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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. 
 
Η Προϊστοριολογία προχωρεί πέρα από την αρχαιολογική ανάλυση, 

πίσω από τα κατάλοιπα, τα προϊόντα δηλαδή της πολιτιστικής δράσης και 

επειδή υποχρεώνεται να διεισδύσει σε µια γεωλογική εποχή προγενέστερη 

από την τωρινή, την ονοµαζόµενη γεωλογικά Πλειστόκαινη, είναι 

υποχρεωµένη να ζητήσει τη βοήθεια των φυσικών επιστηµών και κυρίως της 

γεωλογίας. Πρέπει να υπολογίζει ιδιαίτερα δύο παράγοντες, που στα 

κατοπινά χρόνια ή είναι δεδοµένοι ή δεν έχουν τόση σηµασία: το Περιβάλλον 

και το Χρόνο.  Γιατί όσο προχωρεί κανείς βαθύτερα στην προϊστορία, τόσο 

δυσκολότερα ελέγχεται ο παράγων χρόνος, και τόσο περισσότερο µεγαλώνει 

ο ρόλος του περιβάλλοντος και η δύναµη της επίδρασής του στον άνθρωπο. 

Οι µεγάλες κλιµατικές και οικολογικές µεταβολές της πλειστόκαινης εποχής, 

όπως εναλλαγή παγετώνων και θερµών ή υγρών µεσοδιαστηµάτων, 

ξηρασίες, ανεβοκατέβασµα της θαλάσσιας στάθµης, αλλαγές στην πανίδα και 

τη χλωρίδα, δεν άφησαν βέβαια ανεπηρέαστο τον άνθρωπο ως βιολογικό και 

κοινωνικό ον και την ιστορική πορεία του.   

∆εν θα µπορούσε κανείς να εµβαθύνει στη φύση του ανθρώπου αν δεν 

προσπαθούσε να βρει την «αρχή» της καταγωγής του και να εξετάσει τη 

µακριά και πολυδαίδαλη πορεία της εξέλιξης του στα πρώτα και τα κατοπινά 

της στάδια. Φυσικά, στο σύντοµο αυτό σηµείωµα δεν θα αναφερθούµε στα 

επιµέρους προβλήµατα της ανθρώπινης καταγωγής και εξέλιξης, αλλά θα 

ξεκινήσουµε µε δυο θεµελιώδεις θέσεις της θεωρίας της εξέλιξης: 

Πρώτο, ότι ο άνθρωπος είναι ένα ζώο, φτιαγµένο όπως τα άλλα ζώα, 

κάτι που ακόµη και οι προεξελικτικοί βιολόγοι αναγνώρισαν, και ο ∆αρβίνος µε 

µεγάλη δυσκολία διατύπωσε, αλλά ξεχωριστό σαν είδος, όπως εµείς οι ίδιοι 

θέλουµε να πιστεύουµε, εξαιτίας της ψηλότερης και διαφορετικής ανάπτυξης 

της ευφυΐας του. Την κατάταξη του ανθρώπινου είδους (Homo sapiens) στο 

ζωικό κόσµο έκανε το 18ο αιώνα ένας αντιεξελικτικός φυσιοδίφης, ο Σουηδός 

Κάρολος Λινναίος. Αυτός ταξινόµησε τον άνθρωπο στην τάξη των 

Πρωτευόντων (Primates) των Θηλαστικών (Mammalia) µαζί µε τους 

πιθήκους. Η γενική αυτή ταξινόµηση είναι ακόµη αποδεκτή από τους 

βιολόγους. Η γενετική ανάλυση, οι µέθοδοι της οποία αναπτύχθηκαν µόλις τις 

τελευταίες δεκαετίες, έρχεται να δικαιώσει τον Κάρολο Λινναίο και να 



Σπυρίδων Β. Παυλίδης, Καθηγητής Γεωλογίας Α.Π.Θ. 
 

 2

επιβεβαιώσει τη δική του κατάταξη ανθρώπου και χιµπατζή στην ίδια 

οικογένεια. 

∆εύτερο, ότι ο άνθρωπος, όπως όλοι οι σύγχρονοι οργανισµοί, 

εξελίχτηκε από άλλα προϋπάρχοντα όντα και υπόκειται στις ίδιες βιολογικές 

αλλαγές, όπως όλα τα άλλα ζωικά είδη. Άλλωστε αυτό δείχνουν πολλά 

ανθρώπινα απολιθώµατα. Αυτό είναι τόσο σίγουρο, όσο µπορεί να είναι ένα 

επιστηµονικό συµπέρασµα. 

 

Τεταρτογενές, η γεωλογική εποχή του ανθρώπου 

 

Το Τεταρτογενές είναι η νεότερη χρονικά περίοδος της ιστορίας της 

Γης, που άρχισε σταδιακά πριν από 2  µε 1,8 εκατοµµύρια χρόνια και 

συνεχίζεται µέχρι σήµερα.  Ξεκίνησε δηλαδή µόλις «χθες» σε σύγκριση µε το 

µέγεθος του γεωλογικού χρόνου, όπως τουλάχιστον το γνωρίσαµε έστω και 

σε σύντοµη περιγραφή στις προηγούµενες σελίδες. Ονοµαζόταν και 

Ανθρωπογενές µέχρι πρόσφατα, γιατί µέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστηµα της 

ιστορίας της Γης, βρέθηκαν παλαιοντολογικές και αρχαιολογικές αποδείξεις 

για  το ξεκίνηµα του ανθρώπου ως ζωικού είδους και για τη βιολογική και 

νοηµατική-πολιτισµική του εξέλιξη.  ∆ιακρίνεται στην Πλειστόκαινη περίοδο, 
που είναι η µεγαλύτερη χρονικά περίοδος του και στην Ολόκαινη εποχή, που 

είναι τα τελευταία 10 χιλιάδες χρόνια της ιστορίας της Γης και της ανθρώπινης 

προϊστορίας και ιστορίας.  Το Τεταρτογενές παρουσιάζει µια ιδιαιτερότητα 

στην κλιµατική του κατάσταση µε τις διαδοχικές εναλλαγές θερµών και 

ψυχρών περιόδων, γνωστές ως παγετώδεις και µεσοπαγετώδεις περίοδοι.  

Όπως είναι γενικά παραδεκτό κατά τη διάρκεια του Τεταρτογενούς 

σηµειώθηκαν έξι τουλάχιστον µεγάλες παγετώδεις περίοδοι. Από την ανάλυση 

δειγµάτων ιζηµάτων από γεωτρήσεις στους ωκεανούς φαίνεται ότι οι 

διακυµάνσεις των θερµοκρασιών του θαλασσινού νερού ήταν περισσότερες 

και ορισµένοι επιστήµονες µιλούν για δεκαεπτά κύκλους παγετώνων. Από 

αυτούς οι τέσσερις κύριες και καλά µελετηµένες εποχές παγετώνων, είναι 

γνωστές στον ευρωπαϊκό χώρο από την παλιότερη προς τη νεότερη µε τις 

ονοµασίες Γκίνζιο, Μινδέλιο, Ρίσσιο και Βούρµιο (Günz, Mindel, Riss, Würm).  

Πρωτόγνωρα ονόµατα για τον µη ειδικό που προκύπτουν, κατά πάγια 

επιστηµονική συνήθεια, από τις ονοµασίες των περιοχών, όπου για πρώτη 
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φορά µελετήθηκαν γεωλογικοί σχηµατισµοί των αντίστοιχων περιόδων. Κατά 

την διάρκεια των κρύων περιόδων υπολογίζεται ότι οι µέσες ετήσιες 

θερµοκρασίες στη στεριά ήταν µικρότερες από τις σηµερινές µέχρι και 10ο C. 

Ενδιάµεσα στις παγετώδεις περιόδους παρεµβάλλονται οι αντίστοιχες 

µεσοπαγετώδεις περίοδοι.  Οι παγετώδεις περίοδοι ήταν πάντα µεγάλες σε 

διάρκεια, ενώ οι µεσοπαγετώδεις, όπως η σηµερινή που ζούµε, ήταν πολύ 

συντοµότερες, δεν ξεπερνούσαν συνήθως τις 10.000 χρόνια. Ούτε όµως οι 

παγετώδεις εποχές ήταν απόλυτα παγετώδεις, µήτε οι µεσοπαγετώδεις. Για 

µεγάλα και ακανόνιστα χρονικά διαστήµατα οι διακυµάνσεις της θερµοκρασίας 

ήταν σηµαντικές, οι κλιµατικές αλλαγές επίσης σχετικά µεγάλες και µπορούµε 

να µιλάµε για θερµά χρονικά διαστήµατα µέσα στις παγετώδεις περιόδους και 

το αντίστροφο. 

Το τελευταίο θερµό µεσοδιάστηµα, δηλαδή µεταξύ δύο παγετωδών 

περιόδων, έληξε πριν από 70.000.  Η τελευταία Παγετώδης Περίοδος (Würm, 

70.000-30.000), ακολουθεί ένα βραχύτατο θερµό Μεσοστάδιο (µεταξύ 28.000-

26.000) και έπεται το νεότερο χρονικά τµήµα της, το Όψιµο Würm, (26.000-

10.000 περίπου), αν και η αρχή της τήξης των πάγων ξεκίνησε ουσιαστικά 

πριν από 18.000, κορυφώθηκε γύρω στα 12.500 χρόνια και ολοκληρώθηκε 

στα 7.000 πριν από σήµερα. Από τότε µέχρι σήµερα έχουµε γενικά µια 

αύξηση της θερµοκρασίας και άνοδο της στάθµης της θάλασσας, αν και δεν 

έλειψαν και µικρές ψυχρές εποχές, όπως στο τέλος της εποχής του Χαλκού 

και στο δεύτερο µισό του 17ου αιώνα µε τους πολύ δριµείς χειµώνες και την 

επέκταση των παγετώνων.  Κατά τους 20ο και 21ο αιώνες φαίνεται ότι το 

λιώσιµο των πάγων συνεχίζεται µε µια µικρή σχετικά επιτάχυνση.  

 

 Σήµερα 

 

IV. Σύγχρονη Μεσοπαγετώδης περίοδος 

 

 

10.000 χρόνια 

4η Παγετώδης ή Würm  

    144.000 

ΙΙΙ Μεσοπαγετώδης ή Riss- Würm  

    183.000 
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3η Παγετώδης ή Riss  

     306.000 

II Μεσοπαγετώδης ή Mindel-Riss  

     429.000 

2η Παγετώδης ή Mindel  

      478.000 

Ι Μεσοπαγετώδης ή Günz-Mindel  

      543.000 

1η Παγετώδης ή Günz  

      592.000 χρόνια 

 

Οι κυριότερες γεωλογικές ενδείξεις και αποδείξεις για την ύπαρξη 

παγετώνων του παρελθόντος είναι οι µοραίνες, δηλαδή αποθέσεις κροκαλών 

και χαλικιών, που αναπτύσσονται στο µέτωπο και τα πλευρά του παγετώνα, 

εξαιτίας της κίνησης και της διαβρωτικής του δράσης του. ∆ευτερεύουσες, 

ιζηµατογενείς αποθέσεις λεπτής αργίλου (λάσπης) είναι οι τιλίτες. Επίσης το 

χαρακτηριστικό σχήµα U των κοιλάδων που διαµορφώθηκε από την επίδραση 

της κίνησης του παγετώνα και οι χαρακτηριστικές αυλακώσεις της κίνησης του 

πάγου στα πετρώµατα της βάσης του, είναι µερικά ακόµη γεωλογικά εργαλεία 

αναγνώρισης της ύπαρξης και της κίνησης ενός παγετώνα, δηλαδή ενός 

ποταµού πάγου. Οι παγετώνες δεν είναι στατικές ποσότητες «αιώνιου χιονιού 

και πάγων», που κάποτε δηµιουργήθηκαν και παραµένουν σήµερα σαν 

καλύµµατα βουνών, όπως ίσως οι περισσότεροι πιστεύουν. Αντίθετα είναι 

συνεχώς ανανεωνόµενοι και διαρκώς µετακινούµενοι. Αυξοµειώνονται 

εποχιακά, αλλά κυρίως ακολουθώντας τις µικρές και µεγαλύτερες 

ατµοσφαιρικές και κλιµατικές αλλαγές. Κινούνται από τα ψηλότερα στα 

χαµηλότερα, λόγω της βαρύτητας και επειδή το βάρος τους λιώνει τα 

κατώτερά τους στρώµατα, δηµιουργώντας έτσι ένα άριστο λιπαντικό κίνησης. 

Σήµερα µόνο το 1/10 περίπου της επιφάνειας της Γης καλύπτεται µε 

πάγο, αλλά κατά τη διάρκεια των µεγαλύτερων παγετωνικών περιόδων της 

πλειστόκαινης εποχής υπολογίζεται ότι αυτή η αναλογία έφτανε περίπου το 

30%, δηλαδή τριπλάσια σε σχέση µε τη σηµερινή επιφάνεια κάλυψης.  Το 

ευρωπαϊκό κάλυµµα πάγου µε τη συνέχειά του πέρα από τα Ουράλια, για 
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παράδειγµα, κάλυπτε 10.000.000 τετραγωνικά χιλιόµετρα περίπου κατά την 

τελευταία παγετώδη περίοδο. 

Οι εναλλαγές των παγετωδών και µεσοπαγετωδών περιόδων 

προκαλούσαν µια σταδιακή κάθοδο και άνοδο της στάθµης της θάλασσας, 

που είχε αντίκτυπο στη δράση των θαλάσσιων ρευµάτων και στη 

µορφογενετική εξέλιξη της χέρσου. Εξαιτίας της κατακράτησης µεγάλων 

ποσοτήτων νερού από τους πάγους, κατά τη διάρκεια των παγετωδών 

περιόδων η στάθµη των ωκεανών χαµήλωνε σηµαντικά, µέχρι και 100 µε 130 

µέτρα σε σχέση µε το σηµερινό της επίπεδο.  Αντίθετα, κατά τη διάρκεια των 

µεσοπαγετωδών περιόδων, η στάθµη του νερού ανέβαινε. Πριν από 20.000 

χρόνια η στάθµη της θάλασσας άρχισε να ανεβαίνει σχετικά «γρήγορα» µε 

ρυθµούς που έφταναν και τα 2 εκατοστά το χρόνο.  Ενώ πριν από 12.000 µε 

7.000 χρόνια όταν µπαίναµε οριστικά στην τελευταία µεσοπαγετώδη περίοδο, 

την Ολοκαινική, αυτήν που διανύουµε σήµερα, η στάθµη της θάλασσας 

έφτασε κοντά στο σηµερινό της επίπεδο µε ένα ρυθµό ανύψωσης πολύ µικρό, 

της τάξης του ενός χιλιοστού το χρόνο  για  τα τελευταία 5.000 χρόνια. 

Σήµερα, για το διάστηµα 2004-2006, και µε τους  γρηγορότερους ρυθµούς 

τήξης των πολικών πάγων, λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου, 

υπολογίζεται µια σχετικά µεγάλη ανύψωση,  µικρότερη όµως του χιλιοστού το 

χρόνο (0.7 mm/χρόνο). Τα µοντέλα υπολογισµού και εκτίµησης του ρυθµού 

συρρίκνωσης των παγετώνων και ανύψωσης της στάθµης της θάλασσας, είτε 

είναι συντηρητικά, είτε µιλούν για επιτάχυνση του φαινοµένου, δίνουν 

µεγαλύτερους ρυθµούς µεταβολής. Με τους πιο συντηρητικούς ρυθµούς 

εκτιµάται ότι η στάθµη της θάλασσας θα ανυψωθεί περισσότερο από µισό 

µέτρο στον 21ο αιώνα. Άλλα σενάρια εκτιµούν ακόµη µεγαλύτερες ανυψώσεις. 

Πολλές φορές µάλιστα προβάλλονται ιδιαίτερα ακραίες περιπτώσεις 

ανύψωσης της στάθµης της θάλασσας και κατά συνέπεια κατάκλυσης πολλών 

παραθαλάσσιων περιοχών, γιατί στηρίζονται στην ανάλυση ορισµένων µόνο 

ακραίων περιβαλλοντικών παραγόντων. ∆εν πρέπει όµως να ξεχνάµε  ότι 

βρισκόµαστε σε µια µεσοπαγετώδη εποχή και µέχρι σε ένα βαθµό αυτές είναι 

φυσιολογικές και αναµενόµενες λειτουργίες του πλανήτη. Οι προηγούµενες 

µεσοπαγετώδεις εποχές έφτασαν σε ψηλότερα από τα σηµερινά επίπεδα 

θερµοκρασίας. Επίσης δεν είναι γνωστό µέχρι σήµερα το ποσοστό της 

ανθρωπογενούς επίδρασης σ’ αυτές τις αλλαγές, µε το φαινόµενο του 
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θερµοκηπίου σε σύγκριση µε εκείνο των φυσικών διεργασιών. Πριν από λίγα 

χρόνια µιλούσαµε για συµµετοχή του ανθρώπου στη άνοδο της θερµοκρασίας 

γύρω στο 50%, σήµερα αρκετοί επιστήµονες διατυπώνουν την άποψη ότι η 

ανθρώπινη συµµετοχή µπορεί να φτάνει και το 90%.  Άλλωστε υπήρξαν 

πολλές θερµές περίοδοι στην ιστορία της Γης, όπως η Μειόκαινη, κατά τις 

οποίες δεν υπήρχαν καθόλου παγοκαλύµµατα στον πλανήτη. Απλά το κλίµα 

της Γης ήταν θερµότερο σε παγκόσµια κλίµακα και οι περισσότερες περιοχές 

της ήταν σαν τις σηµερινές σαβάνες της Αφρικής ή ερηµικές και µόνο κοντά 

στους πόλους θα πρέπει να υπήρχαν συνθήκες «µεσογειακού» κλίµατος. 

Υπολογίζεται µε ακρίβεια ότι τα νερά της µεγάλης θάλασσας στην περιοχή της 

Μεσογείου ήταν κατά 7 ο C θερµότερα και των ωκεανών γενικά κατά 10ο C.  

Στο χρονικό διάστηµα της µειόκαινης εποχής έζησε µια τεράστια ποικιλία 

φυτών και ζώων, ώστε τα µουσεία Φυσικής Ιστορίας όλου του κόσµου να είναι 

γεµάτα σήµερα από απολιθώµατα  της, γιατί ήταν εποχή που έσφυζε από 

ζωή. Γαζέλες και κοντόλεµες καµηλοπαρδάλεις, ρινόκεροι και µαχαιρόδοντες, 

τα λιοντάρια τις εποχής, προ-πίθηκοι, χελώνες και φίδια, µικρόσωµα άλογα 

και ελέφαντες, δάση από γιγάντιες σεκόιες και από προγονικές µορφές 

πεύκων, προσαρµοσµένων σε θερµές συνθήκες, κυριαρχούσαν στην 

επιφάνεια του πλανήτη και επιβίωσαν για εκατοµµύρια χρόνια.  

Οι θερµότερες µεσοπαγετώδεις περίοδοι, για τα τελευταία 2 

εκατοµµύρια χρόνια τουλάχιστον, διαρκούν σχετικά λίγο, ίσως λιγότερο από 

10.000 χρόνια, όσο περίπου διαρκεί η δική µας µεσοπαγετώδης θερµή εποχή, 

η οποία φυσιολογικά θα έπρεπε να τελειώνει. Τις διαδέχονταν ψυχρότερες, 

παγετώδεις περίοδοι. Μήπως η δική µας ολοκαινική εποχή παρατείνεται λίγο 

παραπάνω, ενώ κανονικά θα έπρεπε να πλησιάζει στο τέρµα της; Φυσικοί 

παράγοντες που δεν γνωρίζουµε ή η ανθρωπογενής δραστηριότητα µε το 

φαινόµενο του θερµοκηπίου την επιµηκύνουν; Φυσιολογικά, αργά ή γρήγορα 

σε 2-3 χιλιάδες χρόνια θα πρέπει να αρχίσουν οι πρώτες ενδείξεις για το 

ξεκίνηµα µιας νέας ψυχρής εποχής παγετώνων, εκτός και αν η φύση άλλαξε 

συνήθειες, όπως το έκανε πολλές φορές στο παρελθόν. Όσο όµως βαδίζουµε 

σε θερµότερες συνθήκες η δυναµική της αναµενόµενης µεταβολής πάγων-

νερού του πλανήτη δεν θα έχει µόνο το απλό αποτέλεσµα που από πρώτη 

εκτίµηση νοµίζουµε, την κατάκλυση δηλαδή µικρών σχετικά παραθαλάσσιων 

περιοχών, αλλά κάτι πολύ πιο σηµαντικό, θα έχει συνέπειες στα θαλάσσια 
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ρεύµατα και στη πανίδα και χλωρίδα του, που µε το σηµερινό επίπεδο των 

γνώσεων δεν µπορούµε να υπολογίσουµε και να εκτιµήσουµε τις συνέπειές 

τους. Θα έχει επίσης επίδραση στην ελαστικότητα του φλοιού και στο κατά 

τόπους βαρυτικό πεδίο, στο σχήµα και τον άξονα περιστροφής της Γης και 

γενικά θα επιδρά αλυσιδωτά λίγο η πολύ  σε πολλές λειτουργίες του πλανήτη, 

τις περισσότερες από τις οποίες είτε δεν γνωρίζουµε, είτε δεν κατανοούµε 

καλά. Μερικοί επιστήµονες µάλιστα προσπαθούν να συνδέσουν αυτές τις 

µεταβολές µε την αύξηση της σεισµικότητας σε ορισµένες περιοχές και τη 

µείωσή της σε άλλες. 

Από τότε που διαπιστώθηκαν τα πρώτα ίχνη των παλαιοπαγετώνων 

στην Ευρώπη, από τα µέσα του 19ου αιώνα δηλαδή, τέθηκε και το ζήτηµα του 

τρόπου γένεσης και συρρίκνωσης ή εξαφάνισής τους ακόµη. Πολλές θεωρίες 

έχουν διατυπωθεί για τη δηµιουργία των παγετώνων, όπως εκείνες που 

αναζητούν αίτια γεωλογικών διεργασιών. Για παράδειγµα η ελάττωση της 

περιεκτικότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2), η γρήγορη 

ανύψωση των ηπείρων και το σχετικά µεγάλο ύψος των βουνών ή 

«εξωγήινες» όπως κοσµικές επιδράσεις και αρκετές άλλες αιτίες µπορεί να 

δηµιουργούν ή να συντελούν στη δηµιουργία παγετώνων. Από τη δεκαετία 

του 1920 ακόµη διατυπώθηκε µια ολοκληρωµένη θεωρία γα να εξηγήσει το 

φαινόµενο από το Γιουγκοσλάβο αστρονόµο-µαθηµατικό Μιλάνκοβιτς (Milutin 

Milankovic), που ανήγαγε τη δηµιουργία των παγετώνων σε αστρονοµικά 

αίτια, όπως οι µεταβολές της τροχιάς της Γης, οι µεταβολές της κλίσης και 

διεύθυνσης του γήινου άξονα της και το τρεµούλιασµα της. Για παράδειγµα η 

ελλειπτική τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο άλλαζε µε το χρόνο αυξάνοντας 

και µειώνοντας τη «διάµετρό» της κάθε 100.000 και 400.000 χρόνια. Ο 

στροβιλισµός της γήινης σβούρας γύρω από τον άξονά της έχει έναν κύκλο 

αλλαγής κάθε 21.000 χρόνια. Η µετάπτωση του άξονά της µεταβάλλεται και 

αυτή µε περιοδικότητα 41.000. Ο Milankovic λοιπόν υπολόγισε και 

υποστήριξε τη σύνθετη δράση τριών κυρίως αστρονοµικών κύκλων του 

πλανήτη µας: εκκεντρότητα της τροχιάς του, λοξότητα και προήγηση 

(µικροδιακυµάνσεις) του άξονά του. Οι αστρονοµικές αυτές µεταβολές 

επηρεάζουν σηµαντικά την ποσότητα της θερµικής ακτινοβολίας που φτάνει 

στη Γη, κυρίως στον τρόπο κατανοµής της στις διάφορες περιοχές της, και 

κατά συνέπεια έχουν σηµαντική επίδραση και στο κλίµα. Οι µέχρι σήµερα 
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πολυποίκιλες επιστηµονικές παρατηρήσεις φαίνεται να επιβεβαιώνουν την 

υπόθεση Milankovic και µε µικρές τροποποιήσεις να αποτελούν µια σαφή 

επιστηµονική πραγµατικότητα.  Επιπλέον ο βόρειος µε τον νότιο µαγνητικό 

πόλο αλλάζουν συχνά χωρίς να γνωρίζουµε την ακριβή περιοδικότητα τους 

(περίπου κάθε 100.000 χρόνια). Μεγάλοι παγκόσµιοι σεισµοί, σαν εκείνον των 

Χριστουγέννων του 2004 στη Σουµάτρας µεγέθους 9,3 βαθµών, 

συγκεντρωµένοι πολλοί µαζί χρονικά µετατοπίζουν, έστω για πολύ λίγο το 

άξονα περιστροφής του πλανήτη µας. Επίσης οι µεγάλες διαχρονικές 

συγκεντρώσεις συµπαγούς ξηράς, όπως η Παγγαία, η δηµιουργία ψηλών 

οροσειρών και άλλοι ενδογενείς γεωλογικοί παράγοντες επηρεάζουν 

δραµατικά το κλίµα της Γης, αλλά σε βάθος χρόνου. Καµιά όµως από τις 

παραπάνω θεωρίες ή καλύτερα να τις ονοµάζουµε υποθέσεις, δεν είναι τόσο 

ισχυρή ώστε να εξηγήσει από µόνη της απόλυτα και ικανοποιητικά το 

φαινόµενο, το οποίο όµως αποτελεί µια αναµφισβήτητη πραγµατικότητα. Μας 

το αποδεικνύουν οι γεωλογικές παρατηρήσεις. Ένας συνδυασµός 

αστρονοµικών και γεωλογικών µεταβολών, περιοδικών και µη,  αποτελεί  ίσως 

την καλύτερη ερµηνεία των κλιµατικών αλλαγών µε αποκορύφωµα την 

δηµιουργία εκτεταµένων παγετώνων,  που καλύπτουν µεγάλες περιοχές της 

επιφάνειας του πλανήτη ή την πλήρη εξαφάνιση τους. 

Οι κλιµατικές αυτές αλλαγές της τεταρτογενους εποχής, δηλαδή των 

τελευταίων 2 εκατοµµυρίων χρόνων,  επέδρασαν και στους ωκεανούς, καθώς 

οι πάγοι έλιωναν ή σχηµατίζονταν νέοι.  Μελέτες σε υλικά του πυθµένα των 

ωκεανών έδωσαν πολλά στοιχεία για τα ωκεάνια ρεύµατα και τη θερµοκρασία 

του νερού στις διάφορες παγετώδεις και µεσοπαγετώδεις περιόδους. Το 

πλαγκτόν ιδιαίτερα έδειξε την κίνηση των διαφόρων ωκεάνιων ρευµάτων, 

επειδή η εξάπλωση του συνδέεται µε την κίνηση των επιφανειακών υδάτων 

των ωκεανών.  Τα γεωλογικά ευρήµατα που αναφέρονται στις παγετώδεις και 

µεσοπαγετώδεις περιόδους είναι εντυπωσιακά και τα µόνα ασφαλή για τη 

διαχρονική µελέτη των κλιµατικών αλλαγών. 

Αρχαιολογικά, η Πλειστόκαινη περίοδος αντιστοιχεί χρονικά στην 

Παλαιολιθική εποχή, την πιο παλιά και την πιο εκτεταµένη χρονικά από τις 

τρεις συµβατικές υποδιαιρέσεις της εποχής του Λίθου. Η δεύτερη υποδιαίρεση 

της Παλαιολιθικής αντιστοιχεί µε µια φάση καθαρά µεταβατική, τη Μεσολιθική, 

και η Τρίτη στη Νεολιθική.  Οι δυο τελευταίες είναι περίοδοι σχετικά πολύ 
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πρόσφατες, τουλάχιστον από τη γεωλογική και κλιµατολογική άποψη και είναι 

γι’ αυτό στενότατα συνδεδεµένες µεταξύ τους, αλλά και µε τις επόµενες 

φάσεις.  Η Νεολιθική αντιστοιχεί ουσιαστικά στην ολόκαινη γεωλογική εποχή 

(7.000-5.000 χρόνια). Ακολουθούν οι εποχές του Χαλκού, Σιδήρου και η 

σύγχρονή ή ιστορική πια περίοδος. Ποια όµως είναι η θέση του ανθρώπου σ’ 

αυτό το διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον της τεταρτογενούς περιόδου; 

Μήπως µεταβαλλόταν και αυτός βιολογικά και διανοητικά; Σήµερα διαθέτουµε 

πολλές και σοβαρές ενδείξεις και αποδείξεις για να οδηγηθούµε σε 

ικανοποιητικά και ασφαλή συµπεράσµατα για την πορεία του ανθρώπινου 

γένους.  

 

 Ο Άνθρωπος στο προσκήνιο της γεωλογικής ιστορίας 

 

    Τα διάφορα είδη πιθήκων µοιάζουν µε τον άνθρωπο περισσότερο απ' 

όλους τους άλλους ζωντανούς οργανισµούς, µε κοντινότερο συγγενή µας το 

χιµπατζή, το γονιδίωµα του οποίου είναι κατά 99,4% πανοµοιότυπο µε του 

ανθρώπου, όπως έχουν δείξει νέες έρευνες (2005). Παλιότερες µελέτες 

ανέφεραν 95% οµοιότητα, µελλοντικές ίσως δείξουν ακόµη µεγαλύτερη 

οµοιότητα. Αυτό έχει επίσης επιβεβαιωθεί µε µεθοδική µελέτη στη δοµή, στη 

φυσιολογία και στη συµπεριφορά των ανθρώπων και των µεγάλων πιθήκων. 

Σ’ αυτό το µικρό ποσοστό διαφοράς του γενετικού µας υλικού εντοπίζονται οι 

µεγάλες και σηµαντικές διαφορές του είδους µας από τα άλλα συγγενικά του, 

οι διαφορές στα υποείδη, στις φυλές και κυρίως στη ατοµικότητα µας. Αν και οι 

βιολόγοι τονίζουν πολύ αυτές τις οµοιότητες για να δείξουν τους ενιαίους 

µηχανισµούς λειτουργίας της ζωής, δεν µπορούν ακόµη να εξηγήσουν  τους 

µηχανισµούς που παράγουν τη µεγάλη ποικιλοµορφία των οργανισµών, τις 

µεγάλες διαφορές στη δοµή και εξέλιξη των ειδών και την ατοµικότητα. 

Αναζητούν µια υπεργενετική για να µπορέσουν να κάνουν την υπέρβαση και 

να µελετήσουν τις αλληλοεπιδράσεις των γονιδίων. Οι οµοιότητες του 

γενετικού υλικού δεν αναιρούν ούτε τις µεγάλες διαφορές στα είδη ούτε στην 

ατοµικότητα µας, ως άτοµα ήµαστε µοναδικοί και αυτό είναι καταπληκτικό. ∆εν 

υπήρξε ούτε πρόκειται να υπάρξει όν σαν εµάς και αυτό είναι το µεγαλείο της 

ποικιλότητας και πολυπλοκότητας της φύσης. 
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Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι είναι τελείως απίθανο το γεγονός ότι 

κάθε ζωντανός πίθηκος αντιπροσωπεύει τον ανθρώπινο πρόγονο ή ότι είναι 

πολύ στενά όµοιος µ' αυτόν. Όλοι οι σύγχρονοι πίθηκοι έχουν υποστεί 

διαφοροποιήσεις που σίγουρα δεν συνέβησαν στους προγόνους µας. Είχαν κι 

αυτοί αναµφισβήτητα «ένα» κοινό πρόγονο µε µας, αλλά από τότε που 

ξεχώρισαν ως οµάδες, φυλές και είδη, παρέκκλιναν οριστικά και αµετάκλητα 

από τη γραµµή των επόµενων δικών µας προγόνων. Οι σηµερινοί πίθηκοι δεν 

µπορούν να εξελιχθούν σε ανθρώπους. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από 

βέβαιο. Ο διαχωρισµός προγονικών µορφών πιθήκων και ανθρώπων ήταν 

µοναδικό και ανεπανάληπτο γεγονός. Συνέβη µια φορά, αργά και σταδιακά, 

δεν πρόκειται να ξανασυµβεί. Οι πίθηκοι έγιναν και εξακολουθούν να είναι 

διαφορετικά βιολογικά είδη µε διαφορετικό παρελθόν από τότε που 

διαχωρίστηκαν και διαφορετικό µέλλον, µάλλον δυσοίωνο. Η ευρύτατα 

διαδεδοµένη λαϊκίστικη και λανθασµένη άποψη ότι οι άνθρωποι προέρχονται 

από τους σηµερινούς πιθήκους πρέπει να ξεκαθαρισθεί ακόµη µια φορά.  

Ο σηµερινός άνθρωπος του είδους που επιστηµονικά αποκαλείται 

Homo sapiens (άνθρωπος ο σοφός ή έµφρων), έχει και αυτός µια µοναδική 

εξελικτική πορεία, τη δική του, όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισµοί του γήινου 

οικοσυστήµατος,  που συγκλίνει σε έναν κοινό πρόγονο µε  όλα τα είδη των 

πιθήκων, αυτών που ζουν σήµερα, αλλά και αυτών που ήδη εξαφανίστηκαν. 

Υπάρχουν και πάµπολλα απολιθώµατα πιθήκων, τα οποία εκτός από τους 

ειδικούς δεν γνωρίζει κανείς. Ο µέσος άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται για τα 

απολιθώµατα και τις προγονικές µορφές των πιθήκων, γιατί αυτό που κεντρίζει 

το ενδιαφέρον του και τον προκαλεί είναι τα «ζωώδη» απολιθώµατα του δικού 

µας είδους.  Με άλλα λόγια άνθρωποι και πίθηκοι κατάγονται από κοινούς 

προγόνους, τα ίχνη των οποίων χάνονται στα 5 ή 10 εκατοµµύρια χρόνια. Και 

ακόµη βαθύτερα έχουµε πιο µακρινή αλλά κοινή καταγωγή µε τα θηλαστικά, µε 

τα ερπετά µε όλα τα ζώα, τα φυτά και τα βακτήρια, µε την ίδια τη Γη από την 

οποία προήλθαµε. Τέλος, ατυχώς για τους δογµατικούς αρνητές της εξέλιξης, 

από άγνοια ή σκοπιµότητα, η εξέλιξη συνεχίζεται τόσο στα γεωπεριβάλλοντα, 

όσο και σε όλα τα έµβια όντα και του ανθρώπου συµπεριλαµβανοµένου. Οι 

φυσικές αλλά και τεχνητές αλλαγές στο βιολογικό όν άνθρωπος είναι 

καθηµερινές, όπως και οι κοινωνικές και µια άλλη ανθρώπινη οντότητα στο 

απώτερο µέλλον σίγουρα θα έχει ξεπεράσει τις αγκυλώσεις του σηµερινού 
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πρωτογονισµού µας, όσες µικρές ή µεγάλες εποχές µεσαιώνων και αν 

αναγκαστεί να περάσει το ανθρώπινο είδος. Με µια προϋπόθεση όµως  να 

µην οδηγηθεί από δικά του λάθη σε σταδιακή ή ξαφνική εξαφάνιση και 

παραχωρήσει τη θέση του σε άλλες µορφές ζωής καλύτερα προσαρµοσµένες. 

 Συµπερασµατικά µπορούµε να τονίσουµε ότι ο άνθρωπος δεν 

κατάγεται από τους σηµερινούς πιθήκους, όπως σκόπιµα ή από άγνοια ή από 

αδυναµία κατανόησης καθιέρωσαν ή προσπαθούν να καθιερώσουν και 

σήµερα, οι ορκισµένοι αντίπαλοι των εξελικτικών απόψεων, για 

ιδεολογικοπολιτικούς και θρησκευτικούς κυρίως λόγους. Η ευρύτατα 

εδραιωµένη αυτή άποψη είναι τελείως λανθασµένη, γιατί ποτέ δεν προέκυψε 

από καµιά σοβαρή επιστηµονική έρευνα και γιατί ποτέ δεν διατυπώθηκε από 

κάποιον σοβαρό επιστήµονα, ούτε από τον πρώτο και κύριο εκφραστή της 

ολοκληρωµένης θεωρίας της εξέλιξης των ειδών και του ανθρώπου 

συµπεριλαµβανοµένου, του Κάρολου ∆αρβίνου.  Το σεµνό και µετριοπαθή µε 

θρησκευτική παιδεία άνθρωπο, το συστηµατικό και µεθοδικό ερευνητή, που 

τόλµησε µετά από πολλούς ενδοιασµούς να διατυπώσει αυτό που η λογική και 

η έρευνά του συµπέραναν και η έντιµη συνείδησή του δεν του επέτρεπε να το 

αποκρύπτει. 

    Η γενική πορεία της εξέλιξης των ανθρωποειδών έχει ανασυσταθεί 

ικανοποιητικά σήµερα. Η εικόνα αυτή όµως δεν είναι πλήρης. Τα απολιθώµατα 

των ανθρωποειδών είναι σχετικά λίγα και κατανέµονται γεωγραφικά τυχαία. 

Από τέτοια αποσπασµατικά στοιχεία προσπαθούν οι παλαιοανθρωπολόγοι να 

συναγάγουν την παλαιοντολογική ιστορία ολόκληρου του ανθρώπινου γένους. 

Οι καινούργιες ανακαλύψεις που θα γίνουν στο µέλλον, θα επιφέρουν 

συµπληρώσεις, νέες αλλαγές και αναθεωρήσεις απόψεων. Το µόνο βέβαιο 

είναι ότι ο άνθρωπος διαθέτει µια µεγάλη προϊστορία µε βαθιές ρίζες. 

 «Εξ αλλοειδών ζώων ο άνθρωπος εγεννήθη…» αναφέρει ακόµη από τον 

6ο αιώνα π.Χ. ο Αναξίµανδρος ο Μιλήσιος.   Αν γίνει δεκτό, γιατί σήµερα 

αµφισβητείται, ότι ο Ραµαπίθηκος ήταν ο άµεσος και πολύ µακρινός πρόγονος 

των ανθρωποειδών, τότε η εξελικτική πορεία των ανθρωποειδών έχει διάρκεια 

µεγαλύτερη από 10 εκατοµµύρια χρόνια. Ο Ραµαπίθηκος (Ramapithecus), που 

το όνοµα του προέρχεται από το θεό Ράµα των ινδουιστών, είναι ένα γένος της 

ευρύτερης οµάδας των Ραµαπιθήκων, γνωστό από τα απολιθώµατα της µέσης 

µειόκαινης εποχής (8-15 εκατοµµύρια χρόνια πριν) της Ασίας, κυρίως της 
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Ινδίας, αλλά και της Αφρικής και νότιας Ευρώπης. Ανήκει στους Σιβαπιθήκους 

της Ασίας (συνώνυµο των ∆ρυοπιθήκων της Αφρικής και Ευρώπης). Έχει 

κυρίως ανατοµικά χαρακτηριστικά πιθήκων, αλλά τα λίγα «ανθρώπινα» 

χαρακτηριστικά τον τοποθετούν κατά µια άποψη στη βάση της εξέλιξης 

ανθρώπων και πιθήκων.   Γνωστό γένος από τον ελληνικό χώρο που 

παρουσιάζει οµοιότητες µε τους σύγχρονους Ανθρωπίδες είναι ο 

Ουρανοπίθηκος ο µακεδονικός (Ouranopithecus macedoniensis), που 

ανακάλυψαν στα αργιλοµαργαικά στρώµατα της πεδιάδας της Θεσσαλονίκης 

και προσδιόρισαν οι παλαιοντολογικές οµάδες των Ελλήνων καθηγητών του 

Αριστοτέλειου πανεπιστηµίου  Ι. Μελέντη και Γ. Κουφού σε συνεργασία µε 

τους Γάλλους συναδέλφους του πανεπιστηµίου του Poitiers, De Bonis και τους 

συνεργάτες τους. Γενικά όµως, τα παλαιοντολογικά ευρήµατα είναι εξαιρετικά 

σπάνια για την κρίσιµη αυτή περίοδο της «ανθρωπογένεσης». Άλλες οµάδες 

προγονικών µορφών «ανθρώπων», που προσδιορίστηκαν ως ξεχωριστά είδη 

από λίγα απολιθώµατά τους είναι : ο Αρδιπίθηκος (Ardipithecus kadabba), που 

βρέθηκε στη Αιθιοπία, ο Ορόριν (Ororin tugenensis) στην Κένυα και ο 

Σαχελάνθρωπος (Sahelanthropus tchadensis) του Τσαντ, σπάνιες 

απολιθωµένες µορφές των 5-7 εκατοµµυρίων χρόνων. Θα µπορούσαν επίσης 

αυτά τα είδη να τοποθετηθούν στη βάση της ανθρώπινης εξέλιξης, αν και 

δηµιουργούν πολλά προβλήµατα στους παλαιοντολόγους και ανθρωπολόγους 

και τους θέτουν νέα διλήµµατα.  

 Σύµφωνα µε σύγχρονες αναλύσεις του ανθρώπινου DNA, τα 

ανθρωποειδή  αποσπάσθηκαν εξελικτικά από τον κύριο κορµό των άλλων 

πρωτευόντων (πιθήκων) πριν από 5-6 εκατοµµύρια χρόνια, σχεδόν 

ταυτόχρονα µε την απόκλιση των γοριλών και χιµπατζήδων. Από τότε τα 

διάφορα ανθρωποειδή, τα οποία ήταν πληθυσµιακά σηµαντικά ώστε να 

επιβιώνουν και παράλληλα παρουσίαζαν πολλά «ανθρώπινα» 

χαρακτηριστικά, ακολούθησαν πολύ διαφορετική εξελικτική πορεία µέχρι να 

φτάσουν στις σηµερινές τους µορφές. Οι γορίλες και οι χιµπατζήδες, οι πιο 

κοντινοί µας συγγενείς, αν και ξεκίνησαν από την ίδια αφετηρία µε µας, 

εξελίχθηκαν πιο αργά και διαφορετικά. Στο µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα της 

ιστορίας µας ζήσαµε παράλληλα µε αυτούς, ως ένα ακόµη είδος 

πρωτευόντων. Τους ξεπεράσαµε όµως σε πολλά στάδια. Επιπλέον αυτοί 

συρρικνώθηκαν πληθυσµιακά και κινδυνεύουν σήµερα να εξαφανιστούν. 
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           Στη συνέχεια, σκιαγραφούνται σύντοµα ορισµένες παλαιοντολογικές 

µορφές, σταθµοί στην εξέλιξη του ανθρώπου. Αν και µέχρι σήµερα έχουν 

βρεθεί και µελετηθεί πραγµατικά πολλά απολιθώµατα ανθρωποειδών και 

ανθρώπων, στην πραγµατικότητα αποτελούν µεµονωµένα δείγµατα 

πληθυσµών, ικανά να δώσουν µια γενική εικόνα της ανθρώπινης εξελικτικής 

πορείας µε αρκετά κενά και πολλά προβλήµατα. Εκείνο που πρέπει να 

προσεχθεί ιδιαίτερα, είναι η σειρά τοποθέτησης τους (αλληλουχία) στην 

εξελικτική κλίµακα και η «ραγδαία» ανάπτυξη των κύριων ανθρώπινων 

µορφών κατά τα τελευταία 2 εκατοµµύρια χρόνια, δηλαδή κατά την 

Τεταρτογενή (ή Ανθρωπογενή) γεωλογική περίοδο. Η παλαιοντολογία και 

ειδικότερα ο κλάδος της παλαιοανθρωπολογίας σε συνδυασµό µε τη σύγχρονη 

γενετική προσπαθούν να σκιαγραφήσουν την εξελικτική ιστορία της 

ανθρωπότητας, απαντώντας σε πολλά ερωτήµατα, αλλά ταυτόχρονα 

δηµιουργώντας και νέα προβλήµατα.   

 

Οι πρώτοι ανθρωποειδείς η ανθρωπίδες  

 

     Μια οµάδα «ανθρώπων» ή καλύτερα να τους ονοµάσουµε 

ανθρωποεισείς, αρκετά καλά µελετηµένοι είναι οι Αυστραλοπίθηκοι (γένος 

Australopithecus, από το λατινικό australis = νότιος). Τα απολιθώµατά τους 

δείχνουν ότι ήταν όντα που είχαν πολλά χαρακτηριστικά των προγονικών 

µορφών των πιθήκων, του σηµερινού χιµπατζή και γορίλα, αλλά και µερικά 

ανθρώπινα, όπως στα δόντια, τη λεκάνη, που ήταν τυπικά ανθρώπινη, καθώς 

επίσης και την όρθια στάση, όπως προκύπτει από την ανατοµική τους 

κατασκευή. Ο όγκος της κρανιακής τους κοιλότητας ήταν µικρός, 400-550 

κυβικά εκατοστά (cm3) περίπου. Αρκετά µικρότερος σε σχέση µε τον δικό µας.  

Η γεωγραφική κατανοµή των απολιθωµάτων τους δείχνει ότι έζησαν σε µικρές 

οµάδες και εξαπλώθηκαν ως πληθυσµοί στις σαβάνες της Αφρικής, πριν από 

1,5 µε 5 εκατοµµύρια χρόνια. 

    Οι αυστραλοπίθηκοι αρχικά είχαν τοποθετηθεί από τους 

παλαιοανθρωπολόγους ανάµεσα στους ∆ρυοπιθήκους-Ραµαπιθήκους και το 

Σύγχρονο άνθρωπο. Σήµερα όµως θεωρούνται µάλλον παράλληλοι κλάδοι, 

που προέκυψαν από τους ∆ρυοπιθήκους, αλλά δεν έχουν σχέση µε τον κύριο 

κορµό της εξέλιξης του Ανθρώπου. Οι ολιγοµελείς οµάδες τους εξαφανίστηκαν 
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η µια µετά την άλλη κατά την πρώιµη πλειστόκαινη εποχή.   Ένα από τα πιο 

παλιά απολιθώµατα αυστραλοπιθήκων µε ανθρώπινα χαρακτηριστικά είναι ο 

αυστραλοπίθηκος του Αφάρ (afarensis), που βρέθηκε στη λίµνη Τουρκάνα της 

ανατολικής Αφρικής, ηλικίας 3,5-2,5 εκατοµµυρίων ετών.  Ήταν ίσως το πρώτο 

ον που στάθηκε και περπάτησε όρθιο. Ανήκει στα περίφηµα ευρήµατα της 

οµάδας του Άγγλου καθηγητή Λήκυ (Louis Leakey) και κατά µία άποψη µπορεί 

να τοποθετηθεί στη βάση της εξέλιξης των αυστραλοπιθήκων και των 

ανθρώπων (Homo).   

Άλλα γνωστά είδη αυστραλοπιθήκων είναι ο µικρόσωµος  αφρικανικός 

(africanus) και ο µεγαλόσωµος (robustus), µε περισσότερα ανθρώπινα 

χαρακτηριστικά. Ο Australopithecus robustus ή παραπίθηκος είχε πλατύ 

πρόσωπο, χαµηλό κρανίο, επίπεδο µέτωπο. Οι ογκώδεις γνάθοι του, καθώς 

και τα ισχυρά του δόντια δείχνουν ότι ήταν φυτοφάγος.  Και µόνο αν κρίναµε 

από τη χορτοφαγία του δεν θα τον τοποθετούσαµε στη σειρά των µακρινών 

µας προγόνων, εµείς οι παµφάγοι και κυρίως κρεατοφάγοι σώφρονες 

άνθρωποι, όπως φιλάρεσκα αυτοαποκαλούµαστε. Πραγµατικά, η 

παλαιοανθρωπολογία σήµερα συµπεραίνει ότι ο µεγαλόσωµος, ο µικρόσωµος 

και τα περισσότερα είδη των αυστραλοπιθήκων είναι χαµένοι µακρινοί 

εξαδελφικοί µας ανθρωπόµορφοι τύποι. Οι οµάδες τους και οι πληθυσµοί τους 

αν και έζησαν καλά προσαρµοσµένοι στις θερµές σαβάνες της Αφρικής, 

φαίνεται ότι σταδιακά µειώνονταν µέχρι που δεν άφησαν πια απογόνους και 

κατέλαβαν µια θέση µόνο ως απολιθώµατα στην προ-ανθρώπινη ιστορία.  

Μεγάλη και ουσιαστική ανατοµική καινοτοµία αποτέλεσε η µόνιµη 

δίποδη στάση για το ανθρωποειδές ζώο, που θέλησε και το κατόρθωσε να 

γίνει αργότερα ο «κοινωνικός», «οικονοµικός» και «πολιτιστικός» άνθρωπος. 

Το γένος Homo ουσιαστικά ξεκινάει µε το δίποδο-όρθιο  άνθρωπο, γνωστό µε 

το επιστηµονικό όνοµα Homo erectus (όρθιος άνθρωπος), µε µεγαλύτερο 

εγκέφαλο από τα προηγούµενα είδη.  Όπως δείχνουν τα απολιθώµατά του η 

αρχή του χάνεται στα 1,5 µε 2 εκατοµµύρια χρόνια και φαίνεται οµάδες τέτοιων 

πρωτοανθρώπων να φτάνουν περίπου µέχρι και 100.000 χρόνια πριν από 

σήµερα. Η πρώιµη µορφή των όρθιων ανθρώπων κατατάχθηκε ως Homo 

habilis (ικανός ή επιδέξιος άνθρωπος), ο πρώτος άνθρωπος που κατασκεύασε 

και χρησιµοποίησε εργαλεία. Άνθρωπος µε το πλεονέκτηµα  µιας τέχνης, 

δηλαδή άνθρωπος µε µέλλον. Ένας σηµαντικός κλάδος αυτού του επιδέξιου 
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όρθιου ανθρώπου ονοµάστηκε Homo ergaster  και πιθανολογείται ότι 

βρίσκεται στην γραµµή εξέλιξης του σύγχρονου ανθρώπου. Άνθρωπος-

εργαλεία-ανάπτυξη και εξειδίκευση εγκεφάλου….., µια νέα και πολύ σηµαντική 

πορεία της ανθρωποποίησης άρχισε τότε και συνεχίζεται µέχρι σήµερα. 

  Ο όρθιος άνθρωπος είχε µεγαλύτερο όγκο εγκεφάλου (600-800 κυβικά 

εκατοστά), ισχυρά πίσω δόντια και γνάθους παρόµοιες µ' εκείνες των 

αυστραλοπιθήκων. Είχε πλατύτερο το µετωπικό οστό και σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις στα δόντια σε σχέση µε τους αυστραλοπιθήκους. 

Αναπτύχθηκε κυρίως στην Αφρική, την νοτιοανατολική Ασία, την Ινδονησία. 

Είναι γνωστός και ως «πιθηκάνθρωπος» από παλιότερη ονοµασία του, ή οι 

διάφορες απολιθωµένες µορφές του αναγνωρίζονται από τις τοπικές τους 

ονοµασίες, όπως «ο άνθρωπος του Πεκίνου», «της Ιάβας», «της Ροδεσίας», 

«της Χαϊδελβέργης», σύµφωνα πάντα µε την τοποθεσία στην οποία 

βρίσκονταν κάθε φορά δείγµατα απολιθωµάτων του.  Εξαπλώθηκε και στη 

νότια Ευρώπη. Μεταβατική µορφή από τον Homo erectus προς τον Homo 

Sapiens αποτελεί ο γνωστός άνθρωπος (απολιθωµένο κρανίο) των 

Πετραλώνων Χαλκιδικής, που στο χρονικό διάστηµα µεταξύ 250.000 και 

200.000 χρόνια, λίγα σχετικά άτοµα αυτού του είδους ζούσαν στην αφιλόξενη 

και κρύα κεντρική και νότια Ευρώπη. Η µεγάλη αξία αυτού του απολιθώµατος 

έγκειται ακριβώς στον µεταβατικό του χαρακτήρα προς τον πραγµατικό 

άνθρωπο, και όχι στη µικρή ή µεγάλη ηλικία του σε σχέση µε άλλα είδη 

ανθρώπινων απολιθωµάτων. Αυτό ειδικά το προ-ανθρώπινο απολίθωµα και 

µια σειρά άλλων παρόµοιων απολιθωµάτων δείχνουν µια οµαλή και συνεχή 

γενετική µεταλλαγή στην ανθρώπινη εξέλιξη. Ο «άνθρωπος» των Πετραλώνων 

ένα δείγµα ανθρωποποίησης και για το λόγο αυτό είναι πολύ σηµαντικό 

εύρηµα! Βρίσκεται σήµερα στο Μουσείο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης και συνεχίζει να αποτελεί  

αντικείµενο συστηµατικής µελέτης. 

 

Το µεγάλο και οριστικό άλµα της ανθρωποποίησης 

 

Τα αρχαιότερα δείγµατα του σοφού ανθρώπου (Homo sapiens), στο 

είδος που ανήκουµε, έχουν ανασυρθεί από τη γη της Αιθιοπίας και µια 

πρόσφατη προσπάθεια χρονολόγησης τα τοποθετεί στα 190.000 χρόνια, ενώ 
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ίχνη τους στη Μεσοποταµία και Παλαιστίνη είναι νεότερα των 100.000 χρόνων. 

Το ερώτηµα παραµένει πώς και πότε µετανάστευσαν από την Αφρική οµάδες 

καλών, µυωδών δροµέων ή αν η ανθρωποποίηση του sapiens έγινε και εκτός 

Αφρικής.  Η σύγχρονη έρευνα µε τη κληρονόµηση του µιτοχονδριακού DNA 

προσπαθεί να δώσει τη δική της απάντηση και προτείνει την αφρικανική 

προέλευσή µας, µε τρία κύρια κύµατα µετανάστευσης προς την Ασία και την 

Ευρώπη στα 100.000, 70.000 και 60.000 χρόνια, ελαφρά διαφορετικές ηλικίες 

από εκείνες της παλαιοντολογικής έρευνας. Το εµπόδιο των ωκεανών για τη 

µετανάστευση στην Αµερική ο άνθρωπος το ξεπέρασε µόλις πριν από 15.000 

χρόνια. Η µετανάστευση έβγαλε τον άνθρωπο από τα στενά γεωγραφικά του 

όρια, τον έκανε κοσµοπολίτη και του έδωσε τη δυνατότητα να αρχίσει να 

αναπτύσσεται πληθυσµιακά. Τι ήταν όµως εκείνο που ώθησε τις οµάδες 

ανθρώπων να αναζητούν νέους τόπους επιβίωσης; Σίγουρα δυσµενείς 

συνθήκες του περιβάλλοντος, κλιµατικές και γενικά περιβαλλοντικές αλλαγές, 

που κυρίως επηρέαζαν τα ζώα τα οποία κυνηγούσε, που και εκείνα 

µετανάστευαν, ή τη φυτική τροφή του, που επίσης µεταβαλλόταν.  Κατά γενική 

παραδοχή η εξάπλωση των παγετώνων στο Βορά  είχε σαν αποτέλεσµα την 

επέκταση της ερηµοποίησης στην κεντρική Αφρική που ανάγκαζε  τις οµάδες 

των ζώων και των ανθρώπων  να κινούνται βορειότερα και ανατολικότερα. 

Εκείνοι οι πρωτόγονοι και γυµνοί τεχνολογικά άνθρωποι πάλεψαν σκληρά για 

να αντιµετωπίσουν τις πολύ σηµαντικές περιβαλλοντικές αλλαγές, δεν τις 

φοβήθηκαν, και επιβίωσαν ενάντια σε ανυπέρβλητες αντιξοότητες, για να 

υπάρχουµε εµείς σήµερα. Αντίθετα ο σηµερινός άνθρωπος, ο επιστηµονικά 

και τεχνολογικά εξοπλισµένος, ο υπερόπτης «µικρός θεός» κυρίαρχος 

πληθυσµιακά του πλανήτη, δείχνει να φοβάται και να προβληµατίζεται έντονα 

ακόµη και για τις µικρότερης κλίµακας διαγραφόµενες µεταβολές. 

    Μια από τις πρώτες µορφές Homo sapiens είναι εκείνη του 

Νεαντερτάλιου τύπου (υποείδος Homo sapiens neantertalensis) µε όγκο 

εγκεφάλου 1450 κυβικά εκατοστά, που είναι ο κατεξοχήν «ευρωπαίος» 

άνθρωπος των σπηλαίων, πολύ καλά προσαρµοσµένος στις ψυχρές 

περιόδους του τέλους της πλειστόκαινης εποχής. Κατά παλιότερες εκδοχές 

είχε εκτιµηθεί ως ξεχωριστό είδος ανθρώπου στην εξελικτική βαθµίδα, 

µεταβατική µορφή µεταξύ Homo erectus και του σύγχρονου ανθρώπου (Homo 

sapiens). Σύµφωνα µε πρόσφατα όµως παλαιοανθωπολογικά συµπεράσµατα 
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θεωρείται παράλληλος κλάδος των κυρίως ανθρώπων, που έζησε µεταξύ 

150.000 και 50.000 χρόνια περίπου (ή 30.000 µε πρόσφατες έρευνες) στην 

κεντρική και νότια Ευρώπη,  αλλά και σε περιοχές της Βόρειας Αφρικής και 

Μέσης Ανατολής κατά την τελευταία παγετώδη εποχή.  Ήρθε σε επιµειξία µε 

το σοφό άνθρωπο και εικάζεται ότι είτε εξοντώθηκε από αυτόν, είτε αφανίστηκε 

από αρρώστιες, στις οποίες δεν άντεξε αυτός και άντεξε ο ανταγωνιστής  του.  

Η εξαφάνιση του µπορεί να οφείλεται σε συνδυασµό των παραπάνω 

παραγόντων ή και σε πολλούς άλλους λόγους που δεν γνωρίζουµε ακόµη. 

Πρόσφατες µελέτες µε υπολειµµατικό DNA νεαντερταλίων προσπαθούν να 

αποδείξουν την πιθανή εκδοχή εξαφάνισης λόγω επιδηµιών και την 

πιθανότητα κληρονόµησης γονιδίων του στους σύγχρονους ανθρώπους. 

Οι άνθρωποι µε ανατοµικά χαρακτηριστικά όπως τα δικά µας 

αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας παγετώδους εποχής, της 

Βούρµιας (70.000-15.000).  Προς το τέλος αυτής της εποχής και το πέρασµα 

από την µεσολιθική στη νεολιθική, δηλαδή στην ολοκαινική  εποχή, κατά την 

γεωλογική ορολογία, που όπως προαναφέρθηκε αντιστοιχεί στα τελευταία 

10.000 χρόνια της ιστορίας της Γης και τα πρώτα χρόνια της πραγµατικής 

ιστορίας του πολυτάραχου ανθρώπινου γένους, διαµορφώθηκαν πλήρως οι 

σηµερινές φυλές.  Τα γαλανά µάτια, για παράδειγµα, και τα ξανθιά µαλλιά 

έγιναν το χαρακτηριστικό γνώρισµα ορισµένων βόρειων φυλών µόλις πριν 

από 10.000 µε 11.000 χρόνια, όπως δείχνουν πρόσφατες µελέτες γενετικής. 

Ο άνθρωπος διακρίνεται από τα ζώα, κυρίως από τους συγγενείς του τα 

θηλαστικά, γιατί µόνον αυτός περπατάει όρθιος αποκλειστικά, έχει πολύ 

µεγάλο εγκέφαλο σε σχέση µε το βάρος του, έχει ικανότητες εγκεφάλου-χεριού 

για την κατασκευή και χρήση εξειδικευµένων εργαλείων και διαθέτει δοµηµένες 

και εξελισσόµενες γλώσσες, προφορικές και γραπτές, για την επικοινωνία του. 

«Η ανάπτυξη των ειδικών λειτουργιών  του χεριού», γράφει ο Ένγκελς 

(Friedrich Engels 1820-1895) στη «∆ιαλεκτική της Φύσης», «σηµαίνει την 

εµφάνιση των εργαλείων και το εργαλείο σηµαίνει την  ειδική ανθρώπινη 

δράση, την παραγωγή, που είναι η αντίστροφη µεταµορφοποιητική επίδραση 

πάνω στη φύση». Σύµφωνα µε το ∆ηµόκριτο η φύση µεταµορφώνει τον 

άνθρωπο, αλλά και ο άνθρωπος µε τη γνώση του µεταµορφώνει τη φύση. Τη 

µεγαλύτερη χρονική περίοδο της ιστορίας του, περίπου το 99% του χρόνου 

του πάνω σ’ αυτόν τον πλανήτη, την έζησε ως κυνηγός-τροφοσυλλέκτης, 
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οργανωµένος σε µικρές ή µεγάλες οµάδες, σε παραπλήσια κατάσταση µε 

εκείνη των σηµερινών πιθήκων, ιδιαίτερα των γοριλών και χιµπατζήδων και σε 

διαρκή ανταγωνισµό µε πολλά άλλα είδη ή άλλων οµάδων του είδους του, για 

την εξασφάλιση της καθηµερινή τροφής και επιβίωσης του.  Ήταν απλά ένας 

πιο έξυπνος πίθηκος εξαρτηµένος απόλυτα από το περιβάλλον του, µε µια 

ακόµη διαφορά από τους υπόλοιπους πιθήκους, είχε σεξουαλική 

δραστηριότητα συχνότερα και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, σε αντίθεση µε 

τις µικρές αναπαραγωγικές περιόδους όλων των άλλων θηλαστικών και των 

πιθήκων συµπεριλαµβανοµένων. 

 Στη µεγάλη πληθυσµιακή αύξηση του νέου τύπου ανθρώπου και τη 

σηµαντική πολιτιστική αλλαγή του, που οφείλεται στην αλλαγή του τρόπου 

ζωής του από εκείνη του κυνηγού και τροφοσυλλέκτη σε γεωργό, ουσιαστικό 

ρόλο έπαιξε αυτό που αποκαλούµε σήµερα «αγροτική επανάσταση» η 

µεγαλύτερη κοινωνική αλλαγή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Οι βαθύτερες 

ρίζες αυτών των αλλαγών θα µπορούσαν να εντοπισθούν στις κλιµατικές 

αλλαγές των τελευταίων 7.000 µε 5.000 χρόνων, οι οποίες ανάγκασαν την 

καλύτερη οργάνωση των ανθρώπινων οµάδων, την εγκατάσταση τους σε 

µόνιµους οικισµούς και επέτρεψαν την ανάπτυξη της γεωργίας και παράλληλα 

την εξηµέρωση πολλών ζώων και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Μια 

κλιµατική αλλαγή µε τις δυσµενέστερες συνθήκες της, αλλά και µε τις ευνοϊκές, 

όπως η δηµιουργία νέων εκτεταµένων εδαφών, θα πρέπει να ήταν η κύρια 

αιτία που ανάγκασε πολλές από τις ανθρώπινες οµάδες να εγκαταλείψουν τον 

τροφοσυλεκτικό τρόπο διατροφής ή τον κλειστό σε πολύ µικρές οµάδες, 

αποµονωµένο και περιορισµένο τρόπο παραγωγής. Τους υποχρέωσε ώστε να 

µετακινηθούν και να συγκεντρωθούν σε ευνοϊκές περιοχές, όπως 

Μεσοποταµία, Αίγυπτο, Μικρά Ασία, Θεσσαλία, πεδιάδες της Ινδίας και Κίνας. 

Να συγκροτηθούν σε µεγαλύτερες πληθυσµιακές οµάδες, ιεραρχικά δοµηµένες 

και γλωσσικά ανεπτυγµένες. Η συµβολή της σύγχρονης προϊστορικής 

αρχαιολογίας, µε τη λεπτοµερή µελέτη της νεολιθικής εποχής, της µεταβατικής 

προς την επόµενη εποχή του χαλκού, µεσολιθικής και της πολύ σηµαντικής 

εποχής του χαλκού είναι καθοριστική. Αρωγός στην προσπάθεια αυτή έρχεται 

η λεπτοµερής µελέτη των αντίστοιχων γεωλογικών στρωµάτων και τα 

παλαιοκλιµατολογικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη µελέτη τους.  
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Η µετάβαση στον αγροτικό τρόπο ζωής µε όλες τις συνέπειές του είναι 

ίσως η σπουδαιότερη αλλαγή στην ιστορική εξέλιξης του ανθρωπίνου είδους, 

οπότε ξεκίνησε η ανάπτυξη των οργανωµένων κοινωνιών, ο νέος τρόπος 

παραγωγής και κατανοµής της τροφής, η ανάπτυξη και εξέλιξη της γλώσσας 

και  αυτό που αποκαλούµε πλέον, πολιτισµό. Η ανάπτυξη της γεωργίας και 

κτηνοτροφίας δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για µια πραγµατική 

πληθυσµιακή έκρηξη. Ανάµεσα στα πολλά εξελικτικά και πολιτιστικά 

πλεονεκτήµατα  του ανθρώπου ήταν η γλώσσα και στη συνέχεια η γραφή. Η 

γλώσσα έδωσε τη δυνατότητα αποκλειστικά σ’ αυτό το είδος των 

πρωτευόντων, που αυτοαποκαλείται άνθρωπος, να ανταλλάσει εµπειρίες, 

γνώσεις, ιδέες, να γίνεται ευφυέστερος και να οικοδοµεί τη σκέψη.  

Ακολούθησαν πολλές άλλες σηµαντικές αλλαγές, πάντα µέσα στο πλαίσιο µιας 

«πνευµατικής» εξέλιξης του ανθρώπου. Οι τεχνολογικές του εφευρέσεις,  

όπως η ανακάλυψη της φωτιάς, ο τροχός, η εξηµέρωση των ζώων και 

δηµιουργία νέων ποικιλιών φυτών και ζώων, η ατµοµηχανή και οι µηχανές 

εσωτερικής καύσης, η πυρηνική ενέργεια, η ηλεκτρονική, η βιοτεχνολογία, η 

νανοτεχνολογία αποτελούν µερικές µόνο σηµαντικές πτυχές της άλλης 

διάστασης της ανθρώπινης εξέλιξης πέρα από την βιολογική.  

Ο άνθρωπος ως ζωικό είδος παρουσιάζει τη φυσική και την 

«πνευµατική» εξέλιξη, όπου η δεύτερη έχει ξεπεράσει κατά πολύ την φυσική 

του εξέλιξη. Μια ακόµη «ιδιοτροπία» του είδους µας. «Αν (το είδος µας) δεν 

υποτασσόταν στη φυσική επιλογή, ασφαλώς δεν θα υψωνόταν ποτέ στην τάξη 

του ανθρώπου», γράφει χαρακτηριστικά ο ∆αρβίνος στην «Καταγωγή του 

Ανθρώπου». Αναµφίβολα το ανθρώπινο είδος είναι ένας από τους πιο 

σηµαντικούς  κλάδους της εξέλιξης, αφού σ’ αυτόν αναπτύχθηκε και συνεχίζει 

να αναπτύσσεται η σκέψη. ∆εν διαφαίνεται να αποτελεί το τελικό προϊόν της 

εξέλιξης, αφού συνεχίζει να µεταβάλλεται βιολογικά, κοινωνικά και πολιτιστικά. 

Έχει όµως πολύ µικρό παρελθόν σε σχέση µε άλλες οµάδες ζώων και 

ιδιαίτερα µε τους µικροοργανισµούς, που στην εξέλιξη του γήινου συστήµατος, 

παίζουν χωρίς αµφιβολία πολύ σηµαντικότερο ρόλο. 

 Στο «στιγµιαίο» αυτό όριο της γεωλογικής ιστορίας του πλανήτη 

βρίσκεται και προσπαθεί να προσαρµοσθεί το νέο σχετικά βιολογικό είδος, ο 

άνθρωπος. Η ιστορία του µικρή αλλά µεγαλειώδης, αν ως µεγαλείο 

θεωρήσουµε την ικανότητά του να δηµιουργεί και να χειρίζεται εργαλεία, από 



Σπυρίδων Β. Παυλίδης, Καθηγητής Γεωλογίας Α.Π.Θ. 
 

 20

τον πυριτόλιθο µέχρι τον κοµπιούτερ, να συγκεντρώνει εµπειρίες και να 

αντιλαµβάνεται αφηρηµένες έννοιες, να γράφει και να δηµιουργεί τέχνη και 

επιστήµη, να φανατίζεται µε ιδεολογίες, να συσσωρεύει πλούτο και να µάχεται 

για τα συµφέροντα του, χωρίς να διστάζει να φτάνει σε µαζικές εξοντώσεις 

συνανθρώπων του µέσα από ένδοξους πολέµους, να είναι αλτρουιστής και 

ταυτόχρονα µεγάλος εγωιστής.  

Η γεωλογική ιστορία του πλανήτη συνεχίζεται, δεν σταµάτησε. Οι 

αλλαγές που συνέβαιναν στο παρελθόν συνεχίζουν να συµβαίνουν και σήµερα 

και θα συνεχίσουν και στο µέλλον, µόνο που τώρα είναι αλληλένδετες µε τη 

δική µας ιστορία. Το ανθρώπινο είδος συν-εξελίσσεται και αυτό µαζί µε τα 

άλλα είδη και µε τη Γη, επηρεαζόµενο από τις αλλαγές του περιβάλλοντός του. 

Μαζί µε τον άνθρωπο όµως συµβιώνουν και προσαρµόζονται πολλά άλλα 

είδη, που διαφορετικά δεν θα µπορούσαν να αναπτυχθούν. Πολλά άλλα είδη 

έχουν υποστεί ή σύντοµα θα υποστούν τη µεγάλη πληθυσµιακή συρρίκνωση 

και εξαφάνιση εξαιτίας του ανθρώπου. Παράλληλα όµως το δραστήριο αυτό 

είδος επηρεάζει και το περιβάλλον του.   

  

 

 


