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     ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Θα πέθαινες για χάρη της Βασίλισσας; 
 

Μια κότα είναι μόνο ο τρόπος ενός αυγού για να κάνει ένα άλλο αυγό. Samuel Butler, 1877  

 

1. Ερωτηθείς εάν θα θυσιαζόταν για χάρη της βασίλισσας, ο διάσημος Βρετανός γενετιστής (και 

γνωστός μαρξιστής) J B S Haldane, απάντησε: ‘Όχι, αλλά θα το έκανα για να σώσω δύο αδέλφια μου ή 

οκτώ εξαδέλφια μου’. Αυτό που είχε κατά νου ήταν ότι μοιράζεται τα μισά του γονίδια με τα αδέλφια 

του και το ένα όγδοο των γονιδίων του με τα εξαδέλφια του—συνεπώς, τα γονίδια του Haldane θα 

μεταφέρονταν με αυτό τον τρόπο σε επόμενες γενιές, πράγμα που φυσικά δεν θα συνέβαινε εάν 

πέθαινε για τη βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ. Η έννοια της περιεκτικής (ή εγκλείουσας) αρμοστικότητας 

(fitness)—που προείκασε ο Haldane αλλά εισήγαγε ο William Hamilton—βρίσκεται στη βάση της 

επιλογής συγγενών, του γεγονότος δηλαδή ότι η φυσική επιλογή δεν δρα πρωτίστως πάνω σε άτομα 

αλλά πάνω σε γονίδια. Η επιλογή συγγενών αποτελεί τον μοχλό κατανόησης και εξήγησης της 

φαινομενικά ακατάληπτης αλτρουιστικής συμπεριφοράς που επιδεικνύουν πολλά είδη—από τις 

εργάτριες μέλισσες ως τους κάστορες. Υπό την οπτική του κλασικού δαρβινισμού, το να θυσιάσει ένα 

άτομο τη ζωή του για λογαριασμό άλλων δεν στέκει, αφού έτσι εκμηδενίζει τις πιθανότητες για την 

επιβίωσή του. Υπό την οπτική της νέο-δαρβινικής σύνθεσης, η αλτρουιστική συμπεριφορά έναντι 

συγγενών ευνοεί, εν τέλει, την διαιώνιση των γονιδίων αυτού που συμπεριφέρεται αλτρουιστικά. Η 

βιολογική βάση της αλτρουιστικής συμπεριφοράς βρίσκεται σε αυτό που ο Richard Dawkins 

αποκάλεσε ‘εγωιστικό γονίδιο’. Ο οργανισμός είναι ‘απλώς’ ένα όχημα για την αναπαραγωγή των 

γονιδίων. Πολλοί θεώρησαν ότι το εγωιστικό γονίδιο—μια έννοια μεταφορική και ομολογουμένως 

φορτισμένη αρνητικά—αποτελεί το γονιδιακό σύστοιχο του εγωιστικού ατόμου. Το ερώτημα που 

τότε προκύπτει είναι αμείλικτο: Εάν η ανθρώπινη συμπεριφορά συνδέεται με την φυσική επιλογή, δεν 

θα έπρεπε τότε να είμαστε όλοι εγωιστές;  

2.    Αποτελεί, όμως, παρερμηνεία να ταυτίζει κανείς την κοινή έννοια του εγωισμού με την βιολογική. 

Η φυσική επιλογή δεν είναι, εφ’ εαυτής, εγωιστική ή αλτρουιστική. Εκεί που υπάρχει ποικιλομορφία, 

κληρονομικότητα και διαφορική αρμοστικότητα η φυσική επιλογή θα δράσει και θα υπάρξει 

εξελικτική αλλαγή. Κατά την αλλαγή αυτή, τα άτομα που είναι πιο καλά αρμοσμένα στο 

συγκεκριμένο περιβάλλον επιλέγονται ως γονείς, και με δεδομένη την κληρονομικότητα, τα καλύτερα 

προσαρμοσμένα άτομα τείνουν να μεταβιβάζουν στους απογόνους τους τα χαρακτηριστικά μέσω των 

οποίων είναι προσαρμοσμένα—αλλά φυσικά αυτού του είδους ο μηχανισμός δεν διακρίνει μεταξύ 

αλτρουιστικών ή εγωιστικών μεθόδων μεταβίβασης. Το ότι η γονιδιακή περιγραφή αυτής της 

διαδικασίας τονίζει τον εγωιστικό χαρακτήρα των γονιδίων—και συγκεκριμένα το ότι τα γονίδια που 

επικρατούν είναι αυτά που ‘νικούν’ τα άλλα κατά την επίλυση προβλημάτων προσαρμογής—δεν 

συνεπάγεται ότι η εμπλεκόμενη έννοια του εγωισμού είναι ταυτόσημη με την κοινή έννοια (η οποία 

έχει αρνητικές ηθικές συμπαραδηλώσεις).  

3. Όταν εξεδόθη για πρώτη φορά το βιβλίο του Edward O Wilson ‘Κοινωνιοβιολογία, η νέα σύνθεση’ 

(το 1975, ένα χρόνο πριν από ‘Το εγωιστικό γονίδιο’ του Dawkins), η ευρύτερη συναίνεση ήταν ότι 

τα θέματα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, της κοινωνικής οργάνωσης και των πολιτισμικών 

φαινομένων χαρακτηρίζονται από μια πλήρη αυτονομία όσον αφορά τη βιολογία. Ο Wilson τάραξε 

τα νερά με το να υποστηρίξει τη θέση οι απαρχές και η θεμελίωση των κοινωνικών θεσμών πρέπει να 



αναζητηθούν στη βιολογική τους βάση και να εξηγηθούν μέσω διαδικασιών φυσικής επιλογής. Μια 

σειρά από συμπεριφορές και χαρακτηριστικά—κάποια εκ των οποίων συγκροτούν αυτό που 

αποκαλούμε ανθρώπινη φύση—αποτελούν προσαρμογές που ανάγονται στην περίοδο των κυνηγών-

συλλεκτών. Αυτές οι συμπεριφορές—ή καλύτερα η ροπή για αυτές τις συμπεριφορές— αποτελούν 

γενετικές εγγραφές. Οι θέσεις αυτές ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων—κυρίως μεταξύ αριστερών 

διανοουμένων—ο πυρήνας των οποίων ήταν ιδεολογικός.    Οι πιο ήπιες αντιδράσεις επέκριναν το 

όλο εγχείρημα στη βάση του ότι δεσμεύεται στον γενετικό ντετερμινισμό και στη βάση του ότι δεν 

αποτελούν όλα τα χαρακτηριστικά βιολογικές προσαρμογές.  (…)  

4.    Η ιστορία της κοινωνιοβιολογίας αποτελεί την ιστορία μιας μικρής (αλλά σημαντικής) 

επιστημονικής επανάστασης. Αποτελεί ευτύχημα που το κουβάρι αυτής της ιστορίας ξετυλίγεται για 

τον Έλληνα αναγνώστη από τον Κώστα Κριμπά, στο πρόσφατο βιβλίο του Κοινωνιοβιολογία 

(Κάτοπτρο, 2007). Ο Κριμπάς δεν είναι μόνο ένας εξέχων γενετιστής και ιστορικός της βιολογίας—

είναι επίσης ένας δεινός αφηγητής, με στυλ γραφής που συνδυάζει την αυστηρότητα με την 

κομψότητα, την σημασία στο επιχείρημα με τη ματιά στην συνολική εικόνα. Το παρόν βιβλίο 

αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο (από τα είκοσι ένα) του magnum opus του Κριμπά Ο Δαρβινισμός. 

Μία εννοιολογική και ιστορική ανασκόπηση, (που πρόκειται να εκδοθεί στο εγγύς μέλλον). Η 

προσέγγιση ενός πεδίου τόσο φορτισμένου ιδεολογικά, βεβαρημένου από ιδεοληψίες αλλά και 

προκαταλήψεις, απαιτεί ιδιαίτερη μαεστρία. Η ψύχραιμη και εύληπτη παρουσίαση των συναφών 

επιστημονικών προσεγγίσεων και πορισμάτων πρέπει να συνδυαστεί με την φιλοσοφική τους 

αποτίμηση και την ανάδειξη των ορίων τους. Η Κοινωνιοβιολογία, αν και σύντομη, επιτυγχάνει να 

κρατήσει την απαιτούμενη ισορροπία. Αγγίζει θέματα που ακόμα θεωρούνται ταμπού από την 

εγχώρια διανόηση, όπως η βιολογική θεμελίωση του ηθικώς πράττειν αλλά και του ορθώς 

σκέπτεσθαι. Αξίζει να διαβαστεί ευρέως—και ιδιαιτέρως από όσους θεωρούν ότι η επιστημονική 

εικόνα του κόσμου είναι ο έσχατος κριτής του τι υπάρχει και του συμβαίνει στον κόσμο, υμών 

συμπεριλαμβανομένων.     Ο Στάθης Ψύλλος ζει διδάσκοντας φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙ 

Απόσπασμα από το Εγωιστικό Γονίδιο του Ρ. Ντώκινς 

     Όσο κι αν θέλουμε ίσως να πιστεύουμε το αντίθετο, η οικουμενική αγάπη και η ευημερία 

του είδους ως συνόλου είναι έννοιες που πολύ απλά δεν έχουν νόημα από εξελικτική 

άποψη. 39 

        Σας προειδοποιώ ότι αν θέλετε όπως εγώ να χτίσετε μια ανθρώπινη κοινωνία 

στην οποία τα άτομα να συνεργάζονται με γενναιοδωρία και ανιδιοτέλεια για το 

κοινό καλό, να μην περιμένετε ιδιαίτερη βοήθεια από τη βιολογική μας φύση. 

Ας προσπαθήσουμε να διδάξουμε τη γενναιοδωρία και τον αλτρουισμό, διότι 

γεννιόμαστε εγωιστές. Ας κατανοήσουμε σε τι στοχεύουν τα εγωιστικά μας 

γονίδια, έτσι ώστε να έχουμε τουλάχιστον την ευκαιρία να διαταράξουμε τα 

σχέδιά τους, κάτι που κανένα άλλο είδος δεν διανοήθηκε ποτέ να κάνει. Όπως 

συνάγεται από τα παραπάνω σχόλια περί διδασκαλίας, αποτελεί πλάνη –

παρεμπιπτόντως, πολύ κοινή- να θεωρούμε ότι τα γενετικά κληρονομούμενα 

χαρακτηριστικά είναι εξ ορισμού σταθερά και αμετάβλητα. Τα γονίδιά μας 

μπορεί να μας ορίζουν να είμαστε εγωιστές, όμως δεν υποχρεούμαστε κατ’ ανάγκη να τα 

υπακούμε για όλη μας τη ζωή. Ίσως απλώς να είναι δυσκολότερο να μάθουμε να είμαστε 

αλτρουιστές απ’ ό,τι εάν είχαμε προγραμματιστεί γενετικά για αλτρουισμό. Μεταξύ των 

ζώων ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται από τη μοναδικότητα της κυριαρχίας του πολιτισμού, 

των επιρροών που μαθαίνονται και μεταφέρονται από γενιά σε γενιά.  



 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙΙ. Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ σελ. 167 ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΟΕΔΒ 
 

ΘΕΜΑΤΑ  

ΘΕΜΑ Α Να αποδώσετε περιληπτικά το Κείμενο Ι (σε 60-80 λέξεις). (Μονάδες 10) 

 ΘΕΜΑ Β Ερώτημα 1ο  Να βρεις την σωστή απάντηση (Μονάδες 15)  

Η έννοια της περιεκτικής (ή εγκλείουσας) αρμοστικότητας (fitness) 

σημαίνει  

1. Ότι είμαστε όλοι μεταφορείς γονιδίων για την επόμενη γενεά. 

2. Ότι είμαστε όλοι το αποτέλεσμα της δαρβινικής θεωρίας της εξέλιξης 

3. Ότι είμαστε όλοι από τη φύση μας εγωιστές. 

4. Τίποτε απ΄ όλα αυτά. 

     Η φυσική επιλογή δεν είναι, εφ’ εαυτής, εγωιστική ή αλτρουιστική 

σημαίνει:  

1. Τα άτομα που είναι πιο καλά αρμοσμένα στο περιβάλλον είναι 

εγωιστές. 

2. Τα άτομα που είναι πιο καλά αρμοσμένα στο περιβάλλον είναι 

πιο κατάλληλα για γονείς. 

3. Τα άτομα που είναι πιο καλά αρμοσμένα στο περιβάλλον  

αναπτύσσουν αλτρουιστικές συμπεριφορές. 

4. Τίποτε από όλα αυτά. 

Η Κοινωνιοβιολογία :  

1. Αξίζει αν διαβασθεί ευρέως. 

2. Αξίζει της ευνοϊκής αντιμετώπισης από την εγχώρια διανόηση. 

3. Αξίζει γιατί είναι σύντομη. 

4. Τίποτε από όλα αυτά.  



Ερώτημα 2ο Να συγκρίνετε τα κείμενα Ι και ΙΙ. Ποια είναι τα κειμενικά είδη; Αν και στα δύο κείμενα το 

βασικό θέμα είναι η επιρροή των γονιδίων στην ανθρώπινη συμπεριφορά, με ποιες γλωσσικές επιλογές οι 

συγγραφείς τους επεξηγούν τις απόψεις τους.(90-110 λέξεις) (Μονάδες 15)  

Ερώτημα 3ο α. Να βρείτε πέντε συνώνυμες λέξεις μία για κάθε υπογραμμισμένη λέξη των κειμένων Ι 

και ΙΙ. 

β. Να εξηγήσετε με πιο απλά λόγια το περιεχόμενο της τελευταίας παραγράφου του Κειμένου ΙΙ, όπως 

παρατίθεται παρακάτω, ώστε να γίνει κατανοητό από έναν φίλο σας που δεν το καταλαβαίνει:  

Τα γονίδιά μας μπορεί να μας ορίζουν να είμαστε εγωιστές, όμως δεν 
υποχρεούμαστε κατ’ ανάγκη να τα υπακούμε για όλη μας τη ζωή. Ίσως απλώς να είναι 
δυσκολότερο να μάθουμε να είμαστε αλτρουιστές απ’ ό,τι εάν είχαμε προγραμματιστεί 
γενετικά για αλτρουισμό. Μεταξύ των ζώων ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται από τη 
μοναδικότητα της κυριαρχίας του πολιτισμού, των επιρροών που μαθαίνονται και 

μεταφέρονται από γενιά σε γενιά.    (Μονάδες 15)  
 

ΘΕΜΑ Γ Αν η εγωιστική συμπεριφορά εξηγεί ανθρώπινες επιλογές, ποια πρόσωπα της ιστορίας 

χαρακτηρίζονται από μία τέτοια συμπεριφορά;  (Μονάδες 15)  

ΘΕΜΑ Δ Ο κοινωνικός δαρβινισμός θεωρεί ότι οι ανθρώπινες κοινωνίες είναι αποτέλεσμα της φυσικής 

επιλογής : οι καλύτερα προσαρμοσμένοι επιζούν, ο κατώτεροι χάνονται. Με δεδομένο το φαινόμενο της 

μετακίνησης ανθρώπων από περιοχές φτωχότερες  ή  εμπλεκόμενες σε πολέμους, υπερασπίζεσαι τα 

ανθρώπινα δικαιώματα ενάντια σε θεωρίες που αποδέχονται τις ανθρωπιστικές καταστροφές. 300 περίπου 

λέξεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


