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Ας γίνουμε μικροί Δαρβίνοι στην πόλη μας! 

Εισαγωγή 

Σε λίγους είναι γνωστό ότι ο Κάρολος Δαρβίνος ήταν μεγάλος φυσιοδίφης. Όπως είχε 
δηλώσει και ο ίδιος «Γεννήθηκα φυσιοδίφης!». Αλλά τι σημαίνει αυτό… Ας γνωρίσουμε 
κάποια στοιχεία από τη ζωή του σχετικά με το πώς ξεκίνησε το πάθος του για τη φύση.  

Ως παιδί του άρεσε να περιπλανιέται στον τεράστιο κήπο γύρω από το σπίτι του πατέρα 
του, ο οποίος ήταν διάσημος γιατρός της εποχής, καθώς και στην εξοχή του Shrewsbury 
στην Αγγλία όπου και γεννήθηκε. Κατά τη διάρκεια των περιπλανήσεών του έκανε 
λεπτομερείς καταγραφές των φυτών και ζώων που ανακάλυπτε και συνέλεγε μικρά 
δείγματα από αυτά. Ο φυσικός κόσμος και το εργαστήριο χημείας που είχε στήσει ο 
αδερφός του ήταν τα μόνα πράγματα που κρατούσα ζωηρό το ενδιαφέρον του! 
Αδιαφορούσε για τα σχολικά μαθήματα τόσο, ώστε οι δάσκαλοί του να τον θεωρούν πολύ 
αδύναμο μαθητή και να πιστεύουν πως δε θα μπορέσει να καταφέρει κάτι σημαντικό στη 
ζωή του… Το πάθος του για τη φύση βέβαια είχε τόσο τα πλεονεκτήματα, όσο και τα 
μειονεκτήματά του: από τη μία, ο Δαρβίνος παρέμενε αδύνατος σε όλη του τη ζωή, από την 
άλλη η πρώτη του κοπέλα τον χώρισε, δηλώνοντας πως εκείνος προτιμούσε να περνάει 
χρόνο με τα σκαθάρια του παρά με αυτή… 

Παρόλα αυτά, αργότερα στη ζωή του κατάφερε τόσο να αποκτήσει μια πολυμελή 
οικογένεια (με 10 παιδιά), όσο και του προταθεί να συμμετάσχει σε ένα ταξίδι με το πλοίο 
Beagle ώστε να μελετήσει τη βιοποικιλότητα σε πολυάριθμες μακρινές χώρες. Το ταξίδι του 
αυτό αποτέλεσε σταθμό στην καριέρα του και τον ενέπνευσε να διατυπώσει τη θεωρία της 
εξέλιξης μέσω φυσικής επιλογής, η οποία περιγράφεται αναλυτικά στο βιβλίο του με τίτλο 
«Περί της καταγωγής των ειδών» που εκδόθηκε το Νοέμβριο του 1859. 

 

Δραστηριότητα 1: Εμπνεύσου από τη φύση! 

Στην αυλή του σπιτιού σου, του σχολείου σου, στην κοντινή πλατεία ή πάρκο… 

1. Σκέψου τι σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς τη λέξη «ΦΥΣΗ». 

2. Μπορείς να βρεις τη φύση μέσα στην πόλη; Συζήτησέ το με τους γονείς, συμμαθητές, 
καθηγητές σου ή όποιον άλλο θέλεις.  

3. Εξερεύνησε για λίγο το μέρος όπου βρίσκεσαι και στη συνέχεια βρες ένα συγκεκριμένο 
σημείο σε αυτό που σου αρέσει περισσότερο. Μείνε εκεί για 10-15 λεπτά και σκέψου γιατί 
σου αρέσει αυτό το μέρος και τι συναισθήματα σου προκαλεί. 

4. Μάζεψε ότι αντικείμενα θέλεις (π.χ. πέτρες, πεσμένα φύλλα και κλαδιά κλπ.) από το 
«μέρος σου» και φτιάξε ένα μικρό έργο τέχνης στο ειδικό χαρτί με την κολλητική επιφάνεια. 

5. Μοιράσου την εμπειρία σου και το έργο σου με τους γονείς, συμμαθητές, καθηγητές σου 
ή όποιον άλλο θέλεις και κατέγραψε και τις δικές τους απόψεις. 
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Δραστηριότητα 2: Κάντο όπως ο Δαρβίνος 

Είναι ώρα για μια πιο οργανωμένη προσπάθεια καταγραφής του χώρου που βρίσκεσαι. 

1. Παρατήρησε γύρω σου: Τι γνωρίζεις για την περιοχή αυτή; Πως σε κάνει να νιώθεις; 

2. Θέσε την ερώτησή σου: Τι θα ήθελες να μάθεις για αυτή; Πως θα μπορούσες να 
συλλέξεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι; 

3. Συγκέντρωσε τα επιχειρήματά σου: Γιατί αυτή η περιοχή είναι σημαντική; Είναι ίδια ή 
διαφορετική σε σχέση με το γύρω χώρο; Είναι σε καλή κατάσταση; Γιατί θα πρέπει να 
νοιάζομαι για αυτή; 

4. Βρίσκω λύσεις και ανθρώπους για συνεργασίας: Πως θα μπορούσε να διατηρηθεί ή να 
βελτιωθεί; Με ποιους πρέπει να συνεργαστώ ώστε να μοιραστούμε την ευθύνη και τη χαρά 
της βελτίωσής της; 

 

 


