κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη αλζξψπηλεο νκάδεο, νη θνηλσλίεο θαη νη πνιηηηζκνί δηαζέηνπλ έλαλ ζπιινγηθφ λνπ, θαη θαηά ζπλέπεηα δηαζέηνπλ επίζεο θαη κηα ζπιινγηθή ζπλείδεζε. Μάιηζηα, αλ αθνινπζήζνπκε ηε ζθέςε ηνπ Γηνπλγθ, κπνξνχκε λα πνχκε
πσο ν ζπιινγηθφο λνπο ή ε ζπιινγηθή ςπρή πεξηιακβάλνπλ θαη έλα ζπιινγηθφ αζπλείδεην427. αλ άηνκα ζπκκεηέρνπκε ζ' απηά ηα καδηθά δηαλνεηηθά πξφηππα, επεξεαδφκαζηε απ' απηά θαη κε ηε ζεηξά καο ηα δηακνξθψλνπκε. Δπηπιένλ, νη έλλνηεο ηνπ
πιαλεηηθνχ θαη ηνπ ζπκπαληηθνχ λνπ ζπλδένληαη ελδερφκελα κε θάπνηα επίπεδα πιαλεηηθήο θαη ζπκπαληηθήο ζπλείδεζεο.
Οη πεξηζζφηεξεο ζεσξίεο γχξσ απφ ηε θχζε ηεο ζπλείδεζεο κνηάδνπλ λα είλαη παξαιιαγέο δχν αληηηηζέκελσλ απφςεσλ, πνπ σζηφζν κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πξνζέγγηζεο ησλ ζπζηεκάησλ αλαδεηθλχνληαη ζπκπιεξσκαηηθέο θαη ζπκβηβαζκέλεο:
1. Ζ πξψηε ζα κπνξνχζε λα νλνκαζηεί «άπνςε ηεο δπηηθήο επηζηήκεο». Απηή
ζεσξεί ηελ χιε ζαλ πξσηαξρηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε ζπλείδεζε ζαλ κηαλ
ηδηφηεηα ησλ πνιχπινθσλ πιηθψλ πξνηχπσλ πνπ εκθαλίδεηαη ζε θάπνηα θάζε
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ηεο βηνινγηθήο εμέιημεο. ήκεξα, νη πεξηζζφηεξνη λεπξνιφγνη ζπλππνγξάθνπλ θάησ απφ ηελ άπνςε απηή. Ζ ζπζηεκηθή αληίιεςε ζπκθσλεί κε ηε ζπκβαηηθή επηζηεκνληθή άπνςε φηη ε ζπλείδεζε είλαη κηα εθδήισζε πνιχπινθσλ
πιηθψλ πξνηχπσλ. Γηα ηελ αθξίβεηα, απνηειεί ηελ εθδήισζε ησλ δσληαλψλ
ζπζηεκάησλ κηαο θάπνηαο πνιππινθφηεηαο.
2. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη βηνινγηθέο δνκέο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη εθθξάζεηο ησλ εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ απηφνξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ λνπ. Με ηελ έλλνηα απηή
νη πιηθέο δνκέο παχνπλ λα ζεσξνχληαη ζαλ πξσηαξρηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ
επέθηαζε ηεο ίδηαο ζθέςεο ζην ζχκπαλ ζπλεπάγεηαη πσο φιεο νη δνκέο ηνπ
απφ ηα ππναηνκηθά ζσκαηίδηα κέρξη ηνπο γαιαμίεο θαη απφ ηα βαθηεξίδηα
κέρξη ηνπο αλζξψπνπο - αληηπξνζσπεχνπλ απιά θαη κφλνλ εθδειψζεηο ηεο
δπλακηθήο ηεο απηφ-νξγάλσζεο, πνπ ηελ ηαπηίζακε κε ηνλ θνζκηθφ λνπ. Αιιά
εδψ θηάζακε ζρεδφλ ζηε κπζηηθηζηηθή άπνςε, κε ηε κφλε δηαθνξά φηη νη
κπζηηθηζηέο δίλνπλ ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ άκεζε εκπεηξία ηεο θνζκηθήο ζπλείδεζεο, πνπ ππεξβαίλεη ηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε428. Παξ' φια απηά νη δχν
απφςεηο παξακέλνπλ ζπκβηβάζηκεο.
ε ηειηθή αλάιπζε, ε ζπζηεκηθή αληίιεςε ηεο δσήο δείρλεη φηη πξνζθέξεη έλα επηζηεκνληθφ πιαίζην γεκάην λφεκα, πνπ εμππεξεηεί θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ πξνζέγγηζε ησλ παλάξραησλ πξνβιεκάησλ ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο δσήο, ηνπ λνπ, ηεο
ζπλείδεζεο, ηεο χιεο.
Δπίζεο γηα λα θαηαιάβνπκε ηελ αλζξώπηλε θύζε δελ κειεηάκε κόλνλ ηηο θπζηνινγηθέο
θαη ςπρνινγηθέο δηαζηάζεηο ηεο, αιιά θαη ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ηεο εθδειώζεηο.
Σα αλζξψπηλα φληα αλαπηχρζεθαλ ζαλ θνηλσληθά δψα, θαη ηνπο είλαη δχζθνιν λα
δηαηεξήζνπλ ηε ζσκαηηθή ή δηαλνεηηθή πγεία ηνπο αλ δελ έρνπλ επαθέο κε άιια αλζξψπηλα φληα. Πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιν θνηλσληθφ είδνο ζπκκεηέρνπκε ζηε ζπιινγηθή ζθέςε θαη κ' απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχκε έλαλ νιφθιεξν θφζκν, ηνλ πνιηηηζηηθφ, πνπ αλαδεηθλχεηαη ζε έλα αδηαρψξηζην ηκήκα ηνπ θπζηθνχ καο πεξηβάιινληνο. Με απηφ ηνλ ηξφπν δελ είλαη εχθνιν λα γίλεη δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηα βηνινγηθά θαη ηα πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. Σν αλζξψπηλν είδνο
εμειίρζεθε ράξε ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα δεκηνπξγεί πνιηηηζκνχο θαη γηα θάζε ηνπ
κειινληηθφ εμειηθηηθφ βήκα έρεη απφιπηε αλάγθε απφ ηελ πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα.
Ζ αλζξψπηλε εμέιημε αλαπηχζζεηαη ράξε ζηελ αιιεινπρία ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ θφζκνπ, ηνπ αηφκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο, ηεο θχζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. ιεο
απηέο νη πεξηνρέο είλαη έκβηα ζπζηήκαηα ζε ζρέζε ακνηβαίαο αιιειεπίδξαζεο πνπ
ππφθεηληαη ζε παξφκνηα πξφηππα απηφ-νξγάλσζεο.
Οη θνηλσληθνί ζεζκνί ηείλνπλ δηαξθψο πξνο κηαλ απμαλφκελε πνιππινθφηεηα θαη δηαθνξνπνίεζε, αλάινγε κε εθείλε ησλ νξγαληθψλ δνκψλ, ελψ ηα δηαλνεηηθά πξφηππα
εθδειψλνπλ δεκηνπξγηθφηεηα θαη αλάγθε γηα απηφ-ππέξβαζε, ην ραξαθηεξηζηηθφ
δειαδή φιεο ηεο δσήο.
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χκθσλα κε ηηο γεληθά απνδεθηέο αλζξσπνινγηθέο αλαθαιχςεηο, ε αλαηνκηθή εμέιημε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο νινθιεξψζεθε πξηλ πελήληα ρηιηάδεο ρξφληα πεξίπνπ. Απφ
ηελ επνρή εθείλε σο ζήκεξα ην αλζξψπηλν ζψκα θαη ην αλζξψπηλν κπαιφ δηαηήξεζαλ νπζηαζηηθά ηελ ίδηα δνκή θαη ην ίδην κέγεζνο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα άιιαμαλ ξηδηθά νη ζπλζήθεο δσήο θαη ζπλερίδνπλ λα κεηαβάιινληαη κε
ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. Σν αλζξψπηλν είδνο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αιιαγέο απηέο ρξεζηκνπνίεζε ηηο ηδηφηεηεο ηεο ζπλείδεζεο, ηεο αληηιεπηήο ζθέςεο θαη
ηεο ζπκβνιηθήο γιψζζαο γηα λα κεηαπεδήζεη απφ ηε γελεηηθή εμέιημε ζηελ θνηλσληθή, εθφζνλ απηή πξαγκαηψλεηαη γξεγνξφηεξα θαη πξνζθέξεη κεγαιχηεξε πνηθηιία.
Παξ' φια απηά, απηφ ην λέν είδνο πξνζαξκνγήο απέρεη πνιχ απφ ηελ ηειεηφηεηα. Δμαθνινπζνχκε λα κεηαθέξνπκε ηνλ εμνπιηζκφ ησλ πξνεγνχκελσλ θάζεσλ ηεο εμέιημήο καο πνπ ζπρλά καο εκπνδίδεη λα αληαπνθξηζνχκε ζσζηά ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ ζεκεξηλνχ καο πεξηβάιινληνο.
Καηά ηε ζεσξία ηνπ Paul D. MacLean (1913 – 2007) ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο απνηειείηαη απφ ηξία δηαθνξεηηθά - σο πξνο ηε δνκή ηνπο- ηκήκαηα429. Σν θαζέλα δηαζέηεη ηε δηθή ηνπ επθπΐα θαη ππνθεηκεληθφηεηα θαη θαηάγεηαη απφ κηα δηαθνξεηηθή πεξίνδν ηνπ εμειηθηηθνχ καο παξειζφληνο. Παξά ηνπο βαζχηεξνπο δεζκνχο πνπ δηαηεξνχλ κεηαμχ ηνπο, ζπρλά νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηξηψλ ηκεκάησλ απνδεηθλχνληαη αληηθαηηθέο θαη αζπκβίβαζηεο, φπσο ηνλίδεη θαη ν MacLean430.
8.9.4 Σν θαηλφκελν ηνπ ιφγνπ
Σν λεπξηθφ ζχζηεµα παξάγεη µηα ζπµπεξηθνξηθή δπλαµηθή µέζσ ηεο δεµηνπξγίαο
ζρέζεσλ λεπξσληθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ είλαη εγγελήο ζηελ ίδηα ηνπ ηε ιεηηνπξγηθή
θιεηζηφηεηα. ε φια ηα επίπεδα ην δσληαλφ ζχζηεµα είλαη νξγαλσµέλν µε ηξφπν
ψζηε λα παξάγεη εζσηεξηθέο ζε απηφ θαλνληθφηεηεο. ην πεδίν ηεο θνηλσληθήο ζχδεπμεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο µέζσ ηνπ ιφγνπ θαη ησλ ζπλνµηιηψλ πνπ απηφο γελλά παξάγεηαη ην ίδην θαηλφµελν, µφλν πνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε ζπλνρή θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο σο µνλάδαο επηηπγράλεηαη µέζσ ησλ µεραληζµψλ πνπ θαηέζηεζαλ δπλαηνί ράξε ζηε γισζζηθή ιεηηνπξγία θαη ζην ιφγν πνπ απνηειεί δηεχξπλζή ηεο.
Απηή ε λέα δηάζηαζε ιεηηνπξγηθήο ζπλνρήο ηνπ νµηιηαθνχ µαο είλαη απνηειεί φηη
βηψλνπµε σο ζπλείδεζε θαη σο λφεζε «µαο».
Οη ιέμεηο, φπσο γλσξίδνπµε, είλαη ζχµβνια ηνπ γισζζηθνχ ζπληνληζµνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη φρη πιηθά αληηθείµελα πνπ ηα µεηαθηλνχµε απφ ην έλα ζεµείν ζην
άιιν. Αθξηβψο ε ηδηαίηεξε ηζηνξία µαο αλαδξνµηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ µαο επηηξέπεη λα πξαγµαηνπνηνχµε µηα δηαπξνζσπηθή δνµηθή ζχδεπμε θαη επίζεο λα
αληηιαµβαλφµαζηε φηη ζπµµεηέρνπµε ζ' έλαλ θφζµν πνπ ηνλ δηαµνξθψλνπµε φινη
µαδί µε ηηο ελέξγεηέο µαο.
Απηφ είλαη ηφζν πξνθαλέο, ψζηε γηλφµαζηε ζηελ θπξηνιεμία ηπθινί απέλαληί ηνπ.
Καη µνλάρα φηαλ ε δνµηθή µαο ζχδεπμε απνηπγράλεη φζνλ αθνξά θάπνηα δηάζηαζε
ηεο χπαξμήο µαο, ηφηε µφλν ζπλεηδεηνπνηνχµε (αλ, βέβαηα, ην αλαινγηζηνχµε) µέρξη
πνηνπ ζεµείνπ είλαη αδηαρψξηζηα απφ ηελ εµπεηξία µαο ηφζν ην πιέγµα ησλ
ζπµπεξηθνξηθψλ µαο ζπληνληζµψλ θαηά ηε ρεηξαγψγεζε ηνπ θφζµνπ µαο φζν θαη ε
επηθνηλσλία.
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Απφ ηε µηα µαο απνθαιχπηνπλ πσο ε αλαδξνµηθή δξάζε ηνπ ιφγνπ απνηειεί ηελ εθ
ησλ σλ νπθ άλεπ ζπλζήθε γηα ηελ εµπεηξία πνπ έρνπµε ζρεηηθά µε ην θαηλφµελν ηεο
γλψζεο.
Απφ ηελ άιιε µαο δείρλνπλ φηη ε αιιεινπρία ησλ εµπεηξηψλ µαο, πνπ ζεµειηψλεηαη
πάλσ ζηε ιεθηηθή δηάζηαζε, νξγαλψλνληαη βαζηδφµελεο ζε πνηθίιεο θαηαζηάζεηο ηνπ
λεπξηθνχ µαο ζπζηήµαηνο, ζηηο νπνίεο δελ έρνπµε άµεζε πξφζβαζε σο παξαηεξεηέο,
πξαγµαηνπνηνχληαη φµσο αλαγθαζηηθά µέζα ζην πιαίζην ηεο δηθήο µαο νληνγελεηηθήο πξνέιεπζεο σο έµβησλ ζπζηεµάησλ.
ην εζσηεξηθφ ηνπ ιφγνπ αλαδχεηαη ν εαπηφο -ην Δγψ- σο µνλαδηθφηεηα θνηλσληθή
πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε ιεηηνπξγηθή δηαζηαχξσζε, µέζα ζην αλζξψπηλν ζψµα, ησλ
αλαδξνµηθψλ γισζζηθψλ δηαθξίζεσλ πνπ ην δηαθνξνπνηνχλ θαη ην θάλνπλ λα μερσξίδεη. Μαο απνθαιχπηεη, δειαδή, φηη µέζα ζην δίθηπν ησλ γισζζηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ φπνπ θηλνχµαζηε, δηαηεξνχµε µηα αζηαµάηεηε πεξηγξαθηθή αλαδξνµηθφηεηα,
πνπ ηελ απνθαινχµε «Δγψ» θαη ε νπνία µαο επηηξέπεη λα δηαηεξνχµε ηε γισζζηθή
ιεηηνπξγηθή µαο ζπλνρή θαη ηελ ηδηαίηεξε πξνζαξµνγή µαο µέζα ζην πεδίν ηνπ ιφγνπ.
Ο ιφγνο δελ επηλνήζεθε απφ θάπνηνλ απιψο θαη µφλν γηα λα θαηαλνεζεί ν εμσηεξηθφο θφζµνο, θαη, επνµέλσο, δελ µπνξεί λα ρξεζηµνπνηεζεί ζαλ εξγαιείν γηα ηελ απνθάιπςε απηνχ ηνπ θφζµνπ. Αληίζεηα, αθξηβψο µέζα ζην εζσηεξηθφ ηνπ ίδηνπ ηνπ
ιφγνπ ε γλσζηηθή πξάμε, ζην πιαίζην ηνπ ζπµπεξηθνξηθνχ ζπληνληζµνχ πνπ ζπγθξνηεί ην ιφγν, γελλά έλαλ θφζµν.
Υηίδνπµε ηε δσή µαο µέζα ζε αµνηβαία γισζζηθή ζχδεπμε, φρη επεηδή ν ιφγνο µαο
επηηξέπεη λα απνθαιχπηνπµε ηη είµαζηε, αιιά επεηδή είµαζηε ζπγθξνηεµέλνη µέζα
ζην ιφγν, µέζα ζ' έλα ζπλερέο γίγλεζζαη πνπ ην δεµηνπξγνχµε απφ θνηλνχ µε ηνπο
άιινπο.
Ξαλαβξίζθνπµε ηνλ εαπηφ µαο µέζα ζε απηή ηε ζχδεπμε, φρη ζαλ λα ήηαλ ε γέλεζε
µηαο αλαθνξάο νχηε ζαλ λα ήηαλ ε αλαθνξά ζε µηα γέλεζε, αιιά ζαλ έλαλ ηξφπν χπαξμεο πνπ µεηαζρεµαηίδεηαη αζηαµάηεηα µέζα ζην γίγλεζζαη ηνπ γισζζηθνχ
θφζµνπ πνπ ζπγθξνηνχµε απφ θνηλνχ µε ηηο άιιεο αλζξψπηλεο ππάξμεηο.
Κάζε δσληαλφο νξγαληζµφο, µνινλφηη ππνβάιιεηαη αθαηάπαπζηα ζηηο δηαηαξαρέο
πνπ πξνέξρνληαη απφ ην πεξηβάιινλ, θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ ίδηα ηνπ ηε ιεηηνπξγία, ζπλερίδεη λα ππάξρεη σο έµβηα µνλάδα.

8.10 Σξίηεο ηάμεσο ζπδεχμεηο
Απφ ηε ζηηγµή πνπ εµθαλίδνληαη νξγαληζµνί πξνηθηζµέλνη µε λεπξηθφ ζχζηεµα, φηαλ
ζπµµεηέρνπλ ζε αλαδξνµηθέο αιιειεπηδξάζεηο έρνπλ ηελ ηάζε λα πξαγµαηνπνηνχλ
ηέηνηνπ ηχπνπ ζπδεχμεηο πνπ δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθή πνιππινθφηεηα θαη επζηάζεηα,
αιιά είλαη πάληνηε ην θπζηθφ απνηέιεζµα ηεο ζπλαξµνγήο αλάµεζα ζηηο αληίζηνηρεο
νληνγελεηηθέο ηζηνξίεο ηνπο.

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

245

Σέηνηνπ ηχπνπ ζπδεχμεηο είλαη σο έλα βαζµφ απνιχησο απαξαίηεηεο γηα λα ζπλερηζηεί ε εμειηθηηθή ζεηξά ζηνπο νξγαληζµνχο µε θπιεηηθή αλαπαξαγσγή, εθφζνλ νη
γαµέηεο δχν δηαθνξεηηθψλ αηφµσλ πξέπεη λα ζπλαληεζνχλ θαη λα ζπγρσλεπζνχλ.
ηελ πεξίπησζε ησλ δψσλ πνπ ρξεηάδεηαη λα δεπγαξψζνπλ, δειαδή λα
πξαγµαηνπνηήζνπλ θπιεηηθή ζύδεπμε, γηα λα ηεθλνπνηήζνπλ, ηα παηδηά ηνπο έρνπλ
αλάγθε γνληθήο θξνληίδαο δηαπηζηψλνπµε, ινηπφλ, φηη νξηζµέλνο βαζµφο
ζπµπεξηθνξηθήο ζχδεπμεο είλαη απαξαίηεηνο ηφζν θαηά ηελ αλαπαξαγσγή φζν θαη
θαηά ηελ αλαηξνθή ησλ µηθξψλ.
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8.11 Κνηλσληθά θαηλφκελα θαη επηθνηλσλία
Θεσξνύµε θνηλσληθά θαηλόµελα όζα αλαδύνληαη από ηελ απζόξµεηε ζύζηαζε ηξίηεο
ηάμεο ζπδεύμεσλ θαη θνηλσληθά ζπζηήµαηα ηηο µνλάδεο ηξίηεο ηάμεο πνπ ζπγθξνηνύληαη µ' απηό ηνλ ηξόπν.
Χζηφζν, ην θνηλφ ηνπο είλαη πσο φηαλ ζρεµαηίδνπλ ηξίηεο ηάμεο ζπδεχμεηο, νη
µνλάδεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο, αθφµα θη φηαλ είλαη εθήµεξεο, γελλνχλ µηα ηδηαίηεξε εζσηεξηθή θαηλνµελνινγία. Γειαδή µηα θαηλνµελνινγία βαζηδφµελε ζην γεγνλφο φηη νη νξγαληζµνί πνπ ζπγθξνηνχλ ηέηνηνπ ηχπνπ µνλάδεο πξαγµαηνπνηνχλ ηηο
αηνµηθέο νληνγελέζεηο ηνπο νπζηαζηηθά µέζσ ηεο αµνηβαίαο ηνπο ζχδεπμεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ δηθηχνπ ησλ αιιεινδξάζεσλ πνπ δηαµνξθψλεηαη θαηά ηελ νηθνδφµεζε
ησλ µνλάδσλ ηξίηεο ηάμεο.
Δπνµέλσο, φπνηε παξαηεξνχµε έλα θνηλσληθφ θαηλφµελν, έρνπµε λα θάλνπµε µε µηα
δνµηθή ζχδεπμε αλάµεζα ζε άηνµα θαη, ζπλεπψο, σο παξαηεξεηέο µπνξνχµε λα
πεξηγξάςνπµε µηα ζπµπεξηθνξά αµνηβαίνπ ζπληνληζµνχ αλάµεζά ηνπο.
Ολνµάδνπµε επηθνηλσλία ηελ αµνηβαία πξφθιεζε ζπληνληζµέλσλ ζπµπεξηθνξψλ πνπ
πξαγµαηνπνηείηαη αλάµεζα ζηα µέιε µηαο θνηλσληθήο µνλάδαο.
Θεσξνχµε, δειαδή, σο επηθνηλσλία έλαλ ηδηαίηεξν ηχπν ζπµπεξηθνξάο πνπ ιαµβάλεη
ρψξα µε ή ρσξίο ηελ παξνπζία λεπξηθνχ ζπζηήµαηνο ζηε δηάξθεηα ηεο δξάζεο ησλ
νξγαληζµψλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεµάησλ.
πσο µπνξνχµε λα δηαθξίλνπµε ηνλ έµθπην απφ ηνλ επίθηεην ραξαθηήξα ησλ θνηλσληθψλ ζπµπεξηθνξψλ, µπνξνχµε λα δηαθξίλνπµε θαη ηηο θπινγελεηηθέο µνξθέο επηθνηλσλίαο απφ ηηο νληνγελεηηθέο.
Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο, ινηπφλ, δελ βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη
δεµηνπξγείηαη απφ έλαλ µεραληζµφ δηαθνξεηηθφ απφ εθείλνλ πνπ βξίζθεηαη ζηε βάζε
ησλ ππφινηπσλ ζπµπεξηθνξψλ, αιιά µφλν ζην γεγνλφο φηη επηηειείηαη µέζα ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο ζχδεπμεο.
Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα µαο φηαλ πεξηγξάθνπµε ηελ θνηλσληθή µαο ζπµπεξηθνξά, ε
πνιππινθφηεηα ηεο νπνίαο δελ ζεµαίλεη φηη ην λεπξηθφ µαο ζχζηεµα ιεηηνπξγεί µε
δηαθνξεηηθφ ηξφπν.
8.12 Ζ Θεσξία ηεο Γλψζεο ηνπ αληηάγθν
Σν θεληξηθφ ζεκείν ηεο «Θεσξίαο ηεο Γλψζεο» είλαη ε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο
ηεο γλψζεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο δσήο431.
Ζ γλψζε , ζχκθσλα κε ηνπο Maturana θαη Varela, είλαη δξαζηεξηφηεηα πνπ εκπεξηέρεη ηελ απηφ-παξαγσγή θαη ηελ απηφ-δηαηήξεζε ησλ έκβησλ δηθηχσλ. Ζ νξγαλσζηαθή
δηαδηθαζία ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ, ζε φια ηα επίπεδα ηεο δσήο, είλαη λνεηηθή
δξαζηεξηφηεηα. Οη αιιεινεπηδξάζεηο ησλ δψλησλ νξγαληζκψλ-θπηψλ δψσλ, αλζξψπσλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο είλαη γλσζηαθέο δηαδηθαζίεο. Έηζη ε δσή θαη ε γλψζε εί-
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λαη αδηαρψξηζηεο. Ο λνπο – ή θαιιίηεξα ε λνεηηθή δξαζηεξηφηεηα δεζπφδεη ηεο χιεο
ζε φια ηα επίπεδα ηεο δσήο.
Απηή είλαη κηα ξηδνζπαζηηθή επέθηαζε ηεο «γλψζεο» θαη εκπιέθεη θαη ηνλ λνπ. ε
απηή ηελ άπνςε, ε «γλψζε» εκπιέθεη ηελ ζπλνιηθή δηαδηθαζία ηεο δσήο ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ αληίιεςε, ην ζπλαίζζεκα θαη ηε ζπκπεξηθνξά θαη δελ πξνυπνζέηεη
απαξαίηεηα ηελ χπαξμε εγθεθάινπ ή λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο.
ηε «Θεσξία ηεο Γλψζεο», ε γλψζε είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ απηνπνίεζε θαη
ηελ απηφ-παξαγσγή ησλ έκβησλ δηθηχσλ.
Σν θαζνξηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ απηνπνηεηηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη φηη παξνπζηάδνπλ ζπλερψο δνκηθέο αιιαγέο ελψ δηαηεξνχλ ην ζρέδην ηεο νξγάλσζεο. Σα ζπζηαηηθά ηνπ δηθηχνπ ζπλερψο παξάγνπλ θαη κεηαηξέπνπλ ην έλα ζην άιιν θαη ην θάλνπλ
κε δπν δηαθξηηνχο ηξφπνπο.
Έλαο ηχπνο δνκηθήο αιιαγήο είλαη απηφο ηεο απηφ-αλαλέσζεο. Κάζε δσληαλφο νξγαληζκφο ζπλερψο αλαλεψλεη ην εαπηφ ηνπ, σο ην θχηηαξν λα απνζπλζέηεη θαη λα αλαζπλζέηεη ηηο δνκέο ηνπ θαη νη ηζηνί θαη ηα φξγαλα αληηθαζηζηνχλ ηα θχηηαξα ηνπο
δηαξθψο. Παξφιε απηή ηε ζπλερή αιιαγή, ν νξγαληζκφο δηαηεξεί ηελ ζπλνιηθή ηνπ
ηαπηφηεηα, ή ην ζρέδην ηεο νξγάλσζεο ηνπ.
Ο δεχηεξνο ηχπνο δνκηθήο αιιαγήο ησλ δψλησλ ζπζηεκάησλ είλαη απηφο πνπ δεκηνπξγεί λέεο δνκέο, λέεο δηαζπλδέζεηο ζην δίθηπν. Απηέο νη αιιαγέο αλαπηπμηαθέο παξά
θπθιηθέο είλαη ζπλερείο είηε σο απνηέιεζκα πεξηβαιινληηθψλ επηξξνψλ είηε σο απνηέιεζκα δπλακηθψλ εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο.
χκθσλα κε ηελ απηνπνηεηηθή ζεσξία, έλα έκβην ζχζηεκα ζπζρεηίδεηαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ δνκηθά δηακέζνπ επαλαιακβαλφκελσλ αιιεινεπηδξάζεσλ, θαζεκηά εθ
ησλ νπνίσλ ππξνδνηεί δνκηθέο αιιαγέο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Γηα παξάδεηγκα κηα θπηηαξηθή κεκβξάλε, ελζσκαηψλεη ζπλερψο νπζίεο απφ ην πεξηβάιινλ ζηηο κεηαβνιηθέο δηεξγαζίεο ηνπ θπηηάξνπ.
Σν λεπξηθφ ζχζηεκα αιιάδεη ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπ κε θάζε αίζζεζε αληίιεςεο. Απηά
ηα έκβηα ζπζηήκαηα είλαη απηφλνκα. Σν πεξηβάιινλ ππξνδνηεί κφλν ηηο αιιαγέο δελ
ηηο θαζνξίδεη νχηε ηηο θαηεπζχλεη.
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8.13 Ζ θχζε ηεο ζπλεηδεηήο εκπεηξίαο
Ζ κεγάιε πξφθιεζε ηεο γλσζηαθήο επηζηήκεο είλαη λα εμεγήζεη ηελ εκπεηξία πνπ
ζπλδέεηαη κε γλσζηαθά γεγνλφηα. Γηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ζπλεηδεηψλ εκπεηξηψλ
νλνκάδνληαη qualia απφ ηνπο γλσζηαθνχο επηζηήκνλεο γηαηί θάζε θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα εηδηθή «πνηνηηθή αίζζεζε».
8.13.1 Qualia (θαηαζηάζεηο ζπλεηδεηψλ εκπεηξηψλ)
Ζ πξφθιεζε ηεο εξκελείαο ησλ qualia νλνκάζηεθε ην «ζθιεξφ πξφβιεκα ηεο ζπλείδεζεο» ζε έλα άξζξν ηνπ David Chalmers432.
Ζ πιήξεο αληίιεςε ησλ βηνινγηθψλ θαηλνκέλσλ ζα επηηεπρζεί κφλνλ φηαλ ηα πξνζεγγίζνπκε κε ηελ αιιεινεπίδξαζε ηξηψλ επηπέδσλ πεξηγξαθήο:
1. ηε βηνινγία ησλ παξαηεξνχκελσλ θαηλνκέλσλ
2. ηνπο λφκνπο ηεο θπζηθήο θαη ηεο ρεκείαο
3. ηελ κε-γξακκηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ
Ζ εκπεηξία ηεο ζπλείδεζεο είλαη κηα αλαδπφκελε ηδηφηεηα πνπ δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί κφλν απφ λεπξηθνχο κεραληζκνχο. Ζ εκπεηξία αλαδχεηαη απφ ηελ δπλακηθή ησλ
κε-γξακκηθψλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ θαη κπνξεί λα εξκελεπζεί κφλν αλ αληηιεθζνχκε
φηη ε λεπξνβηνινγία είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ αληίιεςε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ.
Γηα λα θζάζνπκε ζε πιήξε θαηαλφεζε ηεο ζπλείδεζεο, πξέπεη λα πξνζεγγίζνπκε κε
πξνζεθηηθή αλάιπζε ηεο ζπλεηδεηήο εκπεηξίαο ηεο θπζηθήο, ηεο βηνρεκείαο, ηεο βηνινγίαο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο δπλακηθήο ησλ κε-γξακκηθψλ λεπξσληθψλ
δηθηχσλ. Ζ πξαγκαηηθή επηζηήκε ηεο ζπλεηδεηφηεηαο ζα δηαηππσζεί κφλν φηαλ αληηιεθζνχλε πσο απηά ηα ηξία επίπεδα πεξηγξαθήο εκπιέθνληαη θαη ν Francisco Varela
ηα νλφκαζε «βφζηξπρν ηεο ζπλεηδεζηαθήο έξεπλαο».
ηαλ ε κειέηε ηεο ζπλείδεζεο πξνζεγγηζηεί εκπιέθνληαο καδί εκπεηξία, λεπξνβηνινγία θαη κε-γξακκηθή δπλακηθή, ην δχζθνιν πξφβιεκα ζα κεηαηξαπεί ζε πξφθιεζε
θαηαλφεζεο θαη απνδνρήο δχν λέσλ επηζηεκνληθψλ παξαδεηγκάησλ.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη επηζηήκνλεο ρξεζηκνπνηνχζαλ γξακκηθά κνληέια, ήηαλ ζπρλά
απξφζπκνη λα πηνζεηήζνπλ ηα κε γξακκηθά πιαίζηα ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο θαη έηζη
ήηαλ δχζθνιν λα εθηηκήζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ κε-γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ.
Απηφ είλαη θπξίσο ζεκαληηθφ γηα ην θαηλφκελν ηεο αλάδπζεο.
Φαίλεηαη κπζηεξηψδεο ε εκπεηξία πνπ αλαδχεηαη απφ λεπξνθπζηνινγηθέο δηαδηθαζίεο.
Ζ αλάδπζε ζπλίζηαηαη ζηε δεκηνπξγία θαηλνηνκίαο, θαη απηή ε θαηλνηνκία είλαη
ζπρλά πνηνηηθά δηαθνξεηηθή απφ ηα θαηλφκελα απφ ηα νπνία αλαδχεηαη. Απηφ θαίλεηαη πνιχ θαιά απφ ην παξάδεηγκα απφ ηε ρεκεία: ε δνκή θαη νη ηδηφηεηεο ηεο ζάθραξεο.
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ηαλ άηνκα άλζξαθα, νμπγφλνπ θαη πδξνγφλνπ ζπλδένληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν
ηξφπν γηα λα ζπλζέζνπλ ηε δάραξε, ην απνηέιεζκα είλαη κηα γιπθηά γεχζε. Ζ αίζζεζε ηνπ γιπθνχ δελ είλαη ζηνλ άλζξαθα νχηε ζην νμπγφλν, νχηε ζην πδξνγφλν, αιιά
αλήθεη ζην ζρήκα πνπ αλαδχεηαη απφ ηελ αιιεινεπίδξαζε ηνπο. Δίλαη κηα αλαδπφκελε ηδηφηεηα. Δπί πιένλ θπξηνιεθηψληαο, ε γιπθηά γεχζε δελ είλαη κηα ηδηφηεηα ησλ
ρεκηθψλ δεζκψλ.
Δίλαη κηα αηζζεηήξηα ηδηφηεηα πνπ πξνθχπηεη φηαλ ηα κφξηα ηεο δάραξεο έξρνληαη ζε
επαθή κε ηνπο γεπζηηθνχο θάιπθεο πνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπο ππξνδνηνχλ ηνπο λεπξψλεο λα αληηδξάζνπλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Ζ εκπεηξία ηεο γιπθηάο γεχζεο
αλαδχεηαη απφ ηελ λεπξσληθή δξαζηεξηφηεηα.
Έηζη ε απιή δήισζε φηη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δάραξεο είλαη ε γιπθηά γεχζε, ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζε κηα ζεηξά αλαδπνκέλσλ θαηλφκελσλ ζε δηαθνξεηηθά
επίπεδα πνιππινθφηεηαο.
Οη ρεκηθνί δελ έρνπλ ελλνηνινγηθφ πξφβιεκα κε απηά ηα αλαδπφκελα θαηλφκελα φηαλ ηαπηνπνηνχλ κηα θαηεγνξία ρεκηθψλ σο ζάθραξα γηα ηε γιπθηά ηνπο γεχζε.
Οχηε ζην κέιινλ νη γλσζηαθνί επηζηήκνλεο ζα έρνπλ ελλνηνινγηθά πξνβιήκαηα κε
άιια είδε αλαδπφκελσλ θαηλνκέλσλ φηαλ ζα ηα αλαιχνπλ κε φξνπο απφ ηελ πξνθχπηνπζα ζπλεηδεηή εκπεηξία θαζψο θαη κε φξνπο ζρεηηδφκελνπο κε ηε βηνρεκεία θαη ηε
λεπξνβηνινγίαο.
Γηα λα θάλνπλ έηζη νη επηζηήκνλεο ζα πξέπεη λα απνδερζνχλ έλα λέν παξάδεηγκα –
ηελ αλαγλψξηζε φηη ε αλάιπζε ηεο εκπεηξίαο ησλ έκβησλ νξγαληζκψλ, πρ ππνθεηκεληθά θαηλφκελα, είλαη εληαία θαη αλαπφζπαζηε, θαη είλαη κέξνο θάζε γλσζηαθήο επηζηήκεο. Απηφ ηζνδπλακεί κε βαζεηά αιιαγή ηεο κεζνδνινγίαο, πνπ πνιινί γλσζηαθνί
επηζηήκνλεο είλαη απξφζπκνη λα ελζηεξληζηνχλ θαη εθεί βξίζθεηαη ε θαξδηά ηνπ
πξνβιήκαηνο ηεο ζπλείδεζεο.
Ζ κεγάιε άξλεζε λα δηαπξαγκαηεπηνχλ κε ηα ππνθεηκεληθά θαηλφκελα είλαη κέξνο
ηεο θαξηεζηαλήο καο θιεξνλνκηάο. Ο βαζηθφο δηαρσξηζκφο κεηαμχ λνπ θαη χιεο, κεηαμχ ηνπ Δγψ θαη ηνπ θφζκνπ, καο έθαλε λα πηζηεχνπκε φηη ν θφζκνο κπνξεί λα πεξηγξαθεί αληηθεηκεληθά ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν παξαηεξεηήο.
Μηα ηέηνηα πεξηγξαθή έγηλε ην ηδαληθφ θάζε επηζηήκεο.
Δληνχηνηο, 3 αηψλεο κεηά ηνλ Descartes, ε θβαληηθή ζεσξία καο απέδεημε φηη ε ηδεψδεο θιαζζηθή επηζηήκε δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί φηαλ δηαπξαγκαηεχεηαη ηα αηνκηθά θαηλφκελα. Καη πην πξφζθαηα ε «ζεσξία ηεο γλψζεο» θαηέζηεζε ζαθέο φηη ε
γλψζε απφ κφλε ηεο δελ είλαη κηα αλαπαξάζηαζε αλεμάξηεηε ηνπ ππάξρνληνο θφζκνπ αιιά κάιινλ πξνζθνκίδεη έλα θφζκν κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δσήο.
Πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ φηη ε ππνθεηκεληθή δηάζηαζε είλαη πάληα ππνθξππηφκελε
ζηελ επηζηήκε, αιιά γεληθά δελ είλαη ν ζαθήο ζηφρνο. ηε γλσζηαθή επηζηήκε αληίζεηα , ηα δεδνκέλα πνπ εξεπλψληαη είλαη ππνθεηκεληθά θαη εζσηεξηθψλ εκπεηξηψλ. Ζ
ζπζηεκαηηθή ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνυπνζέηεη κηα εθπαίδεπζε θαη
πεηζαξρία ησλ πξνζσπηθψλ ππνθεηκεληθψλ εκπεηξηψλ. Μφλν φηαλ κία ηέηνηα αλάιπζε γίλεη κέξνο ηεο κειέηεο ηεο ζπλείδεζεο ζα κπνξεί λα νλνκάδεηαη επηζηήκε ηεο
ζπλείδεζεο.
Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα έρνπκε επηζηεκνληθή απζηεξφηεηα.. φηαλ κηιάκε γηα
αληηθεηκεληθή παξαηήξεζε, ελλννχκε πξψηα θαη θχξηα κηα γλψζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί απφ κηα ζπιινγηθή επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα θαη φρη απφ ζπιινγή κεκν-
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λσκέλσλ πεξηγξαθψλ. Αθφκα θαη φηαλ ην αληηθείκελν κειέηεο απνηειείηαη απφ κειέηεο πξνζσπηθήο ζπλεηδεηήο εκπεηξίαο, ε δηππνθεηκεληθή επηθχξσζε είλαη θαζηεξσκέλε πξαθηηθή θαη ζα πξέπεη λα κελ εγθαηαιεηθζεί.
Σν ζηξεο αιιάδεη ηνλ εγθέθαιν
Δπηζηήκνλεο αλαθάιπςαλ φηη ην ζηξεο αιιάδεη θπξηνιεθηηθψο ηε κνξθνινγία ηνπ
εγθεθάινπ θαη πξνθαιεί καθξνπξφζεζκε βιάβε ζηνλ άλζξσπν. «Σν ζηξεο θάλεη θάπνηνπο λεπξψλεο λα ζπξξηθλψλνληαη ή αληηζέησο λα αλαπηχζζνληαη» αλέθεξε ν
Μπξνπο Μαθ Γηνχελ, λεπξνεπηζηήκνλαο απφ ην Παλεπηζηήκην Ρνθθέιεξ ζηε Νέα
Τφξθε θαηά ηε δηάξθεηα ζπλεδξίνπ γηα ηηο Νεπξνεπηζηήκεο ζηελ Οπάζηγθηνλ. «Ζ
θζνξά πνπ πθίζηαηαη ην ζψκα εμαηηίαο ηνπ ζηξεο αιιάδεη ην λεπξηθφ ζχζηεκα. Καη
ην θαηλφκελν είλαη άθξσο αλεζπρεηηθφ ζε φ,ηη αθνξά ηνλ αλαπηπζζφκελν εγθέθαιν
πνπ θαίλεηαη φηη πξνγξακκαηίδεηαη βάζεη ησλ πξψησλ ζηξεζνγφλσλ εκπεηξηψλ» πξνζέζεζε ν εηδηθφο. Σν ζηξεο ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο, αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εκβξπτθήο δσήο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δπζάξεζηεο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά
αιιά θαη ζηελ ηθαλφηεηα κάζεζεο θαη κλήκεο θαηά ηελ ελήιηθε δσή. Αηνκα πνπ έρνπλ εθηεζεί ζε έληνλν ζηξεο ζηελ αξρή ηεο δσήο ηνπο εκθαλίδνπλ επίζεο επθνιφηεξα ηάζε γηα θαηάρξεζε νπζηψλ θαη ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο, ζεκείσζαλ νη επηζηήκνλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ. «Σν πξνγελλεηηθφ ζηξεο κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ
εγθέθαιν γηα πάληα θαζψο θαη ηνλ ηξφπν έθθξαζεο γνληδίσλ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα
ηεο δσήο» είπε ε Σάιη Μπάξακ433 , λεπξνιφγνο απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Καιηθφξληαο ζην Ηξβάηλ. Αθφκε θαη ην βξαρππξφζεζκν ζηξεο κπνξεί λα βιάςεη ηελ πγεία, ηφληζε ε Μπάξακ.
Καη ην ρξφλην ζηξεο φκσο επεξεάδεη ηνλ εγθέθαιν ζχκθσλα κε ηνλ Φξελη Υεικζηεηεξ, απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Γνπηζθφλζηλ. Απνηειέζκαηα εηδηθψλ απφ ηελ Ηαηξηθή
ρνιή Weill Cornell ζηε Νέα Τφξθε νη νπνίνη κειέηεζαλ νξθαλά πνπ έπαζραλ απφ
άγρνο έδεημαλ ηη κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην ζηξεο ζηνλ εγθέθαιν. Σνκνγξαθίεο ηνπ
εγθεθάινπ απνθάιπςαλ φηη νη πεξίεξγεο ζπλζήθεο αλαηξνθήο απηψλ ησλ παηδηψλ
νδήγεζαλ ζε αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ακπγδαιή, ηελ πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζπλδέεηαη κε ην ζπλαίζζεκα.
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8.14 ρνιέο κειέηεο ηεο ζπλείδεζεο
Ζ ζπζηεκηθή ζεσξία θαη ε ζε πξψην πξφζσπν ζπλεηδεηή εκπεηξία είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο επηζηήκεο ηεο ζπλείδεζεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρνπλ
γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα. Πξάγκαηη ηα κε γξακκηθά ζπζηήκαηα θαη ε αλάιπζε ζε
πξψην πξφζσπν ζπλεηδεηή εκπεηξία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε πνιιέο ζρνιέο ζθέςεο.
8.14.1 Νεπξναλαγσγηζηηθή ζρνιή κειέηεο ηεο ζπλείδεζεο
Ζ πξψηε είλαη ε πην παξαδνζηαθή ζρνιή ζθέςεο. Πεξηιακβάλεη κεηαμχ ησλ άιισλ
ηελ Patrida Churchland θαη ηνλ λνκπειίζηα Francis Crick. Απηή ε ζρνιή νλνκάζηεθε
«λεπξναλαγσγηζηηθή» απφ ηνλ Varela, γηαηί αλάγεη ηε ζπλείδεζε ζε κεραληζκνχο
ησλ λεχξσλ. Γειαδή νη ραξέο, νη πίθξεο , νη κλήκεο θαη νη θηινδνμίεο δελ είλαη ηίπνηα
άιιν απφ ηε ζπκπεξηθνξά κηαο επξείαο ζπλάζξνηζεο λεπξηθψλ θπηηάξσλ θαη ησλ ζπλαθψλ κνξίσλ.
8.14.2 Φνπλμηνλαιηζηηθή ζρνιή κειέηεο ηεο ζπλείδεζεο
Ζ δεχηεξε ζρνιή ηεο ζπλείδεζεο είλαη γλσζηή σο θνπλμηνλαιηζηηθή. Δίλαη ε πην δεκνθηιήο ζήκεξα αλάκεζα ζηνπο γλσζηαθνχο επηζηήκνλεο θαη θηιφζνθνπο. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη λνεηηθέο θαηαζηάζεηο θαζνξίδνληαη απφ ηελ «ιεηηνπξγηθή ηνπο νξγάλσζε». Οη θνπλμηνλαιηζηέο δελ είλαη θαξηεζηαλνί αλαγσγηζηέο
αιιά δίλνπλ ζεκαζία ζηηο κε γξακκηθέο ζρέζεηο ησλ λεπξψλσλ, αιιά αξλνχληαη φηη ε
ζπλεηδεηή εκπεηξία είαληα έλα κε αλαγψγηκν αλαδπφκελν θαηλφκελν. Ζ άπνςε ηνπο
γηα ηε ζπλείδεζε θαζνξίδεηαη πιήξσο απφ ηε ιεηηνπξγηθή νξγάλσζε. Έλαο απφ ηνπο
θχξηνπο εθπξφζσπνπο ησλ θνπλμηνλαιηζηψλ είαλη ν Daniel Dennett.
Πνιιά ζρέδηα ιεηηνπξγηθήο νξγάλσζεο έρνπλ πξνηαζεί απφ γλσζηαθνχο επηζηήκνλεο
θαη ζπλεπψο ππάξρνπλ πνιινί θιάδνη ζήκεξα.
8.14.3 Νεπξνθαηλνκελνινγία
Σέινο, ππάξρεη κηα κηθξή αιιά απμαλφκελε ζρνιή κειέηεο ηεο ζπλείδεζεο πνπ ελζηεξλίδεηαη καδί θαη ηε ρξήζε ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο θαη ηελ αλάιπζε «εκπεηξηψλ
ζε πξψην πξφζσπν».
Ο Φξαζίζθν Βαξέια, έλαο απφ ηνπο εγέηεο απηήο ηεο ζρνιήο ζθέςεο, ηεο έδσζε ην
φλνκα «λεπξνθαηλνκελνινγία».
Ζ θαηλνκελνινγία είλαη έλαο ζχγρξνλνο θιάδνο ηεο κνληέξλαο θηινζνθίαο, πνπ ηδξχζεθε απφ ηνλ Edmund Husserl (1859-1938) ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα θαη αλαπηχρζεθε ζηε ζπλέρεηα απφ πνιινχο επξσπαίνπο θηινζφθνπο φπσο νη Martin Heidegger θαί Maurice Merleau-Ponty. Ζ θεληξηθή έλλνηα ηεο θαηλνκελνινγίαο είλαη ε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο εκπεηξίαο θαη ε ειπίδα ηνπο είλαη φηη ε πξαγκαηηθή επηζηήκε ηεο
εκπεηξίαο λα ελζσκαησζεί ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο.
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Ζ λεπξνθαηλνκελνινγία είλαη κηα πξνζέγγηζε ζηε κειέηε ηεο ζπλείδεζεο πνπ ζπλδπάδεη ηελ ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ εκπεηξηψλ καδί κε ηελ αλάιπζε ησλ αληίζηνηρσλ
λεπξσληθψλ ζρεδίσλ θαη δηαδηθαζηψλ.
Με απηή ηε δηπιή πξνζέγγηζε, νη λεπξνθαηλνκελνιφγνη εμεξεπλνχλ δηάθνξνπο ηνκείο
ηεο εκπεηξίαο θαη πξνζπαζνχλ λα αληηιεθζνχλ πσο αλαδχνληαη απφ ηηο πνιχπινθεο
λεπξσληθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Με απηή ηε κεζνδνινγία νη γλσζηαθνί επηζηήκνλεο βξίζθνληαη ζηα πξψηα βήκαηα
ζηε δηαηχπσζε κηα πξαγκαηηθή επηζηήκε ηεο εκπεηξίαο.
8.14.4 The View from Within -- Ζ Θεψξεζε απφ κέζα
Ζ βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο λεπξνθαηλνκελνινγίαο είλαη φηη ε θπζηνινγία ηνπ εγθεθάινπ θαη ε εκπεηξία ηεο ζπλείδεζεο ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ σο δχν αιιεινεμαξηψκελνη ηνκείο έξεπλαο κε ίζε ππφζηαζε. Ζ κεζνδνινγηθή κειέηε ηεο εκπεηξίαο θαη ε
αλάιπζε ησλ αληηζηνίρσλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ θαη δηαδηθαζηψλ ζα δεκηνπξγήζεη
ακθίδξνκεο πηέζεηο, νχησο ψζηε ε έξεπλα ζηνπο δχν ηνκείο ζα νδεγήζεη ν έλαο ηνλ
άιιν ζε κηα ζπζηεκηθή έξεπλα ηεο ζπλείδεζεο.
ήκεξα νη λεπξνθαηλνκελνιφγνη είλαη κηα πνιχ δηαθνξεηηθή νκάδα. Γηαθέξνπλ ζε
πνηα «εκπεηξία ζε πξψην πξφζσπν» ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη έρνπλ πξνηείλεη δηαθνξεηηθά κνληέια πνπ αληηζηνηρνχλ ζε λεπξσληθέο δηαδηθαζίεο.
Σν ζπλνιηθφ πεδίν παξνπζηάδεηαη ιεπηνκεξψο ζε έλα εηδηθφ ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ
«Journl of Concsiousness Studies434» κε ηίηιν «Ή φςε απφ κέζα» κε εθδφηεο ηνπο
Francisco Varela θαη Jonathan Shear.
Γηα ηελ κειέηε ηεο «εκπεηξίαο -ζε πξψην πξφζσπν» ππάξρνπλ ηξεηο κέζνδνη:
1. Ζ πξψηε είλαη ε ελδνζθφπεζε, κηα κέζνδνο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ ςπρνινγία
2. Ζ δεχηεξε είλαη ε θαηλνκελνινγηθή πξνζέγγηζε, φπσο αλαπηχρζεθε απφ ηνλ
Husserl θαη ηνπο ζπλερηζηέο ηνπ.
3. Ζ Σξίηε πξνζέγγηζε ζπλίζηαηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο πνπ πξνθχπηεη απφ πξαθηηθέο δηαινγηζκνχ, θπξίσο κέζα απφ ηε Βνπδηζηηθή παξάδνζε435.
Οπνηαδήπνηε θαη αλ είλαη ε πξνζέγγηζε, απηνί νη γλσζηαθνί επηζηήκνλεο δελ πξαγκαηνπνηνχλ κηα ηπραία παξαθνινχζεζε ηεο εκπεηξίαο, αιιά ρξεζηκνπνηνχλ αθξηβή κεζνδνινγία φπσο ζηηο άιιεο πεξηνρέο ηεο επηζηεκνληθήο παξαηήξεζεο.
Ζ κεζνδνινγία ηεο ελδνζθφπεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε σο ην θχξην εξγαιείν ηεο ςπρνινγίαο απφ ηνλ William James (1842-1910), ζην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα θαη ζπλερίζηεθε ηηο επφκελεο δεθαεηίεο. Παξφια απηά ζχληνκα αληηκεηψπηζε δπζθνιίεο- φρη απφ
εζσηεξηθά κεηνλεθηήκαηα, αιιά γηαηί ηα ζηνηρεία πνπ παξαγφηαλ ήηαλ ζε αζπκθσλία
κε ηελ αξρηθή ππφζεζε. Οη παξαηεξήζεηο ήηαλ καθξηά απφ ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη αληί νη ςπρνιφγνη λα αλαδηαηππψζνπλ ηηο ζεσξίεο ηνπο, έθαλαλ θξηηηθή φ
έλαο ζηηο κεζνδνινγίεο ηνπ άιινπ πξάγκα πνπ νδήγεζε ζε νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ηεο πξαθηηθήο ηεο ελδνζθφπεζεο. Έηζη ζαλ απνηέιεζκα πέξαζε κηζφο αηψλαο ρσξίο θακηά εμέιημε ή βειηίσζε ηεο ελδνζθφπεζεο.
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ήκεξα ε κεζνδνινγία ηεο ελδνζθφπεζεο παξακέλεη θπξίσο ζηελ πξαθηηθή ησλ ςπρνζεξαπεπηψλ ρσξίο θακία ζχλδεζε κε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ησλ γλσζηηθψλ επηζηεκψλ. Μηα κηθξή νκάδα γλσζηαθψλ επηζηεκφλσλ πξνζπαζεί ηψξα λα αλαλεψζεη
απηή ηε κεζνδνινγία γηα κηα ζπζηεκαηηθή θαη δηαξθή έξεπλα ησλ εκπεηξηψλ ηεο ζπλείδεζεο.
Αληίζεηα, ε θαηλνκελνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Edmund Husserl
σο θηινζνθηθή παξά σο επηζηεκνληθή κέζνδνο.
Σν θεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη «ε θαηλνκελνινγηθή αλαγσγή». Απηφο ν φξνο δελ
ζα πξέπεη λα κπεξδεχεηαη κε ηελ αλαγσγή ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ.
ε θηινζνθηθέο έλλνηεο, αλαγσγή ζεκαίλεη «νδεγψληαο πίζσ» ή απεκπινθή απφ ηηο
ππνθεηκεληθέο εκπεηξίεο, δηα κέζνπ ηεο αλαζηνιήο ησλ πεπνηζήζεσλ γηα απηέο ηηο
εκπεηξίεο.
ηε θηινζνθία απηφ είλαη γλσζηφ σο κεηαηφπηζε απφ ηελ θπζηθή ζηελ θαηλνκελνινγηθή ζπκπεξηθνξά.
Καζέλαο κε εκπεηξία ζηνλ δηαινγηζκφ, απηή ε πεξηγξαθή ηεο θαηλνκελνινγίαο είλαη
νηθεία. Πξάγκαηη νη ζηνραζηηθέο, (δηαινγηζηηθέο) παξαδφζεηο αλέπηπμαλ απζηεξέο
ηερληθέο γηα ηε κειέηε ηνπ λνπ γηα αηψλεο. Απφ ηελ ηζηνξία ε πεηζαξρεκέλε κειέηε
ηεο εκπεηξίαο ρξεζηκνπνηήζεθα επξέσο. Θα πξέπεη ινηπφλ λα ζεσξήζνπκε κεξηθέο
δηνξαηηθέο ηερληθέο πνπ κπνξεί λα είλαη έγθπξεο πέξα απφ ηε κεηαθπζηθή ηνπο δηάζηαζε.
Οη βνπδηζηέο γηα ηνλ απείζαξρν λνπ σο έλα αλαμηφπηζην φξγαλν γηα ηελ παξαηήξεζε
δηαθφξσλ ελζεηλήδεησλ θαηαζηάζεσλ αλέπηπμαλ κηα κεγάιε πνηθηιία ηερληθψλ γηα
ηε ζηαζεξνπνίεζε θαη ηελ εθιέπηπλζε ηεο πξνζνρήο.
Μέζα ζηνπο αηψλεο νη βνπδηζηέο δηαηχπσζαλ πεξίηερλεο ζεσξίεο απφ πνιιά ιεπηά
ζεκεία ελζπλείδεησλ εκπεηξηψλ πνπ κπνξεί λα είλαη γφληκν έδαθνο έκπλεπζεο γηα
ηνπο γλσζηαθνχο επηζηήκνλεο. Απηφο ν δηάινγνο άξρηζε θαη ηα πξψηα απνηειέζκαηα
δείρλνπλ φηη απφ ηελ πξαθηηθή ηνπ δηαινγηζκνχ ζα ππάξρνπλ αμηφινγεο ζπληζηψζεο
ζηηο γλσζηαθέο επηζηήκεο.
Οη ζρνιέο ηεο κειέηεο ηεο πλείδεζεο φιεο ζπκκεξίδνληαη φηη ε βάζε ηεο ζπλείδεζεο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ αλαδχεηαη απφ πνιχπινθε λεπξσληθή δξαζηεξηφηεηα.
8.15 πλείδεζε θαη εγθέθαινο
Αο κειεηήζνπκε ηψξα ηηο λεπξσληθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηηο ζπλεηδεζηαθέο εκπεηξίεο.
Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη γλσζηαθνί επηζηήκνλεο έθαλαλ ζεκαληηθέο πξνφδνπο ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ζπλδέζεσλ κεηαμχ λεπξνθπζηνινγίαο θαη ηεο αλαδπφκελεο εκπεηξίαο.
Σα πιένλ ππνζρφκελα κνληέια είλαη ηνπ Francisco Varela θαη ηνπ Gerald Edelman436
ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Giulio Tononi437.
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη εξεπλεηέο παξνπζηάδνπλ ηα κνληέια ηνπο σο ππνζέζεηο
θαη ν θεληξηθφο ππξήλαο θαη ησλ δχν ππνζέζεσλ είλαη ε ίδηα. Ζ ζπλεηδεηή εκπεηξία
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δελ επξίζθεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ νχηε κπνξεί λα ηαπηνπνηεζεί
κε εηδηθέο λεπξσληθέο δνκέο.
Δίλαη κηα αλαδπφκελε ηδηφηεηα κηαο εηδηθήο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο ν ζρεκαηηζκφο
πξνζσξηλψλ ζπκπιεγκάησλ λεπξψλσλ. Ο Varela ηα νλνκάδεη «ζπληνληζκφ θπηηαξηθψλ ζπλαζξνίζεσλ» ελψ νη Gerald Edelman θαη ν Giulio Tononi «δπλακηθφ ππξήλα».
Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ζεκεηψζνπκε φηη νη Gerald Edelman θαη ν Giulio Tononi
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο λεπξνθαηλνκελνινγίαο φηη ν ε θπζηνινγία ηνπ εγθεθάινπ θαη ε ζπλεηδεηή εκπεηξία ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο δχν
δηαθνξεηηθά πεδία έξεπλαο.
Ο θεληξηθφο ηζρπξηζκφο απηνχ ηνπ άξζξνπ είλαη φηη «αλαιχνληαο ηε ζχγθιηζε κεηαμχ θαηλνκελνινγηθψλ θαη λεπξσληθψλ ηδηνηήησλ κπνξεί λα απνθέξεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηα είδε ησλ λεπξσληθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ ηηο
αληίζηνηρεο ηδηφηεηεο ησλ ζπλεηδεηψλ εκπεηξηψλ.
Ζ ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ λεπξσληθψλ δηαδηθαζηψλ ζε απηά ηα δχν κνληέια είλαη
δηαθνξεηηθή αιιά φρη αζχκβαηε. Γηαθέξνπλ ελ κέξεη γηαηί νη ζπγγξαθείο δελ εζηηάδνπλ ζηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλεηδεηήο εκπεηξίαο θαη δίλνπλ έκθαζε ζε δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ αληίζηνηρσλ λεπξσληθψλ ζπζηνηρηψλ.
Ο Varela μεθηλά απφ ηελ παξαηήξεζε φηη ν «λνεηηθφο ρψξνο» κηαο ζπλεηδεηήο εκπεηξίαο απνηειείηαη απφ πνιιέο δηαζηάζεηο. Με άιια ιφγηα δεκηνπξγείηαη απφ πνιιέο
δηαθνξεηηθέο εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο αθφκα θαη ζε κηα απιή ινγηθή εκπεηξία. Γηα
παξάδεηγκα ή νζκή ελφο αξψκαηνο πξνθαιεί κηα επράξηζηε ή δπζάξεζηε αίζζεζε,
εκείο έρνπκε εκπεηξία απηήο ηεο ζπλεηδεηήο θαηάζηαζεο σο έλα ζχλνιν πνπ απνηειείηαη απφ αηζζεηήξηεο αληηιήςεηο, κλήκεο θαη ζπλαηζζήκαηα.
Ζ εκπεηξία δελ είλαη ζηαζεξή θαη κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά ζχληνκε.
Οη ζπλεηδεηέο θαηαζηάζεηο είλαη πξνζσξηλέο, αλαδχνληαη θαη παξέξρνληαη. Άιιε κηα
ζεκαληηθή παξαηήξεζε είλαη φηη νη «εκπεηξηθέο θαηαζηάζεηο» είλαη πάληα «ελζσκαησκέλεο» ζε έλα εηδηθφ πεδίν αηζζήζεσλ. Πξάγκαηη νη πεξηζζφηεξεο ζπλεηδεηέο θαηαζηάζεηο θαίλεηαη λα έρνπλ κία θπξίαξρε αίζζεζε πνπ ρξσκαηίδεη ηελ ζπλνιηθή εκπεηξία.
8.15.1 πληνληζκφο θπηηαξηθψλ ζπλαζξνίζεσλ
Ο εηδηθφο λεπξσληθφο κεραληζκφο πνπ πξνηείλεη ν Varela γηα ηελ αλάδπζε πξνζσξηλψλ «εκπεηξηθψλ θαηαζηάζεσλ» είλαη έλα θαηλφκελν ζπληνληζκνχ γλσζηνχ σο
«phase-locking» ζην νπνίν δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ δηαζπλδένληαη κε
ηέηνην ηξφπν πνπ νη λεπξψλεο ππξνδνηνχληαη ζε ζπγρξνληζκφ. Απφ απηφ ηνλ ζπγρξνληζκφ λεπξσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δεκηνπξγνχληαη πξνζσξηλέο «θπηηαξηθέο ζπλαζξνίζεηο» πνπ απνηεινχληαη απφ δηάζπαξηα λεπξσληθά δίθηπα.
χκθσλα κε ηελ ππφζεζε ηνπ Varela θάζε ζπλεηδεηή εκπεηξία βαζίδεηαη ζε εηδηθέο
«θπηηαξηθέο ζπλαζξνίζεηο» ζηηο νπνίεο δηαθνξεηηθέο λεπξσληθέο δξαζηεξηφηεηεοζπλδεδεκέλεο κε αηζζεηήξηεο αληηιήςεηο, ζπλαηζζήκαηα, κλήκε, ζσκαηηθέο θηλήζεηο
θιπ.,- ελνπνηνχληαη ζε κηα παξνδηθή αιιά ζπληνληζκέλε ζχλδεζε ηαιαληεπφκελσλ
λεπξψλσλ.

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

255

Ο θαιχηεξνο ηξφπνο λα αληηιεθζεί θαλείο απηφ ηε λεπξσληθή δηαδηθαζία είλαη ίζσο
κε κνπζηθνχο φξνπο. Τπάξρνπλ ζφξπβνη, κεηά ζπγρξνλίδνληαη θαη αλαδχεηαη κηα κεισδία, κεηά απνζπληνλίδεηαη ζε θαθνθσλία κέρξη λα μαλαζπληνληζηεί ζε κεισδία.
Ο Varela εθάξκνζε ην κνληέιν ηνπ γηα ηελ κειέηε ηεο εκπεηξίαο ηνπ παξφληνο- έλα
θιαζζηθφ ζέκα ησλ θαηλνκελνινγηθψλ κειεηψλ- θαη πξνηείλεη αληίζηνηρεο κειέηεο
γηα ηε δηάζηαζε ησλ άιισλ ζπλεηδεζηαθψλ εκπεηξηψλ.. Απηά ζπκπεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο κνξθέο πξνζνρήο θαη ηελ αληηζηνίρεζε ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ, ηε θχζε
ηεο ζέιεζεο σο έθθξαζεο ησλ εθνχζησλ πξάμεσλ θαη ησλ λεπξσληθψλ δηαζπλδέζεσλ
ησλ ζπλαηζζεκάησλ φπσο θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ δηάζεζεο, ζπλαηζζήκαηνο θαη
ηξφπνπ ζθέςεο. χκθσλα κε ηνλ Varela, ε πξφνδνο ζε έλα ηέηνην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγν πνηνη γλσζηηθνί επηζηήκνλεο ζα θάλνπλ ηελ θαηλνκελνινγηθή εμέηαζε.
8.15.2 Γπλακηθφο ππξήλαο
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρεη ην κνληέιν πνπ πεξηγξάγεθε απφ ηνπο Gerald Edelman θαη Giulio Tνnνni. αλ ηνλ Francisco Varela, απηνί νη εξεπλεηέο έδσζαλ έκθαζε
φηη ε ζπλεηδεηή εκπεηξία είλαη εληαία, θάζε ελζπλείδεηε θαηάζηαζε πεξηέρεη κηα «κνλαδηθή ζθελή» πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα απνζπληεζεί ζε αλεμάξηεηα ηκήκαηα. Δπί
πιένλ, επηζεκαίλνπλ φηη ε ζπλεηδεζηαθή εκπεηξία είλαη επίζεο πςειά δηαθνξνπνηεκέλε, κε ηελ έλλνηα φηη κπνξνχκε λα βηψζνπκε πνιιέο δηαθνξεηηθέο ελζπλείδεηεο
θαηαζηάζεηο ζε βξαρχ ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηέο νη παξαηεξήζεηο καο πξνζθέξνπλ
δχν λέα θξηηήξηα γηα ηηο ππνθείκελεο λεπξσληθέο δηαδηθαζίεο: πξέπεη λα είλαη εληαίεο,
ελψ δείρλνπλ εμαηξεηηθή δηαθνξνπνίεζε θαη πνιππινθφηεηα.
8.15.3 Δπαλείζνδνο
Ο κεραληζκφο πνπ νη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ γηα ηελ ηαρεία νινθιήξσζε ησλ λεπξσληθψλ δηαδηθαζηψλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ είλαη απηφο πνπ αλαπηχρζεθε ζεσξεηηθά απφ ηνλ Edelman απφ ην 1980 θαη δνθηκάζηεθε εθηεηακέλα ζε
ειεθηξνληθνχο πξνζνκνησηέο. Ολνκάδεηαη «επαλείζνδνο» θαη πξφθεηηαη γηα ζπλερή
αληαιιαγή παξάιιεισλ ζεκάησλ κέζα θαη αλάκεζα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ. Απηέο νη δηαδηθαζίεο παξάιιειεο ζεκαηνδφηεζεο παίδνπλ ηνλ ίδην ξφιν φπσο
ζην κνληέιν «phase-locking» ηνπ Varela. Πξάγκαηη ν Varela κηιάεη γηα ζπλαζξνηζκνχο θπηηάξσλ πνπ είλαη ζπγθνιεκέλα απφ ην «phase-locking», θαη έηζη ν Tνnνni
θαη ν Edelman κηινχλ γηα δπλακηθφ «δέζηκν» νκάδσλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ κέζσ ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο επαλεηζφδνπ.
Οη ελζπλείδεηεο εκπεηξίεο αλαδχνληαη ζχκθσλα κε ηνπο Tνnνni θαη ν Edelman, φηαλ
νη δξαζηεξηφηεηεο δηαθνξεηηθψλ εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ ελνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ζχληνκσλ ζηηγκψλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο επαλεηζφδνπ. Κάζε ελζπλείδεηε εκπεηξία αλαδχεηαη απφ κηα ιεηηνπξγηθή ζπλάζξνηζε λεπξψλσλ, πνπ καδί απνηεινχλ κηα
ελνπνηεκέλε λεπξσληθή δηαδηθαζία ή «δπλακηθφ ππξήλα». Οη εξεπλεηέο επέιεμαλ ηνλ
φξν «δπλακηθφ ππξήλα» γηα λα εθθξάζνπλ ηελ ηδέα ηεο ελζσκάησζεο θαη ησλ ζπλερψο κεηαβαιιφκελσλ ελεξγεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Απηφ δίλεη ηελ έκθαζε φηη ν «δπλακηθφο ππξήλαο» δελ είλαη κηα δνκή ή κηα ηνπνζεζία αιιά κηα δηαδηθαζία κεηαβαιιφκελσλ λεπξσληθψλ δηαζπλδέζεσλ.

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

256

Έλαο «δπλακηθφο ππξήλαο» κπνξεί λα αιιάμεη ηε ζχλζεζε ηνπ κε ηνλ θαηξφ θαη ε
ίδηα νκάδα ησλ λεπξψλσλ κπνξεί ζε ζηηγκέο λα είλαη κέξνο ελφο «δπλακηθνχ ππξήλα» κηαο ελζπλείδεηεο εκπεηξίαο θαη κηα άιιε ζηηγκή λα κελ είλαη κέξνο θαη λα εκπιέθεηαη ζε αζπλείδεηεο δηαδηθαζίεο. Δπί πιένλ εθφζνλ ν «ππξήλαο» απνηειείηαη
απφ άζξνηζκα λεπξψλσλ πνπ είλαη ιεηηνπξγηθά ελνπνηεκέλνη, ρσξίο απαξαίηεηα λα
γεηηληάδνπλ αλαηνκηθά, ε ζχζηαζε ηνπ «ππξήλα» ππεξβαίλεη ηα παξαδνζηαθά αλαηνκηθά φξηα. Σειηθά ε αθξηβήο ζχζηαζε ηνπ «δπλακηθνχ ππξήλα» ζπλδεδεκέλνπ κε κηα
ελζπλείδεηε εκπεηξία αλακέλεηαη λα είλαη δηαθνξεηηθή απφ άηνκν ζε άηνκν.
Παξά ηηο δηαθνξέο ησλ ιεπηνκεξψλ δπλακηθψλ πνπ πεξηγξάθνπλ, νη δχν ππνζέζεηο
ησλ «ζπληνληζκέλσλ θπηηαξηθψλ ζπλαζξνίζεσλ» θαη ηνπ «δπλακηθνχ ππξήλα»
Έρνπλ πνιιά θνηλά. Καη ζηηο δχν ε ελζπλείδεηε εκπεηξία είλαη κηα αλαδπφκελε ηδηφηεηα κηα πξνζσξηλήο δηαδηθαζίαο ελζσκάησζεο ή ζπληνληζκνχ επξέσο θαηαλεκεκέλσλ λεπξσληθψλ νκάδσλ. Καη νη δχν πξνζθέξνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ
εηδηθή δπλακηθή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ κπξνζηά ηελ επηζηήκε ηεο ζπλείδεζεο.
8.15.4 Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο
Χο αλζξψπηλα φληα, δελ βηψλνπκε κφλν ηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο «πξσηνγελνχο ζπλείδεζεο» αιιά ζθεθηφκαζηε, ζηνραδφκαζηε, επηθνηλσλνχκε κε ζπκβνιηθή
γιψζζα, θξίλνπκε, έρνπκε θξνλήκαηα θαη δξνχκε κε πξφζεζε θαη απηφζπλεηδεηνπνίεζε. Κάζε κειινληηθή ζεσξία ηεο ζπλείδεζεο ζα πξέπεη λα εμεγήζεη
πσο απηά ην πνιχ θαιά γλσζηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ πξνθχπηνπλ
έμσ απφ ηηο ζπλεηδεζηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη θνηλέο ζε φια ηα έκβηα φληα.
Ο εζσηεξηθφο θφζκνο ηεο «ζηνραζηηθήο καο ζπλείδεζεο» αλαδχεηαη καδί κε ηελ εμέιημε καδί κε ηελ γιψζζα θαη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε
αλζξψπηλε ζπλείδεζε δελ είλαη κφλν βηνινγηθφ αιιά θαη θνηλσληθφ θαηλφκελν
Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο αληαλαθιαζηηθήο ζπλείδεζεο αγλνείηαη ζπρλά απφ ηνπο
επηζηήκνλεο θαη ηνπο θηινζφθνπο. Γεδνκέλνπ φηη ν γλσζηηθφο επηζηήκνλαο Rafael
Nunez επηζεκαίλεη, ζρεδφλ φιεο νη ηξέρνπζεο απφςεηο ηεο γλψζεο ζησπεξά ππνζέηνπλ φηη ε θαηάιιειε κνλάδα ηεο αλάιπζεο είλαη ην ζψκα θαη ην κπαιφ ηνπ αηφκνπ.
Απηή ε ηάζε έρεη εληζρπζεί απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ εγθεθάινπ, νη νπνίεο πξνζθαινχλ ηνπο γλσζηηθνχο επηζηήκνλεο γηα λα κειεηήζνπλ ηνπο εληαίνπο, απνκνλσκέλνπο εγθεθάινπο θαη γηα λα παξακειήζνπλ ηηο ζπλερείο
αιιειεπηδξάζεηο εθείλσλ ησλ εγθεθάισλ κε άιινπο νξγαληζκνχο θαη ησλ εγθεθάισλ
εληφο ησλ θνηλνηήησλ ησλ νξγαληζκψλ. Απηέο νη δηαινγηθέο δηαδηθαζίεο είλαη θξίζηκεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ επηπέδνπ γλσζηηθήο αθαίξεζεο πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή
ηεο αληαλαθιαζηηθήο ζπλείδεζεο.
Ο Humberto Maturana ήηαλ έλαο απφ ηνπο πξψηνπο επηζηήκνλεο πνπ ζπλέδεζε ηε
βηνινγία ηεο αλζξψπηλεο ζπλείδεζεο ζηε γιψζζα κε έλαλ ζπζηεκαηηθφ ηξφπν.
Έθαλε έηζη κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο κέζσ κηαο πξνζεθηηθήο αλάιπζεο ηεο
επηθνηλσλίαο ζηα πιαίζηα ηεο ζεσξίαο ηνπ αληηάγν ηεο γλψζεο.
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Ζ επηθνηλσλία, ζχκθσλα κε Maturana, δελ είλαη ε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ αιιά κάιινλ ν ζπληνληζκφο ηεο ζπκπεξηθνξάο κεηαμχ ησλ έκβησλ νξγαληζκψλ κέζσ ηεο ακνηβαίαο δνκηθήο ζχδεπμεο.
ε απηέο ηηο επαλαιακβαλφκελεο αιιειεπηδξάζεηο, νη έκβηνη νξγαληζκνί αιιάδνπλ
καδί κέζσ ακνηβαία πξφθιεζεο δνκηθψλ αιιαγψλ ηνπο. Σέηνηνο ακνηβαίνο ζπληνληζκφο είλαη ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επηθνηλσλίαο γηα φινπο ηνπο έκβηνπο νξγαληζκνχο, κε ή ρσξίο λεπξηθά ζπζηήκαηα, θαη γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ιεπηή θαη
επηκειεκέλε κε ηα λεπξηθά ζπζηήκαηα ηεο απμαλφκελεο πνιππινθφηεηαο.
Ζ γιψζζα πξνθχπηεη φηαλ επηηπγράλεηαη έλα επίπεδν αθεξεκέλσλ ελλνηψλ ζην νπνίν ππάξρεη επηθνηλσλία γηα ηελ επηθνηλσλία. Με άιια ιφγηα, ππάξρεη έλαο ζπληνληζκφο ησλ ζπληνληζκψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο.
Παξαδείγκαηνο ράξηλ (φπσο ν Maturana πνπ εμεγεί ζε έλα ζεκηλάξην), φηαλ ραηξεηάηε έλαλ νδεγφ ηαμί ε άιιε πιεπξά ηεο νδνχ κε κηα ρεηξνλνκία ηνπ ρεξηνχ ζαο, κε
ηξφπν πνπ παίξλεη ηελ πξνζνρή ηνπ, απηφ είλαη έλαο ζπληνληζκφο ηεο ζπκπεξηθνξάο.
ηαλ πεξηγξάθεηε έπεηηα έλαλ θχθιν κε ην ρέξη ζαο, δεηψληαο ηνλ γηα λα θάλεη κηα
αλαζηξνθή, απηφ ζπληνλίδεη ην ζπληνληζκφ, θαη πξνθχπηεη έηζη ην πξψην επίπεδν επηθνηλσλίαο ζηε γιψζζα. Ο θχθινο έρεη γίλεη έλα ζχκβνιν, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε
δηαλνεηηθή εηθφλα ζαο ηεο ηξνρηάο ηνπ ηαμί.
Απηφ ην κηθξφ παξάδεηγκα επεμεγεί ην ζεκαληηθφ ζεκείν φηη ε γιψζζα είλαη έλα
ζχζηεκα ηεο ζπκβνιηθήο επηθνηλσλίαο. Σα ζχκβνιά ηνπ - ιέμεηο, ρεηξνλνκίεο θαη άιια ζεκάδηα - ρξεζηκεχνπλ σο ηα ζεκεία γηα ην γισζζηθφ ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ.
Απηφ, ζηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγεί ηελ έλλνηα ησλ αληηθεηκέλσλ, θαη έηζη ηα ζχκβνια
ζπλδένληαη κε ηηο δηαλνεηηθέο εηθφλεο αληηθεηκέλσλ καο.
Καηφπηλ, κφιηο δεκηνπξγνχληαη νη ιέμεηο θαη ηα αληηθείκελα κέζσ ησλ ζπληνληζκψλ
ησλ ζπληνληζκψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο, γίλνληαη ε βάζε γηα ηα πεξαηηέξσ ζπληνληζκνχο
πνπ παξάγνπλ κηα ζεηξά επαλαιακβαλφκελσλ επηπέδσλ γισζζηθήο επηθνηλσλίαο.
Γεδνκέλνπ φηη δηαθξίλνπκε ηα αληηθείκελα, δεκηνπξγνχκε ηηο αθεξεκέλεο έλλνηεο γηα
λα δείμνπκε ηηο ηδηφηεηέο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ.
Ζ δηαδηθαζία ηεο παξαηήξεζεο, ζχκθσλα κε Maturana, απνηειείηαη απφ ηέηνηεο δηαθξίζεηο ησλ δηαθξίζεσλ θαηφπηλ ν παξαηεξεηήο εκθαλίδεηαη φηαλ δηαθξίλνπκε κεηαμχ ησλ παξαηεξήζεσλ θαη, ηειηθά, ε ζπλεηδεηνπνίεζε πξνθχπηεη σο παξαηήξεζε
ηνπ παξαηεξεηή, φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ έλλνηα ελφο αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ αθεξεκέλσλ ελλνηψλ γηα λα πεξηγξάθνπκε ηνπο εαπηνχο καο. Έηζη ην γισζζηθφ
καο πεδίν επεθηείλεηαη γηα λα πεξηιάβεη ηελ αληαλαθιαζηηθή καο ζπλείδεζε. ε θάζε
έλα απφ απηά ηα επαλαιακβαλφκελα επίπεδα νη ιέμεηο θαη ηα αληηθείκελα δεκηνπξγνχληαη, θαη ε δηάθξηζή ηνπο θαηφπηλ θξχβεη ηνλ ζπληνληζκφ πνπ ζπληνλίδνπλ.
Ο Μαηνπξάλα ππνγξακκίδεη φηη ην θαηλφκελν ηεο γιψζζαο δελ εκθαλίδεηαη ζηνλ εγθέθαιν, αιιά ζε κηα ζπλερή ξνή ησλ ζπληνληζκψλ ησλ ζπληνληζκψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο. Δκθαλίδεηαη, κε ηα ιφγηα ηνπ Μαηνπξάλα, «ζηε ξνή ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη
ησλ ζρέζεσλ ηεο ζπκβίσζεο». αλ άλζξσπνη, ππάξρνπκε ζηε γιψζζα θαη πθαίλνπκε
ζπλερψο ην γισζζηθφ ηζηφ ζηνλ νπνίν ελζσκαησλφκαζηε. πληνλίδνπκε ηε ζπκπεξηθνξά καο ζηε γιψζζα, θαη καδί κε ηε γιψζζα θέξλνπκε εκπξφο ηνλ θφζκν καο. «Ο
θφζκνο πνπ ν θαζέλαο βιέπεη» γξάθεη ν Μαηνπξάλα θαη ν Βαξέια, «δελ είλαη ν θφζ-
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κνο αιιά έλαο θφζκνο, πνπ θέξλνπκε κπξνζηά κε άιινπο.» Απηφο ν αλζξψπηλνο
θφζκνο πεξηιακβάλεη θεληξηθά ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν καο ηεο αθεξεκέλεο ζθέςεο,
ελλνηψλ, πεπνηζήζεσλ, δηαλνεηηθψλ εηθφλσλ, πξνζέζεσλ θαη ζπλείδεζεο. ε κηα αλζξψπηλε ζπλνκηιία, νη έλλνηεο θαη νη ηδέεο καο, νη ζπγθηλήζεηο θαη νη κεηαθηλήζεηο
ζσκάησλ γίλνληαη ζηελά ζπλδεκέλεο ζε κηα ζχλζεηε ρνξνγξαθία ηνπ ζπκπεξηθνξηζηηθνχ ζπληνληζκνχ.
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9

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9. ΜΗΑ ΝΔΑ ΦΤΗΟΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΔΜΒΗΑ ΤΣΖΜΑΣΑ

Μέρξη ηψξα είδακε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ βηνινγηθψλ θαηλνκέλσλ κε ηα δηάθνξα
εξγαιεία παξαηήξεζεο θαη ζεψξεζεο ηνπο φπσο ε Γεληθή Θεσξία ησλ πζηεκάησλ,
ε Κπβεξλεηηθή α΄ηάμεο, ε Κπβεξλεηηθή β΄ηάμεο, ε γλσζηαθή επηζηήκε.
Ζ πζηεκηθή ζθέςε πνπ είλαη ην θεληξηθφ «φρεκα» ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ
πεξηιακβάλεη φια ηα παξαπάλσ, πξνζθέξεηαη γηα ηελ θαηαλφεζε θαη δφκεζε κηαο
λέαο πξνζέγγηζεο ζηελ θπζηνπαζνινγία ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ.
ΠΙΝΑΚΑ 8. Αλαγσγηζκόο θαη ζπζηεκηθή ζθέςε438

Αναγωγισμός και Συστημικη σκέψη
Υαξαθηεξηζηηθό

Αλαγσγηζκόο

πζηεκηθή ζθέςε

Αξρή

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ βηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξεί
λα εξκελεπζεί απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ κεξψλ

ηα βηνινγηθά ζπζηήκαηα
αλαδχνληαη ηδηφηεηεο πνπ
έρεη ην ζχζηεκα σο ζχλνιν θαη δελ έρεη θαλέλα κεκνλσκέλν κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο

Μεραληζκφο

Μεραλή

Γίθηπν

Πξνζέγγηζε

Κάζε παξάγνληαο
απνκνλψλεηαη θαη
κειεηάηαη

Κξηηηθνί παξάγνληεο

Πξνβιέςηκνη /
ζπλδπαδφκελνη
παξάγνληεο

Πνιινί παξάγνληεο αμηνινγνχληαη ηαπηφρξνλα γηα
λα εθηηκεζεί ε δπλακηθή
ηνπ ζπζηήκαηνο
Υψξνο, ρξφλνο, πιαίζην

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ
κνληέιινπ

Γξακκηθφ, πξνβιέςηκν,
ζπρλά deterministic

Με-γξακκηθφ, επαίζζεην
ζηηο αξρηθέο ζπλζήθεο,
ρανηηθφ, stochastic (probabilistic),
chaotic

Ηαηξηθέο έλλνηεο

Τγεία είλαη θπζηνινγηθφηεηα

Τγεία είλαη πξνζαξκνγή /
πιαζηηθφηεηα

Τγεία είλαη επξσζηία

Τγεία είλαη νκνηφζηαζε

Τγεία είλαη ειάηησζε ησλ
θηλδχλσλ

Τγεία είλαη νκνηνδπλακηθή
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Με απηά πνπ αλαθέξζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα πξνθχπηεη ε αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο θπζηνινγίαο θαη ηεο θπζηνπαζνινγίαο ησλ έκβησλ νξγαληζκψλ θαη
ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ σο αλνηθηά ζπζηήκαηα πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο.
Έλα αλνηρηφ ζχζηεκα δηαρσξίδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ, κέζσ ελφο ζπλφξνπ. Γηα
παξάδεηγκα, ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο ην δέξκα ζα κπνξνχζε λα παίδεη ην ξφιν
ηνπ ζπλφξνπ (δηαρσξηζηηθνχ) κεηαμχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, ή
ζα κπνξνχζακε λα θαζνξίζνπκε άιιν ζχλνξν φπσο νη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο πνπ
θξαηνπλ ζε απφζηαζε έλαλ νξγαληζκφ απφ ην νηθνγελεηαθφ ή θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ.
Δίλαη βαζηθή αξρή φηη θάζε νξγαληζκφο απνηειεί κηα αδηάζπαζηε νιφηεηα. Γελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε δηαθνξεηηθά κέξε θαζέλα απφ ηα νπνία νδεγεί ζε εηδηθέο αζζέλεηεο ή δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο. Γελ είλαη δπλαηφλ λα δηαηξεζεί κε θαλέλαλ ηξφπν,
απφ θακία ζρέζε ή ζεξαπεία ρσξίο λα παξαβηάζνπκε βαζηθνχο λφκνπο ηεο βηνινγίαο.
Κάζε νξγαληζκφο απνηειεί κηα κνλαδηθή νληφηεηα, αθέξαηε θαη νινθιεξσκέλε, πνπ
ιεηηνπξγεί σο κία νιφηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη. ια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πγείαο ή ηεο αζζέλεηαο πξέπεη λα ηα δνχκε θάησ απφ απηφ ην πξίζκα.
9.1

Μηα απφπεηξα επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο θπζηνπαζνινγίαο

Πξέπεη λα επαλαδηαηππσζεί κηα λέα θπζηνινγία θαη θπζηνπαζνινγία φπνπ ηα έκβηα
ζπζηήκαηα είλαη δπλακηθά θαη φρη ζηαηηθά, έρνπλ ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ππάξρεη εηζξνή (χιεο, πιεξνθνξίαο, ελέξγεηαο), επεμεξγαζία (παξαγσγή, δηαηήξεζε, ξχζκηζε) θαη ηέινο εθξνή (ππεξεζία, πξντφλ, πιεξνθνξία, ελέξγεηα).
Σα δηάθνξα ζπκπηψκαηα φπσο ν πφλνο, ν ππξεηφο, ν βήραο, ν εκεηφο, ην άγρνο δελ
ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη αζζέλεηεο, αιιά αλαδπφκελεο ηδηφηεηεο439, 440 πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ νξγαληζκνχ 441, 442, 443, 444, 445, 446,
447 448 449
, , .
Ζ έλλνηα ηεο αλαδπφκελεο ηδηφηεηαο είλαη απηφ πνπ επηηπγράλνπλ φια καδί ηα ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο, ελψ δελ ζα κπνξνχζαλ λα ην επηηχρνπλ μερσξηζηά, δειαδή ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά θαη αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη
ζπιινγηθέο ηδηφηεηεο πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ θαζψο
θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ζε κεγαιχηεξεο θιίκαθεο πξνθχπηεη απφ ηελ ιεπηνκεξή δνκή, ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε πνιχ κηθξφηεξεο θιίκαθεο δειαδή ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε
καθξνζθνπηθή ζπκπεξηθνξά ελφο ζπζηήκαηνο πξνθχπηεη απφ ηελ κηθξνζθνπηθή
ζπκπεξηθνξά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ (ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα πξνβιεθζεί).
Δπίζεο είλαη γλσζηφ φηη ηα έκβηα ζπζηήκαηα δελ κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ ρσξίο ηελ
αληαιιαγή χιεο θαη ελέξγεηαο κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. Απνθνπή ελφο νξγαληζκνχ απφ
ην πεξηβάιινλ ηνπ, νδεγεί ζε ζάλαην απφ έιιεηςε νμπγφλνπ, ηξνθήο θηι.
Σα πξνβιήκαηα ηεο νξγάλσζεο ζηα βηνινγηθά ζπζηήκαηα δελ κπνξνχλ λα αλαρζνχλ
ζε πξνβιήκαηα ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο θαη έηζη εηζήρζε ε έλλνηα ηνπ αλνηρηνχ
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ζπζηήκαηνο. Σα θπζηθά ζπζηήκαηα ζεσξείηαη φηη ηείλνπλ πξνο ηελ θαηάζηαζε ηεο
κέγηζηεο αηαμίαο απμάλνληαο ηελ εληξνπία ηνπο, κε ζπλέπεηα ηνλ ζάλαην ηνπο450,451.
κσο ν έκςπρνο θφζκνο, ζχκθσλα θαη κε ηνλ λφκν ηεο εμέιημεο ηνπ Darwin, παξνπζηάδεη απφ ηελ εκβξπτθή ηνπ αλάπηπμε κία κεηάβαζε πξνο πςειφηεξα επίπεδα ηάμεο, εηεξνγέλεηαο θαη νξγάλσζεο452,453. Έηζη δελ έρνπκε κφλν παξαγσγή εληξνπίαο
ιφγσ ησλ ακεηάθιεησλ δηεξγαζηψλ, αιιά ηαπηφρξνλα έρνπκε θαη εηζαγσγή εληξνπίαο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη αθφκε θαη αξλεηηθή454.
Καηέζηε ινηπφλ αλαγθαίν λα ππάξμεη κηα πζηεκηθή Πξνζέγγηζε, σο ελαιιαθηηθή
πξνζέγγηζε πνπ δελ είλαη ε άξλεζε ζηελ θιαζζηθή γλψζε αιιά ε ζπκπιήξσζε. ηεξίρζεθε ζηελ Γεληθή Θεσξία πζηεκάησλ θαη νη γεληθέο ηδέεο ηεο ζεσξίαο ησλ πζηεκάησλ είλαη φηη ην φινλ είλαη πεξηζζφηεξν απφ ην άζξνηζκα ησλ κεξψλ θαη ηα κέξε
δελ κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ εμεηαδφκελα αλεμάξηεηα απφ ην φινλ θαη αιιεινζρεηίδνληαη ή αιιειεπηδξνχλ δπλακηθά.
Ζ δηεπηζηεκνληθή κειέηε ηεο ηδεαηήο νξγάλσζεο ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ πιηθή, εηδηθή, ρσξνρξνληθή ηνπο ππφζηαζε εξεπλά ηηο θνηλέο αξρέο ησλ
πνιπζχλζεησλ θαη πνιχπινθσλ νληνηήησλ θαζψο θαη ηα κνληέια ηα νπνία ηηο πεξηγξάθνπλ θαη δελ αλαδεηάεη κία ζπκπαγή, «γεληθή ζεσξία ησλ πάλησλ», ε νπνία ζα
αληηθαηαζηήζεη φιεο ηηο εηδηθέο ζεσξίεο ησλ δηαθφξσλ θιάδσλ.
Σν βηνινγηθφ, ην έκβην ζχζηεκα, έρεη δνκή (φπσο είλαη νη ηζηνί, ηα δηάθνξα φξγαλα
κε ηα ηζηνινγηθά θαη αλαηνκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά) θαη θαζνξίδεηαη ε ιεηηνπξγία
θαη ε νξγάλσζε ηνπο απφ ην ζρέδην (pattern) βάζεη ηνπ νπνίνπ ζπλδένληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο455. Σν ζρέδην ή ε θαηάζηαζε δίλεη ηελ δπλακηθή ηεο δνκήο πνπ
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζε κηα δηαξθή θαη δπλακηθή ξνή χιεο θαη ελέξγεηαο πνπ
θαζνξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ.
Ζ δνκή αλαθέξεηαη ζηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία θαη ηηο ζπζρεηίζεηο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ζηελ ζπκκεηνρή ηνπο γηα ηελ ζπγθξφηεζε κίαο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο
θαη δελ θαζνξίδεη ηηο ηδηφηεηεο ελφο ζπζηήκαηνο σο νιφηεηα.
πλήζσο, ηα δνκηθά ζηνηρεία κεηαβάιινληαη αξγά ζε ζρέζε κε ηελ επεμεξγαζία ηεο
πιεξνθνξίαο πνπ γίλεηαη κέζα ζην ζχζηεκα.
Σν άιιν κέξνο ηεο αλαπαξάζηαζήο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε νξγάλσζε ηνπ πνπ αιιάδεη δηαξθψο ζε αληηζηνηρία κε ηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο ηηο νπνίεο θαη αλαπαξηζηά.
Γηα λα επηηεπρζνχλ φια απηά ππάξρνπλ Μεραληζκνί Διέγρνπ θαη ε κεηάβαζε ελφο
ζπζηήκαηνο απφ κία θαηάζηαζε ζε κία άιιε θαζνξίδεηαη κεξηθψο απφ ηελ δνκή ηνπ
(ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηηο πηζαλέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο πηζαλέο κεηαβάζεηο απφ ηελ
κία ζηελ άιιε) θαη κεξηθψο απφ ηελ εμσηεξηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
ηα δπλακηθά ζπζηήκαηα, πνπ είλαη ηα έκβηα ζπζηήκαηα, κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε
ηελ κεηαηξνπή ηεο εμφδνπ ζε είζνδν δεκηνπξγψληαο κία θπθιηθή ζρέζε αηηίνπ θαη
αηηηαηνχ θαη νδεγνχληαη ζηελ απηφ-αλαθνξά, πνπ είλαη ην πην ζεκειηψδεο θαηλφκελν
πνπ παξνπζηάδεηαη ζε φια ηα έκβηα ζπζηήκαηα456.
Ζ άκεζε απφξξνηα ηεο ηδηφηεηαο ηεο απηφ-αλαθνξάο είλαη ην θαηλφκελν ηεο θαηεπζπληηθφηεηαο ζε ηειηθφ ζθνπφ θαη γεληθφηεξα φιεο νη βηνινγηθέο νληφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ελέξγεηεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ην γεγνλφο φηη επηδηψθνπλ
κέζσ ησλ ελεξγεηψλ ηνπο, έλα ζπγθεθξηκέλν ζηφρν.
Πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηηο δηάθνξεο παξελνριήζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ην πεξηβάιινλ, παξεθθιίλνληαο ηνπο απφ ηνλ ηειηθφ ηνπο ζθνπφ.
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Οη παξελνριήζεηο ζε έλα έκβην ζχζηεκα κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ ην εζσηεξηθφ
ηνπ (ιεηηνπξγηθά ή δνκηθά ζθάικαηα, πρ δηάθνξεο δηαηαξαρέο ή λνζήκαηα) ή ην εμσηεξηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ., κεηαβνιή ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ) θαη ην ζχζηεκα
ζα πξέπεη λα έρεη έλα ηελ ηθαλφηεηα λα απνζβέζεη ηηο δξάζεηο ησλ παξελνριήζεσλ
ζηηο ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο ηνπ.
Απηφ γίλεηαη κε ηξεηο βαζηθέο κεζφδνπο ξχζκηζεο πνπ είλαη:
1. ε απνκνλσηηθή βαζκίδα (buffering),
2. ε αλαηξνθνδφηεζε (αλάδξαζε - feedback) θαη
3. ε πξφζζηα ηξνθνδφηεζε (feedforward).
Ζ ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εθζεηηθή αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ή ηελ άκεζε εμαζζέλεζή ηνπ (πρ ππεξιεηηνπξγία ηεο ππφθπζεο κε απνηέιεζκα
απμεκέλε έθθξηζε TSH θαη δεκηνπξγία ππεξζπξενεηδηζκνχ), ε πνιιαπιαζηαζκφο
θαξθηληθψλ θπηηάξσλ θηι. Έηζη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κπνξεί ην ζχζηεκα λα νδεγεζεί ζηελ θαηαζηξνθή. Αληίζεηα ε αξλεηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζηαζεξνπνηεί ην ζχζηεκα, θέξλνληαο ηηο απνθιίζεηο ηνπ ζηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθφςεη ηελ πνξεία κίαο ζεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο,
νδεγψληαο ην ζχζηεκα ζε κία πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά, δηαηεξψληαο ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. ηα βηνινγηθά ζπζηήκαηα, ππάξρνπλ νη Μεραληζκνί Διέγρνπ φπνπ νη ζηφρνη θαηαηάζζνληαη ζε ηεξαξρίεο, θαη νη πςειφηεξνη ζηφρνη ειέγρνπλ ηηο ξπζκίζεηο ησλ θαηψηεξσλ. Έηζη ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο επηβίσζήο καο
εκπεξηέρεη θαη παξάιιεια ξπζκίδεη ηνπο θαηψηεξνπο ζηφρνπο ηεο πξνζαξκνγήο, ηεο
δηαηξνθήο457 θιπ.
Μία απφ ηηο πην αμηνζεκείσηεο ηδηφηεηεο ησλ αλνηθηψλ θαη πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ
είλαη ε Οκνηφζηαζε458,459 δειαδή ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή.
Έλα νκνηνζηαηηθφ ζχζηεκα (έλαο νξγαληζκφο, έλα θχηηαξν, θηι.) είλαη έλα αλνηθηφ
ζχζηεκα πνπ δηαηεξεί ηε δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ κέζσ ηεο πνιιαπιφηεηαο δπλακηθψλ ηζνξξνπηψλ πνπ ειέγρνληαη απζηεξά απφ αιιειεμαξηψκελνπο (αιιειέλδεηνπο) ξπζκηζηηθνχο κεραληζκνχο θαη αληηδξά ζε θάζε αιιαγή ηνπ πεξηβάιινληνο, ή
ζε θάζε ηπραία παξελφριεζε, κέζσ ζεηξάο ηζνκεγεζψλ θαη αληίξξνπσλ κεηαηξνπψλ
(ζε ζρέζε κε ηηο κεηαηξνπέο πνπ ζπλέβεζαλ ζην ζχζηεκα εμ’ αηηίαο ησλ παξελνριήζεσλ) κε ζθνπφ ησλ κεηαηξνπψλ ηε δηαηήξεζε ηεο εζσηεξηθήο ηζνξξνπίαο.
Σα νκνηνζηαηηθά ζπζηήκαηα αληηκεησπίδνπλ ηελ αιιαγή κε φπνηα κέζα έρνπλ ζηελ
δηάζεζή ηνπο. Δάλ νη παξελνριήζεηο ζπλερηζηνχλ, ην ζχζηεκα κπνξεί λα νδεγεζεί
ζηελ θαηαζηξνθή. Ζ δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ζε έλα πνιχπινθν ζχζηεκα δελ είλαη
θαζφινπ εχθνιε. Σν ζχζηεκα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ζπγρξφλσο λα εμειίζζεηαη. Βέβαηα έλαο βηνινγηθφο νξγαληζκφο, ν ζθνπφο ηνπ νπνίνπ
είλαη ε δηαηήξεζή ηνπ, είλαη ζε ζέζε λα αιιάδεη θαη λα εμειίζζεηαη, θαη ε νξγάλσζε
ηνπ εμειίζζεηαη ρσξίο λα αιιάδεη ε ηαπηφηεηά ηνπ, ράξε ζηελ αλάπηπμε ελφο πνιχπινθνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ζεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο.
Ζ νκνηφζηαζε, δειαδή ε δπλακηθή απηφ-ξχζκηζε ελφο ζπζηήκαηνο κπνξεί λα δηαηεξεζεί, κφλν φηαλ ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία ειεγθηψλ (λφκνο αλαγθαίαο πνηθηιίαο).
Έλα άιιν θαηλφκελν πνπ ραξαθηεξίδεη ηα έκβηα ζπζηήκαηα θαη πεξηγξάθεηαη κέζσ
ηεο απην-αλαθνξάο (ην απνηέιεζκα ηξνθνδνηεί ηελ αηηία) είλαη απηφ πνπ δεκηνπξγν-
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χληαη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο αλαηξνθνδνηήζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα κνληεινπνηεζνχλ κφλν κε ηελ ρξήζε πνιχπινθσλ κνληέισλ καθξά ησλ γξακκηθψλ εμηζψζεσλ.
Ζ γξακκηθφηεηα πνπ έρεη απιέο αλαινγίεο, εχθνιε πξφβιεςε, θαιή ζπκπεξηθνξά,
είλαη κηα απιντθή εξκελεία ησλ βηνινγηθψλ θαηλνκέλσλ, αληίζεηα ε κεγξακκηθφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζε πνιχπινθεο θαηαζηάζεηο θαη απξφβιεπηε ζπκπεξηθνξά, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ αληίδξαζε ησλ βηνινγηθψλ θαηλνκέλσλ.
Σν απνηέιεζκα ηεο κε-γξακκηθφηεηαο ησλ πνιχπινθσλ θαη απηφ-νξγαλσκέλσλ
ζπζηεκάησλ είλαη ε παξνπζίαζε ζπλερψο ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ βξφγρσλ αλαηξνθνδφηεζεο. Απηφ ην κε-γξακκηθφ θαηλφκελν κπνξεί λα νδεγήζεη ην ζχζηεκα ζε πνιχπινθε θαη απξφβιεπηε ζπκπεξηθνξά (ράνο), κε απνηέιεζκα ηελ ηαρχηαηε αλάπηπμή ηνπ κέρξη λα θηάζεη ζε κία ζπγθεθξηκέλε θαη ζηαζεξή θαηάζηαζε, πνπ νλνκάδεηαη
ειθπζηήξαο (attractor) ηνπ ζπζηήκαηνο460.
Ζ άηαθηε ζπκπεξηθνξά ησλ απιψλ κε-γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα ελεξγήζεη
σο δεκηνπξγηθή δηεξγαζία, παξάγνληαο πνιππινθφηεηα ράξε ηεο νπνίαο αλαπηχζζνληαη ηχπνη ζπκπεξηθνξάο κε πινχζηα νξγάλσζε πνπ εθηείλνληαη απφ αζηαζήο ζε
ζηαζεξνχο.
Πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ ηαπηφρξνλα κε έλαλ αξθεηά κεγάιν αξηζκφ κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο αιιεινζρεηίδνληαη δεκηνπξγψληαο έλα κεγάιν νξγαληθφ φινλ,
έλα ζχλνιν. (πξνβιήκαηα νξγαλσκέλεο πνιππινθφηεηαο).
Πξνβιήκαηα νξγαλσκέλεο πνιππινθφηεηαο εκθαλίδνληαη θαηά πνιχ κεγάιν βαζκφ
ζηελ ςπρνινγία, ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, ζηελ επηζηήκε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
ηδηαίηεξα ζηα επηζηεκνληθά πεδία ησλ πνιχπινθσλ λνζεκάησλ ηεο ηαηξηθήο.
Κάπνηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα νξγαλσκέλεο πνιππινθφηεηαο είλαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ, ε κειέηε ηεο γήξαλζεο, ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα.
Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο νξγαλσκέλεο πνιππινθφηεηαο είλαη φηη ν αλζξψπηλνο λνπο δελ κπνξεί λα απνθχγεη ηα ηεξάζηηα ζπλδπαζηηθά
ςαμίκαηα ρσξίο λα ράζεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο.
Σέινο, ππάξρεη κηα άιιε ηδηφηεηα ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ, ε εμέιημε πνπ ζεσξείηαη
σο ε ηζηνξία ηεο απηφ-νξγάλσζεο ηεο χιεο ζε ζπζηήκαηα πςειήο πνιππινθφηεηαο.
Οη πην δηαδεδνκέλνη κεραληζκνί ηεο βηνινγηθήο εμέιημεο είλαη ε κεηάιιαμε
(mutation) θαη ε θπζηθή επηινγή (natural selection).
Οη απζφξκεηεο κεηαβνιέο (spontaneous variations) είλαη νη θαηλνκεληθά ηπραίεο κεηαιιάμεηο πνπ παξάγνληαη ζηα ρξσκνζψκαηα, ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηελ θιεξνλνκηθφηεηα. Οη κεηαβνιέο απηέο πξνθαινχλ θαηλνχξγηεο κνξθέο, απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ
ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία κνξθψλ ζήκεξα.
Οη παξαπάλσ έλλνηεο παξαηέζεζαλ σο κηα απφπεηξα πξνζέγγηζεο θαη δφκεζεο κηαο
λέα δηαηχπσζεο ηεο θπζηνπαζνινγίαο. Ζ ζεκαζία ηεο λέαο απηήο δηαηχπσζεο κπνξεί
λα θαλεί ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζρεηηθήο γλψζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο κέζσ κηαο ηαηξηθήο εθαξκνγήο ή πξαγκαηηθφηεηαο.
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ΠΙΝΑΚΑ 9. Κιαζηθή θαη ζπζηεκηθή άπνςε ζε δηάθνξεο παζήζεηο
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Υνξήγεζε αληηαξξπζκηθψλ θαξκάθσλ

Ο αξηζκφο αηθλίδησλ θαξδηαθψλ
ζαλάησλ ζηνπο αζζελείο πνπ
έπαηξλαλ αληηαξξπζκηθά θάξκαθα ήηαλ θαηά πνιιέο θνξέο κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ
αζζελψλ πνπ δελ έπαηξλαλ αληηαξξπζκηθά. Οιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ

Υνξήγεζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο
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9.2

Δμειίμεηο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζε ζρέζε κε ην ξφιν ηνπ παξαηεξεηή

Οη εμειίμεηο ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε απφ ηηο αξρέο ηνπ αηψλα καο ζέηνπλ ζπλερψο
ζε θξίζε θαη αλαζεσξνχλ ηα ίδηα ηα ζεκέιηα ηεο θιαζηθήο επηζηήκεο. Ζ ηδέα κηαο
απφιπηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ζρεηηθνπνηείηαη απφ ηε ζεσξία ηνπ Ατλζηάηλ, ε έλλνηα
ηνπ αλεμάξηεηνπ παξαηεξεηή πνπ πεξηγξάθεη θαη πξνβιέπεη κε νπδεηεξφηεηα ηε κηθξνθπζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θφζκνπ εηζέξρεηαη ζε θξίζε απφ ηελ θβαληηθή ζεσξία
(αξρή ηεο απξνζδηνξηζηίαο ηνπ Heisenberg, αξρή ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ηνπ Bohr).
Αθφκα θαη ζην ρψξν ησλ καζεκαηηθψλ θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζεσξήκαηα πνπ
ππνζθάπηνπλ ηα ζεκέιηα ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο461 (ζεσξήκαηα ηεο κε πιεξφηεηαο
ηνπ Gödel). Σν ππνθείκελν ηεο γλψζεο ή παξαηεξεηήο, πνπ ε θιαζηθή επηζηήκε ηνπ
Γαιηιαίνπ θαη ηνπ Νεχησλα είρε εμνβειίζεη απφ ην νηθνδφκεκα ηεο επηζηεκνληθήο
γλψζεο, μαλακπαίλεη απφ ην παξάζπξν ράξε ζηηο εμειίμεηο ηεο ίδηαο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο.
Έηζη, ν παξαηεξεηήο θαη ζε ηειεπηαία αλάιπζε ε ηθαλφηεηα πνπ έρεη λα παξαηεξεί (θαη νη γλψζεηο πνπ έρεη), θαζνξηδνπλ απηφ πνπ ζα παξαηεξήζεη θαη ζα πεί. πλεπψο «φηη ιέγεηαη, ιέγεηαη απφ έλαλ παξαηεξεηή462!».
πσο γξάθεη θαη ν vνn Foerster, «θάζε πεξηγξαθή (ηνπ ζχκπαληνο) πεξηιακβάλεη
θαη εκπιέθεη απηφλ πνπ ην πεξηγξάθεη (ηνλ παξαηεξεηή). ήκεξα ρξεηαδφκαζηε κηα
πεξηγξαθή απηνχ πνπ πεξηγξάθεη ή, γηα λα ην πνχκε δηαθνξεηηθά, έρνπκε αλάγθε κηαο ζεσξίαο ηνπ παξαηεξεηή463. Καη εθφζνλ νη παξαηεξεηέο είλαη έκβηνη νξγαληζκνί,
απηφ ην θαζήθνλ θαίλεηαη πσο αλήθεη ζην βηνιφγν. Χζηφζν, θαη απηφο επίζεο είλαη
έκβηνο νξγαληζκφο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη κέζα ζηε ζεσξία ηνπ νθείιεη λα ζπλεθηηκά φρη κφλν ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, αιιά επίζεο ην γεγνλφο φηη δηακνξθψλεη απηή
ηε ζεσξία.»Καη εθφζνλ νη παξαηεξεηέο είλαη έκβηνη νξγαληζκνί, απηφ ην θαζήθνλ
θαίλεηαη πσο αλήθεη ζε κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. Χζηφζν, θαη νη παξαηεξεηέο
πνπ επίζεο είλαη έκβηνη νξγαληζκνί, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη κέζα ζηε ζεσξία ηνπο
νθείινπλ λα ζπλεθηηκνχλ φρη κφλν ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ, αιιά επίζεο ην γεγνλφο
φηη δηακνξθψλνπλ απηή ηε ζεσξία.»
Ζ ζεσξία ησλ απηνπνηεηηθψλ ζπζηεκάησλ464 ησλ Maturana θαη Varela έξρεηαη λα
θαιχςεη ην θελφ ζέηνληαο ηα ζεκέιηα κηαο ηέηνηαο επηζηεκνληθήο-επηζηεκνινγηθήο
«ζεσξίαο ηνπ παξαηεξεηή».
9.2.1 Ζ αιιαγή ζηε βηνινγηθή ζθέςε
Ζ βηνινγηθή ζθέςε ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 βξίζθεηαη εγθισβηζκέλε κέζα ζε κηα δηρνηνκηθή θαη δηαδεπθηηθή αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ θιεηζηφηεηα θαη ηελ αλνηθηφηεηα
ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ.
ηε ξίδα απηήο ηεο δηαδεπθηηθήο αληίιεςεο βξίζθνπκε δχν δηαθνξεηηθέο ινγηθέο θαη,
ζπλεπψο, δχν δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ έκβησλ φλησλ. Οη ζπζηεκηθέο έλλνηεο «θιεηζηφηεηα» θαη «αλνηθηφηεηα» δελ αλαθέξνληαη ζην ίδην παξαηεξεζηαθφ επίπεδν θαη ε ξεηή αλαγλψξηζε απηήο ηεο δηάθξηζεο επηβάιιεη επίζεο ηελ
αλάγθε κηαο ζπκπιεξσκαηηθήο ζεσξεηηθήο ζπζρέηηζεο απηψλ ησλ δχν θαηλνκεληθά
αληηζεηηθψλ φξσλ.
Ζ απηνπνηεηηθή ζεσξία ησλ Maturana θαη Varela, κε ηηο πξνεγνχκελεο κειέηεο
ηεο Γεληθήο Θεσξίαο ησλ πζηεκάησλ ηνπ Ludwig von Bertananffy465, ηεο θπβεξλε-
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ηηθήο πξψηεο θαη δεχηεξεο ηάμεο466, ησλ παξάμελσλ ειθπζηήξσλ467, 468 θαη ηνπ ράνπο
θαη νπζηαζηηθά κε ηε πζηεκηθή θέςε, επηηπγράλνπλ λα πξνζεγγίζνπλ απηή ηε θαηλνκεληθή αληίζεζε πξνηείλνληαο κηα λέα ζπκπιεξσκαηηθή -κε δηαδεπθηηθή- ζχιιεςε απηψλ ησλ φξσλ πεξί αλνηθηψλ θαη θιεηζηψλ ζπζηεκάησλ.
ηη ραξαθηεξίδεη ηα έκβηα φληα είλαη ε απηνπνηεηηθή νξγάλσζή ηνπο, θαη ζε απηήλ πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά ηνπο από νπνηνδήπνηε άιινπ είδνπο ζχζηεκα. Η απηνλνκία, ζπλεπώο, ησλ έκβησλ όλησλ ζπλίζηαηαη ζηε ζαπκαζηή
ηθαλόηεηά ηνπο σο αλνηρηώλ, από δνκηθή άπνςε, ζπζηεκάησλ λα ππνηάζζνπλ θαη λα
ελζσκαηώλνπλ ηηο δηαηαξαρέο ηνπ πεξηβάιινληνο, δειαδή ηηο δνκηθέο κεηαβνιέο πνπ
ηνπο πξνθαιεί ζηε δηαηήξεζε ηεο νξγαλσηηθήο ηνπο θιεηζηόηεηαο, δειαδή ζηε δηαηήξεζε ηεο απηνπνηεηηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο σο εκβίσλ ζπζηεκάησλ.
9.2.2 ρέζεηο κεηαμχ ηεο δνκήο θαη ηεο νξγάλσζεο
Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε, φηη ηα ζπζηαηηθά κέξε ππάξρνπλ ζαλ ζπζηαηηθά κφλν ζην
βαζκφ ζηνλ νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλα θαη ζρεκαηίδνπλ κηα ζχλζεηε ελφηεηα. Γειαδή
έλα ζπζηαηηθφ κέξνο είλαη έλα ζπζηαηηθφ κφλν ζαλ ζπζηαηηθφ κέξνο. Γελ ππάξρνπλ
ειεχζεξα εθεδξηθά ζπζηαηηθά κέξε ζηνλ θφζκν καο. Έλα ζπζηαηηθφ κέξνο δελ κπνξεί λα ππάξρεη απφ κφλν ηνπ. Τπάξρεη κηα κφληκε θαη κνλαδηθή ζπκπιεξσκαηηθή
ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ θαη ηεο
ελφηεηαο ζηελ θαηάζηαζε ζπλαξκνιφγεζεο. Απηφ ην γεγνλφο πξνμελεί ηε δηαθνξά
κεηαμχ ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο δνκήο ελφο ζπζηήκαηνο.
Οη ζχλζεηεο κνλάδεο έρνπλ κηα νξγάλσζε θαη ηελ αληίζηνηρε δνκή. Ζ νξγάλσζε
αλαθέξεηαη ζην είδνο ηεο ζπλαξκνιφγεζεο, ε νπνία θαζνξίδεη ηε ελφηεηα. Μφλν
ηέηνηεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ, πνπ πξέπεη πάληα λα είλαη παξφληα,
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ νξγάλσζε, έηζη ψζηε απφ ηε ζχλζεηε ελφηεηα λα γίλεηαη
κηα ελφηεηα ελφο εηδηθνχ ηχπνπ. Ζ νξγάλσζε αλαθέξεηαη ζηηο ζρέζεηο πνπ φηαλ
παξεπξίζθνληαη ηελ πξνζδηνξίδνπλ ζαλ ηελ ελφηεηα ελφο ηδηαίηεξνπ ηχπνπ.
Δπνκέλσο ε νξγάλσζε είλαη θάηη ην ακεηάβιεην, δεδνκέλνπ φηη εάλ ηελ αιιάμνπκε,
δεκηνπξγνχκε θάηη άιιν. Ζ ηαπηφηεηα ηεο ελφηεηαο αιιάδεη φηαλ αιιάδνπλ νη
ζρέζεηο, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ηελ ελφηεηα.
Ζ δνκή αλαθέξεηαη ζηα παξφληα ζπζηαηηθά θαη ηηο παξνχζεο ζρέζεηο, πνπ θάλνπλ
πξαγκαηηθφηεηα κηα ηδηαίηεξε ζχλζεηε ελφηεηα. Δλψ ε νξγάλσζε πξέπεη λα
παξακείλεη ακεηάβιεηε γηα λα δηαηεξήζεη ηελ ηαπηφηεηα ηεο, ε δνκή παξακέλεη
κεηαβιεηή θαη βξίζθεηαη πάληα ζε κηα αηέξκνλε αιιαγή.
Γηα παξάδεηγκα ζηηο δπλακηθέο απεηθνληζηηθέο ηερληθέο ηεο ηαηξηθήο (ζπηλζεξνγξάθεκα), αλαδχεηαη ε δπλακηθή δνκηθή αιιαγή ηνπ πξνο κειέηε νξγάλνπ αιιά παξακέλε ζηαζεξή αλαινίσηε ε ζπλνιηθή ηνπ ηαπηφηεηα.
Ζ δνκή πεξηιακβάλεη πνιιά κεγέζε θαη πνιιέο επί πιένλ ζρέζεηο απφ ηελ νξγάλσζε.
Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ νξγάλσζε ζαλ έλα ππνζηνηρείν ηεο δνκήο.
Ζ νξγάλσζε
πξαγκαηνπνηείηαη πάληα κε ηε βνήζεηα ηεο δνκήο. Δπίζεο θαη εκείο αιιάδνπκε
ζπλερψο ζηελ θνηλή καο πξνδηάζεζε γηα αιιαγή. Ζ δσή είλαη κηα δνκηθή αιιαγή θαη
ζα κπνξνχζε λα δηαηεξεζεί εθ' φζνλ δηαηεξείηαη ε νξγάλσζε.
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9.3

Μηα λέα παζνινγία

Με ηελ λέα παζνινγία πνπ πξνηείλνπκε, νη αζζέλεηεο κπνξεί λα είλαη:




νξγαλσζηαθέο δηαηαξαρέο ρσξίο λα ππάξρεη δηαηαξαρή ζηε δνκή ηνπ έκβηνπ
ζπζηήκαηνο
νξγαλσζηαθέο θαη δνκηθέο, δηαηαξαρή ζηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζεηνπ έκβηνπ
ζπζηήκαηνο
δνκηθέο, δηαηαξαρή ζηε δνκή ηνπ έκβηνπ ζπζηήκαηνο

ηηο δνκηθέο κεηαβνιέο ε κεραληζηηθή παξέκβαζε ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο είλαη πνιχ
απνηειεζκαηηθή (ηξαχκαηα, θαηάγκαηα, εθθπιίζεηο ησλ ηζηψλ (αξζξίηηο, θαηαξάθηεο,
φγθνη ζε αξρηθφ ζηάδην θιπ).
Αληίζεηα ζηηο νξγαλσζηαθέο δηαηαξαρέο ε νιηζηηθή ζεψξεζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη
απηή πνπ ζα καο δψζεη ελδερφκελα ηελ ιχζε κε έλα νιηζηηθφ ζεξαπεπηηθφ ζχζηεκα.
9.3.1 Απφ ηε δνκή ζηελ νξγάλσζε
ζνλ αθνξά ηε κειέηε ησλ έκβησλ φλησλ, επηβάιιεηαη κηα ε κεηαηφπηζε ηνπ βιέκκαηνο: απφ ηε δνκή ζηελ νξγάλσζε θαη ηαπηφρξνλα απφ ηελ νπηηθή γσλία ηεο εηεξνλνκίαο ζ' εθείλε ηεο απηνλνκίαο.
Ζ ηδέα ηεο δσηθήο απηνλνκίαο, κε ηε ζεηξά ηεο, ζπλεπάγεηαη ηε ζρεηηθή αλεμαξηεζία
ηεο εζσηεξηθήο δπλακηθήο ηνπ έκβηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηε δπλακηθή ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Σν πεξηβάιινλ δελ θαζνξίδεη πιένλ ηε δνκή, ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Αληίζεηα, ην ζχζηεκα, ράξε ζηελ νξγαλσζηαθή ηνπ θιεηζηφηεηα
θαη απηνλνκία, επηιέγεη θαη ελζσκαηψλεη ηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα ή ηηο δηαηαξαρέο
ψζηε λα δηαηεξεί ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ!
Ζ κειέηε ησλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ απφ ηελ θπβεξλεηηθή ήηαλ θαζνξηζηηθή.
Με ηηο έλλνηεο ηεο αλάδξαζεο γίλεηαη πνιχπινθν ην απιντθφ ζρήκα αίηην-αηηηαηφ.
Έηζη ην απνηέιεζκα επηζηξέθεη θαη δξα αηηηαθά πάλσ ζηελ αηηία πνπ ην παξάγεη.
Απηή είλαη ε ινγηθή ησλ απηφκαησλ κεραλψλ.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έκβηαο νξγάλσζεο σο νξγάλσζε θπθιηθή, ρξεζηκνπνηείηαη
ην θπβεξλεηηθφ κνληέιν ηεο νκνηφζηαζεο θαη θαζνξίδνπλ ηα έκβηα φληα σο νκνηνζηαηηθά ζπζηήκαηα πνπ πξέπεη λα ζπληεξνχλ ηελ ίδηα ηνπο ηελ νξγάλσζε.
Δίλαη ινηπφλ ην έκβην ζχζηεκα κηα νξγάλσζε απηναλαθνξηθή πνπ ππάξρεη, ιεηηνπξγεί θαη αλαπαξάγεηαη κέζσ κηαο αδηάιεηπηεο παξαγσγηθήο αιπζίδαο, ηα πξντφληα ηεο
νπνίαο είλαη απαξαίηεηα γηα λα παξαρζεί απηφ πνπ ηα παξάγεη. Με απηήλ αθξηβψο
ηελ έλλνηα έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα απηναλαθνξηθή νξγάλσζε.
Κάζε κεραλή ή ζχζηεκα έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε πιηθή δηάηαμε.
Απηή ηελ πιηθή δηάηαμε, νη Maturana θαη Varela ηελ νλνκάδνπλ δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο.
Ζ δνκή πνπ έρνπλ ηα έκβηα ζπζηήκαηα απνηειεί πινπνίεζε ηεο νξγάλσζήο ηνπο θαη
ν ιεηηνπξγηθφο ζρεδηαζκφο ή ε έκβηα νξγάλσζή ηνπο θαζνξίδεηαη απφ έλα δίθηπν
παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ (απηνπνηεηηθφ δίθηπν) πνπ παξάγεη ηα έκβηα φληα θαη είΓηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4
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λαη θπθιηθή θαη απηναλαθνξηθή.
Δίλαη κηα κεραλή νξγαλσζηαθά θιεηζηή, πνπ παξάγεη ηα ζπζηαηηθά πνπ ηελ απνηεινχλ θαη έρεη αιιειεπηδξάζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ απηφλνκε θαη είλαη δειαδή απηνπνηεηηθέο κεραλέο.
Ζ ηδέα ηεο δστθήο απηνλνκίαο, κε ηε ζεηξά ηεο, ζπλεπάγεηαη ηε ζρεηηθή αλεμαξηεζία
ηεο εζσηεξηθήο δπλακηθήο ηνπ έκβηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηε δπλακηθή ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Σν πεξηβάιινλ δελ θαζνξίδεη πιένλ ηε δνκή, ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Αληίζεηα, ην ζχζηεκα, ράξε ζηελ νξγαλσζηαθή ηνπ θιεηζηφηεηα
θαη απηνλνκία, επηιέγεη θαη ελζσκαηψλεη ηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα ή ηηο δηαηαξαρέο
ψζηε λα δηαηεξεί ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.
Οη εμσηεξηθέο δηαηαξαρέο ππξνδνηνύλ αιιά δελ θαζνξίδνπλ ηηο δνκηθέο κεηαβνιέο
ησλ έκβησλ φλησλ. Καη απηφ γηαηί, ε δνκή θάζε απηνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ζχζηεκα πξαγκαηψλεη θαη δηαηεξεί
κέζα ζην ρψξν θαη ην ρξφλν ηελ απηνπνηεηηθή ηνπ νξγάλσζε.
Μηα πνιχ παιηά κεηαθπζηθή πξνθαηάιεςε ζέιεη λα βιέπεη ηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία σο αλνδηθή πνξεία πνπ θαηαιήγεη ζε νξγαληζκνχο νινέλα θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλνπο ζην πεξηβάιινλ ηνπο. Ζ θπζηθή επηινγή, άιιν δελ θάλεη παξά λα βειηηψλεη αδηάθνπα θαη πξννδεπηηθά ηα έκβηα φληα ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη θαιχηεξα.
Αληίζεηα, ζην πιαίζην ηεο απηνπνηεηηθήο ζεσξίαο, ε θπζηθή ηζηνξία ησλ έκβησλ φλησλ πεξηγξάθεηαη σο ηζηνξία ακνηβαίσλ θαζνξηζκψλ, λέσλ νξνζεηήζεσλ θαη δπλαηνηήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δνκηθή ζχδεπμε ηνπ νξγαληζκνχ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. πσο εχζηνρα παξαηεξεί ν F. Varela, «δελ πξφθεηηαη γηα ηελ επηβίσζε ηνπ θαηαιιειφηεξνπ, αιιά γηα ηελ επηβίσζε ηνπ θαηάιιεινπ. Σν βαζηθφ ζεκείν δελ είλαη ε
αξηζηνπνίεζε ηεο πξνζαξκνγήο αιιά ε δηαηήξεζε ηεο πξνζαξκνγήο: έλαο ηξφπνο
δνκηθήο κεηαβνιήο ζε κηα ζεηξά απνγφλσλ πνπ είλαη ζχκθσλνο κε ηηο κεηαβνιέο νη
νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζην πεξηβάιινλ.»
Γηα ηνπο Maturana θαη Varela ηα έκβηα φληα είλαη απηνπνηεηηθά ζπζηήκαηα πνπ
ππάξρνπλ κέζα ζ' έλα πεδίν αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ην δηακνξθψλνπλ ηα ίδηα κε ηε
δνκηθή ζχδεπμή ηνπο ηφζν κε ηνλ αλφξγαλν θφζκν φζν θαη κε ηα άιια απηνπνηεηηθά
ζπζηήκαηα. ην εζσηεξηθφ απηνχ ηνπ δσηηθνχ πεδίνπ αιιειεπηδξάζεσλ ηα έκβηα φληα ππάξρνπλ θαη δξνπλ σο γλσζηηθά ζπζηήκαηα. 'Οπσο επαλαιακβάλνπλ νη Maturana
θαη Varela, ηα έκβηα ζπζηήκαηα είλαη ηα θαηεμνρήλ γλσζηηθά ζπζηήκαηα θαη ε δσή
σο δηαδηθαζία είλαη δηαδηθαζία γλψζεο. Με απηήλ αθξηβψο ηελ έλλνηα, ην πξφβιεκα
ηεο γλψζεο βξίζθεηαη κέζα ζηελ θαξδηά ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δσήο.
9.4

Παζνινγία ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ

Ενχκε ζε κηα απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο επνρέο ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο. ε φιεο ηηο
εθδειψζεηο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο ζηελ επηζηήκε, ζηελ πνιηηηθή,
ζηελ νηθνλνκία, ζηελ νηθνινγία, ζην ζέαηξν, ζηε κνπζηθή θ.ιπ., παξαηεξνχληαη βαζηέο θαη νπζηαζηηθέο αιιαγέο.
Απηέο νη αιιαγέο αλαγθαζηηθά έρνπλ δηεηζδχζεη ζην ρψξν ηεο βηνινγίαο θαη ζηγά –
ζηγά δηεηζδχνπλ θαη ζην ρψξν ηεο Ηαηξηθήο.
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Ζ θαζαξά πιηζηηθή άπνςε γηα ηε δνκή ηνπ θφζκνπ αξρίδεη λα δηεπξχλεηαη, πεξηιακβάλνληαο κέζα ηεο κηα ελεξγεηαθή δνκή πνπ ζπλππάξρεη κε ηελ χιε.
Ζ αληίιεςε φηη ν άλζξσπνο πξέπεη λα ζεσξείηαη θαη λα εμεηάδεηαη απφ ηελ Ηαηξηθή
σο ζχλνιν αληηθαζηζηά φιν θαη επξχηεξα ηε κέρξη πξφηηλνο πξαθηηθή ηεο ζπκβαηηθήο
Ηαηξηθήο, πνπ πεξηνξηδφηαλ ζηα ζπγθεθξηκέλα φξγαλα ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ
πνπ έπαζραλ.
Μέρξη ηψξα ζηα πεξηγξάθεθε ε πξσηνπνξηαθή ηάζε ηεο αιιαγήο ζην ρψξν ηεο Βηνινγίαο θαη ζηαδηαθά ζην ρψξν ηεο Ηαηξηθήο. Έηζη είδακε βήκα πξνο βήκα, ηηο αλαθαιχςεηο πνπ καο νδεγνχλ ζε έλα δηαθνξεηηθφ κνληέιν θπζηνινγίαο θαη παζνινγίαο.
Έηζη πξέπεη λα ζπληειεζζεί κηα βαζηά επαλάζηαζε ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ζρεηηθά κε
ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα.
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9.4.1 Ζ νιηζηηθή πξνζέγγηζε
Η Βαζηθή αξρή είλαη όηη θάζε έκβην ζύζηεκα απνηειεί κηα αδηάζπαζηε νιόηεηα. Γελ
κπνξνύκε λα δηαρσξηζηεί ζε δηαθνξεηηθά κέξε ηα νπνία λα νδεγνύλ εηδηθέο αζζέλεηεο ή
δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο.
Καζέλαο καο απνηειεί κηα κνλαδηθή νληφηεηα, αθέξαηε θαη νινθιεξσκέλε, πνπ ιεηηνπξγεί σο κία νιφηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ θφζκν πνπ καο πεξηβάιιεη. ια ηα επίπεδα
πγείαο ή αζζέλεηαο πξέπεη λα ηα δνχκε θάησ απφ απηφ ην πξίζκα. ην Βαζκφ πνπ απνθιίλνπκε απφ απηή ηε ινγηθή, ζα βηψλνπκε δπζαξκνλία θαη αζζέλεηα. Αληίζεηα,
φζν πεξηζζφηεξν δνχκε κε απηή ηελ αξρή, ηφζν πεξηζζφηεξν ζα απνιακβάλνπκε αξκνλία θαη δσηηθφηεηα.
Δλα δεχηεξν βαζηθφ αμίσκα ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη φηη ν απνηειεζκαηηθφηεξνο (νπζηαζηηθά ν κνλαδηθφο) ηξφπνο λα ζεξαπεχζνπκε ηηο αζζέλεηεο είλαη λα εληζρχζνπκε ηνπο κεραληζκνχο άκπλαο ηνπ αζζελνχο.
Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη φια ηα έκβηα ζπζηήκαηαέρνπλ κηα "νξγαλσζηαθή δηαδηθαζία" ε νπνία φηαλ δηαηαξάζζεηαη, νδεγεί ζηελ αξξψζηηα.
ινη καο έρνπκε παξαηεξήζεη φηη θάπνηνη απνιακβάλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ πγείαο
απφ φηη θάπνηνη άιινη. Καζέλαο καο έρεη βηψζεη «νξγαλσζηαθέο δηαηαξαρέο» απφ
ψξα ζε ψξα θαη απφ κέξα ζε κέξα θαη ζπλεζίδνπκε λα απνδίδνπκε απηέο ηηο δηαηαξαρέο ζε άγρνο, δίαηηα, έιιεηςε χπλνπ θ.ηι. Αιιά φπνηα θαη αλ είλαη ε θαηλνκεληθή
«αηηία», ε νπζία είλαη φηη βηψλνπκε αχμεζε ή κείσζε ηεο νξγάλσζεο.
Ο γηαηξφο πνπ βιέπεη νιηζηηθά ηνλ νξγαληζκφ, βνεζά ηνλ "αζζελή" ηνπ λα αλαγλσξίζεη εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δσήο ηνπ πνπ ηείλνπλ λα πξνάγνπλ ηελ πγεία ηνπ,
φπσο θαη εθείλεο πνπ ηελ ππνλνκεχνπλ.
Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα, ηα ζπκπηψκαηα πξέπεη λα εξκελεχνληαη ζαλ πξνζπάζεηεο
ηνπ νξγαληζκνχ λα απηνζεξαπεπζεί ή λα επηζεκάλεη ηνλ θίλδπλν θαη φρη σο δηαηαξαρέο πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα θαηαζηαινχλ.
Μηα πνηθηιία ζεξαπεπηηθψλ έρνπλ επαλεκθαληζηεί: Οκνηνπαζεηηθή, βεινληζκφο, ρεηξνπξαθηηθή, θπζηνζεξαπεία ξεθιεμνινγία, δηάθνξεο ηερληθέο θίλεζεο θαη ζέζεο θαη
άιιεο. Με ηέηνηα πιεζψξα ηερληθψλ, νη αζζελείο κε ρξφληεο παζήζεηο πίζηεςαλ φηη ε
θπζηθή ζεξαπεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζψκαηφο ηνπο ζα κπνξνχζε λα κεγαιψζεη θαη λα
μαλαβξεί ηελ ηζνξξνπία ηεο θαη κάιηζηα ρσξίο ηελ ηνμηθφηεηα ησλ θαξκάθσλ.
Γπζηπρψο, νη κεγάιεο πξνζδνθίεο πνπ έηξεθαλ νη ρξνλίσο πάζρνληεο αζζελείο, ηειηθά δηαςεχζηεθαλ. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο εμαζθάιηδαλ
θάπνην βαζκφ αλαθνχθηζεο, δελ θαίλεηαη λα έθηαλαλ ζε ζεξαπεία ζε κεγαιχηεξν
βαζκφ απφ φηη ε ζπκβαηηθή ηαηξηθή. Οη λέεο πξνζεγγίζεηο ήηαλ αθφκα κεξηθέο ηερληθέο, ρσξίο νπζηαζηηθή επίγλσζε ησλ αηηίσλ ησλ ρξφλησλ παζήζεσλ θαη ρσξίο ζηαζεξέο αξρέο ζηηο νπνίεο λα βαζηζηεί ε ζεξαπεία.

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

274

9.4.2 Ζ ζέζε ηεο νκνηνπαζεηηθήο
Με απηφ ην ζθεπηηθφ, έλαο κηθξφο αξηζκφο εξεπλεηψλ ζηξάθεθε ζηελ κειέηε ηεο
νκνηνπαζεηηθήο φπσο ν Γηψξγνο Βπζνχιθαο.
Αληίζεηα κε ηνλ αφξηζηε κεζνδνινγία πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο δηάθνξεο ηάζεηο ζηελ Ηαηξηθή, ν Γεψξγηνο Βπζνχιθαο εηζάγεη ηελ Οκνηνπαζεηηθή θαη απνδεηθλχεη φηη ε είλαη κηα αιεζηλά ζπζηεκηθή επηζηήκε, πνπ βαζίδεηαη ζε λφκνπο θαη πνπ απνζθνπεί
ζην λα δηεγείξεη ηηο «αληηδξψζεο» δπλάκεηο ηνπ νξγαληζκνχ θαη πεξηγξάθεη ζην βηβιίν ηνπ «Δπηζηήκε ηεο Οκνηνπαζεηηθήο», νινθιεξσκέλα ηηο βαζηθέο αξρέο πάλσ
ζηηο νπνίεο έρεη νηθνδνκεζεί απηή ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ πγεία θαη ζηελ αξξψζηηα θαζψο θαη ζηελ ζεξαπεία.
Ζ Οκνηνπαζεηηθή είλαη έλα νινθιεξσκέλν ζεξαπεπηηθφ ζχζηεκα, πνπ ζεκειηψζεθε
ην 1800 απφ ην Γεξκαλφ γηαηξφ ακνπήι Υάλεκαλ469 θαη ηα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα, καο νδεγνχλ λα ζεσξήζνπκε φηη είλαη ίζσο ην πην νινθιεξσκέλν θαη επηζηεκνληθφ ζεξαπεπηηθφ ζχζηεκα.
ηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο, ην «επηζηεκνληθφ θαηεζηεκέλν» πνιιέο θνξέο αληηηάρζεθε ζε λέεο αλαθαιχςεηο θαη θαζπζηέξεζε έηζη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο, πνπ ζα είρε
βνεζήζεη αθάληαζηα ηελ έξεπλα. ηαλ απηνί νη επηθξηηέο επηθαινχληαλ ηελ επηζηεκνληθή «καξηπξία», δελ έθαλαλ ηίπνηε άιιν παξά λα επηθαινχληαη ηηο αληηιήςεηο πνπ
επηθξαηνχζαλ σο εθείλε ηε ζηηγκή.
Κάζε πξαγκαηηθή αλαθάιπςε φκσο πεξηέρεη πάληνηε έλα ζσξφ λέα ζηνηρεία, πνπ ε
επηζηήκε ζα αλαγλσξίζεη ίζσο πνιχ αξγφηεξα. Κάζε αλαθάιπςε, απφ ηελ ίδηα ηε
θχζε ηεο, πξνεγείηαη ηεο επνρήο ηεο, πνιιέο θνξέο θαηά πνιινχο αηψλεο. Σν ίδην
ζπκβαίλεη θαη κε ηελ Οκνηνπαζεηηθή.
Οη ζέζεηο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο γηα ηηο αζζέλεηεο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο:
1. ηη ζε φιεο ηηο αζζέλεηεο, νμείεο ή ρξφληεο, εθείλν πνπ δηαηαξάζζεηαη, θαη'
αξρήλ, δελ είλαη ην πιηθφ ζψκα, αιιά ε δπλακηθή ηζνξξνπία ηνπ νξγαληζκνχ,
ε νκνηφζηαζε, δειαδή ε δηαδηθαζία απηνξξπζκίζεσο, κε ηελ νπνία θάζε νξγαληζκφο ηείλεη λα δηαηεξήζεη ζηαζεξέο νξηζκέλεο βηνινγηθέο παξακέηξνπο,
ψζηε λα αληηζηαζκίζεη ηηο κεηαβνιέο ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θπξίσο νη νξγαλσζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηα ηξηα επίπεδα, ην ζσκαηηθφ, ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ην λνεηηθφ.
2. ηη νη λνζνγφλνη θαη ζεξαπεπηηθνί παξάγνληεο επηδξνχλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ φρη κφλν θπζηθν-ρεκηθά αιιά θαη θαη κε άιιν ηξφπν πνπ ελδερφκελα
λα είλαη ην κνληέιιν ηεο δνκηθήο ζχδεπμεο. χκθσλα κε απηή ηε δηαπίζησζε,
ε Οκνηνπαζεηηθή πξνζεγγίδεη κε ηε ζεξαπεπηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο φρη κφλν ζην ζψκα, δειαδή ζην ζρήκα (structure) αιιά θαη ζε έλα άιιν πεδίν, ζην
νξγαλσζηαθφ (pattern), ζην δπλακηθφ πεδίν, πνπ βξίζθεηαη πέξα θαη πίζσ απφ
ηα θπζηθά φξγαλα (structure) ηνπ ζψκαηνο.
3. ηη ζηε ζεξαπεία ρξεζηκνπνηνχληαη θάξκαθα, πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
επεξεάδνπλ ην δπλακηθφ απηφ πεδίν, δειαδή ηηο νξγαλσζηαθέο δηαδηθαζίεο.
Ζ ζέζε ηεο Οκνηνπαζεηηθήο είλαη φηη ζε φιεο ηηο αζζέλεηεο, νμείεο ή ρξφληεο, εθείλν
πνπ δηαηαξάζζεηαη, θαη' αξρήλ, δελ είλαη ην πιηθφ ζψκα, αιιά ε δπλακηθή ηζνξξνπία
ηνπ νξγαληζκνχ δειαδή ε δηαδηθαζία απηνξξπζκίζεσο, κε ηελ νπνία θάζε νξγαληζ-
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κφο ηείλεη λα δηαηεξήζεη ζηαζεξέο νξηζκέλεο βηνινγηθέο παξακέηξνπο, ψζηε λα αληηζηαζκίζεη ηηο κεηαβνιέο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Οη ζέζεηο απηέο πνπ πξνθάιεζαλ θαηά θαηξνχο, ζπειιψδεηο ζπδεηήζεηο κέζα ζηνλ
επηζηεκνληθφ ρψξν, κφλν ηειεπηαία, κε ηηο αικαηψδεηο πξνφδνπο ηεο επηζηήκεο, θαη
ηελ επαιήζεπζε πνιιψλ ζέζεσλ ηεο Οκνηνπαζεηηθήο, θαίλεηαη θαηά έλα κέξνο λα
γίλνληαη δεθηέο470.
Καηλνχξγηεο έλλνηεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο αιιά αθφκα δελ
έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζηελ έξεπλα θαη ηηο εθαξκνγέο ζηελ θιαζζηθή ηαηξηθή. Έηζη
φπσο είδακε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ππάξρνπλ έλλνηεο πνπ απνδίδνπλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ βηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ, ησλ νιηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Γειαδή ηα έκβηα ζπζηήκαηα είλαη αλνηθηά ζπζηήκαηα ελεξγεηαθά αιιά νξγαλσζηαθά θιεηζηά471.
Καη νη ηδηφηεηεο ηνπο πεξηγξάθεθαλ γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ βηνιφγν Ludwig von
Bertalanffy , ε εληξνπία ηνπο δελ απμάλεηαη αιιά ειαηηψλεηαη.
Αλαδεηήζεθαλ λέα εξγαιεία γηα ηελ κειέηε ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ. Ζ θπβεξλεηηθή
πξψηεο ηάμεο δελ επαξθνχζε γηα ηελ εξκελεία ησλ βηνινγηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ε έξεπλα νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ηεο θπβεξλεηηθήο δεχηεξεο ηάμεο. Ζ πνιππινθφηεηα
ησλ έκβησλ ζπζηεκάησλ γηα λα κπνξέζεη λα πεξηγξαθεί ρξεηάζηεθε θαη άιια εξγαιεία. Ζ απηνπνίεζε θαη ε γλψζε (autopoiesis and cognition), έδσζαλ κεγάιε ψζεζε
ζηελ θαηαλφεζε ησλ πνιχπινθσλ θαηλφκελσλ.
Γηα ηε κειέηε ινηπφλ ελφο έκβηνπ νξγαληζκνχ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε λέα εξγαιεία.
Ζ αλαγθαηφηεηα αλαδήηεζεο ηνπο φπσο πξνθχπηεη απφ ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα
νδήγεζε ζηελ δηαηχπσζε ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο.
Ο δξφκνο ήηαλ καθξχο θαη δηαζρίζηεθαλ πνιιά επηζηεκνληθά πεδία.
9.4.3 χληνκε ηζηνξία ηεο Οκνηνπαζεηηθήο
Σν 1810, ν Γεξκαλφο γηαηξφο ακνπήι Υάλεκαλ472 θπθινθφξεζε έλα βηβιίν κε ηίηιν
ξγαλνλ ηεο Ηαηξηθήο, πνπ πεξηείρε ηνπο λφκνπο θαη ηηο αξρέο κηαο λέαο ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ, ηελ νπνία νλφκαδε «Οκνηνπαζεηηθή473».
Ζ κέζνδνο απηή, παξά ηελ πνιεκηθή πνπ δέρηεθε, εηδηθά ηα πξψηα ρξφληα, δηαδφζεθε
αλά ηελ πθήιην θαη ζήκεξα εθαξκφδεηαη ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ.
Σν κήλπκα πνπ έθεξε ν Υάλεκαλ κε ην βηβιίν ηνπ απηφ ζηνλ ηαηξηθφ θφζκν ήηαλ, φρη
κφλν γηα ηελ επνρή εθείλε, αιιά αθφκε θαη γηα ηε ζεκεξηλή, άθξσο επαλαζηαηηθφ.
Τπνζηήξηδε θαη πξνζπάζεζε λα απνδείμεη φηη ππάξρνπλ λφκνη ηεο θχζεο πνπ δηέπνπλ
ηελ πξαγκαηηθή ζεξαπεία, φπσο ππάξρνπλ αλάινγνη λφκνη ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη ε
Φπζηθή, ε Υεκεία θαη φιεο νη ζεηηθέο επηζηήκεο. ηη θαλείο δελ κπνξεί λα θέξεη ζε
πέξαο κία πξαγκαηηθή ζεξαπεία αλ δελ γλσξίδεη θαη δελ θαζνδεγείηαη απφ απηνχο ηνπο λφκνπο.
ηη δελ ππάξρνπλ «αζζέλεηεο», αιιά κφλν «αζζελείο».
ηη ε θχζε ησλ αζζελεηψλ είλαη πάληνηε «ελεξγεηαθήο» κνξθήο.

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

276

ηη ηα θάξκαθα, γηα λα επηδξάζνπλ ζε κηα ηέηνηα δηαηαξαρή ελεξγεηαθήο κνξθήο, ζα
πξέπεη επίζεο λα βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε «ελεξγεηαθή».
Σν αλζξψπηλν ζψκα είλαη έλα ελεξγεηαθφ ζχκπιεγκα πνπ παξάγεη φινπο ηνπο ηχπνπο
ησλ γλσζηψλ ελεξγεηψλ -ειεθηξηθή, καγλεηηθή, ζεξκηθή, θηλεηηθή θαη ειεθηξνκαγλεηηθή- νη νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα αληρλεπζνχλ εχθνια απφ απιέο ζπζθεπέο .
Ζ δηαλνεηηθή «δχλακε- κνηάδεη λα είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα κε ηδηαίηεξε ζπρλφηεηα δφλεζεο, πνπ πεγάδεη απφ έλα λνεηηθφ θέληξν, κηα «λνεηηθή γελλήηξηα», θαη
είλαη δπλαηφλ λα κεηαδίδεηαη απφ ελεξγεηαθά ζσκαηίδηα (ην ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα θαηαγξάθεη ηελ ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα ππφ κνξθή δηαθφξσλ θπκάησλ αλάινγα κε ηελ λνεηηθή δξαζηεξηφηεηα ή ηνλ χπλν ηνπ αηφκνπ). ηαλ ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλεο πξνυπνζέζεηο, κηα ηέηνηα εθπνκπή κπνξεί λα γίλεηαη αληηθείκελν ιήςεο απφ
άιιεο παξφκνηεο «λνεηηθέο ζπζθεπέο», ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ηνπ ιφγνπ. Πνιινί απφ
εκάο δνχκε ζε κηα ζπλερή ξνή ζθέςεσλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ πνπ βξηζθφκαζηε ζε εγξήγνξζε πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ κηα παξφκνηα ζπλερή παξαγσγή λνεηηθψλ πξνηχπσλ. Σν γεγνλφο φηη απηφ ην είδνο ελέξγεηαο δελ έρεη αθφκε κεηξεζεί ή
πξνζδηνξηζηεί κε ηα αθαδεκατθά πξφηππα δελ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη. Πψο είλαη
ινηπφλ δπλαηφλ λα αγλννχκε κηα ηφζν ζεκαληηθή πιεπξά ηνπ εαπηνχ καο, πνιχ πεξηζζφηεξν κάιηζηα φηαλ απηφ ην επίπεδν ηεο χπαξμήο καο παίδεη έλαλ ηφζν ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο καο ή ζηε δεκηνπξγία ηεο αξξψζηηαο;
ηελ ηαηξηθή ζήκεξα έρεη παξαθάκθζεί νιφηεια απηή ηε ζεκαληηθή πιεπξά ζηελ
έξεπλά ηεο. ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ ησλ «λέσλ» θαξκάθσλ, ζπάληα γίλεηαη δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπο ζηνλ αλζξψπηλν λνπ.
Με ιίγα ιφγηα, ν νξγαληζκφο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγεί ζχλζεηα ελεξγεηαθά
πεδία ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνπο εζσηεξηθνχο ηνπ θψδηθεο (DNΑ, RNΑ, γνλίδηα, ρξσκνζψκαηα θ.ιπ.) δηακέζνπ ηεο θιεξνλνκηθήο πξνδηάζεζεο θαη ησλ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ. Ο νξγαληζκφο αληηδξά ζε θάζε αζζέλεηα κε
έλαλ πνιχ εμαηνκηθεπκέλν ηξφπν θαη γη' απηφ ην ιφγν καδηθέο ζεξαπείεο ζπλήζσο
απνγνεηεχνπλ θαη ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπο θαη ηνπο αξξψζηνπο, επεηδή ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ είλαη επηθαλεηαθά, πξφζθαηξα θαη, πνιιέο θνξέο, επηβιαβή, εηδηθά
γηα ηνπο επαίζζεηνπο νξγαληζκνχο, πνπ δελ δηαζέηνπλ έλαλ εχξσζην ακπληηθφ κεραληζκφ474.
Δπίζεο, φηη ην θάξκαθν πνπ ρξεηάδεηαη έλαο άξξσζηνο ζε κηα νξηζκέλε θάζε ηεο
αξξψζηηαο ηνπ είλαη έλα θαη κφλν θαη, αλ απηφ δελ βξεζεί, ν άξξσζηνο δελ ζεξαπεχεηαη, αιιά απιψο αλαθνπθίδεηαη πξνζσξηλά. ηη είλαη αδηαλφεην λα ρνξεγνχκε δηαθνξεηηθά θάξκαθα γηα δηαθνξεηηθέο λνζνφγηθέο νληφηεηεο ζην ίδην άηνκν, ηελ ίδηα
ζηηγκή. Απηή είλαη ε βαζηθή αξρή ηεο θιαζηθήο Οκνηνπαζεηηθήο.
Γπζηπρψο ζηηο εκέξεο καο εκθαλίζηεθε έλα κεγάιν πνζνζηφ «παξακνξθψζεσλ»,
πνπ ππεηζέξρνληαη ρξφλν κε ην ρξφλν ζην θχξην ζψκα ηεο νκνηνπαζεηηθήο γλψζεο.
Απηέο δελ είλαη απνηέιεζκα έξεπλαο θαη ζθιεξήο δνπιεηάο, αιιά νθείινληαη ζηε
"θαληαζία» θαη ζηα «νξάκαηα» νξηζκέλσλ «κνληέξλσλ δαζθάισλ» ηεο Οκνηνπαζεηηθήο.475;».
Ο ακνπήι Υάλεκαλ, Γεξκαλφο γηαηξφο εμέθξαζε ηηο ηφζν πξννδεπηηθέο ηδέεο ζε κηα
επνρή φπνπ ηα θχξηα κέζα ζεξαπείαο ήηαλ νη αθαηκάμεηο, ηα θαζαξηηθά, νη ππνθιπζκνί θ.ι.π.;
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Σν 1784 δεκνζίεπζε ην πξψην πξσηφηππν ηαηξηθφ ζχγγξακκά ηνπ: Δπί ηεο Θεξαπείαο ησλ Υξνλίσλ Απνζηεκάησλ θαη ην 1789 αθνινχζεζαλ νη Οδεγίεο πξνο ηνπο Υεηξνπξγνχο γηα ηε Θεξαπεία ησλ Αθξνδηζίσλ Ννζεκάησλ. Καη νη δχν εξγαζίεο ηνπ έγηλαλ δεθηέο κε επκελέζηαηα ζρφιηα. Σν 1791 εμειέγε κέινο ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ ηεο Μαγεληίαο. Γηα ην ζχλνιν ησλ επηζηεκνληθψλ ηνπ κειεηψλ θαη εξγαζηψλ
θέξδηζε επαίλνπο θαη αλαγλψξηζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, ψζπνπ παξνπζίαζε ηε
λέα ζεσξία ηνπ, κε ηελ νπνία αλέηξεςε ηα θαζηεξσκέλα.
9.4.4 Ζ επηλφεζε ηνπ πξψηνπ ζεξαπεπηηθνχ λφκνπ
Ο Υάλεκαλ αξρίδεη λα δηαβιέπεη ηηο αδπλακίεο ηεο Ηαηξηθήο. χληνκα, ην πςειφ αίζζεκα επζχλεο πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη ηνπ ππαγνξεχεη λα εγθαηαιείςεη ηελ εθαξκνγή
ηεο ηφηε θιαζηθήο Ηαηξηθήο, κέρξη λα αλαθαιχςεη θάπνηα θαιχηεξε κέζνδν θαη αλαιψλεη ηε δσή ηνπ ζθπκκέλνο πάλσ ζε ηαηξηθά βηβιία, πνπ απιψο ηα κεηαθξάδεη. ην
δηάζηεκα πνπ κεηαθξάδεη απφ ηα αγγιηθά ηε Materia Medica (Φαξκαθνινγία) ηνπ
Cullen476 γελληέηαη νπζηαζηηθά ην ζχζηεκα πνπ αξγφηεξα ζα νλνκάζεη «Οκνηνπαζεηηθή».
Ο Cullen, θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Λνλδίλνπ, ζην βηβιίν ηνπ απηφ είρε αθηεξψζεη πεξίπνπ 20 ζειίδεο γηα ην θάξκαθν Cortex Peruvianis (China Offηcinalis), αλαπηχζζνληαο ηηο ζεξαπεπηηθέο ελδείμεηο ηνπ ζηνπο δηαιείπνληεο ππξεηνχο.
Ο
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εμεγνχζε ν Cullen ηε δξάζε ηνπ θαξκάθνπ απηνχ δελ ηθαλνπνηνχζε ην εξεπλεηηθφ κπαιφ ηνπ Υάλεκαλ. Απνθαζίδεη λα πάξεη ν ίδηνο ην θάξκαθν γηα
λα παξαηεξήζεη ηηο αληηδξάζεηο ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ. Καη λα πψο πεξηγξάθεη ηα απνηειέζκαηα:
«Πήξα, γηα πεηξακαηηζκφ, δχν θνξέο ηελ εκέξα 4 δξάκηα Cortex Peruvianis (China
Officinalis). Σα πφδηα κνπ, ηα αθξνδάθηπια θ.ιπ. ζηελ αξρή πάγσζαλ. Άξρηζα λα
αηζζάλνκαη απνραχλσζε θαη ππλειία, έπεηηα άξρηζε ηαρππαικία θαη ν παικφο έγηλε
έληνλνο θαη βξαρχο. Αθφξεηε αλεζπρία, ηξεκνχια (ρσξίο ξίγε φκσο), θφπσζε ζε
φια ηα άθξα, θεθαιαιγία, εξχζεκα ζην πξφζσπν, δίςα θαη γεληθά φια εθείλα ηα
ζπκπηψκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ, ζπλήζσο, ηνλ δηαιείπνληα ππξεηφ εκθαλίζηεθαλ ην
έλα κεηά ην άιιν, ρσξίο φκσο ην ραξαθηεξηζηηθφ ξίγνο». Με ιίγα ιφγηα, φια απηά ηα
ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζπλήζσο θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε απνραχλσζε, ε αθακςία ησλ άθξσλ θαη πξνπάλησλ απηφ ην ελνριεηηθφ κνχδηαζκα, πνπ θαίλεηαη λα έρεη ηε βάζε ηνπ ζην πεξηφζηεν θαη πνπ ην αηζζάλεηαη θαλείο ζε νιφθιεξν
ην ζψκα, φια απηά ινηπφλ εκθαλίδνληαλ θαη μαλαεκθαλίδνληαλ θάζε θνξά πνπ έπαηξλα ην θάξκαθν - ζε θακία άιιε πεξίπησζε. ηαλ έπαςα λα ην παίξλσ, ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο κνπ ήηαλ πάιη φπσο θαη πξηλ477».
Απφ ην πείξακα απηφ πνπ έθαλε πάλσ ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ, ν Υάλεκαλ αληηιακβάλεηαη πψο δξνπλ ηα θάξκαθα.
πλεπψο, ζθέθηεηαη, ν ιφγνο πνπ ην Cortex Peruvianis (China Officinalis) ζεξαπεχεη
ηνπο δηαιείπνληεο ππξεηνχο είλαη απηή αθξηβψο ε ηθαλφηεηα πνπ έρεη λα πξνθαιεί
παξφκνηα ζπκπηψκαηα ζε πγηείο νξγαληζκνχο.
πγθεληξψλεη ακέζσο γχξσ ηνπ λένπο ζπλαδέιθνπο θαη αξρίδνπλ λα πεηξακαηίδνληαη
ζηνπο δηθνχο ηνπο νξγαληζκνχο κε δηάθνξα θάξκαθα.
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Πεηξακαηίδνληαη ζπλερψο επί έμη ρξφληα. πγθεληξψλνπλ κε ζρνιαζηηθή αθξίβεηα
φια ηα ζπκπηψκαηα πνπ πξνθαιεί ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο θαζέλα απφ ηα θάξκαθα πνπ
παίξλνπλ θαη ηα θαηαγξάθνπλ κε θάζε ιεπηνκέξεηα.
Πέξα απφ ηελ εξγαζία απηή, ν κεγάινο απηφο κειεηεηήο, κε ηελ άλεζε πνπ έρεη ζηηο
μέλεο γιψζζεο -γλσξίδεη ιαηηληθά, ειιεληθά, αξαβηθά, αγγιηθά θαη γαιιηθά-, έξρεηαη
ζε επαθή κε κηα ηεξάζηηα παγθφζκηα βηβιηνγξαθία ζηνλ ηνκέα ηεο Θεξαπεπηηθήο θαη
αξρίδεη λα ζπγθεληξψλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχζαλ ηελ ηνμηθνινγία ηεο επνρήο θαη πνπ δελ ήηαλ ηίπνηε άιιν παξά πεξηγξαθέο ηπραίσλ δειεηεξηάζεσλ απφ δηάθνξεο νπζίεο.
Έηζη ζρεκαηίδεη ηελ πξψηε νγθψδε Materia Medica (Φαξκαθνινγία), ζηελ νπνία γηα
πξψηε θνξά ζηελ Ηζηνξία ηεο Ηαηξηθήο είλαη θαηαγεγξακκέλα φια ηα ζπκπηψκαηα
(ςπρηθά θαη ζσκαηηθά) πνπ πξνθαιεί θάζε έλα απφ ηα θάξκαθα απηά ζηνλ πγηή νξγαληζκφ.
ηηο λνζεξέο απηέο θαηαζηάζεηο, πνπ έρνπλ πξνθιεζεί πεηξακαηηθψο, ν Υάλεκαλ θαη
νη ζηελνί ζπλεξγάηεο ηνπ αλαγλσξίδνπλ φιεο ηηο εηθφλεο ηππηθψλ αζζελεηψλ, πνπ σο
εθείλε ηε ζηηγκή κάηαηα πξνζπαζνχζαλ λα ζεξαπεχζνπλ! (Σελ πεηξακαηηθή απηή εξγαζία φπνπ θαηέγξαςαλ ηε δξάζε ησλ δηαθφξσλ νπζηψλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ
ηελ νλνκάδνπλ «απφδεημε» (proving) ηνπ θαξκάθνπ.
Ο Υάλεκαλ, ζηελ 21ε παξάγξαθν ηνπ Οξγάλνπ, γξάθεη478: «Γλσξίδνπκε φηη ε ζεξαπεπηηθή θχζε ησλ θαξκάθσλ δελ είλαη αλαγλσξίζηκε παξά κφλν σο πξνο ηελ ηδηφηεηα ηνπο λα πξνθαινχλ ηξνπνπνηήζεηο ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ νξγαληζκνχ.
Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο φηαλ ηα θάξκαθα κεηαηξέπνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο πγηψλ αηφκσλ πξνθαιψληαο ζεηξά δηαθφξσλ λνζεξψλ ζπκπησκάησλ. Απφ ην παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη, φηαλ ην θάξκαθν δξα σο ίακα, θέξλεη ζην πξνζθήλην ηε ζεξαπεπηηθή ηνπ ηδηφηεηα, ηξνπνπνηψληαο ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο, πξνθαιψληαο ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα. Θεσξνχκε επνκέλσο σο απφδεημε ηεο ζεξαπεπηηθήο ηνπο αμίαο
κφλν ηα λνζεξά θαηλφκελα πνπ είλαη ζε ζέζε λα πξνθαιέζνπλ ζε έλαλ πγηή νξγαληζκφ. Απηφο είλαη ινηπφλ ν ηξφπνο γηα λα βξνχκε ηε γελεζηνπξγφ δχλακε ηεο λνζεξφηεηαο πνπ θξχβεη ην θάζε θάξκαθν, πνπ ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα θαη ηελ ηδηφηεηα ηεο
ζεξαπεπηηθήο δχλακεο πνπ θξχβεη ην θαζέλα απφ απηά μερσξηζηά».
Ζ ζπκβαηηθή Ηαηξηθή ρξεζηκνπνηεί θαη απηή ηηο «απνδείμεηο» ησλ θαξκάθσλ, κε κία
φκσο κεγάιε δηαθνξά, φηη πεηξακαηίδεηαη ζε δψα. ρεηηθά κε απηφ, ν Ακεξηθαλφο
γηαηξφο R. Del Mas γξάθεη:
«Αθνχ ηα δψα, κηθξά ή κεγάια, δελ έρνπλ ην ράξηζκα ηνπ ιφγνπ θαη δελ είλαη πξνηθηζκέλα κε ηνλ αλζξψπηλν λνπ, πψο ηφηε κπνξεί κηα γάηα, έλαο ζθχινο, έλα πνληίθη,
έλα ηλδηθφ ρνηξίδην, έλαο αξνπξαίνο ή έλαο γάηδαξνο, θάησ απφ ηε δξάζε νπνηνπδήπνηε θαξκάθνπ, λα παξνπζηάζεη απηά πνπ θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο ζα ζπκβνχλ
ζηνλ άλζξσπν;»
Θα πξέπεη ινηπφλ λα αθήζνπκε ηνλ άλζξσπν λα κηιήζεη αληί ην πεηξακαηφδσν. Γελ
ππάξρεη νχηε ε επηζηεκνληθή ζθέςε, πνπ ζα επηηξέςεη ζε φιν ηνλ ηαηξηθφ θφζκν λα
θαηαιάβεη φηη πξέπεη λα δξάζνπκε πεηξακαηηθά ζην ίδην βηνινγηθφ πεδίν πνπ καο θαινχλ λα δξάζνπκε ζεξαπεπηηθά479;»
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Ήδε ζηνλ Υάλεκαλ αξρίδεη λα εδξαηψλεηαη ε πεπνίζεζε φηη ππάξρεη θάπνηνο ζεξαπεπηηθφο λφκνο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν γίλεηαη κηα ζεξαπεία θαη πνπ ηνλ εθθξάδεη ε
θξάζε «Similia Similibus Curentur», δειαδή «ηα φκνηα ζεξαπεχνληαη κε ηα φκνηα».
Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ πνπ δηελεξγεί πεηξακαηηζκνχο, αξρίδεη πάιη λα αζθεί ηελ Ηαηξηθή, αιιά απηή ηε θνξά κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ θαξκάθνπ.
«Γηα θάζε αζζελή, πνπ ηνπ θαηαγξάθεη κε ιεπηνκέξεηα φια ηα ζπκπηψκαηα (ςπρηθά
θαη ζσκαηηθά). Ζ ιήςε ηνπ νκνηνπαζεηηθνχ ηζηνξηθνχ είλαη ε κηζή δνπιεηά πνπ έρεη
λα θάλεη ν γηαηξφο κέρξη λα θηάζεη ζηε ζεξαπεία ηνπ αξξψζηνπ. Δίλαη φκσο ε πην
βαζηθή, γηαηί θαζνξίδεη ην αλ ζα κπνξέζνπκε λα επηηχρνπκε ζεξαπεία ή φρη. Δάλ ε
ιήςε ηεο πεξίπησζεο είλαη πιήξεο θαη δίλεη δσληαλή εηθφλα ηνπ αζζελνχο, φρη κφλν
ζα ππαγνξεχζεη ζην γηαηξφ ην ζσζηφ θάξκαθν, αιιά ζα ηνλ βνεζήζεη επίζεο λα δεη
ζηελ πξάμε πξάγκαηα πνπ έρεη κάζεη ζηε ζεσξία θαη έρνπλ ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο, πφηε θαη γηαηί εκθαλίδεηαη ε αζζέλεηα
Κ.ιπ. Οη επαλεηιεκκέλεο θαη ζσζηέο παξαηεξήζεηο απηνχ ηνπ είδνπο είλαη πνπ ζα
βνεζήζνπλ ηειηθά ην γηαηξφ λα γλσξίζεη ηη ζπκβαίλεη ζε θάζε άξξσζην480».
Έηζη πξνζπαζεί λα βξεη θαη λα ρνξεγήζεη εθείλν ην θάξκαθν πνπ πξψηα έρεη «απνδείμεη», κε πεηξακαηηζκφ πάλσ ζην δηθφ ηνπ νξγαληζκφ θαη ζηνλ νξγαληζκφ ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, φηη πξνθαιεί ζπκπηψκαηα πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε νκνηφηεηα κε ηα
ζπκπηψκαηα ηνπ αξξψζηνπ. Καη ακέζσο βιέπεη ην απνηέιεζκα: ν έλαο κεηά ηνλ άιιν νη αζζελείο ζεξαπεχνληαη γξήγνξα θαη ξηδηθά.
Σηο ζθέςεηο ηνπ πάλσ ζε απηφ ηηο δηαηππψλεη ζηελ παξάγξαθν 19 ηνπ Οξγάλνπ ηνπ,
πνπ είλαη έλα βηβιίν, πνπ πεξηέρεη 292 παξαγξάθνπο ή αθνξηζκνχο θαη φπνπ εθζέηεη
ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο
«Αθνχ ινηπφλ νη αζζέλεηεο δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά κεηαβνιέο ζηελ θαηάζηαζε
ηεο πγείαο ησλ αηφκσλ, νη νπνίεο εθδειψλνληαη κε λνζεξά ζπκπηψκαηα, θαη αθνχ ε
ζεξαπεία δελ κπνξεί λα ζεκαίλεη ηίπνηε άιιν παξά κφλν ηελ επαλαθνξά ηνπ άξξσζηνπ νξγαληζκνχ ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε ηεο πγείαο, είλαη θαλεξφ φηη ηα θάξκαθα δελ ζα κπνξνχζαλ λα ζεξαπεχζνπλ αλ δελ είραλ ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαβάιινπλ
ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ αηφκσλ. Καη πξαγκαηηθά, ε ζεξαπεπηηθή ηνπο δχλακε
νθείιεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε απηφ».
Ήδε ν Υάλεκαλ μεθαζαξίδεη κέζα ηνπ θαη δηαηππψλεη ηνλ πξψην λφκν ηεο λέαο απηήο
Θεξαπεπηηθήο.
Αιιά δελ θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεη φηη είλαη ν πξψηνο πνπ αλαθάιπςε απηφ ην λφκν.
Ο ίδηνο αλαθέξεη άιινπο παιαηνηέξνπο ηνπ πνπ ηνλ δηαηχπσζαλ θαη πξψην ηνλ Ηππνθξάηε ζην βηβιίν ηνπ Πεξί ηφπσλ ησλ θαη' αλζξσπνλ481, φπνπ γξάθεη « ... δηα ηα
φκνηα λφζνο γίγλεηαη θαη δηα ηα φκνηα πξνζθεξφκελα εθ λνζεπφλησλ χγαίλνληαη».
Δπίζεο, πνιινχο κεηά ηνλ Ηππνθξάηε, φπσο, Π.ρ., ηνλ Boulduc,
πνπ αλαγλσξίδεη φηη ε ηθαλφηεηα ηνπ ξαβεληίνπ λα ζηακαηά ηε δηάξξνηα νθείιεηαη
ζην γεγνλφο φηη κπνξεί λα ηελ πξνθαιέζεη.
Έπεηηα ηνλ Detharding, πνπ αλαθέξεη φηη ην εθρχιηζκα θχιισλ ζέλλαο εμαθαλίδεη
ηνλ θσιηθφ ησλ εληέξσλ αθξηβψο επεηδή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνθαιεί αλάινγα
ζπκπηψκαηα.
Ο Stahl, έλαο Γαλφο ζηξαηησηηθφο γηαηξφο, είρε ήδε δηαηππψζεη κε κεγάιε ζαθήλεηα
ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ πάλσ ζην ζέκα φηαλ έγξαθε: «Ο θαλφλαο πνπ αθνινπζεί ε Ηαηξη-
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θή, λα ζεξαπεχεη κε θάξκαθα πνπ πξνθαινχλ αληίζεηα ζπκπηψκαηα (Contraria Contrariis Curentur), είλαη πέξα γηα πέξα ιαζεκέλνο. Αληίζεηα», ιέεη, «είκαη πεπεηζκέλνο
φηη ε αξξψζηηα εμαθαλίδεηαη θαη γηαηξεχεηαη κε θάξκαθα πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ κηα παξφκνηα δηαηαξαρή (Similia Similibus Curentur).
Δίλαη γεγνλφο φηη θαη πνιινί άιινη αλαγλψξηζαλ απηφ ην λφκν πνπ δηέπεη ηε Θεξαπεπηηθή, θαλέλαο φκσο δελ ζπζηεκαηνπνίεζε, νχηε θαηέηαμε ή κειέηεζε ζε βάζνο ην
ζέκα. Καλέλαο δελ ην εξεχλεζε ηφζν εθηεηακέλα, ψζηε λα θηάζεη ζε έλα νινθιεξσκέλν θαη απηνηειέο ζεξαπεπηηθφ ζχζηεκα. Καη λα πψο πξνρψξεζε ν Υάλεκαλ ζηελ
έξεπλα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ απνθξπζηάιισζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
9.4.5 Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ θαξκάθσλ
Έρνληαο ήδε «απνδείμεη» κεγάιν αξηζκφ θαξκάθσλ, ρνξεγνχζε ζηα λέα πεξηζηαηηθά
πνπ αληηκεηψπηδε ην θαηάιιειν θάξκαθν ζχκθσλα κε ην βαζηθφ λφκν ηεο Οκνηνπαζεηηθήο (Similia Similibus Curentur), αξρηθά ζε δφζεηο κε ηε γλσζηή σο ηφηε πνζνινγία. Παξαηήξεζε φκσο φηη, αλ θαη ε ζεξαπεία είρε επηηεπρζεί, ηα ζπκπηψκαηα ηεο
αξξψζηηαο, ζην κεηαμχ, παξνπζίαδαλ πξνζσξηλή επηδείλσζε θαη κάιηζηα ζε ηέηνην
βαζκφ πνπ λα γίλεηαη πξνβιεκαηηθή ε επαλάιεςε ηφζν κεγάισλ δφζεσλ.
Απηφ φκσο ήηαλ αλακελφκελν, αθνχ ην θάξκαθν είρε ηε δπλαηφηεηα λα πξνθαιεί
παξφκνηα ζπκπηψκαηα κε εθείλα απφ ηα νπνία ππέθεξε ν αζζελήο.
Απνθάζηζε ηφηε λα ρνξεγεί θάξκαθα ειαηηψλνληαο δηαδνρηθά ηηο δφζεηο, ζχκθσλα
κε κηα πξνθαζνξηζκέλε θιίκαθα, θαη λα παξαηεξεί ηα απνηειέζκαηα ηεο λέαο πνζνινγίαο.
Έηζη, ειάηησζε ηε δφζε, ηελ πξψηε θνξά, ζην 1/10 ηεο αξρηθήο θαη παξαηήξεζε ακέζσο φηη πάιη εξρφηαλ ε ζεξαπεία, ελψ ε πξνζσξηλή επηδείλσζε ήηαλ επηφηεξε, αλ
θαη φρη αθφκε αλεθηή.
Σφηε, ππνβάιινληαο απηή ηε δηάιπζε ζε λέα δεθαηηαία αξαίσζε θαη ζπλερψο ιηγνζηεχνληάο ηελ, παξαηήξεζε φηη, κεηά απφ έλαλ νξηζκέλν βαζκφ αξαίσζεο, ε δηάιπζε
έπαπε πηα λα επελεξγεί.
Δδψ αθξηβψο έγθεηηαη ε δηνξαηηθή ηθαλφηεηα θαη ε επηζηεκνληθή ελάξγεηα απηνχ ηνπ
πξνηθηζκέλνπ εξεπλεηή, γηαηί κφλν έηζη κπνξνχκε λα εμεγήζνπκε πψο ν Υάλεκαλ
ζθέθηεθε έλαλ ηφζν απιφ ηξφπν δηεξγαζίαο ησλ θαξκάθσλ -ζαλ απηφλ πνπ ζα αλαθέξνπκε πην θάησ- ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εθκεδέληζε ηεο ηνμηθήο δξάζεο ηνπ θαξκάθνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ε ζεξαπεπηηθή ηνπ δξάζε λα απμάλεηαη απεξηφξηζηα.
πγθεθξηκέλα, ζθέθηεθε, αληί λα δηαιχεη απιψο ηα θάξκαθα θαη λα ηα πεξλά απφ ηε
κία δηάιπζε ζηελ άιιε, λα ππνβάιιεη ηαπηφρξνλα ηηο δηαιχζεηο απηέο ζε κηα ζεηξά
ηζρπξφηαησλ δνλήζεσλ, έηζη πνπ, φπσο αλαθέξεη ν ίδηνο ζηελ παξάγξαθν 128 ηνπ
Οξγάλνπ ηνπ:
« ... κε απηή ηελ απιή δηεξγαζία, απξνζπέιαζηεο ηδηφηεηεο ζηα αθαηέξγαζηα θάξκαθα αλαπηχζζνληαη θαη ελεξγνπνηνχληαη ζε έλαλ απίζηεπην βαζκφ».
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«ινη γλσξίδνπκε ηηο επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ έρεη γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο ην
λα πιεξνθνξεζνχλ ή λα γλσξίδνπλ πξάγκαηα πνπ ππάξρνπλ θιεηζκέλα κέζα ηνπο,
ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ή ζηε λνεηηθή ηνπο ζθαίξα, αιιά πνπ βξίζθνληαη ζηηο «γθξίδεο»
ή ζηηο ζπγθερπκέλεο πεξηνρέο ηνπ ππνζπλεηδήηνπ. Ζ φιε ηδέα ηεο ςπρνζεξαπείαο
ζηεξίδεηαη ζε απηή ηε γλψζε. χκθσλα κε ηελ ίδηα ινγηθή, έλα θπηφ ή έλα νξπθηφ
πνπ πξννξίδεηαη γηα θάπνηα ζεξαπεία πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δίλεη απηή ηελ
πνιχ αλαγθαία πιεξνθνξία, ψζηε λα σθειήζεη πξαγκαηηθά ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Σε ζηηγκή πνπ ην εξέζηζκα (ην νπνίν πξέπεη λα λνείηαη σο ιεπηφ ελεξγεηαθφ θνξηίν) μεπεξλά έλα θξίζηκν επίπεδν κέζα ζηνλ νξγαληζκφ (δειαδή ηελ ηθαλφηεηά ηνπ
λα αληεπεμέιζεη ζε απηφ απηφκαηα), εθδειψλεηαη κηα αιιαγή, θαηά ηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα είηε θάπνηα απηνξξχζκηζε είηε θάπνηα δηαηαξαρή. Ζ ελεξγεηαθή απηή αιιαγή είλαη παξφκνηα ζηε θχζε ηεο κε έλα «θβαληηθφ άικα», πνπ πξνθαιείηαη απφ λέα
αλαδηάξζξσζε ησλ ελεξγεηαθψλ δνκψλ. Με ηνλ φξν «θβαληηθφ άικα» ελλννχκε φηη ν
νξγαληζκφο, ζε θιάζκαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, κεηαβάιιεη ην επίπεδν πγείαο ηνπ. Απηή ε ελεξγεηαθή αιιαγή ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε κηαο αλνδηθήο εμειηθηηθήο ή εθθπιηζηηθήο δηαδηθαζίαο. Σν άικα απηφ είλαη αλαγθαίν γηα λα κπνξέζεη ν νξγαληζκφο λα
αληεπεμέιζεη ζηε λέα θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ έλα ερζξηθφ ή νηθείν εξέζηζκα, ηα ερζξηθά εξεζίζκαηα ζπγθαηαιέγνληαη ηα βαθηεξίδηα, νη ηνί, ε ςπρηθή
έληαζε θ.ιπ., θαζψο θαη νη ρεκηθέο νπζίεο.
Ο αλζξψπηλνο νξγαληζκφο, φηαλ βξεζεί αληηκέησπνο κε έλα θάξκαθν, πξνζπαζεί αξρηθά λα εμαιείςεη ηηο ηνμηθέο ελέξγεηεο ηνπ θαξκάθνπ θαη λα επαλαθέξεη ηελ ηάμε.
Χζηφζν, φηαλ εθηίζεηαη ζε κία ζπρλά επαλαιακβαλφκελε θαξκαθεπηηθή επίζεζε, ηα
πξάγκαηα παίξλνπλ κία δηαθνξεηηθή ηξνπή, Χο έλα πξψην παξάδεηγκα ζα ήηαλ δπλαηφλ λα αλαθεξζνχλ νη πεξηπηψζεηο ηνπ AIDS. Οη αζζελείο κε AIDS επηδεηθλχνπλ
ζπρλά έλα ηζηνξηθφ πνιιαπιψλ εθζέζεσλ ζε αληηβηνηηθά γηα ηε ζεξαπεία ζεμνπαιηθά
κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ, πξηλ αθφκε εθδεισζεί ε θαηάζηαζε ηνπ AΗDS, Απηά ηα
αληηβηνηηθά, πνπ απφ ηε θχζε ηνπο έρνπλ νιέζξηεο επηπηψζεηο, πξνθαινχλ εληάζεηο
(ζηξεο) πνπ ππνλνκεχνπλ ηελ ακπληηθή δξάζε ηνπ μεληζηή απέλαληη ζηνλ ηφ ηνπ
AIDS, πλεπψο, ε άκπλα ηνπ μεληζηή ππνρσξεί κε έλα «θβαληηθφ άικα» θαη φινο ν
νξγαληζκφο βξίζθεηαη μαθληθά ζε έλα πνιχ πην ρακειφ επίπεδν πγείαο482».
Οη ηδηφηεηεο πνπ αλαθέξεη δελ είλαη άιιεο απφ ηηο ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ θαξκάθσλ.
«Γηα λα έρνπκε ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα δηαξθέζνπλ, είλαη απαξαίηεην λα
απμήζνπκε ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζεξαπεπηηθνχ παξάγνληα
ή, κε άιια ιφγηα, πξέπεη λα ειεπζεξψζνπκε ηελ ελέξγεηα πνπ πεξηέρεηαη κέζα ζηελ
νπζία, κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα κπνξεί (ε νπζία) πην εχθνια λα επηδξάζεη ζην δπλακηθφ επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ. ε απηφ ην ζεκείν ν Υάλεκαλ έδσζε ηε δεχηεξε εκπλεπζκέλε πξνζθνξά ηνπ ζηελ Ηαηξηθή, εηζάγνληαο ηελ ηερληθή ηεο δπλακνπνίεζεο.
Αθφκε θαη ζήκεξα δελ μέξνπκε πψο αθξηβψο έθηαζε ν Υάλεκαλ ζηελ ηερληθή απηή,
αλ πξνήιζε απφ ηελ πξνεγνχκελε ελαζρφιεζή ηνπ κε ηε Υεκεία ή απφ θαζαξά ηπραία έκπλεπζε, Σν γεγνλφο είλαη φηη βξήθε έλαλ πνιχ απιφ ηξφπν λα αλαζχξεη ηε ζεξαπεπηηθή ελέξγεηα κέζα απφ ηελ νπζία, ρσξίο λα αιιάδεη ε δνλεηηθή ηεο ζπρλφηεηα.
Έηζη, ην απνηέιεζκα, πνπ είλαη ην «νκνηνπαζεηηθφ θάξκαθν», είλαη κηα κνξθή εληζρπκέλεο ελέξγεηαο, ε νπνία κπνξεί αθφκε, παξά ηε λέα κνξθή ηεο, λα ρνξεγεζεί
ζχκθσλα κε ηε βαζηθή αξρή ηνπ ζπληνληζκνχ ηνπ «Νφκνπ ησλ Οκνίσλ», αιιά ηψξα
κε κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα λα επεξεάζεη ην δπλακηθφ επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ θαη γη'
απηφ επηηπγράλεη ζε νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ ζεξαπεία επί καθξφλ.
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Ζ πξψηε κεγάιε αλαθάιπςε ηνπ Υάλεκαλ ήηαλ λα γίλεηαη ε απφδεημε ησλ νπζηψλ
ζε εζεινληέο πγηείο αλζξψπνπο, έηζη ψζηε λα έρνπκε κηα πιήξε πεξηγξαθή ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ηεο νπζίαο. Γπζηπρψο, φκσο, νη πεξηζζφηεξεο δπλεηηθά ρξήζηκεο νπζίεο είλαη πνιχ ηνμηθέο βηνινγηθά, φπσο ην αξζεληθφ, ν πδξάξγπξνο, ε Belladona, ηα
δειεηήξηα ησλ θηδηψλ θ.ιπ, Μέρξη ηφηε ππήξραλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο απφ ηπραίεο
δειεηεξηάζεηο, αιιά δελ ήηαλ ηφζν ιεπηνκεξείο φζν ηηο ήζειε ν Υάλεκαλ γηα ηελ νκνηνπαζεηηθή ζπληαγνγξαθία, Ζ αλαθάιπςή ηνπ νθείιεηαη ζηε θνβεξή πξνζπάζεηα
γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ. ηελ αξρή δνθίκαζε απιψο λα δηαιχζεη ηηο
νπζίεο, Απηφ θπζηθά είρε σο απνηέιεζκα λα κεηψζεη ηελ ηνμηθφηεηα ησλ νπζηψλ, αιιά ζπγρξφλσο κείσλε αλάινγα θαη ην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα, Σφηε, κε θάπνην ηξφπν πνπ δελ μέξνπκε, έθηαζε ζηελ ηερληθή λα πξνζζέηεη θηλεηηθή ελέξγεηα ζηα δηαιχκαηα κε ην «ηξάληαγκα» ή ηε «δφλεζε». Απηφ ην ζπλδπαζκφ δφλεζεο θαη δηαδνρηθήο
αξαίσζεο ν Υάλεκαλ ηνλ νλφκαζε «δπλακνπνίεζε». Ζ αθξηβήο παξαηήξεζε ήηαλ
φηη, φζν πεξηζζφηεξν ε νπζία ζείεηαη (δνλείηαη) θαη αξαηψλεηαη, ηφζν κεγαιχηεξν
είλαη ην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα, ελψ ζπγρξφλσο κεδελίδεηαη ε ηνμηθή επίδξαζή
ηεο483».
Σψξα πηα ζηνλ Υάλεκαλ έρεη απνθαιπθζεί έλα ηεξάζηην κπζηηθφ ηεο θχζεο: δειαδή
φηη ππάξρεη «ελεξγεηαθή κνξθή» ζε θάζε νπζία ηνπ νξπθηνχ, ηνπ δσηθνχ ή ηνπ θπηηθνχ βαζηιείνπ, ππάξρεη κηα «Νένπ είδνπο ελέξγεηα», πνπ ν άλζξσπνο, κε θαηάιιειε
δηεξγαζία, κπνξεί λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη.
Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη φιεο νη νπζίεο (απφ ηνλ πην απιφ νξγαληζκφ κέρξη νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε) έρνπλ ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν, κπνξνχκε λα πνχκε φηη
νπνηαδήπνηε νπζία ρνξεγείηαη ζε έλα άηνκν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάζεη ηνλ
νξγαληζκφ κε δχν ηξφπνπο: αθελφο κελ, κπνξεί λα επηδξάζεη «ρεκηθά., φπσο γίλεηαη
κε ηηο ηξνθέο, ηηο βηηακίλεο, ηα θάξκαθα, ηνλ θαπλφ, ηνλ θαθέ θ.ιπ., αθεηέξνπ δε,
κπνξεί ην ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν ηεο νπζίαο λα επεξεάζεη ην ειεθηξνκαγλεηηθφ
πεδίν ηνπ νξγαληζκνχ, ηδίσο φηαλ ε ζπρλφηεηα ησλ πεδίσλ απηψλ είλαη αξθεηά θνληηλή, ψζηε λα ζπληνλίδνληαη .
Γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ θαξκάθνπ θαη ηε ζσζηή δπλακνπνίεζή ηνπ είλαη απαξαίηεηεο θαη ε αξαίσζε θαη ε δφλεζε. ζν πεξηζζφηεξν αξαηψλεηαη θαη δνλείηαη κία νπζία, ηφζν πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ε ζεξαπεπηηθή ηεο δξάζε, αθφκε θαη πέξα απφ ην
ζεκείν φπνπ θαλέλα πηα κφξην ηεο αξρηθήο νπζίαο δελ ππάξρεη. Απφ φηη είλαη γλσζηφ,
δελ έρεη βξεζεί κέρξη ηψξα ε εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ απφ ηε ζχγρξνλε Φπζηθή ή Υεκεία. Φαίλεηαη πσο θάπνηνο θαηλνχξηνο ηχπνο ελέξγεηαο απειεπζεξψλεηαη θαη
κεηαθέξεηαη ζηα κφξηα ηνπ δηαιχηε.
Άιισζηε, ε επηζηήκε απέδεημε φηη θάζε θνξά πνπ επηηπγραλφηαλ ε θαηάηκεζε ηεο
χιεο ζηηο πην απιέο κνξθέο ζπγθξνηήζεψο ηεο: κφξην, άηνκν, ειεθηξφλην, πξσηφλην
θ.ιπ., ηφηε ην πνζφ ελέξγεηαο πνπ εθιπφηαλ ήηαλ ηφζν κεγαιχηεξν, φζν κεγαιχηεξε
ήηαλ ε θαηάηκεζε.
Έηζη έρεη απνδεηρηεί φηη, αλ κπνξέζνπκε λα απνκνλψζνπκε έλα κφξην κηαο νξγαληθήο
νπζίαο, ηφηε εκθαλίδεηαη κηα αλεμήγεηε ππεξθηλεηηθφηεηα ηνπ κνξίνπ, γλσζηή σο
«Κίλεζε Μπξάνπλ».
Σφζν ζηε Φπζηθή, φζν θαη πεξηζζφηεξν ζηε Υεκεία, «Κίλεζε Μπξάνπλ» θαιείηαη ε
ηπραία θίλεζε ζηεξεψλ ζσκαηηδίσλ κέζα ζε έλα πγξφ ή αέξην. Με ηε βνήζεηα ηνπ
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κηθξνζθνπίνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ηα κηθξνζθνπηθά ζηεξεά ζσκαηίδηα (π.ρ., γχξεο ή
θαπλνχ) πνπ πεξηέρνληαη ζε έλα πγξφ ή αέξην εθηεινχλ ηπραίεο θηλήζεηο. Οη απφηνκεο
αιιαγέο δηεχζπλζήο ηνπο νθείινληαη ζηηο ζπγθξνχζεηο κε ηα κφξηα ηνπ πγξνχ ή ηνπ
αεξίνπ. Ζ ηπραία απηή θίλεζε είλαη επδηάθξηηε, φρη φκσο θαη ηα κφξηα πνπ ηελ πξνθαινχλ. Σν θαηλφκελν απηφ ην αληηιήθζεθε πξψηνο ν Βξεηαλφο βνηαλνιφγνο Ρφκπεξη Μπξάνπλ ην 1827, ηνπ νπνίνπ θαη έιαβε ην φλνκα, φηαλ κειεηνχζε θφθθνπο γχξεο ζην λεξφ.
ηε δηάζπαζε ηνπ αηφκνπ γλσξίδνπκε ηελ ηεξάζηηα πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ εθιχεηαη. ηα νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα παξαηεξνχκε, επίζεο, φηη νη ζπλερείο αξαηψζεηο θαη
δνλήζεηο ηνπ θαξκάθνπ πνπ ππνβάιιεηαη ζε δηεξγαζία απμάλνπλ ην ελεξγεηαθφ ηνπ
δπλακηθφ.
Δίλαη θπζηθφ λα παξαβηάδεη ηε ζπλήζε αληίιεςή καο ηεο Φπζηθήο θαη ηεο Υεκείαο ε
δηαβεβαίσζε φηη, κε δηαδνρηθέο αξαηψζεηο θαη απιή δφλεζε, ε ζεξαπεπηηθή δξάζε
κηαο νπζίαο κπνξεί λα απμεζεί ρσξίο φξην, ελψ ζπγρξφλσο κεδελίδεηαη ε ηνμηθφηεηά
ηεο. Σα θιηληθά φκσο απνηειέζκαηα ησλ νκνηνπαζεηηθψλ φινπ ηνπ θφζκνπ, πνπ θαζεκεξηλά ρξεζηκνπνηνχλ δπλακνπνηήζεηο πέξα απφ ηνλ αξηζκφ ηνπ Avogadro, δελ
κπνξνχλ λα ακθηζβεηεζνχλ. Ση γίλεηαη, ινηπφλ, πξαγκαηηθά θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο
δπλακνπνίεζεο; Γηα λα αλέβεη ε δπλακνπνίεζε, θάζε θνξά ρξεηάδεηαη θαηλνχξηα αξαίσζε θαη θαηλνχξηα δφλεζε. Γη' απηφ είλαη απαξαίηεηεο θαη νη δχν, θαη ε αξαίσζε
θαη ε δφλεζε, γηα λα θηηάμνπκε ηηο δπλακνπνηήζεηο. Δπίζεο, μέξνπκε φηη φζν πεξηζζφηεξν αξαηψλεηαη θαη δνλείηαη κηα νπζία, ηφζν πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ε ζεξαπεπηηθή ηεο δξάζε, αθφκε θαη πέξα απφ ην ζεκείν φπνπ θαλέλα πηα κφξην ηεο αξρηθήο νπζίαο δελ ππάξρεη. Απφ φηη είλαη γλσζηφ, δελ έρεη βξεζεί κέρξη ηψξα ε εμήγεζε ηνπ
θαηλνκέλνπ απηνχ απφ ηε ζχγρξνλε Φπζηθή ή ηε Υεκεία. Φαίλεηαη πσο θάπνηνο θαηλνχξγηνο ηχπνο ελέξγεηαο απειεπζεξψλεηαη κε απηή ηελ ηερληθή. Ζ ελέξγεηα πνπ εκπεξηέρεηαη ζε ζπκππθλσκέλε κνξθή ζηελ αξρηθή νπζία κε θάπνην ηξφπν απειεπζεξψλεηαη θαη κεηαθέξεηαη ζηα κφξηα ηνπ δηαιχηε ... Απφ ηα θιηληθά απνηειέζκαηα μέξνπκε πηα φηη ε ζεξαπεπηηθή ελέξγεηα δηαηεξεί ηε «δνλεηηθή ζπρλφηεηα» ηεο αξρηθήο
νπζίαο, ε νπνία φκσο έρεη ελδπλακσζεί ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε είλαη ηθαλή λα δηεγείξεη ηθαλνπνηεηηθά ην δπλακηθφ επίπεδν ηνπ αζζελνχο θαη λα επηθέξεη ζεξαπεία484.»
Γελ γλσξίδνπκε πνηα ζρέζε ππάξρεη κεηαμχ ησλ ηξηψλ απηψλ θαηλνκέλσλ. Δθείλν
φκσο πνπ γλσξίδνπκε είλαη φηη ππάξρεη.
ηελ πξψηε πεξίπησζε κπνξνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε ζην κηθξνζθφπην ηελ απηφκαηε θαη ζπλερή θίλεζε ηνπ κνξίνπ (ηελ πξνέιεπζε ηεο ελέξγεηαο απηήο δελ θαηφξζσζε θαλέλαο λα ηελ εμεγήζεη), ζηελ αηνκηθή έθξεμε έρνπκε ηελ απφδεημε ηεο εθιχζεσο κηαο ηεξάζηηαο πνζφηεηαο ελέξγεηαο απφ έλα απεηξνειάρηζην ηκήκα χιεο (ηελ
πξνέιεπζε θαη ηελ πεγή απηήο ηεο ελέξγεηαο κε θαλέλαλ ηξφπν δελ κπφξεζε λα ηελ
εξεπλήζεη ν άλζξσπνο) θαη ζηελ Οκνηνπαζεηηθή γηλφκαζηε κάξηπξεο ηεο ελεξγεηαθήο δξαζηηθφηεηαο ηνπ θαξκάθνπ ηε ζηηγκή πνπ απηφ δνλεί ηνλ αληηδξαζηηθφ κεραληζκφ ηνπ νξγαληζκνχ θαη επηθέξεη ηε ζεξαπεία.
ήκεξα, εθφζνλ γλσξίδνπκε πνην πνζφ ελέξγεηαο κπνξεί λα εθιπζεί απφ ηε κεηαηξνπή ηεο χιεο ζε ελέξγεηα κε ηε δηάζπαζε ηνπ αηφκνπ, εθφζνλ γλσξίδνπκε φηη χιε θαη
ελέξγεηα είλαη δχν κνξθέο ηεο ίδηαο βαζηθήο νπζίαο, είλαη αθαηαλφεην λα κε ζέινπκε
λα δερηνχκε έλλνηεο ελεξγεηαθέο θαη λα δεζκεπφκαζηε ηφζν πνιχ απφ ηα θαηλφκελα
ηεο χιεο.
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9.4.6 Εσηηθή δχλακε ή ελεξγεηαθή δνκή ηνπ νξγαληζκνχ
Μπνξεί λα ιερζεί φηη ε δσηηθή δχλακε είλαη ζπλαθήο κε ην ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν
ηνπ ζψκαηνο θαη, ζπλεπψο, ππφθεηηαη ζε γλσζηέο αξρέο ηεο Φπζηθήο485. Όιε θαη ελέξγεηα ελαιιάζζνληαη ακνηβαία ζηo πιαίζην ηνπ ειεθηξνδπλακηθνχ πεδίνπ. Σν πεδίν απηφ θαζνξίδεηαη απφ φξνπο θπκάησλ, ήηνη θαη ζπρλφηεηα, θαη κήθνο θχκαηνο
θαη πιάηνο. Κάζε νπζία ραξαθηεξίδεηαη απφ κία ηδηαίηεξε ζπρλφηεηα ζπληνληζκνχ,
ζηελ νπνία δνλείηαη κε κεγαιχηεξε δχλακε φηαλ εξεζίδεηαη απφ έλα θχκα παξφκνηαο
ζπρλφηεηαο. Ζ ζπρλφηεηα ζπληνληζκνχ κπνξεί λα είλαη επδηάθξηηε, φπσο ζηελ πεξίπησζε ελφο νκνηνγελνχο ζψκαηνο, ή δπζδηάθξηηε, φπσο ζηελ πεξίπησζε ελφο αλνκνηνγελνχο ζψκαηνο, φπσο ην αλζξψπηλν ζψκα. Σν ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην «δπλακηθφ επίπεδφ» ηνπ - έλα επίπεδν αζχιιεπηεο πνιππινθφηεηαο, ην νπνίν σζηφζo ππαθνχεη ζε λφκνπο θαη αξρέο πνπ
βξίζθνπλ ηε ζεκειίσζή ηνπο ζηηο ειεθηξνκαγλεηηθέο έλλνηεο ηνπ ζπληνληζκνχ, ηεο
αξκνλίαο, ηεο ελίζρπζεο θαη ηεο παξεκβνιήο. πλεπψο, απηνί νη λφκνη θαη απηέο νη
αξρέο είλαη ε βάζε ηεο λέαο «Δλεξγεηαθήο Ηαηξηθήο».
Ζ θαηαλφεζε απηήο ηεο αιήζεηαο ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα αξγφηεξα ζηνλ Υάλεκαλ
λα αληηιεθζεί ηελ πξαγκαηηθή θχζε ηεο αζζέλεηαο.
Ο Υάλεκαλ δηαζέηεη έλα δπλαηφ κπαιφ, πνπ εξεπλά πξνζεθηηθά, πεηξακαηίδεηαη θαη
ζηε ζπλέρεηα πξνρσξεί. Πνηέ δελ δέρεηαη έλλνηεο κεηαθπζηθέο πνπ κε ηελ παξαηήξεζε δελ κπνξνχλ λα απνδεηρηνχλ ή λα εμεγεζνχλ.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη ππφςε ηνπ δχν γεγνλφηα:
1νλ) ηη ηα θάξκαθα ηεο Οκνηνπαζεηηθήο ζε απηέο ηηο κεγάιεο αξαηψζεηο δξνπλ κφλν φηαλ είλαη «δπλακνπνηεκέλα» θαη φρη φηαλ είλαη απιψο δηαιπκέλα.
2νλ) ηη ηα θάξκαθα, αξαησκέλα ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ, φπσο είλαη ηα θάξκαθα ηεο
Οκνηνπαζεηηθήο, δελ πεξηέρνπλ -δελ είλαη δπλαηφλ λα πεξηέρνπλ- νχηε έλα κφξην απφ
ηελ πιηθή ηνπο ππφζηαζε. ηαλ ινηπφλ δελ ππάξρεη ζην δηάιπκα νχηε έλα κφξην ηεο
θπζηθνρεκηθήο ζπλζέζεσο ηνπ θαξκάθνπ θαη παξ' φια απηά ην δηάιπκα ηνχην δξα
ζηνλ άξξσζην, ηφηε ε δξάζε ηνπ απηή ζα πξέπεη αλαγθαζηηθά λα είλαη φρη θπζηθνρεκηθή, αιιά ελεξγεηαθή, έλα είδνο ειεθηξνκαγλεηηθήο ελέξγεηαο, φπσο ζα ιέγακε. Ζ
δηαπίζησζε απηή νδήγεζε ηνλ Υάλεκαλ ζηελ άπνςε φηη κε ηε δηεξγαζία πνπ είραλ
ππνζηεί ηα θάξκαθα είραλ εκπινπηίζεη κε ηελ ελεξγεηαθή ηνπο δχλακε ηα κφξηα ηεο
νπδέηεξεο νπζίαο κέζα ζηελ νπνία ήηαλ δηαιπκέλα, θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ έλα
θνκκάηη ραξηηνχ πινπηίδεηαη κε ηηο ελεξγεηαθέο ηδηφηεηεο ηνπ ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ
φηαλ ηξηθηεί γηα ιίγν κε νξηζκέλεο νπζίεο (π.ρ., ηεκάρην θερξηκπαξηνχ) θαη απνθηά
ηδηφηεηεο ελεξγεηαθέο ή θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ην ειεθηξηθφ ξεχκα (δχλακε) απνζεθεχεηαη ζε πιηθέο νπζίεο (κπαηαξίεο) θαη ειεπζεξψλεηαη πάιη κφιηο δεκηνπξγεζνχλ
νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο.
Καηά ηνλ ίδην επίζεο ηξφπν ζα ιέγακε φηη ε κεραληθή δχλακε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
γηα ηηο δνλήζεηο (δπλακνπνίεζε) απνζεθεχεηαη -ππφ κνξθήλ ηδηάδνπζα πξνο ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο θάζε θαξκάθνπ- ζηα κφξηα ηεο νπδέηεξεο νπζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο δηαιχζεηο απηέο.
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Δίλαη γεληθά απνδεθηή ε άπνςε φηη, θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, κηα ελέξγεηα
κπνξεί λα απνζεθεπηεί θαη λα κεηαηξαπεί ζε άιιε κε δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο. Απηή
είλαη κηα ππεξαπινπζηεπκέλε εμήγεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη φζν πεξηζζφηεξεο αξαηψζεηο θαη δπλακνπνηήζεηο πθίζηαηαη ην θάξκαθν, ηφζν πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ε ζεξαπεπηηθή ηνπ ηδηφηεηα486. Γηαηί, πξάγκαηη, απηφ παξαηήξεζε ν Υάλεκαλ θαη απηφ έρεη
απνδείμεη ε πείξα φισλ ησλ νκνηνπαζεηηθψλ γηαηξψλ.
Γελ είρε πηα θακηά ακθηβνιία ν Υάλεκαλ φηη ζε κηα ηέηνηα δηεξγαζία ησλ θαξκάθσλ
είρε θηάζεη εθεί πνπ ήζειε θαη είρε λα θάλεη φρη κε «πιηθά» αιιά κε «ελεξγεηαθά»
θάξκαθα. Δίλαη επλφεην, επνκέλσο, ζπκπεξαίλεη ν Υάλεκαλ, φηη απηφ ζην νπνίν δξνπλ ηα ελεξγεηαθά θάξκαθα δελ είλαη ην πιηθφ ζψκα ηνπ αλζξψπνπ αιιά θάπνην ελεξγεηαθφ πεδίν πνπ δηαπεξλά ηα θχηηαξα ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ .
Απηφ ην ελεξγεηαθφ πεδίν, πνπ ηφηε βέβαηα ν Υάλεκαλ ην αληηιακβαλφηαλ κφλν δηαηζζεηηθά, ην νλνκάδεη «δσηηθή δχλακε».
«Ο ακπληηθφο κεραληζκφο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο ζσκαηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ ηφζν θαιά γλσξίδνπλ νη θπζηνιφγνη: αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, δηθηπνελδνζειηαθφ ζχζηεκα, ζπκπαζεηηθφ ζχζηεκα θαη παξαζπκπαζεηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα ή' άιινπο κεραληζκνχο. Απηέο είλαη πξαγκαηηθά ζπνπδαίεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ακπληηθνχ κεραληζκνχ ζην ζσκαηηθφ επίπεδν, αιιά δελ είλαη ηα κνλαδηθά πεδία ιεηηνπξγίαο ηνπ. πσο
μέξνπκε, ν ακπληηθφο κεραληζκφο δξα επίζεο θαη ζην δηαλνεηηθφ θαη ζην ζπγθηλεζηαθφ επίπεδν κε ηξφπν εμαηξεηηθά ζπζηεκαηηθφ θαη λνκνηειεηαθφ. Λεηηνπξγεί σο νιφηεηα, σο εληαίν ζχλνιν, πξνζηαηεχνληαο ηνλ νξγαληζκφ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ
ηξφπν θάζε ζηηγκή487»
«ηαλ ν άλζξσπνο είλαη πγηήο», ιέεη ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ Οξγάλνπ ηνπ, «ε άπιε
δσηηθή δχλακε, απηή πνπ δίλεη δσή ζην ζψκα, θπβεξλά κε απεξηφξηζηε εμνπζία θαη
δηαηεξεί φια ηα κέξε ηνπ νξγαληζκνχ ζε κηα ζαπκαζηά αξκνληθή θαη δσηηθή δξαζηεξηφηεηα ( ... ) έηζη πνπ ν ινγηθφο λνπο λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη απηφ ην δσληαλφ
θαη πγηέο ζψκα γηα ηνπο πςειφηεξνπο ζθνπνχο ηεο χπαξμήο καο ... »
ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε απηή ηε δχλακε488. Με ηα
ζπλήζε πιηθά κέζα πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο, κπνξνχκε λα αλαγλσξίδνπκε ηηο
«δπλάκεηο» κφλν απφ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, απφ ηηο
ηδηφηεηέο ηνπο θαη κφλν αλαγλσξίδνπκε θαη πξνζδηνξίδνπκε ην καγλεηηζκφ, ηνλ ειεθηξηζκφ, ηε βαξχηεηα ή ηε δχλακε πνπ ζπγθξαηεί θαη ελαξκνλίδεη ην ζχκπαλ, ηελ
αθηηλνβνιία.
Λέκε, ιφγνπ ράξηλ, γηα ηνλ ειεθηξηζκφ φηη είλαη θίλεζε ειεθηξνλίσλ, αιιά πνηα είλαη
ε ζχζηαζε θαη ε πεγή ηεο νπζίαο ή ηεο δχλακεο -αλ ζέιεηε- πνπ αλαγθάδεη ηα ειεθηξφληα λα θηλνχληαη;
Με ηνλ ίδην ηξφπν αλαγλσξίδνπκε ηε «δσηηθή δχλακε - απφ ηηο ηδηφηεηέο ηεο θαη κφλν. Οξηζκέλεο απφ απηέο, έλαο ζπνπδαίνο κειεηεηήο θαη δάζθαινο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο, ν Ακεξηθαλφο γηαηξφο J. Σ. Kent489, ζε θάπνηα δηάιεμή ηνπ ζε κεηεθπαηδεπηηθφ
θχθιν καζεκάησλ απνθνίησλ γηαηξψλ, ηηο θαζφξηζε σο εμήο:
1) Ζ «δσηηθή δχλακε έρεη κνξθνπνηεηηθή ηθαλφηεηα. Υάξε ζηε ζνθή ιεηηνπξγία ηεο, δίλεη ζην ζψκα ηε κνξθή ηνπ.
2) Δίλαη δχλακε πιαζηνπξγφο: θξαηάεη ην ζψκα ζε κηα ζπλερή αλάπιαζε, ελψ φηαλ ιείςεη απφ ην ζψκα παξαηεξνχκε φηη νη δπλάκεηο πνπ
ππάξρνπλ ζε απηφ απνδηνξγαλψλνληαη θαη θαηαζηξέθνληαη.
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3) Τπφθεηηαη ζε αιιαγέο: κε άιια ιφγηα, κπνξεί λα ξέεη αξκνληθά ή δηαηαξαγκέλε.
4) Έρεη πξνζαξκνζηηθφηεηα: κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη απηφκαηα ζηηο
εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο ζπλζήθεο θ.ιπ.
Αιιά ε κεγαιχηεξε θαη πην νπζηαζηηθή απφδεημε φηη ππάξρεη απηή ε άπιε νπζία είλαη φηη ηα ελεξγνπνηεκέλα θάξκαθα ηεο Οκνηνπαζεηηθήο δξνπλ θαη επηθέξνπλ ηελ
πιήξε ελαξκφληζε θαη ηζνξξνπία ζηε δηαηαξαγκέλε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Ο
άξξσζηνο πνπ παίξλεη απηά ηα θάξκαθα φρη κφλν απαιιάζζεηαη απφ ηνπο πφλνπο θαη
ηα ζσκαηηθά ηνπ ελνριήκαηα, αιιά αηζζάλεηαη θαη ςπρηθή επθνξία.
9.4.7 Δπίπεδα πγείαο ζηελ Οκνηνπαζεηηθή
Σν κνληέιν απηφ δίλεη δπλαηφηεηα γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αζζελψλ ζχκθσλα κε ηελ
ζεσξία ηεο Οκνηνπαζεηηθήο ζεσξίαο. Οη άλζξσπνη έρνπλ 12 δηαθνξεηηθά επίπεδα πγείαο490.
Πξνθχπηνπλ ηα εξσηήκαηα:
Πψο κπνξεί λα θαζνξηζηεί ε ηζρχο ηεο δσηηθήο δχλακεο ζηα δηάθνξα επίπεδα ;
Πνηεο παξάκεηξνη ζα καο δψζνπλ κηα ηδέα ζε πνην επίπεδν βξίζθεηαη ν θάζε νξγαληζκφο;
Έρνπκε ηδέα πνηα είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ θάζε νξγαληζκνχ;
Πνηα ζα ζεσξήζνπκε ζεκαληηθά ζπκπηψκαηα, γηα λ’ αμηνινγήζνπκε ηελ θάζε πεξίπησζε αζζελνχο;
Απηή ε αμηνιφγεζε εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν ζην νπνίν βξίζθεηαη ν θάζε νξγαληζκφο. Έρνπκε παιηά θαη πξφζθαηα ζπκπηψκαηα. Πφηε έρεη αμία ην παιηφ ζχκπησκα
(ζε πνην επίπεδν βξηζθφηαλ) θαη πφηε ην πξφζθαην.
Ζ εκπεηξία δείρλεη φηη φζν πην γεξφο είλαη έλαο νξγαληζκφο ηφζν πεξηζζφηεξν ζηαζεξή θξαηάεη ηελ ζπκπησκαηνινγία ηνπ. Γελ επεξεάδεηαη ζηελ ρξφληα θαηάζηαζε απφ
stress ηεο δσήο. Μπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη έλαο γεξφο νξγαληζκφο ζα θξαηήζεη
ζηαζεξά ηα ζπκπηψκαηα θη έηζη παιηά θαη θαηλνχξγηα ζπκπηψκαηα ιακβάλνληαη ππ’
φςηλ. ηα αλψηεξα επίπεδα νη δηαηαξαρέο δελ ελνρινχλ πνιχ ηνλ άξξσζην.
Τπάξρνπλ 2 εηδψλ ζπκπηψκαηα :
1. Functional (ιεηηνπξγηθά πνπ νθείινληαη ζε νξγαλσζηαθέο δηαηαξαρέο ) θαη
2. Lessional (πνπ νθείινληαη ζε θαηαζηξνθή ή αιινηψζεηο ησλ ηζηψλ θαη ησλ
νξγάλσλ).
ηηο βαξηέο βιάβεο επίζεο αλήθνπλ ηα ρξφληα δηαλνεηηθά ζπκπηψκαηα πνπ δελ έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα αληρλεχζνπκε δνκηθέο δηαηαξαρέο: θνβηθή, ςπραλαγθαζηηθή,
ηδενιεπηηθή, ππνρνλδξηαθή λεχξσζε, θαηάζιηςε, λεπξαζζέλεηα, ζρηδνεηδείο θαηαζηάζεηο. Απηέο νη θαηαζηάζεηο γηα ηελ νκνηνπαζεηηθή αμηνιφγεζε αλήθνπλ ζηα lesional ζπκπηψκαηα.
Πνηα απφ απηά ηα 12 επίπεδα ζα έρνπλ functional θαη πνηα lesional ζπκπηψκαηα;
ηα αλψηεξα επίπεδα πγείαο ν αζζελήο δελ έρεη δηαηαξαρέο πνπ νθείινληαη ζε θαηαζηξνθή ή αιινηψζεηο ησλ ηζηψλ θαη ησλ νξγάλσλ (lesional). ζν θαηεβαίλνπκε ηα
επίπεδα ηφζν απμάλνληαη νη κε θαηαζηξνθή ή αιινηψζεηο.
ινη απηνί πνπ έρνπλ γελλεζεί ζηα αλψηεξα επίπεδα, κεηά θάπνην ηζρπξφ stress αξρίδνπλ λα θαηεβαίλνπλ επίπεδν.
Με ηηο δηάθνξεο νμείεο αζζέλεηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα παηδηά θαη ηηο αγσγέο πνπ
δίλνληαη θάζε θνξά, επηβαξχλεηαη ν νξγαληζκφο θαη φιν αιιάδεη ηα πξφζθαηα ζπκπηψκαηα (θξπνιφγεκα, θπζηίηηο θ.ι.π.). Σα παηδηά απηά έρνπλ πξνδηάζεζε λα εκθα-
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λίζνπλ ρξφληεο παζήζεηο. Άξα θαη ε ρξφληα παζνινγία αιιάδεη θαη άξα αιιάδεη θάξκαθν θάζε θνξά.
Ο θάζε νξγαληζκφο βξίζθεηαη ζ’ έλα επίπεδν πγείαο θαη αλεβνθαηεβαίλεη ζ’ απηφ ην
επίπεδν, αλάινγα κε ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο θαη δεκηνπξγεί αλάινγα ζπκπηψκαηα
π.ρ. θξπνιφγεκα, βξνγρίηηδα, πλεπκνλία θ.ι.π. Αλ γίλεη ιαλζαζκέλε αγσγή ζηελ πλεπκνλία, θηλδπλεχεη λα πέζεη ζε θαηψηεξν επίπεδν. Γειαδή κεηά απφ επαλεηιεκκέλε
(2-3 θνξέο) ιαλζαζκέλε αγσγή ηεο πλεπκνλίαο αλαπηχζζεη άζζκα. Αλ θαη πάιη θάλνπκε θαηαπηεζηηθή αγσγή ζην άζζκα, κεηά 2-3 ρξφληα πξνζβάιιεηαη θαη άιιν φξγαλν, π.ρ. λεθξά ή ζπλήζσο εκθαλίδεηαη θάπνηα ςπρηθή δηαηαξαρή θαηάζιηςε, άγρνο,
αυπλία θιπ) θαη ην επίπεδν θαηεβαίλεη δηαξθψο.
Αλ θαη κε νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεχζνπκε γηα ιίγν ην άζζκα θαη κεηά επαλέξρεηαη θαη
μαλαδίλνπκε νκνηνπαζεηηθή αγσγή θαη μαλαέξρεηαη άζζκα, ηφηε ην άηνκν δελ έρεη
αιιάμεη επίπεδν, αιιά αλεβνθαηεβαίλεη ζην ίδην. Γηα λα βεβαησζνχκε φηη άιιαμε επίπεδν πξέπεη λα μαλαδνχκε ηελ πλεπκνλία. Σφηε πξέπεη λα ηελ ζεξαπεχζνπκε ζσζηά
κε νκνηνπαζεηηθή.
Ο πεξηνξηζκφο είλαη απηφ πνπ κεηψλεη ηελ αβεβαηφηεηά καο γηα ηελ θαηάζηαζε ελφο
ζπζηήκαηνο θαη καο επηηξέπεη λα θάλνπκε εχθνιεο πξνβιέςεηο γηα απηφ.
Δδψ αλήθνπλ ηα ρακειά επίπεδα πγείαο.
Γηα παξάδεηγκα, νη αληηδξάζεηο ελφο νξγαληζκνχ κε βαξηά θαηάζιηςε ή λεθξηθή αλεπάξθεηα είλαη ζρεηηθά αλακελφκελεο.
ε πνιιέο κειέηεο ε επηινγή ηνπ πξνο κειέηε πιεζπζκνχ θαζνδεγεί ζηε κνληεινπνίεζε ζρέζεσλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα βιαπηηθνχο παξάγνληεο ή ζπλήζεηεο.
Έηζη ζπκπεξηιήθζεθε ε παρπζαξθία σο παξάγσλ θηλδχλνπ ζε δηάθνξα κνληέια κειέηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ, αιιά δελ απνδείρζεθε.
9.5

Μνληέιν γηα ηελ εξκελεία ηεο δξάζεο ηεο νκνηνπαζεηηθήο

Ζ αλαδήηεζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο επηζηήκεο γηα δηαθνξεηηθέο ζεξαπεπηηθέο
μεθίλnζε απφ ηελ απνηπρία ηεο ζχγρξνλεο ηαηξηθήο λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά
ηηο ρξφληεο παζήζεηο.
Αλαδχζεθε ε αλάγθε ηεο αλεχξεζεο ηνπ εμαηνκηθεπκέλεο ζεξαπείαο γηα ηνλ αζζελή.
Παξφιν φκσο πνπ ε νκνηνπαζεηηθή έρεη ηφζν θαιά απνηειέζκαηα, γίλεηαη πξνζπάζεηα ζε δηάθνξα εξεπλεηηθά θέληξα λα ηεθκεξησζεί ε ζεσξία ηεο θαη λα αλαθαιπθζεί ν
ηξφπνο πνπ δξνπλ ηα θάξκαθα.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, n απάληεζε κπνξεί λα είλαη µφλν θηινζνθηθή.
Μέζα ζην πιαίζην ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο κέρξη ζήκεξα θαη βάζεη φζσλ αλαθέξζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα πνπ αλαθεξζήθακε ζηνπο έκβηνπο νξγαληζκνχο σο
αλνηθηά ζπζηήκαηα, σο νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα πνπ απηφ-νξγαλψλνληαη πνπ είλαη
απηνπνηεηηθά θαη γλσζηηθά ζπζηήκαηα, ζα δψζνπκε ηελ θαιχηεξε απάληεζε πνπ
κπνξνχκε.
Γελ ρξεηάδεηαη θαη πνιιή ζθέςε γηα λα δνχκε ηη ζεκαίλνπλ ηα ζπµπηψµαηα κηαο λφζνπ, ηη µαο δείρλνπλ, ηη µαο ιέλε: απνηεινχλ ηα κέζα πνπ έλαο νξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεί γηα λα εμνπδεηεξψζεη ηελ αζζέλεηα. πσο αλαθέξεη ν Ηππνθξάηεο, «δηά ηνπ
εµέεηλ έµεηνο παχεηαη»
ηελ ηδηνθπή αιιά θαη απιή απηή θξάζε ηνπ Ηππνθξάηε πνπ ιέεη φηη «µε ηνλ εκεηφ
ζηακαηάεη ν εκεηφο», κπνξεί λα θξχβεηαη νιφθιεξε ε εμήγεζε ηεο νκνηνπαζεηηθήο
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δξάζεο θαη λα γηαηί: θάζε νξγαληζκφο δηαζέηεη έλα ακπληηθφ ζχζηεκα πνπ ηίζεηαη ζε
ιεηηνπξγία ακέζσο κφιηο ν νξγαληζκφο πξνζβιεζεί απφ έλαλ εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ
λνζνγφλν παξάγνληα.
Γλσξίδνπκε φηη φιεο νη κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο έρνπλ κηα πεξίνδν επψαζεο θαηά ηελ
νπνία ν αζζελήο αγλνεί φηη είλαη άξξσζηνο. Σα πξαγκαηηθά ζπκπηψκαηα εκθαλίδνληαη µφλν κεηά ηελ πεξίνδν επψαζεο, νπφηε ηα κηθξφβηα, ηα βαθηεξίδηα, νη ηνί θαη ινηπνί λνζνγφλνη νξγαληζκνί έρνπλ πνιιαπιαζηαζηεί θαη απεηινχλ ηψξα ηε δσή ηνπ αζζελνχο. Απηφ είλαη ην πξψην ζεκαληηθφ ζεκείν ηεο ζεσξίαο ηεο δπλακηθήο ζχιιεςεο
ηεο αζζέλεηαο.
ηελ πξνζβνιή απφ έλα λνζνγφλν παξάγνληα βιέπνπκε λα εκθαλίδεη ν νξγαληζκφο
κηα ζεηξά ζπµπησµάησλ. Αιιά πνηα είλαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπο;
ηαλ έλαο λνζνγφλνο παξάγνληαο έξρεηαη με επαθή µε έλαλ νξγαληζµφ, ηφηε ε αζζέλεηα δηαηαξάζζεη ηελ ηζνξξνπία ζε έλα δπλακηθφ (νξγαλσζηαθφ) επίπεδν. Μφλν
αξγφηεξα αηζζαλφκαζηε θαη βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηνλ νξγαληζκφ.
Απηή ε αξρηθή δπλακηθή δηαηαξαρή πνπ ζπγθινλίδεη αξγφηεξα νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ, μεθηλά απφ ην θέληξν ηνπ, επηδξψληαο αξρηθά ζηε δσηηθή ηνπ δχλακε. Μέρξη
πξφζθαηα, ε ηδέα φηη ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο ζρεηίδεηαη µε έλα ειεθηξνκαγλεηηθφ
πεδίν εηχγραλε ειάρηζηεο πξνζνρήο, αιιά ζχγρξνλεο έξεπλεο δείρλνπλ µε ζπζθεπέο
κέηξεζεο φηη ππάξρεη έλα αξθεηά ελεξγφ ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν πνπ δηαπεξλά θάζε
δσληαλφ νξγαληζκφ. Απηά ηα πεδία κεηξψληαη ζε έληαζε θαη έρνπλ δείμεη φηη είλαη
εμαηξεηηθά δπλακηθά. Σφζν πνπ απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή κπνξεί λα αιιάδεη ε έληαζε
ηνπ πεδίνπ, θαζψο εμαξηάηαη απφ αιιαγέο ηεο ζπλείδεζεο, ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο,
ιήςε αιθνφιεο ή θαξκάθσλ, αθφκα θαη απφ ηελ πξνζβνιή απφ ηε λφζν.
Ζ αλαθάιπςε ησλ βίν-ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ είλαη ε απαξρή ηεο αλαηξνπήο ησλ
απφςεσλ ηεο λεπηψλεηαο θπζηθήο. Ο Νεχησλαο εμήγεζε ηνπο λφκνπο πνπ θπβεξλνχλ
ηνλ νξαηφ θπζηθφ θφζκν θαη απηνί νη λφκνη έρνπλ θαη ζήκεξα ηελ ηζρχ πνπ είραλ θαη
ηελ επνρή ηνπ. Χζηφζν, παξαηεξήζεηο ζε αηνκηθφ θαη ππφ-αηνκηθφ επίπεδν, απαηηνχλ
λέεο απφςεηο θαη απηέο παξέρνληαη απφ ηε ζχγρξνλε θπζηθή θαη ηελ θβαληνκεραληθή.
Βαζηθά, απηέο νη απφςεηο αλαγλσξίδνπλ φηη χιε θαη ελέξγεηα δελ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ ζαλ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο. Δίλαη αληαιιάμηκεο θαη αιιειεπηδξψλ ζπλερψο
ζην πεξηβάιινλ πνπ νλνκάδεηαη «πεδίν». Ζ ζεκαληηθφηεηα απηήο ηεο λέαο πξννπηηθήο δηαηππψζεθε θαιχηεξα απφ ηνλ Ατλζηάηλ:
Μπνξνχκε λα ζεσξνχκε φηη ε χιε απνηειείηαη απφ πεξηνρέο ηνπ δηαζηήκαηνο ζηηο
νπνίεο ηα πεδία (π ελέξγεηα) είλαη εμαηξεηηθά ππθλά ... Γελ ππάξρεη ζέζε ζε απηφ ην
λέν είδνο θπζηθήο θαη γηα ην πεδίν θαη γηα ηελ χιε, αθνχ ην πεδίν είλαη π κφλε πξαγκαηηθφηεηα.
Καζψο ηα ειεθηξφληα ηξέρνπλ γχξσ απφ ηνλ αηνκηθφ ππξήλα, πξψηα θηλνχληαη ζηε
µία θαηεχζπλζε θαη κεηά ζηελ άιιε, φπσο θαίλνληαη ζε έλαλ εμσηεξηθφ παξαηεξεηή.
Απηή ε ηαιάλησζε µπξνο θαη πίζσ ζπκβαίλεη µε κηα εηδηθή ζπρλφηεηα πνπ είλαη θαζνξηζκέλε απφ ηνλ ηχπν ηνπ ππφ-αηνκηθνχ ζσκαηηδίνπ θαη
ην ελεξγεηαθφ ηνπ επίπεδν. Γηα µαο, σζηφζν, ην ζεκαληηθφ ζεκείν είλαη φηη φια
βξίζθνληαη ζε κηα θαηάζηαζε δφλεζεο (ηαιάλησζεο) θαη θάζε ειεθηξνκαγλεηηθφ
πεδίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ξπζκφ (ή ηε ζπρλφηεηα) ηαιάλησζεο πνπ κεηξάµε.
Ο αλζξψπηλνο νξγαληζκφο δελ απνηειεί εμαίξεζε. Γηα λα ππεξαπινπζηεχζνπκε αδξά
κηα αξθεηά πνιχπινθε θαηάζηαζε, µπνξνχµε λα θαληαζηνχκε έλαλ άλζξσπν ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε µηα ηδηαίηεξε ζπρλφηεηα ηαιάλησζεο, πνπ µπνξεί λα αιιάδεη δπλακηθά θάζε δεπηεξφιεπην, εμαξηψκελε απφ ηε δηαλνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην άηνκν ηε δεδνκέλε ζηηγκή (εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά
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ζηξεο, αξξψζηηεο θ.ά.). Ζ δσηηθή δχλακε είλαη ζπγγελήο µε έλα είδνο ιεπηήο ελέξγεηαο πνπ κνηάδεη µε ηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία ζηνπο Εσληαλνχο νξγαληζµνχο.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην λνζνγφλν εξέζηζκα έρεη πξνζβάιεη ην "ειεθηξνµαγλεηηθφ πεδίν" ελφο αηφµνπ, ππάξρνπλ δχν δπλαηφηεηεο: αλ ε ζσκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ
είλαη αξθεηά ηζρπξή θαη ην βιαπηηθφ εξέζηζκα αδχλαην, ην ειεθηξνµαγλεηηθφ πεδίν
αιιάδεη ην ξπζκφ ηαιάλησζήο ηνπ πνιχ ιίγν θαη µφλν γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.
Σν άηνκν δελ θαηαιαβαίλεη αλ έγηλε θάπνηα αιιαγή.
Αλ, σζηφζν, ην εξέζηζκα είλαη αξθεηά ηζρπξφ γηα λα ππεξληθήζεη ηελ ηζνξξνπία ηεο
δσηηθήο δχλακεο, ην ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν πθίζηαηαη µκηα κεγαιχηεξε αιιαγή
ζην ξπζκφ ηαιάλησζεο θαη ηειηθά ηα απνηειέζκαηα γίλνληαη αηζζεηά απφ ην άηνκν
σο ζπµπηψµαηα. Ο ακπληηθφο κεραληζκφο είλαη ζε δξάζε θαη µκπνξεί λα επηθέξεη
αιιαγέο ζε δηαλνεηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ ή ζσκαηηθφ επίπεδν.
Ο ακπληηθφο µεραληζµφο ελφο αηφκνπ ελεξγνπνηείηαη µφλν φηαλ έλα εξέζηζκα απνηειέζεη µκηα αιεζηλή απεηιή γηα ηελ χπαξμε ή ηελ επεμία ηνπ νξγαληζκνχ. Μφλν ηφηε ν
νξγαληζκφο ζέηεη ζε θίλεζε δηαδηθαζίεο νη νπνίεο γίλνληαη αηζζεηέο απφ ηνλ αζζελή
σο ζπµπηψµαηα. Γηαηί ηα ζπµπηψµαηα ηεο αζζέλεηαο δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ
πξνζπάζεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα απνµαθξχλεη ή λα εμνπδεηεξψζεη ην Βιαπηηθφ παξάγνληα.
Ο ξφινο ηεο Oµoηoπαζεηηθήο είλαη λα εληζρχζεη απηφλ ην θπζηθφ ακπληηθφ
µεραληζµφ ηνπ νξγαληζκνχ, πξνζζέηνληαο δπλάκεηο θαη ελέξγεηα. Γνπιεχεη ζηελ ίδηα
θαηεχζπλζε µε ηε Εσηηθή δχλακε θαη φρη ελαληίνλ ηεο. Απηή ε θαηεχζπλζε, απηή n
θπζηθή επθπΐα ηνπ ακπληηθνχ κεραληζκνχ, είλαη αθξηβψο ην ζχλνιν ησλ
ζπµπησµάησλ πνπ ε ζπκβαηηθή ηαηξηθή θαηαπηέδεη ηφζν ζηαζεξά.
Αθνχ φιεο νη νπζίεο δηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθά ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία, θαζήθνλ
ηνπ νκνηνπαζεηηθνχ είλαη λα βξεη εθείλε ηελ νπζία ηεο νπνίαο ν «ξπζκφο ηαιάλησζεο» ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζε εθείλνλ ηνπ αζζελνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αξξψζηηαο
ηνπ. Ο ξπζκφο ηαιάλησζεο θαίλεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ ζπµπησµάησλ - είηε ζε έλαλ
αζζελή ζαλ εθδήισζε ηεο πάζεζεο ηνπ είηε ζηα θάξκαθα µε ηηο απνδείμεηο ηνπο επάλσ ζε πγηείο νξγαληζκνχο. ηαλ νη ξπζκνί ηαιάλησζεο ηνπ αζζελνχο θαη ηνπ θάξκαθνπ ηαηξηάδνπλ, εκθαλίδεηαη έλα θαηλφκελν πνιχ θαιά γλσζηφ ζηνπο θπζηθνχο θαη
ηνπο µκεραληθνχο, σο «ζπληνληζκφο». πσο έλα δηαπαζψλ κπνξεί λα δηεγείξεη ηελ
ηαιάλησζε ελφο άιινπ ίδηαο αθξηβψο ζπρλφηεηαο, θαηά παξφκνην ηξφπν θαη ην θάξκαθν πξνάγεη ην ξπζκφ ηαιάλησζεο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ ηνπ αζζελνχο.
Απηφ νδεγεί ζε µία αχμεζε ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ ηνπ αζζελνχο ζηε ζπρλφηεηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα επέιζεη n ζεξαπεία.
Φπζηθά, γηα λα επηηχρνπκε έλα ηέηνην φθεινο, ην επηιεγφκελν θάξκαθν πξέπεη λα
βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηνλ αθξηβή ξπζκφ ηαιάλησζεο ηνπ αζζελνχο.
9.6

Έλαο λένο ηξφπνο ζθέςεο

Ζ δηαγλσζηηθή πξνζπέιαζε ζηελ Οκνηνπαζεηηθή απνηειεί κηα πξνζπάζεηα έξεπλαο
κε έλα άιιν ηξφπν ζθέςεο - ζπζηεκηθφ - ζε αληίζεζε κε ηνλ αλαιπηηθφ θαη αηηηνινγηθφ. Μέρξη πξφηηλνο απηφο ν ηξφπνο ζθέςεο είρε εθαξκνγή κφλν ζην ρψξν ηεο θνηλσληνινγίαο, ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο ηέρλεο- ε θιαζηθή επηζηήκε ήηαλ ζηεγαλή ζε
παξφκνηεο πξνζεγγίζεηο φπσο ηεο νκνηνπαζεηηθήο κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο.
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Ζ νκνηνπαζεηηθή γεθπξψλεη ην δηαρσξηζκφ ςπρήο - ζψκαηνο. Ζ ηαηξηθή πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζην ζψκα έρεη ηψξα ηελ ηάζε λα εθνδηάδεηαη κε επεμεγήζεηο πάλσ ζε
ςπρνζσκαηηθά κνληέια γηα ηε δεκηνπξγία ησλ παζήζεσλ. Ζ ςπρνινγία απφ ηελ άιιε
πιεπξά δελ έρεη επαξθή ζηνηρεία γηα λα ζπζρεηίζεη δηάθνξεο βηνινγηθέο παξακέηξνπο κε ηε δπλακηθή ηεο ςπρήο
200 ρξφληα κεηά ηελ αλαθάιπςε ηεο ε νκνηνπαζεηηθή είλαη αθφκα θξπκκέλε. Αλ θαη
αγλννχκε ηελ ακθηζβήηεζε γηα ηε δξαζηηθφηεηα ησλ "δπλακνπνηεκέλσλ" θαξκάθσλ
ηα απνηειέζκαηα είλαη ηφζν εθπιεθηηθά ψζηε είλαη άκεζα απνδεθηά. Πξνθαινχλ αθφκα θαη ηηο πην ηζρπξέο κεηά Καξηεζηαλέο αληηιήςεηο γηα ηε θχζε ησλ βηνινγηθψλ
θαηλνκέλσλ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο.
Σν παξάδεηγκα ηνπ πγηνχο ζψκαηνο πνπ πηνζεηείηαη απφ ηε βηνινγία θαη ηελ ηαηξηθή
είλαη απηφ κηαο θπζηθνρεκηθήο κεραλήο πνπ απαληά κε επηηπρία ζηελ πξνζαξκνγή
ζηα δηάθνξα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα πνπ απεηινχλ ηελ ηζνξξνπία ηνπ. ηαλ απηή ε
κεραλή κεξηθά ή νιηθά παξαδίλεηαη ζε εμσηεξηθέο επηξξνέο ή επεξεάδεηαη απφ ηελ
ειηθία, αθνινπζεί ή αξξψζηηα.
Αθφκα ε θιηληθή απφδεημε ηεο νκνηνπαζεηηθήο θάλεη ζαθέο φηη απηφ πνπ νλνκάδνπκε
πγεία θαη αξξψζηηα είλαη θαηλφκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ακνηβαία ην έλα ζην άιιν.
Αιιάδνπλ έθθξαζε απφ ηε κηα ζηελ άιιε νληφηεηα, απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία ζηελ έθθξαζε ηνπ γελεηηθνχ θψδηθα θαη είλαη ηα ίδηα δπλακηθά πεδία
Οη απνδείμεηο πνπ καο δίλεη ν πεηξακαηηζκόο ζηελ νκνηνπαζεηηθή είλαη όηη γηα νπνηαδήπνηε δηαηαξαρή, δειαδή γηα νπνηαδήπνηε αξξώζηηα, ππάξρεη, ζηε θύζε κία νπζία
πνπ αληηζηνηρεί θαη ζηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηα. Κάζε νπζία ελζσκαηώλεη κηα δπλακηθή πνπ πξνθαιεί κηα δηαηαξαρή δειαδή κηα αξξώζηηα κε κηα θαζνξηζκέλε εηθόλα.
Σα ελνριήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ ησλ νκνηνπαζεηηθψλ θαξκάθσλ (proovings) πξνθαινχληαη απφ ηε ρνξήγεζε κηαο κηθξήο δφζεο
ζηαδηαθά απμαλφκελεο θαη είλαη ηα ίδηα πνπ παξνπζηάδνληαη κε ηειείσο θπζηθφ ηξφπν θαη απφ κφλα ηνπο ζηελ αξξψζηηα. Γειαδή ν κηθξφθνζκνο ηεο αξξψζηηαο είλαη
κηα κηθξνγξαθία ηνπ καθξφθνζκνπ έμσ. Κάζε αιιαγή ηεο πγείαο, νξγαληθή ή ιεηηνπξγηθή, είλαη κηα "αλαδήηεζε" ηνπ θαξκάθνπ δειαδή κηα αλαδήηεζε ηεο αλάινγεο
δηαδηθαζίαο ηνπ καθξφθνζκνπ θαη κπνξεί λα θέξεη ηελ ίαζε. Γειαδή ε εζσηεξηθή
δηαηαξαρή εμηζνξξνπείηαη κφιηο έξζεη ζε επαθή κε ηελ αληίζηνηρε εμσηεξηθή.
Αιιά είλαη θάηη πην απφ κηα εμνπδεηέξσζε, δηεγείξεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ πνπ είλαη δηαηαξαγκέλε είηε ειαηησκέλε είηε απμεκέλε. Παξά' φια απηά απηφ
πνπ ζεξαπεχεη δεκηνπξγεί θαη ηελ αξξψζηηα. Να είλαη θαλείο δσληαλφο ζεκαίλεη λα
είλαη ζπλερψο εθηεζεηκέλνο ζε κηα πεξηνδηθή δηαθχκαλζε κεηαμχ ηζνξξνπίαο θαη αληζνξξνπίαο.
Ζ αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο γίλεηαη κέζσ ησλ θξίζεσλ θαη
ζπγθξίζεσλ ησλ αξρέηππσλ ζρεκάησλ φπσο εμάξηεζε, ρσξηζκφο, ζπγθαηνίθεζε, αληαγσληζκφο, επηζεηηθφηεηα, αγάπε, ηα ζπκπιέγκαηα γνλέσλ παηδηψλ, ηνπ εξσηζκνχ
θιπ. Ζ ςπρνπαζνινγία παξνπζηάδεηαη φηαλ νη αλακεηξήζεηο κε απηά ηα ζρήκαηα δελ
έγηλαλ κε θαηάιιειε επίγλσζε θαη πξνεηνηκαζία.
Ο Νίηζε είρε πεη γηα ηελ αξξψζηηα: «ζν αθνξά ηελ αξξψζηηα: δε ληψζνπκε ζρεδφλ
ηνλ πεηξαζκφ λα αλαξσηεζνχκε αλ ζα κπνξνχζακε λα ηα βγάινπκε πέξα ρσξίο απηή;»

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

291

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

292

10 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

1 Reilly D.,Taylor M.A.,Beattie N.,Campbell J.H.,McSharry C.,Aitchinson T.,Carter R.,Stevenson
R.D.
Allergic bronchial asthma, Is evidence for homeopathy reproducible? Lancet, 1994, 344: 1601-1606.
2 Taylor M.A., Reilly D., Llewellyn-Jones R.H., McSharry C., Aitchinson T.C.
Randomized controlled trial of homeopathy versus placebo in perennial allergic rhinitis with overview
of four trial series, British MedicalJournal 2000 Aug,19-26; 321 (7259): 471-6.
3 Gibson R.G., Gibson S.L.M., Mc Neil A.D,
Homeopathic therapy in rheumatoid arthritis: evaluation by double-blind clinical therapeutic trial.
Br. J. Clin. Pharmac., 1980; 9: 453-459.
4 Fisher P., Greenwood A., Huskisson E.C.,
Effect of homeopathic treatment on fibrositis (primary fibromyalgia).
Brit. Med. J.,1989, 299: 365-366.
5 Ernst E.,Saradeth T.,Resch K.L., Complementary treatment of varicose veins. A randomised,placebocontrolled, doubleblind trial. Phlebology, 1990, 5: 157-163.
6 Jacobs J.,Jimenez L.M., Gloyd S.S., Gale J.L., Crothers D. Treatment of acute childhood
diarrhoea. A randomised clinical trial in Nicaragua. Pediatrics, 1994, 93: 719-725.
7 Gauthier J.E. Comparative therapeutic study of the action of clonidine and Lachesis muta
in the treatment of hot flushes in the menopause. Université de Bordeaux (Thesis), 1983.
8 Ponti M. Evaluation of homeopathic treatment of motion sickness; results of 93 observations.
In: Recherches Homéopathiques (Boiron J., Belon P., Hariveau E., eds.). Fondation Française pour la
Recherche en Homéopathie, 1986. Lyon: 71-74
9 Chapman E.H., Weintraub R.J., Milburn H.A., Pirozzi T.O., Woo E., Homeopathic treatment of
mild traumatic brain injury: a randomized, double blind placebo-controlled clinical trial.
J. Head Trauma Rehabil., 1999 Dec; 14 (6): 521-42..
10 Straumsheim P., Borchgrevink C., Mowinckel P., Kierulf H., Hafslund D., Homeopathic treatment
of
migraine: a double blind, placebo controlled trial of 68 patients. Br. Homeopath. J., 2000 Jan; 89 (1)
4-7.
11 Hourst P. Acknowledgement of the efficacy of homeopathy.
Université P. et M. Curie (Thesis). Paris. France, 1981.
12 Ferley J.P., Zmirou D., D’Adhemar D., Balducci F. A controlled evaluation of a homeopathic preparation in influenza-like syndromes. Br. J. Clin. Pharmac., 1989, 27: 329-335.
13 Valero E. Study of the preventive action of Raphanus sativus 7CH on the post-operative recovery
time of intestinal transit (80 cases); and of Pyrogenium 7CH on post-operative infections (128 cases).
Université de Grenoble (Thesis), 1981.
14 Alibeu J.P., Jobert J. Aconite in homeopathic relief of post-operative pain and agitation in children.
Pédiatrie, 1990, 45: 465-466.
15 Michaud J. The action of Apis mellifica and Arnica montana in preventing post-operative oedema in
maxillofacial surgery in a clinical trial involving 60 cases. Université de Nantes (Thesis), 1981.
16 Oberbaum M., Yaniv Y., Ben-Gal J., Ben-Zvi N., Freedmann L.S., Branski D. A randomised, controlled
clinical trial of the homeopathic medication Traumeel S in the treatment of chemotherapy-induced
stomatitis in children undergoing stem cell transplantation. Cancer – August 1, 2001/Vol 92/ Number
3.
17 Coudert M. Experimental study of the action of Caulophyllum in false labour.
Université de Limoges (Thesis), 1981.
18 Abbott A, Syelger M. Support for scientific evaluation of homeopathy stirs controversy. Nature,
1996, 383: 285.
19 Kleijnen J, Knipschild P, Ter Riet G. Clinical trials of homeopathy. British medical journal, 1991,
302: 316-323.
20 Taking the homeopathic knowledge base into the 21st century. Pharmaceutical journal, 1997, 258:
247.
21 Dantas F. How can we get more reliable information from homeopathic pathogenetic trials? British
homeopathic journal,
1996, 85: 230-236.

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

293

22 Eisenberg DM et al. Unconventional medicine in the United States. Prevalence, costs, and patterns
of uses. New England Journal of Medicine, 1993, 328: 246-252.
23 MacLennan A, Wilson DH, Taylor AW. Prevalence and cost of alternative medicine in Australia.
The Lancet, 1996, 328: 246-252.
24 Reber A et al. Optokinetic and vestibulo-ocular reflex adjustment by GABA antagonists. Behavioural brain research,
1996, 81: 89-97
25 Integrating homoeopathy in health systems, Bulletin of the World Health Organization, 1999, 77 (2)
26 WHO Traditional Medicine Strategy 2002–2005, WHO/EDM/TRM/2002.1
27
Centre of Research in Bioclimatology, Biotechnologies and Natural Medicine, State University of
Milan, Milan, Italy
28 W. Ross Ashby (1956), Introduction to Cybernetics. Methuen, London, UK
29 Stuart Umpleby (1989), "The science of cybernetics and the cybernetics of science", in: Cybernetics
and Systems", Vol. 21, No. 1, (1990), pp. 109-121
30 Werndl, Charlotte (2009). What are the New Implications of Chaos for Unpredictability?. The British Journal for the Philosophy of Science 60, 195–220
31 West, Bruce J. θαη Ary L. Goldberger. «Physiology in Fractal Dimensions». American Scientist,
July 1987
32 Paul E Plsek . Complexity science, The challenge of complexity in health care
BMJ 2001;323:625-628
33 Collected works: Recommends an open mind on medicine, New Scientist vol 149 issue 2020 - 09
March 96, page Page 47
34 Doctors Are The Third Leading Cause of Death in the US, Causing 225,000 Deaths Every Year
Journal American Medical Association July 26, 2000; 284(4):483-5
35 Lawrence K. Altman, M.D., James Fixx: The enigma of heart disease, July 24, 1984, The NY Times
36 Alan E. Greenberg, MD, MPH, Division of HIV/AIDS Prevention, National Center for HIV, STD,
and TB Prevention: New Approaches to Tracking the HIV/AIDS Epidemic in the United States
37 Yusuf, S. The Lancet, Nov. 5, 2005; vol 366: pp 1640-1649
Kragelund, C. The Lancet, Nov. 5, vol 366: pp 1589-1591
38 Δπηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ζε παηδηά, εθήβνπο θαη λένπο ζηελ Διιάδα.
Γηνλχζεο Παπαδάηνο, Άγεο Σεξδίδεο, Διέλε Πεηξίδνπ, 3ν Παλειιήλην ζπλέδξην νδηθήο αζθάιεηαο,
Πάηξα, 10-11 Οθη., 2005
39 WHO (1946) International Health Conference, New York
40 Ewald PW (September 1980). "Evolutionary biology and the treatment of signs and symptoms of
infectious disease". J. Theor. Biol. 86 (1): 169–76
41 Flaxman SM, Sherman PW (July 2008). "Morning sickness: adaptive cause or nonadaptive consequence of embryo viability?". Am. Nat. 172 (1): 54–62
42 Kluger MJ, Rothenburg BA (January 1979). "Fever and reduced iron: their interaction as a host defense response to bacterial infection". Science 203 (4378): 374–6.
43 Wander K, Shell-Duncan B, McDade TW (October 2008). "Evaluation of iron deficiency as a nutritional adaptation to infectious disease: An evolutionary medicine perspective". Am. J. Hum. Biol. 21
44 Wick G, Perschinka H, Millonig G (December 2001). "Atherosclerosis as an autoimmune disease:
an update". Trends Immunol. 22 (12): 665–9.
45 Murry CE, Jennings RB, Reimer KA (1986). "Preconditioning with ischemia: a delay of lethal cell
injury in ischemic myocardium". Circulation 74 (5): 1124–36
46 Stenzel-Poore, Mary P; Stevens, Susan L.; Xiong, Zhigang; Lessov, Nikola S.; Harrington, Christina A.; Mori, Motomi; Meller, Robert; Rosenzweig, Holly L.; Tobar, Eric; Shaw, Tatyana E.; Chu,
Xiangping; Simon, Roger P. Effect of ischaemic preconditioning on genomic response to cerebral ischaemia: similarity to neuroprotective strategies in hibernation and hypoxia-tolerant states The Lancet,
Vol. 362, September 27, 2003, pp. 1028-1037
47 Nesse RM (January 2000). "Is depression an adaptation?". Arch. Gen. Psychiatry 57 (1): 14–20
48 Crow TJ (July 1995). "A Darwinian approach to the origins of psychosis". Br J Psychiatry 167 (1):
12–25
49 Brüne M (March 2004). "Schizophrenia-an evolutionary enigma?". Neurosci Biobehav Rev 28 (1):
41–53
50 Adaptive chaos: Mild disorder may help contain major disease. Medical Hypotheses, Volume 66,
Issue 1, Pages 182-187 A. Golbin, A. Umantsev
51 Nesse R (1997). Baron-Cohen S. ed. The maladapted mind: classic readings in evolutionary psychopathology. East Sussex: Psychology Press. pp. 73–84

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

294

52 Cerebrovasc Dis 2004; 18: 318-324
53 Jeanette Ward, Sandy Middleton, David Sharpe, John Harris, Alastair Corbett, Robert Lusby;
Understanding of Stroke Diagnosis, Management, and Prevention;
Stroke published online Oct 16, 2003
54 Welch

C. Cinecoronary arteriography in young men: safety in numbers?
Circulation 42: 647, 1970
55 Page I. Prediction of coronary Heart Disease based on clinical suspicion, age, total cholesterol, and trigliceride.
Circulation 42: 625, 1970
56 McIntosh H. The first decade of aortocoronary by-pass grafting, 1967-1977: a review. Circulation 57: 405,
1978
57 Kuan P. Coronary artery bypass surgery morbidity. J Am Coll Cardiol 3: 1391, 1984
58 Ornestein J. Micro emboli observed in deaths following cardiopulmonary by-pass surgery: Silicone anti foam
agents and polyvinyl chloride tubing as sources of emboli. Hum Path: 1082, 1982
59 Hill J. Neuropathological manifestations of cardiac surgery. Lancet 1: 1161,1982
60 Editorial: Brain damage after open-heart surgery. Lancet 1: 1161, 1982

61 Henriksen L. Evidence suggestive of diffuse brain damage following cardiac operations. Lancet
1:816, 1984
62 Aberg T. Release of adenylate kinase into cerebrospinal fluid during open-heart surgery and its relation to postoperative intellectual function. Lancet 1:1139, 1982
63 Editorial: Brain damage after open-heart surgery. Lancet 1: 1161, 1982
64 Henriksen L. Brain hyperfusion during cardiac operations: Cerebral blood flow measured in man by
intra-arterial injection of xenon 133: Evidence suggestive of intraoperative micro embolism. J Thorac
Cardiovasc Surg 86: 873, 1982
65 Henriksen L. Evidence suggestive of diffuse brain damage following cardiac operations. Lancet
1:816, 1984
66 Editorial: Brain damage after open-heart surgery. Lancet 1: 1161, 1982
67 Savageau J. Neuropsycological dysfunction following elective cardiac operation. 1.Early assessment. J. Thorax Cardiovasc Surgery 84:585, 1982
68 Kornfeld D. Delirium-after coronary artery bypass surgery. J. Thorax Cardiovasc Surgery: 76:93,
1978
69 Taylor K. Editorial: Brain damage during open-heart surgery. Thorax 37: 873,1982
70 Barash P. Cardiopulmonary bypass and postoperative neurological dysfunction. Am Heart J 99:
675, 1980
71 Orr W. Sleep disturbances after open heart surgery. AM J Cardiol 39:196, 1977
72 Braunwald E. Editorial retrospective. Effects of coronary artery bypass grafting on survival: implications of the randomized Coronary-Artery Surgery Study. N Engl J Med 309:1181, 1983
73 McIntosh H. The first decade of aortocoronary by-pass grafting, 1967-1977: a review. Circulation
57: 405, 1978
74 Hampton J. Coronary artery bypass grafting for the reduction of mortality: an analysis of the trials.
Br Med J 289:1166, 1984
75 Grondin C. Late results of coronary artery grafting: is there a flag on the field? J Thor Cardiovasc
Surg 87:161, 1984
76 Kolata G. Consensus on bypass surgery: in most cases, the operation has not been shown to save
lives, but patients do say they feel better after surgery. Science 211:42, 1981
77 Rahimtoola S. Coronary bypass surgery for unstable angina. Circulation 69:852.1984
78 Goldman L. The decline in ischemic heart disease mortality rates. An analysis of the comparative
effects of medical interventions and changes in lifestyle. Ann Intern Med 101:825, 1984
79 Behavioral cardiology evidence 'compelling', Psychosomatic Medicine 2005; 67: 179-186
80 The Veterans Administration Coronary Artery Bypass Surgery Co-operative Study Group. Elevenyear survival in veterans Administration randomized trial of coronary bypass surgery for stable angina.
N Engl J Med 311:1333, 1984
81 Grondin C. Late results of coronary artery grafting: is there a flag on the field? J Thor Cardiovasc
Surg 87:161, 1984

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

295

82 Rahimtoola S. Coronary bypass surgery for chronic angina-1981. A perspective. Circulation
65:225, 1982 Champeu L. Left main coronary artery stenosis. The influence of aortocoronary bypass
surgery on survival. Circulation 57:1111, 1978
83 Takaro T. The VA co-operative randomized study of surgery for coronary arterial occlusive disease.
II. Subgroup with significant left main lesions. Circulation 54(suppl III): III-107, 1976
84 Rahimtoola S. Coronary bypass surgery for chronic angina-1981. A perspective. Circulation
65:225, 1982
85 Campeau L. The relation of risk factors to the development of atherosclerosis saphenous vein bypass grafts and the progression of disease in the native circulation. A Study 10 years after aortocoronary bypass surgery. N Engl J Med 311:1329, 1984
86 Palac R. Risk factors related to progressive narrowing in aortocoronary vein-grafts studied 1 and 5
years after surgery. Circulation 66(suppl I): I-40, 1982
87 Roberts W. The coronary Artery Surgery Study (CASS): do the results apply to your patients? Am
J Cardiol 54:440, 1984
88 Rahimtoola S. Coronary bypass surgery for chronic angina-1981. A perspective. Circulation 65:225, 1982

89 Rahimtoola S. Coronary bypass surgery for chronic angina-1981. A perspective. Circulation
65:225, 1982
90 Champeu L. Left main coronary artery stenosis. The influence of aortocoronary bypass surgery on
survival. Circulation 57:1111, 1978
91 Takaro T. The VA co-operative randomized study of surgery for coronary arterial occlusive disease.
II. Subgroup with significant left main lesions. Circulation 54(suppl III): III-107, 1976
92 McIntosh H. The first decade of aortocoronary by-pass grafting, 1967-1977: a review. Circulation
57: 405, 1978
93 Battock D. Left main coronary artery disease-is surgery always indicated? Am J Cardiol
33:125,1974
94 Prospective randomized study of coronary artery bypass surgery in stable angina pectoris. Second
intern report by European Coronary Surgery Study Group. Lancet 2:491, 1980
95 Kennedy J. Clinical and angiografic predictors of operative mortality from the Collaborative Study
in Coronary Artery Surgery (CASS). Circulation 63:793, 1981
96 Branwald E. Coronary artery bypass-grafting N Engk J Med 310:1263, 1984
97 Fisher M. Editorial: Coronary angiography: safety in numbers? Am J Cardiol 52:898, 1983
98 Kennedy J. Clinical and angiografic predictors of operative mortality from the Collaborative Study
in Coronary Artery Surgery (CASS). Circulation 63:793, 1981
99 Podrid. P. Prognosis of medically treated patients with coronary artery disease with profound STsegment depression during exercise testing. N Engl J Med 305:1111, 1981
100 Podrid. P. Prognosis of medically treated patients with coronary artery disease with profound STsegment depression during exercise testing. N Engl J Med 305:1111, 1981
101 Editorial: Coronary artery bypass surgery-indications and limitations. Lancet 2:511, 1980
102 Freeman Z. Coronary by-pass surgery: a reappraisal Aust N.Z. J Med 12:309, 1982
103 Gruntzig A. Transluminal dilatation of coronary artery stenosis. Lancet 1:263, 1978
104 Kelsey S. Effect of investigator experience on percutaneous transluminal coronary angioplasty.
Am J Cardiol 53:56C, 1984
105 Dorros G. National Heart, Lung and Blood Institute registry report of complications of percutaneous transluminal coronary angioplasty. Am J Cardiol 47:396, 1981
106 Pope C. Detection of platelet deposition at the site of peripheral balloon angioplasty using IndiumIII platelet scintigraphy. A. J Cardiol 55:495, 1985
107 Cowely M. Emergency coronary bypass surgery after coronary angioplasty: the National Heart
Lung and Blood Institute's percutaneous transluminal coronary angioplasty registry experience. Am J
Cardiol 53:22C, 1984
108 Meier B. Repeat coronary angioplasty. J Am Coll Cardiol 4:463, 1984
109 Cambell R. Strategy for detection and management of coronary artery disease. "Physiology before
anatomy". editorial essay. Chest 88:287, 1985
110 Braunwald E. Editorial retrospective. Effects of coronary artery bypass grafting on survival: implications of the randomized Coronary-Artery Surgery Study. N Engl J Med 309:1181, 1983
111 Editorial: Complementary roles of surgical and medical therapy for angina pectoris. Ann Int Med
102:848, 1985
112 Braunwald E. Editorial retrospective. Effects of coronary artery bypass grafting on survival: implications of the randomized Coronary-Artery Surgery Study. N Engl J Med 309:1181, 1983

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

296

113 Editorial: Complementary roles of surgical and medical therapy for angina pectoris. Ann Int Med
102:848, 1985
114 Cambell R. Strategy for detection and management of coronary artery disease. "Physiology before
anatomy". editorial essay. Chest 88:287, 1985
115 Braunwald E. Editorial retrospective. Effects of coronary artery bypass grafting on survival: implications of the randomized Coronary-Artery Surgery Study. N Engl J Med 309:1181, 1983
116 Editorial: Complementary roles of surgical and medical therapy for angina pectoris. Ann Int Med
102:848, 1985
117 Connor W. The key role of nutritional factors in the prevention of coronary heart disease. Prev
Med 1:49, 1972
118 Stamler J. Lifestyles, major risk factors, proof and public policy. Circulation 58:3, 1978,
119 Editorial: Diet and ischemic heart disease-agreement or not? Lancet 2:317, 1983
120 Duffield R. Treatment of hyperlipidemia retards progression of symptomatic femerol atherosclerosis. Lancet 2:639, 1983
121 Barndt R. Regression and progression of early femerol atherosclerosis in treated hyperlipoproteinemic patients. Ann Intern Med 86:139, 1977
122 Ornish D. Effects of stress management training and dietary changes in treating ischemic heart
disease. JAMA 249:54, 1983
123 Thuesen L. Beneficial effect of a low--fat low- calorie diet on myocardial energy metabolism in
patients with angina pectoris. Lancet 2:59, 1984
124 Ribiero J. The effectiveness of a low lipid diet and exercise in the management of coronary artery
disease. Clinical investigations. Am Heart J 108:1183, 1984
125 Ellis F. Angina and vegan diet Am Heart J 93:803, 1977
126 Pritikin N. Diet and exercise as a total therapeutic regimen for rehabilitation of patients with severe peripheral vascular disease. 52nd Annual Session of the American Congress on Rehabilitation
Medicine, Atlanta, 1975
127 Goldman L. The decline in ischemic heart disease mortality rates. An analysis of the comparative
effects of medical interventions and changes in lifestyle. Ann Intern Med 101:825, 1984
128 Connor W. The key role of nutritional factors in the prevention of coronary heart disease. Prev
Med 1:49, 1972
129 Stamler J. Lifestyles, major risk factors, proof and public policy. Circulation 58:3, 1978,
130 Editorial: Trials of coronary heart disease prevention. Lancet 2:803, 1982
131 Lipid Research Clinics Program. The Lipid Research Clinics Coronary Primary Prevention Trial
results. II. The relationship of reduction in incidence of coronary heart disease to cholesterol lowering. JAMA 251:365, 1984
132 Lipid Research Clinics Program. The Lipid Research Clinics Coronary Primary Prevention Trial
results. Reduction in incidence of coronary heart disease. JAMA 251:351, 1984
133 Lipid Research Clinics Program. The Lipid Research Clinics Coronary Primary Prevention Trial
results. II. The relationship of reduction in incidence of coronary heart disease to cholesterol lowering.
JAMA 251:365, 1984
134 Monagan, David and David O. Williams. Journey into the Heart: A Tale of Pioneering Doctors and
Their Race to Transform Cardiovascular Medicine. New York: Gotham Books, February 1, 2007.
135 Ruskin JN. The Cardiac Arrhythmia Suppression Trial (CAST). N Engl J Med 1989 Aug 10 321
386-388
136 JAMA 2002 Dec 18: 288: 2981-97
137 ΑLLΖΑT Appel LJ. The verdict from ALLHAT-Thiazide diuretics are the preferred initial therapy
for hypertension. JAMA 2002 Dec 18; 288: 3039-42
138 REVERSAL, Reversal of Arteriosclerosis with Aggressive Lipid Lowering; JAMA March 3,
2004; 291(2) 1:1071-1080
139 Effect of the Magnitude of Lipid Lowering on Risk of Elevated Liver Enzymes, Rhabdomyolysis,
and Cancer; JAMA March 3, 2004; 291(2) 1:1071-1080
140 High cholesterol improves survival in HF; J Am Coll Cardiol 2003; 42: 1933-1940
141 Low total cholesterol level linked to reduced cognitive function; Psychosom Med 2005; 67: 24-30
142 Leg length reflects CHD risk; Ζeart 2004; 90: 745-749
143 Our futil war on cancer, New Scientist Dec 16 2006
144 S A Hoption Cann, J P van Netten, C van Netten; Dr William Coley and tumour regression:
a place in history or in the future. Postgrad Med J 2003;79:672–680
145 Wrong diagnoses are killing patients - New Scientist Jan 25 2005

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

297

146 The Lobotomist: A Maverick Medical Genius and His Tragic Quest to Rid the World of Mental
Illness, The Pest Maiden: A Story of Lobotomy
147 Barron H. Lerner, M.D., Ph.D., Last-Ditch Medical Therapy, Revisiting Lobotomy; Volume
353:119-121 July 14, 2005 Number 2
148 Fighting cancer with filth,12 January 2008, Jessica Marshall, New Scientist, issue 2638
149 Strachan DP (August 2000). "Family size, infection and atopy: the first decade of the "hygiene
hypothesis"". Thorax 55 Suppl 1: S2–10. doi:10.1136/thorax.55.suppl_1.S2
150 Leonardi-Bee J, Pritchard D, Britton J (2006). "Asthma and current intestinal parasite infection:
systematic review and meta-analysis". American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
174: 512–523
151 Marra F, Lynd L, Coombes M "et al." (2006). "Does antibiotic exposure during infancy lead to
development of asthma?: a systematic review and metaanalysis". Chest 129 (3): 610–8
152 Folkerts G, Walzl G, Openshaw PJ (March 2000). "Do common childhood infections 'teach' the
immune system not to be allergic?". Immunol Today 21 (3): 118–20.
153 Correale J, Farez M. (2007). "Association between parasite infection and immune responses in
multiple sclerosis". Annals of Neurology 61 (2): 97–108
154 Antidepressants may cut MI risk; Am J Med 2004: 117: 732-737
155 Anxiety poses greater risk than depression after MI; J Am Coll Cardiol 2003; 42: 1801-1807
156 Autonomic function linked to job cardiac risk; Circulation 2005; 111: 3071-3077
157 Adaptive chaos: Mild disorder may help contain major disease,
Alexander Golbin a, Alexander Umantsev b,; a Sleep and Behavior Medicine Institute, 9700 N. Kenton
Avenue, Skokie, IL 60076, USA b Department of Natural Sciences, The University of North Carolina
at Fayetteville, 1200 Murchison Road, Fayetteville, NC 28301, USA
158 Franz Messerli (St Luke's-Roosevelt Hospital, New York, USA) and colleagues; Am J Med 2007;
120: 863-870
159 "The Bacteria behind Ulcers," by Martin J. Blaser; Scientific American, February 1996
160 Niyaz Ahmed; 23 years of the discovery of Helicobacter pylori: Is the debate over?
Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials 2005, 4:17
161 Fighting cancer with filth; 12 January 2008 Magazine issue 2638
162 Multiple sclerosis and hepatitis B vaccination: Adding the credibility of molecular biology to an
unusual level of clinical and epidemiological evidence; Yannick Comenge a, Marc Girard b,
163 Margie Profet; The Function of Allergy: Immunological Defense Against Toxins
The Quarterly Review of Biology, Vol. 66, No. 1 (Mar., 1991), pp. 23-62
164 Randolph M. Nesse, M.D, George C. Williams, Ph. D.,
«Γηαηί αξξσζηαίλνπκε», Ζ λέα επηζηήκε ηεο Γαξβηληθήο ηαηξηθήο
Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, Πάηξα 2003, ζει. 179-183
165 Galli, Stephen J.,Grimbaldeston Michele Anne,Tsai Mindy;
Immunomodulatory mast cells: Negative, as well as positive, regulators of immunity
Nature Reviews. Immunology, 2008; 8(6):478-486
166 Profet M.; The function of allergy: immunological defense against toxins.
Q Rev Biol. 1991 Mar;66(1):23-62.
167 Brad Zacharia, Paul Sherman ; Atopy, helminths, and cancer
Medical Hypotheses, January 2003 (Vol. 60, Issue 1, Pages 1-5)
168 Matthew J. Kluger;Fever Revisited, Kluger Pediatrics.1992; 90: 846-850
169 Howes et al. Am J Psychiatry.2009; 166: 409
170 Dennis L. Stevens; Could Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs (NSAIDS) Enchance the
Progression of Bacterial Infections to Toxic Schock Syndrome?
Clinical Infectious Diseases 1995;21:977-80
171 Antibiotics before dental procedures unnecessary for most heart patients, Circulation.
2007;116:1736-1754
172 CLARICOR trial , Cardiology 2008;111:280-287
173 Harvey McConnell, Evidence for infectious agents in cardiovascular disease and atherosclerosis;
Lancet Infectious Diseases 2002; 2: 11-17
174 Trino Baptistaa, d, Elis Aldanab, Félix Angelesc, Serge Beaulieud
Evolution Theory: An Overview of Its Applications in Psychiatry
Psychopathology 2008;41:17-27
175 http://www.framinghamheartstudy.org/
176 Mallat Z, Ait-Oufella H and Tedgui A (2005) Regulatory T cell responses: potential role in the
control of atherosclerosis. Curr Opin Lipidol. 16: 518-524

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

298

177 J. Clin. Invest. 111(12): 1805-1812 (2003).C-reactive protein: a critical update Mark B. Pepys and
Gideon M. Hirschfield
178 Haverkate, F, Thompson, SG, Pyke, SDM, Gallimore, JR, Pepys, MB. Production of C-reactive
protein and risk of coronary events in stable and unstable angina. Lancet. 1997. 349:462-466
179 Circulation. 2000;102:42.Chronic Subclinical Inflammation as Part of the Insulin Resistance Syndrome The Insulin Resistance Atherosclerosis Study (IRAS)
Andreas Festa, MD; Ralph D’Agostino, Jr, PhD; George Howard, DrPH; Leena Mykkänen, MD, PhD;
Russell P. Tracy, PhD; Steven M. Haffner, MD
180 Seth Rakoff-Nahoum; Why Cancer and Inflammation?
Yale J Biol Med. 2006 December; 79(3-4): 123–130.
181 Tuppo EE, Arias HR.;The role of inflammation in Alzheimer's disease,
Int J Biochem Cell Biol. 2005 Feb;37(2):289-305
182 Rajesh K. Kharbanda, et al.;Prevention of Inflammation-Induced Endothelial Dysfunction A Novel
Vasculo-Protective Action of Aspirin, Circulation. 2002;105:2600-2604
183 Study Reveals Vioxx Related Heart Attacks Can Occur Within The First Two Weeks Of Use
ScienceDaily (May 3, 2006)
184 Editorial:Kimmo Mattila; Does periodontitis cause heart disease?
European Heart Journal 2003 24(23):2079-2080
185 Chantal M.C. Bassett et al., Trans-Fatty acids in the diet stimulate atherosclerosis
Metabolism - Clinical and Experimental; Volume 58, Issue 12, Pages 1802-1808, 2009
186 Emily T. Lemelina et al.; Life-course socioeconomic positions and subclinical atherosclerosis in
the multi-ethnic study of atherosclerosis, Social Science & Medicine, Volume 68, Issue 3, February
2009, Pages 444-451
187 Steven A Grover; Role of WHO-MONICA Project in unravelling of the cardiovascular puzzle
The Lancet, Volume 355, Issue 9205, 26 February 2000, Pages 668-669
188 Faergeman Ο. The societal context of coronary artery disease. Eur Ζ J Suppl 2005;7(A):A5-A11
189 Faergeman Ο. Climate change and preventive medicine. Δur J Cardiol Prev and Rehabil, 2007;
14:726-729
190 Emmelin Α. Indoor air pollution. Α poverty-related cause of mortality among the children of the
world. Chest 2007; 132: 1615-1623
191 Σνχληαο Η. Ζ πγεία ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ 1977-2006. Κέληξν Μειεηψλ Τγείαο, Παλεπηζηήκην
Αζελψλ. Ζκεξήζηνο ηχπνο (Καζεκεξηλή) 18-10-2007
192 Lenfant C. Conference on socioeconomic status and CV health and disease. Circulation
1996;94:20412044
193 Adler Ν, Newman Κ. Socioeconomic disparities in health. Pathways and policies. Health affairs
March-April 2002
194 Mahler Ζ. In Humanitarian Medicine. Ed SWA Gunn, 2005
195 Pietro Croce: «Vivisezione o Scienza? Una scelta», pag. 38
196 Pietro Croce: «Vivisezione o Scienza? Una scelta», pag. 21.
197 New England Journal of Medicine, 934-944, vol. 281, 1969.C. E. Cornelius. (παξαζέηεη έλαλ
κεγάιν θαηάινγν γηα ηα πεξηζζφηεξα πεηξακαηηθά κνληέια ζηα εξγαζηήξηα)
198 Lancet, 19, 3 July, 1948
199 Neurobiology of Ageing, 127-131, vol. 4, 1983
200 Lancet, 357-358, 26 February, 1949
201 Proceedings of the Physiological Society, 53p, February, 1984
202 Drug Metabolism Reviews, 505-523, vol.15, 1984
203 Annals of Nutrition and Metabolism, 26-37, vol.27, 1983
204 Lancet, 99, 20 July, 1946
205 Lancet, 419-424,23 February 1935
206 Reines B.: "Heart Research on Animals". Edited for the American Antivivisection Society. Suite
801, Nobel Plaza, 801, Old York Road, Jenkintown, PA. USA, (1985)
207 Gross D.R.: Animal models in cardiovascular research. In: "Quantitative Cardiovascular Studies",
University Press, Baltimore, pag. 32 (1979)
208 D. R. Gross, Animal Models in Cardiovascular Research (Martinus Nijhoff, 1985)
209 Pietro Croce, «Vivisezione o Scienza: una scelta» 4a Edizione, Movimento Nazionale Ecologico.
210 Pietro Croce, Anatomopatologo, prof. Universita di Milano, "Vivisezione o Scienza: una scelta."
4a Edizione, Movimento Nazionale Ecologico.

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

299

211 Γ. Βπζνχιθαο, Ζ επηζηήκε ηεο Οκνηνπαζεηηθήο, 1980
212 Duhamel, A.M.F., Health Physics, λνη 2, Progress in Nuclear Energy, Series ΥΠ, Oxford, Pergamon Press, 1969, (Ζ θπζηθή ηεο πγείαο, ηφκνο 2, πξφνδνο ζηελ ππξεληθή ελέξγεηα, ζεηξά ΥΠ), πιήξεο
εγρεηξίδην γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο ηεο αθηηλνβνιίαο. Αλαθνξά ζηηο θνζκηθέο αθηίλεο ζηηο
ζει. 126 θαη 292. Πνζνζηφ ιεπxαηκiαο απμεκέλν ζηε Xηξoζίκα θαη ην Ναγθαζάθη κεηά ηνλ αηνκηθφ
βνκβαξδηζκφ, ζει. 117. ξηα δηαςφξσλ αθηηλνβνιηψλ, βάζεη γλσζηψλ ζηνηρείσλ, γχξσ απφ ηελ
εκςάληζε ηνπ θαξθίλνπ.
213 Capra, Fritjof, The Tao of Physics, New York, Bantam, 1977. Δμαηξεηηθή εξκελεία ησλ
ζπζρεηηζκψλ κεηαμχ ησλ αλαθαιχςεσλ ηεο ζχγρξνλεο Φπζηθήο θαη ησλ αξραίσλ γλψζεσλ ηνπ
αλαηνιηθνχ θαη ηνπ δπηηθνχ κπζηηθηζκνχ
214 Dubos, Rene, Mirage of Health: Utopian Progress and Biological Change, New York, Anchor
Books, 1959. (Απηαπάηεο πγείαο: Οπηνπηθή πξφνδνο θαη βηνινγηθή αιιαγή). Πξφσξν γήξαο θνληά ζε
πεξηνρέο αηνκηθψλ εθξήμεσλ, ζει. 95. Οιφθιεξν θεθάιαην αθηεξσκέλν ζηηο επηδξάζεηο ηνπ
πεξηβάιινληνο πάλσ ζηελ πγεία.
215 Goffinan, J.W. and Tramplin, A.R. "Epidemiological Studies of Carcinogenesis by ionizing Radiation" , Proceedings of the Sixth Berkeley Symposium νn Mathematical Statistics and Probability. (Universlty of California, July 1970), ζει. 35-77.
216 Dubos, Rene, Mirage of Health: Utopian Progress and Biological Change, New York, Anchor
Books, 1959
217 Ζill et aI., «Studies on Adrenocortical and Psychological Response in Man», Archives of Internal
Medicine, Νν 97, ζει. 269-298
218 Kuhn, Thomas S., The structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, Chicago,
1962
219 Kuhn, T.S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 1962.
220 Are we close to a theory of energy medicine?, J Altern Complement Med. 2004 Feb;10(1):83-6
221 Ludwig von Bertalanffy. General System Theory: Foundations, Development, Applications New
York: George Braziller, (1968)
222 W. Ross Ashby, Introduction to Cybernetics. Methuen, London, UK, 1956.
223 Heinz von Foerster, Cybernetics of Cybernetics, Urbana Illinois: University of Illinois, 1974
224 Churchland, Patricia Smith, Neurophilosophy: Toward a Unified Science of the Mind-Brain, The
MIT Press. ISBN 978-0-262-03116-5,1986
225 Laszlo, E. , Introduction to systems philosophy. Toward a new paradigm of contemporary thought.
San Francisco: Harper,1972
226 Farrington B. «Ζ Δπηζηήκε ζηελ Αξραία Διιάδα» (Μηθ. Ν. Ρατζεο). Δθδφζεηο Κάιβνο, Αζήλα,
1989
227 During I. «Ο Αξηζηνηέιεο: Παξνπζίαζε θαη εξκελεία ηεο ζθέςεο ηνπ» (Μηθ. Α. Γεσξγίνπ–
Καηζηβέια). Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, Αζήλα, 1994
228 Ross WD. «Αξηζηνηέιεο» (Μηθ. Μ. Μήηζνπ). Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, Αζήλα,
1993
229 Άληακ Φάνπεξ. Ο δαίκνλαο ηνπ Λαπιάο, Μίλσαο, 2007
230 William Blake: The Complete Poems; Penguin, 1977
231 Blake, William, Letter to Thomas Butts, 22 November 1802; in Alicia Ostriker (Ed.)
232 Kuhn, Thomas S., The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, 1962
233 Κant, Immanuel, Critique of Judgment, 1790; translated by Werer S.
Pluhar, Hackett, Indianapolis, 1987
234 Poincaré, Henri. Ζ αμία ηεο επηζηήκεο, Κάηνπηξν, 1997
235 Jules Henri Poincaré (1890) "Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique.
Divergence des séries de M. Lindstedt," Acta Mathematica, vol. 13, pages 1–270
236 H. Poincaré: Science and Method (1908), Aγγιηθή Mεηάθξαζε Dover Pbl. 1958
Eπίζεο A. Miller: Imagery in Scientific Thought, Part I: Studies in Comparative Epistemology, Poincaré and Einstein, MIT Press 1987
237 H. Poincaré: Science and Method (1908), Aγγιηθή Mεηάθξαζε Dover Pbl. 1958
238 Barcellos, Anthony (1984), "Interview Of B. B. Mandelbrot", Mathematical People, Birkhaüser,
New Scientist, 19 April 1997
239 Ian Percival: Chaos: a science for the real world, New Scientist 21.10. 89
240 Marina Paola Banchetti-Robino; Ontological Tensions in 16th and 17th Century Chemistry:
Between Mechanism and Vitalism, Florida Atlantic University
241 Bechtel, William and Robert C. Richardson. Vitalism. In E. Craig (Ed.), Routledge Encyclopedia
of Philosophy. London: Routledge. November 15, 2004

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

300

242 Schummerr J (2003) The notion of nature in chemistry. Stud Hist Phil Sci 34:705-736.
243 The Fitness of the Environment. Macmillan, New York, 1913
244 The Scientific Conception of the World. The Vienna Circle, in Sarkar, Sahotra, 1996
http://www.viennacircle.co.uk/Site/index.html
245 Sheldrake, Rupert (1988) The Presence of the Past, Chapter 17
246 Woodger, Joseph Henry. The Axiomatic Method in Biology. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1937
247 C. D. Broad, M.A . PERCEPTION, PHYSICS, AND REALITY;
An Enquiry into the Information that Physical Sciencecan Supply about the Real, Cambridge, 1914
248 Michael Wertheimer, A Brief History of Psychology. 4th edition. Fort Worth TX: Harcourt Brace,
2000
249 Max Wertheimer in Frankfurt--on the beginnings and developmental crisis of Gestalt psychology.
Initial studies of motion perception (1910-1912)]", Zeitschrift für Psychologie mit Zeitschrift für
angewandte Psychologie 195 (3): 283–310
250 ERNST HAECKEL. The history of creation: or the development of the earth and its inhabitants by
the action of natural causes, New York: D. APPELTON AND COMPANY, 1876
251 Crowcroft, P. 1991. Elton’s Ecologist: A history of the Bureau of Animal Population. Chicago, Il:
The University of Chicago Press
252 Ludwig von Bertalanffy, General Systems Theory, G. Braziller, NY, 2003
253 Ludwig von Bertalanffy. ―The concepts of systems in physics and biology‖, Bulletin of the British
Society for the History of Science, 1, 44–45
254 Ludwig von Bertalanffy. ―General System Theory: A new approach to unity of science‖, 1-6 (with
Hempel C.G., Bass R.E. & Jonas H.), Human Biology, 23
255 Bertalanffy, Ludwig vνn, 'The Theory of Open Systems in Physics and Biology', Science, vνl. 111,
pp. 23-29, 1950
256 Ilya Prigogine - Isabelle Stengers, Σάμε κέζα απφ ην Υάνο, Κέδξνο, 1986
257 Ilya Prigogine, Οη λφκνη ηνπ ράνπο, Δθδφζεηο Π. Σξαπιφο, 2003
258 Weiss, P. A. (1977). "The system of nature and the nature of systems: Empirical holism and practical reductionism harmonized," in A New Image of Man in Medicine, Vol. I: Towards a Man- Centered
Medical Science, (K. E. Schaefer, H. Hensel, and R. Brady, eds.), Futura, New York.
259 P.A. Weiss, Principles of Development, Henry Holt and Company, 1939
260 Ludwig von Bertalanffy, General Systems Theory, G. Braziller, NY, 2003
261 Erwin Schrödinger. What is Life? & Mind and Matter, Cambridge University Press (1974)
262 What is Life?: Schrodinger's Influence on Biology, by Neville Symonds,1986 The University of
Chicago Press
263 Timon Paul Beyes. Observing observers. Von Foerster, Luhmann, and management thinking, Kybernetes, 2005,Volume: 34, Issue: 3/4 , Page: 448 - 459
264 Piaget, J. (1969). The Mechanisms of Perception. London: Rutledge & Kegan Paul
265 Autopoiesis and Cognition, The Realization of the Living,
Humbert Maturana and Francisco Varela, Reidel Publishing Company,1980
266 N. Wiener, Κπβεξλεηηθή ή έιεγρνο θαη επηθνηλσλία ζηα δψα θαη ζηηο κεραλέο, Δθδφζεηο
Καζηαληψηε
267 Arturo Rosenblueth, Norbert Wiener and Julian Bigelow,
Behavior, Purpose and Teleology Philosophy of Science, Vol. 10, No. 1 (Jan., 1943), pp. 18-24
268 The American Journal of the Medical Sciences, 1939, 198(1): 113
269 McCulloch, Warren, S. and Walter N. Pitts, Ά logical calculus of the ideas immanent in nervous
activity', Bull. Of Math. Biophysics, vol. 5, p. 115,1943.
270 http://www.asc-cybernetics.org/foundations/history/MacySummary.htm
271 Ashby, W. R. (1956) Introduction to Cybernetics. Methuen, London
272 Ashby, Ross, 'Principles of the Self-Organizing Dynamic System',
Journal of General Psychology, vνl 37, p. 125, 1947
273 WR Ashby, Design for a Brain: the origin of adaptative behaviour, Chapman and Hall, London,
274 Crick, F. (1970): Central Dogma of Molecular Biology. Nature 227, 561-563.
275 Heinz von Foerster (1974), Cybernetics of Cybernetics, Urbana Illinois: University of Illinois,OCLC (Online Computer Library Center)
276 Heinz von Foerster, Observing Systems: Selected Papers of Heinz von Foerster (Seaside, CA: Intersystems Publications, 1981

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

301

277 Ζ πξψηε θνξά πνπ ν von Foerster αλαθέξζεθε ζηελ "παξαηήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ" ήηαλ ην
1960 ζ' έλα απφ ηα θείκελά ηνπ, πνπ αξγφηεξα δεκνζηεχζεθε ζηε ζπιινγή απφ δνθίκηα κε ηνλ ηίηιν
"Observing Systems" (von Foerster, 1981).
278 http://bcl.ece.uiuc.edu/
279 «εκεηψζεηο γηα κηα Δπηζηεκνινγία ησλ Εψλησλ Αληηθεηκέλσλ», Heinz von Foerster,
Αλαθνξά 9.3 ηνπ Δξγαζηεξίνπ Βηνινγηθήο Τπνινγηζηηθήο, Σκήκα Ζιεθηξνληθήο Μεραληθήο,
Παλεπηζηήκην ηνπ Illinois, Urbana, 24 S., 1972.
280 Maturana, H. R. 1988. Reality: The search for objectivity or the quest for a compelling argument.
Irish J. of Psychology (issue on Constructivism) 9(1): 25-82
281 Stuart A. Umpleby, Cybernetics and Systems, Vol. 21, No. 1, 1990, pp. 109-121
282 I. Prigogine, In Memoriam A. Katzir-Katchalsky, Bulletin de l'Académie Royale de Belgique
(Classe des Sciences), séance du 7 octobre 1972, pp. 1018-1020 - 1972/5
283 Prigogine, I. "The Behavior of Matter under Nonequilibrium Conditions: Fundamental Aspects and
Applications in Energy-oriented Problems: Progress Report for Period September 1984--November
1987", Department of Physics at the University of Texas-Austin, United States Department of Energy,
(October 7, 1987).
284 Η. Prigogine and J. Stengers 1984. Order out oh Chaos. Mountain Man Graphies. Australia
285 Δηζαγσγή ζηελ ζπζηεκηθή ζεσξία, πκπιεξσκαηηθέο εκεηψζεηο γηα ην Μάζεκα, Θσκάο
πχξνπ, Αξγχξεο Αξλέιινο, Ηνχληνο 2002, ζει 48
286 Carnot to Clausius: caloric to entropy, Ronald Newburgh 2009 Eur. J. Phys. 30 713-728
287 Henri-Louis Bergson 18 October 1859–4 January 1941) Απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο Γάιινπο
θηιφζνθνπο
288 Time and Free Will: An Essay on the Immediate Data of Consciousness 1910. (Essai sur les données immédiates de la conscience 1889) Dover Publications 2001: ISBN 0-486-41767-0 – Bergson's
doctoral dissertation
289 Pierre Teilhard de Chardin (1 May 1881, France – 10 April 1955, New York City) Γάιινο
θηιφζνθνο ηεξέαο
290 Pierre Teilhard de Chardin, The Phenomenon of Man (New York: Harper and Row, 1959)
291 Olivier Costa de Beauregard (6 novembre 1911 - 5 février 2007), Γάιινο θηιφζνθνο θαη
καζεκαηηθφο
292 La notion de temps, équivalence avec l'espace, Hermann, 1963, Librairie philosophique Vrin, 2°
édition 1983
293 Δηζαγσγή ζηελ ζπζηεκηθή ζεσξία, πκπιεξσκαηηθέο εκεηψζεηο γηα ην Μάζεκα, Θσκάο
πχξνπ, Αξγχξεο Αξλέιινο, Ηνχληνο 2002, ζει. 48
294 Helge Kragh, Max Planck: the reluctant revolutionary, Physics World. December 2000
295 P Stehle 1994 Order, Chaos, Order: The Transition from Classical to Quantum Physics (Oxford
University Press, New York)
296 T S Kuhn 1978 Black-Body Theory and the Quantum Discontinuity: 1894-1912 (Clarendon Press,
Oxford)
297 "Bohm's Alternative to Quantum Mechanics", David Z. Albert, Scientific American (May, 1994)
298 D. Bohm: Wholeness and the Implicate Order, ARK, London 1983
299 The Ending of Time, with Jiddu Krishnamurti, San Francisco, CA: Harper, 1985.
300 Bohm David, Β. Hiley, Ρ.Ν. Κaloyerou. «An Ontological Basis for Quantum Theory». Phys. Reports. 144, Νν. 6 (1987): 323.
301 Irons, F. E. (August, 2001), "Poincaré's 1911–12 proof of quantum discontinuity interpreted as
applying to atoms", American Journal of Physics 69 (8): 879–884
302 Heisenberg, Werner Physics and Beyond: Encounters and Conversations (Harper & Row, 1971)
303 W. Heisenberg, Physics and Philosophy, Harper and Row, New York 1958, chap. III.
304
Οη Αιπζίδεο Markov (Markov Chains), είλαη πηζαλνζεσξεηηθά (ζηνραζηηθά) κνληέια, κε ηα νπνία
πεξηγξάθνπκε θαη αλαιχνπκε ηηο αθνινπζίεο βηνινγηθψλ πνιπκεξψλ φπσο ην DNA θαη νη πξσηετλεο.
Πξέπεη εδψ λα ηνληζηεί φηη ην κνληέιν Markov ζεσξείηαη απφ πνιινχο εξεπλεηέο σο ην πην θπζηθφ γηα
λα πεξηγξάςεη αιιεινπρίεο κεγαινκνξίσλ φπσο ηνπ DNA αιιά θαη ησλ Πξσηετλψλ.
305 Kiel, L. Douglas; Elliott, Euel W. (1997). Chaos Theory in the Social Sciences. Perseus Publishing. ISBN 0-472-08472-0.
306 Per Bak, Chao Tang, and Kurt Wiesenfeld, "Self-organized criticality: An explanation of the
noise," Physical Review Letters, vol. 59, no. 4, pages 381–384 (27 July 1987).
307 West, Bruce J. θαη Ary L. Goldberger. «Physiology in Fractal Dimensions». American Scientist,
July-August 1987

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

302

308 Nonlinear dynamics, fractals and chaos: Applications to cardiac electrophysiology ;
Ary L. Goldberger, Cardiovascular Division, Beth Israel Hospital, 330 Brookline Ave., 02215 Boston,
MA, Annals of Biomedical Engineering, Volume 18, Number 2 / March, 1990
309 Richard J Bird, Chaos and Life: Complexity and Order in Evolution and Thought, Columbia University Press 2003, 352 pp.
310 J. Gleick: Xάνο: Mηά λέα Eπηζηήκε, Kάηνπηξν 1990
311 Joseph Ford. Chaos: Its Past, Its Present, But Mostly Its Future!, 1989
312 Crutchfield, J. P., J. D. Farmer, N. H. Packard, and R. S. Shaw. "Chaos." Scientific
American Vol. 255, page 46 (December 1986).
313 Grassberger, P. and I. Procaccia. "Characterization of Strange Attractors." Physical
Review Letters, Vol. 50, page 346 (1983).
314 David Ruelle, What is a Strange Attractor? Notices of the American Mathematical Society 53 (7):
764–765
315 I. Prigogine, R. Balescu , Non-Equilibrium Thermodynamics
Thermodynamics of Nuclear Materials, International Atomic Energy Agency, Vienna 1962 - 1962/5
316 L. Sklar: Physics and Chance. Philosophical issues in the Foundations of Statistical Mechanics,
Cambridge University Press 1995
317 I. Prigogine; Quantum Theory of Dissipative Processes and Non-Equilibrium Thermodynamique
Proceedings of the International Conference on Statistical Mechanics 1968, in the "Journal of the
Physical Society of Japan",Vol. 26, supplement. 1969, pp. 208-211 - 1969/3
318 I. Prigogine & I. Stengers: Tάμε κέζα απν ην Xάνο, Kέδξνο 1986 (Tν ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα
βξίζθεηαη ζηηο ζειίδεο 329-330 ηεο ειιεληθήο έθδνζεο)
319 I. Prigogine & I. Stengers: Tάμε κέζα απν ην Xάνο, Kέδξνο 1986
320 Feigenbaum, Mitchell J. «Quantitative Universality for a Class of Nonlinear Transformations».
Jour. Statistical Phys., 19 ( 1978): 25
321 Lorenz, Edward Ν. «Deterministic Nonperiodic Flow». Jour. Atmospheric Sciences, 20 (1976): 69
322 May, Robert Μ. «Simple Mathematical Models with Very Complicated Dynamics». Nature, 261
(1976): 459
323 Prigogine, Ilya. From Being to Becoming. San Francisco: W.H. Freeman, 1980
324 Monod, Jacques. Σχρε θαη Αλαγθαηφηεηα, Κέδξνο, 2008
325 Δηζαγσγή ζηελ ζπζηεκηθή ζεσξία, πκπιεξσκαηηθέο εκεηψζεηο γηα ην Μάζεκα, Θσκάο
πχξνπ, Αξγχξεο Αξλέιινο, Ηνχληνο 2002
326 CELSO GREBOGI, EDWARD OTT, and JAMES A. YORKE
Chaos, Strange Attractors, and Fractal Basin Boundaries in Nonlinear Dynamics, Science 30 October
1987:Vol. 238. no. 4827, pp. 632 - 638
327 Ian Stewart, Παίδεη ν Θεφο δάξηα; Ζ επηζηήκε ηνπ Υάνπο, Δθδ. Σξαπιφο, 1998
328 Kolb G, Funck R, Maisch B, Havemann K.
[Paradoxic occurrence of symptoms of rheumatic fever after thrombolytic therapy with streptokinase--a
case of delayed hypersensitivity?] Z Rheumatol. 1994 Jan-Feb;53(1):7-10. German
329 Σξνπνπνηεκέλν θαη εκπινπηηζκέλν κε βηνινγηθέο έλλνηεο απφ: Δηζαγσγή ζηελ ζπζηεκηθή ζεσξία,
πκπιεξσκαηηθέο εκεηψζεηο γηα ην Μάζεκα, Θσκάο πχξνπ, Αξγχξεο Αξλέιινο, Ηνχληνο 2002,
(ζει. 15-100)
330
Werner Heisenberg (5 December 1901 – 1 February 1976) Γεξκαλφο ζεσξεηηθφο θπζηθφο πνπ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ θβαληηθή θπζηθή θαη είλαη επξχηαηα γλσζηφο γηα ηελ δηαηχπσζε ηεο αξρήο ηεο
αβεβαηφηεηαο
331 W. Ross Ashby (1956): An Introduction to Cybernetics, (Chapman & Hall, London)
332 Francis Heylighen (1993), Blind Variation and Selective Retention, Principia Cybernetica Web
333 Francisco Varela, "A Calculus for Self-reference," International Journal of General Systems, 2
(1975) 5-24
334 http://www.psychologia.gr/editions/psychodynamic.htm
335 Ludwig von Bertalanffy, General Systems,Theory and Psychiatry, Boston, Little, Brown & Company, 33-46, 1969
336 Ludwig von Bertalanffy General Systems Theory and psychiatry - an overview‖, American Psychiatric Association 176, Annual Meeting (published in Psychiatric Spectator, 4, 6–8, 1967 ; in Gray
W., Rizzo N.D. & Dahl F.J.,
337 Ludwig von Bertalanffy. General Theory of Systems : Application to psychology‖, Social Science
Information, vol. 6, 125–136
338 Δηζαγσγή ζηελ ζπζηεκηθή ζεσξία, πκπιεξσκαηηθέο εκεηψζεηο γηα ην Μάζεκα, Θσκάο
πχξνπ, Αξγχξεο Αξλέιινο, Ηνχληνο 2002, ζει. 158

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

303

339 Camazine, Deneubourg, Franks, Sneyd, Theraulaz, Bonabeau, Self-Organization in Biological
Systems, Princeton University Press
340 Heinz von Foerster. Basic Concepts of Homeostasis, in: Homeostatic Mechanisms, Brookhaven
National Laboratory (Hg.), Upton, New York, S. 216-242, 1958
341 W. Ross Ashby (1903 – 1972), Principles of the Self-Organizing Dynamic System". In: Journal of
General Psychology (1947). volume 37, pages 125--128
342 Descartes, Rene; Laurence J. Lafleur (trans.) (1960). Discourse on Method and Meditations. New
York: The Liberal Arts Press
343 Heinz von Foerster. On Self-Organizing Systems and Their Environments, in: Self-Organizing
Systems, Marshall C. Yovits und Scott Cameron (Hg.), Pergamon Press, London, S. 31-50, 1960
344 Roth, G., and H. Schwegler (eds.), Self-organizing Systems: An Interdisciplinary Approach
Frankfurt/New York: Campus Verlag, 1981
345 Maturana, H. R. 1990. Science and Daily Life: The Ontology of Scientific Explanations . In: Self
organization: portrait of a Scientific Revolution. W. Krohn, G. Kuppers. (eds.) Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London
346 Maturana, H. The Organization of the Living: A Theory of the Living Organization
International Journal of Man-Machine Studies, Vol. 7 (1975), pp. 313-332
347
Paul Alfred Weiss (1898 – 1989) Απζηξηαθφο βηνιφγνο κε κειέηεο ζηελ κνξθνγέλεζε, εμέιημε,
αλάπηπμε θαη δηαθνξνπνίεζε.
348 Mandelbrot, Βenoit, The Fractal Geometry of Nature, Freeman, New York, 1983; first French edition published in 1975
349 Heinz von Foerster with W. R. Ashby und C. C. Walker, The Essential Instability of Systems with
Treshold, and Some Possible Applications to Psychiatry, in: Nerve, Brain and Memory Models, N.
Wiener und I. P. Schade (Hg.), Elsevier, Amsterdam, S. 236-243, 1963
350 Per Bak, How Nature Works: The Science of Self-Organized Criticality, New York: Copernicus,
1996
351 Haojian Zhang, Zack Z Wang. Mechanisms that mediate stem cell self-renewal and differentiation
Journal of cellular biochemistry 2008; 103(3):709-18
352 Heinz von Foerster with G. W. Zopf, Jr., Principles of Self-Organization: The Illinois Symposium
on Theory and Technology of Self-Organizing Systems (Hg.), Pergamon Press, London, 526 S. 1962
353 W. Ross Ashby 1962 "Principles of the Self-Organizing System". In: Heinz Von Foerster and
George W. Zopf, Jr. (eds.), Principles of Self-Organization in Emergence: Complexity and Organization (E:CO) Special Double Issue Vol. 6, Nos. 1-2 2004, pp. 102-126
354 Brillouin, Leon: (1953) "Negentropy Principle of Information", J. of Applied Physics, v. 24(9), pp.
1152-1163
355 A. Ferracin, E. Panichelli, M. Benassi, A. Di Nallo, C. Steindler.
Self-organizing ability and living systems, Biosystems, Volume 10, Issue 4, December 1978, Pages
307-317
356 THE WEB OF LIFE, A New Scientific Understanding of Living Systems
By Fritjof Capra, New York: Anchor Books, 1996
357 Young, J.Z. «Hunting the Homunculus». New York Rev. νf Books, 4 Φεβξ. 1988
358 Bertalanffy, L. von, (1969). General System Theory. New York: George Braziller
359 Umpleby, Stuart. "Cybernetics of Conceptual Systems." Cybernetics and Systems, 28/8: 635-652,
1997
360 Stuart A. Umpleby, Cybernetics and Systems, Vol. 21, No. 1, 1990, pp. 109-121
361 Umpleby S.: Cybernetics & Human Knowing, Volume 8, Number 3, 2001 , pp. 87-89(3)
362 Maturana H., Varela F., 1980, Autopoiesis: The realization of the Living, Kluwer
363 Varela, Francisco J.; Maturana, Humberto R.; & Uribe, R. (1974). Autopoiesis: the organization of
living systems, its characterization and a model. Biosystems 5 187–196. —one of the original papers
on the concept of autopoiesis
364 Maturana H., Varela F., 1980, Autopoiesis: The realization of the Living, Kluwer
365 Δηζαγσγή ζηελ ζπζηεκηθή ζεσξία, πκπιεξσκαηηθέο εκεηψζεηο γηα ην Μάζεκα, Θσκάο
πχξνπ, Αξγχξεο Αξλέιινο, Ηνχληνο 2002, ζει. 134-143
366 Lettvin, J. T., Maturana, H. R., McCulloch, W. S., Pitts, W. H. "What the frog's eyes tells the frog's
brain?" in: Proc. Inst. Radio Engr. 47 (11): 1940- 1951, (1959).
367 Ernst von Glasersfeld (1917 - ) θηιφζνθνο, θαζεγεηήο ςπρνινγίαο θαη ππνζηεξηθηήο ηνπ ξηδηθνχ
θνλζηξνπθηηβηζκνχ
368 Radical Constructivism: A Way of Knowing and Learning by Ernst von Glasersfeld
by Ernst von Glasersfeld

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

304

369 Heinz von Foerster ζην «Ζ Αληίιεςε ηνπ Μέιινληνο θαη ην Μέιινλ ηεο Αληίιεςεο», Instructional Science 1 (1), S. 31-43, 1972
370 Niklas Luhmann, Sistemi sociali, Societa editrice Il Mulino, 1984, Bologna
371 F. Varela, E. Thompson and E. Rosch: The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience, Cambridge: The MIT Press, 1991
372
Ζ θαηλνκελνινγία ζπληζηά έλα ζεκαληηθφ θηινζνθηθφ θίλεκα. Ο φξνο θαηλνκελνινγία είλαη κηα
ζχλζεζε ησλ ειιεληθψλ ιέμεσλ θαηλφκελνλ θαη ιφγνο. εκαίλεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ λα δίλεηο ιφγν
γηα πνηθίια θαηλφκελα, γηα ηνπο πνηθίινπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη
ηα πξάγκαηα.
373 Maturana, H. R. 1980. Biology of Cognition, in Autopoiesis and Cognition, by Maturana and
Varela, edited by D. Reidel
374 Maturana, H. Biology of Language: The Epistemology of Reality
in Miller, George A., and Elizabeth Lenneberg (eds.), Psychology and Biology of Language and
Thought: Essays in Honor of Eric Lenneberg, New York: Academic Press, 1978, pp. 27-63
375 Maturana, H. R. 1990. Science and Daily Life: The Ontology of Scientific Explanations . In: Selforganization: portrait of a Scientific Revolution. W. Krohn, G. Kuppers. (eds.) Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London
376 Δηζαγσγή ζηελ ζπζηεκηθή ζεσξία, πκπιεξσκαηηθέο εκεηψζεηο γηα ην Μάζεκα, Θσκάο
πχξνπ, Αξγχξεο Αξλέιινο, Ηνχληνο 2002, ζει. 147
377 Wright, S (1984). Evolution and the Genetics of Populations, Volume 1: Genetic and Biometric
Foundations. The University of Chicago Press
378 Terrall, M (2002). The Man Who Flattened the Earth: Maupertuis and the Sciences in the Enlightenment. The University of Chicago Press
379 J. B. Lamarck, Recherches sur l’organisation des corps vivans, 1802
380 http://darwin-online.org.uk/EditorialIntroductions/Freeman_OntheOriginofSpecies.html, Darwin,
C. R. 1859. On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured
races in the struggle for life. London: John Murray. 1st edition.
381 Wallace, A, Darwin, C (1858). "On the Tendency of Species to form Varieties, and on the Perpetuation of Varieties and Species by Natural Means of Selection". Journal of the Proceedings of the
Linnean Society of London. Zoology 3: 53–62.
382 Darwin, Charles (1860). On the Origin of Species, 2nd, John Murray, p. 490
383 Futuyma, Douglas J. (2005). Evolution. Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associates, Inc
384 Lande R, Arnold SJ (1983). "The measurement of selection on correlated characters". Evolution
37: 1210–26
385 Mechanisms: the processes of evolution. Understanding Evolution. University of California,
Berkeley
386 Gould, Stephen J. (2002). The Structure of Evolutionary Theory. Belknap Press.
387 IAP Statement on the Teaching of Evolution. The Interacademy Panel on International Issues
388 Gregor Mendel, Alain F. Corcos, Floyd V. Monaghan, Maria C. Weber "Gregor Mendel's Experiments on Plant Hybrids: A Guided Study", Rutgers University Press, 1993
389 Dupâquier, J. 2001. Malthus, Thomas Robert (1766–1834). International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 9151–9156
390 Augros, Robert θαη George Stanciu. The New Biology: Discouering the Wisdom of Nature. Boston: Shambhala, 1987.
391 Gould, Stephen Jay, «Κropotkin was Νν Crack-Pνt». Natural History, (1988): 12-21.
392 Heinz Pagels , The Dreams of Reason: The Rise of the Sciences of Complexity (1988). Simon &
Schuster
393
Φπινγέλεζε: ε απεηθφληζε ηεο εμειηθηηθήο ηζηνξίαο ελφο νξγαληζκνχ, ε κειέηε ησλ ζπγγεληθψλ
ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ πνπ δνπλ ζήκεξα θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πηζαλψλ θνηλψλ ηνπο
πξνγφλσλ
394 Gould, Stephen J. (2002). The Structure of Evolutionary Theory. Belknap Press
395 For an overview of the philosophical, religious, and cosmological controversies, see: Dennett, D
(1995). Darwin's Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life. Simon & Schuster

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

305

396 Miller JD, Scott EC, Okamoto S (2006). "Science communication. Public acceptance of evolution". Science 313 (5788): 765—66
397 Δηζαγσγή ζηελ ζπζηεκηθή ζεσξία, πκπιεξσκαηηθέο εκεηψζεηο γηα ην Μάζεκα, Θσκάο
πχξνπ, Αξγχξεο Αξλέιινο, Ηνχληνο 2002, ζει. 102
398 PERSPECTIVE: MODELS OF SPECIATION: WHAT HAVE WE LEARNED IN 40 YEARS?
Sergey Gavrilets, Evolution 57(10):2197-2215. 2003
399 Δηζαγσγή ζηελ ζπζηεκηθή ζεσξία, πκπιεξσκαηηθέο εκεηψζεηο γηα ην Μάζεκα, Θσκάο
πχξνπ, Αξγχξεο Αξλέιινο, Ηνχληνο 2002, ζει. 102
400 Swenson, R. (1989c). Emergent evolution and the global attractor: The evolutionary epistemology
of entropy production maximization. Proceedings of the 33rd Annual Meeting of che ISSS, 33(3), 4653
401 Δηζαγσγή ζηελ ζπζηεκηθή ζεσξία, πκπιεξσκαηηθέο εκεηψζεηο γηα ην Μάζεκα, Θσκάο
πχξνπ, Αξγχξεο Αξλέιινο, Ηνχληνο 2002, ζει. 104-105
402 Ricard V. Sole, Brian Goodwin Signs of Life: How Complexity Pervades Biology (ed. Basic
Books, 2009, ην βηβιίν ηνπο απηφ νη ζπγγξαθείο ζπγθεληξψλνπλ καδί δηάθνξα βηνινγηθά θαηλφκελα,
ηα νπνία κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ κφλν κέζσ ηεο ζεσξίαο ηεο πνιππινθφηεηαο, ηεο απηννξγάλσζεο θαη
ηεο κε γξακκηθήο δπλακηθήο
403 ηηνχαξη, Ίαλ. Παίδεη ν Θεφο δάξηα; Ζ επηζηήκε ηνπ ράνπο, Δθδφζεηο : ΣΡΑΤΛΟ, 1998
404 Margulis, Lynn, 'Gaia: The Living Earth', Dialogue with Fritjνf Capra, The Elmwood Newsletter,
Berkeley, Cal., Vol. 5, Vν. 2, 1989.
405 Maturana, H. The Organization of the Living: A Theory of the Living Organization
International Journal of Man-Machine Studies, Vol. 7 (1975), pp. 313-332
406 Αζαλάζηνο Αιεμαλδξίδεο, Φπρίαηξνο, ςπραλαιπηήο, κέινο ηεο Γαιιηθήο Φπραλαιπηηθήο Eλσζεο
θαη ηεο Γηεζλνχο Φπραλαιπηηθήο Eλσζεο
407 Oliver Sacks, Δλαο αλζξσπνιφγνο ζηνλ Άξε, επηά παξάδνμεο ηζηνξίεο , Δθδφζεηο Άγξα, 2007
408 Daniel Chandler, εκεησηηθή γηα Αξραξίνπο, Cobley & Jansz 1997
409
Ferdinand de Saussure (1857-1913), γισζζνιφγνο, ηδξπηήο ηεο γισζζνινγίαο αιιά επίζεο απηήο
πνπ αλαθέξεηαη ηψξα ζπλεζέζηεξα σο ζεκεησηηθή
410
Charles Sanders Peirce (1839-1914), ακεξηθαλφο θηιφζνθνο
411 Βησζηκφηεηα: «Πνηνη θαη γηαηί κηινχλ γηα απηή;», Κ. ρίδα, ζει.2-4,
http://81.186.166.197/peekpe/3_ereuna/Sxiza.pdf
412 An Introduction to ―Maturana’s‖ Biology, Lloyd Fell, David Russell & Alan Stewart (eds),
http://www.pnc.com.au/~lfell/matsbio.html#fnB1
413 Oliver Sacks, Ο Έλαο αλζξσπνιφγνο ζηνλ Άξε, επηά παξάδνμεο ηζηνξίεο, Μηθξ. Κψζηαο
Πφηαγαο - Άλλπ ππξάθνπ, Δθδφζεηο Άγξα, 2007
414 Oliver Sacks, Ξππλήκαηα,1973 - µηθξ. Κψζηαο Πφηαγαο, έθδ. Καζηαληψηε, 1996
415 Maturana & Varela , Σν δέλδξν ηεο γλψζεο, νη βηνινγηθέο ξίδεο ηεο αλζξψπηλεο λφεζεο, Δθδφζεηο
Κάηνπηξν, 1992, ζει. 117
416 Maturana & Varela , Σν δέλδξν ηεο γλψζεο, νη βηνινγηθέο ξίδεο ηεο αλζξψπηλεο λφεζεο, Δθδφζεηο
Κάηνπηξν, 1992, ζει. 112
417 L. Margulis, Symbiosis in cell Evolution, San Francisco: Freeman, 1980
418 Maturana H., The Neurophysiology of Cognition in Garvin, P. (ed.), Cognition: A Multiple View,
New York: Spartan Books, 1969, pp. 3-24.
419 Δηζαγσγή ζηελ ζπζηεκηθή ζεσξία, πκπιεξσκαηηθέο εκεηψζεηο γηα ην Μάζεκα, Θσκάο
πχξνπ, Αξγχξεο Αξλέιινο, Ηνχληνο 2002, ζει. 148
420 Heylighen F. (1992): " Principles of Systems and Cybernetics: an evolutionary perspective ", in:
Cybernetics and Systems '92, R. Trappl (ed.), (World Science, Singapore), p. 3-10
421 Δηζαγσγή ζηελ ζπζηεκηθή ζεσξία, πκπιεξσκαηηθέο εκεηψζεηο γηα ην Μάζεκα, Θσκάο
πχξνπ, Αξγχξεο Αξλέιινο, Ηνχληνο 2002, ζει. 149
422 Maturana & Varela , Σν δέλδξν ηεο γλψζεο, νη βηνινγηθέο ξίδεο ηεο αλζξψπηλεο λφεζεο, Δθδφζεηο
Κάηνπηξν, 1992
423 Maturana & Varela , Σν δέλδξν ηεο γλψζεο, νη βηνινγηθέο ξίδεο ηεο αλζξψπηλεο λφεζεο, Δθδφζεηο
Κάηνπηξν, 1992, ζει. 216-217
424 Αζαλάζηνο Αιεμαλδξίδεο, Φπρίαηξνο, ςπραλαιπηήο, κέινο ηεο Γαιιηθήο Φπραλαιπηηθήο Eλσζεο
θαη ηεο Γηεζλνχο Φπραλαιπηηθήο Eλσζεο, 1996
425 http://www.isss.org/maturana.htm, AUTOPOIESIS, STRUCTURAL COUPLING AND COGNITION ,Humberto Maturana
426 Mind and Nature: A Necessary Unity, Gregory Bateson, Bantam Books 1979

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

306

427 Κ. Γθ. Γηνπλγθ, Ο άλζξσπνο θαη ηα ζχκβνιά ηνπ, Αξζελίδεο, Αζήλα
428 Gentle Bridges: Dialogues Between the Cognitive Sciences and the Buddhist Tradition. Boston:
Shambhala Press
429 MacLean, Paul D. (1998), "Paul D. MacLean", in Squire, Larry R., The history of neuroscience in
autobiography, 2, Bethesda, Md: Society for Neuroscience, 1996, pp. 242–275
430 MacLean, Paul D. (1990). The triune brain in evolution: role in paleocerebral functions. New
York: Plenum Press.
431 Maturana, H. The Neurophysiology of Cognition
in Garvin, P. (ed.), Cognition: A Multiple View, New York: Spartan Books, 1969, pp. 3-24
432 http://consc.net/papers/qualia.html, Absent Qualia, Fading Qualia, Dancing Qualia
David J. Chalmers, Department of Philosophy, University of Arizona, Tucson, AZ 85721
433 Marian Joëls1 & Tallie Z. Baram, The neuro-symphony of stress, Nature Reviews Neuroscience
10, 459-466 (June 2009)
434 The View from Within: First-person Approaches to the Study of Consciousness (Consciousness
Studies) (Paperback), by Franciso J. Varela, Jonathan Shear, Journal of Consciousness Studies, 6, Νν
2-3, 1999, pp1-14
435 Gentle Bridges: Dialogues Between the Cognitive Sciences and the Buddhist Tradition. Boston:
Shambhala Press
436 Edelman, Gerald. «Group Selection as the Basis for Higher Brain Function». The Organization of
the Cerebral Cortex: ΜΗΣ Press, 1983.
437 Gerald Edelman and Giulio Tononi, A Universe of Consciousness: How Matter Becomes Imagination, New York: Basic Books, 2000
438 Andrew C. Ahn*, Muneesh Tewari, Chi-Sang Poon, Russell S. Phillips The Limits of Reductionism in Medicine:Could Systems Biology Offer an Alternative? PLoS Medicine June 2006, Volume 3,
Issue 6, pag. 710
439 Ewald PW (September 1980). "Evolutionary biology and the treatment of signs and symptoms of
infectious disease". J. Theor. Biol. 86 (1): 169–76
440 Straub RH, Besedovsky HO (December 2003). "Integrated evolutionary, immunological, and neuroendocrine framework for the pathogenesis of chronic disabling inflammatory diseases". Faseb J. 17
(15): 2176–83
441 Straub, R. H., del Rey, A., Besedovsky, H. O. (2007) "Emerging concepts for the pathogenesis of
chronic disabling inflammatory diseases: neuroendocrine-immune interactions and evolutionary biology" In: Ader, R. (2007) "Psychoneuroimmunology", Volume 1, Academic Press, San Diego, pp.217232
442 Straub RH, Besedovsky HO, Del Rey A (2007). "[Why are there analogous disease mechanisms in
chronic inflammatory diseases?]" (in German). Wien. Klin. Wochenschr. 119 (15-16): 444–54.
443 Brüne M (March 2004). "Schizophrenia-an evolutionary enigma?". Neurosci Biobehav Rev 28 (1):
41–53.
444 Williams, George; Nesse, Randolph M. (1996). "Evolution and healing". Why we get sick: the new
science of Darwinian medicine. New York: Vintage Books. pp. 37–8
445 Kluger MJ, Ringler DH, Anver MR (April 1975). "Fever and survival". Science 188 (4184): 166–8
446 Ames BN, Cathcart R, Schwiers E, Hochstein P (November 1981). "Uric acid provides an antioxidant defense in humans against oxidant- and radical-caused aging and cancer: a hypothesis". Proc.
Natl. Acad. Sci. U.S.A. 78 (11): 6858–62.
447 Wander K, Shell-Duncan B, McDade TW (October 2008). "Evaluation of iron deficiency as a nutritional adaptation to infectious disease: An evolutionary medicine perspective". Am. J. Hum. Biol. 21
448 Karasik, D. (Nov 2008). "Osteoporosis: an evolutionary perspective". Human genetics 124 (4):
349–356
449 Eaton SB, Pike MC, Short RV, et al. (September 1994). "Women's reproductive cancers in evolutionary context". Q Rev Biol 69 (3): 353–67
450 Mayr, Ernst. Toward a New Philosophy of Biology. Harvard University Press 1988. p 251
451 Margulis, Lynn and Dorion Sagan. What Is Life? Simon and Schuster 1995. p 44
452 Wicken, Jeffrey S. Evolution, Thermodynamics and Information: Extending the Darwinian Program. Oxford University Press, 1987. p 59

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

307

453 Prigogine, I. "The Behavior of Matter under Nonequilibrium Conditions: Fundamental Aspects and
Applications: Progress Report for Period August 15, 1989 - April 14, 1990", Center for Studies in Statistical Mechanics at the University of Texas-Austin, United States Department of Energy-Office of
Energy Research (October 1989).
454 Brooks, Daniel R. and E. O. Wiley. Evolution as Entropy, second edition. The University of Chicago Press 1988. p 37-38
455 Varela, Francisco J.; Maturana, Humberto R.; & Uribe, R. (1974). Autopoiesis: the organization of
living systems, its characterization and a model. Biosystems 5 187–196
456 Ashby, W.R., (1947): Principles of the Self-Organizing Dynamic System, In: Journal of General
Psychology 1947. volume 37, pages 125--128
457 Wyatt, James K.; Ritz-De Cecco, Angela; Czeisler, Charles A.; Dijk, Derk-Jan (01 October 1999).
"Circadian temperature and melatonin rhythms, sleep, and neurobehavioral function in humans living
on a 20-h day". Am J Physiol 277 (4): R1152–R1163
458 Marieb, Elaine N. & Hoehn, Katja (2007). Human Anatomy & Physiology (Seventh ed.). San
Francisco, CA: Pearson Benjamin Cummings.
459 George P. Chrousos, MD; Philip W. Gold, MD , The Concepts of Stress and Stress System Disorders, Overview of Physical and Behavioral Homeostasis, JAMA. 1992;267(9):1244-1252
460 Skinner JE, Molnar M, Vybiral T, Mitra M. Application of chaos theory to biology and medicine.
Integr Physiol Behav Sci. 1992 Jan-Mar;27(1):39-53.
461 Chaitin, Gregory J. «Godel's Theorem and Ηnformation». Int. Jour. Theor. Phys. 21, Νν. 12 (
1982): 94
462 Maturana, H. (1987). Everything is said by an observer. In Gaia, a Way of Knowing, edited by W.
Thompson,. Lindisfarne Press, Great Barrington, MA, pp. 65-82, p. 71
463 Foerster, H. von (1973): On Constructing a Reality. Pp. 35-46 in: F.E. Preiser (ed.), Environmental
Design and Research,Vol. 2. Stroudsburg: Dowden Hutchinson and Ross
464 Varela, Francisco J.; Maturana, Humberto R.; & Uribe, R. (1974). Autopoiesis: the organization of
living systems, its characterization and a model. Biosystems 5 187–196
465 Bertalanffy, L. von. (1950). "An Outline of General Systems Theory." British Journal for the Philosophy of Science, Vol. 1, No. 2
466 Lawrence S. Bale (1995). Gregory Bateson, Cybernetics and the Social.Behavioral Sciences. Paper
published in: Cybernetics and Human Knowing: a Journal of Second Order Cybernetics and CyberSemiotics. Vol. 3 no. 1 1995 pp. 27-45
467 John Milnor (1985). "On the concept of attractor". Communications of Mathematical Physics 99:
177–195
468 J.-P. ECKMANN and D. RUELLE, Ergodic theory of chaos and
strange attractors, Rev. Mod. Phys. 57 (1985), 617–656
469 Γεξκαλφο γηαηξφο. Αλαθάιπςε ηελ Οκνηνπαζεηηθή. Σα ζπνπδαηφηεξα έξγα ηνπ είλαη: Organon νf
Medicine (1810), Materiα Medica Pura (δεκνζηεχηεθε ζε 6 ηφκνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1820) θαη Chronic Diseases, 1828
470Bellavite P., Complexity science and homeopathy: a synthetic overview
471 Bellavite P., Complexity science and homeopathy: a synthetic overview.
Homeopathy; 2003 Oct 92:203-12
472 Samuel Hahnemann (1755-1843). Γεξκαλφο γηαηξφο. Αλαθάιπςε ηελ Οκνηνπαζεηηθή. Σα
ζπνπδαηφηεξα έξγα ηνπ είλαη: Organon νf Medicine (1810), Materiα Medica Pura (δεκνζηεχηεθε ζε 6
ηφκνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1820) θαη Chronic Diseases, 1828
473 Samuel Hahnemann, Organon νf Medicine (ξγαλνλ ηεο Ηαηξηθήο), Μεηάθξαζε Νηθνιάνπ
Σζηβνχιε, Δθδφζεηο Αξρηπέιαγνο, Αζήλα, 2000.
474 Γεψξγηνο Βπζνχιθαο, Ζ Νέα Γηάζηαζε ζηελ Ηαηξηθή, Αζήλα, 2000, ζει. 63-65, 86
475 http://www.vithoulkas.coml/GRJhomeopathydoomed oblivion.html, Γεψξγηνο Βπζνχιθαο, «Δίλαη
θαηαδηθαζκέλε ε θιαζηθή Οκνηνπαζεηηθή λα επηζηξέςεη ζηελ αθάλεηα
476 William Cullen, Α Treatise of the Materia Medica, 1802 (1710-1790, θνηζέδνο γηαηξφο θαη
ρεκηθφο)
477 Thomas Lindsley Bradford Μ. Ο., Life and Letters of Dr. Sammuel Hahnemmann, 1985, Philadelphia
478 ξγαλνλ ηεο Ηαηξηθήο, Μεηάθξαζε Νηθνιάνπ Σζηβνχιε, Δθδφζεηο Αξρηπέιαγνο, Αζήλα, 2000,
ζει. 112-113
479 R. Del Mas Dr., Homeopathy, vνl. III (1934), p. 153 (american edition)
480 Γεψξγηνο Βπζνχιθαο, Ζ Δπηζηήκε ηεο Οκνηνπαζεηηθήο, Αζήλα, 1990, ζει. 184

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

308

481 Ηππνθξάηεο, Πεξί ηφπσλ ησλ θαη' άλζξσπνλ, 42 (κηθξ.: Ζ αζζέλεηα πξνθαιείηαη απφ ηα φκνηα θαη
ζεξαπεχεηαη κε ηε ρνξήγεζε ησλ νκνίσλ)
482 Γεψξγηνο Βπζνχιθαο, Ζ Νέα Γηάζηαζε ζηελ Ηαηξηθή, Αζήλα, 2000, ζει. 127-128
483 Γεψξγηνο Βπζνχιθαο, Ζ Δπηζηήκε ηεο Οκνηνπαζεηηθήο, Αζήλα, 1990, ζει. 111-112
484 Γεψξγηνο Βπζνχιθαο, Ζ Δπηζηήκε ηεο Οκνηνπαζεηηθήο, Αζήλα, 1990, ζει. 113-114
485 Γεψξγηνο Βπζνχιθαο, Ζ Δπηζηήκε ηεο Οκνηνπαζεηηηθήο, Αζήλα, 1990, ζει. 95
486 Απηή ηελ εμήγεζε έδσζε πξφρεηξα ν θαζεγεηήο ηεο Ππξεληθήο Φπζηθήο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ
Λνλδίλνπ Γξ. Bohm, φηαλ ζε θηιηθή ζπδήηεζε κε ηνλ θαζεγεηή Γ. Βπζνχιθα ζην Γθζηάαλη ηεο
Διβεηίαο ηνχ έζεζε ην εξψηεκα: Πψο ε Φπζηθή ζα κπνξνχζε λα εμεγήζεη ην γεγνλφο φηη ε
δξαζηηθφηεηα ησλ δπλακνπνηεκέλσλ θαξκάθσλ είλαη αλάινγε κε ηνλ αξηζκφ ησλ αξαηψζεσλ θαη ησλ
δνλήζεσλ;
487 Γεψξγηνο Βπζνχιθαο, Ζ Δπηζηήκε ηεο Οκνηνπαζεηηθήο, Αζήλα, 1990, ζει. 63-64
488 Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν δχλακε ελλννχκε ηε δξαζηηθφηεηα (Λεμηθφ ηεο Νέαο Διιεληθήο
Γιψζζαο Γεσξγίνπ Μπακπηληψηε, ιήκκα δχλακε [γηα θάξκαθα]: ε δξαζηηθφηεηα, ε δπλαηφηεηα
επελέξγεηαο ζηνλ νξγαληζκφ).
489 James Tyler Kent (1849- 1916), Ακεξηθαλφο γηαηξφο, θαζεγεηήο Αλqηνκίαο, πνπ κεηεζηξάθε
ζηελ Οκνηνπαζεηηθή. Απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο αλακνξθσηέο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο. Σν 1897 εμέδσζε
ην Repertory, γλσζηφ σο Kent Repertory. Άιια γλσζηά βηβιία ηνπ είλαη ηα Lectures of Μateria
Medicα θαη Homeopathic Philosophy.
490 Απφ κηα δηάιεμε ηνπ Γ. Βπζνχιθα, ην 2007, ζηελ έλαξθηήξηα νκηιία ηνπ ΜΠ ζηε χξν

Γηαηξηβή_Γεσξγίνπ_Δκκ._Υαξηηάθε_4

309

