
ΜΕΡΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΜΑ ΠΟΤ ΞΕΜΕΙΝΑΝ 

ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Αυτά τα όργανα δεν ζχουν λόγο φπαρξθσ ςιμερα. Είχαν όμωσ ςτο παρελκόν 

1. Κοκκυγικοί ςπόνδυλοι 

3 ωσ 5 ατροφικοί ςπόνδυλοι μζςα ςε ζνα οςτό. Ουςιαςτικά είναι μια ςυμπιεςμζνθ 

άρκρωςθ που δεν κινείται. Πικανότατα χρθςίμευε για να κινεί τθν ουρά που είχαν οι 

πρόγονοί μασ. Περιςςότερα από 100 μωρά ζχουν γεννθκεί με ουρά μερικϊν εκατοςτϊν 

τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ. 

2. Αυχενικά πλευρά 

Ζνα επιπλζον ηευγάρι μικροςκοπικά πλευρά ςτο φψοσ του λαιμοφ, κλθρονομιά από 

κάποιο μακρινό ερπετοειδι προγονό μασ. Τα εμφανίηει το 1% των ανκρϊπων. Συχνά, 

προκαλοφν κυκλοφορικά και νευρολογικά προβλιματα. Δεν πρζπει να ςυγχζονται με το 

επιπλζον ηευγάρι πλευρϊν που ζχουν οι γυναίκεσ και οριςμζνοι άνδρεσ, το οποίο δεν 

εξυπθρετεί κάποιο ςκοπό, αλλά δεν προκαλεί προβλιματα. 

3. Μικρό δάχτυλο ποδιοφ 

Είναι ατροφικό και δε χρθςιμεφει ςτθν ιςορροπία ι τθ βάδιςθ. Πικανόν χρθςίμευε 

ςτουσ προγόνουσ μασ που ζπιαναν αντικείμενα με τα πόδια. 

4. Ελλάςων παλαμιαίοσ μυσ 

Στενόσ μυσ που εκφφεται από τον αγκϊνα και καταφφεται ςτον καρπό. Πικανότατα, 

χρθςίμευε ςτουσ προγόνουσ μασ όταν ςκαρφάλωναν ςε δζντρα. Τον εμφανίηει το 89% 

των ανκρϊπων. Σιμερα μπορεί να ςασ χρθςιμεφςει… ωσ πρϊτθ φλθ για χειρουργικι 

αποκατάςταςθ κάποιου άλλου μυόσ. 

5. Τποκλείδιοσ μυσ 

Φφεται από το πρϊτο πλευρό και καταφφεται ςτθν κλείδα. Πικανό να χρθςίμευε ςτουσ 

προγόνουσ μασ που περπατοφςαν ςτα 4. Οριςμζνοι άνκρωποι ζχουν ζναν, άλλοι 2 κι 

άλλοι κανζναν. 

6. Μακρόσ Πελματικόσ Μυσ 

Θεωρθτικά κλείνει το πζλμα, πράγμα χριςιμο για τουσ προγόνουσ μασ που ζπιαναν 

πράγματα με τα πόδια. Η καταςκευι του ποδιοφ μασ ςιμερα δεν επιτρζπει κάτι τζτοιο. 

7. Πυραμοειδήσ μυσ 

Μικροςκοπικόσ μυσ που φζρει 80% των ανκρϊπων και φφεται ςτο θβικό οςτό. Δεν 

επιτελεί καμιά λειτουργία. Εικάηεται ότι είναι κλθρονομιά μαρςιποφόρου προγόνου μασ. 

8. κωληκοειδήσ απόφυςη 

Μζροσ του παχζωσ εντζρου που δεν ζχει λειτουργικό ρόλο. Πικανό να βοθκοφςε ςτθν 

πζψθ τουσ προγόνουσ μασ που κατανάλωναν μεγάλεσ ποςότθτεσ κυτταρίνθσ. Σιμερα δε 

λειτουργεί, ακόμα κι αν ακολουκιςετε τθ δίαιτα ενόσ γορίλα ;) 

9. Τνιορρινικό όργανο του Jacobson 

Κοιλότθτεσ ςτισ δφο πλευρζσ τθσ μφτθσ με αιςκθτιρεσ ανίχνευςθσ φερορμόνθσ. Είναι 

μικροςκοπικοί, ανενεργοί και δεν ςυνδζονται καν με τον εγκζφαλο. Χρθςίμευαν ςτουσ 



προγόνουσ μασ όταν αναηθτοφςαν ταίρι. Ο άνκρωποσ διακζτει μικρι ικανότθτα να 

εντοπίηει φερορμόνεσ με τθν όςφρθςθ. 

10. Σρίτο βλζφαρο 

Βρίςκεται δίπλα ςτθ βρφςθ του κάκε ματιοφ. Πικανόν ςτο παρελκόν να κινείτο και να 

κακάριηε το μάτι από ςκόνθ. Σιμερα, απλά παράγει άχρθςτεσ τςίμπλεσ. 

11. Φρονιμίτεσ 

4 επιπλζον γομφίοι που παρουςιάηει το 65% των ανκρϊπων και προκαλοφν 

προβλιματα, κακϊσ δε χωράνε ςτισ ςιαγόνεσ. Οι πρόγονοί μασ είχαν μεγαλφτερεσ 

ςιαγόνεσ. Γενικά, τα ςθμερινά κθλαςτικά ζχουν μικρότερεσ ςιαγόνεσ, λιγότερα και 

μικρότερα δόντια από τουσ προγόνουσ τουσ. 

12. Μεγάλοι κυνόδοντεσ 

1 ςτουσ 10 ανκρϊπουσ ζχει υπερμεγζκεισ κυνόδοντεσ που κα ταίριαηαν καλφτερα ςε 

ςαρκοφάγο ηϊο. Συνικωσ, οι γονείσ φροντίηουν να τουσ τροχίςουν ςε μικρι θλικία. 

13. Εξόγκωμα του Δαρβίνου 

Πτυχι ςτο πάνω μζροσ του αυτιοφ που εμφανίηει το 10% των ανκρϊπων. Απομεινάρι 

ςυνδζςμου που επζτρεπε τθ ςτροφι ι το δίπλωμα του αυτιοφ. 

14. Μφεσ του εξωτερικοφ αυτιοφ 

Πικανότατα, ςτο παρελκόν ζςτρεφαν το αυτί προσ τθν κατεφκυνςθ του ιχου. Σιμερα 

είναι ατροφικοί & μποροφν απλά -ςε κάποιουσ ανκρϊπουσ- να κινοφν ελαφρά τα αυτιά. 

15. Σριχοφυΐα του ςώματοσ 

Αν ιταν πυκνότερθ κα μποροφςε να προςφζρει προςταςία από το κρφο και τα 

μικρόβια. Αλλά ςιμερα δε χρθςιμεφει ςε κάτι. Πικανότατα ιταν πολφ χριςιμθ ςτουσ 

προγόνουσ μασ. Εξαίρεςθ αποτελεί θ τριχοφυΐα του προςϊπου. 

16. Σριχοανορθωτικοί μφεσ 

Αναςθκϊνουν τισ τρίχεσ. Αυτό χρθςιμεφει ςε πολλά ηϊα για να παγιδεφουν ζνα ςτρϊμα 

αζρα γφρω τουσ ωσ κερμομονωτικό υλικό ι για να φαίνονται μεγαλφτερα και 

απειλθτικά αν χρειαςτεί (όπωσ οι γάτεσ). Σιμερα, απλά μασ ανατριχιάηουν. 

  


