
Η Βιολογική – Ηθολογική έρευνα
αφαίρεσε από τον άνθρωπο το

ξεχωριστό προνόμιο της κατά ειδικό
τρόπο δημιουργίας του, και

επαναπροσδιόρισε την καταγωγή του
στον ζωικό κόσμο. (J. Gould 1977)
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Τύποι Αλληλεπιδράσεων μεταξύ ατόμων του
ίδιου είδους

α) Ενδοπληθυσμιακή συσχέτιση
β) Ενδο-ομαδική συσχέτιση

Αναβάθμιση ικανότητας έγκαιρου εντοπισμού
θηρευτών

Συμβίωση

üΓια κοινή άμυνα απέναντι στους θηρευτές
üΓια αποτελεσματικότερη εύρεση θέσεων τροφής
üΓια Κοινή φροντίδα των μικρών
üΓια ευχαρίστηση και αναβάθμιση των ατομικών
ικανοτήτων

Συνεργασία
(Συνεργατική
συμπεριφορά)

üΔιατροφικός: για περιορισμένα τροφικά διαθέσιμα
üΑναπαραγωγικός: Αρσενικά άτομα εκδηλώνουν
επιθετική συμπεριφορά προκειμένου να μονοπωλήσουν
την αναπαραγωγή
üΧώρου και ασφάλειας

Ανταγωνισμός
(Επιθετική
συμπεριφορά)



Συμπεριφορικό «συνεχές»: “Η Μητρική Φροντίδα”
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Μόνο ο άνθρωπος διαθέτει Ηθική ;
• Το κλειδί: Κοινωνικότητα (ευφυΐα, φαντασία, δημιουργικότητα, 

εσωτερικό κλίμα κοινωνικής ομάδας, καθημερινή επαφή: 
Ενσυνείδητη Διαχείριση του Κοινωνικού Περιβάλλοντος και
ενσυνείδητη Διαχείριση των κοινωνικών συγκρούσεων και των
ευκαιριών ατομικής βελτίωσης). 

• Αλληλοϋποστήριξη, φροντίδα μη συγγενών, υιοθεσία
ορφανών, φιλίες, υπεράσπιση αδυνάτων, εν-συναίσθηση του
«άλλου», συμπόνια, λύση συγκρούσεων, αμοιβαίος
αλτρουισμός. Δημιουργία αποθεμάτων κοινωνικής βοήθειας, 
είτε κοινής ωφέλειας με προσμονή ανταπόδοσης, είτε κοινής
ωφέλειας χωρίς προσμονή ανταπόδοσης

• «Κάνε στους άλλους αυτό που θα ήθελες να σου κάνουν και
μην κάνεις αυτό που δεν θα ήθελες να σου κάνουν».



Τα βασικά και θεμελιώδη στοιχεία της ανθρώπινης
συμπεριφοράς, προϋπάρχουν –τουλάχιστον ως αρχέγονες
καταβολές- σε άλλα, συγγενικά στον άνθρωπο ζωικά είδη. 
(Διαφοροποιήσεις ποσοτικού χαρακτήρα)

Εξέλιξη που καθορίζεται από 3 βασικούς παράγοντες:

Α) Το γενετικό δυναμικό του (Γονιδιακό απόθεμα)

Β) Τους βιότοπους που καταλαμβάνει

Γ) Τις τροποποιήσεις της απόκρισης (συμπεριφορά) στις
περιβαλλοντικές αλλαγές που συναντά

Το 99% της ανθρώπινης Ιστορίας, είναι η
Ιστορία Κυνηγών/Τροφοσυλλεκτών:  

«Εγκέφαλος Κυνηγού σε σύγχρονο Κρανίο»



Οι Διαφορές των Φύλων
ü Φυλετική αναπαραγωγή: Διεύρυνσης ποικιλότητας και
δημιουργία νέων συνδυασμών σε μεταβαλλόμενο περιβάλλον

ü ♀ : Εξασφάλιση Πόρων - Επικουρία στη Μητρική Φροντίδα

ü ♂ : Επιθετικότητα - Μονοπώληση θηλυκών

ü Καταγωγή Μονογαμικού δεσμού (Πολυγυνία & Υπεργαμία)

ü Κορίτσια: Τείνουν να είναι Κοινωνικότερα, πιο φιλικά,  
λιγότερο επιθετικά, χαμογελούν περισσότερο, έχουν
αναπτυγμένη φαντασία και ικανότητα συμβολισμού.

ü Αγόρια: Τείνουν να είναι πιο τολμηρά, έλκονται από τον
τυχοδιωκτισμό και την περιπλάνηση, δεν έχουν
αναστολές στην απροκάλυπτη επιθετικότητα, έχουν
αναπτυγμένη ικανότητα προσανατολισμού στο χώρο.



Η Αγάπη και το Μίσος
Αγάπη: Η ενεργητική υποστήριξη του «άλλου».

Η καταγωγή της τοποθετείται στη «Μητρική φροντίδα»

Ο Αλτρουισμός έχει γενετική βάση (Δείκτης συγγένειας) 

Η Αλληλεγγύη έχει πολιτισμική βάση και ξεπερνάει τις
διαφορές των ανθρώπινων πολιτισμικών συνόλων

Η αγάπη για τους «όμοιους» γίνεται μίσος για τον «άλλο»

Η Ξενοφοβία συνδέεται με τον Μονογαμικό Δεσμό και την
ικανότητα δημιουργίας αποθεμάτων

Η παλαιά διαφορά Νομάδων - Εγκατεστημένων



Η Επιθετικότητα και ο Πόλεμος
ü Η διαφορά ενδο- και δια-ομαδικής
επιθετικότητας

ü Η αποφυγή μαχών σώμα με σώμα: 
Εξέλιξη της «συμβολικής επίθεσης»
και της συμπεριφοράς υποταγής (Τα
«δάνεια» στην έκφραση επιθετικής και
συνεργατικής συμπεριφοράς)

ü Ο Πόλεμος ως ομαδική και
προμελετημένη βία δεν είναι
συνώνυμος της επιθετικότητας. 
Καλλιεργείται και απαιτεί αποκλειστικά
Πολιτιστικό υπόβαθρο.

ü «Συμπόνια» για τον «άλλο» και
καλλιέργεια αντι-ξενοφοβικών στάσεων



Ο Θάνατος και η Αθανασία: 
Η καταγωγή της Θεότητας

ü Η επινόηση του Χρόνου (Ανθρωπολογικό όριο)

ü Η συνειδητοποίηση του θανάτου γίνεται μέσω του
πόνου των χαμένων και αγαπητών προσώπων
(«Μητρική Φροντίδα»)

ü Η «ψευδαίσθηση» της συνέχειας μέσω των
απογόνων: Συσσώρευση πλούτου και μεταβίβαση
κληρονομιάς (ως παρέκκλιση και υπερβολή της
γονικής φροντίδας)

üΗ ακαταμάχητη γοητεία της αθανασίας, ως
«πάγωμα» του χρόνου (έρωτας, χρήση ψυχότροπων
ουσιών, Τέχνη κ.λ.π)



Προς ένα νέο σύστημα
Βιοκεντρικής Ηθικής ?

• Εν-Συναίσθηση
•Μετριοφροσύνη
• Σεβασμό του «Άλλου»
• Δικαιοσύνη
• Ελευθερία
- Αρμονία
- Ομορφιά
- Γαλήνη
- Πληρότητα
-Αυτοπραγμάτωση



Οι 7 θανάσιμες ανηθικότητες:

* Ο πλουτισμός χωρίς εργασία
* Η ψυχαγωγία χωρίς ευσυνειδησία και μέτρο
* Η γνώση χωρίς χαρακτήρα
* Η επιχειρηματική συνδιαλλαγή χωρίς ηθική
* Η επιστήμη χωρίς ανθρωπιά
* Η πίστη χωρίς θυσία
* Η πολιτική χωρίς αρχές

ΜΑΧΑΤΜΑ ΓΚΑΝΤΙ (1869 – 1948)


