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Κεφάλαιο 3 

ΕΞΕΛΙΞΗ 

 

3.2 Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

 
Μετά τη δημοσίευση της εργασί-

ας του Κάρολου Δαρβίνου οι περισ-
σότεροι από τους βιολόγους της ε-
ποχής συμφωνούσαν ότι η ιδέα της 
εξέλιξης είναι μια πραγματικότητα. 
Η άποψη όμως του Δαρβίνου ότι ο 
μηχανισμός με τον οποίο προχωρεί 
η εξέλιξη είναι η φυσική επιλογή 
δεν είχε γίνει ακόμη εντελώς απο-
δεκτή. Ο σημαντικότερος λόγος γι' 
αυτό ήταν ότι εκείνη την εποχή έλει-
πε μια πειστική θεωρία για την κλη-
ρονομικότητα, μια θεωρία δηλαδή 
που να μπορεί να εξηγήσει πώς 
μεταβιβάζονται τα χαρακτηριστικά 
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από τους γονείς στους απογόνους 
αλλά και πώς δημιουργούνται νέα. 
Ο Δαρβίνος είχε καταλάβει ότι το 
κλειδί για την εξήγηση της θεωρίας 
του ήταν η κληρονομικότητα. Η έλ-
λειψη όμως μιας σχετικής θεωρίας 
τον ανάγκασε να αποδεχτεί τη θεω-
ρία της κληρονομικής μεταβίβασης 
των επίκτητων χαρακτηριστικών 
του Λαμάρκ, η οποία βεβαίως ερχό-
ταν σε διάσταση με το δικό του μο-
ντέλο για την εξέλιξη. 

Από ένα παράδοξο παιχνίδι της 
τύχης, την εποχή που ο Δαρβίνος 
καταπιανόταν με τη στήριξη της 
θεωρίας του, ο Γρηγόριος Μέντελ 
(1822-1884) δημοσίευσε την εργα-
σία του για την κληρονομικότητα, 
μια εργασία η οποία θα είχε δώσει 
στο Δαρβίνο, αν ήταν ενήμερος γι' 
αυτήν, την απαραίτητη γενετική βά-
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ση προκειμένου να εδραιώσει τη 
θεωρία της φυσικής επιλογής. 

Το τοπίο όμως στις αρχές της 
δεκαετίας του 1940 είχε αλλάξει ρι-
ζικά. Η εργασία του Μέντελ, δηλαδή 
η κλασική Γενετική, ήταν από καιρό 
αποδεκτή και έτσι είχε επιλυθεί το 
πρόβλημα του τρόπου μεταβίβασης 
των κληρονομικών χαρακτηριστι-
κών. Επιπλέον είχε γίνει κατανοητή 
η σημασία των μεταλλάξεων, δηλα-
δή των δραστικών μεταβολών του 
γενετικού υλικού στην εμφάνιση νέ-
ων χαρακτηριστικών, ενώ είχε καθι-
ερωθεί ένας νέος κλάδος στη Γενε-
τική, η Γενετική Πληθυσμών, χάρη 
στην οποία η εξέλιξη συνδέθηκε με 
τις μεταβολές των συχνοτήτων των 
γονιδίων στους πληθυσμούς. 

Αποτέλεσμα αυτών των δεδομέ-
νων ήταν η επαναδιατύπωση της 
θεωρίας του Δαρβίνου σε μια σύγ-
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χρονη θεωρία για την εξέλιξη, τη 
συνθετική θεωρία. Η συνθετική θεω-
ρία δεν αναιρεί τον πυρήνα της 
συλλογιστικής του Δαρβίνου, αντί-
θετα τον εμπλουτίζει με τα νέα δε-
δομένα από τις ανακαλύψεις της 
Μοριακής Βιολογίας και της Γενετι-
κής Πληθυσμών. 
 

3.2.1 Οι παράγοντες που 
διαμορφώνουν την εξελικτική 
πορεία 

 

Σύμφωνα με τη νέα αντίληψη για 
την εξέλιξη, οι παράγοντες που δια-
μορφώνουν την εξελικτική πορεία 
είναι η ποικιλομορφία των κληρο-
νομικών χαρακτηριστικών, η φυσι-
κή επιλογή και η γενετική απομό-
νωση. 
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Εικόνα 3.10: Ποικιλομορφία 

 

 Ποικιλομορφία: Όπως έχει ήδη 
αναφερθεί, αν εξαιρέσουμε τους μο-
νοζυγωτικούς διδύμους και τα άτο-
μα που ανήκουν στον ίδιο κλώνο 
μικροοργανισμών, δεν υπάρχει κα-
νένας οργανισμός επάνω στη Γη 
που να είναι απολύτως όμοιος με 
κάποιον άλλο. Ανάμεσα στους βα-
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σικούς μηχανισμούς με τους οποί-
ους δημιουργείται ο απέραντος 
πλούτος των μορφών ζωής, δηλα-
δή η ποικιλομορφία, περιλαμβάνο-
νται οι γονιδιακές μεταλλάξεις. Οι 
μεταλλάξεις οφείλονται είτε σε τυ-
χαία λάθη κατά την αντιγραφή του 
DNA είτε σε φυσικούς ή χημικούς 
παράγοντες που αλλοιώνουν τη 
δομή του DNA. Χάρη σ' αυτές δημι-
ουργούνται νέα γονίδια που καθο-
ρίζουν την εμφάνιση νέων χαρακτη-
ριστικών. Τα χαρακτηριστικά αυτά, 
στις περισσότερες περιπτώσεις, 
δεν είναι επωφελή για το φορέα 
τους. Ωστόσο, σε μερικές περιπτώ-
σεις, είναι πιθανόν μια μετάλλαξη 
να προσφέρει αυξημένες δυνατότη-
τες επιβίωσης στο άτομο που την 
υπέστη, επειδή τυχαίνει το χαρα-
κτηριστικό που δημιουργεί να είναι 
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συμβατό με τις νέες συνθήκες που 
επικρατούν στο περιβάλλον. 
Οι μεταλλάξεις από μόνες τους δεν 
είναι ικανές να προσανατολίσουν 
την εξελικτική πορεία προς ορισμέ-
νη κατεύθυνση, προσφέρουν όμως 
το υλικό επάνω στο οποίο δρα η 
φυσική επιλογή. 

 Φυσική επιλογή: Η φυσική επι-
λογή είναι η διαδικασία η οποία κα-
θορίζει την τύχη των γονιδίων στις 
επόμενες γενιές. Με αυτή τη διαδι-
κασία μεταβάλλεται η συχνότητά 
τους, δηλαδή το ποσοστό με το ο-
ποίο απαντά ένα γονίδιο σε έναν 
πληθυσμό. Κάποιοι συνδυασμοί 
γονιδίων προσδίδουν στους φορείς 
τους είτε μεγαλύτερη βιωσιμότητα 
είτε μεγαλύτερη αναπαραγωγική 
ικανότητα. 
Με τη φυσική επιλογή επιλέγονται 
τα άτομα που πλεονεκτούν έναντι 
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των άλλων, γιατί παρουσιάζουν με-
γαλύτερες δυνατότητες επιβίωσης 
στο συγκεκριμένο περιβάλλον, εί-
ναι δηλαδή τα καλύτερα προσαρμο-
σμένα άτομα. Τα γονίδια των επι-
λεγμένων ατόμων αυξάνουν τη συ-
χνότητα εμφάνισής τους στον πλη-
θυσμό και στο τέλος επικρατούν. 
Σταδιακά πληθαίνουν τα χαρακτηρι-
στικά των ατόμων που επιλέγονται, 
ενώ τα χαρακτηριστικά των ατόμων 
που εξαφανίζονται γίνονται όλο και 
πιο σπάνια. 
Με τη φυσική επιλογή αυξάνεται η 
συχνότητα εμφάνισης των γονιδίων 
που είναι ευνοϊκά για την επιβίωση 
και την αναπαραγωγή των ατόμων. 
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Εικόνα 3.11: Απλό μοντέλο ειδο-
γένεσης 

 

 Γενετική απομόνωση: Προϋπό-
θεση για την ολοκλήρωση της εξε-
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λικτικής διαδικασίας είναι να απο-
μονωθούν γενετικά οι πληθυσμοί 
του ίδιου είδους, ώστε να ακολου-
θήσουν διαφορετική εξελικτική πο-
ρεία που θα οδηγήσει στη δημιουρ-
γία ενός νέου είδους. Από τους ση-
μαντικότερους μηχανισμούς απο-
μόνωσης είναι η γεωγραφική απο-
μόνωση. Σ' αυτήν ένας πληθυσμός 
χωρίζεται σε ομάδες λόγω κάποιου 
γεωγραφικού φραγμού (π.χ. δημι-
ουργία νησιών, σχηματισμός λι-
μνών, εμφάνιση βουνών, αλλαγές 
στις κλιματικές συνθήκες). Οι ομά-
δες αναπτύσσονται ξεχωριστά και 
δεν είναι δυνατή η διασταύρωση 
των μελών τους και επομένως η α-
νταλλαγή γονιδίων. Τα άτομα συνε-
χίζουν να εμφανίζουν αλλαγές στο 
γενετικό υλικό τους και να υφίστα-
νται διαφορετικά τη δράση της φυ-
σικής επιλογής. Αυτό σταδιακά 
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οδηγεί σε διαφοροποιήσεις, οι ο-
ποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη δη-
μιουργία νέων ειδών. 

Πώς δημιουργούνται τα νέα είδη 

 

Στη διαδικασία προσαρμογής 
των πληθυσμών στις μεταβολές του 
περιβάλλοντος προκαλούνται αλ-
λαγές στη γενετική τους δομή, με 
αποτέλεσμα οι πληθυσμοί να εκδη-
λώνουν διαφορές στη μορφολογία 
και τη φυσιολογία τους. Όταν οι αλ-
λαγές αυτές προχωρήσουν στο ση-
μείο που δεν είναι δυνατή η γέννη-
ση βιώσιμων και γόνιμων απογό-
νων (αναπαραγωγική απομόνωση), 
τότε έχουμε τη δημιουργία ενός και-
νούριου είδους. Η διαδικασία δημι-
ουργίας ενός νέου είδους ονομάζε-
ται ειδογένεση. 

Προϋπόθεση για να αλλάξει η 
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γενετική δομή των πληθυσμών εί-
ναι οι πληθυσμοί να ζουν απομο-
νωμένοι μεταξύ τους. Η απομόνω-
ση μπορεί να είναι γεωγραφική ή 
αναπαραγωγική. Φυσικά αίτια ό-
πως βουνά, φαράγγια κτλ. πιθανόν 
να λειτουργήσουν ως γεωγραφικά 
εμπόδια, τα οποία παρεμποδίζουν 
την ανταλλαγή γονιδίων ανάμεσα 
σε δύο πληθυσμούς. Πληθυσμοί 
που ζουν χωριστά για μακρά χρο-
νικά διαστήματα πιθανόν να ανα-
πτύξουν αναπαραγωγική απομό-
νωση. 

Η αναπαραγωγική απομόνωση 
μπορεί να οφείλεται σε μηχανι-
σμούς που δεν επιτρέπουν τη συ-
νεύρεση των δύο πληθυσμών, ό-
πως είναι για παράδειγμα η διαφο-
ρετική ανατομία των γεννητικών 
τους οργάνων, η διαφορετική ανα-
παραγωγική εποχή και ο διαφορε-
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τικός χώρος κατοικίας, ή σε μηχα-
νισμούς που δεν επιτρέπουν τη βι-
ωσιμότητα των απογόνων, όπως 
είναι για παράδειγμα η ύπαρξη 
διαφορετικού αριθμού χρωμοσωμά-
των στους γαμέτες. 

Όσον αφορά την απλούστερη 
περίπτωση ειδογένεσης, μπορεί 
κανείς να υποθέσει ότι η σειρά εξέ-
λιξης των γεγονότων έχει ως εξής: 

1. Δύο πληθυσμοί ενός είδους 
απομονώνονται, ώστε η αναπαρα-
γωγή μεταξύ τους να είναι αδύνατη. 
Συνήθως η απομόνωση των πληθυ-
σμών οφείλεται σε μεγάλες από-
στάσεις ή σε κάποιο γεωγραφικό 
εμπόδιο. Η αναπαραγωγική όμως 
απομόνωση είναι δυνατό να προ-
κύψει και από αιτίες εποχικές, λει-
τουργικές ή συμπεριφοράς. 

2. Τα αποθέματα των γονιδίων 
των δύο πληθυσμών δεν επικοινω-
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νούν. Με την πάροδο του χρόνου 
μεταλλάξεις και επιλογή κάνουν 
τους δύο πληθυσμούς γενετικά δια-
φορετικούς, ώστε να μην μπορούν 
πλέον να αποκτήσουν βιώσιμους 
και γόνιμους απογόνους. 

3. Όταν παρατηρηθεί αυτό, η 
διαδικασία της ειδογένεσης έχει 
ολοκληρωθεί. Δύο είδη υπάρχουν 
εκεί που πριν υπήρχε ένα. 
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3.3 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟ ΠΟΥ ΑΝΤΛΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Η δημιουργία νέων ειδών από 
ένα προγενέστερο είδος μπορεί να 
παρομοιαστεί με την απόσχιση δύο 
κλαδιών από την ίδια κορυφή ενός 
δέντρου. Αν μάλιστα στην παρομοί-
ωση αυτή συμπεριληφθούν και οι 
προγενέστερες μορφές ειδών, τότε 
μπορεί να κατασκευαστεί ένα φυλο-
γενετικό δέντρο του οποίου ο κορ-
μός παριστάνει το αρχικό είδος και 
τα κλαδιά τα νέα είδη που προέκυ-
ψαν από αυτό. Κατ' αυτό τον τρόπο 
ένα φυλογενετικό δέντρο απεικονί-
ζει τα στάδια από τα οποία έχουν 
περάσει οι ενήλικες μορφές των 
ειδών που παρουσιάζει. Οι πληρο-
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φορίες για την κατασκευή του φυ-
λογενετικού δέντρου ενός είδους 
αντλούνται από πηγές που ήταν ή-
δη διαθέσιμες από την εποχή του 
Δαρβίνου, όπως είναι τα απολιθώ-
ματα, οι συγκριτικές ανατομικές και 
εμβρυολογικές μελέτες, αλλά και α-
πό νεότερες πηγές, όπως είναι η 
Βιοχημεία και η Μοριακή Βιολογία. 
Οι πληροφορίες αυτές συνδυάζο-
νται μεταξύ τους από τους επιστή-
μονες όπως τα κομμάτια ενός παζλ 
και κατασκευάζονται τα φυλογενετι-
κά δέντρα που δείχνουν τις εξελικτι-
κές σχέσεις ανάμεσα στα είδη που 
μελετώνται. 
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Εικόνα 3.12: Παραδείγματα α-
πολιθωμάτων: α) έντομο παγι-
δευμένο σε κεχριμπάρι 
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Εικόνα 3.12: Παραδείγματα απο-
λιθωμάτων: β) απολίθωμα του 
Αρχαιοπτέρυγος, του πρώτου 
γνωστού πτηνού (ηλικίας 150 
εκατ. ετών), γ) απολιθωμένος 

σκελετός Δεινόσαυρου 
 

 

1. Δεδομένα από την Παλαιοντο-
λογία 

 

Η Παλαιοντολογία μελετά τα α-
πολιθώματα, τα οποία είναι υπο-
λείμματα οργανισμών που έζησαν 
στο μακρινό παρελθόν. Τα απολι-
θώματα είναι συνήθως τα σκληρά 
τμήματα ενός οργανισμού όπως τα 
δόντια, ο εξωσκελετός, τα οστά. Στα 
υπολείμματα αυτά, με την πάροδο 
του χρόνου, οι οργανικές ουσίες 
αντικαταστάθηκαν από ανόργανες, 
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οι οποίες τα μετέτρεψαν σε «λί-
θους». Με τον όρο όμως «απολίθω-
μα» αναφερόμαστε σε κάθε ίχνος 
ζωής του παρελθόντος, όπως είναι 
τα αποτυπώματα φυτών ή ζώων σε 
βράχους. Ένας άλλος τύπος απολι-
θωμάτων προκύπτει όταν κάποιο 
ζώο, συνήθως έντομο, παγιδευτεί 
σε ρητίνη. Τα απολιθώματα αυτά 
είναι πολύ καλά διατηρημένα, γε-
γονός που επιτρέπει στους ερευνη-
τές να μελετήσουν τη φυσιολογία, 
τη συμπεριφορά και την οικολογία 
των εντόμων. Τα απολιθώματα 
μαρτυρούν την ιστορία της ζωής 
στον πλανήτη μας και υποστηρί-
ζουν την ιδέα ότι η ζωή έχει εξελι-
χθεί κατά τη διάρκεια μεγάλων χρο-
νικών περιόδων από απλές σε πιο 
περίπλοκες μορφές. 

Την εποχή του Δαρβίνου οι γεω-
λόγοι εκτιμούσαν την ηλικία των 
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απολιθωμάτων από τη θέση των 
πετρωμάτων στα οποία αυτά βρέ-
θηκαν. Τα κατώτερα στρώματα των 
πετρωμάτων είναι συνήθως τα 
αρχαιότερα, ενώ τα πιο πρόσφατα 
απολιθώματα βρίσκονται στα ανώ-
τερα στρώματα. Σήμερα τα πετρώ-
ματα και τα απολιθώματα χρονολο-
γούνται με τη μέθοδο της ραδιο-
χρονολόγησης, υπολογίζοντας το 
βαθμό διάσπασης συγκεκριμένων 
ραδιενεργών στοιχείων που υπάρ-
χουν σ' αυτά. 
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Εικόνα 3.13: Απολιθώματα από 
την Ελλάδα: α) σπόνδυλοι θη-

λαστικού από τη Σάμο και γ) 
τμήμα απολιθωμένου κορμού 
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κωνοφόρου δέντρου (ηλικίας 20 
εκατ. ετών)  

 

Εικόνα 3.13: Απολιθώματα από 
την Ελλάδα: β) αμμωνίτης από 
το Μπαλί Ρεθύμνου και δ) απο-

τύπωμα φύλλου από το απολι-
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θωμένο δάσος στο Σίγρι Μυτιλή-
νης 

 

Συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά 
ενός απολιθώματος με άλλα, αλλά 
και με σύγχρονους οργανισμούς, 
μπορούμε να εκτιμήσουμε την εξε-
λικτική πορεία ενός είδους. 

Για παράδειγμα, από τη μελέτη 
των απολιθωμάτων προγονικών 
μορφών του είδους μας μπορούμε 
να πάρουμε πλήθος πληροφοριών: 

 Από το σχήμα των οστών της 
λεκάνης, από το μήκος των άνω 
άκρων σε σχέση με το μήκος των 
κάτω άκρων ή από τα αποτυπώμα-
τα του πέλματος σε ηφαιστειακές 
στάχτες συμπεραίνουμε αν ο οργα-
νισμός βάδιζε σε δύο ή σε τέσσερα 
άκρα. 
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 Η αυξημένη κρανιακή χωρητικό-
τητα και η ύπαρξη εργαλείων κοντά 
στα παλαιοντολογικά ευρήματα μας 
δίνουν πληροφορίες για τη νοημο-
σύνη του οργανισμού. 

 

 Η μελέτη της οδοντοστοιχίας του 
οργανισμού ή μόνο κάποιων δο-
ντιών του, τα ίχνη φωτιάς, η ύπαρ-
ξη οστών από άλλα ζώα είναι ικανά 
να «προδώσουν» τις διατροφικές 
συνήθειές του. 

 

Εικόνα 3.14: α) Σύγκριση της 

σπονδυλικής στήλης του ανθρώ-
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που και του χιμπαντζή, γ) αντι-
τακτό δάχτυλο στα πόδια του 
χιμπατζή 

 

Εικόνα 3.14: β) σύγκριση του 
κρανίου και του εγκεφάλου (ε-
πάνω: χιμπαντζής, κάτω: αν-
θρωπος) 

30 / 137 



 Η χρονολόγηση των απολιθωμά-
των, το βάθος στο οποίο αυτά ανα-
καλύφθηκαν, αλλά και η εξέταση 
των κόκκων γύρης που ενδεχομέ-
νως βρέθηκαν μαζί με τα οστά δί-
νουν ενδείξεις για το κλίμα που επι-
κρατούσε την εποχή εκείνη. 

 

Εικόνα 3.15: Τα άκρα των σπον-
δυλωτών είναι ομόλογα. 

 
Δυστυχώς το αρχείο των απολι-

θωμάτων δεν είναι πλήρες. Αυτό 
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οφείλεται στο ότι η δημιουργία των 
απολιθωμάτων, καθώς και η ανακά-
λυψή τους, είναι κατά κύριο λόγο 
μια τυχαία διαδικασία. Επιπλέον 
δεν απολιθώθηκαν όλοι οι οργανι-
σμοί, γιατί δεν αποτελούνται όλοι 
από σκληρά μέρη. Πολλά εξάλλου 
απολιθώματα μπορεί να καταστρά-
φηκαν από σεισμούς, ηφαιστειακές 
εκρήξεις κ.ά. Όλα αυτά έχουν ως 
αποτέλεσμα να μην υπάρχει ένα 
πλήρες αρχείο απολιθωμάτων για 
όλους τους οργανισμούς που έζη-
σαν κάποτε στη Γη. Έτσι το φυλο-
γενετικό δέντρο που κατασκευάζε-
ται είναι ένα παζλ από το οποίο 
όμως λείπουν κομμάτια. 
 

2. Δεδομένα από την Ανατομία 

 
Συγκριτικές μελέτες διάφορων 

ζώων παρέχουν ισχυρές ενδείξεις 
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για την εξέλιξη των ειδών. Για πα-
ράδειγμα, σε διάφορα είδη σπονδυ-
λωτών τα άνω άκρα αποτελούνται 
από την ίδια βασική σειρά οστών, 
τροποποιημένων άλλοτε σε φτερό 
(π.χ. στη νυχτερίδα), άλλοτε σε πτε-
ρύγιο (π.χ. στη φώκια), άλλοτε σε 
πόδι (π.χ. στο βάτραχο ή στο άλο-

γο). Αυτά τα όργανα ονομάζονται ο-
μόλογα και έχουν την ίδια φυλογε-
νετική προέλευση, όμοια κατασκευ-
ή, αλλά διαφέρουν στη λειτουργία. 
Τα όργανα όμως που έχουν παρό-
μοια λειτουργία αλλά διαφορετική 
εμβρυϊκή προέλευση, όπως είναι 
για παράδειγμα η επιφάνεια των 
πτερύγων των πουλιών (από φτε-
ρά), των νυχτερίδων (από δέρμα) 
και της πεταλούδας (από υμένα 
που είναι συνέχεια του εξωσκελε-

τού της), είναι ανάλογα όργανα. 
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Εικόνα 3.16: Οι πτέρυγες της 

μύγας (α) τα φτερά των πουλιών 
(β) και το δέρμα πυ καλύπτει τα 
άνω άκρα της νυχτερίδας (γ) χα-
ρακτηρίζονται εώς ανάλογα όρ-
γανα, επειδή, παρ' όλο που έ- 
χουν διαφορετική κατασκευή και 
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φυλογενετική προέλευση, εκτε-
λούν την ίδια λειτουργία. 

 

Πολλοί οργανισμοί έχουν όργανα 
ή δομές χωρίς κάποια εμφανή λει-
τουργία. Για παράδειγμα, η φάλαι-
να, που δε διαθέτει κάτω άκρα, έχει 
στην κοιλιά της υπολείμματα των 
οστών της λεκάνης και των κάτω 
άκρων. Αυτό υποδηλώνει ότι η φά-
λαινα προήλθε από τετράποδα 
θηλαστικά. Τα όργανα αυτά ονομά-
ζονται υπολειμματικά και αποτε-
λούν ενδείξεις για την κοινή κατά-
γωγή των οργανισμών που τα 
φέρουν. 
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Εικόνα 3.17: Υπολειμματικά 
όργανα: οστά της λεκάνης στη 

φάλαινα 
 

3. Δεδομένα από την Εμβρυολογία 

 
Επιπρόσθετα στοιχεία για την ε-

ξέλιξη των ειδών προκύπτουν από 
τις συγκριτικές μελέτες εμβρύων. 
Αν εξετάσει κανείς τα διάφορα στα-
δια της εμβρυϊκής ανάπτυξης διά-
φορων ειδών, όπως τα σπονδυλω-
τά, θα βρει εκπληκτικές ομοιότητες 
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στα αρχικά στάδια των εμβρύων. 
Για παράδειγμα, όλα τα έμβρυα έ-
χουν βραγχιακές σχισμές, οι οποίες 
υποδηλώνουν ότι τα σπονδυλωτά 
προήλθαν εξελικτικά από έναν κοι-
νό υδρόβιο οργανισμό. 

 

Εικόνα 3.18: Έμβρυα: α) ψαριού, 

β) ερπετού, γ) πτηνού, δ) ανθρώ-

που 
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4. Δεδομένα από τη Μοριακή 
Βιολογία 

 

Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, ό-
σο διαφορετικοί κι αν φαίνονται ε-
ξωτερικά, παρουσιάζουν εκπληκτι-
κή ομοιότητα σε μοριακό επίπεδο. 
Σε όλους τους οργανισμούς υπάρ-
χουν νουκλεϊκά οξέα και πρωτεΐνες. 
Όλα τα έμβια όντα «μιλούν την ίδια 
γλώσσα» στο επίπεδο των γονιδί-
ων. Ο γενετικός κώδικας, ο τρόπος 
με τον οποίο η «γλώσσα» του DNA 
μεταφράζεται στη «γλώσσα» των 
πρωτεϊνών, είναι παγκόσμιος. Ε-
πειδή όμως είναι απίθανο τόσο πο-
λύπλοκες διαδικασίες να έχουν εξε-
λιχθεί ανεξάρτητα σε κάθε είδος, τα 
δεδομένα αυτά αποδεικνύουν αναμ-
φισβήτητα πως όλοι οι οργανισμοί 
έχουν κοινή προέλευση. 
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Η εξέλιξη ενός πληθυσμού είναι 
συνέπεια αλλαγών που γίνονται 
στο γενετικό υλικό του. Επομένως 
είναι αναμενόμενο να βρίσκεται σ' 
αυτό καταγεγραμμένη η εξελικτική 
ιστορία των οργανισμών. Συγκρίνο-
ντας αλληλουχίες νουκλεοτιδίων 
μπορούμε να βγάλουμε συμπερά-
σματα για τις εξελικτικές σχέσεις 
ανάμεσα στα είδη. Έτσι οι οργανι-
σμοί που είναι λιγότερο συγγενικοί 
μεταξύ τους έχουν περισσότερες 
διαφορές στην αλληλουχία του DNA 
τους, ενώ οι οργανισμοί που είναι 
περισσότερο συγγενικοί μεταξύ 
τους έχουν λιγότερες. Και η σύγκρι-
ση όμως των πρωτεϊνών που έ-
χουν παρόμοια λειτουργία σε δια-
φορετικά είδη οργανισμών παρέχει 
χρήσιμες πληροφορίες για τις εξε-
λικτικές σχέσεις τους. Για παρά-
δειγμα, τα κυτοχρώματα του αν-
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θρώπου και του χιμπαντζή διαφέ-
ρουν κατά ένα μόνο αμινοξύ, του 
ανθρώπου και του σκύλου κατά 11 
αμινοξέα και του ανθρώπου και της 
μαγιάς κατά 45 αμινοξέα, πράγμα 
που υποδηλώνει τις φυλογενετικές 
σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ 
τους. 

Οι επιστήμονες κατασκευάζουν 
φυλογενετικά δέντρα και με τη σύ-
γκριση των πρωτεϊνών. 

Τα συμπεράσματα στα οποία κα-
ταλήγουμε για τις φυλογενετικές 
σχέσεις μεταξύ των οργανισμών 
προέρχονται συνήθως από τη σύν-
θεση των πληροφοριών που μας 
παρέχει η σύγκριση όχι ενός αλλά 
πολλών διαφορετικών πρωτεϊνών 
τους. 
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Εικόνα 3.19: Η σύγκριση των 
πρωτεϊνών που εκτελούν παρό-
μοια λειτουργία, όπως για παρά-

δειγμα το κυτόχρωμα, βοηθά 
τους επιστήμονες να κατασκευά-
ζουν φυλογενετικά δέντρα. 

 

Γεωλογικοί αιώνες 

Οι επιστήμονες, χρησιμοποιώ-
ντας γεωλογικές και βιολογικές 
πληροφορίες, έχουν χωρίσει την 
ιστορία της Γης σε αιώνες και περι-
όδους. Αψευδείς μάρτυρες των γε-
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ωλογικών και των βιολογικών φαι-
νομένων που έγιναν κατά τη διάρ-
κειά τους είναι τα πετρώματα και τα 
απολιθώματα. 
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Αιώνας  Περίοδος  Από-έως  
(οι αριθμοί σε 
εκατομμύρια 
χρόνια) 
 

Καινοζωικός  
Ο αιώνας των 
Θηλαστικών 
 

Τεταρτογενής  
Τριτογενής 

1.8-σήμερα  
65-1.8 
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Μεσοζωικός  
Ο αιώνας των 
Ερπετών 

Κρητιδική  
Ιουρασική  
Τριαδική 

145-65  
213-145  
248-213 

Παλαιοζωικός  
Ο αιώνας των 
Τριλοβιτών  

Πέρμια  
Λιθανθρακοφόρα  
Δεβόνια  
Σιλούρια  
Κάμβριο 

286-248  
360-286  
410-360  
440-410  
544-505 
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Προτεροζωικός 
Αιώνας 
 

 2500-544 

Αρχαϊκός 
Αιώνας,  
εμφάνιση της 
ζωής 

 3800-2500 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Η ιδέα της εξέλιξης δεν είναι απο-

κλειστικά προϊόν της εργασίας του 
Δαρβίνου. Πολλοί στοχαστές που 
είχαν προηγηθεί του Δαρβίνου, 
ανάμεσα στους οποίους περιλαμ-
βάνονται και οι αρχαίοι Έλληνες φι-
λόσοφοι, υποστήριξαν ότι οι υπάρ-
χοντες οργανισμοί έχουν προέλθει 
από τροποποίηση προγενέστερων 
μορφών. Η πρώτη απόπειρα θεω-
ρητικής θεμελίωσης ενός πιθανού 
μηχανισμού με τον οποίο προχωρά 
η εξέλιξη έγινε από το Γάλλο ζωο-
λόγο Λαμάρκ. Στη θεωρία του Λα-
μάρκ οι μεταβολές του περιβάλλο-
ντος «καθοδηγούν» τους οργανι-
σμούς να αναπτύξουν κατάλληλες 
συνήθειες ή δομές, ώστε να προ-
σαρμόζονται σ' αυτό. Η θεωρία του 
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Λαμάρκ, παρά τη συνεισφορά της 
στην υποστήριξη της εξέλιξης, βα-
σιζόταν σε λανθασμένα δεδομένα, 
όπως είναι η κληρονομική μεταβί-
βαση των επίκτητων χαρακτηριστι-
κών. 

ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ 

Αγώνας για 
επιβίωση 

Ανάλογα όργανα 

Βιομηχανικός 
μελανισμός 

Γενετική 
απομόνωση 

Γενετική 
ποικιλομορφία 

Γονιδιακή 
μετάλλαξη 

Μετάλλαξη 

Ομόλογα όργανα 

Πληθυσμός 

Ποικιλομορφία 

Προσαρμογή 

Υπολειμματικά 
όργανα 

 

Φυλογένεση 
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Ειδογένεση 

Επίκτητα 
χαρακτηριστικά 

 

Θεωρία 
κληρονομικής 
μεταβίβασης 

επίκτητων 
χαρακτηριστικών 

 

 

Φυλογενετικό 
δέντρο 

Φυσική επιλογή 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΠΡΟ-

ΒΛΗΜΑΤΑ 

1. Πολλοί από τους μελετητές 
της ιστορίας της Βιολογίας ισχυρί-
ζονται ότι χωρίς τη θεωρία της φυ-
σικής επιλογής η Βιολογία θα ήταν 
μια στείρα περιγραφή φυτικών και 
ζωικών οργανισμών. Συμφωνείτε 
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με την άποψη αυτή; Αν ναι, να ανα-
φέρετε διεξοδικά τα επιχειρήματά 
σας. 

2. Ένας συμμαθητής σας παρο-
μοίωσε την εξέλιξη των οργανι-
σμών με ένα ποδήλατο το οποίο, 
για να ισορροπεί, πρέπει να βρί-
σκεται σε συνεχή κίνηση (μεταβο-
λή). Είναι βάσιμη αυτή η αναλογία; 
Να αναπτύξετε τις απόψεις σας. 

3. Να αναφέρετε παραδείγματα 
από την καθημερινή κουβέντα στα 
οποία φαίνεται να επιβιώνει η θε-
ωρία του Λαμάρκ. 

4. Ποια είναι η μονάδα επί της 
οποίας δρα η εξέλιξη; Αιτιολογήστε 
την απάντησή σας. 

5. Μερικοί υποστηρίζουν ότι η 
θεωρία της φυσικής επιλογής δεν 
είναι ορθή, καθώς δεν μπορεί να 
εξηγήσει πώς στον ανθρώπινο 
πληθυσμό παραμένουν γονίδια 
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που δεν έχουν επωφελή δράση ή 
είναι άχρηστα. Πιστεύετε ότι το επι-
χείρημα αυτό είναι βάσιμο; Να ανα-
πτύξετε τις απόψεις σας. 

6. Είναι πιθανόν ένας οργανι-
σμός να προσαρμοστεί τόσο πολύ 
στο περιβάλλον του, ώστε να μην 
εξελίσσεται πλέον; 

7. Να συγκρίνετε τη θεωρία του 
Λαμάρκ με αυτήν του Δαρβίνου. 
Πώς θα εξηγούσατε το παράδειγμα 
του βιομηχανικού μελανισμού με τη 
μία και πώς με την άλλη θεωρία; 

8. Ποια ήταν τα αδύνατα σημεία 
της θεωρίας του Δαρβίνου, όπως 
αυτή διατυπώθηκε στην πρώτη εκ-
δοχή της; Πώς ενισχύθηκαν στη 
συνθετική θεωρία; 

9. Πώς είναι προτιμότερο κατά 
την άποψή σας να προχωρεί η εξέ-
λιξη, με πολλές μικρές μεταβολές 
στους υπάρχοντες οργανισμούς ή 
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με λίγες μεγάλες; Να αιτιολογήσετε 
την απάντησή σας. 

10. Για ποιο λόγο οι μεταλλάξεις 
δεν μπορούν να κατευθύνουν από 
μόνες τους την εξελικτική πορεία; 

11. Έχει διαπιστωθεί ότι πολλά 
έντομα έχουν αναπτύξει ανθεκτικό-
τητα στα εντομοκτόνα όπως το 
DDT. Να εξηγήσετε το μηχανισμό 
απόκτησης αυτής της ανθεκτικό-
τητας σύμφωνα με τη θεωρία του 
Λαμάρκ και τη θεωρία του Δαρβί-
νου. 
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3.4 H ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

 
Ένα από τα ερωτήματα που απα-

σχολούν τη Βιολογία, αλλά ενδια-
φέρουν και τον απλό άνθρωπο, 
είναι η προέλευση του είδους μας. 
Στο ερώτημα αυτό προσπάθησε να 
απαντήσει ο Κάρολος Δαρβίνος, 
όταν 12 χρόνια μετά τη δημοσίευση 

της περίφημης Καταγωγής των 

ειδών  εξέδωσε ένα άλλο βιβλίο με 

τίτλο Η καταγωγή του ανθρώπου. 

Στο βιβλίο αυτό υποστήριζε ότι ο 
άνθρωπος και ο πίθηκος έχουν κοι-
νό πρόγονο και όχι, όπως πιστεύε-
ται λανθασμένα, ότι ο άνθρωπος 
προέρχεται από τον πίθηκο. Τα 
απολιθώματα που υπήρχαν διαθέ-
σιμα εκείνη την εποχή, ώστε να τεκ-
μηριωθεί μια τέτοια υπόθεση, ήταν 
ελάχιστα και το ίδιο ίσχυε για πε-

52 / 143 



ρισσότερο από 100 χρόνια μετά. Τις 
τελευταίες όμως δεκαετίες τα απο-
λιθώματα που έχουν βρεθεί, καθώς 
και η έρευνα σε άλλες περιοχές της 
Βιολογίας, ιδιαίτερα μάλιστα στη 
Μοριακή Βιολογία, δε γεννούν κα-
μιά αμφιβολία ότι ο άνθρωπος, ό-
πως και κάθε άλλος οργανισμός 
του πλανήτη, είναι προϊόν εξέλιξης. 

Η μελέτη των απολιθωμάτων επι-
τρέπει την ανασύσταση της μορ-
φής των προγόνων μας, οδηγεί ό-
μως, ως ένα βαθμό, και στην ανα-
σύσταση της εικόνας που έχουμε 
για τις συνήθειες και τον τρόπο 
ζωής τους. 

 

3.4.1 Το γενεαλογικό μας δέντρο 

 

Αν θέλαμε να τοποθετήσουμε το 
είδος μας στο σύστημα κατάταξης 
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όλων των ζωικών οργανισμών, θα 
λέγαμε ότι είμαστε μέλη του υποφύ-
λου των Σπονδυλωτών. Καθώς μά-
λιστα διατηρούμε σταθερή θερμο-
κρασία και διαθέτουμε τροποποιη-
μένους δερματικούς αδένες που 
παράγουν γάλα, υπαγόμαστε σε 
ένα υποσύνολο των Σπονδυλωτών 
που συνιστά την κλάση των Θηλα-
στικών. Ακόμη πιο πέρα, θα μπο-
ρούσαμε να τοποθετήσουμε το εί-
δος μας στα Πρωτεύοντα, την τάξη 
των Θηλαστικών η οποία, εκτός 
από εμάς, περιλαμβάνει όλους τους 
πιθανούς προγόνους μας και τους 
σύγχρονους πιθήκους. 

Όμως, από όλα τα είδη με τα ο-
ποία μπορούμε να συγκαταταχθού-
με στη μία ή στην άλλη ταξινομική 
βαθμίδα, είμαστε το μόνο είδος που 
είναι ικανό να κατασκευάζει και να 
χρησιμοποιεί εργαλεία, να μιλά, να 
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γράφει και να δημιουργεί πολιτι-
σμό. Για να καταλάβουμε πώς ανα-
πτύχθηκαν εξελικτικά οι δυνατότη-
τες αυτές, είναι απαραίτητο να γνω-
ρίσουμε την εξελικτική ιστορία των 
Θηλαστικών και των Πρωτευόντων. 
 

3.4.2 Η εμφάνιση των Θηλαστι-
κών και των Πρωτευόντων 
 

Τα Θηλαστικά εξελίχθηκαν πριν 
από 240 εκατομμύρια χρόνια από 
τα Ερπετά. Αυτό συνέβη κατά το 
Μεσοζωικό Αιώνα, που αποκλήθη-
κε «Αιώνας των Ερπετών», γιατί 
κατά τη διάρκειά του τα Ερπετά 
(στα οποία περιλαμβάνονται και οι 
Δεινόσαυροι) είχαν καταλάβει κάθε 
περιοχή του πλανήτη που ήταν κα-
τάλληλη για την επιβίωσή τους. 
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ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΘΗΛΑ-
ΣΤΙΚΩΝ 

 Τα Μονοτρήματα γεννούν αυ-
γά. Μετά την εκκόλαψη τα μικρά 
θηλάζουν γάλα (π.χ. πλατύπους 
ή ορνιθόρρυγχος). 

 Τα Μαρσιποφόρα διαθέτουν το 
μάρσιπο, μια δερματική πτυχή 
όπου αναπτύσσεται το νεογέννη-
το θηλάζοντας (π.χ. καγκουρό). 

 Τα Πλακουντοφόρα διαθέτουν 
τον πλακούντα, ένα όργανο α-
νταλλαγής ουσιών μεταξύ του 
εμβρύου και της μητέρας του. 

 
 

 

Τρεις ήταν οι κύριες κατηγορίες 
των Θηλαστικών που υπήρξαν κα-

τά το Μεσοζωικό Αιώνα: τα Μονο-
τρήματα, μια ιδιαίτερη ομάδα Θηλα-
στικών που γεννά αυγά, όπως είναι 
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ο σύγχρονος πλατύπους, τα Μαρ-
σιποφόρα, οι πρόγονοι των σύγ-

χρονων καγκουρό, και τα Πλακου-
ντοφόρα, μικρά Θηλαστικά που δι-

αθέτουν τον πλακούντα, ένα όργανο 
ανταλλαγής ουσιών μεταξύ του 
εμβρύου και της μητέρας του. 

Αυτά τα πρώτα Θηλαστικά από-
τελούσαν για περισσότερο από 150 
εκατομμύρια χρόνια ένα μικρό πο-
σοστό ανάμεσα στις υπόλοιπες 
μορφές ζωής που υπήρχαν στον 
πλανήτη. 

Πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια 
οι Δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν. Η 
μεταβολή αυτή επέτρεψε στα πρώ-
τα Θηλαστικά να επεκταθούν σε 
περιοχές που μέχρι τότε καταλάμ-
βαναν οι Δεινόσαυροι. Η εμφάνιση 
μάλιστα νέων φυτικών ειδών δημι-
ούργησε επιπλέον βιότοπους, οι 
οποίοι προσέφεραν στα Θηλαστικά 
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περισσότερες δυνατότητες στην 
εξεύρεση τροφής και μεγαλύτερη 
προστασία από τους θηρευτές 
τους. Έτσι κατά τον Καινοζωικό Αι-
ώνα τα Θηλαστικά εξαπλώθηκαν 

και εξελίχθηκαν στα Πρωτεύοντα, 

την τάξη δηλαδή των Θηλαστικών 
στην οποία ανήκει ο σύγχρονος αν-
θρωπος, τα προγονικά είδη του και 
οι χιμπαντζήδες, οι ουραγκοτάγκοι, 
οι γορίλες, οι λεμούριοι, οι τάρσιοι 
κ.ά. 

Τα πρώτα μάλιστα Πρωτεύοντα 
που εμφανίστηκαν εξελίχθηκαν από 
τα μικρά Πλακουντοφόρα Θηλαστι-
κά τα οποία ζούσαν σε δέντρα και 
τρέφονταν με έντομα. Πολλά εξάλ-
λου από τα χαρακτηριστικά του 
σύγχρονου ανθρώπου και των άλ-
λων Πρωτευόντων σχετίζονται με 
το δενδρόβιο παρελθόν των προ-
γόνων τους. 
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Εικόνα 3.20: Αντιπροσωπευ-
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τικά είδη Πρωτευόντων: α) 
ουραγκοτάγκος, β) χιμπαν-
τζής, γ) γορίλας 
 

 

3.4.3 Τα χαρακτηριστικά των 
Πρωτευόντων 

 
Τα Πρωτεύοντα εξελίχθηκαν ανα-

πτύσσοντας προσαρμογές που τα 
καθιστούσαν ικανά να ζουν επάνω 
στα δέντρα (δενδρόβια είδη). Από 
τη συσσώρευση αυτών των προ-
σαρμογών σχηματίστηκε το σύνολο 
των χαρακτηριστικών που αποτέλε-
σαν το υπόβαθρο για τη μελλοντική 
εμφάνιση του ανθρώπου, ο οποίος 
όμως άρχισε να ζει στο έδαφος 
(εδαφόβιο είδος). 

Στα κοινά χαρακτηριστικά των 
Πρωτευόντων περιλαμβάνονται: 
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 Δάχτυλα κατάλληλα για λαβές. 

Το μεγάλο δάχτυλο των άνω άκρων 
των Πρωτευόντων μπορεί να τοπο-
θετηθεί απέναντι από την παλάμη 
τους, είναι δηλαδή αντιτακτό. Έτσι 
τα Πρωτεύοντα μπορούν να εφαρ-
μόζουν λαβές και να πιάνουν αντι-
κείμενα όπως τα κλαδιά των δε-
ντρων. 

 Μακριά και ευκίνητα άκρα. Τα 
άκρα αυτά μπορούν να περιστρέ-
φονται ελεύθερα στους ώμους και 
στη λεκάνη, ώστε να βοηθούν τα 
Πρωτεύοντα να συλλαμβάνουν την 
τροφή τους και να σκαρφαλώνουν 
στα δέντρα. 

 Στερεοσκοπική όραση. Η διαβίω-
ση επάνω στα δέντρα, αν δε συνο-
δεύεται από την ικανότητα εκτίμη-
σης του βάθους του πεδίου και των 
αποστάσεων, μπορεί να αποβεί 
επικίνδυνη. Η θέση των ματιών των 
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Πρωτευόντων στο πρόσθιο τμήμα 
του κεφαλιού τους προκαλεί επικά-
λυψη των δύο οπτικών πεδίων 
τους. Έτσι τα Πρωτεύοντα έχουν 
τρισδιάστατη όραση, η οποία τους 
επιτρέπει να αντιλαμβάνονται ρεα-
λιστικά το περιβάλλον τους, να 
υπολογίζουν τις αποστάσεις και να 
πιάνονται από τα κλαδιά, καθώς 
πηδούν από δέντρο σε δέντρο. 

 Έγχρωμη όραση. Τα πρώτα 
Πρωτεύοντα ήταν νυχτόβια, όταν 
όμως αργότερα μετατράπηκαν σε 
ημερόβια, η όρασή τους έγινε έγ-
χρωμη και συνεπώς απέκτησαν 
αντικειμενικότερη αντίληψη του πε-
ριβάλλοντος. 

 Αναπτυγμένος εγκέφαλος. Τα 
Πρωτεύοντα, από όλα τα Θηλαστι-
κά, διαθέτουν το μεγαλύτερο, σε 
σχέση με τις σωματικές διαστάσεις 
τους, εγκέφαλο. Αρκετοί ερευνητές 
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διατείνονται ότι η αύξηση του με-
γέθους του εγκεφάλου των Πρωτευ-
όντων σχετίζεται με την αυξημένη 
εισροή αισθητικών πληροφοριών, η 
οποία ήταν αποτέλεσμα της ανά-
πτυξης της όρασης και της ακοής, 
και με την αποδέσμευση των άνω 
άκρων από την ανάγκη χρησιμο-
ποίησής τους για βάδισμα. Πάντως 
ο μεγαλύτερος και περισσότερο 
περίπλοκος εγκέφαλός τους, με το 
μεγάλο αριθμό νευρικών κυττάρων 
και συνδέσεων μεταξύ τους, τα κα-
θιστά ικανά για πιο σύνθετες νοη-
τικές λειτουργίες. 

 Η προστασία των μικρών. Τα 
Πρωτεύοντα, εκτός από τη διαβί-
ωση επάνω στα δέντρα, ανέπτυξαν 
και νέες αναπαραγωγικές στρατη-
γικές. Ενώ τα υπόλοιπα Θηλαστικά 
γεννούν ένα σχετικά μεγάλο αριθμό 
νεογνών, τα Πρωτεύοντα γεννούν 
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κατά κανόνα ένα μόνο μικρό σε κά-
θε γέννα. Για το λόγο αυτό το μικρό 
πρέπει να διατρέφεται και να προ-
στατεύεται από τη μητέρα του για 
μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη 
γέννα. 

 Η όρθια στάση. Ο άνθρωπος α-
ποτελεί το μοναδικό Πρωτεύον που 
βαδίζει εντελώς όρθιο. Βέβαια και ο 
γορίλας και ο χιμπαντζής περνούν 
το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους 
σε ελαφρά κατακόρυφη (παρά ορι-
ζόντια) στάση, περπατούν όμως 
αγγίζοντας το έδαφος με τα χέρια 
τους. Η όρθια στάση, που οδήγησε 
στην εξελικτική γραμμή του ανθρώ-
που, αποδέσμευσε τα άνω άκρα για 
άλλες δραστηριότητες πέρα από το 
βάδισμα, συνέβαλε στην ανάπτυξη 
της νοημοσύνης και έδωσε τη δυνα-
τότητα της θέασης από πιο ψηλά 
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και επομένως της εποπτείας μιας 
μεγαλύτερης περιοχής. 
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3.4.4 Η εξέλιξη των Πρωτευόντων 

 

Πώς όμως εξελίχθηκαν τα σύγ-
χρονα Πρωτεύοντα από τα μικρά 
εντομοφάγα Πλακουντοφόρα Θη-
λαστικά; Η σύγκριση των πληροφο-
ριών από τη Μοριακή Βιολογία και 
τη Γενετική, σε συνδυασμό με τη 
μελέτη των απολιθωμάτων, οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι τα πρώτα 
Πρωτεύοντα, από τα οποία έχουν 
προέλθει όλες οι σύγχρονες μορ-
φές, ήταν οι Προπίθηκοι. Οι Προπί-
θηκοι εμφανίστηκαν στη Γη πριν 
από 50 εκατομμύρια χρόνια. Από-
κτώντας τα βασικά χαρακτηριστικά 
της τάξης τους (δάχτυλα κατάλληλα 
για λαβές, μάτια στο πρόσθιο τμήμα 
του κεφαλιού κτλ.) οι Προπίθηκοι 
εξαπλώθηκαν σε ένα μεγάλο μέρος 
του πλανήτη, καθώς τα απολιθώμα-
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τα που έχουν βρεθεί μαρτυρούν την 
ύπαρξή τους στην Ευρώπη, στη 
Βόρεια Αμερική (σημειωτέον ότι οι 
δύο ήπειροι τότε ήταν ακόμη ενώ-
μένες) και στην Ασία. Οι Προπίθη-
κοι μάλιστα που επιβιώνουν ως τις 
μέρες μας (λεμούριοι, τάρσιοι) έ-
χουν αλλάξει ελάχιστα σε σχέση με 
τα προγονικά τους είδη. Δυστυχώς 
όμως οι λεμούριοι που ζουν στα 
δάση της Μαδαγασκάρης απειλού-
νται με εξαφάνιση, αφού η ανθρώ-
πινη παρέμβαση έχει προκαλέσει 
σημαντικές καταστροφές στους 
βιότοπούς τους. 

Πριν από 38 εκατομμύρια χρόνια 
μια ομάδα Προπιθήκων εξελίχθηκε 

στα Ανθρωποειδή, στην ομάδα των 
Πρωτευόντων που περιλαμβάνει το 
γίββωνα, τον ουραγκοτάγκο, το χι-
μπαντζή, το γορίλα και τον άνθρω-
πο. Τα Ανθρωποειδή, με βάση τα 
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απολιθώματα, φαίνεται ότι πρωτο-
εμφανίστηκαν στην Αφρική και 
στην Ασία. Το μέγεθός τους ήταν 
γενικά μεγαλύτερο από αυτό των 
Προπιθήκων και τα περισσότερα 
ήταν ημερόβια, σε αντίθεση με τους 
Προπιθήκους που ήταν νυχτόβιοι. 
Πριν από 35 εκατομμύρια χρόνια 
στη γεωγραφική περιοχή που αντι-
στοιχεί στη σημερινή Αίγυπτο έζη-
σε το παλαιότερο γνωστό Ανθρω-

ποειδές, ο Αιγυπτιοπίθηκος. Αυτό 
το Ανθρωποειδές, που είχε περί-
που το μέγεθος της γάτας και ήταν 
δενδρόβιο, μέσα από διαδοχικές 

μορφές εξελίχθηκε στο Δρυοπίθη-

κο. 
Η σημασία του Δρυοπιθήκου 

στην εξέλιξη των Πρωτευόντων 
είναι μεγάλη, γιατί είναι ίσως το 
προγονικό είδος από το οποίο 
προήλθαν, αποκλίνοντας μεταξύ 
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τους, ο γορίλας, ο χιμπαντζής και ο 
άνθρωπος. Το Ανθρωποειδές αυτό 
ήταν κατά βάση δενδρόβιο, ίσως 
όμως να περνούσε και ένα μέρος 
της ζωής του στο έδαφος. 

Οι αποδείξεις για τη φυλογενετική 
σχέση που υπάρχει μεταξύ του γο-
ρίλα, του χιμπαντζή και του αν-
θρώπου στο μοριακό επίπεδο είναι 
άφθονες. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι 
αλληλουχίες των νουκλεοτιδίων 
του DNA στον άνθρωπο και στο 
χιμπαντζή διαφέρουν μόνο κατά 
1,27% και ότι η αλυσίδα α της αιμο-
σφαιρίνης τους είναι τελείως όμοια, 
ενώ η αλυσίδα β διαφέρει κατά ένα 
μόνο αμινοξύ. Οι μελέτες των μορι-
ακών ευρημάτων και των απολιθω-
μάτων οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ο γορίλας απέκλινε από την εξε-
λικτική γραμμή του ανθρώπου και 
του χιμπαντζή πριν από 8 με 10 
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εκατομμύρια χρόνια, ενώ οι εξελι-
κτικές γραμμές του χιμπαντζή και 
του ανθρώπου διαχωρίστηκαν πριν 
από 6 μόλις εκατομμύρια χρόνια. 

 

 

Εικόνα 3.21: Λεμούριοι 
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3.4.5 Η εμφάνιση των Ανθρωπι-
δών 

 

Το 1924 ο Βρετανός ανθρωπολό-
γος Ρέυμοντ Νταρτ (Raymond Dart) 
ανακάλυψε σε λατομείο της Ανατο-
λικής Αφρικής ένα κρανίο ηλικίας 
2,8 με 3,8 εκατομμυρίων χρόνων. 

Ονόμασε το εύρημά του Αυστρα-
λοπίθηκο, γιατί βρέθηκε στις νότιες 
περιοχές (Austral) της Ανατολικής 
Αφρικής. Από τη μελέτη όμως και 
άλλων απολιθωμάτων που βρέθη-
καν σε διάφορες περιοχές της Α-

φρικής (όπως του Australopithe-

cus bosei) προέκυψε ότι ο Αυστρα-
λοπίθηκος αποτελεί έναν από τους 
άμεσους προγόνους του ανθρώ-
που, καθώς με βάση τα χαρακτηρι-

στικά του τοποθετείται στους Αν-
θρωπίδες, την οικογένεια δηλαδή 
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των Ανθρωποειδών στην οποία α-
νήκει ο άνθρωπος. 

Το καλύτερα διατηρημένο και 
πληρέστερο απολίθωμα (αποτε-
λείται από τα 2/3 του σκελετού και 
έχει άθικτες μερικές ανατομικές 
συνδέσεις) είναι η «Λούσυ», που 
βρέθηκε στην Αιθιοπία το 1974, 
στην περιοχή Αφάρ. Η «Λούσυ», 
που πήρε το όνομά της από το δη-
μοφιλές τραγούδι των Μπιτλς (Lucy 
in the sky with diamonds) το οποίο 
άκουγαν οι ερευνητές κατά τη διάρ-
κεια των εργασιών τους, είναι ένας 
νεαρός θηλυκός Αυστραλοπίθηκος 
που έζησε πριν από 3 εκατομμύρια 
χρόνια. 
 

72 / 147 



 

Εικόνα 3.22: α) «Λούσυ», ένας θηλυκός Αυστρα-
λοπίθηκος που έζησε πριν από 3 εκατομμύρια 
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χρόνια, β) σύγκριση λεκάνης και μεγέθους εγκε-
φάλου ανάμεσα στη «Λούσυ», το χιμπαντζή και 
τον άνθρωπο, γ) αποτυπώματα Αυστραλοπιθήκων 
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Εικόνα 3.23: Εξελικτικό δέντρο Ανθρωπιδών 
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Λίγο αργότερα, όταν βρέθηκαν τα 
αποτυπώματα ενός ζευγαριού Αυ-
στραλοπιθήκων που βημάτισε στις 
στάχτες του ηφαιστείου Σαντιμάν, 
πριν από 3 εκατομμύρια χρόνια, 
αποδείχτηκε ότι η όρθια στάση και 
η δίποδη βάδιση ήταν δύο χαρα-
κτηριστικά που εμφανίστηκαν αρκε-
τά νωρίς στην εξελικτική ιστορία 
του ανθρώπου. Στα αποτυπώματα 
αυτά αναγνωρίζεται το ανθρώπινο 
πέλμα με τα ευθυγραμμισμένα δά-
χτυλα και την κατασκευή που ευνο-
εί τη στήριξη του βάρους του σώμα-
τος. 

Ο εγκέφαλος των Αυστραλοπιθή-
κων, αν και ήταν μικρότερος από 
τον εγκέφαλο του ανθρώπου (περί-
που το 1/3), ήταν μεγαλύτερος από 
αυτόν των πιθήκων. Από την οδο-
ντοφυΐα τους αλλά και από τα οστά 
των ζώων που βρέθηκαν κοντά στα 
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απολιθώματά τους φαίνεται πως 
ήταν παμφάγοι. 

 

3.4.6 Οι πρώτοι άνθρωποι 
Οι πρώτοι άνθρωποι εξελίχθηκαν 

από τους Αυστραλοπιθήκους πριν 
από 2 εκατομμύρια χρόνια περίπου 
και αντιπροσωπεύονται από το εί-

δος Homo habilis. 

 

Εικόνα 3.24: Κρανίο του Homo 

habilis 
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Ο Homo habilis (άνθρωπος ο 
επιδέξιος) περπατούσε όρθιος, είχε 
δόντια που έμοιαζαν περισσότερο 
με αυτά του ανθρώπου παρά με τα 
δόντια των Αυστραλοπιθήκων και 
μεγαλύτερο εγκέφαλο από αυτούς. 
Έφτιαχνε και χρησιμοποιούσε πολ-
λά πέτρινα εργαλεία και είχε μεγάλη 
επιδεξιότητα. Χάρη σ' αυτά τα χα-
ρακτηριστικά του θεωρείται ένα με-
γάλο βήμα από τη ζωώδη προς την 

ανθρώπινη κατάσταση. Ο Homo 
habilis  έζησε στην Αφρική για 
500.000 χρόνια και μετά εξαφανί-
στηκε. Τον διαδέχτηκε ένα νέο είδος 
ανθρώπου με ακόμα μεγαλύτερο 

εγκέφαλο, ο Homo erectus  (άνθρω-
πος ο όρθιος). 
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Εικόνα 3.25: Homo erectus 
 

Στο Homo erectus αποδίδονται 
πολλές απολιθωμένες μορφές που 

είναι σήμερα γνωστές ως ο Άνθρω-

πος της Ιάβας και ο Άνθρωπος του 
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Πεκίνου (Homo erectus pekinen-
sis). Το είδος αυτό εμφανίστηκε 
στην Αφρική πριν από 1,6 εκατομ-
μύρια χρόνια και είναι το πρώτο 
ανθρώπινο είδος που μετανάστευ-
σε στην Ασία και στην Ευρώπη. 
Ζούσε σε ομάδες, κατοικούσε σε 
σπηλιές ή και σε ξύλινα καταλύματα 
που κατασκεύαζε ο ίδιος, χρησιμο-
ποιούσε τη φωτιά και παρουσίασε 
μια μεγάλη στροφή στη δίαιτά του, 
καθώς έψηνε το κρέας που έτρωγε. 
Πιθανότατα είχε την ικανότητα ομι-

λίας. Ο Homo erectus, αν και πα-
ρέμεινε στον πλανήτη περισσότερα 
χρόνια από κάθε άλλο προγονικό 
μας είδος, εξαφανίστηκε από την Α-
φρική και την Ευρώπη πριν από 
500.000 χρόνια, με την εμφάνιση 

του Ηomo sapiens  (άνθρωπος ο 
σοφός). Έζησε όμως στην Ασία με-
χρι πριν από 250.000 χρόνια. 

80 / 149 



Η μετάβαση από το Homo ere-
ctus στις πρωτόγονες μορφές του 

Homo sapiens (Homo archaico, 
Homo presapiens), οι οποίες χρο-
νολογούνται πριν από 400.000-
130.000 χρόνια, φαίνεται να έγινε 
σταδιακά και με συνεχή αύξηση του 
όγκου του εγκεφάλου. 

Το 1856 στην κοιλάδα Neander 
της Γερμανίας βρέθηκε ένα κρανίο 

που αποδόθηκε στον Άνθρωπο 
του Νεάντερταλ. Ο Άνθρωπος του 

Νεάντερταλ θεωρείται σήμερα ως 

ένα υποείδος του Homo sapiens 

και γι' αυτό ονομάζεται Homo sapi-

ens neanderthalensis. Ο Homo 
sapiens neanderthalensis εμφα-
νίστηκε πριν από 130.000 περίπου 
χρόνια και έζησε μέχρι πριν από 
35.000 χρόνια. Ήταν πιο δυνατός 
σωματικά από το σύγχρονο άνθρω-
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πο, με προτεταμένο μέτωπο, τονι-
σμένα υπερόφρυα τόξα και δόντια 
μεγαλύτερα του σύγχρονου ανθρώ-
που. Ζούσε ομαδικά σε σπηλιές ή 
καλύβες και κατασκεύαζε και χρησι-
μοποιούσε εργαλεία. Έκανε χρήση 
της φωτιάς, ντυνόταν με προβιές, 
έθαβε τους νεκρούς του και έδωσε 
δείγματα της πρωτόγονης τέχνης 
του. Το γεγονός ότι μαζί με τους νε-
κρούς έθαβε και φαγητό, όπλα και 
άνθη υποδηλώνει ότι πίστευε στη 
μεταθανάτια ζωή. Σ' αυτόν παρου-
σιάζονται τα πρώτα στοιχεία συμ-
βολικής σκέψης που χαρακτηρί-
ζουν το σημερινό άνθρωπο. 
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Εικόνα 3.26: Κρανίο του 
Ανθρώπου του Νεάντερταλ 
 

Πριν από 34.000 χρόνια περίπου 

τον Άνθρωπο του Νεάντερταλ δια-
δέχτηκε ο πιο εξελιγμένος άνθρω-

πος, ο Homo sapiens sapiens 
(Άνθρωπος του Κρο-Μανιόν, που 
ονομάστηκε έτσι από την κοιλάδα 
της Γαλλίας όπου βρέθηκε). 
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Εικόνα 3.27  Αναπαράσταση του   
Ανθρώπου του  Νεάντερταλ  
 

Ο Άνθρωπος του Κρο-Μανιόν   δε 
διαφέρει από το σύγχρονο άνθρω-
πο ως προς τα σκελετικά χαρακτη-
ριστικά του. Ξεκίνησε από την Α-
φρική, πέρασε από τη Μέση Ανατο-
λή και εξαπλώθηκε στην Ευρώπη. 
Πιθανόν να ζούσε για ένα διάστημα 
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παράλληλα με πληθυσμούς του Νε-
άντερταλ και να διασταυρωνόταν 
μαζί του για πολλές χιλιάδες χρό-
νια. Μερικά απολιθώματα που βρέ-
θηκαν θεωρούνται ότι είναι υβρίδια 
Νεάντερταλ και Κρο-Μανιόν. Ο Νεά-
ντερταλ έπαψε να υπάρχει εντελώς 
ξαφνικά και πιθανολογείται ότι εξο-

ντώθηκε από τον Άνθρωπο του 
Κρο-Μανιόν. Η ύπαρξη υβριδίων 
από Νεάντερταλ και Κρο-Μανιόν 
μπορεί να σημαίνει ότι οι Νεάντερ-
ταλ αφομοιώθηκαν γενετικά από το 
σύγχρονο άνθρωπο. 
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Εικόνα 3.28: Κρανίο Homo 
sapiens 
 

Οι Άνθρωποι του Κρο-Μανιόν 
είχαν καλή κοινωνική οργάνωση 
και πλήρη ικανότητα ομιλίας, τρέ-
φονταν με το κρέας των ζώων που 
κυνηγούσαν και ζωγράφιζαν τους 
τοίχους των σπηλαίων με πιο εκλε-
πτυσμένο τρόπο από ό,τι οι Νεά-
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ντερταλ. Πριν από 10.000 χρόνια 
άρχισαν να εγκαθίστανται μόνιμα 
σε περιοχές και πριν από 3.000 
χρόνια να φτιάχνουν τις πρώτες 

πόλεις. Οι Άνθρωποι του Κρο-
Μανιόν δημιούργησαν το νεολιθικό 
πολιτισμό, που οδήγησε στους 
ιστορικούς χρόνους. 

 

Εικόνα 3.29: Οι Άνθρωποι του 
Κρο-Μανιόν ζωγράφιζαν τους 

τοίχους των σπηλαίων. 
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3.4.7 Η ποικιλομορφία στους αν-
θρώπινους πληθυσμούς 

 

Στους πληθυσμούς του σύγχρο-
νου ανθρώπου συνέχισαν να δρουν 
οι διάφοροι παράγοντες της εξέλι-
ξης με αποτέλεσμα τη μεγάλη ποι-
κιλομορφία του είδους μας. 

Στην περίπτωση της δρεπανο-
κυτταρικής αναιμίας φαίνεται κα-
θαρά ο ρόλος της φυσικής επιλο-
γής. Η δρεπανοκυτταρική αναιμία 
οφείλεται στην ομόζυγη κατάσταση 
ενός παθολογικού αλληλόμορφου 

β
s 

το οποίο συνθέτει τροποποιημέ-
νη τη β αλυσίδα της αιμοσφαιρίνης 
Α. Στην αλυσίδα αυτή το γλουτα-
μινικό οξύ έχει αντικατασταθεί από 
βαλίνη. Tα ερυθρά αιμοσφαίρια των 
ασθενών με δρεπανοκυτταρική α-
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ναιμία περιέχουν σχεδόν μόνο την 
παθολογική αιμοσφαιρίνη S αντί 
της φυσιολογικής Α. Αποτέλεσμα 
αυτού είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια 
να αλλάζουν σχήμα, που από 
στρογγυλό γίνεται δρεπανοειδές. Οι 
ετεροζυγώτες για το αλληλόμορφο 
αυτό παράγουν ένα μικρό αριθμό 
δρεπανοκυττάρων και συνήθως δεν 
παρουσιάζουν συμπτώματα ασθέ-
νειας. Οι ομοζυγώτες όμως πεθαί-
νουν σε μικρή ηλικία και άρα δε 
δίνουν απογόνους. Είναι αναμενό-
μενη λοιπόν, λόγω φυσικής επιλο-
γής, η μείωση της συχνότητας του 
αλληλόμορφου αυτού στους πληθυ-
σμούς, όπως έχει συμβεί για πολλά 
άλλα αλληλόμορφα που προκα-
λούν το θάνατο ή τη στειρότητα 
πριν από την ηλικία της αναπαρα-
γωγής. Σε ορισμένες περιοχές της 

Αφρικής όμως το αλληλόμορφο β
s
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παρουσιάζεται με μεγάλη συχνότη-
τα (10-20% μεγαλύτερη από ό,τι 
αλλού). Η αυξημένη αυτή συχνότη-
τα σχετίζεται με την ασθένεια της 
ελονοσίας που ενδημεί εκεί. Οι ετε-
ροζυγώτες είναι πιο ανθεκτικοί 
στην ελονοσία από τους φυσιολογι-
κούς ομοζυγώτες και άρα έχουν 
μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα σε 
περιοχές με έντονο το πρόβλημα 
της ελονοσίας. Μια βαθμιαία μείω-
ση της συχνότητας του αλληλόμορ-
φου παρατηρείται στους Αφρικα-
νούς που για 15 γενιές έχουν ζήσει 
στην Αμερική, όπου το πλασμίδιο 
της ελονοσίας δεν υπάρχει. 
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Εικόνα 3.30: α) Δρεπανοειδή 

ερυθρά αιμοσφαίρια, β) κατανο-
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μή αλληλόμορφου δρεπανοκυτ-
ταρικής αναιμίας (βs), γ) κατά-
νομή ελονοσίας 

 

Όπως σε κάθε βιολογικό είδος με 
μεγάλη εξάπλωση, έτσι και στον 
άνθρωπο υπάρχουν μορφολογικές 
διαφορές μεταξύ των πληθυσμών 
ως προς το χρώμα της επιδερμί-
δας, το χρώμα και το σχήμα των 
μαλλιών, το σχήμα των κοπτήρων, 
το ανάστημα κτλ. Οι διαφορές αυτές 
βασίζονται στη διαφορετική κατά-
νομή των αλληλόμορφων, καθώς 
τόσο στο παρελθόν όσο και στο 
παρόν οι ανθρώπινοι πληθυσμοί 
υποβάλλονται στη δράση όλων ε-
κείνων των παραγόντων που προ-
καλούν πληθυσμιακή γενετική δια-
φοροποίηση. 
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Έτσι από τις διαφορές αυτές με-
ταξύ των πληθυσμών κάποιες είναι 

αποτέλεσμα των δυνάμεων της φυ-
σικής επιλογής, ενώ κάποιες είναι 
αποτέλεσμα άλλων μηχανισμών 
της εξέλιξης, όπως για παράδειγμα 
η τυχαία απόκλιση στις συχνότητες 
των αλληλόμορφων, σε συνδυασμό 
με τις γεωγραφικές απομονώσεις. 

Ίσως κάποια χαρακτηριστικά 
που εμφανίστηκαν ως μεταλλάξεις 
να απέκτησαν προσαρμοστική 
σπουδαιότητα και ως αποτέλεσμα 
της φυσικής επιλογής να παγιώθη-
καν και να εξαπλώθηκαν σε πληθυ-
σμούς που ζούσαν σε διάφορα πε-
ριβάλλοντα. Ως παραδείγματα τέ-
τοιας δράσης της φυσικής επιλογής 
με προσαρμοστική σημασία αναφέ-
ρονται τα ακόλουθα: 

 Ο λόγος του μήκους των άκρων 
προς το μέγεθος του σώματος φαί-
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νεται ότι μεταβάλλεται ανάλογα με 
τη θερμοκρασία. Έτσι είναι μικρό-
τερος στις βόρειες περιοχές και με-
γαλύτερος στις τροπικές. Η διαφο-
ρά αυτή εξηγείται ως προσαρμογή 
κατά της απώλειας θερμότητας 
από το δέρμα. 

 Οι διαφορές στο χρώμα του 
δέρματος φαίνεται να σχετίζονται 
μάλλον (δεν υπάρχει ομόφωνη 
γνώμη) με το βαθμό έκθεσής του 
στις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου. 
Είναι γνωστό ότι οι υπεριώδεις α-
κτίνες ενεργοποιούν το μηχανισμό 
του δέρματος για την παραγωγή 
μελανίνης, η οποία απορροφά το 
μεγαλύτερο μέρος της υπεριώδους 
ακτινοβολίας. Αυτός ο μηχανισμός 
μπορεί να θεωρηθεί προστατευτι-
κός, γιατί είναι γνωστό ότι η παρα-
τεταμένη έκθεση στην υπεριώδη 
ακτινοβολία σχετίζεται με διάφο-
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ρους τύπους καρκίνου του δέρμα-
τος. Οι σκουρόχρωμες λοιπόν επι-
δερμίδες προέκυψαν ως προσαρ-
μογή κατά της υπεριώδους ακτινο-
βολίας. Βέβαια η υπεριώδης ακτινο-
βολία είναι απαραίτητη στον αν-
θρωπο για το σχηματισμό της βιτα-
μίνης D, η οποία χρειάζεται για την 
ανάπτυξη των οστών, και άρα σε 
περιοχές με περιορισμένη ηλιοφά-
νεια το σκούρο χρώμα της επιδερ-
μίδας δε θα ήταν ευνοϊκό για την 
προσαρμογή των πληθυσμών. 

Βέβαια θα ήταν λάθος να γενικεύ-
σουμε και να συμπεράνουμε ότι 
όλες οι διαφορές μεταξύ των πλη-
θυσμών είναι αποτέλεσμα προ-
σαρμοστικών διαδικασιών. Πολλά 
χαρακτηριστικά πρέπει να αποδο-
θούν σε τυχαίες αποκλίσεις στη 
συχνότητα εμφάνισης των αλληλό-
μορφων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Τα πρώτα Πρωτεύοντα που εμ-

φανίστηκαν στον πλανήτη ήταν πι-
θανώς μικρά δενδρόβια εντομοφά-
γα Θηλαστικά. Ο δενδρόβιος τρό-
πος ζωής των Θηλαστικών υποβο-
ηθήθηκε από μια σειρά χαρακτηρι-
στικών που περιλαμβάνουν μακριά 
και ευκίνητα άκρα, αντιτακτά δά-
χτυλα, στερεοσκοπική όραση. 

Από τα Πρωτεύοντα αυτά εξελί-
χθηκαν δύο μεγάλες ομάδες, οι 
Προπίθηκοι και τα Ανθρωποειδή. Ο 
κοινός πρόγονος των σύγχρονων 
Ανθρωποειδών είναι ο Δρυοπίθη-
κος. Ο πρώτος Ανθρωπίδης ήταν ο 
Αυστραλοπίθηκος, ο οποίος έδωσε 
τη θέση του στο Ηomo habilis, τον 
πρώτο πρόγονό μας που ανήκει 
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στο γένος Homo. To Homo habilis 
διαδέχθηκε ο Homo erectus και 
αυτόν ο Homo sapiens. 

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ 
 

Αιγυπτιοπίθηκος 

Δρυοπίθηκος 

Ανθρωπίδες 

Ανθρωποειδείς 

Ανθρωποπίθηκοι 

Homo habilis 

Homo erectus 

Homo sapiens 

 

Άνθρωπος του 
Νεάντερταλ 

Άνθρωπος του 
Κρο-Μανιόν 

Αντιτακτό δάχτυλο 

Αυστραλοπίθηκος 

Προπίθηκοι 

Πρωτεύοντα 

Δρεπανοκυτταρική 
αναιμία 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

1. Πολλοί, για να δυσφημήσουν την 
εξελικτική θεωρία, ισχυρίζονται ότι 
υποστηρίζει πως ο άνθρωπος προ-
έρχεται από τον πίθηκο. Είναι βά-
σιμος ο ισχυρισμός τους, είναι πι-
θανό να προέρχεται ο άνθρωπος 
από τον πίθηκο; 
2. Να συγκρίνετε τα χαρακτηριστι-
κά (μορφολογικά αλλά και πολιτι-
σμικά) των Αυστραλοπιθήκων με 
αυτά του Homo habilis, του Homo 
erectus, του Ανθρώπου του Νεά-
ντερταλ, του Aνθρώπου του Κρο-
Μανιόν. Για ποιους λόγους κάθε 
βαθμίδα είναι εξελικτικά ανώτερη 
από την προηγούμενη; 
3. Ποιες πληροφορίες μπορεί να 
δώσει στην παλαιοανθρωπολογική 
έρευνα η μελέτη της γνάθου, της 
λεκάνης, της σπονδυλικής στήλης 
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και του κρανίου ενός προγονικού 
είδους του ανθρώπου; 
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ΕΝΘΕΤΟ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 
Η σωστή διατροφή είναι βασική 

προϋπόθεση για την υγιεινή ζωή. 
Οι θρεπτικές ουσίες των τροφών 
που προσλαμβάνουμε διασπώνται 
με τη λειτουργία της πέψης σε α-
πλά μόρια, απορροφώνται από το 
πεπτικό σύστημα και στη συνέχεια 
μεταφέρονται με το αίμα στα κύττα-
ρα του σώματος. Εκεί χρησιμοποι-
ούνται ως δομικά συστατικά, ώστε 
ο οργανισμός να δημιουργήσει τα 
δικά του βιομόρια. 

Σε γενικές γραμμές, η διατροφή 
παρέχει στον οργανισμό: 

• χημική ενέργεια με τη μορφή θρε-
πτικών ουσιών, 
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• οργανικές και ανόργανες ουσίες 
για το σχηματισμό των συστατικών 
του οργανισμού. 

Η διατροφή του ανθρώπου απο-
τελείται κυρίως από φυτικά και ζω-
ικά προϊόντα. Σε περίπτωση επαρ-
κούς ποσοτικά διατροφής, οι δύο 
στόχοι που προαναφέρθηκαν εκ-
πληρώνονται θεωρητικά. Όμως, 
εκτός από την περιεκτικότητα της 
τροφής σε ενέργεια, εξαιρετικά ση-
μαντική είναι και η σύστασή της. 
Στο καθημερινό διαιτολόγιο κάθε 
ατόμου θα πρέπει να περιλαμβάνο-

νται καθορισμένες ποσότητες πρω-

τεϊνών, λιπαρών οξέων, υδαταν-
θράκων, βιταμινών, καθώς και α-
νόργανων ουσιών και ιχνοστοι-
χείων. Η περιεκτικότητα σε θρεπτικά 
συστατικά διάφορων τροφών, κα-
θώς και η ενέργεια που απελευ-
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θερώνεται ανά λίτρο οξυγόνου, η 
οποία ονομάζεται θερμιδικό ισο-
δύναμο, ποικίλλουν. 

Η σωστή διατροφή συμβάλλει 
στη διατήρηση της υγείας του α-
τόμου. Είναι γνωστό ότι πολλές μη 
φυσιολογικές καταστάσεις οφείλο-
νται στην κακή διατροφή. Τέτοιες 
καταστάσεις είναι η παχυσαρκία, η 
υπέρταση, οι καρδιαγγειακές παθή-
σεις, ορισμένα είδη καρκίνου, κα-
θώς και πολλές παθήσεις του γα-
στρεντερικού συστήματος, όπως 
είναι η δυσκοιλιότητα και το έλκος 
του στομάχου και του δωδεκαδα-
κτύλου. Με τον όρο «κακή διατρο-
φή» αναφερόμαστε στη μη ισορρο-
πημένη διατροφή, όπως είναι η 
λήψη υπερβολικής ποσότητας και 
κακής ποιότητας φαγητού, γεύματα 
σε άτακτα χρονικά διαστήματα, εμ-
μονή στην κατανάλωση ορισμένων 
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τροφίμων (όχι των πλέον υγιεινών) 
και αποκλεισμό από το διαιτολόγιο 
κάποιων άλλων κτλ. 

Η σύσταση της τροφής έχει μεγά-
λη σημασία για δύο λόγους: 

α) Οι υδατάνθρακες, τα λίπη και οι 
πρωτεΐνες δεν μπορούν να αντικα-
ταστήσουν τελείως το ένα το άλλο. 

β) Η βιολογική σημασία και η δυνα-
τότητα αξιοποίησης των συστατι-
κών δεν είναι ίδιες για όλες τις τρο-
φές, εφόσον μερικές απαραίτητες 
για τη ζωή ουσίες δεν μπορούν να 
συντεθούν από τον ανθρώπινο 
οργανισμό. 
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Η συνιστώμενη ημερήσια ποσό-
τητα κάθε απαραίτητης ουσίας ε-
ξαρτάται, μεταξύ άλλων, και από το 
φύλο, την ηλικία, το επάγγελμα, την 
κατάσταση του οργανισμού (π.χ. 
εγκυμοσύνη). Κατά κανόνα, τα δη-
μητριακά και τα παράγωγά τους 
πρέπει να αποτελούν τη μεγαλύτε-
ρη ποσότητα του διαιτολογίου, ενώ 
τα λίπη, τα λάδια και τα σάκχαρα 
πρέπει να καταναλώνονται σε περι-
ορισμένες ποσότητες. Η αυξημένη 
ποσότητα λιπαρών ουσιών προκα-
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λεί παχυσαρκία, καρδιοπάθειες και 
αρτηριοσκλήρωση. Επιπλέον θα 
πρέπει να προτιμούνται τα φυτικά 
έλαια (κυρίως το ελαιόλαδο) από τα 
ζωικά λίπη. 

Μεγάλες ποσότητες πρωτεϊνών 
περιέχουν το κρέας, τα ψάρια, τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα και τα ό-
σπρια. Η διατροφή με ψάρια είναι 
προτιμότερη από τη διατροφή με 
κρέας, γιατί στο κρέας συνυπάρ-
χουν μεγαλύτερες ποσότητες βλα-
βερών λιπαρών ουσιών. Τα φρούτα 
και τα λαχανικά αποτελούν σημα-
ντικά συστατικά της υγιεινής δια-
τροφής, εφόσον είναι πλούσια σε 
βιταμίνες αλλά και σε φυτικές ίνες. 

Πολυετείς έρευνες έχουν δείξει ότι 
η πλούσια σε φυτικές ίνες διατροφή 
μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης διά-
φορων παθήσεων, όπως είναι η 
δυσκοιλιότητα, ο καρκίνος του εντέ-
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ρου, η παχυσαρκία, οι αιμορροΐδες 
κτλ. Παρά το γεγονός ότι οι φυτικές 
ίνες δεν έχουν θρεπτική αξία, θεω-
ρείται ότι πρέπει να αποτελούν 
σημαντικό ποσοστό της καθημε-
ρινής διατροφής για δύο λόγους: 

• Δίνουν την αίσθηση κορεσμού και 
βοηθούν στη διατήρηση του σωμα-
τικού βάρους. Αυτό επιτυγχάνεται, 
επειδή οι φυτικές ίνες έχουν την 
ιδιότητα να απορροφούν νερό και 
να διογκώνονται. 

• Βοηθούν στην κινητικότητα του 
εντέρου, διευκολύνουν την αφόδευ-
ση και συνεπώς αποφεύγεται η με-
γάλη απορρόφηση βλαβερών ου-
σιών (π.χ. καρκινογόνων). Η διατή-
ρηση του εντερικού τοιχώματος σε 
διάταση επιτυγχάνεται με την α-
πορρόφηση νερού και τη διόγκωση 
των φυτικών ινών. 
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Ποσοστό (%) υπέρβαρων / 
παχύσαρκων ατόμων στην 
Ελλάδα (Eurobarometer 1996) 
 

Η κατανάλωση μεγάλης ποσότη-
τας τροφίμων (υπερσιτισμός) οδη-
γεί στην παχυσαρκία και στην εμ-
φάνιση σοβαρών προβλημάτων 
υγείας (καρδιοπάθειες, πίεση κτλ.). 
Σε περιπτώσεις παχυσαρκίας πα-

35,4% 
30,8% 

Άνδρες Γυναίκες 
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ρατηρείται ένας φαύλος κύκλος: τα 
υπερτροφικά λιποκύτταρα εμφανί-
ζουν μειωμένη αντίδραση στην ιν-
σουλίνη και χρησιμοποιούν λιγότε-
ρη γλυκόζη, με συνέπεια την ελάτ-
τωση των ερεθισμάτων στο κέντρο 
κορεσμού του κεντρικού νευρικού 
συστήματος. Αυτό οδηγεί στη λήψη 
τροφών πλούσιων σε θερμιδική α-
ξία, με συνέπεια την περαιτέρω 
υπερτροφία των λιποκυττάρων. 

 
 

Παιδί υποσιτισμένο    

108 / 156 



 

Η μειωμένη κατανάλωση τροφί-
μων (υποσιτισμός) έχει σοβαρές 
συνέπειες στην υγεία του ατόμου, 
ιδιαίτερα κατά την παιδική ηλικία 
κατά την οποία απαιτείται ισορρο-
πημένο διαιτολόγιο για τη σωστή 
σωματική και πνευματική ανάπτυξη 
του ατόμου. Ένα από τα σημαντικό-
τερα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζει η ανθρωπότητα είναι ότι περισ-
σότερο από το μισό του παγκόσμι-
ου πληθυσμού διαβιώνει σε συνθή-
κες υποσιτισμού. 

ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΑ 
ΤΡΟΦΙΜΑ 

 
Οι παράγοντες που μολύνουν τα 

τρόφιμα και μπορεί να προκαλέ-
σουν σημαντικά προβλήματα υ-
γείας είναι βιολογικής ή χημικής 
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φύσης. Στην πρώτη κατηγορία 
ανήκουν οι παθογόνοι μικροοργανι-
σμοί, τα παράσιτα (πρωτόζωα, ται-
νία κτλ.), καθώς και τα παράγω-γά 
τους (π.χ. βακτηριακές τοξίνες, βλα-
βερές ουσίες μυκήτων). Τυπικό πα-
ράδειγμα δηλητηρίασης από τοξί-
νες είναι η πρόσληψη μολυσμένου 
κρέατος (αλλαντίαση). Η κατανάλω-
ση άπλυτων λαχανικών ή άψητου 
κρέατος εγκυμονεί μεγάλο κίνδυνο 
για λοίμωξη από εχινόκοκκο. 

Χημικές ουσίες που μπορεί να 
υπάρχουν στα τρόφιμα και να είναι 
επικίνδυνες για την υγεία είναι κυ-
ρίως τα καρκινογόνα. Σ' αυτές τις 
ουσίες περιλαμβάνονται ορισμένες 
χρωστικές (π.χ. Ρ-διμεθυλαμιναζο-
βενζόλιο ή κίτρινο του βουτύρου), 
τα συντηρητικά, τα εντομοκτόνα και 
η αφλατοξίνη που παράγεται από 
τη μούχλα. 
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Το θαύμα της κρητικής διατροφής 

 
Έρευνα του 1960, γνωστή ως 

«Μελέτη των επτά χωρών», έδειξε 
ότι οι Κρητικοί, συγκρινόμενοι με 16 
άλλους πληθυσμούς από επτά χώ-
ρες, παρουσίαζαν το χαμηλότερο 
ποσοστό θνησιμότητας από στεφα-
νιαία νόσο, τη χαμηλότερη γενικά 
θνησιμότητα, ανεξάρτητα από την 
αιτία θανάτου, και κατά συνέπεια τη 
μεγαλύτερη μακροζωία. Μεταγενέ-
στερες έρευνες έδειξαν ότι η εξαιρε-
τική υγεία των Κρητικών ήταν άμε-
σα συνδεδεμένη με τη διατροφή 
τους. Τα χαρακτηριστικά της δια-
τροφής του κατοίκου της Κρήτης το 
1960 (ίδια σχεδόν από τη μινωική 
εποχή) ήταν σπιτικό ψωμί, άφθονα 
όσπρια, λαχανικά και φρέσκα 
φρούτα, κρέας μια φορά την εβδο-
μάδα, ψάρι δύο φορές την εβδομά-
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δα, μέτρια κατανάλωση κόκκινου 
κρασιού και ελαιόλαδο. Σήμερα οι 
αναπτυγμένες χώρες του κόσμου 
προωθούν διατροφικές οδηγίες 
που βασίζονται στην παραδοσιακή 
διατροφή των Κρητικών για την 
πρόληψη των χρόνιων νοσημάτων 
και την καλή υγεία των κατοίκων 
τους. 
 

 

Αντίθετα στην Κρήτη, οι νεότερες 
γενιές εγκαταλείπουν τον παραδο-
σιακό τρόπο διατροφής, που 

112 / 157 



θεωρείται ασπίδα για την υγεία του 
ανθρώπου, και υιοθετούν τα εισα-
γόμενα πρότυπα διατροφής «δυτι-
κού τύπου», με καθημερινή κατανά-
λωση κρέατος, αυγών, γαλακτοκο-
μικών, αλλαντικών, γλυκισμάτων, 
αναψυκτικών και πολλών άλλων 
βιομηχανοποιημένων προϊόντων. 
Το φαινόμενο παρατηρείται γενικό-
τερα σε όλο τον ελληνικό πληθυ-
σμό, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, 
και έχει οδηγήσει στην αύξηση των 
θανάτων σχετικά νέων ατόμων από 
έμφραγμα της καρδιάς, από εγκε-
φαλικά επεισόδια, καρκίνο και σακ-
χαρώδη διαβήτη, ενώ η συχνότητα 
της παχυσαρκίας και της υπέρτα-
σης στη χώρα μας είναι από τις 
υψηλότερες στον κόσμο. 

 

113 / 157 



 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
American Cancer Society, Cancer 
Facts and Figures 2002. 
 
Αμβρακικός, Φύση και πολιτισμός, 
Επτά ημέρες, Η Καθημερινή Κυρια-
κή 20 Ιανουαρίου 2002. 
 
Αρδίττης Η., Γκιργκινούδης Π., Για-
πιτζάκης Χ. κ.ά., Βιολογία Θετικής 

Κατεύθυνσης Β′ Λυκείου, Ο.Ε.Δ.Β. 
2001. 
 
Βιολογική επιστήμη - Μοριακή προ-

σέγγιση, Ευγενίδειο Ίδρυμα, Αθήνα 
1998. 
 
Γκαίτλιχ Μ., «Η κρίση της βιοποικι-
λότητας», Οικολογία και Επιστήμες 

114 / 159   



του Περιβάλλοντος, εκδόσεις ΔΙΠΕ, 
Αθήνα 1998. 
 
Δαρβίνος K., Ταξιδεύοντας με το 

Μπιγκλ, εκδόσεις Στοχαστής, 1998. 
 
Darwin C., The origin of species by 
means of natural selection, Penguin 
Books, 1985. 
 
Gore R., «The dawn of humans», 

National Geographic, Vol 191, No 2, 
1997, pp 72-97. 
 
Hopkin K., «Cancer», The Journal of 

NIH Research, Vol 8, No 6, 1996, pp 
37-41. 
 

Jones M. & Jones G., Biology, 
Cambridge University Presss, 1995. 
 

115 / 159   



Κολιάης Σ., Μικροβιολογία, Θεσσα-
λονίκη 1993. 
 
Lodish H., Baltimore D, Berk A et al 
Molecular Cell Biology, Scientific 
American Books, 1995. 
 
Μάνεσης Ε., Βασιλείου Τ., Ιωάννου 
Α., Κατάφος Α., Λουμάκος Μ., Ντου-
ντουνάκης Σ., Σαμαρά Χ. Έκθεση σε 
γεωργικά φάρμακα και απουσία με-
τρων προφύλαξης σε θερμοκήπια 
Τυμπακίου Κρήτης, Φυτοφάρμακα - 
Προβλήματα και Εναλλακτικές Λύ-
σεις. Γενική Γραμματεία Νέας Γε-
νιάς, Αθήνα 1990. 
 
Mader S., Introduction to Biology, 
WCB Publishers, 1994. 
 
Nature Insight, AIDS, Vol 410, 965 
(2001). 

116 / 159  



 
Περάκη Β., Μπαρώνα Φ., Μπουρ-
μπουχάκης Ι., Μπότσαρης Ι., Βιο-
λογία Γενικής Παιδείας Γ′ Ενιαίου 

Λυκείου, Ο.Ε.Δ.Β, Αθήνα 2001. 
 

Renaud S., H μεσογειακή διατροφή, 
εκδόσεις Τραυλός - Κωσταράκης, 
Αθήνα 1996. 
 
Raven P. & Johnson G., Understan-
ding Biology, WCB Publishers, 1995. 
 
Rogers D., Breathing mew life into 

ashma treatments, Biologist 
43/2/1996. 
 
Σιμιτζής Β., Μια ματιά στη Γη μας, 
Συνοπτικός οδηγός κρητικών απο-

λιθωμάτων, Εκδόσεις Κέντρο Περι-
βαλλοντικής Αγωγής και Ενημέρω-
σης «Φάλκονας», Ρέθυμνο 2000. 

117 / 159  



 
Simon E., «Antrax: A guide for bio-
logy teachers», The American Bio-

logy Teacher, Vol. 64, No 1, January 
2002. 
 
Scott J., «Renewed hope for vacci-

nes against AIDS», MRC Νews, 
Winter 1995, pp 36-40. 
 
Tattersal I., «Δεν ήμασταν οι μό-
νοι», Scientific American (ελληνική 
έκδοση), τόμος Β′, τεύχος 13, 2000, 
σελ 26-33. 
 
The BSE Enquiry, Commissioned 
Report of the committee for the 
Bovine Spongiform Encephalopathy 

in Great Britain between 1986-1996, 
UK, November 2000. 
«Υγεία και Ασθένειες», Επιστημονική 
βιβλιοθήκη ΛΑΪΦ, 1965. 

118 / 159  



Xατζηπέτρου - Κουρουνάκη Λ., Ανο-

σοβιολογία, Θεσσαλονίκη 1987. 
 

«Vaccines», Time magazine, Janua-
ry 21, 2002. 
 
Wellcome News Supplement, Unvei-
ling the Human Genome, 2001. 

 

119 / 159 



 

3 
κεφάλαιο 

Εξέλιξη 
 

 

3.2 Η σύγχρονη σύνθεση……….5 
3.2.1 Οι παράγοντες που 
διαμορφώνουν την εξελικτική 
πορεία………………………………..8 
 

3.3 Τι είναι η φυλογένεση και από 
πού αντλούμε σχετικά 
στοιχεία…………………………….19 
 

3.4 H εξέλιξη του ανθρώπου…..52 
3.4.1 Το γενεαλογικό μας 
δέντρο……………………………….53 
3.4.2 Η εμφάνιση των Θηλαστικών 
και των Πρωτευόντων…………….55 
3.4.3 Τα χαρακτηριστικά των 
Πρωτευόντων……………………….60 
3.4.4 Η εξέλιξη των Πρωτευό- 

120 



ντων…………………………………66 
3.4.5 Η εμφάνιση των Ανθρωπι- 
δών…………………………………..71 
3.4.6 Οι πρώτοι άνθρωποι………..77 
3.4.7 Η ποικιλομορφία στους 
ανθρώπινους πληθυσμούς………88 
 

Ένθετο – Διατροφή…………….100 
Βιβλιογραφία……………………114 

  

 

121 



 

Με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρ-
νησης τα διδακτικά βιβλία του Δη-
μοτικού, του Γυμνασίου και του Λυ-
κείου τυπώνονται από τον Οργανι-
σμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων 
και διανέμονται δωρεάν στα Δημό-
σια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να 
διατίθενται προς πώληση, όταν φέ-
ρουν βιβλιόσημο προς απόδειξη 
της γνησιότητάς τους. Κάθε αντί-
τυπο που διατίθεται προς πώληση 
και δε φέρει βιβλιόσημο θεωρείται 
κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκε-
ται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 7 του Νόμου 1129 της 15/21 
Μαρτίου 1946 (ΦΕΚ 1946, 108, Α′). 
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