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Αρχικά, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ΕΛΕΞΕ είναι μια μη 

κερδοσκοπική επιστημονική εταιρεία που συστάθηκε πολύ πρόσφατα και 

έχει ως σκοπό την προώθηση και τη διάδοση της εξελικτικής σκέψης 

στην επιστήμη και την κοινωνία, μεταξύ άλλων μέσα από τη διοργάνωση 

συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και συζητήσεων, την έκδοση 

συγγραμμάτων, εκπαιδευτικού υλικού, μελετών, περιοδικών και 

ενημερωτικών φυλλαδίων, και την υποβοήθηση κάθε δραστηριότητας 

που συμβάλλει στην εμπέδωση της εξελικτικής θεώρησης στις επιστήμες 

της ζωής. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΛΕΞΕ  ενδιαφέρεται για την ευρύτερη 

αντιμετώπιση της εξελικτικής θεώρησης και τις παρανοήσείς της από την 

ελληνική κοινωνία. Κάποια πρόσφατα γεγονότα επιβεβαίωσαν με 

χαρακτηριστικό τρόπο την επικαιρότητα και την αναγκαιότητα ύπαρξης 

της ΕΛΕΞΕ. Αναφερόμαστε στο θέμα που ήρθε στο προσκήνιο με 

αφορμή τα «έργα και τις ημέρες» συγκεκριμένων φυσικών, που είτε με 

το περίβλημα του αξιώματός τους στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) 

είτε προσωπικά έχουν μετουσιώσει τη φυσική από επιστήμη σε 

μυστικισμό συμβάλλοντας έτσι περαιτέρω στην τάση αποδόμησης της 

επιστήμης, από την οποία δεν έμεινε άτρωτη η βιολογία. Δυστυχώς, 

όπως, ήταν αναμενόμενο, η θεωρία της εξέλιξης αποτέλεσε και αποτελεί 

τον κύριο στόχο αυτών των προσπαθειών.   

 

Προς επίρρωση των παραπάνω, είναι ενδεικτικό το ότι το 

οπτικοακουστικό υλικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://www.youtube.com/watch?v=sKYIBc3wHug που αναρτήθηκε ήδη 

από το 2015, δεν έχει ανακληθεί ακόμα. Παρότι στους ειδικούς μπορεί 

προκαλεί θυμηδία, αυτό το παραπλανητικό τηλεοπτικό υλικό μπορεί να 

έχει εξαιρετικά ανησυχητική επίδραση στην ευρύτερη κοινωνία. 

Γεγονότα πέρα από κάθε αμφισβήτηση αγνοούνται ή παραποιούνται 

σκοπίμως, παραβιάζοντας ακόμα και θεμελιώδεις αρχές της βιολογίας, 

τις οποίες θα μπορούσε κανείς να αναγνώσει ακόμα και στα πλέον 

στοιχειώδη εγχειρίδια. Η ρήση του διάσημου και σπουδαίου εξελικτικού 

βιολόγου Theodosius Dobzhansky, «τίποτε δεν αποκτά νόημα στη 

βιολογία εκτός κι αν το δούμε κάτω από το φως της εξέλιξης», σήμα 

κατατεθέν της σύγχρονης βιολογίας, γελοιοποιείται και μαζί της 

γελοιοποιείται και αυτός που το είπε.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sKYIBc3wHug


Αν και το αδιαμφισβήτητο γεγονός της εξέλιξης δεν εμπόδιζε τον 

Dobzhansky από το να διατηρεί μια προσωπική, εκλεπτυσμένη αντίληψη 

για τις μεταφυσικές ανησυχίες του ανθρώπου, αυτό δεν φαίνεται να 

αφορά τον νέο «συμπαντικό» μυστικισμό που μας κατακλύζει. Το βέβαιο 

είναι ότι ο πολύς κόσμος δεν θα δει το εν λόγω video ως φαιδρή ψευδο-

επιστήμη, ούτε και ως καπήλευση των απώτερων ανησυχιών του 

ανθρώπου αλλά θα το ερμηνεύσει με τον τρόπο που επιδιώκουν αυτοί 

που το παρήγαγαν και το διακινούν: ως διάψευση του γεγονότος της 

εξέλιξης και της επιστημονικής θεωρίας που την ερμηνεύει. Στην ουσία, 

βέβαια, πρόκειται για μια σκοταδιστική επίθεση κατά των θεμελίων της 

ίδιας της επιστήμης της βιολογίας και των επιστημών που σχετίζονται με 

αυτή, όπως οι επιστήμες υγείας, γεωπονίας και περιβάλλοντος.   

 

Έχουμε την επιστημονική και ηθική υποχρέωση να προβάλλουμε 

σθεναρή αντίσταση απέναντι σε αυτή και σε ανάλογες προσπάθειες 

διαστρέβλωσης και σπίλωσης της επιστήμης μας, οι συνέπειες των 

οποίων μπορεί να είναι ολέθριες αν δεν τις προλάβουμε. Η βιολογία 

υποβαθμίζεται στην αντίληψη των πολιτών αλλά και των υποψήφιων 

φοιτητών μας, αποδυναμώνοντας περαιτέρω την ήδη απαράδεκτα 

υποβαθμισμένη και παιδαγωγικά αδύναμη θέση της στη Μέση 

Εκπαίδευση. Η χώρα μας κινδυνεύει να συμπεριληφθεί στις χώρες όπου 

η εξελικτική βιολογία αμφισβητείται σε ποσοστά που φθάνουν το 75% 

του πληθυσμού και να αποκτήσει άλλη μία θλιβερή διάκριση στην 

Ευρώπη, στο μεγαλύτερο μέρος της οποίας η θεωρία της εξέλιξης γίνεται 

αποδεκτή από τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών.  

 

Η ΕΛΕΞΕ είναι διατεθειμένη να αναλάβει δράση κατά της απαξίωσης 

της βιολογίας και ειδικά της εξελικτικής θεώρησης των βιολογικών 

φαινομένων, η οποία είναι και η μοναδική που μπορεί να τα εξηγήσει με 

επαρκή, επιστημονικά συνεπή και συνεκτικό τρόπο. Για τον σκοπό αυτό 

ζητάμε και τη δική σας υποστήριξη. Η ΕΛΕΞΕ, στο εγγύς μέλλον, θα 

διοργανώσει εκδηλώσεις και πρόσθετες παρεμβάσεις ενημέρωσης για 

θέματα σχετικά με την εξελικτική βιολογία. Φυσικά, δεν πρόκειται να 

αφήσει αναπάντητη καμία προσπάθεια υποβάθμισης της εξέλιξης στον 

δημόσιο χώρο. 
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