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Ο στόχος της παρούσα εργασίας  
 
…. μια προσπάθεια  
.......να αναδείχθεί η θεώρηση των 
γεωεπιστημών υπό το πρίσμα της θεωρίας 
της πολυπλοκότητας.  



 
Οι γεωεπιστήμες έχουν ως αντικείμενο 
μελέτης τη γη, ως δυναμικού και 
λειτουργικού συστήματος.  
 
Στο αντικείμενο των γεωεπιστημών 
εντάσσεται δηλαδή αυτό που ο άνθρωπος 
αντιλαμβάνεται ως φύση  

Γεωεπιστήμες # Φυσική 



Η επιστημονική προσέγγιση της μελέτης της 
δυναμικής και λειτουργίας του γήϊνου συστήματος 
περιλαμβάνει δυο διακριτές κατευθύνσεις: 
 
α) την αποτύπωση των χαρακτηριστικών 
στοιχείων της φύσης που γίνονται αντιληπτά με 
τις αισθήσεις μας 
 
β) την προσπάθεια κατανόησης της δυναμικής και 
της λειτουργίας με χρήση και σύνθεση της 
υφιστάμενη γνώσης και την συγκρότηση ενός 
θεωρητικού πλαισίου ικανού να ερμηνεύσει 
συνολικά το σύστημα γη.  



Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία της φύσης, 
που υποπίπτουν στην αντίληψή μας με χρήση 
των αισθήσεών μας;  
 
Αυτά είναι: 
 
-η μορφή,  
 
              -η ύλη,  
 
                        -η ενέργεια,  
 
                                        -ο χώρος, 
  
                                                     -ο χρόνος. 



 
Φυσικές μορφές περιγράφει ο άνθρωπος 
αντικρίζοντας τη φύση,  
την υλική τους υπόσταση και την ενεργειακή τους 
κατάσταση αντιλαμβάνεται,  
τις δομικές τους οντότητες διατεταγμένες τακτικώς 
αλλά και ατάκτως στο χώρο διακρίνει.  
 
Οι διαρκείς μίκρο- και μέγα-αλλαγές των πιό πάνω 
χαρακτηριστικών, που διαπιστώνει, τον βοηθούν 
να κατανοήσει την σημασία του χρόνου.  



Η μοναδικότητα  
 
των μορφών, των δομών της ύλης, των 
ενεργειακών καταστάσεων, των χωρικών 
χαρακτηριστικών, των χρονικών στιγμών  
 
είναι το χαρακτηριστικό αυτής της 
προσέγγισης.  



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

 
-Το γήϊνο σύστημα είναι ανοιχτό και πολύπλοκο, βρίσκεται δε σε μια 
κατάσταση διαρκούς ανισορροπίας, με εσωτερικές τάσεις 
αυτορύθμισης, αυτοοργάνωσης και δημιουργίας εξελικτικά ανωτέρων 
δομών.  
-Η ύλη αποκτά ιδιότητες να σχηματίζει αυθόρμητα και απρόβλεπτα 
δομές (ενεργός ύλη). 
-Στο γήϊνο σύστημα συνυπάρχουν  καταστάσεις τάξης και αταξίας σε 
διαρκή εναλλαγή και δυναμική, μέσα από μια αέναη δράση - 
αντίδραση των καταστάσεων αυτών 
-Το γήϊνο σύστημα χαρακτηρίζεται από μη γραμμική συμπεριφορά. 
-Τα διάφορα στοιχεία του γήϊνου συστήματος συνεργάζονται σε ένα 
κοινό πλαίσιο, όπου το κάθε στοιχείο επιτελεί μια λειτουργία σε 
συνδυασμό με τις λειτουργίες των άλλων στοιχείων.  
-Το γήϊνο σύστημα χαρακτηρίζεται από την μη κανονική (μη 
περιοδική) συμπεριφορά των φαινομένων, που λαμβάνουν χώρα σ’ 
αυτά.  



-Το γήϊνο σύστημα είναι ανοιχτό και πολύπλοκο, 
βρίσκεται δε σε μια κατάσταση διαρκούς 
ανισορροπίας, με εσωτερικές τάσεις 
αυτορύθμισης, αυτοοργάνωσης και δημιουργίας 
εξελικτικά ανωτέρων δομών. 



Μεγάλη έκρηξη πριν από 15 δισ. Χρόνια 
Από το ενεργειακό στάδιο στην δημιουργία ύλης 

Υποατομικά σωματίδια 

Τα χημικά στοιχεία – με σύντηξη 
1H +1H  = 2H  
2H +1H  = 3He  
3He +3He = 4He+21H 

  Be,  C, Ν, Ο, … Na, Mg,   ... Al, Si, P 

Ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία 

Αρχίζει η ποικιλότητα 
της ύλης 













- ....... δημιουργία εξελικτικά ανωτέρων δομών. 

 

 

Oxides, Silicates of Ca, Al, Ti 

Fe free silicates and Fe and Ni in metal form 

 

 

Silicates with incorporated Fe 

FeS 

 

Fe3O4 (Magnetite) 

....... από τα στοιχεία στις ενώσεις ... 

Τ = 1500 Κ 

Τ = 1500 Κ 



- ....... δημιουργία εξελικτικά ανωτέρων δομών. 



- ....... δημιουργία εξελικτικά ανωτέρων δομών. 



- ....... δημιουργία εξελικτικά ανωτέρων δομών. 

... παρουσιάστηκαν μεταβολές της ενέργειας της ύλης σε 
αυτο-οργάνωση στο χώρο και σε εξελικτικα ανώτερες 
δομές... 

... μοναδικότητες των φάσεων, των χωρικών διαστάσεων 
και μοναδικότητες των (χρονικών) στιγμών .... 

Ο χρόνος ως ανυσματικό μέγεθος  

[με την έννοια ότι έχει φορά ...] 

... ορισμός του χρόνου στη Φυσική [αδιάστατο μέγεθος] 

.... Στις επιστήμες της Φύσης;  ... Μέγεθος με φορά ... Η 
μοναδικότητα των στιγμών ...   





Πίσω ... 

-Το γήϊνο σύστημα είναι ανοιχτό και πολύπλοκο, 
βρίσκεται δε σε μια κατάσταση διαρκούς 
ανισορροπίας, με εσωτερικές τάσεις 
αυτορρύθμισης, αυτοοργάνωσης και δημιουργίας 
εξελικτικά ανωτέρων δομών. 



... αυτορρύθμιση  του γήϊνου συστήματος ..... 

Παραδειγμα:  

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



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



Πως ερμηνεύονται οι κλιματικές διακυμάνσεις; 
  
Οι κλιματικές διακυμάνσεις οφείλονται  
 
• σε εξωκλιματικά αίτια και  
 
• σε αυτορυθμιστικούς παραγόντες. 
 
 



Τα εξωκλιματικά αίτια σχετίζονται με  
 
• τις μεταβολές στην προσπίπτουσα ηλιακή 
ακτινοβολία, που οφείλονται σε αστρονομικά αίτια 
(τροχιές της γης γύρω από τον ήλιο, που δεν είναι 
σταθερές και με τις μεταβολές του άξονα της γης), 
[κυκλικές διακυμάνσεις του κλίματος σε κύκλους των 
100.000 χρόνων, 40.000 χρόνων και 20.000 χρόνων, 
γνωστοί κύκλοι του   Milankovich]. 

 
•τις μεγάλες εκρήξεις ηφαιστείων και τη εκπομπή 
στην ατμόσφαιρα αερίων και σωματιδίων 
 

• στην γεωγραφική κατανομή των τεκτονικών πλακών 



Πριν 200 εκατομμύρια χρόνια 

Πριν 135 εκατομμύρια χρόνια 

Σήμερα 



Οι αυτορυθμιστικοί παράγοντες για το κλίμα 
 
Οι αυτορυθμιστικοί παράγοντες αναφέρονται στις βιο-
γεω-χημικές διεργασίες του γήϊνου συστήματος  
 
Σημαντικοί ρυθμιστές  
• ο υδρολογικός κύκλος 
• ο κύκλος του άνθρακα [το διοξείδιο του άνθρακα και το 
μεθάνιο] [αέρια του θερμοκηπίου] 
• ο κύκλος του διμεθυλοσουλφιδίου 



Πως λειτουργεί ο υδρολογικός κύκλος; 

Το νερό στις τρεις καταστάσεις υγρή στερεά και αέρια και 
διαφορετική θερμοχωρητικότητα καθιστά τον υδρολογικό κύκλο 
ρυθμιστικό παράγοντα των κλιματικών διακυμάνσεων του 
γήϊνου συστήματος 



Το νερό, το ύδωρ, η υδρόσφαιρα 

Η πολικότητα του 
μορίου του νερού 

Ο δεσμός του Υδρογόνου 

Ηλεκτροστατική σύνδεση του Ο με δυο Η 

(με δύναμη μικρότερη των δυνάμεων ενός 
κανονικού ιοντικού δεσμού). 













Οι κλιματικές διακυμάνσεις του τελευταίου εκατομμύριου 
χρόνων, βασισμένες στην περιεκτικότητα του Ο18  

Θερμό  

Ψυχρό  



Οι κλιματικές διακυμάνσεις το τελευταία 150 χιλάδες χρόνια  



Σήμερα γιατί συζητάμε για κλίμα;  
Διότι έχουμε ενδείξεις για κλιματική αλλαγή. Πως 
εκδηλώνεται;  
 
•άνοδος της θερμοκρασίας 
•έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα 
 
Η ερμηνεία: Η κλιματική αλλαγή οφείλεται στο φαινόμενο 
του θερμοκηπίου, [αίτια του CO2] 
  
Η αγωνία για το μέλλον: Οι επιπτώσεις από την κλιματική 
αλλαγή 
Η διεθνής κοινότητα έχει ενταχθεί (εισαχθεί) σε ένα πεδίο 
διεθνούς «stress» για την κλιματική αλλαγή. Υπάρχει 
διάχυτο ως συνοδό της κλιματικής αλλαγής το κλίμα των 
«μεγάλων» επιπτώσεων.  







Η IPCC έχει κάνει πρόβλεψη ότι το 2100 θα έχουμε  

-γενική κλιματική μεταβολή του πλανήτη προς θερμότερο 
κλίμα  

-που θα προκαλέσει και άνοδο της στάθμης της θάλασσας 
από 9 έως 88 εκατοστά  







 
Υπάρχει κάποια ανάδραση του γήϊνου 

συστήματος στην «λεγόμενη» κλιματική αλλαγή;   







“White waters” Λευκά ύδατα 
στη Μαύρη Θάλασσα 

Σήματα αρνητικής ανάδρασης στην 
παγκόσμια θέρμανση του πλανήτη   

α. Απομάκρυνση CO2 ως ανθρακικό άλας [αρνητική ανάδραση] 

β. Μεταβολή της ανακλαστικής ικανότητας της επιφάνειας της 
θάλασσας (albedo) [αρνητική ανάδραση] 

γ. απελευθέρωση DMS στην ατμόσφαιρα, συμπύκνωση νεφών, 
ανακλαστική ικανότητα νεφών (albedo) [αρνητική ανάδραση] 



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

 
-Το γήϊνο σύστημα είναι ανοιχτό και πολύπλοκο, βρίσκεται δε σε μια 
κατάσταση διαρκούς ανισορροπίας, με εσωτερικές τάσεις 
αυτορύθμισης, αυτοοργάνωσης και δημιουργίας εξελικτικά ανωτέρων 
δομών.  
 
-Η ύλη αποκτά ιδιότητες να σχηματίζει αυθόρμητα και απρόβλεπτα 
δομές (ενεργός ύλη). 
-Στο γήϊνο σύστημα συνυπάρχουν  καταστάσεις τάξης και αταξίας σε 
διαρκή εναλλαγή και δυναμική, μέσα από μια αέναη δράση - 
αντίδραση των καταστάσεων αυτών 
-Το γήϊνο σύστημα χαρακτηρίζεται από μη γραμμική συμπεριφορά. 
-Τα διάφορα στοιχεία του γήϊνου συστήματος συνεργάζονται σε ένα 
κοινό πλαίσιο, όπου το κάθε στοιχείο επιτελεί μια λειτουργία σε 
συνδυασμό με τις λειτουργίες των άλλων στοιχείων.  
-Το γήϊνο σύστημα χαρακτηρίζεται από την μη κανονική (μη 
περιοδική) συμπεριφορά των φαινομένων, που λαμβάνουν χώρα σ’ 
αυτά.  







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





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

 
-Το γήϊνο σύστημα είναι ανοιχτό και πολύπλοκο, βρίσκεται δε σε μια 
κατάσταση διαρκούς ανισορροπίας, με εσωτερικές τάσεις 
αυτορύθμισης, αυτοοργάνωσης και δημιουργίας εξελικτικά ανωτέρων 
δομών.  
-Η ύλη αποκτά ιδιότητες να σχηματίζει αυθόρμητα και απρόβλεπτα 
δομές (ενεργός ύλη). 
 
-Στο γήϊνο σύστημα συνυπάρχουν  καταστάσεις τάξης και αταξίας σε 
διαρκή εναλλαγή και δυναμική, μέσα από μια αέναη δράση - 
αντίδραση των καταστάσεων αυτών 
-Το γήϊνο σύστημα χαρακτηρίζεται από μη γραμμική συμπεριφορά. 
-Τα διάφορα στοιχεία του γήϊνου συστήματος συνεργάζονται σε ένα 
κοινό πλαίσιο, όπου το κάθε στοιχείο επιτελεί μια λειτουργία σε 
συνδυασμό με τις λειτουργίες των άλλων στοιχείων.  
-Το γήϊνο σύστημα χαρακτηρίζεται από την μη κανονική (μη 
περιοδική) συμπεριφορά των φαινομένων, που λαμβάνουν χώρα σ’ 
αυτά.  



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



Υπάρχουν κάποιες ... νομοτέλειες που διέπουν 
την λειτουργία του γήϊνου συστήματος;  

Υπάρχουν και κάποιες από αυτές είναι:   

-η διχαλοποίηση [bifurcation],  

   -η τυρβώδης δομή,  

     -οι φρακταλικές (όχι γεωμετρικές) διαστάσεις,  

        -η παροξυσμική δυναμική,  

           -οι απρόβλεπτες μεταβολές,  

             -η ανάδειξη του ασήμαντου ως     
καθοριστικού παράγοντα για την λειτουργία του.  







-η διχαλοποίηση [bifurcation],  



Υπάρχουν κάποιες ... νομοτέλειες που διέπουν 
την λειτουργία του γήϊνου συστήματος;  

Υπάρχουν και κάποιες από αυτές είναι:   

-η διχαλοποίηση [bifurcation],  

   -η τυρβώδης δομή,  

     -οι φρακταλικές (όχι γεωμετρικές) διαστάσεις,  

        -η παροξυσμική δυναμική,  

           -οι απρόβλεπτες μεταβολές,  

             -η ανάδειξη του ασήμαντου ως     
καθοριστικού παράγοντα για την λειτουργία του.  



-η τυρβώδης δομή, 



-η τυρβώδης δομή, 







α 

γ β 

α/β = β/γ    η χρυσή τομή, η αρμονία 

Η αρμονία της χρυσής τομής 

- τυρβώδης δομή και η αισθητική της χρυσής τομής ....., 









- τυρβώδης δομή και η αισθητική της χρυσής τομής ....., 







Υπάρχουν κάποιες ... νομοτέλειες που διέπουν 
την λειτουργία του γήϊνου συστήματος;  

Υπάρχουν και κάποιες από αυτές είναι:   

-η διχαλοποίηση [bifurcation],  

   -η τυρβώδης δομή,  

     -οι φρακταλικές (όχι γεωμετρικές) διαστάσεις,  

        -η παροξυσμική δυναμική,  

           -οι απρόβλεπτες μεταβολές,  

             -η ανάδειξη του ασήμαντου ως     
καθοριστικού παράγοντα για την λειτουργία του.  





Η νιφάδα του Κωχ 





Υπάρχουν κάποιες ... νομοτέλειες που διέπουν 
την λειτουργία του γήϊνου συστήματος;  

Υπάρχουν και κάποιες από αυτές είναι:   

-η διχαλοποίηση [bifurcation],  

   -η τυρβώδης δομή,  

     -οι φρακταλικές (όχι γεωμετρικές) διαστάσεις,  

        -η παροξυσμική δυναμική,  

           -οι απρόβλεπτες μεταβολές,  

             -η ανάδειξη του ασήμαντου ως     
καθοριστικού παράγοντα για την λειτουργία του.  





Παροξυσμικά φυσικά φαινόμενα  vs καταστροφικά γεγονότα  



Υπάρχουν κάποιες ... νομοτέλειες που διέπουν 
την λειτουργία του γήϊνου συστήματος;  

Υπάρχουν και κάποιες από αυτές είναι:   

-η διχαλοποίηση [bifurcation],  

   -η τυρβώδης δομή,  

     -οι φρακταλικές (όχι γεωμετρικές) διαστάσεις,  

        -η παροξυσμική δυναμική,  

           -οι απρόβλεπτες μεταβολές,  

             -η ανάδειξη του ασήμαντου ως     
καθοριστικού παράγοντα για την λειτουργία του.  







Οι λοιπές ομάδες στην ταξινομική, στην 
παλαιοντολογία και η σημαντικότητα σε αυτό 
που καλείται «βιοποικιλότητα» 



 
Ο άνθρωπος ως σκεπτόμενο ον  
μέσα και όχι απέναντι στη φύση   

και μέσα στη κοινωνική δυναμική  
 

Ο άνθρωπος  πρέπει να κάνει χρήση του νου. του διακριτού 
γνωρίσματος της νοόσφαιρας.  
 
Σύγκλιση επιστημονικών κλάδων, πολυκλαδική προσέγγιση ?   
 
-Θετικές – Θεωρητικές Επιστήμες ? 
 
-Προς την επιστήμη της ολότητας  
[Η ανυσματική διάσταση του χρόνου] 



Πολυκλαδική, 

Διακλαδική, 

Πολυπειθαρχική  προσέγγιση, ? 



Η ενοποίηση των επιστημών,  

η διακλαδικότητα 

ή 

Επιστήμη της Ολότητας; 
 

















 
 
 

Μήπως πρέπει να αλλάξει κάτι στη 
παιδεία;  

 
 
 



Μήπως χρειάζεται μια αναθεώρηση ή καλύτερα 
μια σφαιρική θεώρηση των επιμέρους κλάδων 
των Επιστημών της Γης σε: 

 
Γεωλογία ως η επιστήμη της μελέτης κυρίως της 

λιθόσφαιρας με την  
α) Γεωμορφολογία, ως την επιστήμη της μελέτης 

της μοναδικότητας των γεω-μορφών και των 
αιτίων που τις διαμορφώνουν,  

β) Γεωφυσιολογία, που εστιάζει στους μηχανισμούς 
αυτοοργάνωσης, αυτορύθμισης και δημιουργίας 
εξελικτικά ανωτερων δομών, και  

γ) Εξελικτική [Ιστορική] Γεωλογία.  



Υδρολογία ως η επιστήμης για την μελέτη της 
υδρόσφαιρας  

 
Μετεωρολογία ως η επιστήμη της μελέτης της 

ατμόσφαιρας  
 
Βιολογία ως η επιστήμη της μελέτης της 

βιόσφαιρας, (επιστήμη μελέτης της ζώσας ύλης) 
με την  

α) (Βιο)μορφολογία ως την επιστήμη της μελέτης 
της μοναδικότητας των βιο-μορφών και των 
αιτίων, που τις σχηματίζουν,  

β) Φυσιολογία των έμβιων όντων,  
γ) Ιστορική Βιολογία ή Παλαιοντολογία.      



Ανθρωπολογία, ως την επιστήμη της μελέτης της 
διακριτής σφαίρας του είδους του Ανθρώπου, λόγω 
της ύπαρξης του νου, της νοόσφαιρας 
(σκεπτόμενη ύλη) με έμφαση στη φυσική 
λειτουργία του εγκεφάλου.  




