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                                          Κάρολος Δαρβίνος (1809-1882) 
 
 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Τα Μουσεία του Πανεπιστημίου Αθηνών σας προσκαλούν στην «Εβδομάδα Κάρολου 
Δαρβίνου» που διοργανώνουν στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Έτους 
Κάρολου Δαρβίνου–2009 και η οποία περιλαμβάνει σειρά τιμητικών εκδηλώσεων με 
εκθέσεις προβολές και επισκέψεις Μουσείων του Πανεπιστημίου Αθηνών από τις 14 
έως 20 Δεκεμβρίου 2009. 
 
Η διοργάνωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επετείου των 200 χρόνων από τη 
γέννηση του Δαρβίνου και των 150 χρόνων από τη δημοσίευση του βιβλίου του με 
τίτλο “On the origin of Species by Means of Natural Selection” (24 Νοεμβρίου 1859). 
 
 
 
 



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Επίκεντρο των εκδηλώσεων της «Εβδομάδας Δαρβίνου» θα αποτελέσει η διοργάνωση 
Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο: 
 
**************************************************************************** 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΔΑΡΒΙΝΟΣ 

Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 

**************************************************************************** 
 
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα διεξαχθούν στις 15, 16 και 17 Δεκεμβρίου 2009, στο 
Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών.  
 
Το Συνέδριο απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα όλων των βαθμίδων της 
Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να 
συμμετάσχουν με ομιλίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την οργανωτική 
επιτροπή και τους συνδιοργανωτές επιστημονικούς φορείς. 
 
Σκοπός της διοργάνωσης του Συνεδρίου,  είναι η συζήτηση και μετάδοση των βασικών 
παραμέτρων της Εξελικτικής θεωρίας του Κάρολου Δαρβίνου, με τρόπο απλό, 
κατανοητό και εύληπτο από καταξιωμένους ερευνητές όλων των Βιολογικών 
Επιστημών: της Ζωολογίας, της Βοτανικής, της Παλαιοντολογίας, της Ανθρωπολογίας, 
της Γενετικής και της Μοριακής Βιολογίας. 
 
Στόχοι του Συνεδρίου είναι: 
- Η προβολή της προσωπικότητας και του πολυσήμαντου επιστημονικού έργου του 
Κάρολου Δαρβίνου και της συμβολής του στην επιστήμη, που επέτρεψε την 
καλύτερη κατανόηση των βιολογικών διεργασιών του οργανικού κόσμου και την 
αναγνώριση της θέσης του ανθρώπου ως αναπόσπαστου και ενιαίου τμήματός του 
φυσικού κόσμου.  

- H αποκωδικοποίηση και η ευρύτερη διάδοση των εξελικτικών απόψεών του, οι 
οποίες συνέβαλαν στην ανάπτυξη της σύγχρονης έρευνας και στην ενδελεχή μελέτη 
της εξέλιξης και της βιοποικιλότητας των ζωικών ειδών.  

- Η προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου και της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτών και 
εκπαιδευομένων, σε ένα γόνιμο πλαίσιο εκπαιδευτικής διεργασίας και επωφελούς 
διάχυσης γνώσης, με τελική επιδίωξη την πνευματική και την κοινωνική ανάπτυξη 
της ανθρώπινης κοινωνίας. 

 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δηλώσεις συμμετοχής στις εργασίες του Επιστημονικού Συνεδρίου μπορούν να 
υποβληθούν ατομικά ή να προταθούν θεματικές ενότητες και στρογγυλές τράπεζες 
προς τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και τους Φορείς Συνδιοργάνωσης των 
προγραμματισμένων εκδηλώσεων. 



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πρόεδρος: Μ. Δ. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ, Καθηγητής Γεωλογίας & Παλαιοντολογίας, τ. Αντιπρύτανης 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
Αντιπρόεδρος α: Θ. ΠΙΤΣΙΟΣ, Αναπλ. Καθηγητής Φυσικής Ανθρωπολογίας, Διευθυντής 
Ανθρωπολογικού Μουσείου της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 
Αντιπρόεδρος β: Ν. ΞΗΡΟΤΥΡΗΣ, Καθηγητής Ανθρωπολογίας, Διευθυντής Εργαστηρίου 
Ανθρωπολογίας ΔΠΘ 
Γενικός Γραμματέας: Α. ΛΕΓΑΚΙΣ, Επικ. Καθηγητής Ζωολογίας, Υπεύθυνος Ζωολογικού 
Μουσείου ΕΚΠΑ 
Ταμίας: Α. ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Αναπλ. Καθηγητής Ορυκτολογίας, Διευθυντής Μουσείου 
Ορυκτολογίας ΕΚΠΑ 
 
Μέλη: 
Κ. ΜΕΡΔΕΝΙΣΙΑΝΟΣ, Επίκ. Καθηγητής Φυσικής Ανθρωπολογίας, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 
Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Καθηγητής Παλαιοντολογίας & Στρωματογραφίας, Δ/ντής Μουσείου 
Παλαιοντολογίας & Γεωλογίας ΕΚΠΑ 
Α. ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΥ, Λέκτορας Μικροπαλαιοντολογίας, Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας-
Παλαιοντολογίας ΕΚΠΑ 
Γ. ΦΕΡΜΕΛΗ, Διδάκτωρ Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας-
Παλαιοντολογίας ΕΚΠΑ 
 
 
ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
• Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ 
• Εργαστήριο Ανθρωπολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
• Ανθρωπολογικό Μουσείο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 
• Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας  ΕΚΠΑ 
• Ζωολογικό Μουσείο, Σχολή Θετικών Επιστημών ΕΚΠΑ 
• Μουσείο Βοτανικής, Σχολή Θετικών Επιστημών ΕΚΠΑ 
• Μουσείο Ορυκτολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών ΕΚΠΑ 
• Παλαιοντολογικό Μουσείο Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης 
• Ελληνική Ανθρωπολογική Εταιρεία 
• Ανθρωπολογική Εταιρεία Φίλων του Ανθρωπολογικού Μουσείου ΕΚΠΑ 
• Ελληνική Γεωλογική Εταιρία (ΕΓΕ) 
• Επιτροπή Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας της ΕΓΕ 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Ανθρωπολογικό Μουσείο ΕΚΠΑ, 210-7462358-60, fax 210-7462359 
Ελληνική Ανθρωπολογική Εταιρεία, 210-7462359 
Μουσείο Παλαιοντολογίας & Γεωλογίας ΕΚΠΑ, 210-7274166, 210-7274086, fax 210-7247322  
Ζωολογικό Μουσείο ΕΚΠΑ, 210-7274372 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 
Ανθρωπολογικό Μουσείο ΕΚΠΑ, anthropology-museum@med.uoa.gr  
Ελληνική Ανθρωπολογική Εταιρεία, granthropology@med.uoa.gr  
Μουσείο Παλαιοντολογίας ΕΚΠΑ, aantonar@geol.uoa.gr, palaeo-museum@geol.uoa.gr  
Ζωολογικό Μουσείο ΕΚΠΑ, alegakis@biol.uoa.gr  
Παλαιοντολογικό Μουσείο ΑΠΘ, koufos@geo.auth.gr  
Εργαστήριο Ανθρωπολογίας ΔΠΘ, xirotiris@gmail.com   



Charles Darwin (1809-1882) 
 
O Δαρβίνος, γόνος επιφανούς οικογένειας, είχε ξεκινήσει ιατρικές σπουδές στο 
Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, αλλά στη συνέχεια αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στη μελέτη 
της φυσικής ιστορίας των ζωντανών οργανισμών. Τα συμπεράσματά του για την εξέλιξη 

των ειδών τα είχε στηρίξει σε παρατηρήσεις και συλλογές 
ζωντανών οργανισμών από όλο τον κόσμο που είχε 
συγκεντρώσει, στη διάρκεια επιστημονικής αποστολής (1831-
1836) την οποία πραγματοποίησε το ερευνητικό πλοίο "Beagle" 
με κύριους σταθμούς, τα νησιά Γκαλαπάγκος της Καραϊβικής 
και τις ακτές της νότιας Αμερικής και της δυτικής Αφρικής. 

 
Την περίοδο εκείνη εξελικτικές αντιλήψεις είχαν υποστηριχτεί 
και από άλλους σημαντικούς ερευνητές, όπως ο διακεκριμένος 
γιατρός και φυσιοδίφης Έρασμος Δαρβίνος, παππούς του 
Κάρολου Δαρβίνου και ο φυσιοδίφης Alfred Russel Wallace. 
Όμως ο Κάρολος Δαρβίνος ήταν εκείνος που μπόρεσε να 

συλλάβει με ιδιοφυή τρόπο και να διατυπώσει με σαφήνεια και απλότητα μια συνολική 
ερμηνεία για την τεράστια βιολογική ποικιλότητα των ζωντανών οργανισμών. 
Θεμελιώδεις παράγοντες της εξέλιξης και της δημιουργίας νέων ειδών, σύμφωνα με την 
εξελικτική θεωρία του Κάρολου Δαρβίνου, ήταν η ποικιλότητα των βιολογικών 
πληθυσμών και η φυσική επιλογή των οργανισμών με την καλύτερη προσαρμογή στις 
συνθήκες του περιβάλλοντος, δηλαδή, με τη μεγαλύτερη ικανότητα επιβίωσης και 
μεταβίβασης των βιολογικών χαρακτήρων τους στις επόμενες γενιές. 

 
Σημείο στροφής για την ανάπτυξη των βιολογικών επιστημών και ειδικότερα για την 
Ανθρωπολογία υπήρξε η δημοσίευση, το 1859, από τον Κάρολο Δαρβίνο του έργου του 
για την «Προέλευση των βιολογικών ειδών». Βασική συνέπεια της θεωρίας του Δαρβίνου 
ήταν η αντικατάσταση της στατικής αντίληψης του οργανικού 
κόσμου με αυτήν του δυναμικού χαρακτήρα και της συνεχώς 
μεταβαλλόμενης σύνθεσης των ζωικών ειδών, ανάμεσα στα οποία 
ο άνθρωπος αποτελεί εξέχον αλλά ισότιμο μέλος (primus inter 
pares). 

 
Ανακεφαλαιώνοντας τα συμπεράσματα του εμπνευσμένου έργου 
του για την «Προέλευση των ειδών, μέσω της Φυσικής επιλογής», 
ο Δαρβίνος έγραφε: Καθώς η φυσική επιλογή εργάζεται 
αποκλειστικά και μονάχα για το καλό κάθε όντος, όλα τα 
σωματικά και τα νοητικά χαρίσματα θα τείνουν βαθμιαία προς την 
τελείωση. Είναι ενδιαφέρον το ότι τόσο πολύπλοκα δομημένες και διαφορετικές μεταξύ 
τους ζωικές μορφές, που εξαρτώνται η μία από την άλλη με πολύπλοκες σχέσεις, έχουν 
όλες διαμορφωθεί από φυσικούς νόμους οι οποίοι δρουν γύρω μας. 
 
 


