
Πριν από πολλά, πολλά χρόνια, την εποχή που δεν υπήρχαν ακόµα άνθρωποι, η ζωντανή πλάση, που οι επιστήµονες 
την ονοµάζουν έµβιο κόσµο, είχε πολύ διαφορετική εικόνα από αυτήν που βλέπουµε σήµερα. Από τότε που ξεκίνησε 
η ζωή στη Γη, εδώ και εκατοµµύρια χρόνια, µικροσκοπικοί οργανισµοί, φυτά και ζώα βρίσκονται σε µια κατάσταση 
συνεχούς αλλαγής, µέσα από µια µακρά διαδικασία που ονοµάζεται Εξέλιξη των Ειδών ή απλά Εξέλιξη.



Παραλλαγές στα άγρια είδη

Ωστόσο, και τα είδη που ζουν ελεύθερα αλλάζουν. Στην άγρια φύση, µακριά από την ανθρώπινη παρέµβαση, 
φυτά βλασταίνουν και ζώα γεννιούνται, όλα µε µικρές µεταξύ τους διαφορές. Κάποιες από αυτές δεν έχουν  
ιδιαίτερη σηµασία, άλλες πάλι δεν βοηθούν και πολύ...

Λοιπόν, δύο κεφάλια 
δεν είναι πάντα 

καλύτερα από ένα.

Μεγάλο ράμφος για 
σύνθλιψη σκληρών σπόρων

Μικρό ράμφος για διατροφή 
με μαλακούς σπόρους

Ράμφος ικανό να συγκρατεί 
εργαλεία για σκάλισμα 
και αναζήτηση εντόμων

Μακρύ και αιχμηρό  
ράμφος για να σχίζουν 

τα λουλούδια 
του κάκτου

Ο Δαρβίνος πρόσεξε ότι στα Νησι
Γκαλάπαγκος οι σπίζες είχαν ράμφη

με διάφορα σχήματα και μεγέθη.  
Οι διαφορές αυτές τις βοηθούν να 

πιάνουν καλύτερα την αγαπημένη τους 
λιχουδιά. Κάθε ράμφος προορίζεται  
για διαφορετικά τσιμπολογήματα.

...υπάρχουν όµως και ορισµένες πολύ χρήσιµες.



Στην άγρια φύση, τα ζώα ανταγωνίζονται 
µεταξύ τους για τροφή και καταφύγιο – 

απαραίτητα αγαθά για την επιβίωση  
και την αναπαραγωγή τους. Στον αγώνα  

της ζωής µόνο οι καλύτερα προσαρµοσµένοι 
οργανισµοί, δηλαδή οι καταλληλότεροι,  

θα τα καταφέρουν.

«Υ πολογίζω ότι ο χειμώνας του  
1854-55 θανάτωσε στο κτήμα μου 
τα τέσσερα πέμπτα των πουλιών».

«Κάθε έμβιο ον πολλαπλασιάζεται 
από φυσικού του με τόσο υψηλούς 
ρυθμούς, που, αν δεν εμποδιζόταν 
από τα άλλα, η Γη σύντομα θα 
πλημμύριζε από τους απογόνους 

ενός και μόνο ζευγαριού».



«Όπως από τους βλαστούς ξεπετάγονται 
νέοι βλαστοί, που με τη σειρά τους, 
αν είναι ισχυροί, διακλαδίζονται και 

επισκιάζουν τα αδύναμα κλαδιά από όλες 
τις πλευρές, το ίδιο θεωρώ ότι συμβαίνειι 
με τις γενιές στο μεγάλο δέντρο της ζωής, 
που γεμίζει τον φλοιό της Γης με τα νεκρά 
και σπασμένα κλαδιά του, καλύπτονταςς 

την επιφάνειά της με τις αειθαλείς 
και θεσπέσιες διακλαδώσεις του».

Για να απεικονίσει την Εξέλιξη των ειδών, ο ∆αρβίνος 
ζωγράφισε ένα δέντρο. Επεκτείνοντας την ιδέα του  
οι επιστήµονες σήµερα µας δείχνουν ότι οι άνθρωποι,  
τα ζώα, τα φυτά, τα έντοµα, ακόµη και τα πιο  
µικροσκοπικά πλάσµατα, προήλθαν όλα  
από τους πρώτους έµβιους οργανισµούς  
που εµφανίστηκαν στη Γη.

Πώς ξεκίνησε λοιπόν η ζωή; Από πού προήλθε; Παρόλο που ο ∆αρβίνος δεν ήταν βέβαιος, η θεωρία του εξηγεί 
πώς εξελίχθηκε η ζωή, πάνω στον πλανήτη Γη, στο πλήθος των έµβιων οργανισµών που βλέπουµε σήµερα.

θηλαστικά

σπονδυλωτά

ζώα

Στην αρχή του κλάδου 
βρίσκεται ο κοινός πρόγονος

Στο τέλος του κλάδου
είναι το θυγατρικό είδος

ευκαριώτες

φυτά

αρχαίαβακτήρια
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ

μύκητες



τριχωτό μαμούθ

κρύο περιβάλλον

μαμούθ της στέπας

Γονέας που πεινάει
Τα μικρά ίσως αποθηκεύουν περισσότερο λίπος 

προκειμένου να επιβιώσουν σε αντίξοες συνθήκες

βακτήρια αρχαία

ζώα φυτά 
& μύκητες

5. Φυσική επιλογή
Ο ∆αρβίνος πίστευε ότι η Εξέλιξη µέσω της φυσικής επιλογής είναι µια συνεχής και οµαλή διαδικασία. Κάποιες φορές ωστόσο
µια καινούρια µετάλλαξη έχει τόσο ισχυρό αντίκτυπο, που οδηγεί σε ταχύτατη Εξέλιξη κάποιου είδους. Μεγάλης κλίµακας
περιβαλλοντικές αλλαγές, όπως η εποχή των παγετώνων, µπορούν επίσης να επιταχύνουν την πορεία της Εξέλιξης, επειδή τα
ζώα είναι αναγκασµένα να προσαρµοστούν γρήγορα στις δυσκολίες που θέτει το νέο περιβάλλον.

6. Επιγενετική
Επιστήµονες έχουν ανακαλύψει ότι ο τρόπος ζωής και οι συνήθειες µπορούν να επηρεάσουν τη συµπεριφορά των γονιδίων
χωρίς να αλλάξουν τον κώδικά τους. Τέτοιου είδους επιδράσεις µπορούν επίσης να µεταβιβαστούν στους απογόνους. Ένα
ζώο που πεινάει, για παράδειγµα, θα γεννήσει µικρά τα οποία θα αποθηκεύουν περισσότερο λίπος από την τροφή τους.
Προς το παρόν αγνοούµε τους ακριβείς µηχανισµούς της επιγενετικής· γνωρίζουµε όµως ότι η θεωρία του Ζαν Μπατίστ
Λαµάρκ, σύµφωνα µε την οποία µια νέα γενιά µπορεί να κληρονοµήσει από τους γονείς της αλλαγές που οφείλονται στον
τρόπο ζωής τους, δεν ήταν εντελώς λανθασµένη.

7. Ο φουντωτός θάµνος της ζωής
Θέλοντας να παρουσιάσει πιο κατανοητά την καταγωγή και τις σχέσεις µεταξύ
των διαφόρων ειδών, ο ∆αρβίνος ζωγράφισε ένα δέντρο. Ωστόσο, σύγχρονα
ευρήµατα δείχνουν ότι µερικές φορές το DNA µπορεί να µετακινείται µεταξύ
διαφορετικών κλάδων, από ένα είδος σε άλλο – για παράδειγµα από ιούς
που µεταφέρουν DNA. Για τον λόγο αυτό δεν είναι λίγοι οι επιστήµονες που
επιµένουν ότι το δέντρο της ζωής µοιάζει περισσότερο µε φουντωτό θάµνο.

8. Συγκριτική εµβρυολογία
Αρχικά, επιστήµονες όπως ο Ερνστ Χέκελ πίστευαν λανθασµένα ότι κάθε έµβρυο επαναλαµβάνει, καθώς µεγαλώνει, στάδια
της Εξέλιξης, καθώς και ότι τα έµβρυα όλων των ειδών, στα πολύ πρώιµα στάδια της ανάπτυξής τους, έχουν την ίδια όψη.
Η θεωρία αυτή έχει διαψευστεί. Η σύγχρονη επιστήµη µάς δείχνει ότι είδη που χαρακτηρίζονται από παρόµοια εµβρυϊκή
ανάπτυξη, έχουν στενή συγγένεια και πιθανόν µοιράζονται κάποιον κοινό πρόγονο.

η διάρκεια ζωής ενός ανθρώπου

Παρανοήσεις
Η Εξέλιξη εξηγεί πώς εµφανίστηκε η ζωή στη Γη
Όχι, αυτή είναι µία λανθασµένη πεποίθηση. Η θεωρία της Εξέλιξης  
δεν εξηγεί πώς προέκυψε η ζωή στη Γη. Η θεωρία του ∆αρβίνου εξηγεί 
ότι τα είδη αλλάζουν µε το πέρασµα του χρόνου, καθώς και ότι, µέσα 
από τη διαδικασία της φυσικής επιλογής, καινούρια είδη δηµιουργούνται 
από αυτά που υπάρχουν.

Η Εξέλιξη αποδεικνύει ότι εξελιχθήκαµε από τις µαϊµούδες
Όχι, οι άνθρωποι δεν εξελίχθηκαν από τις µαϊµούδες που ξέρουµε 
σήµερα. Όλα τα πρωτεύοντα θηλαστικά µοιραζόµαστε έναν κοινό 
πρόγονο ο οποίος έζησε περίπου 25 µε 30 εκατοµµύρια χρόνια πριν. 
Τόσο οι µαϊµούδες όσο και οι άνθρωποι εξελίχθηκαν από αυτό το 
πλάσµα µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, κι έτσι προέκυψαν  
τα διάφορα είδη που βλέπουµε σήµερα. Εποµένως, πιο σωστό είναι  
να σκεφτόµαστε ότι τα σύγχρονα πρωτεύοντα, όπως οι µαϊµούδες  
και οι µεγάλοι πίθηκοι, είναι ξαδέρφια µας· καταγόµαστε από  
τους γονείς µας, ενώ τα ξαδέρφια είναι απλώς συγγενείς µας.

Εξέλιξη σηµαίνει ότι ένα είδος ζώου γεννά ένα άλλο είδος 
ζώου
Όχι, ένα είδος ζώου δεν µπορεί να γεννήσει ένα ολότελα καινούριο 
είδος. ∆ηλαδή, µια γάτα δεν θα γεννήσει ποτέ έναν σκύλο. Αντίθετα, 
κάθε ζώο γεννιέται µε µικρές διαφορές από τα άλλα του είδους του  
και έτσι, ύστερα από πολλές γενιές, το είδος σιγά σιγά αλλάζει.

∆εν µπορούµε να δούµε πώς συµβαίνει η Εξέλιξη
∆εν ισχύει απόλυτα αυτό· απλά η Εξέλιξη είναι µια πολύ αργή 
διαδικασία, που κρατά χιλιάδες χρόνια. Στη διάρκεια της ζωής µας 
προλαβαίνουµε να δούµε µονάχα ένα ελάχιστο στιγµιότυπο από  
τη δηµιουργία νέων ειδών. Παρ’ όλα αυτά, στο εργαστήριο οι 
επιστήµονες έχουν καταφέρει να παρατηρήσουν βακτήρια, φυτά και 
µύγες (του γένους δροσόφιλα) να αλλάζουν και να µεταλλάσσονται.  
Στη φύση, πολλά έντοµα έχουν αναπτύξει αντοχή στα παρασιτοκτόνα· 
αλλαγές όπως αυτή µάς επιτρέπουν να παρατηρήσουµε την Εξέλιξη  
σε δράση.

Όχι

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
της

ΖΩΗΣ




