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Όταν κυκλοφόρησε to 1996 το πρώτο βιβλίο του Michael J. Behe, Darwin’s Black Box, 
υπήρξε η απαρχή του κινήματος περί ευφυούς σχεδίου. Οι κριτικοί ωρύονταν, ωστόσο εκατο-
ντάδες χιλιάδες αναγνώστες―και ένας αυξανόμενος αριθμός επιστημόνων―συναρπάστηκαν 
από τον ισχυρισμό του Behe ότι ο Δαρβινισμός δεν μπορεί να ερμηνεύσει τους πολύπλοκους 
μηχανισμούς του κυττάρου.

Τώρα, στην πολυαναμενόμενη συνέχεια εκείνου του βιβλίου, ο Behe θέτει ενώπιον του 
Δαρβινισμού κάτι πολύ περισσότερο από πρόκληση: Παρουσιάζει τα αποδεικτικά στοιχεία της 
γενετικής επανάστασης―τα πρώτα άμεσα αποδεικτικά στοιχεία των μεταλλακτικών μονοπα-
τιών της φύσης―ώστε να επαναορίσει θεμελιωδώς τη διαμάχη περί του Δαρβινισμού.

Πόση από τη ζωή ερμηνεύει η θεωρία του Δαρβίνου; Οι περισσότεροι επιστήμονες πι-
στεύουν ότι ερμηνεύει τα πάντα από τους μηχανισμούς του κύτταρου έως την ιστορία της ζωής 
εδώ στη γη. Οι αντιλήψεις του Δαρβίνου έχουν εφαρμοστεί στο νόμο, τον πολιτισμό, και την 
πολιτική.

Αλλά η θεωρία του Δαρβίνου έχει επαληθευτεί μόνο κατά μία έννοια: Υπάρχουν ελά-
χιστες αμφιβολίες ότι όλα τα είδη στη γη κατάγονται από ένα κοινό πρόγονο. Πολύ ισχυρά 
ανατομικά, γενετικά, και απολιθωματικά αποδεικτικά στοιχεία υποστηρίζουν αυτό τον ισχυρι-
σμό. Αλλά το θεμελιώδες ερώτημα παραμένει: Πώς συνέβη; Ο προτεινόμενος μηχανισμός του 
Δαρβίνου―οι τυχαίες μεταλλάξεις και η φυσική επιλογή―έχει γίνει εν πολλοίς αποδεκτός 
ως ζήτημα πίστης και αναγωγής ή, στην καλύτερη, περιστασιακών αποδεικτικών στοιχείων. 
Μόνο τώρα, χάρη στη γενετική, μας επιτρέπει η επιστήμη να αναζητήσουμε άμεσες αποδεί-
ξεις. Το γονιδίωμα πολλών οργανισμών έχει «διαβαστεί», και οι μηχανισμοί του κυττάρου 
έχουν αναλυθεί με μεγάλη λεπτομέρεια. Οι εξελικτικές αντιδράσεις των μικροοργανισμών 
στα αντιβιοτικά και των ανθρώπων στις παρασιτικές μολύνσεις έχουν μελετηθεί σε έκταση 
δεκάδων χιλιάδων γενεών.

Ως αποτέλεσμα, για πρώτη φορά στην ιστορία η θεωρία του Δαρβίνου μπορεί να αξιο-
λογηθεί ενδελεχώς. Τα αποτελέσματα είναι σοκαριστικά. Παρότι μπορεί να ερμηνεύσει πε-
ριθωριακές αλλαγές στην εξελικτική ιστορία, οι τυχαίες μεταλλάξεις και η φυσική επιλογή 
ερμηνεύουν πολύ λίγα σε σχέση με τους βασικούς μηχανισμούς της ζωής. Η «παρυφή» της 
εξέλιξης, μια γραμμή που ορίζει το όριο μεταξύ των τυχαίων και των μη τυχαίων μεταλλάξεων, 
βρίσκεται πολύ πιο μακριά από το σημείο που υπέδειξε ο Δαρβίνος. Ο Behe επιχειρηματολογεί 
πειστικά ότι οι περισσότερες από τις μεταλλάξεις που όρισαν την ιστορία της ζωής στη γη 
ήταν μη τυχαίες.

Παρότι αυτό φαίνεται αμφιλεγόμενο και προκαλεί κατάπληξη, στην πραγματικότητα συ-
νάδει με ένα γενικό μοτίβο που ανακαλύπτεται από άλλους κλάδους της επιστήμης τις τελευ-
ταίες δεκαετίες: Το σύμπαν ως σύνολο έχει ρυθμιστεί λεπτομερέστατα για να υπάρξει ζωή. 
Από τη φυσική έως την κοσμολογία, τη χημεία και τη βιολογία, η ζωή στη γη αποκαλύπτεται 
ωσάν να εξαρτάται από μια ατελείωτη σειρά απίθανων γεγονότων. Το ξεκάθαρο συμπέρασμα: 
Το σύμπαν σχεδιάστηκε για ζωή.

Ο Michael J. Behe είναι καθηγητής Βιολογίας στο Lehigh University, 
όπου εργάζεται από το 1985. Από το 1978 έως το 1982 έκανε έρευνα 
στη δομή του DNA (μετά-διδακτορική εργασία) στο National Institutes 
of Health. Από το 1982 έως το 1985 ήταν βοηθός καθηγητής Χημείας 
στο Queens College στη Νέα Υόρκη. Έχει εκδώσει περισσότερες από 
σαράντα τεχνικές εργασίες, αλλά είναι κυρίως γνωστός ως συγγραφέ-
ας του Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution. 
Ζει κοντά στην πόλη Bethlehem, Pennsylvania, με τη γυναίκα του και 
τα εννιά παιδιά του.
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1. Τα ΣΤοιχΕια Του ΔαρβινιΣμου

ζωή στη γη αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια δισεκατομμυρίων ετών από 
καθαρή τύχη, φιλτραρισμένη από τη φυσική επιλογή. Αυτό υποστηρί-
ζει ο Δαρβινισμός, η ιδέα με την μεγαλύτερη επιρροή στην εποχή μας. 

Εάν μια σπάνια τυχαία μετάλλαξη στο DNA ενός πλάσματος στο μακρινό παρελθόν 
βοήθησε το τυχερό μεταλλαγμένο πλάσμα να αφήσει περισσότερους απογόνους από 
άλλα πλάσματα του είδους του, τότε καθώς περνούσαν οι γενιές το είδος ως σύνολο 
θα πρέπει να άλλαξε. Αδιάκοπες επαναλήψεις αυτής της διαδικασίας κατά τη διάρκεια 
των αιώνων χτίζουν τα θαύματα της βιολογίας από τη βάση προς τα πάνω, από τους 
περίπλοκους μοριακούς μηχανισμούς των κυττάρων έως και της ανθρώπινης διάνοιας 
συμπεριλαμβανομένης.

Τουλάχιστον αυτός είναι ο ισχυρισμός. Αλλά είναι αλήθεια; Για να απαντηθεί 
αυτό το ερώτημα, η θεωρία του Δαρβίνου θα πρέπει να εξεταστεί σχολαστικά διότι δεν 
είναι απλά μια έννοια —στην πραγματικότητα είναι ένα μείγμα αρκετών ασυναφών, 
εντελώς ξεχωριστών ιδεών. Οι τρεις πιο σημαντικές έννοιες τις οποίες θα πρέπει να 
σημειώσουμε εξ αρχής είναι η τυχαία μετάλλαξη, η φυσική επιλογή, και η κοινή κα-
ταγωγή.

Η κοινή καταγωγή είναι αυτό το οποίο έρχεται στο μυαλό των περισσότερων αν-
θρώπων όταν ακούν την λέξη «εξέλιξη». Πρόκειται περί της αντίληψης ότι διάφορα 
είδη σύγχρονων πλασμάτων μπορούν να εντοπίσουν την καταγωγή τους πίσω σε έναν 
κοινό πρόγονο. Για παράδειγμα, ποντικοί της ερήμου και καμηλοπαρδάλεις —δύο θη-
λαστικά— θεωρούνται και τα δύο ότι είναι οι απόγονοι ενός τύπου πλάσματος από το 
μακρινό παρελθόν. Και το ίδιο ισχύει και για οργανισμούς από ευρέως διαφορετικές 
κατηγορίες —βουβάλια και γύπες, γουρούνια και πετούνιες, βόδια και μαγιά.

Αυτό βεβαίως προκαλεί έκπληξη, ώστε είναι κατανοητό το ότι μερικοί άνθρω-
ποι βρίσκουν την ιδέα του κοινής καταγωγής τόσο καταπληκτική ώστε σταματούν 
οποιαδήποτε περαιτέρω αναζήτηση. Παρ’ όλα αυτά, κατά μια πολύ σημαντική έννοια 
η ερμηνεία της κοινής καταγωγής είναι επίσης επουσιώδης. Η κοινή καταγωγή προ-
σπαθεί να δώσει ερμηνεία μόνο για τις ομοιότητες μεταξύ των πλασμάτων. Λέει απλά 
ότι ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά ήταν εκεί από την αρχή —τα είχε ο πρόγονος. 
Αλλά από μόνη της, δεν προσπαθεί να εξηγήσει είτε πώς τα χαρακτηριστικά ή ο πρό-
γονος έφτασαν σε αυτό το σημείο κατά πρώτο λόγο, ή γιατί οι απόγονοι διαφέρουν. 
Για παράδειγμα, και οι λαγοί και οι αρκούδες έχουν γούνα, ώστε η ιδέα της κοινής 
καταγωγής λέει απλά ότι και ο πρόγονός τους επίσης είχε γούνα. Τόσο τα φυτά όσο 
και τα ζώα έχουν περίπλοκα κύτταρα με πυρήνα, ώστε πρέπει να κληρονόμησαν αυτό 
το χαρακτηριστικό από έναν κοινό πρόγονο. Αλλά τα ερωτήματα του πώς ή του γιατί, 
παραμένουν εκκρεμή.

Σε αντίθεση, ο υποθετικός μηχανισμός της εξέλιξης του Δαρβίνου —η σύνθετη 
έννοια της τυχαίας μετάλλαξης συνδυασμένη με τη φυσική επιλογή— είναι αποφα-
σιστικά πιο φιλόδοξος. Ο συνδυασμός της τυχαίας μετάλλαξης και της φυσικής επι-
λογής προσπαθεί να ερμηνεύσει τις διαφορές μεταξύ των πλασμάτων. Προσπαθεί να 
απαντήσει την καίρια ερώτηση, «Τι μπορεί να προκάλεσε τόσο συγκλονιστικές μετα-
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2 Η Παρυφή της Εξέλιξης

μορφώσεις»; Πώς μπορούσε ένα είδος προγονικού ζώου να αναπτυχθεί με το πέρασμα 
του χρόνου σε πλάσματα τόσο διαφορετικά όσο, ας πούμε, νυχτερίδες και φάλαινες;

Ας διαχωρίσουμε αυτή τη σύνθετη έννοια. Πρώτα ας αναλογιστούμε τη φυσική 
επιλογή. Όπως και η κοινή καταγωγή, η φυσική επιλογή είναι μια ενδιαφέρουσα αλλά 
στην πραγματικότητα μια αρκετά μετριόφρων έννοια. Από μόνη της, η ιδέα της φυ-
σικής επιλογής λέει απλά ότι οι πιο εύρωστοι οργανισμοί ενός είδους θα παράγουν 
περισσότερους απογόνους που θα επιβιώσουν απ’ ότι οι λιγότερο εύρωστοι. Συνεπώς, 
εάν το σύνολο ενός είδους παρέμενε το ίδιο, με τον καιρό οι απόγονοι των περισσότερο 
εύρωστων οργανισμών θα αντικαθιστούσαν τους απογόνους των λιγότερο εύρωστων. 
Δεν προκαλεί έκπληξη ότι πλάσματα τα οποία είναι με κάποιον τρόπο πιο εύρωστα 
(δυνατότερα, γρηγορότερα, σκληραγωγημένα), γενικά θα τα κατάφερναν καλύτερα 
στη φύση απ’ ότι πλάσματα τα οποία είναι λιγότερο εύρωστα (αδύνατα, λιγότερο γρή-
γορα, πιο εύθραυστα).

Με διαφορά η πιο σημαντική παράμετρος της πολυσχιδούς θεωρίας του Δαρβίνου 
είναι ο ρόλος των τυχαίων μεταλλάξεων. Σχεδόν οτιδήποτε καινοτόμο και σημαντικό 
στη Δαρβινική σκέψη έχει να κάνει με αυτή την τρίτη παράμετρο. Στη Δαρβινική 
σκέψη, ο μόνος τρόπος για να γίνει ένα ζώο ή ένα φυτό περισσότερο εύρωστο απ’ ότι 
οι συγγενείς του είναι να υποστεί μια ευνοϊκή μετάλλαξη. Εάν η μετάλλαξη κάνει τον 
οργανισμό δυνατότερο, γρηγορότερο ή με κάποιο τρόπο πιο ανθεκτικό, τότε η φυσική 
επιλογή μπορεί να αναλάβει δράση από κει και πέρα και να βοηθήσει να γίνουν οι 
απόγονοί του πολυάριθμοι. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι να εμφανιστεί η τυχαία μετάλλαξη, 
το μόνο που μπορεί να κάνει η φυσική επιλογή είναι να τεμπελιάζει.

Τυχαία μετάλλαξη, φυσική επιλογή, κοινή καταγωγή―τρεις ξεχωριστές έννοι-
ες συνενωμένες σε μια θεωρία. Λόγω της συνένωσης εννοιών, η ερώτηση, «είναι ο 
Δαρβινισμός σωστός;» έχει πολλές πιθανές απαντήσεις. Μια πιθανότητα φυσικά είναι 
ότι αυτές οι ξεχωριστές έννοιες —η κοινή καταγωγή, η φυσική επιλογή και η τυχαία 
μετάλλαξη— θα μπορούσαν να είναι όλες σωστές και επαρκείς ώστε να εξηγήσουν 
την εξέλιξη. Ή, θα μπορούσαν να είναι σωστές με την έννοια ότι τυχαίες μεταλλάξεις 
και φυσική επιλογή συμβαίνουν, αλλά θα μπορούσαν να είναι επουσιώδης, αδυνατώ-
ντας να δώσουν εξήγηση για το μεγαλύτερο μέρος της εξέλιξης. Είναι επίσης πιθανό 
μία να είναι ολοκληρωτικά ορθή ενώ οι άλλες τελείως λανθασμένες. Ή μια έννοια θα 
μπορούσε να είναι σωστή σε μεγαλύτερο βαθμό ενώ μια άλλη να είναι αληθής σε πολύ 
μικρότερο βαθμό. Επειδή πρόκειται για ξεχωριστές έννοιες, οι αποδείξεις για κάθε 
πλευρά της Δαρβινικής θεωρίας θα πρέπει να εκτιμηθούν ανεξάρτητα. Περασμένες 
γενιές επιστημόνων εύκολα τις ξεχώριζαν. Πολλοί επιφανείς βιολόγοι στο τέλος του 
19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα πίστευαν ότι η κοινή καταγωγή είναι σωστή, αλλά 
ότι η τυχαία μετάλλαξη/φυσική επιλογή ήταν λανθασμένη.

Τα τελευταία 100 χρόνια η επιστήμη έχει κάνει τεράστια πρόοδο· τι αποκαλύ-
πτουν τα αποτελέσματα της σύγχρονης επιστήμης; Εν συντομία, οι αποδείξεις περί 
κοινής καταγωγής μοιάζουν ακαταμάχητες. Τα αποτελέσματα σύγχρονων πειραμάτων 
ανάγνωσης του DNA, τα οποία επιστήμονες του 19ου αιώνα όπως ο Κάρολος Δαρβί-
νος δεν μπορούσαν καν να φανταστούν, δείχνουν ότι κάποιοι μακρινά συγγενεύοντες 
οργανισμοί μοιράζονται αυθαίρετα χαρακτηριστικά των γονιδίων τους, το οποίο φαί-
νεται να μην ερμηνεύεται διαφορετικά πέραν του να τα έχουν κληρονομήσει από έναν 
κοινό πρόγονο. Δεύτερον, υπάρχουν επίσης πολλές αποδείξεις ότι οι τυχαίες μεταλλά-
ξεις συνδυασμένες με τη φυσική επιλογή μπορούν να μεταβάλλουν τη ζωή με σημα-
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ντικούς τρόπους. Τρίτον, παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι οι τυχαίες 
μεταλλάξεις είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Τώρα που γνωρίζουμε την αλληλουχία 
πολλών γονιδιωμάτων, τώρα που ξέρουμε πώς συμβαίνουν οι μεταλλάξεις, και πόσο 
συχνά, μπορούμε να εξερευνήσουμε τις δυνατότητες και τα όρια των τυχαίων μεταλ-
λάξεων με κάποιο βαθμό ακρίβειας —για πρώτη φορά αφότου ο Δαρβίνος διατύπωσε 
τη θεωρία του.

Όπως θα δούμε σε αυτό το βιβλίο, γενετικά ατυχήματα μπορούν να προκαλέσουν 
ένα βαθμό εξελικτικής αλλαγής, αλλά μόνο ένα βαθμό. Όπως συμφωνούσαν παλαιό-
τερες γενιές επιστημόνων, εκτός της περιφέρειας της ζωής, οι αποδείξεις του καίριου 
ρόλου των τυχαίων μεταλλάξεων είναι εξαιρετικά ανεπαρκείς. Για πλήθος λόγων που 
δεν έχουν μεγάλη σχέση με την επιστήμη, η καίρια πλευρά της Δαρβινικής θεωρί-
ας —η δύναμη της φυσικής επιλογής συνδυασμένη με τις τυχαίες μεταλλάξεις— έχει 
προωθηθεί χονδροειδώς στο σύγχρονο κοινό.

Στα πρόσφατα χρόνια, οι διανοητικοί απόγονοι του Δαρβίνου έχουν προωθήσει 
επιθετικά την ιδέα τους στο κοινό ως μια βιολογική θεωρία-των-πάντων. Η εφαρμογή 
των Δαρβινικών κανόνων στην ιατρική, ισχυρίζονται, μας λέει γιατί αρρωσταίνουμε. 
H Δαρβινική ψυχολογία μας λέει γιατί ορισμένοι άντρες βιάζουν και γιατί ορισμένες 
γυναίκες σκοτώνουν τα μωρά τους. Το να κοιτάζει κάποιος τον κόσμο μέσα από Δαρ-
βινικά γυαλιά έχει εξαπλωθεί στις τέχνες και τα γράμματα, στο νόμο και στην πολιτι-
κή. Εξαιτίας της ρητορικής ομίχλης η οποία περιβάλλει τις συζητήσεις περί εξέλιξης, 
είναι δύσκολο για το κοινό να αποφασίσει τι είναι πραγματικό και τι είναι φανταστικό. 
Παρ’ όλα αυτά, εάν οι μεγαλόσχημοι ισχυρισμοί του Δαρβινισμού είναι απλά κούφιοι, 
τότε η κοινωνία παροδηγείται βάναυσα σχετικά με διάφορα θέματα —που ποικίλουν 
από την αιτία των ασθενειών έως την ενοχή των εγκληματιών— τα οποία μπορούν να 
έχουν σοβαρές, πραγματικές συνέπειες.

Ως θεωρία-των-πάντων, ο Δαρβινισμός συνήθως παρουσιάζεται ως πρόταση όλα-
ή-τίποτα. Είτε αποδέξου ολόκληρη τη θεωρία είτε αποφάσισε ότι η εξέλιξη είναι μύθος 
και απαρνήσου την ολοκληρωτικά. Και τα δύο είναι λάθος. Έχοντας να κάνουμε με 
μια συχνά απειλητική φύση, δεν έχουμε την πολυτέλεια να ανυψώσουμε τα δόγματα 
οποιουδήποτε πάνω από τα στοιχεία. Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να διαπεράσει 
την ομίχλη, να προσφέρει μια σοβαρή αξιολόγηση του τι μπορούν και τι δεν μπορούν 
να κάνουν οι Δαρβινικές διεργασίες, να βρει αυτό που εγώ αποκαλώ την παρυφή της 
εξέλιξης.

Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ
Επιφανειακά, η θεωρία του Δαρβίνου περί εξέλιξης είναι σαγηνευτικά απλή και, 

αντίθετα με πολλές θεωρίες στη φυσική ή στη χημεία, μπορεί να συνοψιστεί περιεκτι-
κά χωρίς καθόλου μαθηματικά: Σε κάθε είδος υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Για παρά-
δειγμα, ένα ζώο θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο από τα αδέρφια του, κάποιο άλλο θα 
μπορούσε να είναι ταχύτερο, κάποιο άλλο θα μπορούσε να έχει πιο έντονα χρώματα. 
Δυστυχώς, δεν θα επιζήσουν ώστε να αφήσουν απογόνους όλα τα ζώα τα οποία γεν-
νιούνται, διότι δεν υπάρχει αρκετή τροφή και διότι υπάρχουν πολλών ειδών θηρευτές. 
Έτσι, ένας οργανισμός στον οποίο η τυχαία διαφοροποίηση προσφέρει πλεονέκτημα 
στον αγώνα για επιβίωση, θα τείνει να ζήσει, να ευημερήσει και να αφήσει απογόνους. 
Εάν η χρήσιμη διαφοροποίηση του μπαμπά ή της μαμάς κληρονομηθεί από τα παιδιά, 
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τότε και αυτά επίσης θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να αφήσουν περισσότερους 
απογόνους. Με τον καιρό, οι απόγονοι του πλάσματος με εκείνη την αρχική, ωφέλιμη 
διαφοροποίηση θα κυριαρχήσουν στον πληθυσμό, ώστε το είδος ως σύνολο θα έχει 
αλλάξει σε σχέση με αυτό που ήταν. Εάν το σενάριο επαναληφθεί ξανά και ξανά, τότε 
το είδος θα μπορούσε τελικά να μετατραπεί σε κάτι τελείως διαφορετικό.

Με μια πρώτη ματιά, αυτό ακούγεται αρκετά ξεκάθαρο. Διαφοροποίηση, επιλογή, 
κληρονομικότητα (με άλλα λόγια, τυχαία μετάλλαξη, φυσική επιλογή, και κοινή κα-
ταγωγή) φαίνεται να είναι όλα όσα απαιτούνται. Στην πραγματικότητα, όταν μια εξε-
λικτική ιστορία διατυπώνεται τόσο αφηρημένα όσο στην προηγούμενη παράγραφο, η 
Δαρβινική εξέλιξη φαίνεται σχεδόν λογικά απαραίτητη. Όπως έχουν συχνά ισχυριστεί 
Δαρβινικοί σχολιαστές, απλά πρέπει έτσι να έχουν τα πράγματα. Εάν υπάρχει διαφο-
ροποίηση σε ένα σύνολο οργανισμών, και εάν η διαφοροποίηση επηρεάζει θετικά τις 
πιθανότητες επιβίωσης, και εάν αυτό το χαρακτηριστικό κληροδοτηθεί, τότε η επόμε-
νη γενιά είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έχει περισσότερα μέλη με το θετικό χαρακτηρι-
στικό. Και η επόμενη γενιά θα έχει ακόμη περισσότερα, και η επόμενη περισσότερα, 
ωσότου όλα τα μέλη του είδους να έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Οπουδήποτε ικανο-
ποιούνται αυτές οι προϋποθέσεις, οπουδήποτε υπάρχει διαφοροποίηση, επιλογή, και 
κληροδότηση, τότε πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει εξέλιξη.

Ως εδώ καλά. Αλλά η αφηρημένη, αφελής λογική αγνοεί ένα τεράστιο κομμάτι 
του παζλ. Στον πραγματικό κόσμο, οι τυχαίες μεταλλάξεις, η φυσική επιλογή, και η 
κοινή καταγωγή θα μπορούσαν να είναι όλα απολύτως αληθή, και παρ’ όλα αυτά οι 
Δαρβινικές διεργασίες να μην προσφέρουν μια επαρκή ερμηνεία της ζωής. Για να δια-
μορφώσει τις πολλές περίπλοκες δομές της ζωής, μια Δαρβινική διεργασία θα έπρεπε 
να πραγματοποιήσει πολυάριθμα βήματα τα οποία παρουσιάζουν συνοχή, μια σειρά 
από ωφέλιμες μεταλλάξεις οι οποίες διαδοχικά χτίζουν η μία πάνω στην άλλη, οδη-
γώντας σε ένα περίπλοκο αποτέλεσμα. Για να γίνει αυτό στον πραγματικό κόσμο, και 
όχι μόνο στη φαντασία μας, πρέπει να υπάρχει μια βιολογική διαδρομή προς τη δομή 
η οποία παρουσιάζει αρκετές πιθανότητες επιτυχίας στη φύση. Με άλλα λόγια, η δια-
φοροποίηση, η επιλογή, και η κληροδότηση θα έχουν αποτέλεσμα εάν υπάρχει επίσης 
ένα ομαλό εξελικτικό μονοπάτι το οποίο οδηγεί από το βιολογικό σημείο Α στο βιο-
λογικό σημείο Β.

Το ζήτημα του μονοπατιού είναι τόσο ζωτικό στη εξέλιξη όσο είναι και στην κα-
θημερινή ζωή. Στην καθημερινή ζωή, εάν έπρεπε να περπατήσετε με δεμένα τα μάτια 
από το σημείο Α στο σημείο Β, θα είχε μεγάλη σημασία το πού βρίσκονταν το Α και 
το Β, και το τί υπήρχε στο ενδιάμεσο. Υποθέστε ότι πρέπει να περπατήσετε με δεμένα 
τα μάτια (και, για να προσεγγίσει το παράδειγμα το πνεύμα το Δαρβινισμού, τύφλα 
στο μεθύσι) από το Α στο Β για να πάρετε μια αμοιβή —ας πούμε ένα τενεκέ χρυσό. 
Επιπρόσθετα, υποθέστε μέσα στην παραζάλη σας ότι η μόνη σκέψη που μπορείτε 
να συγκρατήσετε στο μυαλό σας είναι να σκαρφαλώνετε ψηλότερα οποτεδήποτε σας 
δίνεται η ευκαιρία (αυτό μιμείται τη φυσική επιλογή η οποία συνεχώς ωθεί ένα είδος 
σε ανώτερα επίπεδα σφρίγους). Από τη μια πλευρά, εάν έπρεπε απλά να ανεβείτε μια 
σκάλα για να φτάσετε τον τενεκέ με το χρυσό, δεν θα υπήρχε ιδιαίτερο πρόβλημα. Από 
την άλλη πλευρά, εάν έπρεπε να περπατήσετε με δεμένα τα μάτια από τη μια άκρη μιας 
άγνωστης πόλης στην κορυφή ενός ουρανοξύστη στην άλλη μεριά —διασχίζοντας πο-
λυσύχναστους δρόμους, αποφεύγοντας κινδύνους, μέσα από πόρτες— θα αντιμετω-
πίζατε τεράστιο πρόβλημα. Πιθανότατα θα τρεκλίζατε χωρίς συνοχή, θα ανεβαίνατε 
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σε βεράντες, θα σκαρφαλώνατε σε ουρανούς αμαξιών, κ.λπ.., μένοντας κολλημένος 
σε οποιοδήποτε από τα χιλιάδες τοπικά υψώματα, ανήμποροι να συνεχίσετε ακόμη 
ψηλότερα, απρόθυμοι να κατεβείτε γυρνώντας πίσω. Και εάν, προσπαθώντας απλά να 
σκαρφαλώσετε ψηλότερα οποτεδήποτε είναι αυτό δυνατό, έπρεπε να περπατήσετε με 
δεμένα τα μάτια και αποπροσανατολισμένοι, από τις πεδιάδες του Lubbock στο Τέξας 
στην κορυφή του Sears Tower στο Σικάγο —παραδρομώντας τυχαία σε πεδιάδες, μέσα 
από δάση, γύρω από φαράγγια, μέσα από ποτάμια— ούτε εσείς ούτε κανείς από δισε-
κατομμύρια άλλους αποπροσανατολισμένους, με δεμένα μάτια ανθρώπους οι οποίοι 
ενδέχεται να δοκίμαζαν ένα τέτοιο πράγμα, θα αναμέναμε λογικά να επιτύχει.

Στην καθημερινή ζωή, όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ των σημείων Α 
και Β, και όσο περισσότερο κακοτράχαλο είναι το ενδιάμεσο τοπίο, τόσο πιο δυσοίω-
νες είναι οι πιθανότητες επιτυχίας ενός περιπάτου με κλειστά τα μάτια, ακόμη και —ή 
καλύτερα, ιδιαίτερα— εάν ακολουθείς έναν απλό κανόνα όπως «πάντοτε σκαρφάλω-
νε ψηλότερα· ποτέ μην πισωγυρίζεις». Το ίδιο συμβαίνει με την εξέλιξη. Την εποχή 
του Δαρβίνου οι επιστήμονες αγνοούσαν τις πολλές λεπτομέρειες της ζωής, και κατά 
συνέπεια μπορούσαν λογικά να ελπίζουν ότι τα εξελικτικά μονοπάτια θα αποδεικνύ-
ονταν σύντομα και ομαλά. Αλλά τώρα γνωρίζουμε καλύτερα. Η μεγάλη πρόοδος της 
σύγχρονης επιστήμης έχει καταδείξει ότι η ζωή είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό κομ-
ψή και περίπλοκη, ιδιαίτερα στη μοριακή βάση της. Αυτό σημαίνει ότι τα Δαρβινικά 
μονοπάτια πολλών περίπλοκων χαρακτηριστικών της ζωής είναι αρκετά μακριά και 
κακοτράχαλα. Το πρόβλημα του Δαρβίνου κατά συνέπεια, όπως με έναν μεγάλο, με 
δεμένα μάτια περίπατο, είναι ότι σε ένα κακοτράχαλο εξελικτικό τοπίο, οι τυχαίες 
μεταλλάξεις θα μπορούσαν απλά να περιορίζουν ένα είδος σε γενετικά αδιέξοδα, να 
το κρατούν κολλημένο στην κορυφή μικρών ανατομικών λόφων, ή περιπλανώμενο 
άσκοπα γύρω από πεδιάδες φυσιολογίας, ούτε καν πλησιάζοντας στο να κερδίσει το 
βιολογικό τενεκέ με χρυσό σε μια απομακρυσμένη βιολογική κορυφή. Εάν έτσι έχουν 
τα πράγματα, τότε οι τυχαίες μεταλλάξεις/φυσική επιλογή στην ουσία θα ήταν αναπο-
τελεσματικές. Στην πραγματικότητα, η προσπάθεια ανάβασης οποιασδήποτε τοπικής 
εξελικτικής κορυφής θα απέτρεπε αποτελεσματικά όλους τους μεθύστακες από το να 
βρουν την κορυφή ενός μακρινού βιολογικού βουνού.

Αυτό το σημείο είναι ύψιστης σημασίας: Εάν δεν υπάρχει ένα ομαλό, βαθμιαί-
ως ανερχόμενο, εύκολα ευρισκόμενο εξελικτικό μονοπάτι που οδηγεί σε ένα βιολογι-
κό σύστημα μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, οι Δαρβινικές διεργασίες δεν θα 
έχουν αποτέλεσμα. Σε αυτό το βιβλίο θα εξετάσουμε ακριβώς πόσο απαιτητική είναι 
αυτή η προϋπόθεση.

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ
Πρακτικά, πόσο πρέπει να απέχουν μεταξύ τους τα βιολογικά σημεία Α και Β, και 

πόσο κακοτράχαλο πρέπει να είναι το μονοπάτι μεταξύ τους, πριν οι τυχαίες μεταλλά-
ξεις και η φυσική επιλογή αρχίσουν να γίνονται αναποτελεσματικές; Πώς μπορούμε 
να διακρίνουμε το πότε φτάνουμε σε αυτό το σημείο; Ποιο είναι ένα λογικό σημείο 
στη βιολογία που μπορούμε να τραβήξουμε τη γραμμή που οριοθετεί την παρυφή της 
εξέλιξης;

Αυτό το βιβλίο απαντάει σε αυτά τα ερωτήματα. Χτίζει πάνω σε μια έρευνα που 
άρχισα πριν από περισσότερο από μια δεκαετία με το Μαύρο Κουτί του Δαρβίνου. Εκεί 
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υποστήριζα ότι μη απλοποιούμενα πολύπλοκες δομές —όπως μερικές εκπληκτικά πε-
ρίπλοκες κυτταρικές μηχανές— δεν θα μπορούσαν να εξελιχτούν από τυχαίες μεταλ-
λάξεις και φυσική επιλογή. Για να συνεχίσουμε την παραπάνω αναλογία, ήταν ένα 
επιχείρημα που υποστήριζε ότι ο μέθυσος με τα δεμένα μάτια δεν θα μπορούσε να 
φτάσει από το σημείο Α στο σημείο Β, διότι δεν μπορούσε απλά να κάνει ένα μικρό 
βήμα τη φορά —θα έπρεπε να πηδήξει φαράγγια και ποταμούς. Το βιβλίο κατέληγε 
στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν τουλάχιστον ορισμένες δομές στα θεμέλια της ζωής οι 
οποίες είναι υπεράνω των τυχαίων μεταλλάξεων.

Αυτό το συμπέρασμα προκάλεσε πολλή συζήτηση. Συγκεκριμένα, προκλήθηκε 
πολλή ένταση στην επιστημονική κοινότητα από το συμπέρασμά μου ότι οι δομές 
είναι ευφυώς σχεδιασμένες. Πολλοί άνθρωποι αντιτίθενται ενστικτωδώς σε αυτό το 
συμπέρασμα για διάφορους λόγους. Σε αυτό το βιβλίο, παρότι τα συμπεράσματά μου 
είναι τελικά τα ίδια, και αναμφισβήτητα θα τύχουν εναντίωσης από κάποιους, χρη-
σιμοποιώ την πλειονότητα των κεφαλαίων για να περιγράψω μοριακές αποδείξεις, 
γονιδιακές έρευνες, και —πάνω από όλα— καίριες μακρόχρονες μελέτες περί εξελι-
κτικών αλλαγών σε μονοκύτταρους οργανισμούς ώστε να τεστάρω τον Δαρβινισμό 
ασχέτως συμπερασμάτων περί σχεδίου. Οι αναγνώστες οι οποίοι δεν μπορούν να απο-
δεχτούν τα τελικά συμπεράσματά μου θα μπορούσαν να συλλογιστούν τις αποδείξεις 
οι οποίες παρουσιάζονται στην πλειονότητα των κεφαλαίων, προτού διαφωνήσουν με 
τα συμπεράσματά μου στα τελευταία τρία κεφάλαια του βιβλίου μου. Όπως θα επι-
χειρηματολογήσω, οι μαθηματικές πιθανότητες και οι βιοχημικές δομές δεν μπορούν 
να υποστηρίξουν την τυχαιότητα του Δαρβινισμού, με εξαίρεση τις παρυφές της εξέ-
λιξης. Ακόμη, καθώς αναζητούμε τη γραμμή που ορίζει την παρυφή της τυχαιότητας, 
δεν είναι απαραίτητο να συμπεράνουμε σχέδιο.

ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ
Το Μαύρο Κουτί του Δαρβίνου ήθελε να δείξει απλά ότι κάποιες κομψές δομές 

της ζωής είναι υπεράνω των τυχαίων μεταλλάξεων και της φυσικής επιλογής. Αυτό 
το βιβλίο είναι πολύ πιο φιλόδοξο. Εδώ το επίκεντρο βρίσκεται στο να σχηματιστούν 
λογικές, γενικές κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες θα ορίζουν την παρυφή της εξέλι-
ξης —οι οποίες θα αποφασίζουν με κάποια ακρίβεια το σημείο πέρα από το οποίο οι 
Δαρβινικές ερμηνείες είναι απίθανο να είναι επαρκείς, όχι μόνο για ορισμένες συγκε-
κριμένες δομές αλλά για γενικά χαρακτηριστικά της ζωής. Αυτό μπορεί να συγκριθεί 
με τη δουλειά ενός αρχαιολόγου ο οποίος ανακαλύπτει μια αρχαία πόλη θαμμένη κάτω 
από την άμμο. Η αποστολή τού να αποφασίσει ο αρχαιολόγος το εάν τυχαίες διεργα-
σίες παρήγαγαν πράγματα όπως περίπλοκες ζωγραφιές στους τοίχους των κτιρίων της 
πόλης (ίσως από την άμμο που παρέσερνε ο αέρας) είναι αρκετά εύκολη. Στο κάτω 
κάτω, κομψές ζωγραφιές δεν είναι πολύ πιθανό να δημιουργήθηκαν από τυχαίες διερ-
γασίες, ιδιαίτερα εάν οι ζωγραφιές απεικονίζουν όχι απλά γεωμετρικά σχήματα, αλλά 
εικόνες ανθρώπων και ζώων.

Αλλά από τη στιγμή που θα τελειώσει η επιλογή, η συνέχεια δυσκολεύει. Είναι 
τα μαύρα σημάδια στην άκρη στην πραγματικότητα μέρος του πίνακα, ή απλά μου-
τζούρες; Είναι ένας σωρός πέτρες δίπλα σε έναν εξωτερικό τοίχο ένα τραπεζάκι ή ένας 
βωμός κάποιου είδους, ή απλά μια τυχαία συλλογή από πέτρες; Είναι το έδαφος κοντά 
στον τοίχο το απομεινάρι ενός καλλιεργημένου χωραφιού; Που βρίσκεται το σύνορο 
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της πόλης; Που σταματάει ο πολιτισμός και που ξεκινάει η άγρια φύση; Το να αποφα-
σίσει κανείς για οριακές περιπτώσεις σαν και αυτές είναι δυσκολότερη υπόθεση, και 
τα συμπεράσματα θα είναι απαραιτήτως πιο αβέβαια. Αλλά στο τέλος της μελέτης ο 
αρχαιολόγος θα απομείνει με μια πολύ πιο καθαρή εικόνα για το που τελειώνει η πόλη 
και που ξεκινάει η άγρια φύση.

Κατά μία έννοια οι αρχαιολόγοι είναι βολεμένοι. παρότι πρέπει να ανησυχούν για 
την επίδραση των φυσικών διαδικασιών στα ευρήματα που μελετάνε, συνήθως δεν 
απασχολούνται από βιολογικές διαδικασίες. Φυσικά, στην προσπάθεια να ξεδιαλύνου-
με τα μακρινά όρια του Δαρβινισμού, θαυμάσιες βιολογικές διεργασίες εμφανίζονται 
δυναμικά στο προσκήνιο. Οι τυχαίες μεταλλάξεις του DNA θα μπορούσαν να παρο-
μοιαστούν με τα τυχαία ατυχήματα που συμβαίνουν στα άψυχα αντικείμενα. Αλλά τα 
φυτά και τα ζώα αναπαράγονται, οι πέτρες όχι. Η φυσική επιλογή επενεργεί σε ζωντα-
νά πράγματα, όχι σε μη ζωντανά. Η θεωρία του Δαρβίνου υποστηρίζει ότι τα τυχαία 
γενετικά ατυχήματα και η φυσική επιλογή στη διάρκεια των αιώνων θα παράξουν 
αποτελέσματα τα οποία δεν μοιάζουν στο ελάχιστο τα αποτελέσματα της τύχης.

Η ζωή υπάρχει στη γη για δισεκατομμύρια χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτών των 
ετών τεράστια πλήθη οργανισμών έχουν ζήσει και πεθάνει. Οι Δαρβινιστές ισχυρί-
ζονται ότι άγριες μάχες μεταξύ διαφορετικών γραμμών καταγωγής στη διάρκεια των 
αιώνων οδήγησαν σε βιολογικούς «εξοπλισμούς» —εκατέρωθεν βελτιώσεις της ικα-
νότητας διεξαγωγής βιολογικού πολέμου, ανάλογες με τους εξελιγμένους πολεμικούς 
εξοπλισμούς του 20ού αιώνα μεταξύ ανθρώπων στις Η.Π.Α. και στη Σοβιετική Ένωση. 
Ίσως το αποτέλεσμα αυτών των βιολογικών εξοπλισμών να ήταν περίπλοκοι ζωντανοί 
μηχανισμοί, πολύ διαφορετικοί απ’ ότι θα αναμέναμε φυσιολογικά ως αποτέλεσμα της 
τύχης.

Αυτή είναι η θεωρία. Αλλά έχει αποδειχτεί εξαιρετικά δύσκολο να υποβληθεί σε 
εξέταση σε ικανοποιητικό βαθμό. Σύγχρονες εργαστηριακές μελέτες των τυχαίων με-
ταλλάξεων/φυσικής επιλογής υποφέρουν από την ανικανότητα να εξετάσουν πραγμα-
τικά μεγάλο πλήθος οργανισμών. Τυπικά, ακόμη και με ηρωικές προσπάθειες από τους 
καλύτερους ερευνητές, μόνο λίγοι σχετικά οργανισμοί μπορούν να εξεταστούν, για 
συγκριτικά μικρό χρονικό διάστημα, και ακολουθούνται αλλαγές σε ορισμένα επιλεγ-
μένα χαρακτηριστικά. Στο τέλος τέτοιων μελετών, παρότι μπορεί να προκύψουν ορι-
σμένα ενδιαφέροντα αποτελέσματα, είναι συνήθως αδύνατο να εξάγουμε γενικότερα 
συμπεράσματα χρησιμοποιώντας τα ως βάση. Παρότι οι επιστήμονες θα ήθελαν πολύ 
να διεξάγουν μεγαλύτερες, περισσότερο κατανοητές έρευνες, το μέγεθος του προβλή-
ματος είναι απλά πολύ μεγάλο. Οι διαθέσιμοι πόροι των εργαστηρίων ώστε να τις 
διεξάγουν απέχουν πολύ από το να χαρακτηριστούν επαρκείς.

Έτσι, αντί για συγκεκριμένες εργαστηριακές έρευνες, εξ ορισμού οι περισσότεροι 
βιολόγοι εργάζονται σε ένα Δαρβινικό πλαίσιο και απλά υποθέτουν ό,τι δεν μπορεί να 
καταδειχτεί. Δυστυχώς, αυτό μπορεί να οδηγήσει στην κατανοητή αλλά παρ’ όλα αυτά 
διαβρωτική συνήθεια του να ξεχνάει κανείς τη διαφορά μεταξύ αυτού που υποτίθεται 
και αυτού που καταδεικνύεται. Διαφορές μεταξύ πολύ διαφορετικών ειδών οργανι-
σμών αποδίδονται αυτόματα στις τυχαίες μεταλλάξεις και στη φυσική επιλογή ακόμη 
και από τους πλέον οξυδερκείς επιστήμονες, και ακόμη και το πιο κομψό από τα βιο-
λογικά χαρακτηριστικά αποδίδεται αυτομάτως στη Δαρβινική θεωρία.

Για να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο θα απαιτούνταν ακριβή εξελικτικά δεδομένα στο 
γενετικό επίπεδο από ένα τεράστιο αριθμό οργανισμών οι οποίοι βρίσκονται σε αστα-
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μάτητη πίεση από τη φυσική επιλογή. Αυτά τα δεδομένα απλά δεν ήταν διαθέσιμα στο 
παρελθόν. Τώρα είναι.

ΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑ
Ακόμη και μόλις πριν από δέκα χρόνια οποιαδήποτε προσπάθεια εντοπισμού της 

παρυφής της εξέλιξης με κάποια ακρίβεια θα ήταν σχεδόν αδύνατη. Πολύ λίγα ήταν 
γνωστά. Αλλά με την απηνή προέλαση της επιστήμης, ιδιαίτερα κατά την τελευταία 
δεκαετία, η εργασία αυτή κατέστη εφικτή.

Μια μεγάλη δυσκολία σε σχέση με την αξιολόγηση μιας θεωρίας όπως του Δαρ-
βίνου είναι ότι, ενώ μπορούμε να παρατηρήσουμε μεγάλες αλλαγές στα ζώα και στα 
φυτά, οι αιτίες αυτών των αλλαγών είναι ασαφείς. Ο Δαρβίνος και άλλοι παλαιότεροι 
επιστήμονες μπορούσαν να εξετάσουν, ας πούμε, διαφοροποιήσεις στα ράμφη σπίνων, 
αλλά δεν μπορούσαν να πουν τι προκαλεί αυτές τις διαφοροποιήσεις. Πιο κοντά στη 
δική μας εποχή, επιστήμονες στα μέσα του 20ού αιώνα μπορούσαν να διακρίνουν ότι 
ορισμένα βακτήρια εξέλισσαν αντίσταση στα αντιβιοτικά, αλλά δεν ήξεραν τι ακρι-
βώς τους δίνει αυτή τη δυνατότητα. Μόνο κατά τη διάρκεια των περασμένων 50 ετών 
μπόρεσε η επιστήμη να δείξει ότι οι εμφανείς αλλαγές προκαλούνται από μεταλλάξεις 
σε αόρατα μόρια, στο DNA και στις πρωτεΐνες. Ο μόνος τρόπος να αποκτήσουμε μια 
ρεαλιστική κατανόηση του τι μπορούν πράγματι να κάνουν οι τυχαίες μεταλλάξεις και 
η φυσική επιλογή, είναι να παρακολουθήσουμε αλλαγές στο μοριακό επίπεδο. Είναι 
ζωτικό να κατανοήσουμε το εξής: Η σωστή αξιολόγηση της θεωρίας του Δαρβίνου 
απόλυτα απαιτεί την αξιολόγηση των τυχαίων μεταλλάξεων και της φυσικής επιλογής 
σε μοριακό επίπεδο. Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα ένα τέτοιο εγχείρημα είναι εξαιρε-
τικά κοπιαστικό. Παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

Τα ευχάριστα νέα είναι ότι, με πολύ προσπάθεια και ενόραση, οι σύγχρονοι επι-
στήμονες έχουν αναπτύξει τα εργαλεία για να επιτευχθεί αυτό. Ένας θρίαμβος της 
επιστήμης του 20ού αιώνα είναι η αποσαφήνιση μιας απαίτησης της θεωρίας του Δαρ-
βίνου —η υποκείμενη βάση των διαφοροποιήσεων. Τώρα γνωρίζουμε ότι οι διαφο-
ροποιήσεις στους οργανισμούς εξαρτώνται από κρυφές αλλαγές στο DNA τους. (Για 
μια περίληψη της δομής του DNA δες παράρτημα Α). Επιπλέον, οι επιστήμονες έχουν 
καταλογοποιήσει μυριάδες πιθανές αλλαγές του DNA. Όταν το DNA αντιγράφεται 
στη νέα γενιά, μπορούν τυχαία να αλλάξουν όχι μόνο μεμονωμένες μονάδες (που απο-
καλούνται νουκλεοτίδια) του DNA, αλλά ολόκληρα κομμάτια της διπλής έλικας μπο-
ρούν τυχαία είτε να αντιγραφούν δύο φορές είτε να παραλειφθούν. Πολύ σπάνια, όλο 
το DNA ενός κυττάρου αντιγράφεται δύο φορές, παράγοντας απογόνους με δύο φορές 
το DNA των γονέων τους. Άλλες φορές, ενεργά στοιχεία του DNA που μοιάζουν σε 
ιούς μπορεί να εισάγουν αντίγραφα του εαυτού τους σε νέες θέσεις στο γονιδίωμα, πα-
ρασέρνοντας ενίοτε και άλλα μικρά τμήματα του DNA. Οι πιθανότητες να μεταβάλει 
η φύση το DNA ενός οργανισμού είναι στην πραγματικότητα απεριόριστες.

Η σκληρή δουλειά πολλών επιστημόνων δεν έχει καταδείξει μόνο την υποκείμενη 
βάση των διαφοροποιήσεων, αλλά και ο ρυθμός μετάλλαξης έχει υπολογιστεί αρκετά 
καλά επίσης. Ως κανόνας, η αντιγραφή του DNA είναι εξαιρετικά πιστή. Κατά μέσω 
όρο, γίνεται ένα λάθος για κάθε εκατό εκατομμύρια ή τόσα περίπου νουκλεοτίδια του 
DNA που αντιγράφονται σε μια γενιά. Αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις. Σε μερικούς ιούς 
όπως ο HIV o ρυθμός μετάλλαξης επιταχύνεται σε τεράστιο βαθμό.
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Ένα ακόμη ζωτικό πλεονέκτημα στην ικανότητά μας να ελέγξουμε το Δαρβινι-
σμό έχει προέλθει από την αποκρυπτογράφηση του DNA. Στις λίγες προηγούμενες 
δεκαετίες η ποσότητα του DNA που αποκρυπτογραφήθηκε έχει αυξηθεί ραγδαία, και 
ο αριθμός των οργανισμών που μελετήθηκαν έχει μεγαλώσει. Στα μέσα της δεκαε-
τίας του 1990 γνωστοποιήθηκε η πρώτη ολοκληρωμένη αλληλουχία του γονιδιώμα-
τος ενός οργανισμού —ενός μικροσκοπικού βακτηριδίου που ονομάζεται Hemophilus 
influenzae. Τώρα είναι γνωστές οι αλληλουχίες εκατοντάδων γονιδιωμάτων. Όχι μόνο 
η αποκρυπτογράφηση ολόκληρου του γονιδιώματος, αλλά και η ευκολία με την οποία 
αποκρυπτογραφούνται τουλάχιστον τμήματα κλειδιά του DNA ενός οργανισμού, πα-
ρέχει στους επιστήμονες τη δυνατότητα να εντοπίζουν τις μοριακές αλλαγές που ευ-
θύνονται για γενετικές ασθένειες, ή που προκαλούν αντίσταση στα αντιβιοτικά.

Παρ’ όλα αυτά, όλη αυτή η επιστημονική πρόοδος θα εξακολουθούσε να μην είναι 
αρκετή για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα περί των ικανοτήτων της Δαρβινι-
κής εξέλιξης εάν δεν μπορούσαν να μελετηθούν επαρκείς αριθμοί οργανισμών. Όσο 
περισσότεροι οργανισμοί υπάρχουν, τόσο περισσότερες ευκαιρίες έχουν οι τυχαίες 
μεταλλάξεις να σκοντάψουν σε μια ωφέλιμη αλλαγή και να τη δώσουν στη φυσική 
επιλογή, και τόσο ασφαλέστερα γίνονται τα συμπεράσματά μας για το τι μπορεί να κά-
νει ο Δαρβινισμός. Μελέτες σε ζώα όπως οι σπίνοι μπορούν να παρακολουθούν στην 
καλύτερη περίπτωση μερικές εκατοντάδες τη φορά. Στο εργαστήριο θα μπορούσαν να 
εξεταστούν μερικές χιλιάδες φρουτόμυγες. Αυτό είναι καλύτερο, αλλά εξακολουθεί να 
απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί αρκετό. Με χιλιάδες ή ακόμη και εκατομμύρια 
οργανισμούς, μια μετάλλαξη εμφανίζεται σχετικά σπάνια, και λίγες από τις μεταλλά-
ξεις που εμφανίζονται είναι υποβοηθητικές.

Ο φυσικός κόσμος φυσικά βρίθει από οργανισμούς. Μπορούν να υπάρχουν δισεκα-
τομμύρια θηλαστικά ενός είδους στον πλανήτη μια δεδομένη στιγμή, όπως άνθρωποι 
ή ποντίκια. Στις θάλασσες υπάρχει τεράστιο πλήθος ψαριών. Και αυτά αντιπροσωπεύ-
ουν μόνο τις μεγαλύτερες μορφές ζωής. Υπάρχουν επίσης αμέτρητες μικροσκοπικές 
οντότητες όπως βακτήρια και ιοί. Ενώ τα εργαστήρια δεν μπορούν να καλλιεργήσουν 
αρκετά πλάσματα για να αποκτήσουν μια λογική γνώση των ικανοτήτων της Δαρβινι-
κής εξέλιξης, η φύση δεν έχει τέτοιου είδους προβλήματα.

Η εξέλιξη από έναν κοινό πρόγονο, μέσω αλλαγών στο DNA, υποστηρίζεται 
πολύ καλά. Μπορεί να είναι ή μπορεί να μην είναι τυχαίες. Χάρη στην εξέλιξη, οι 
επιστήμονες οι οποίοι αποκωδικοποιούν την αλληλουχία του ανθρώπινου DNA και 
βρίσκουν ωφέλιμες μεταλλάξεις —σε σχέση, ας πούμε, με τους φυσικούς εχθρούς 
μας— δεν μελετούν απλώς το DNA ενός ατόμου. Στην πραγματικότητα παρατηρούν 
τα αποτελέσματα ενός αγώνα ο οποίος έχει χιλιάδες χρόνια ζωής και περιέλαβε πολλά 
εκατομμύρια ανθρώπους. Μια πρόγονος του σύγχρονου ανθρώπου πρώτη υπέστη την 
ωφέλιμη μετάλλαξη, και οι απόγονοί της υπερνίκησαν τους απογόνους πολλών άλλων 
ανθρώπων. Έτσι, η παρούσα κατάσταση αντικατοπτρίζει μια εξελικτική ιστορία που 
περιέλαβε πολλούς ανθρώπους. Όταν οι επιστήμονες αποκρυπτογραφούν ένα γονιδί-
ωμα, ξεδιπλώνουν πλούσιες αποδείξεις εξέλιξης —Δαρβινικής ή όχι— οι οποίες δεν 
θα γίνονταν διαθέσιμες με κανέναν άλλο τρόπο έρευνας.
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ΤΟ ΔΑΡΒΙΝΙΚΟ ΟΠΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΠΝΙΣΜΕΝΗ ΚΑΝΝΗ
Λόγω του τεράστιου μεγέθους του πληθυσμού της, του ρυθμού αναπαραγωγής, 

και της γνώσης μας περί γενετικής, το μοναδικό καλύτερο παράδειγμα έρευνας της θε-
ωρίας του Δαρβίνου είναι η ιστορία της ελονοσίας. Μεγάλο μέρος αυτού του βιβλίου 
θα επικεντρωθεί σε αυτή την ασθένεια. Πολλές παρασιτικές ασθένειες έχουν ταλανί-
σει την ανθρωπότητα, αλλά ιστορικά το μεγαλύτερο πλήγμα έχει υπάρξει η ελονοσία, 
και είναι μια από τις ασθένειες που έχουν μελετηθεί διεξοδικά. Για δέκα χιλιάδες χρό-
νια, το παράσιτο, το οποίο βρίσκεται μέσα στα κουνούπια, έχει προκαλέσει ασθένεια 
και θάνατο σε τεράστια έκταση επάνω στην υδρόγειο. Μέχρι πριν από έναν αιώνα η 
ανθρωπότητα αγνοούσε τα αίτια του πυρετού της ελονοσίας, με αποτέλεσμα να μην 
είναι δυνατή κάποια συνειδητή άμυνα. Ο μόνος τρόπος να μειώσουμε την έντονη, 
ανυποχώρητη επιλεκτική πίεση του παράσιτου ήταν μέσω της δύναμης των τυχαίων 
μεταλλάξεων. Εκατοντάδες διαφορετικές μεταλλάξεις οι οποίες προσφέρουν ένα μέ-
τρο αντίστασης στην ελονοσία εμφανίστηκαν στο ανθρώπινο γονιδίωμα και εξαπλώ-
θηκαν στον ανθρώπινο πληθυσμό μέσω της φυσικής επιλογής. Αυτές οι μεταλλάξεις 
έχουν διακηρυχτεί από τους Δαρβινιστές ως μερικά από τα καλύτερα, πιο ξεκάθαρα 
παραδείγματα των ικανοτήτων της Δαρβινικής εξέλιξης.

Και πράγματι είναι. Αλλά, όπως θα δούμε, τώρα που οι μοριακές αλλαγές που 
αποτελούν το θεμέλιο της αντίστασης στην ελονοσία έχουν έρθει στο φως, αφηγού-
νται μια τελείως διαφορετική ιστορία από αυτήν που ανέμεναν οι Δαρβινιστές —μια 
ιστορία που τονίζει τη χωρίς συνοχή σκυταλοδρομία που περιλαμβάνεται σε μια τυ-
φλή αναζήτηση. Η ελονοσία προσφέρει μερικά από τα καλύτερα παραδείγματα Δαρ-
βινικής εξέλιξης, αλλά αυτές οι αποδείξεις καταδεικνύουν τόσο το τι μπορεί να κάνει, 
αλλά και το πολύ σημαντικότερο, τι δεν μπορεί να κάνει. Παρόμοια, οι αλλαγές στο 
ανθρώπινο γονιδίωμα, ως απάντηση στην ελονοσία, επίσης καταδεικνύουν τα όρια 
της αποτελεσματικότητας των τυχαίων μεταλλάξεων.

Λόγω του ότι έχει μελετηθεί τόσο εκτενώς, και λόγω του αστρονομικού αριθμού 
οργανισμών που περιλαμβάνονται, ο εξελικτικός αγώνας μεταξύ των ανθρώπων και 
της αρχαίας νέμεσής μας, της ελονοσίας, είναι η καλύτερη, πιο αξιόπιστη βάση που 
έχουμε για να σχηματίσουμε κρίση περί της δύναμης των τυχαίων μεταλλάξεων και 
της φυσικής επιλογής. Λίγες άλλες πηγές πληροφοριών προσεγγίζουν καν. Και όπως 
θα δούμε, αυτές οι λίγες πηγές που προσεγγίζουν αφηγούνται παρόμοιες ιστορίες.

(Caveat lector: Δυστυχώς, για να καταλάβουμε και να εκτιμήσουμε πλήρως τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τυχαίες μεταλλάξεις, και πώς τις καταδεικνύει ο 
αγώνας της ανθρωπότητας με την ελονοσία, πρέπει να σφίξουμε τα δόντια και να βυ-
θίσουμε τους εαυτούς μας σε λεπτομέρειες της μάχης σε μοριακό επίπεδο. Καταβάλω 
κάθε δυνατή προσπάθεια να περιορίσω τις τεχνικές λεπτομέρειες στο ελάχιστο, και 
ορισμένες από αυτές περιορίζονται στα παραρτήματα. Αλλά δεν μπορούμε να αποφύ-
γουμε το γεγονός ότι αυτό το θέμα απαιτεί τεχνικές λεπτομέρειες.)

Παρότι ο αριθμός των κυττάρων της ελονοσίας είναι τεράστιος, είναι πολύ μικρό-
τερος από το σύνολο των οργανισμών που υπήρξαν στη γη. Παρ’ όλα αυτά, όπως θα 
εξηγήσω, ευθείς κατά προσέγγιση υπολογισμοί από τα δεδομένα της ελονοσίας μας 
επιτρέπουν να θέσουμε προκαταρκτικά, λογικά όρια σε σχέση με το τι μπορούμε να 
αναμένουμε από τις τυχαίες μεταλλάξεις, ακόμη και για όλη τη ζωή στη γη τα περα-
σμένα μερικά δισεκατομμύρια χρόνια. Όχι μόνο αυτό, αλλά και μελέτες στο βακτήριο 
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E. coli και HIV, ο ιός που προκαλεί το AIDS, προσφέρουν ξεκάθαρη επιβεβαίωση 
των συμπερασμάτων τα οποία προκύπτουν από την ελονοσία. Ο ΗΙV συγκεκριμένα 
αποτελεί κάτι σαν τη Rosetta Stone για τη μελέτη των τυχαίων μεταλλάξεων, διότι 
τέτοιοι ιοί μεταλλάσσονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, δέκα χιλιάδες φορές ταχύτερα 
από τον ρυθμό μετάλλαξης των κυττάρων. Οι ιοί περιέχουν πολύ λιγότερο γενετικό 
υλικό, αλλά μεταλλάσσεται τόσο γρήγορα, και υπάρχουν τόσα αντίγραφά του, ώστε ο 
HIV και μόνο, μόνο στα περασμένα πενήντα χρόνια, έχει υποστεί περισσότερες από 
τουλάχιστον μερικά είδη μεταλλάξεων απ’ ότι έχουν υποστεί όλα τα κύτταρα από την 
αρχή του κόσμου.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του βιβλίου επικεντρώνεται στις λειτουργίες των κυτ-
τάρων και των μορίων, αλλά στα δύο τελευταία κεφάλαια προχωράω περισσότερο. Στα 
πρόσφατα χρόνια, καθώς η επιστήμη προοδεύει με εντυπωσιακό ρυθμό, έχουν έρθει 
στο φως μερικές μοριακές λεπτομέρειες οι οποίες αποτελούν τη βάση της ανάπτυξης 
των διαφορετικών κλάσεων των ζώων. Εξάγω κάποια συμπεράσματα σχετικά με τα 
όρια της χρήσης των τυχαίων μεταλλάξεων ως ερμηνεία χαρακτηριστικών των ζώων. 
Στο τελευταίο κεφάλαιο δείχνω ότι τα συμπεράσματα αυτού του βιβλίου εναρμονίζο-
νται καλά με πρόσφατα αποτελέσματα από άλλους επιστημονικούς κλάδους όπως η 
φυσική και η κοσμολογία. Μαζί διαφωτίζουν τον ρόλο της τύχης στη φύση συνολικά.

ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΥΦΗΣ
Μια δυσκολία σε σχέση με το γράψεις ένα βιβλίο που αμφισβητεί την επάρκεια 

της θεωρίας του Δαρβίνου είναι ότι ορισμένοι άνθρωποι λανθασμένα συμπεραίνουν 
ότι την απορρίπτεις συνολικά. Είναι ώρα να ξεπεράσουμε τον τρόπο σκέψης «είτε ή». 
Οι τυχαίες μεταλλάξεις είναι απολύτως επαρκής ερμηνεία για ορισμένα χαρακτηρι-
στικά της ζωής, αλλά όχι για άλλα. Αυτό το βιβλίο ψάχνει για τη γραμμή μεταξύ του 
τυχαίου και του μη τυχαίου που ορίζει την παρυφή της εξέλιξης. Αναλογιστείτε:

• Από τη μια μεριά υπάρχει η ελονοσία. Μια αρχαία μάστιγα της ανθρωπότη-
τας, σε μερικές περιοχές του κόσμου η ελονοσία σκοτώνει τα μισά από όλα τα 
παιδιά πριν φτάσουν τα πέντε έτη. Στα μέσα του 20ού αιώνα ανακαλύφτηκαν 
φάρμακα-θαύματα τα οποία μπορούσαν να θεραπεύσουν την τρομερή αρρώ-
στια και οι ελπίδες ότι θα μπορούσε να εξαλειφθεί ολοσχερώς φούντωσαν. 
Αλλά μέσα σε μια δεκαετία το παράσιτο της ελονοσίας ανέπτυξε αντίστα-
ση στα φάρμακα. Νέα φάρμακα αναπτύχθηκαν και ρίχτηκαν στη μάχη αλλά 
με παροδικά αποτελέσματα. Αντί να εξαλείψουν οι άνθρωποι την ελονοσία, 
υπάρχουν ανησυχίες ότι η ελονοσία θα μπορούσε να εξαλείψει την ανθρω-
πότητα, τουλάχιστον σε μερικές περιοχές του κόσμου, καθώς ο αριθμός των 
θανάτων από την αρρώστια αυξήθηκε δραματικά τα τελευταία χρόνια. Το μά-
θημα που παίρνουμε από την ελονοσία είναι: Η εξέλιξη είναι αδυσώπητη, 
παραμερίζοντας τις καλύτερες προσπάθειες των σύγχρονων φαρμάκων.

• Από την άλλη μεριά υπάρχει η δρεπανοκυτταρική αναιμία. Παρότι στις 
Η.Π.Α. η δρεπανοκυτταρική αναιμία αποτελεί ολοκληρωτική καταστροφή, 
στην Αφρική επιδεικνύει και μια θετική πλευρά. Απαιτούνται δύο αντίγραφα 
(ένα από κάθε γονέα) του μεταλλαγμένου γονιδίου για να αποκτήσει κανείς 
την αρρώστια. Άνθρωποι που έχουν ένα μόνο αντίγραφο δεν έχουν την αρρώ-
στια, αλλά έχουν ανοσία στην ελονοσία, και συχνά επιζούν όταν οι άλλοι πε-
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θαίνουν. Το γονίδιο που φέρει τη μετάλλαξη της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας 
εμφανίστηκε σε έναν ανθρώπινο πληθυσμό στην Αφρική πιθανώς πριν από 
δέκα χιλιάδες χρόνια. Η μετάλλαξη αυτή καθαυτή είναι μια μοναδική, απλή 
γενετική αλλαγή —τίποτα το περίπλοκο. Παρ’ όλα αυτά, παρότι η ελονοσία 
είχε χιλιάδες φορές περισσότερο χρόνο να αντιμετωπίσει την μετάλλαξη της 
δρεπανοκυτταρικής αναιμίας απ’ ότι τα σύγχρονα φάρμακα, δεν βρήκε τρόπο 
να την εξουδετερώσει. Παρότι η εξελικτική δύναμη της ελονοσίας στριμώ-
χνει τα σύγχρονα φάρμακα, μια μικροσκοπική γενετική αλλαγή στον ξενιστή 
της κάνει χαλάστρα στην ελονοσία.

• Από την άλλη μεριά, υπάρχει ο HIV. Το ανθρώπινο τίμημα από το AIDS στους 
σύγχρονους καιρούς συγκρίνεται με το τίμημα από την πανούκλα στο Μεσαί-
ωνα. Η σύγχρονη έρευνα έχει αναπτύξει κάποια φάρμακα για να καταπολε-
μήσει το AIDS, αλλά μετά από σύντομο χρονικό διάστημα —μήνες, μερικές 
φορές μέρες— χάνουν σίγουρα την αποτελεσματικότητά τους. Ο λόγος είναι 
η Δαρβινική εξέλιξη. Το γονιδίωμα του HIV, του ιού που προκαλεί το AIDS, 
είναι ένα μικροσκοπικό κομμάτι RNA, με μέγεθος ένα εκατομμυριοστό του 
μεγέθους του ανθρώπινου γονιδιώματος περίπου. Το μικροσκοπικό του μέ-
γεθος και ο ρυθμός αντιγραφής του, σε συνδυασμό με τον τεράστιο αριθμό 
αντιγράφων του ιού σε ένα μολυσμένο άτομο, συνδυάζονται για να το κάνουν 
μια εξελικτική πυριτιδαποθήκη. Τυχαίες μεταλλάξεις κατά την αντιγραφή του 
ιού, σε συνδυασμό με την επιλεκτική πίεση που ασκείται από τα φάρμακα, 
επιτρέπουν σε ποικιλίες που αντιστέκονται στα φάρμακα να ευημερούν στα 
πλαίσια μιας ουσιωδώς Δαρβινικής διαδικασίας. Εδώ, η εξέλιξη τσακίζει τα 
φάρμακα.

• Από την άλλη μεριά, υπάρχει το βακτήριο E. coli. Όντας ένας κανονικός κά-
τοικος του ανθρώπινου εντερικού σωλήνα, το βακτήριο E. coli έχει υπάρξει 
ένα αγαπημένο βακτήριο προς μελέτη στο εργαστήριο για περισσότερο από 
έναν αιώνα. Η γενετική δομή και η βιοχημεία του κατανοούνται καλύτερα από 
εκείνες οποιουδήποτε άλλου οργανισμού. Κατά τη διάρκεια της περασμένης 
δεκαετίας το E. coli υπήρξε το αντικείμενο των πιο εκτενών εργαστηριακών 
εξελικτικών μελετών που έχουν γίνει ποτέ. Καθώς αντιγράφεται περίπου εφτά 
φορές την ημέρα, το βακτήριο έχει καλλιεργηθεί σε φιάλες για περισσότερες 
από τριάντα χιλιάδες γενιές. Τριάντα χιλιάδες γενιές ισοδυναμούν με περίπου 
ένα εκατομμύριο ανθρώπινα χρόνια. Και τι έχει θερίσει η εξέλιξη;

Κυρίως ενέλιξη (εκφυλισμό). Παρότι ορισμένες περιθωριακές λεπτομέ-
ρειες μερικών συστημάτων άλλαξαν, κατά τη διάρκεια αυτών των τριάντα 
χιλιάδων γενεών, το βακτήριο έχει επανειλημμένως αποβάλλει τμήματα της 
γενετικής κληρονομιάς του, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να δημι-
ουργεί ορισμένα από τα δομικά στοιχεία του RNA. Προφανώς, το να απαλλα-
γεί από πολύπλοκους αλλά δαπανηρούς μηχανισμούς εξοικονομεί στο βακτή-
ριο ενέργεια. Τίποτα που να πλησιάζει καν σε παρόμοια κομψότητα δεν έχει 
δημιουργηθεί. Το μάθημα από το E. coli είναι ότι είναι ευκολότερο για την 
εξέλιξη να χαλάσει πράγματα από το φτιάξει πράγματα.

• Από την μια μεριά υπάρχουν τα ψάρια (notothenioid) στην περιοχή της Ανταρ-
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κτικής, τα οποία μπορούν να επιβιώσουν σε θερμοκρασίες οι οποίες θα έπρε-
πε να παγώνουν ολοκληρωτικά το αίμα τους. Μελέτες έδειξαν ότι στα περα-
σμένα δέκα εκατομμύρια χρόνια μικροσκοπικές, προοδευτικές αλλαγές στο 
DNA των ψαριών, τους έδωσαν την ικανότητα να δημιουργούν ένα παράξενο 
νέο είδος αντιψυκτικού —ένα αντιψυκτικό που κολλάει σε σχηματιζόμενους 
κρυστάλλους πάγου και τους εμποδίζει να μεγαλώσουν. Ένας θρίαμβος της 
φυσικής επιλογής.

• Από την άλλη μεριά, υπάρχει (ξανά) η ελονοσία. Το άγριο παράσιτο της ελο-
νοσίας —ο ίδιος εξελικτικός χαλκέντερος οργανισμός ο οποίος εξουδετερώ-
νει τα φάρμακα του ανθρώπου— έχει μια Αχίλλειο πτέρνα: Δεν θα αναπτυ-
χθεί στο κουνούπι-ξενιστή του εάν το περιβάλλον δεν είναι στη χειρότερη 
περίπτωση ευχάριστα θερμό, έτσι περιορίζεται κυρίως στα τροπικά μέρη. Εάν 
το παράσιτο μπορούσε να αναπτυχθεί σε χαμηλότερες θερμοκρασίες θα μπο-
ρούσε να εξαπλωθεί περισσότερο. Αλλά παρά τα δεκάδες χιλιάδες χρόνια και 
το τεράστιο μέγεθος πληθυσμού, πολύ μεγαλύτερο από το ψάρι της Ανταρ-
κτικής, δεν το έχει καταφέρει. Γιατί μπορούν τα ψάρια να εξελίξουν τρόπους 
να ζήσουν σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν ενώ η ελονοσία δεν μπορεί να τα 
καταφέρει ούτε καν σε δροσερές θερμοκρασίες;

Κάπου μεταξύ τέτοιων παραδειγμάτων βρίσκεται η παρυφή της εξέλιξης.


