
      
 
      Πειραιάς, 20η Οκτωβρίου, 2008 

 
 

Γονίδια και Συμπεριφορά 

 
Αφορμή σύνταξης του παρόντος σημειώματος δόθηκε από το πολύ ενδιαφέρον 

άρθρο του κυρίου Πάσχου Μανδραβέλη στην «Καθημερινή» της Κυριακής 19 
Οκτ. 2008 και στην 20η σελίδα με γενικό τίτλο «Τα Γονίδια δεν είναι η μοίρα 

μας». 
Το κύριο περιεχόμενο του άρθρου αυτού αφορά έρευνες οι οποίες γίνονται σε 

διδύμους αδελφούς προκειμένου να διαπιστωθεί η επίδραση των γονιδίων στη 
συμπεριφορά μας. 

Τ’ αποτελέσματα των ερευνών, όπως εκτίθενται, δείχνουν για ορισμένες συμπε-

ριφορές υπεύθυνα να είναι τα γονίδια σε μεγάλο ποσοστό. 
Παρόλην όμως αυτή την διαπίστωση και οι πλέον ένθερμοι υποστηρικτές της 

θέσης αυτής δέχονται ότι η συμπεριφορά μας εξαρτάται και από εξωτερικές ε-
μπειρίες και την ανθρώπινη θέληση. 

Το θέμα της συμπεριφοράς μας έχει απασχολήσει και του Μεγάλους Ελληνες 
Φιλοσόφους, ο μεν Πλάτων να υποστηρίζει το περίδημο ουδείς «έκων κακός», 

απόδίδοντας την ευθύνη των πράξεών μας στα γονίδια, ο δε Αριστοτέλης να κα-

θιστά υπεύθυνο τον «λόγον» για τις πράξεις μας. 
Πέραν όμως της φιλοσοφικής διάστασης, διατυπώνεται η γνώμη ότι τα παραπά-

νω αποτελέσματα των ερευνών για την συμπεριφορά, έχεουν και μια βαθύτερη 
βιολογική σχέση, η οποία άπτεται και της θεωρίας του Κάρολου Δαρβίνου για 

την εξέλιξη των ειδών. 
Ως γνωστόν ο Κάρολος Δαρβίνος αποδίδει την εξέλιξη των ειδών σε εσωτερικό 

οργανικό παράγοντα και αποκλείει τις επιδράσεις του περιβάλλοντος, φθάνο-
ντας μάλιστα σε επιστολή του προς τον αμφισβητία της θεωρίας του Φυσιοδίφη 

Κάρολο Λάϋελ να πει ότι: «... εάν δεχθώ και δεύτερο παράγοντα καταρρέει όλη 

η θεωρία μου ...» 
Η παραπάνω θέση του Κάρολου Δαρβίνου θα ήταν παράλληλη με αυτή εάν 

διαπιστώνετο ότι η συμπεριφορά μας οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στα γο-
νίδιά μας. 

Είναι όμως σύμφωνη με την σύγχρονη αντίληψη στην βιολογία ότι τα μυνήματα 
διαμόρφωσης της συμπεριφοράς του όντος ή όπως γράφεται και στο σχολιαζό-

μενο άρθρο: τα γονίδια παράγουν πρωτείνες, οι οποίες πυροδοτούν πολύπλοκες 
χημικές διεργασίες στον εγκέφαλο, διεργασίες που με την σειρά τους πυροδο-

τούν συγκεκριμένες συμπεριφορές. 

Αυτές όμως οι μονόδρομες πορείες, που υποστηρίζονται τόσον από τον Καρολο 
Δαρβίνο, όσον κατ’ επέκταση και από την σύγχρονη βιολογία, δεν έχουν ισχύ 

και αντιτίθενται στις αρχές λειτουργίας των αυτορρυθμιζόμενων και αυτοποιητι-
κών φυσικών συστημάτων, τα οποία λειτουργούν με βάση των αμφίδρομη πο-

ρεία των μυνημάτων μεταξύ περιβάλλοντος και οργανισμού (εισροές-εκροές, 
δράση-αντίδραση). 

Επειδή δε ένας έμβιος οργανισμός είναι συγχρόνως και ένα αυτορρυθμιζόμενο 

αυτοποιητικό φυσικό σύστημα, δεν μπορεί αυτό το τέλειο δημιούργημα της φύ-
σης να είναι και να λειτουργεί ελλειπώς. 

Επομένως ορθά συμπεραίνεται και στο σχολιαζόμενο άρθρο ότι «τα γονίδια δεν 
είναι η μοίρα μας», αλλά αυτή εξαρτάται και από τις εξωτερικές εμπειρίες μας 

και από την θέλησή μας. 
Επί πλέον όμως αυτού του θεμελιώδους συμπεράσματος, το περιεχόμενο του 

παραπάνω λίαν ενδιαφέροντος άρθρου, αποκαλύπτει και μία άλλη βιολογική 
πλευρά : την διασύνδεση μεταξύ γονιδίων και εγκεφάλου. 
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Είναι γεγονός –πέραν των άλλων πτυχών- ότι στα μεν γονίδια έχει καταγραφεί 
βιολογικά η ιστορική πορεία της επίδρασης του περιβάλλοντος και μεταφέρεται 

ως κληρονομική μνήμη, στον δε εγκέφαλο καταγράφονται ως εμπειρία τα εξω-
τερικά μηνύματα από την τρέχουσα ζωή του όντος. 

Αμφότερες όμως οι μνήμες είναι εμπειρίες, οι οποίες υπαγορεύουν συμπεριφο-
ρά κατά περίπτωση για την επιβίωση του όντος και οι οποίες εμπειρίες ασφα-

λώς έχουν προέλθει από το περιβάλλον. 

Έτσι δεν αποδεικνύεται μόνο μία σχέση περιβάλλοντος και οργανισμού, αλλά 
αναδεικνύουν και την διασύνδεση μεταξύ εγκεφάλου και γονιδίων. 

 
 

      Με εκτίμηση 
         

 

 
        Καστέλλα 20/10/08 

 
Σημείωση 

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με το παραπάνω σημείωμα παρέχονται στην δη-
μοσιευθείσα μελέτη μου: «Η Φυσική στην Βιολογία. Το Θαύμα και το Αγαθό 

της Ζωής», που ελπίζω να φιλοξενείται στην βιβλιοθήκη της «Καθημερινής». 


