
Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΠΘ 
(αριθμ. Πρωτοκ. 120643/Γ2 / 30-09-2009), 

εισάγεται (ή σωστότερα επανεισάγεται) 
στην εξεταζόμενη (άρα και διδασκόμενη) ύλη 

τμήμα του κεφαλαίου «ΕΞΕΛΙΞΗ» 
του βιβλίου Βιολογία Γεν. Παιδείας 

της Γ΄ Λυκείου.

ΕΞΕΛΙΞΗ
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ΕΞΕΛΙΞΗ
Η θεωρία της Εξέλιξης

δεν αποτελεί μόνο το θεμελιώδες 
συνεκτικό στοιχείο 

του συνόλου των βιολογικών επιστημών, 
αλλά και 

ένα μοναδικό εργαλείο σκέψης.
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Theodosius Dobzhansky, 
Geneticist,

(Θεοδόσιος Ντομπζάνσκυ)
(1900 – 1975)

“Nothing in biology 
makes sense 

except in the light 
of evolution.”

«Τίποτε δεν έχει 
νόημα στη

Βιολογία παρά μόνο 
υπό το φως της 

εξέλιξης».
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3. ΕΞΕΛΙΞΗ
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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1. Evolution. Η θεωρία ότι όλοι οι οργανισμοί 
προέρχονται από ένα κοινό πρόγονο.
2. Transformism. Η θεωρία ότι προκύπτουν 
αλλαγές εντός των πληθυσμών αλλά αυτοί δεν 
διαιρούνται ώστε να μην υπάρχουν εξαφανίσεις και 
τα υπάρχοντα είδη να μη χωρίζονται σε νέα.
3. Separate creation. Η θεωρία ότι τα είδη έχουν 
ξεχωριστή καταγωγή και δεν αλλάζουν ποτέ μετά 
την καταγωγή τους. 
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(a)Εξέλιξη (Evolution)
(b)Μεταμορφισμός (transformism) και 
(c)Ξεχωριστή δημιουργία (separate creation). 

Κάθε γραμμή
αναπαριστά
ένα είδος στο
χρόνο. 
Εάν η γραμμή
δεν διακόπτεται
τα είδη είναι
σταθερά, εάν
διακλαδίζεται τα
είδη αλλάζουν
μορφή. 

Τρεις διαφορετικές θεωρίες για την ιστορία της ζωής.
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Οι δύο μεγάλες γενικεύσεις 
της Βιολογίας είναι:

 η κυτταρική θεωρία, η οποία υποστηρίζει ότι 
όλα τα έμβια όντα αποτελούνται από κύτταρα 
και από προϊόντα κυττάρων και 

 η θεωρία της εξέλιξης, η οποία υποστηρίζει 
ότι όλα τα έμβια όντα είναι προϊόν εξέλιξης που 
υπέστησαν προγενέστεροι οργανισμοί.
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5 Βιολόγοι: 
oένας φυσιολόγος, 
oένας ηθολόγος, 

oένας εμβρυολόγος,
oένας μοριακός και 
oένας εξελικτικός, 

Πηγαίνουν μια βόλτα στην εξοχή και 
βλέπουν την εξής σκηνή: 
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Και αναρωτιούνται, γιατί πήδησε ο βάτραχος;



Από τους πρώτους που παραμέρισαν τους 
μύθους και προσπάθησαν να δώσουν μια

επιστημονική εξήγηση για τον κόσμο και τα 
φαινόμενά του, ήταν 

οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι,
πολλοί από τους οποίους προσέγγισαν την 

ιδέα της εξέλιξης ήδη από 
τον 6ο π.Χ. αιώνα. 

Η Ιστορία ξεκινά πριν 2.500 χρόνια 
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• Θαλής ο Μιλήσιος (620 – 546 π.Χ.): 
Προσπάθησε να βρει μια επιστημονική 
εξήγηση των φυσικών φαινομένων. 
Πίστευε ότι η ζωή προέρχεται από το 
νερό.

(6ος π.Χ. αιώνας)
Η Ιστορία ξεκινά πριν 2.500 χρόνια 

• Ηράκλειτος (535-475 π.Χ.):  
Υπήρξε από τους πρώτους φιλοσόφους 
που διακήρυξαν την αιώνια κίνηση και 
μεταβολή των όντων και την αέναη 
ανανέωση και εξέλιξή τους.
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• Αναξίμανδρος (611 - 547 π.Χ.) 
μαθητής του Θαλή: Προσπάθησε να 
εξηγήσει την προέλευση του 
σύμπαντος και της ζωής, 
παρακάμπτοντας τους μύθους. 
Θεωρείται ο πρόδρομος της θεωρίας 
της αυτόματης γένεσης. Πίστευε, 
(λανθασμένα), ότι όλες οι μορφές 
ζωής εμφανίζονται εκ νέου 
αβιογενετικά (από την άβια ύλη).

Η Ιστορία ξεκινά πριν 2.500 χρόνια 
(6ος π.Χ. αιώνας)
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• Ξενοφάνης (570 – 480 π.Χ.): Πίστευε 
ότι τα απολιθώματα είναι λείψανα 
οργανισμών, που έζησαν κάποτε στη Γη. 
Τα θαλάσσια απολιθώματα που βρέθηκαν 
στην ξηρά δείχνουν ότι η θάλασσα 
κάλυπτε παλαιότερα αυτή την ξηρά.

Η Ιστορία ξεκινά πριν 2.500 χρόνια 
(5ος π.Χ. αιώνας)
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Απολιθωμένα 
αποτυπώματα  
δεινοσαύρων



Τα Απολιθώματα 
ζητούν εξήγηση

14



Η Ιστορία ξεκινά πριν 2.500 χρόνια 
(5ος π.Χ. αιώνας)

• Εμπεδοκλής (495-435πΧ):  
Συνέλαβε την ιδέα της φυσικής 
επιλογής.
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Empedokles.jpeg�


• Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.): 
Κατέταξε ιεραρχικά τα έμβια όντα στη 
φυσική κλίμακα. Με σειρά κατάταξης:

άψυχη ύλη 
φυτά 

πρωτόγονα ζώα 
πτηνά και 
θηλαστικά. 

Στη μέση βρισκόταν ο άνθρωπος, 
μισός σώμα και μισός πνεύμα, 
και πάνω από αυτόν ο Θεός.

Η Ιστορία ξεκινά πριν 2.500 χρόνια 
(4ος π.Χ. αιώνας)
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Ο Αριστοτέλης όμως, 
όπως και ο μαθητής του 

ο Πλάτωνας, 
πίστευε στη 

σταθερότητα
των ειδών

και αυτή η αντίληψη της 
σταθερότητας των ειδών 

επικράτησε επί 2.000 χρόνια, 
μέχρι

τα τέλη του 18ου αιώνα
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Ο πρώτος που διατύπωσε την ιδέα της εξέλιξης, 
με επιστημονικούς όρους και 

υπέδειξε το μηχανισμό με τον οποίο αυτή συμβαίνει 
(φυσική επιλογή), 

ήταν ο Κάρολος Δαρβίνος. 

Charles Robert Darwin. 
1809-1882 μ.Χ.
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Η ζωή του Δαρβίνου

1809

Αποφοιτά 
από το 
Cambridge

1831 1836

Ταξίδι με το 
HMS Beagle

1858

Δημοσίευση 
όπου εισάγει 
την φυσική 
επιλογή

1859

Δημοσιεύει την 
«Καταγωγή των Ειδών»

1882

Δημοσιεύει άρθρα 
με ιδέες 
για την εξέλιξη 
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Το οικογενειακό δέντρο του Δαρβίνου
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Το οικογενειακό δέντρο του Δαρβίνου

Άλλα οκτώ 
παιδιά
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O Κάρολος 
Δαρβίνος

(Charles Robert 
Darwin) 

μαζί με την 
αδελφή του 
Catherine 

Ζωγραφισμένο 
το 1816 από 

την Ellen 
Sharples

(1760-1849)
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Αν και ως μαθητής ενδιαφερόταν 
ιδιαίτερα για τη μελέτη του 

φυσικού κόσμου, ολοκληρώνοντας 
τις σπουδές του στράφηκε αρχικά 

στην Ιατρική και μετά στη 
Θεολογία. 

Οι επιδόσεις του όμως και στους 
δύο αυτούς τομείς ήταν 

απογοητευτικές. 

Έτσι, όταν του προτάθηκε να μετάσχει ως άμισθος 
φυσιοδίφης σε μια υπερπόντια αποστολή για λογαριασμό 
του Βρετανικού Ναυτικού, είδε το ταξίδι αυτό ως μια 
ευκαιρία να ασχοληθεί με τη μελέτη του αγαπημένου 

του αντικειμένου.



Το ταξίδι με τη φρεγάτα «Beagle» (Ιχνηλάτης) 
ξεκίνησε το 1831 και διήρκεσε 5 χρόνια. 
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Η διαδρομή που ακολούθησε η 
φρεγάτα «Beagle».

Το ταξίδι με τη φρεγάτα «Beagle» (Ιχνηλάτης)
ξεκίνησε το 1831 και διήρκεσε 5 χρόνια.
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1840, πορτρέτο του Charles Darwin από τον George Richmond 
(Ένα χρόνο μετά το γάμο του) 26



Ο Κάρολος Δαρβίνος 
παντρεύτηκε την 

ξαδέλφη του 
Emma Wedgwood
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http://www.solarnavigator.net/animal_kingdom/humans/marriage.htm�


Ο  Κάρολος 
Δαρβίνος, 

το 1842 με τον 
μεγαλύτερο γιο του,
William Erasmus 

Darwin.
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Το 1851 ο Δαρβίνος 
καταρρακώνεται όταν 
πέθανε η κόρη του Annie. 
Χάνει την πίστη του στον 
Χριστιανισμό και σταματά 
να πηγαίνει στην εκκλησία.
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Το σπίτι που ο 
Δαρβίνος έζησε 
για 40 χρόνια 
στο Kent, 
το 1882 (πάνω)
και όπως είναι 
σήμερα (κάτω).
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Ακολουθώντας καθημερινά 
ο Δαρβίνος μια σταθερή 
διαδρομή προς το σπίτι 
του, η διαδρομή αυτή 
έγινε το μονοπάτι 
της περισυλλογής και 
των σκέψεών του.
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Κάποιοι στην αρχή 
δεν αποδέχονται τη 

θεωρία του Δαρβίνου 
και προσπαθούν να 
τον γελοιοποιήσουν



Οι Γελοιογραφίες είναι 
μια καλή προσπάθεια για 

να το πετύχουν!
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Σταματήστε να 
με ακολουθείτε! 

Είμαι 
δημιουργηστής.  
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Ένας από τους λόγους για τους οποίους άργησε να 
γίνει αποδεκτή η θεωρία της εξέλιξης των ειδών, 

που διατυπώθηκε από τον Κάρολο Δαρβίνο, 
ήταν ότι στο σύντομο χρονικό διάστημα της ζωής του 

ανθρώπου δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτές οι 
μεταβολές που υφίστανται τα είδη.
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Τελικά όμως ένας 
άνθρωπος και ένα βιβλίο, 
κατέληξαν να συμβολίζουν 

τη 
νέα βιολογία 
της εξέλιξης.

Ο Κάρολος Δαρβίνος, 
γεννηθείς το 1809, 
ήταν 50 ετών όταν 

δημοσίευσε το πιο διάσημο 
ίσως επιστημονικό έργο που 

γράφτηκε ποτέ. 
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Σελίδα από το 
σημειωματάριο με τα 
είδη του Δαρβίνου. 
Γράφτηκε κάπου 
ανάμεσα
στο 1837-38, 
οι σημειώσεις του 
περιγράφουν την 
ιδέα του για την 
«μετάλλαξη των 
ειδών».
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Το βιβλίο:  
«Η Καταγωγή των Ειδών»
Έκδοση 1859 
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Το βιβλίο του Δαρβίνου
«Προέλευση των ειδών διά της φυσικής επιλογής»
εξαντλήθηκε την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του 

και παραμένει ακόμη και σήμερα 
ένα από τα βιβλία που έχουν πραγματοποιήσει τις 

περισσότερες εκδόσεις παγκοσμίως.



Το άγαλμα του 
Δαρβίνου στο 
Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας στο 
Λονδίνο

41

Η αναγνώριση έρχεται 
μετά το θάνατό του!

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Charles_Darwin_statue_5661r.jpg�
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Ο λιτός τάφος του Δαρβίνου 
στο Αβαείο του Westminster 
στο Λονδίνο
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Νόμισμα του 2009 
για τα 200 χρόνια 
από τη γέννησή του

Βρετανικά νομίσματα με το Δαρβίνο

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/53/British_two_pound_coin_2009_Charles_Darwin.png�


Το 2009 
σηματοδοτεί, 

τόσο τα 200 χρόνια 
από τη γέννησή του, 

όσο και τα 150 
χρόνια από την 

πρώτη εμφάνιση του 
βιβλίου του 

«Η Καταγωγή των 
Ειδών».
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Η «Καταγωγή των Ειδών», αποτέλεσε 
ένα μοναδικό επιστημονικό επίτευγμα που 
επηρέασε την ιστορία του πολιτισμού μας. 



Η «θεωρία» της 
εξέλιξης, από την 
πρώτη μέρα της 
δημοσιοποίησής της, 
συντάραξε την 
ανθρωπότητα 
αλλάζοντας τις 
αντιλήψεις περί του 
αμετάβλητου των 
οργανισμών και της 
πρόσφατης δημιουργίας 
του κόσμου, 
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θεμελιώνοντας μια νέα κοσμοθεωρία περί 
προέλευσης, εξέλιξης και συνέχειας της ζωής. 



Η Δαρβινική «θεωρία» 
επέφερε ριζικές αλλαγές συνολικά στην 

επιστημονική σκέψη, επηρεάζοντας όχι μόνο τη 
Βιολογία -της οποίας αποτέλεσε την κύρια 
ενοποιητική της θεωρία- αλλά το σύνολο 

σχεδόν των Επιστημών και Τεχνών. 
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Η Δαρβινική «θεωρία» 
έδωσε απαντήσεις σε αιώνια ερωτήματα του 

ανθρώπου για την ζωή και τις σχέσεις του με 
το περιβάλλον, η εξελικτική λογική συνέβαλλε 
στην εκκοσμίκευση της επιστημονικής σκέψης 
και στον επ/κό εγγραμματισμό κάθε πολίτη. 



Η διδασκαλία της Βιολογίας στη Μ.Ε. 
με βάση την Εξέλιξη και

η εγκαθίδρυση της εξελικτικής σκέψης, 
είναι απαραίτητη, ώστε:

• Να δίνει τη σωστή διάσταση για την κατανόηση και 
την ερμηνεία των φαινομένων της ζωής. 
• Να προσφέρει στον μαθητή και αυριανό πολίτη ένα 
επιστημονικό εργαλείο για την ερμηνεία και την 
κατανόηση του κόσμου που τον περιβάλλει  
• Να τον κάνει να σέβεται τη ζωή και την οικολογική 
ισορροπία. 
• Να ενισχύσει τη δυνατότητα των αυριανών πολιτών 
να κρίνουν και να αποφασίζουν για ποικιλία θεμάτων 
που άπτονται της ζωής τους και της κοινωνίας μας. 
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Σήμερα 
η θεωρία της εξέλιξης 

είναι αποδεκτή σχεδόν από το σύνολο 
της επιστημονικής κοινότητας και 

αποτελεί τη θεωρία που έχει
επηρεάσει ίσως περισσότερο από 
κάθε άλλη σύγχρονη επιστημονική 

θεωρία 
το δυτικό πολιτισμό.
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Χωρίς αυτή τη θεωρία της εξέλιξης, για να 
χρησιμοποιήσουμε και τα λόγια 

του Θεοδόσιου Ντομπζάνσκυ, του μεγάλου αυτού 
εξελικτικού του 20ού αιώνα, 

δε θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε πώς ένα 
άθροισμα από χημικά συστατικά και κύτταρα, 

όπως ο άνθρωπος, έγινε ικανό: 

«να είναι ζωντανό, 
να αισθάνεται χαρά 

και πόνο, να 
ξεχωρίζει την 

ομορφιά από την 
ασχήμια και να 

διακρίνει το καλό από 
το κακό…».
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3.1.1 
Ταξινόμηση των οργανισμών και εξέλιξη

Η ταξινόμηση
των οργανισμών, 
είναι αναγκαία 

καθώς διευκολύνει 
τη μελέτη τους και 

αντανακλά τον 
τρόπο με τον οποίο 

αυτοί έχουν 
εξελιχθεί.
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Το είδος περιλαμβάνει το σύνολο των
διαφορετικών πληθυσμών ή, με άλλα λόγια,

το σύνολο όλων των οργανισμών που μπορούν
να αναπαραχθούν μεταξύ τους και να

αποκτήσουν γόνιμους απογόνους.

Το είδος 
αποτελεί τη θεμελιώδη μονάδα ταξινόμησης.
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Παράδειγμα: Άλογο – γάιδαρος
(διαφορετικά είδη)

Μουλάρι ή 
ημίονος 
(στείρο)
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Άλογο (64 χρω/τα) Γαϊδούρι (62)

Μουλάρι 
(63)

Άλογο

Άλογο

Γαϊδούρι

Γαϊδούρι

Απειροελάχιστη 
πιθανότητα να 

δώσει  
απογόνους 



Όλα τα σκυλιά ανήκουν στο ίδιο είδος (Canis familiaris). 
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Τα σκυλιά ανήκουν 
όλα στο ίδιο είδος 
(Canis familiaris). 
Ο σκύλος και ο 
λύκος είναι 
συγγενικά είδη και 
ανήκουν στο ίδιο 
γένος, 
όμως ο λύκος 
αποτελεί 
διαφορετικό είδος 
(Canis lupus).

Canis
familiaris

lupus
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Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί ότι ο ορισμός  του 
είδους που δόθηκε έχει και κάποιους περιορισμούς.

Ο βασικότερος από όλους
είναι το γεγονός ότι όλοι οι οργανισμοί δεν 

αναπαράγονται με την επαφή με άτομο διαφορετικού 
φύλου. 

Ας πάρουμε για παράδειγμα την αμοιβάδα, 
ένα μονοκύτταρο οργανισμό

που αναπαράγεται με κυτταρική διαίρεση (μονογονία). 
Πώς λοιπόν θα ορίσουμε το είδος,

αφού το κριτήριο της δυνατότητας αναπαραγωγής
με άλλο άτομο

(που ονομάζεται μειξιολογικό κριτήριο) 
δεν ισχύει???
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Στην περίπτωση που δεν μπορούμε να 
εφαρμόσουμε το μειξιολογικό  κριτήριο 

εφαρμόζουμε 
το τυπολογικό κριτήριο, 

δηλαδή το κριτήριο της ομοιότητας
μεταξύ των οργανισμών. 

Όταν δύο οργανισμοί
έχουν κοινά μορφολογικά και 
βιοχημικά χαρακτηριστικά, 

ομαδοποιούνται στο ίδιο είδος.
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Το τυπολογικό κριτήριο αποτελεί επινόηση του 
Σουηδού φυσιοδίφη Λινναίου.
Με βάση το κριτήριο αυτό  έχει ταξινομηθεί το σύνολο 
των διαφορετικών οργανισμών του πλανήτη και έχει 
γίνει δυνατή η συγκρότηση ευρύτερων ταξινομικών 
βαθμίδων πέρα από το είδος.
Έτσι:
 τα είδη που μοιάζουν μεταξύ τους περισσότερο από 
ό,τι άλλα συνιστούν ένα γένος, 
 τα γένη που μοιάζουν περισσότερο μεταξύ τους από 
ό,τι άλλα συνιστούν μια οικογένεια, 
 οι οικογένειες μια τάξη,
 οι τάξεις μια κλάση, 
 οι κλάσεις ένα φύλο.
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Βασίλειο:   Ζώα
Υποβασίλειο:    Μετάζωα
Κλάδος:    Ευμετάζωα
Βαθμίδα:     Αμφίπλευρα
Διαίρεση:   Δευτεροστόμια
Φύλο:    Χορδωτά
Υπόφυλο:   Σπονδυλωτά
Ομάδα:    Κρανιωτά
Διαίρεση:    Τετράποδα
Ομοταξία:  Πλακουντοφόρα θηλαστικά
Υφομοταξία:  Θηρία
Ανθυφομοταξία:  Ευθύρια
Τάξη:   Πρωτεύοντα 
Οικογένεια:  Ανθρωπίδες
Γένος:  Homo
Είδος:  H. sapiens
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Ο Πληθυσμός 
απαρτίζεται από άτομα του ίδιου είδους που 
κατοικούν στην ίδια περιοχή την ίδια χρονική 

περίοδο. 

Οι επιστήμονες κατατάσσουν τους οργανισμούς σε 
ομάδες, ανάλογα με το πόσο μοιάζουν μεταξύ τους.  

Με τη συλλογή, 
την κατάταξη και 
τη σύγκρισή

των οργανισμών μεταξύ τους, 
η μελέτη τους γίνεται πολύ πιο εύκολη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Η κατάταξη των παραπάνω οργανισμών εκτός από 
τη μορφή του πίνακα μπορεί να γίνει και

με μορφή φυλογενετικού δέντρου.
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Ταξινόμηση μορφής δέντρου

Είδος Γένος Οικογένεια Τάξη Κλάση

Το φυλογενετικό δέντρο ή δέντρο της ζωής, 
είναι ένα διάγραμμα που παρουσιάζει τις 

σχέσεις μεταξύ των οργανισμών.
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Κοινός 
πρόγονος των 
ειδών 1 και 2

Κοινός πρόγονος 
των ειδών 1, 2 
και 3
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Η αρχή της κοινής προέλευσης

Α

Β Γ Δ

Παρελθόν

Παρόν
Ε

1

2

3

Γεγονός ειδογένεσης

Γεγονός ειδογένεσης

Γεγονός ειδογένεσης
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Σήμερα για την κατασκευή ενός φυλογενετικού 
δέντρου χρησιμοποιούμε: 

αλληλουχίες γονιδίων ή
άλλων περιοχών του γενετικού υλικού 

(π.χ. μιτοχονδριακό DNA)
από διαφορετικούς οργανισμούς και 

τις συγκρίνουμε μεταξύ τους για να βρούμε περιοχές 
που θα αποκαλύψουν κοινή καταγωγή.  



Το φυλογενετικό δέντρο ορισμένων οργανισμών 
διαφορετικού είδους. 

Αρκεί μια ματιά, για να διαπιστωθεί ότι οι 
οργανισμοί που μοιράζονται κοινό πρόγονο είναι 
αρκετά συγγενικοί, ώστε να τοποθετούνται στην 

ίδια συστηματική βαθμίδα.

Ίδιο γένος
Ίδια οικογένεια

Ίδια τάξη
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Η γάτα και ο λύγκας έχουν κοινό πρόγονο, 
που έζησε πρόσφατα 

(φαίνεται από το σημείο τομής των κλάδων τους), 
συνεπώς είναι περισσότεροι συγγενικοί και πρέπει να 

τοποθετηθούν στο ίδιο γένος. 

Φυλογενετικό 
δέντρο
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Ο γορίλας και ο γίββωνας
έχουν ένα πιο μακρινό κοινό πρόγονο, 

οπότε τοποθετούνται στην ίδια οικογένεια.
Πηγαίνοντας πιο πίσω στο χρόνο βρίσκουμε ότι:

ο άνθρωπος, ο γορίλας και ο γίββωνας
έχουν έναν απώτερο κοινό πρόγονο, 
οπότε κατατάσσονται στην ίδια τάξη. 

Φυλογενετικό 
δέντρο
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Τέλος, ο κροκόδειλος
δε μοιάζει με τα άλλα ζώα και γι’ αυτό κατατάσσεται 

σε ξεχωριστή κλάση, (αυτήν των ερπετών). 
Βρέθηκε όμως ότι έχει ένα μακρινό κοινό πρόγονο με 

τα θηλαστικά, ο οποίος έζησε πριν από 240 
εκατομμύρια χρόνια, οπότε με όλα τα παραπάνω ζώα 

είναι στο ίδιο φύλο (αυτό των κορδωτών).

Φυλογενετικό 
δέντρο
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Γεωλογικός 
χρόνος
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Η εμφάνιση των διαφόρων μορφών ζωής 
στον πλανήτη μας
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Ταξινόμηση των ζωντανών οργανισμών με 
μορφή πίνακα 



Πρόγονος όλων των οργανισμών

Ταξινόμηση των ζωντανών οργανισμών με μορφή Φυλογενετικού δέντρου
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Ο Ernst Haeckel 
(1834 - 1919) ήταν 
Γερμανός βιολόγος 
(ζωολόγος και 
εξελικτικός) αλλά και 
εικονογράφος. 
Πρώτος εκλαΐκευσε 
τη θεωρία της 
εξέλιξης του 
Δαρβίνου και 
κατασκεύασε το 
δέντρο της ζωής
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Το δέντρο της 
ζωής από το έργο 
του Haeckel 
"General 
Morphology -
founded on the 
Descent Theory", 
όπου ο Haeckel 
αποτύπωσε την 
αρχή της ζωής και 
πρώτος πρότεινε 
ότι η γενεαλογία 
των ανθρώπων 
ήταν μεταξύ των 
μεγάλων πιθήκων.
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Υπάρχουν τόσα 
διαφορετικά 
δέντρα της 
ζωής, όσοι και οι 
μέθοδοι ανάλυσης 
και κατασκευής 
αυτών.
Παράδειγμα ενός 
φυλογενετικού 
δέντρου 
κατασκευασμένο 
από κομπιούτερ 
σύμφωνα με 
ανάλυση του 
cytochrome c.
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3.1.2 H θεωρία του Λαμάρκ

Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα η 
εξέλιξη έρχεται πάλι στο 
προσκήνιο. 
Ο Γάλλος ζωολόγος Ζαν-Μπατίστ 
Λαμάρκ (1744 - 1829), 
ο οποίος επινόησε τον όρο 
Βιολογία,
ήταν ο πρώτος που υποστήριξε με 
επιχειρήματα ότι τα είδη 
μεταβάλλονται και ότι η ζωή στον 
πλανήτη μας έχει προέλθει από 
απλούστερες μορφές που σταδιακά 
έγιναν πιο περίπλοκες.
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Ο Λαμάρκ ήταν 
επίσης ο πρώτος

που παρουσίασε στο 
βιβλίο του 

«Η φιλοσοφία της 
Ζωολογίας». 

το οποίο εκδόθηκε το 
1809,

μια ολοκληρωμένη 
θεωρία, για να 

εξηγήσει,
πώς τα φυτά και τα 
ζώα εξελίσσονται.

Jean-Baptiste Lamarck
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jean-baptiste_lamarck2.jpg�


Η απεικόνιση της 
καταγωγής των 
διαφορετικών ζώων 
από το βιβλίο του 
Lamark
"Zoological 
Philosophy“ 
του 1809, στο οποίο 
περιγράφει τη 
θεωρία του περί 
εξελίξεως, γνωστή 
ως Λαμαρκισμός.
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/77/Lamark's_depiction_of_the_origins_of_the_animals.gif�


Η άποψη του Λαμάρκ ήταν ότι η άβια ύλη
παράγει ατελείς μορφές ζωής, 

οι οποίες
εξελίσσονται σε συνθετότερες εξαιτίας

μιας έμφυτης τάσης των όντων για συνεχή 
πρόοδο. 
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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, η οποία στοχεύει στη βελτίωσή τους.
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Βασική ιδέα Λαμαρκισμού

Εσωτερική τάση

Περιβαλλοντικές αλλαγές

Νέες ανάγκες

Αχρηστία οργάνων

Εξαφάνιση δομών Δομές βελτιώνονται

Χρήση οργάνων

Κληρονομικότητα νέων 
χαρακτηριστικών

Γένεση νέων 
ειδών



Ο Λαμάρκ πίστευε επίσης ότι
οι αλλαγές στο περιβάλλον 

δημιουργούν νέες συνήθειες στα ζώα, 
με αποτέλεσμα αυτά να χρησιμοποιούν 

περισσότερο κάποια όργανά τους ή, αντίθετα, 
να μην τα χρησιμοποιούν καθόλου.
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Σύμφωνα με την 
αρχή της χρήσης και της αχρησίας,

τα όργανα ενός ζώου που βοηθούν στην προσαρμογή 
του στο περιβάλλον, χρησιμοποιούνται από αυτό 

περισσότερο, οπότε:
αναπτύσσονται και μεγαλώνουν, 

ενώ τα όργανα εκείνα που δε συμβάλλουν στην 
προσαρμογή του, περιπίπτουν σε αχρησία, οπότε: 

ατροφούν και εξαφανίζονται. 
Μ' αυτό τον τρόπο τα ζώα αποκτούν νέα 

χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της ζωής τους.
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O Λαμάρκ πίστευε ότι:
τα επίκτητα χαρακτηριστικά κληροδοτούνται στους 

απογόνους. 
Έτσι, με την πάροδο του χρόνου, συσσωρεύονται

πολλές αλλαγές οι οποίες οδηγούν στη δημιουργία ενός 
είδους που είναι διαφορετικό από το αρχικό.

Πολυάριθμα πειράματα μέχρι σήμερα έχουν αποτύχει 
να αποδείξουν ότι τα επίκτητα χαρακτηριστικά 

κληρονομούνται.
Η εξήγηση επομένως της εξέλιξης των ειδών με την 
κληρονόμηση των επίκτητων χαρακτηριστικών δεν 

είναι αποδεκτή.

92



93

Ακολουθεί το ppt 
που αντιστοιχεί 

στο κεφάλαιο της εξέλιξης 
(ΚΕΦ 3) 

και περιλαμβάνει τις σελίδες 
124-131

Του βιβλίου 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Γ΄ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
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Με την ευχή αυτό το 
ppt να βοηθήσει 
τους συναδέλφους 
στη διδασκαλία της 

εξέλιξης !

Επιμέλεια του ppt:
Μοσχοπούλου Νικολέττα

Πάλλα Παναγιώτα
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