
 
Δαρβινική Δευτέρα με θέμα το ρόλο του ανταγωνισμού και της συνεργασίας στην ιστορία 

της ζωής και του ανθρώπου 
 
Χηµικοί σχηµατισµοί µε την ιδιότητα της αναπαραγωγής εµφανίστηκαν στον 
πλανήτη µας περίπου πριν 4 δισεκατοµµύρια χρόνια. Από αυτούς προέκυψαν όλες οι 
µορφές της ζωής.  Η εξέλιξη του φαινοµένου της ζωής σηµαδεύτηκε από σταθµούς, 
όπως η εµφάνιση των κυττάρων (που µπορεί να θεωρηθούν ως «κοινωνίες» 
γονιδίων), των σύνθετων πολυκύτταρων οργανισµών (που µπορεί να θεωρηθούν ως 
«κοινωνίες» κυττάρων) και των ακόµα πιο σύνθετων κοινωνιών των οργανισµών, 
όπως οι κοινωνίες φυτών και ζώων. Τι είδους µηχανισµοί ευθύνονται για αυτήν την 
αύξηση της πολυπλοκότητας, στην κορυφή της οποίας βρίσκονται ο ανθρώπινος 
εγκέφαλος και οι ανθρώπινες κοινωνίες; Υπάρχει ένα όριο στην αύξηση της 
πολυπλοκότητας και ποιο µπορεί να είναι το τελικό αποτέλεσµα; Είναι ο 
ανταγωνισµός και η συνεργασία αντίπαλες ή συνεργατικές δυνάµεις στην αύξηση της 
πολυπλοκότητας της ζωής; Είναι δυνατόν ένα προϊόν αυτής της πορείας, ο άνθρωπος, 
να την ελέγξει και να την κατευθύνει; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για µια τέτοια 
επέµβαση; Το θέµα µε τίτλο «Ανταγωνισµός και συνεργασία από την εµφάνιση 
της ζωής µέχρι τις ανθρώπινες κοινωνίες» θα αναπτύξουν η Στεφανία Καψετάκη, 
διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης, και ο Λευτέρης Ζούρος, οµότιµος 
καθηγητής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Δευτέρα 25/2, 7 µµ. Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Κρήτης.   
 
 
 
 
 
 
 



 

Γεια σου Γιάννη 

Είδα τον Κριμπά 9/2/19 στο σπίτι του. Με διαβεβαίωσε ότι σκέπτεται να δωρίσει ένα 
μεγάλο μέρος της βιβλιοθήκης του στο ΠΚ και ιδιαίτερα στο Τμήμα Βιολογίας. Του είπα ότι 
μίλησα με σένα για το θέμα και ότι η προσφορά του θα είναι πολύ ευπρόσδεκτη.  Όμως 
φοβάμαι ότι είναι αρκετά καταβεβλημένος για να αναλάβει δράση.   

Προτείνω, σ’ αυτή τη φάση, μια ευγενική επιστολή: πληροφορηθήκαμε από τον Ε. Ζ. ότι 
σκεπτόσαστε.. , θα αποτελέσει τιμή για μας…, σε περίπτωση που θα το αποφασίστε είμαστε 
διατεθειμένοι να βοηθήσουμε (εδώ εννοώ βοήθεια στην κατάρτιση καταλόγων, 
πακετάρισμα, μεταφορά, κτλ)…, τα βιβλία σας θα αποτελέσουν μια ενότητα στη βιβλιοθήκη 
της Σχολής Θετικών Επιστημών…  

Διεύθυνση 

Καθηγητή Κώστα Κριμπά 

Μαρασλή 34, Αθήνα 10676  
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