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“Τίποτα δεν έχει νόημα στη Βιολογία, παρά μόνο 
υπό το φως της Εξέλιξης».

Theodosius

Dobzhansky

(1900-1975)

Γενετιστής και εξελικτικός βιολόγος
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Παραδείγματα:

▪Κίνηση σώματος χωρίς άσκηση δύναμης πάνω 
του (Νόμος της Αδράνειας – Φυσική)

▪Εξέλιξη των ειδών – στο σύντομο χρονικό 
διάστημα ζωής του ανθρώπου δεν γίνονται 
αντιληπτές οι μεταβολές στα είδη (Θεωρία της 
Εξέλιξης – Βιολογία)
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▪Πρώτη διατύπωση της ιδέας 
της Εξέλιξης με επιστημονικούς 
όρους

▪Μηχανισμός που συμβαίνει η 
Εξέλιξη: ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

▪Σήμερα αποδεκτή από το 
σύνολο της επιστημονικής 
κοινότητας



▪ Κυτταρική Θεωρία:

Όλα τα έμβια όντα αποτελούνται από 
κύτταρα και από προϊόντα κυττάρων.

(& Κάθε κύτταρο προέρχεται από διαίρεση 
προϋπάρχοντος κυττάρου.)

▪ Θεωρία της Εξέλιξης: Όλα τα έμβια όντα είναι 
προϊόν εξέλιξης που υπέστησαν 
προγενέστεροι οργανισμοί.



▪Κατάταξη των οργανισμών σε ομάδες (εντελώς 
όμοια όντα: Μονοζυγωτικά δίδυμα και 
Μικροοργανισμοί του ίδιου κλώνου)

▪Μελέτη των οργανισμών αδύνατη χωρίς τη 
συλλογή, κατάταξη και σύγκρισή τους.

▪Ταξινόμηση των οργανισμών → Αντανάκλαση 
του τρόπου εξέλιξής τους



▪ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Σύνολο ατόμων (του 
ίδιου είδους) που 
μπορούν να 
αναπαραχθούν επειδή 
βρίσκονται στην ίδια 
γεωγραφική περιοχή (?-
Βλ. κεφ. 2)

▪ Πολλαπλή χρησιμότητα 
ορισμού – Όχι αυστηρά 
όρια 

Οπότε... 

▪ ΕΙΔΟΣ

Περιλαμβάνει το σύνολο 
των οργανισμών (άρα και 
το σύνολο των 
διαφορετικών 
πληθυσμών) που μπορούν 
να αναπαραχθούν μεταξύ 
τους και να αποκτήσουν 
γόνιμους απογόνους 
[μειξιολογικό κριτήριο]

▪ Είδος  →

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ



▪Βασικός περιορισμός στον ορισμό του είδους:

Δεν αναπαράγονται όλοι οι οργανισμοί με την 
(σεξουαλική) επαφή με άτομο διαφορετικού 
φύλου π.χ. Αμοιβάδα →Μονογονία (απλή 
διχοτόμηση)

▪Άρα: Όταν δύο οργανισμοί έχουν κοινά 
μορφολογικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά, 
ανήκουν στο ίδιο ΕΙΔΟΣ. 

[τυπολογικό κριτήριο]



▪ Σουηδός φυσιοδίφης, 
βοτανολόγος, ζωολόγος, 
φυσικός κλπ.

▪ Ταξινόμηση του συνόλου 
των διαφορετικών 
οργανισμών του πλανήτη 
με βάση το τυπολογικό 
κριτήριο→ Συγκρότηση 
ευρύτερων ταξινομικών 
βαθμίδων. 
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▪Συμπέρασμα εξελικτικής 
έρευνας:

Άνθρωπος, Γορίλλας και 
Γίββωνας έχουν έναν 
ανώτερο κοινό πρόγονο →
Όλοι ανήκουν στην ίδια 
τάξη των Πρωτευόντων.

▪ Ο άνθρωπος και ο χιμπαντζής 
παρουσιάζουν διαφορές από 0-
2,66% σε μη κωδικές, μη 
επαναλαμβανόμενες περιοχές 
του γονιδιώματός τους.



▪Υπήρχαν θεωρίες που 
ανέπτυξαν οι αρχαίοι Έλληνες 
φιλόσοφοι από τον 6ο π.Χ. 
αιώνα

▪Το γεγονός όμως ότι στην 
επιστημονική σκέψη της 
Δύσης δέσποζαν οι απόψεις 
του Πλάτωνα και του 
Αριστοτέλη, που πίστευαν στη 
σταθερότητα των ειδών, 
έκανε την ιδέα της εξέλιξης να 
ξεχαστεί.



▪Το 18ο αιώνα ο Γάλλος ζωολόγος Ζαν-Μπατίστ 
Λαμάρκ, 

επινόησε τον όρο Βιολογία.

▪Υποστήριξε με επιχειρήματα ότι τα είδη 
μεταβάλλονται και ότι η ζωή στον πλανήτη μας 
έχει προέλθει από απλούστερες μορφές που 
σταδιακά έγιναν πιο περίπλοκες.

▪Κατά τη διάρκεια μεγάλων χρονικών περιόδων 
οι πρωτόγονοι οργανισμοί μετατρέπονται 
σταδιακά, κατά μήκος μιας «νοητής φυσικής 
κλίμακας», σε πιο εξελιγμένους, με τη βοήθεια 
μιας εσωτερικής δύναμης, με στόχο τη 
βελτίωση τους. 



Αρχή της χρήσης και της αχρησίας

• Οι αλλαγές στο περιβάλλον δημιουργούν νέες 
συνήθειες στα ζώα, με αποτέλεσμα αυτά να 
χρησιμοποιούν περισσότερο κάποια όργανα τους ή να 
μην τα χρησιμοποιούν καθόλου.

• Τα όργανα που χρησιμοποιούνται αναπτύσσονται και 
μεγαλώνουν, ενώ τα όργανα που δε συμβάλλουν στην 
προσαρμογή, ατροφούν και εξαφανίζονται.

• Στη συνέχεια, τα επίκτητα χαρακτηριστικά 
κληροδοτούνται στους απογόνους, και με την πάροδο 
του χρόνου οδηγούν στη δημιουργία νέου 
είδους.Παράδειγμα: καμηλοπαρδάλεις   

▪Πολυάριθμα πειράματα έχουν αποτύχει να αποδείξουν 
την κληρονόμηση επίκτητων χαρακτήρων με 
αποτέλεσμα αυτή η θεωρία να μην είναι αποδεκτή.



▪Κάρολος Δαρβίνος

▪ “Beagle” διήρκησε 5 χρόνια (1831)

▪Έκανε συλλογή ζώων, φυτών και 
απολιθωμάτων

▪Πραγματοποίησε γεωλογικές, κλιματολογικές 
και ανθρωπολογικές παρατηρήσεις (Αμαζόνιο, 
Αργεντινή, Άνδεις, νησιά Γκαλαπάγκος)

▪Θεωρία: τα είδη μεταβάλλονται (1839)

▪Δημοσίευση (1858) του βιβλίου «Προέλευση 
των ειδών δια της φυσικής επιλογής»





1. Μεταξύ των οργανισμών ενός πληθυσμού διεξάγεται 
ένας αγώνας επιβίωσης (διατηρείται σταθερό το 
μέγεθος ενός πληθυσμού)

2. Οι οργανισμοί που έχουν κληρονομήσει 
χαρακτηριστικά που τους βοηθούν να 
προσαρμόζονται καλύτερα στο περιβάλλον τους, 
επιβιώνουν περισσότερο και αφήνουν μεγαλύτερο 
αριθμό απογόνων.

3. Τα ευνοϊκά χαρακτηριστικά μεταβιβάζονται στην 
επόμενη γενιά με μεγαλύτερη συχνότητα. Με την 
πάροδο του χρόνου, η συσσώρευση ευνοϊκών 
χαρακτηριστικών σε έναν πληθυσμό μπορεί να 
οδηγήσει στην εμφάνιση ενός νέου είδους.



« Η διαδικασία με την 
οποία οι οργανισμοί που 
είναι περισσότερο 
προσαρμοσμένοι στο 
περιβάλλον τους 
επιβιώνουν και 
αναπαράγονται 
περισσότερο από τους 
λιγότερο 
προσαρμοσμένους.»



Κάθε είδος 
έχει 
προσαρμοστεί 
στις 
ιδιαίτερες 
συνθήκες 
κάθε νησιού.



«Ο άνθρωπος επιλέγει τα καταλληλότερα ζώα/φυτά ή 
αυτά που έχουν οικονομικό ενδιαφέρον, προκειμένου 
να παράγει απογόνους με επιθυμητά χαρακτηριστικά.»



Παράδειγμα: Πεταλούδα Biston
betularia (Αγγλία & Σκωτία)

▪Δύο παραλλαγές ως προς το 
χρώμα – ανοιχτόχρωμες με 
σκούρες κηλίδες και μαύρες

▪Πριν από τη Βιομηχανική 
Επανάσταση πολυπληθέστερες 
ήταν οι ανοιχτόχρωμες 
πεταλούδες, ενώ μετά 
επικράτησαν οι μαύρες 
πεταλούδες.



▪Βιομηχανισμός μελανισμός – βιομηχανική ρύπανση

▪Πριν από τη Βιομηχανική Επανάσταση οι κορμοί των 
δέντρων είχαν το φυσικό ανοιχτό χρώμα τους. 

▪Οι ανοιχτόχρωμες πεταλούδες που αναπαύονταν επάνω 
τους διακρίνονταν δυσκολότερα από τους θηρευτές 
τους (εντομοφάγα πτηνά).

→ Μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης και μεταβίβασης 
του χαρακτηριστικού τους στις επόμενες γενιές

▪Όταν μαύρισαν οι κορμοί των δέντρων, λόγω της 
ρύπανσης, η δράση της φυσικής επιλογής 
αντιστράφηκε.

→ Επιβίωναν καλύτερα οι μαύρες πεταλούδες και 
μεταβίβαζαν με μεγαλύτερη συχνότητα το χρωματισμό 
τους στις επόμενες γενιές 





▪Ο Λαμάρκ εξήγησε την εμφάνιση ψηλού 
λαιμού στις καμηλοπαρδάλεις με βάση την 
αρχή της χρήσης και της αχρησίας και την 
αρχή της κληρονομικής μεταβίβασης των 
επίκτητων χαρακτηριστικών.

▪Ο Δαρβίνος εξήγησε την εμφάνιση ψηλού 
λαιμού στις καμηλοπαρδάλεις  με βάση την 
φυσική επιλογή.





▪Γρηγόριος Μέντελ (1822 – 1884) –
κληρονομικότητα

▪Κατανόηση μεταλλάξεων 
(μεταβολές του γενετικού υλικού)

▪Γενετική Πληθυσμών: οι μεταβολές 
των συχνοτήτων των γονιδίων 
στους πληθυσμούς

▪Με τα νέα δεδομένα έγινε 
επαναδιατύπωση της θεωρίας του 
Δαρβίνου για την εξέλιξη, τη 
συνθετική θεωρία.



1. Ποικιλομορφία των κληρονομικών 
χαρακτηριστικών

✓Γονιδιακές μεταλλάξεις: οφείλεται σε 
λάθη κατά την αντιγραφή του DNA είτε 
σε φυσικούς ή χημικούς παράγοντες που 
αλλοιώνουν τη δομή του.

✓Δημιουργούνται νέα χαρακτηριστικά 
στα οποία δρα η φυσική επιλογή.

✓Μπορεί να βοηθούν στην επιβίωση, άλλα 
όμως μπορεί να μην ωφελούν τον φορέα 
τους.



2. Φυσική επιλογή

✓Καθορίζει την τύχη των γονιδίων στις 
επόμενες γενιές

✓Τα γονίδια που βοηθούν στην καλύτερη 
προσαρμογή των ατόμων (ευνοϊκά για την 
επιβίωση και την αναπαραγωγή των ατόμων), 
αυξάνονται σε συχνότητα στον πληθυσμό και 
τέλος επικρατούν. 



3. Γενετική απομόνωση

✓Όταν απομονώνονται γενετικά οι πληθυσμοί του ιδίου 
είδους, τότε ακολουθούν διαφορετική εξελικτική 
πορεία που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός νέου 
είδους.

✓Γεωγραφική απομόνωση λόγω κάποιου γεωγραφικού 
φραγμού (π.χ. δημιουργία νησιών, σχηματισμός 
λιμνών, εμφάνιση βουνών, αλλαγές στις κλιματικές 
αλλαγές)

✓Οι ομάδες αναπτύσσονται ξεχωριστά και δεν είναι 
δυνατή η διασταύρωση των μελών τους –
αναπαραγωγική απομόνωση (μη ανταλλαγή 
γενετικού υλικού).

✓Με την πάροδο του χρόνου εμφανίζονται αλλαγές στο 
γενετικό τους υλικό και σταδιακά οδηγεί σε 
διαφοροποιήσεις → νέο είδος





Η αναπαραγωγική απομόνωση μπορεί να οφείλεται σε:

➢γεωγραφικό εμπόδιο ή σε μεγάλες αποστάσεις

➢διαφορετική ανατομία των γεννητικών οργάνων

➢διαφορετική αναπαραγωγική εποχή

➢διαφορετικό χώρο κατοικίας

➢μηχανισμούς που δεν επιτρέπουν τη 

βιωσιμότητα των απογόνων (διαφορετικό

αριθμό χρωματοσωμάτων στους γαμέτες)







a) Δύο πληθυσμοί ενός είδους απομονώνονται, ώστε η 
αναπαραγωγή μεταξύ τους να είναι αδύνατη.

b) Μεταλλάξεις και φυσική επιλογή κάνουν τους δύο 
πληθυσμούς γενετικά διαφορετικούς

c) Δημιουργούνται δύο είδη, εκεί που πριν υπήρχε μόνο 
ένα - ειδογένεση





Φυλογένεση: η εξελικτική ιστορία ενός είδους ή μιας ομάδας 
οργανισμών (περιλαμβάνει μια σειρά από διαδοχικές 
διχοτομήσεις, όπου από ένα πατρικό είδος δημιουργούνται δύο 
θυγατρικά)

Φυλογενετικό δέντρο: απεικονίζει τα στάδια από τα οποία 
έχουν περάσει οι ενήλικες μορφές των ειδών που παρουσιάζει.

- Οι πληροφορίες προέρχονται από: τα απολιθώματα, οι 
συγκριτικές ανατομικές και εμβρυολογικές μελέτες, τη 
Βιοχημεία και την Μοριακή Βιολογία

- Οι πληροφορίες συνδυάζονται μεταξύ τους από επιστήμονες 
για την κατασκευή των φυλογενετικών δέντρων όπου 
δείχνουν τις εξελικτικές σχέσεις ανάμεσα σε είδη που 
μελετώνται.





▪Παλαιοντολογία είναι η μελέτη 
απολιθωμάτων (υπολείμματα 
π.χ. δόντια, εξωσκελετός, οστά, 
οργανισμών που έζησαν στο 
μακρινό παρελθόν).

▪Οι οργανικές ουσίες 
αντικαταστάθηκαν από 
ανόργανες (δημιουργία 
«λίθων»)

▪Όταν κάποια ζώα (π.χ. έντομα) 
παγιδεύτηκαν σε ρητίνη μπορεί 
να μελετηθεί η φυσιολογία, η 
συμπεριφορά και η οικολογία 
τους.



▪Τα απολιθώματα υποστηρίζουν την ιδέα ότι η ζωή έχει 
εξελιχθεί κατά τη διάρκεια μεγάλων χρονικών 
περιόδων από απλές σε πιο περίπλοκες μορφές.

▪Τα πετρώματα και τα απολιθώματα χρονολογούνται 
με τη μέθοδο της ραδιοχρονολόγησης.

▪Συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά ενός απολιθώματος 
με άλλα, αλλά και με σύγχρονους οργανισμούς, 
μπορούμε να εκτιμήσουμε την εξελικτική πορεία ενός 
είδους.



✓σχήμα οστών λεκάνης, αποτυπώματα πελμάτων, μήκος 
άνω και κάτω άκρων → βάδιση σε 2 ή σε 4 άκρα

✓αυξημένη κρανιακή κοιλότητα ή ύπαρξη εργαλείων → 
νοημοσύνη

✓οδοντοστοιχία, ίχνη φωτιάς → διατροφικές συνήθειες

✓χρονολόγηση απολιθωμάτων, εξέταση κόκκων γύρης 
και οστών → κλίμα



▪η ανακάλυψη τους είναι 
τυχαία διαδικασία

▪δεν απολιθώθηκαν όλοι 
οι οργανισμοί (δεν είχαν 
σκληρά μέρη)

▪πολλά απολιθώματα 
μπορεί να 
καταστραφήκαν από 
σεισμούς και 
ηφαιστειακές εκρήξεις.



▪Ομόλογα όργανα: όργανα τα οποία έχουν την ίδια 
φυλογενετική προέλευση, όμοια κατασκευή αλλά 
διαφορετική λειτουργία π.χ. άνω άκρα σπονδυλωτών 
(φτερό, πτερύγιο, πόδι)

▪Ανάλογα όργανα: όργανα με παρόμοια λειτουργία αλλά 
διαφορετική φυλογενετική προέλευση και κατασκευή 
π.χ. φτερά στις πτέρυγες των πουλιών, δέρμα στις 
νυχτερίδες, υμένας στις πεταλούδες

Ομόλογα άνω άκρα των σπονδυλωτών





▪Τα έμβρυα των 
σπονδυλωτών στα αρχικά 
τους στάδια έχουν 
εκπληκτικές ομοιότητες 
π.χ. εμβρυακές σχισμές 
(προήλθαν από έναν κοινό 
υδρόβιο οργανισμό), ουρά



▪Σε μοριακό επίπεδο όλοι οι οργανισμοί έχουν ομοιότητες 
(νουκλεινικά οξέα και πρωτεΐνες) – ο γενετικός κώδικας 
είναι παγκόσμιος

→ όλοι οι οργανισμοί έχουν κοινή προέλευση

▪Η εξέλιξη ενός πληθυσμού είναι συνέπεια αλλαγών που 
γίνονται στο γενετικό τους υλικό:

- Συγκρίνοντας διαφορές στις αλληλουχίες των 
νουκλεοτιδίων τους (DNA) μελετάται η εξελικτική 
συγγένεια των ειδών.

- Σύγκριση πρωτεϊνών που έχουν παρόμοια λειτουργία σε 
διαφορετικά είδη οργανισμών 





▪Κάρολος Δαρβίνος «Η 
καταγωγή του 
ανθρώπου»

▪Υποστήριζε ότι ο 
άνθρωπος και ο 
πίθηκος έχουν κοινό 
πρόγονο

▪Τα απολιθώματα και η 
Μοριακή Βιολογία 
υποστηρίζουν το 
γεγονός ότι και ο 
άνθρωπος είναι 
προϊόν εξέλιξης.







▪Τα θηλαστικά εξελίχθηκαν 
πριν από 240 εκατομμύρια 
χρόνια από τα Ερπετά – κατά 
το Μεσοζωικό Αιώνα. 

▪Τρεις κατηγορίες θηλαστικών:

✓Μονοτρήματα (γεννούν αυγά 
π.χ. πλατύπους)

✓Μαρσιποφόρα (π.χ. 
καγκουρό)

✓Πλακουντοφόρα (διαθέτουν 
πλακούντα)
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▪Εξαφάνιση 
δεινοσαύρων πριν από 
65 εκατομμύρια χρόνια

▪Εμφάνιση νέων 
φυτικών ειδών

▪Εξάπλωση θηλαστικών 
– Καινοζωικός Αιώνας

▪Εξέλιξη στα 
Πρωτεύοντα

▪Τα πρώτα Πρωτεύοντα 
εξελίχθηκαν από τα 
μικρά Πλακουντοφόρα
θηλαστικά τα οποία 
ζούσαν σε δέντρα και 
τρέφονταν με έντομα.



✓Δάχτυλα κατάλληλα για 
λαβές (αντιτακτό δάχτυλο)

✓Μακριά και ευκίνητα άκρα

✓Στερεοσκοπική όραση 
(τρισδιάστατη, υπολογισμός 
απόστασης)

✓Έγχρωμη όραση 

✓Αναπτυγμένος εγκέφαλος 
(αισθήσεις, νοητικές 
λειτουργίες)

✓Προστασία των μικρών για 
μεγάλο χρονικό διάστημα

✓Όρθια στάση του ανθρώπου 
(εδαφόβιο είδος) 





▪Εμφανίστηκαν οι Προπίθηκοι στη Γη πριν από 50 
εκατομμύρια χρόνια και εξαπλώθηκαν στην Ευρώπη, Β. 
Αμερική και Ασία.

▪Έχουν τα βασικά χαρακτηριστικά της τάξης τους και τα 
περισσότερα ήταν νυχτόβια.

▪Παραδείγματα Προπιθήκων σήμερα: λεμούριοι, τάρσιοι



▪Ομάδα Προπίθηκων
εξελίχθηκε στα 
Ανθρωποειδή, πριν από 
38 εκατομμύρια χρόνια 
στην Αφρική και στην 
Ασία.

▪Το μέγεθος τους είναι 
μεγαλύτερο και τα 
περισσότερα ήταν 
ημερόβια

▪Παραδείγματα: 
γίββωνας, 
ουρακοτάγκος, 
χιμπατζής, γορίλας, 
άνθρωπος

https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ54uRsbPTAhXoDZoKHZAwBUQQjRwIBw&url=https://whyevolutionistrue.wordpress.com/2015/11/02/wrongheaded-anthropologist-claims-that-humans-arent-apes/&psig=AFQjCNFZASXwC3hy_h586g0d5iBv7KNSPw&ust=1492789667691469




▪Αιγυπτιοπίθηκος – το 
παλαιότερο γνωστό 
Ανθρωποειδές (πριν από 
35 εκατομμύρια χρόνια)

▪Είχε το μέγεθος της γάτας 
και ήταν δενδρόβιο

▪Μέσα από διαδοχικές 
μορφές εξελίχθηκε στο 
Δρυοπίθηκο, από το οποίο 
προήλθαν ο γορίλας, ο 
χιμπατζής και ο άνθρωπος.

▪Ο Δρυοπίθηκος ήταν κατά 
βάση δενδρόβιο, όμως ίσως 
να περνούσε και ένα μέρος 
της ζωής του στο έδαφος.



▪Αυστραλοπίθηκος (Α. Αφρική) – βρέθηκε κρανίο 
ηλικίας 2,8 με 3,8 εκ. χρόνων.

▪Ανήκει στην οικογένεια Ανρθωπίδες

▪«Λούσυ» – απολίθωμα στην Αιθιοπία 1974, θηλυκός 
Αυστραλοπίθηκος που έζησε πριν από 3 εκατ. χρόνια







▪Αποτυπώματα Αυστραλοπιθήκων που 
βημάτισε στις στάχτες ηφαιστείου, απέδειξαν 
την όρθια στάση και τη δίποδη βάδιση.

▪Ανθρώπινο πέλμα με ευθυγραμμισμένα 
δάχτυλα ευνοώντας τη στήριξη του βάρους 
του σώματος.

▪Ο εγκέφαλος τους ήταν μικρότερος από τον 
άνθρωπο αλλά μεγαλύτερος από αυτόν των 
πιθήκων.

▪Ήταν παμφάγοι (οδοντοφυΐα και οστά

ζώων που βρέθηκαν κοντά στα 

απολιθώματα) 



▪Εξελίχθηκαν από τους Αυστραλοπίθηκους πριν 
από 2 εκατ. χρόνια

▪Homo habilis

▪Homo erectus

▪Homo sapiens neanderthalensis

▪Homo sapiens sapiens







▪Έζησε στην Αφρική για 
500.000 χρόνια και μετά 
εξαφανίστηκε

▪Όρθια στάση

▪Δόντια που έμοιαζαν 
περισσότερο με αυτά του 
ανθρώπου

▪Μεγαλύτερο εγκέφαλο 

▪Έφτιαχνε και 
χρησιμοποιούσε πολλά 
πέτρινα εργαλεία 

▪Είχε μεγάλη επιδεξιότητα  



▪Εμφανίστηκε στην Αφρική πριν από 
1,6 εκατ. χρόνια και μετανάστευσε 
στην Ασία και στην Ευρώπη.

▪Ακόμη μεγαλύτερος εγκέφαλος 

▪Ζούσε σε ομάδες

▪Κατοικούσε σε σπηλιές ή σε ξύλινα 
καταλύματα

▪Χρησιμοποίησε τη φωτιά 

▪Πιθανόν να είχε την ικανότητα 
ομιλίας

▪Εξαφανίστηκε με την εμφάνιση του 
Homo sapiens
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▪Υποείδος του Homo sapiens

▪Εμφανίστηκε πριν από 
130.000χρόνια και έζησε μέχρι 
πριν από 35.000 χρόνια

▪Αύξηση του όγκου του 
εγκεφάλου

▪Πιο δυνατός σωματικά από τον 
σύγχρονο άνθρωπο 

▪Προτεταμένο μέτωπο, 
τονισμένα υπερόφρυα τόξα και 
δόντια μεγαλύτερα του 
σύγχρονου ανθρώπου



▪Ζούσε ομαδικά σε 
σπηλιές ή καλύβες 

▪Χρησιμοποιούσε 
εργαλεία 

▪Έκανε χρήση της 
φωτιάς 

▪Ντυνόταν με προβιές

▪Τέχνη

▪Έθαβε τους νεκρούς 
του με φαγητό, άνθη 
και όπλα – πίστευε στη 
μεταθανάτια ζωή

▪Πιθανόν να εξοντώθηκε 
από τον σύγχρονο 
άνθρωπο



▪Εμφανίστηκε πριν από 34.000 
χρόνια

▪Ξεκίνησε από την Αφρική, 
πέρασε από τη Μ. Ανατολή και 
εξαπλώθηκε στην Ευρώπη

▪Πιθανόν να ζούσε παράλληλα 
με πληθυσμούς του 
Νεάντερταλ και να 
διασταυρώνονταν μαζί του για 
χιλιάδες χρόνια (οι Νεάντερταλ
αφομοιώθηκαν γενετικά από 
τον σύγχρονο άνθρωπο)



▪Είχαν καλή κοινωνική οργάνωση 

▪Πλήρη ικανότητα ομιλίας 

▪Τρέφονταν με το κρέας των ζώων που κυνηγούσαν 

▪Ζωγράφιζαν τους τοίχους των σπηλαίων

▪Εγκαθίστανται μόνιμα σε περιοχές πριν από 10.000 
χρόνια

▪Πρώτες πόλεις πριν από 3.000 χρόνια – Νεολιθικός 
πολιτισμός 



Παράδειγμα: Δρεπανοκυτταρική 
αναιμία

oΟφείλεται σε ένα παθολογικό 
γονίδιο βS το οποίο συνθέτει 
τροποποιημένη τη β αλυσίδα της 
αιμοσφαιρίνης Α – αιμοσφαιρίνη 
S

oΤα ερυθρά αιμοσφαίρια αλλάζουν 
σχήμα – δρεπανοειδές

oΟι ομοζυγώτες πεθαίνουν σε 
μικρή ηλικία, ενώ οι ετεροζυγώτες
δεν παρουσιάζουν συμπτώματα 
ασθένειας (παράγουν μικρό 
αριθμό δρεπανοκυττάρων)







▪Οι ετεροζυγώτες είναι πιο ανθεκτικοί στην ελονοσία 
(μαλάρια, πλασμίδιο) από τους φυσιολογικούς 
ομοζυγώτες.



▪Φυσική επιλογή

▪Μηχανισμοί της 
εξέλιξης 
(προσαρμοστικοί 
μηχανισμοί)

▪Μεταλλάξεις



(α) Ο λόγος του μήκους των άκρων προς το 
μέγεθος του σώματος μεταβάλλεται ανάλογα με 
τη θερμοκρασία

- Τα άκρα είναι μικρότερα στις βόρειες περιοχές 
και μεγαλύτερα στις τροπικές

(β) Διαφορές στο χρώμα του δέρματος σχετίζεται 
με το βαθμό έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία

- προστατευτικός μηχανισμός (αποφυγή 
καρκίνου του δέρματος): παραγωγή μελανίνης







Η εξέλιξη και οι μαρτυρίες της

Αν 
παρατηρήσουμε 
προσεκτικά τον 
κόσμο που μας 
περιβάλλει, θα 
ανακαλύψουμε 
πολύ μεγάλη 
ποικιλομορφία
οργανισμών. 



Ταυτόχρονα όμως θα 
ανακαλύψουμε ότι οι 
οργανισμοί εμφανίζουν και 
πολλές ομοιότητες. 
Για παράδειγμα, 
όλοι οι οργανισμοί 
αποτελούνται από κύτταρα, 
όλοι έχουν ανάγκη από νερό, 
όλα τα θηλαστικά έχουν 
τρίχες κ.ο.κ.
Είναι φυσικό να 
αναρωτηθούμε 
➢ πώς εμφανίστηκαν όλες 
αυτές οι μορφές ζωής στη Γη, 
➢ πού οφείλονται αυτές οι 
ομοιότητες και 
➢ πώς προέκυψαν αυτές οι 
διαφορές.



Οι επιστήμονες σήμερα 
υποστηρίζουν πως όλη αυτή 
η ποικιλότητα οφείλεται 
στην εξέλιξη. 
Θεωρούν δηλαδή ότι όλες 
αυτές οι μορφές ζωής 
κατάγονται από κάποιες 
άλλες που υπήρχαν πριν από 
πολλά χρόνια και σταδιακά 
αντικαταστάθηκαν από νέες. 
Η εξέλιξη είναι τελικά μια 
συνεχής διαδικασία, που 
ξεκίνησε από τότε που 
εμφανίστηκε ζωή επάνω 
στον πλανήτη μας και 
συντελείται ακόμα και 
σήμερα.



Η θεωρία της εξέλιξης 
θεμελιώθηκε από τον 
Κάρολο Δαρβίνο (Charles 

Darwin) τον 19ο αιώνα.
Ο Δαρβίνος παρατήρησε 
ότι εκτός από την 
ποικιλομορφία μεταξύ των 
διαφορετικών ειδών 
συναντάμε και 
ποικιλομορφία μεταξύ των 
ατόμων ενός είδους.
Για παράδειγμα, στο 
ανθρώπινο είδος 
συναντάμε άτομα κοντά ή 
ψηλά, 
με ανοιχτό ή σκούρο χρώμα 
μαλλιών, 
παχιά ή αδύνατα κ.ά. 



Τα περισσότερα από αυτά τα 
χαρακτηριστικά οφείλονται σε 
γονίδια και προσδίδουν στα  
άτομα που τα φέρουν κάποια 
πλεονεκτήματα
ή μειονεκτήματα 

τα οποία αφορούν την  επιβίωσή 
τους στο περιβάλλον όπου ζουν.

Έτσι, μια στενή και μεγάλη μύτη 
μπορεί να διευκολύνει την 
επιβίωση σε ένα  ψυχρό κλίμα σε 
σχέση με μια 
κοντή και φαρδιά μύτη, γιατί ο 
αέρας
που εισπνέεται θερμαίνεται, κατά 

τη δίοδό του από τη μεγάλη μύτη, 
μέχρι να φτάσει στους πνεύμονες.



Ομοίως, ένα παχύ ζώο 
μπορεί να αντεπεξέλθει 
καλύτερα σε ψυχρές
συνθήκες λόγω του λίπους 
που έχει στο σώμα του, 
αλλά το χαρακτηριστικό 
αυτό μπορεί να είναι 
μειονέκτημα σε ένα θερμό
κλίμα. 

Συνεπώς, ένα 
χαρακτηριστικό από μόνο 
του συνήθως δεν μπορεί να 
θεωρηθεί αποκλειστικά 
θετικό ή αρνητικό για την 
επιβίωση ενός οργανισμού, 
αλλά πάντα σε σχέση με το 
περιβάλλον στο οποίο ζει.



Σε έναν πληθυσμό, κάποια άτομα 
είναι καλύτερα προσαρμοσμένα 
στο συγκεκριμένο περιβάλλον. 
Αυτά έχουν περισσότερες 
πιθανότητες να επιβιώσουν, 
αλλά και να δώσουν και τους 
περισσότερους απογόνους. 
Οι απόγονοί τους θα τους 
μοιάζουν, άρα θα πολλαπλασια-
στούν τα άτομα με τα «ευνοϊκά» 
χαρακτηριστικά μέσα στον 
πληθυσμό. 
Ταυτόχρονα, θα μειώνονται τα 
άτομα που δεν φέρουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά, αφού δεν θα 
είναι τόσο καλά προσαρμοσμένα 
στο συγκεκριμένο περιβάλλον.



Με το πέρασμα του χρόνου ο πληθυσμός θα αποτελείται, όλο 
και περισσότερο, κυρίως από άτομα που θα φέρουν τα 
«ευνοϊκά» χαρακτηριστικά. 

Αυτή η διαδικασία της επιβίωσης του καλύτερα 
προσαρμοσμένου οργανισμού ονομάζεται Φυσική Επιλογή.



Χάρη στη διαδικασία της 
Φυσικής Επιλογής κάθε 
πληθυσμός διαφοροποιείται 
όλο και περισσότερο. 
Η διαφοροποίηση αυτή 
μπορεί να οδηγήσει υπό 
ορισμένες συνθήκες μέχρι 
και στη δημιουργία νέων 
ειδών. 
Η ίδια διαδικασία μπορεί, 
βέβαια, να οδηγήσει άλλα 
είδη σε εξαφάνιση



Για να δράσει η Φυσική Επιλογή, 
πρέπει να υπάρχει 
ποικιλομορφία, δηλαδή 
γενετική ποικιλότητα, στην 
οποία συμβάλλουν και οι 
μεταλλάξεις. 

Οι περισσότερες μεταλλάξεις 
είναι βλαβερές για τα άτομα 
που τις φέρουν. 

Υπάρχουν όμως και κάποιες που 
μπορεί να είναι και ευνοϊκές για 
την επιβίωση των ατόμων στο 
συγκεκριμένο περιβάλλον.



Τα άτομα που φέρουν τις 
ευνοϊκές μεταλλάξεις θα 
λειτουργούν καλύτερα στις 
συνθήκες του συγκεκριμένου 
περιβάλλοντος και, φυσικά, 
θα επιβιώνουν ευκολότερα. 
Συνεπώς, θα μπορούν να 
παράγουν και περισσότερους 
απογόνους, οπότε θα 
μεταβιβάζουν σε αυτούς και 
τα «ευνοϊκά» γονίδια. 
Με το πέρασμα πάρα πολλών 
χρόνων τα άτομα που θα 
διαθέτουν τα ευνοϊκά 
χαρακτηριστικά θα γίνονται 
όλο και περισσότερα στον 
πληθυσμό.




