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Πην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ν καζεηήο ζα πξέπεη λα:

Πηόρνη

• Δίλαη ηθαλόο λα ηεθκεξηώλεη κε επηζηεκνληθά ζηνηρεία ηηο 
απόςεηο ηεο Βηνινγίαο γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηελ 
εμειηθηηθή πνξεία ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο.

• Λα πεξηγξάθεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξσηεπώλησλ θαη 
λα εμεγεί ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ηνπο πξνζέδσζαλ.

• Λα πεξηγξάθεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγνληθώλ 
κνξθώλ ηνπ αλζξώπνπ.

• Λα πξνζδηνξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνύλ ηνλ 
Άλζξσπν από ηνπο αλζξσπνεηδείο πηζήθνπο.

• Λα πεξηγξάθεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηδώλ πνπ αλήθνπλ 
ζην γέλνο Homo.

• Λα εμεγεί ηε ζρέζε ηνπ Homo neanderthalensis κε ηνλ H. 
Sapiens.



Θάξνινο Γαξβίλνο:
Η Καταγωγή των ειδών
Η καταγωγή του ανθρώπου.

Yπνζηήξηδε όηη ν άλζξσπνο θαη ν
πίζεθνο έρνπλ θνηλό πξόγνλν θαη
όρη, όηη ν άλζξσπνο πξνέξρεηαη
από ηνλ πίζεθν.

Η θαηαγωγή ηνπ αλζξώπνπ.



Ζ κειέηε ησλ απνιηζσκάησλ επηηξέπεη ηελ αλαζύζηαζε
•ηεο κνξθήο ησλ πξνγόλσλ καο
•ηεο εηθόλαο γηα ηηο ζπλήζεηεο θαη ηνλ ηξόπν δσήο ηνπο.

Ρηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο απνιηζώκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα
από ηε Κνξηαθή Βηνινγία, δείρλνπλ όηη ν άλζξσπνο, θαη
θάζε άιινο νξγαληζκόο ηνπ πιαλήηε, είλαη πξντόλ εμέιημεο.



Σν γελεαινγηθό καο δέληξν

• Βαζίιεην: Ζώα 
• Φύιν: Υνξδωηά 
• πνθύιν: πνλδπιωηά
• Θιάζε: Θειαζηηθά
• πνθιάζε: Επζεξία(πιαθνπληνθόξα)
• Ράμε: Πξωηεύνληα
• Νηθνγέλεηα: Αλζξωπίδεο (Hominidae)
• Γέλνο: Homo (άλζξσπνο)
• Δίδνο: Homo sapiens (άλζξσπνο ν ζνθόο)
• πνείδνο: Homo sapiens sapiens

Από όια ηα είδε κε ηα νπνία κπνξνύκε λα ζπγθαηαηαρζνύκε ζηε κία ή ζηελ άιιε
ηαμηλνκηθή βαζκίδα, είκαζηε ην κόλν είδνο πνπ είλαη ηθαλό λα θαηαζθεπάδεη θαη λα
ρξεζηκνπνηεί εξγαιεία, λα κηιά, λα γξάθεη θαη λα δεκηνπξγεί πνιηηηζκό.

Γηα λα θαηαιάβνπκε πώο αλαπηύρζεθαλ εμειηθηηθά νη δπλαηόηεηεο απηέο, είλαη
απαξαίηεην λα γλσξίζνπκε ηελ εμειηθηηθή ηζηνξία ησλ Θειαζηηθώλ θαη ησλ
Ξξσηεπόλησλ



Η εκθάληζε ηωλ Θειαζηηθώλ θαη ηωλ Πξωηεπόληωλ

Ρα Θειαζηηθά εμειίρζεθαλ πξηλ από 240 εθαηνκκύξηα ρξόληα από ηα
Εξπεηά.
Απηό ζπλέβε θαηά ην Κεζνδσηθό Αηώλα(251-65,5 εθ.ρξ.), πνπ νλνκάδεηαη
«Αηώλαο ησλ Δξπεηώλ»



Kαηεγνξίεο ησλ Θειαζηηθώλ πνπ
ππήξμαλ θαηά ην Κεζνδσηθό Αηώλα:

ηα Μνλνηξήκαηα, κηα ηδηαίηεξε νκάδα
Θειαζηηθώλ πνπ γελλά απγά, όπσο
είλαη ν ζύγρξνλνο πιαηύπνπο

ηα Μαξζηπνθόξα, νη πξόγνλνη ησλ
ζύγρξνλσλ θαγθνπξό

θαη ηα Πιαθνπληνθόξα, κηθξά
Θειαζηηθά πνπ δηαζέηνπλ ηνλ
πιαθνύληα, έλα όξγαλν αληαιιαγήο
νπζηώλ κεηαμύ ηνπ εκβξύνπ θαη ηεο
κεηέξαο ηνπ.

Η εκθάληζε ηωλ Θειαζηηθώλ θαη ηωλ Πξωηεπόληωλ



Tα πξώηα Θειαζηηθά απνηεινύζαλ γηα πεξηζζόηεξν από 150 εθαηνκκύξηα
ρξόληα έλα κηθξό πνζνζηό ζηνλ πιαλήηε.

Ξξηλ από 65 εθαηνκκύξηα ρξόληα νη Γεηλόζαπξνη εμαθαλίδνληαη.

Ρα πξώηα Θειαζηηθά επεθηείλνληαη ζε πεξηνρέο πνπ κέρξη ηόηε
θαηαιάκβαλαλ νη Γεηλόζαπξνη.

Ζ εκθάληζε λέσλ θπηηθώλ εηδώλ δεκηνπξγεί επηπιένλ βηόηνπνπο, πνπ
πξνζέθεξνπλ ζηα Θειαζηηθά πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο ζηελ εμεύξεζε
ηξνθήο θαη κεγαιύηεξε πξνζηαζία από ηνπο ζεξεπηέο ηνπο

Ρνλ Θαηλνδσηθό Αηώλα ηα Θειαζηηθά εμαπιώζεθαλ θαη εκθαλίδνληαη ηα
Πξωηεύνληα, ε ηάμε ησλ Θειαζηηθώλ ζηελ νπνία αλήθεη ν ζύγρξνλνο
άλζξσπνο, ηα πξνγνληθά είδε ηνπ θαη νη ρηκπαληδήδεο, νη νπξαγθνηάγθνη,
νη γνξίιεο, νη ιεκνύξηνη, νη ηάξζηνη θ.ά.

Η εκθάληζε ηωλ Θειαζηηθώλ θαη ηωλ Πξωηεπόληωλ



Ρα πξώηα Ξξσηεύνληα εμειίρζεθαλ από ηα κηθξά Ξιαθνπληνθόξα
Θειαζηηθά ηα νπνία δνύζαλ ζε δέληξα θαη ηξέθνληαλ κε έληνκα.

Ξνιιά από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ θαη ησλ
άιισλ Ξξσηεπόλησλ ζρεηίδνληαη κε ην δελδξόβην παξειζόλ ησλ
πξνγόλσλ ηνπο.

Η εκθάληζε ηωλ Θειαζηηθώλ θαη ηωλ Πξωηεπόληωλ



Σα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ Πξωηεπόληωλ

Ρα Ξξσηεύνληα εμειίρζεθαλ αλαπηύζζνληαο ραξαθηεξηζηηθά-
πξνζαξκνγέο- πνπ ηα θαζηζηνύζαλ ηθαλά λα δνπλ επάλσ ζηα δέληξα
(δελδξόβηα είδε).

Από ηε ζπζζώξεπζε απηώλ ησλ πξνζαξκνγώλ ζρεκαηίζηεθε ην
ζύλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ απνηέιεζαλ ην ππόβαζξν γηα ηε
κειινληηθή εκθάληζε ηνπ αλζξώπνπ, ν νπνίνο όκσο άξρηζε λα δεη
ζην έδαθνο (εδαθόβην είδνο).



 Γάρηπια θαηάιιεια γηα ιαβέο.

Ρν κεγάιν δάρηπιν ησλ άλσ άθξσλ ησλ Ξξσηεπόλησλ είλαη αληηηαθηό.

Ρα Ξξσηεύνληα κπνξνύλ λα εθαξκόδνπλ ιαβέο θαη λα πηάλνπλ αληηθείκελα
όπσο ηα θιαδηά ησλ δέληξσλ.

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ Πξωηεπόληωλ









 Καθξηά θαη επθίλεηα άθξα

Ρα άθξα κπνξνύλ λα πεξηζηξέθνληαη ειεύζεξα ζηνπο ώκνπο θαη ζηε ιεθάλε,
θαη βνεζνύλ ηα Ξξσηεύνληα λα ζπιιακβάλνπλ ηελ ηξνθή ηνπο θαη λα
ζθαξθαιώλνπλ ζηα δέληξα.

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ Πξωηεπόληωλ



Γηα ηε δηαβίσζε επάλσ ζηα δέληξα, είλαη απαξαίηεηε ε ηθαλόηεηα
εθηίκεζεο ηνπ βάζνπο ηνπ πεδίνπ θαη ησλ απνζηάζεσλ.

Ζ ζέζε ησλ καηηώλ ησλ Ξξσηεπόλησλ ζην πξόζζην ηκήκα ηνπ
θεθαιηνύ ηνπο πξνθαιεί επηθάιπςε ησλ δύν νπηηθώλ πεδίσλ
ηνπο.

Ρα Ξξσηεύνληα έρνπλ ηξηζδηάζηαηε όξαζε, ε νπνία ηνπο
επηηξέπεη λα αληηιακβάλνληαη ξεαιηζηηθά ην πεξηβάιινλ ηνπο, λα
ππνινγίδνπλ ηηο απνζηάζεηο θαη λα πηάλνληαη από ηα θιαδηά,
θαζώο πεδνύλ από δέληξν ζε δέληξν.

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ Πξωηεπόληωλ

 Πηεξενζθνπηθή όξαζε



 Έγρξσκε όξαζε.

Ρα πξώηα Ξξσηεύνληα ήηαλ λπρηόβηα, κεηαηξάπεθαλ ζε εκεξόβηα
θαη ε όξαζή ηνπο έγηλε έγρξσκε θαη ζπλεπώο απέθηεζαλ
αληηθεηκεληθόηεξε αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο.

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ Πξωηεπόληωλ



 Αλαπηπγκέλνο εγθέθαινο.

Ρα Ξξσηεύνληα, δηαζέηνπλ ην κεγαιύηεξν, από όια ηα Θειαζηηθά, ζε ζρέζε
κε ηηο ζσκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπο, εγθέθαιν.

H αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ εγθεθάινπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απμεκέλε εηζξνή
αηζζεηηθώλ πιεξνθνξηώλ, ε νπνία ήηαλ απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ηεο
όξαζεο θαη ηεο αθνήο, θαη κε ηελ απνδέζκεπζε ησλ άλσ άθξσλ από ηελ
αλάγθε ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο γηα βάδηζκα.

O κεγαιύηεξνο θαη πεξηζζόηεξν πεξίπινθνο εγθέθαιόο ηνπο, κε ην κεγάιν
αξηζκό λεπξηθώλ θπηηάξσλ θαη ζπλδέζεσλ κεηαμύ ηνπο, ηα θαζηζηά ηθαλά γηα
πην ζύλζεηεο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο.

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ Πξωηεπόληωλ







Ρα Ξξσηεύνληα, αλέπηπμαλ λέεο αλαπαξαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο.

Ρα Θειαζηηθά γελλνύλ έλα ζρεηηθά κεγάιν αξηζκό λενγλώλ, ηα
Ξξσηεύνληα γελλνύλ θαηά θαλόλα έλα κηθξό ζε θάζε γέλλα.

Γηα ην ιόγν απηό ην κηθξό πξέπεη λα δηαηξέθεηαη θαη λα
πξνζηαηεύεηαη από ηε κεηέξα ηνπ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα
κεηά ηε γέλλα.

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ Πξωηεπόληωλ

 Ζ πξνζηαζία ησλ κηθξώλ



Ν άλζξσπνο απνηειεί ην κνλαδηθό Ξξσηεύνλ πνπ βαδίδεη εληειώο
όξζην.

O γνξίιαο θαη ν ρηκπαληδήο πεξλνύλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δσήο
ηνπο ζε ειαθξά θαηαθόξπθε ζηάζε, πεξπαηνύλ αγγίδνληαο ην έδαθνο
κε ηα ρέξηα ηνπο.

Ζ όξζηα ζηάζε, πνπ νδήγεζε ζηελ εμειηθηηθή γξακκή ηνπ αλζξώπνπ,
απνδέζκεπζε ηα άλσ άθξα γηα άιιεο δξαζηεξηόηεηεο πέξα από ην
βάδηζκα, ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ηεο λνεκνζύλεο θαη έδσζε ηε
δπλαηόηεηα ηεο ζέαζεο από πην ςειά θαη επνκέλσο ηεο επνπηείαο κηαο
κεγαιύηεξεο πεξηνρήο.

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ Πξωηεπόληωλ

 Ζ όξζηα ζηάζε.







1.Πξνζίκηα (Πξνπίζεθνη) 

2. Αλζξωπνεηδή(Anthropoidea) - καη̈κνύδεο, πίζεθνη, θαη 
άλζξσπνη  

α. Καη̈κνύδεο (Monkeys)   
i. Λένπ Θόζκνπ:

ii. Ξαιαηνύ Θόζκνπ

β. Αλζξσπίδεο (Hominoidea) ή αλζξσπνεηδείο πίζεθνη

Σύπνη ζύγρξνλωλ πξωηεπόληωλ



Σύπνη ζύγρξνλωλ πξωηεπόληωλ

Πξνζίκηα (Πξνπίζεθνη):

δελδξόβηεο κπγαιέο

Ιεκνύξηνη

Ινξηζένη

ηάξζηνη



Λεμοφριοι

δελδξόβηεο 
κπγαιέο

ινξηζένη
τάρςιοσ

Πηξνπίζεθνη



Σύπνη ζύγρξνλωλ πξωηεπόληωλ

2. Αλζξωπνεηδή(Anthropoidea) - καη̈κνύδεο, πίζεθνη, θαη άλζξσπνη
   α. Καη̈κνύδεο (Monkeys)
       i. Λένπ Θόζκνπ:

 Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εμειηθηηθή γξακκή ησλ αλζξώπσλ

• Ξεξηιακβάλνπλ: αξαρλνπίζεθνη, θαπνπηζίλνη θαη καξκόζεο. Ρα πεξηζζόηεξα 
είλαη κηθξά

• Οπξέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα αίζζεζε θαη θίλεζε

• Ρα παιαηόηεξα απνιηζώκαηα έξρνληαη από ηε Λόηηα Ακεξηθή θαη
ρξνλνινγνύληαη ζην Νιηγόθαηλν(23 εθ.ρξ.).



Μαη̈κνύδεο Νένπ Κόζκνπ

Αρατνοπίθηκος

θαπνπηζίλνη 

Μαρμόςα



Σύπνη ζύγρξνλωλ πξωηεπόληωλ

α. Καη̈κνύδεο (Monkeys)
ii. Ξαιαηνύ Θόζκνπ

Κπακπνπίλνη,  καλδξίινη,  καθάθνη,  ξύζζνη,  Barbary ape

• Ονπζνύληα θνληά κεηαμύ ηνπο θαη κε θαηεύζπλζε πξνο ηα θάησ, 
όπσο ζηνπο αλζξώπνπο.
• Οπξέο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα αίζζεζε θαη θίλεζε
• Ρα παιαηόηεξα απνιηζώκαηα έξρνληαη από ηελ Αθξηθή θαη 
ρξνλνινγνύληαη ζην Ξαιαηόθαηλν( 55 εθ. ρξ.).



Μαη̈κνύδεο Παιαηνύ Κόζκνπ

Κπακπνπίλνη καλδξίινη

καθάθνη

Barbary ape



Σύπνη ζύγρξνλωλ πξωηεπόληωλ

Αλζξσπίδεο Αλζξσπνεηδή ή 
αλζξσπόκνξθνη πίζεθνη 

• Ξξσηεύνληα ρσξίο νπξά.
• Ρα ζεκεξηλά είδε θαη νη άλζξσπνη έρνπλ θνηλό πξόγνλν.
• Αλάιπζε DNA δείρλεη όηη ρσξίζηεθαλ από ηνπο αλζξώπνπο πξηλ 
από 5-7 εθαη. ρξόληα.

Ρξεηο νηθνγέλεηεο:
• ινβάηηδεο Hylobatidae-Γίββσλεο Ν πην παιηόο θιάδνο 
πηζήθσλ ρσξίο νπξά.
•Ξνγγίδεο  Pongidae–Νπξαθνηάγθνη, ρηκπαηδήδεο, γνξίιιεο 
θαη κπνλόκπν.
• Αλζξσπίδεο Hominidae-Άλζξσπνη

β. Αλζξσπίδεο (Hominoidea) ή αλζξσπνεηδείο 
πίζεθνη



Οσρακοτάγκος της Σοσμάτρα

Γορίλλασ

Γίββων

Μπονόμπο Χιμπατηισ



Η εμέιημε ηωλ Πξωηεπόληωλ

Ρα ζύγρξνλα Ξξσηεύνληα πξήιζαλ από κηθξά εληνκνθάγα Ξιαθνπληνθόξα Θειαζηηθά.

Ξιεξνθνξίεο από Κνξηαθή Βηνινγία θαη ηε Γελεηηθή θαη κειέηε ησλ απνιηζσκάησλ,
νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη ηα πξώηα Ξξσηεύνληα, από ηα νπνία έρνπλ πξνέιζεη όιεο νη
ζύγρξνλεο κνξθέο, ήηαλ νη Πξνπίζεθνη.

Νη Ξξνπίζεθνη εκθαλίζηεθαλ ζηε Γε πξηλ από 50 εθαηνκκύξηα ρξόληα. Απνθηώληαο ηα
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηάμεο ηνπο (δάρηπια θαηάιιεια γηα ιαβέο, κάηηα ζην πξόζζην
ηκήκα ηνπ θεθαιηνύ θηι.) νη Ξξνπίζεθνη εμαπιώζεθαλ ζε έλα κεγάιν κέξνο ηνπ
πιαλήηε, θαζώο ηα απνιηζώκαηα πνπ έρνπλ βξεζεί καξηπξνύλ ηελ ύπαξμή ηνπο ζηελ
Δπξώπε, ζηε Βόξεηα Ακεξηθή (ζεκεησηένλ όηη νη δύν ήπεηξνη ηόηε ήηαλ αθόκε ελσκέλεο)
θαη ζηελ Αζία.

Νη Ξξνπίζεθνη κάιηζηα πνπ επηβηώλνπλ σο ηηο κέξεο καο (ιεκνύξηνη, ηάξζηνη) έρνπλ
αιιάμεη ειάρηζηα ζε ζρέζε κε ηα πξνγνληθά ηνπο είδε.

Νη ιεκνύξηνη πνπ δνπλ ζηα δάζε ηεο Καδαγαζθάξεο απεηινύληαη κε εμαθάληζε, αθνύ ε
αλζξώπηλε παξέκβαζε έρεη πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο θαηαζηξνθέο ζηνπο βηόηνπνύο ηνπο.



• Σν παιηόηεξν απνιίζωκα πξωηεύνληνο είλαη ην Purgatorius, 
από ην ηέινο Θξεηηδηθνύ(60 ε.x.) Ρα αξραηόηεξα πξσηεύνληα έδεζαλ 
καδί κε ηνπο ηειεπηαίνπο δεηλόζαπξνπο.

• Ρν παιαηνθαηληθό Plesiadapis είλαη ην κόλν πξσηεύνλ, εθηόο ηνπ 
Homo, πνπ δεη θαη ζηνλ Ξαιηό θαη ζην Λέν Θόζκν. Απηό δείρλεη όηη ε 
Δπξαζία θαη ε Ακεξηθή δελ ήηαλ πιήξσο απνθνκκέλεο θαηά ην 
Ξαιαηόθαηλν.



Ξξηλ από 38 εθαηνκκύξηα ρξόληα κηα νκάδα Ξξνπηζήθσλ εμειίρζεθε
ζηα Αλζξωπνεηδή.

Ρα Αλζξσπνεηδή, κε βάζε ηα απνιηζώκαηα, θαίλεηαη όηη
πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηελ Αθξηθή θαη ζηελ Αζία.

Ρν κέγεζόο ηνπο ήηαλ γεληθά κεγαιύηεξν από απηό ησλ Ξξνπηζήθσλ
θαη ηα πεξηζζόηεξα ήηαλ εκεξόβηα, ζε αληίζεζε κε ηνπο Ξξνπηζήθνπο
πνπ ήηαλ λπρηόβηνη.

Ξξηλ από 35 εθαηνκκύξηα ρξόληα ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ
αληηζηνηρεί ζηε ζεκεξηλή Αίγππην έδεζε ην παιαηόηεξν γλσζηό
Αλζξσπνεηδέο, ν Αηγππηηνπίζεθνο.

Απηό ην Αλζξσπνεηδέο, πνπ είρε πεξίπνπ ην κέγεζνο ηεο γάηαο θαη
ήηαλ δελδξόβην, κέζα από δηαδνρηθέο κνξθέο εμειίρζεθε ζην
Δξπνπίζεθν.



Αηγππηηνπίζεθνο

Aegyptopithecus=ξσκαιέν 
δελδξόβην πξσηεύνλ, κε 
καη̈κνπδόκνξθα άθξα θαη νπξά κε 
κάηηα κπξνζηά ζην θξαλίν



• Ν Proconsul,πνπ αλαθαιύθζεθε από ηνπο Leakey ην 
1948 ζηελ Θέλπα, ήηαλ έλα δξπόκνξθν ή έλαο 
πξόγνλνο ησλ δξπόκνξθσλ.
• Δίρε πηζεθόκνξθν θξαλίν, γλάζνπο θαη δόληηα. Δίρε 
καη ̈κνπδόκνξθν καθξύ θνξκό, πξόζζηα άθξα θαη 

θάιαγγεο δαρηύισλ.
• Νη απόγνλνη ηνπ Proconsul ζην Κέζν Κεηόθαηλν είλαη 
πηζαλά νη πξόγνλνη ησλ ζεκεξηλώλ Αθξηθαληθώλ 
πηζήθσλ θαη ησλ πξώησλ αλζξσπηδώλ, ησλ 
απζηξαινπηζήθσλ.



Δρυοπίκθκοσ



Ν Γξπνπίζεθνο είλαη ίζσο ην πξνγνληθό είδνο από ην νπνίν πξνήιζαλ,
απνθιίλνληαο κεηαμύ ηνπο, ν γνξίιαο, ν ρηκπαληδήο θαη ν άλζξσπνο.

Ρν Αλζξσπνεηδέο απηό ήηαλ θαηά βάζε δελδξόβην, ίζσο όκσο λα
πεξλνύζε θαη έλα κέξνο ηεο δσήο ηνπ ζην έδαθνο.

Νη απνδείμεηο γηα ηε θπινγελεηηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηνπ
γνξίια, ηνπ ρηκπαληδή θαη ηνπ αλζξώπνπ ζην κνξηαθό επίπεδν είλαη
άθζνλεο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη νη αιιεινπρίεο ησλ λνπθιενηηδίσλ
ηνπ DNA ζηνλ άλζξσπν θαη ζην ρηκπαληδή δηαθέξνπλ κόλν θαηά
1,27% θαη όηη ε αιπζίδα α ηεο αηκνζθαηξίλεο ηνπο είλαη ηειείσο όκνηα,
ελώ ε αιπζίδα β δηαθέξεη θαηά έλα κόλν ακηλνμύ.

Νη κειέηεο ησλ κνξηαθώλ επξεκάησλ θαη ησλ απνιηζσκάησλ νδεγνύλ
ζην ζπκπέξαζκα όηη ν γνξίιαο απέθιηλε από ηελ εμειηθηηθή γξακκή
ηνπ αλζξώπνπ θαη ηνπ ρηκπαληδή πξηλ από 8 κε 10 εθαηνκκύξηα
ρξόληα, ελώ νη εμειηθηηθέο γξακκέο ηνπ ρηκπαληδή θαη ηνπ αλζξώπνπ
δηαρσξίζηεθαλ πξηλ από 6 κόιηο εθαηνκκύξηα ρξόληα.



Η εκθάληζε ηωλ Αλζξωπηδώλ

Ζιηθία 7-6 εθαηνκκύξηα ρξόληα

Ρν θξαλίν ζην πίζσ κέξνο 
κνηάδεη κε αλζξσπόκνξθν
πίζεθν αιιά ην πξόζζην κε απηό 
ησλ αλζξσπεηδώλ

Κηθξόο θπλόδνληαο

Ρα δόληηα ζπκίδνπλ 
αλζξσπνεηδείο

Ηληαθό ηξήκα ζηε βάζε ηνπ 
θξαλίνπ;

Γέλνο Sahelanthropus



Η εκθάληζε ηωλ Αλζξωπηδώλ

Ρν 1924 ν Βξεηαλόο αλζξσπνιόγνο Οέπκνλη
Ληαξη αλαθάιπςε ζε ιαηνκείν ηεο
Αλαηνιηθήο Αθξηθήο έλα θξαλίν ειηθίαο 2,8
κε 3,8 εθ. ρξ.

Νλόκαζε ην εύξεκά ηνπ Απζηξαινπίζεθν,
γηαηί βξέζεθε ζηηο λόηηεο πεξηνρέο (Austral)
ηεο Αλαηνιηθήο Αθξηθήο.

Από ηε κειέηε όκσο θαη άιισλ
απνιηζσκάησλ πνπ βξέζεθαλ ζε δηάθνξεο
πεξηνρέο ηεο Αθξηθήο (όπσο ηνπ
Australopithecus bosei) πξνέθπςε όηη ν
Απζηξαινπίζεθνο απνηειεί έλαλ από ηνπο
άκεζνπο πξνγόλνπο ηνπ αλζξώπνπ, θαζώο κε
βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπνζεηείηαη
ζηνπο Αλζξωπίδεο, ηελ νηθνγέλεηα δειαδή
ησλ Αλζξσπνεηδώλ ζηελ νπνία αλήθεη ν
άλζξσπνο.





Ρν θαιύηεξα δηαηεξεκέλν θαη
πιεξέζηεξν απνιίζσκα (απνηειείηαη
από ηα 2/3 ηνπ ζθειεηνύ θαη έρεη
άζηθηεο κεξηθέο αλαηνκηθέο
ζπλδέζεηο) είλαη ε «Ινύζπ», πνπ
βξέζεθε ζηελ Αηζηνπία ην 1974,
ζηελ πεξηνρή Αθάξ.

Ζ «Ινύζπ», πνπ πήξε ην όλνκά ηεο
από ην δεκνθηιέο ηξαγνύδη ησλ
Κπηηιο (Lucy in the sky with
diamonds) ην νπνίν άθνπγαλ νη
εξεπλεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
εξγαζηώλ ηνπο, είλαη έλαο λεαξόο
ζειπθόο Απζηξαινπίζεθνο πνπ
έδεζε πξηλ από 3 εθαηνκκύξηα
ρξόληα.

Η εκθάληζε ηωλ Αλζξωπηδώλ







Δπηπιένλ απόδεημε ηεο δίπνδεο 
ζηάζεο είλαη ηα απνηππώκαηα 
πεικάησλ πνπ βξέζεθαλ ζε 
εθαηζηεηαθό πέηξσκα ζην
Laetoli ηεο Αλ. Αθξηθήο θαη 
ρξνλνινγνύληαη ζηα 3.2 εθ. ρξ. 
Ξξηλ (Ξιεηόθαηλν).

Η εκθάληζε ηωλ Αλζξωπηδώλ



Laetoli Museum



Ν νδνληηθόο ηύπνο κνηάδεη 
πνιύ κε ησλ αλζξώπσλ. 

Ζ θξαληαθή θνηιόηεηα ήηαλ 
κηθξόηεξε από ησλ ζεκεξηλώλ 
αλζξώπσλ. (600 cm³ έλαληη 
1400-1600 cm³ ζηνπο 
ζύγρξνλνπο αλζξώπνπο). 

Από ηελ νδνληνθπΐα ηνπο 
αιιά θαη από ηα νζηά ησλ 
δώσλ πνπ βξέζεθαλ θνληά 
ζηα απνιηζώκαηά ηνπο 
θαίλεηαη πσο ήηαλ πακθάγνη.



Μηθξόζωκνη (Gracile) – Κηθξόηεξνη, ειαθξύηεξνη κε κηθξόηεξα 
δόληηα. Ξεξηιακβάλεη ηνλ Australopithecus afarensis (Lucy). Απηή ε 
νκάδα έδωζε ην γέλνο Homo. 

Ρωκαιένη (Robust) – Κεγαιύηεξνη, βαξύηεξνη κε κεγαιύηεξα 
δόληηα. Ξεξηιακβάλεη ηνλ Australopithecus boisei (ή Paranthropus 
boisei) θαη ηνλ Australopithecus robustus (ή Paranthropus robustus). 
Θαη νη δύν είλαη παξάιιεινη εμειηθηηθνί θιάδνη. 

Νη γλώκεο δηίζηαληαη γηα ην αλ νη A. boisei θαη robustus αλήθνπλ ζην 
γέλνο Australopithecus. 

Ζ ζύγρξνλε άπνςε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο είλαη όηη πξέπεη λα 
ηνπνζεηεζνύλ ζε δηαθνξεηηθό γέλνο, ζην Paranthropus, πνπ θαίλεηαη 
λα έρεη πξνέιζεη από ηνπο απζηξαινπίζεθνπο. 

Νη ξσκαιένη απζηξαινπίζεθνη ηνπνζεηνύληαη πιένλ ζην γέλνο 
Paranthropus. 

Γύν ηύπνη απζηξαινπηζήθσλ 



Ζ. naledi δηέζεηε κηα ζεηξά από ραξαθηεξηζηηθά παξόκνηα κε ησλ 
απζηξαινπηζήθσλ θαη ησλ άιισλ αληηπξνζώπσλ ηνπ γέλνπο Homo, αιιά 
ηαπηόρξνλα δηέζεηε ραξαθηεξηζηηθά πνπ ήηαλ κνλαδηθά.

Λ. Αθξηθή  2013.

Ζomo naledi.

Ζ κνξθνινγία  ηνπ θξαλίνπ , ηεο θάησ γλάζνπ θαη ηεο νδνληνθπΐαο, 
έκνηαδε κ’ απηήλ ησλ πξώηκσλ αληηπξνζώπσλ ηνπ γέλνπο Homo 

K.X.~500cm3 Αζπλήζηζηε Ππκπεξηθνξά





Οη πξώηνη άλζξωπνη

Νη πξώηνη άλζξσπνη
εμειίρζεθαλ από ηνπο
Απζηξαινπηζήθνπο πξηλ
από 2 εθαηνκκύξηα
ρξόληα πεξίπνπ θαη
αληηπξνζσπεύνληαη από
ην είδνο Homo habilis.



Ζ εμειηθηηθή κεηάβαζε κπνξεί λα μεθίλεζε κε ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο 
ζε πην ςπρξό θαη πην μεξό πξηλ πεξίπνπ 2,7 εθ. ρξ. 

Ρα ηξνπηθά δάζε αληηθαηαζηάζεθαλ ζηαδηαθά από ζαβάλεο.

Πε απηό ην πεξηβάιινλ πηέζεηο επηινγήο νδήγεζαλ ζηε δίπνδε ζηάζε, 
ζηε κεγαιύηεξε επθπΐα θαη ζηελ ηθαλόηεηα θαηαζθεπήο ιίζηλσλ 
εξγαιείσλ. Ιίζηλα εξγαιεία βξίζθνληαη καδί κε απνιηζώκαηα Homo. 

Ν Homo habilis (άλζξσπνο ν επηδέμηνο) πεξπαηνύζε όξζηνο, είρε δόληηα
πνπ έκνηαδαλ πεξηζζόηεξν κε απηά ηνπ αλζξώπνπ παξά κε ηα δόληηα
ησλ Απζηξαινπηζήθσλ θαη κεγαιύηεξν εγθέθαιν από απηνύο.

Έθηηαρλε θαη ρξεζηκνπνηνύζε πνιιά πέηξηλα εξγαιεία θαη είρε κεγάιε
επηδεμηόηεηα. Σάξε ζ' απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεσξείηαη έλα κεγάιν
βήκα από ηε δσώδε πξνο ηελ αλζξώπηλε θαηάζηαζε.



Οι Homo rudolfensis θαη Homo ergaster θαη Homo habilis έδεζαλ ζηελ
Αθξηθή πεξίπνπ 2 – 2,5 εθ. ρξ. πξηλ.

Ν Homo habilis έδεζε ζηελ Αθξηθή γηα 500.000 ρξόληα θαη κεηά
εμαθαλίζηεθε. Ρνλ δηαδέρηεθε έλα λέν είδνο αλζξώπνπ κε αθόκα
κεγαιύηεξν εγθέθαιν, ν Homo erectus (άλζξσπνο ν όξζηνο).



Νη πηό πξόζθαηεο αλαθαιύςεηο ηζρπξίδνληαη πσο 
θαη ηα ηέζζεξα γλσζηά αλζξώπηλα είδε ηεο 
Αθξηθήο, 
Homo habilis
Homo rudolfensis
Homo ergaster
Homo erectus
είλαη αληηπξόζσπνη ηνπ ίδηνπ είδνπο, ηνπ 
επνλνκαδόκελνπ "Homo erectus", ην νπνίν 
εκθαλίζηεθε ζηελ Αθξηθή πξηλ από 2 
εθαηνκκύξηα ρξόληα θαη επεθηάζεθε ζηελ 
Δπξώπε θαη ηελ Αζία, θηάλνληαο ζε καθξηλέο 
πεξηνρέο όπσο ε Θίλα θαη ε Ηάβα ηεο 
Ηλδνλεζίαο, όπνπ έρνπλ βξεζεί ίρλε ηνπ κε 
ειηθία 1,2 εθαηνκκπξίσλ εηώλ.







Homo habilis





Πην Homo erectus απνδίδνληαη πνιιέο απνιηζσκέλεο κνξθέο πνπ είλαη ζήκεξα
γλσζηέο σο ν Άνθρωπος της Ιάβας θαη ν Άνθρωπος τοσ Πεκίνοσ (Homo erectus
pekinensis).

Eκθαλίζηεθε ζηελ Αθξηθή πξηλ από 1,6 εθ. Σξ. θαη είλαη ην πξώην αλζξώπηλν
είδνο πνπ κεηαλάζηεπζε ζηελ Αζία θαη ζηελ Δπξώπε.

Ενύζε ζε νκάδεο, θαηνηθνύζε ζε ζπειηέο ή θαη ζε μύιηλα θαηαιύκαηα πνπ
θαηαζθεύαδε ν ίδηνο, ρξεζηκνπνηνύζε ηε θσηηά θαη παξνπζίαζε κηα κεγάιε
ζηξνθή ζηε δίαηηά ηνπ, θαζώο έςελε ην θξέαο πνπ έηξσγε. Ξηζαλόηαηα είρε ηελ
ηθαλόηεηα νκηιίαο.

Ν Homo erectus, αλ θαη παξέκεηλε ζηνλ πιαλήηε πεξηζζόηεξα ρξόληα από θάζε
άιιν πξνγνληθό καο είδνο, εμαθαλίζηεθε από ηελ Αθξηθή θαη ηελ Δπξώπε πξηλ
από 500.000 ρξόληα, κε ηελ εκθάληζε ηνπ Ηomo sapiens (άλζξσπνο ν ζνθόο).
Έδεζε όκσο ζηελ Αζία κέρξη πξηλ από 250.000 ρξόληα.

Ζ κεηάβαζε από ην Homo erectus ζηηο πξσηόγνλεο κνξθέο ηνπ Homo sapiens
(Homo archaico, Homo presapiens), νη νπνίεο ρξνλνινγνύληαη πξηλ από
400.000-130.000 ρξόληα, θαίλεηαη λα έγηλε ζηαδηαθά θαη κε ζπλερή αύμεζε ηνπ
όγθνπ ηνπ εγθεθάινπ.

Η εκθάληζε ηωλ Αλζξωπηδώλ

Homo erectus



Homo erectus



Homo erectus



Homo heidelbergensis 

Δίλαη κηα pre-sapiens κνξθή, κε ραξαθηεξηζηηθά ελδηάκεζα ησλ H. 
erectus θαη H. sapiens. Ξαιηά ήηαλ γλσζηνί ζαλ αξρατθνί H. 
sapiens. 

Έρνπλ βξεζεί ζε Δπξώπε (Γεξκαλία, Αγγιία, Ηζπαλία), Κέζε 
Αλαηνιή θαη Αθξηθή. 

Έδεζαλ κεηαμύ 780 000 θαη 100 000 ρξόληα πξηλ. 

Πηελ Διιάδα έρεη βξεζεί ζηα Ξεηξάισλα Σαιθηδηθήο (Άλζξσπνο 
ησλ Ξεηξαιώλσλ) θαη ρξνλνινγείηαη ζηα πεξίπνπ 250.000 ρξόληα 
πξηλ. 

Ξξόθεηηαη γηα κηα νκάδα αλζξώπσλ πνπ κεηαθηλήζεθε από ηελ 
Αθξηθή ζηελ Δπξώπε, κεηά ηε κεηαθίλεζε ησλ H. erectus, θαη 
δηαζέηεη ραξαθηεξηζηηθά λεόηεξα ησλ H. erectus θαη παιαηόηεξα 
ησλ H. neanderthalensis.

Ν επξσπατθόο πιεζπζκόο ησλ H. heidelbergensis είλαη πηζαλόηαηα 
πξόγνλνη ησλ H. neanderthalensis. 

Ν αθξηθαληθόο πιεζπζκόο ησλ H. heidelbergensis είλαη πηζαλόηαηα 
πξόγνλνη ησλ H. sapiens. 







Άλζξσπνο ησλ Ξεηξαιώλσλ

Αθξηβέο εθκαγείν ηνπ θξαλίνπ
Αξραηνινγηθό κνπζείν Θεζζαινλίθεο

Homo heidelbergensis
400.000-250.000χρ



Ν άλζξωπνο ηνπ Νεάληεξηαι (Homo neanderthalensis), ή απιά 
Νεάληεξηαι, είλαη είδνο αλζξσπίδε ην νπνίν εκθαλίζηεθε πξηλ 600-
300 ρηιηάδεο ρξόληα. Απνιηζώκαηα έρνπλ βξεζεί ζε δηάθνξα κέξε ηεο 
Δπξώπεο θαη ηεο δπηηθήο θαη θεληξηθήο Αζίαο.

Ν πξόγνλνο ηνπο δελ είλαη μεθάζαξνο, αιιά πηζαλνινγείηαη όηη ήηαλ 
H. heidelbergensis

Οι Νεάτερναλ



Οη Νεάηεξλαι

Πε ζρέζε κε ζύγρξνλν 
άλζξσπν:

1500 cc – 1.7 κ. Ύςνο

Οσκαιέα ζσκαηηθή 
δηάπιαζε

Σακειόηεξν θαη 
κεγαιύηεξν θξαλίν

Ηζρπξά ππεξόθξπα

Κηθξόηεξν κέησπν 
(αλαζόισζε)

Φαξδύηεξε κύηε

Φαξδείο ώκνη θαη 
ζώξαθαο

Ξιαηύηεξνο αγθώλαο 
θαη γόλαην

Βξαρύηεξε θλήκε.

Illustration by Knut Finstermeier; Neanderthal reconstruction by the Reiss-Engelhorn-Museum Mannheim"



Οη Νεάληεξηαι 

Ωςτόςο είναι o άνθρωπος του Νεάντερνταλ ξεχωριςτό είδοσ;

Illustration by Knut Finstermeier; Neanderthal reconstruction by the Reiss-Engelhorn-Museum Mannheim"



Αιιεινύρηζε 65.250 βάζεσλ ηνπ αλζξώπνπ ηνπ Λεάληεξληαι

Ζιηθία νζηνύ: 38.000 ρξόληα

99,5% νκνηόηεηα κε ηνλ ζύγρξνλν άλζξσπν

Γηαρσξηζκόο: 370.000 ρξόληα

Απνπζία έλδεημεο αλάκεημεο Λεάληεξληαι θαη ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ

Noonan et al. 2006 Science

Νεάληεξηαι θαη ζύγρξνλνη άλζξωπνη 



Green et al. 2010 Science

 Πρεηηθά πιήξεο αιιεινύρηζε ηνπ γνληδηώκαηνο ηνπ αλζξώπνπ ηνπ
Λεάληεξληαι
 Ζιηθία νζηώλ: 38.000 – 70.000 ρξ.
 Γηαρσξηζκόο αλζξώπνπ ηνπ Λεάληεξληαι από ηνλ ζύγρξνλν
άλζξσπν: 440.000 – 270.000 ρξ.



Νεάντερταλ και ςφγχρονοι άνκρωποι 

Πηελ θεληξηθή Δπξώπε, νη Νεάληεξηαι 
ζπλππήξραλ κε ηνπο ζύγρξνλνπο 
αλζξώπνπο γηα ρηιηάδεο ρξόληα. 

Νζηά πνπ βξέζεθαλ ην 2002, όπσο θαη 
αλαιύζεηο DNA πξόζθαηα (2009), έρνπλ 
ραξαθηεξηζηηθά ελδηάκεζα ησλ 
Λεάληεξηαι θαη ησλ ζύγρξνλσλ 
αλζξώπσλ, γεγνλόο πνπ δειώλεη επηκημία. 



Ν άλζξσπνο ηνπ Λεάληεξληαι πην ζπγγεληθόο κε ηνπο κε-
Αθξηθαλνύο παξά κε ηνπο Αθξηθαλνύο αλζξώπνπο.

Νη Λεάληεξληαι «αληάιιαδαλ» γνλίδηα κε ηνπο πξνγόλνπο ησλ 
κε-Αθξηθαλώλ αλζξώπσλ.

Θαηεύζπλζε γνληδηαθήο ξνήο



Ν πνιηηηζκόο ησλ Λεάληεξηαι 

Νη Λεάληεξηαι θπλεγνύζαλ ζεξκόαηκα δώα, όπσο αξθνύδεο, 
κακνύζ, καιιηαξνύο ξηλόθεξνπο, ηάξαλδνπο, βίζσλεο, θ.ά. 

Θαηαζθεύαδαλ κεγάιε πνηθηιία ιίζηλωλ εξγαιείωλ. 

Υξεζηκνπνηνύζαλ θωηηά, ώζηε λα έρνπλ θώο ζηηο ζπειηέο, 
ζέξκαλζε, καγείξεκα θαη πξνζηαζία από ηνπο ζεξεπηέο. 

Καηαζθεύαδαλ θαηνηθίεο από δέξκαηα, μύια θαη θόθαια 

Ελδηαθέξνληαλ γηα ηνπο αζζελείο. 

Έζαβαλ ηνπο λεθξνύο καδί κε θηεξίζκαηα, πνπ δείρλεη όηη πίζηεπαλ 
ζηε κεηαζαλάηην δσή. 

Σξεζηκνπνηνύζαλ κνπζηθά όξγαλα, όπσο κηα θινγέξα θηηαγκέλε 
από θόθθαιν, πνπ ρξνλνινγείηαη κεηαμύ 82,000 θαη 43,000 ρξόληα 
πξηλ. 



Ο	πολιτιςμόσ	των	Neanderthal	

Εργαλεία	Μουςτζριασ	τεχνοτροπίασ	

Φλάουτο	φτιαγμζνο		
από	κόκκαλο	



Homo neanderthalensis

Θξεζθεπηηθή ηαθή?

ηέρλε



















Homo sapiens

Η εκθάληζε ηωλ Αλζξωπηδώλ



Ξξηλ από 34.000 ρξόληα πεξίπνπ ηνλ Άνθρωπο τοσ Νεάντερταλ
δηαδέρηεθε ν πην εμειηγκέλνο άλζξσπνο, ν Homo sapiens sapiens
(Άνθρωπος τοσ Κρο-Μανιόν, πνπ νλνκάζηεθε έηζη από ηελ θνηιάδα
ηεο Γαιιίαο όπνπ βξέζεθε).

Ν Άνθρωπος τοσ Κρο-Μανιόν δε δηαθέξεη από ην ζύγρξνλν
άλζξσπν σο πξνο ηα ζθειεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Μεθίλεζε από
ηελ Αθξηθή, πέξαζε από ηε Κέζε Αλαηνιή θαη εμαπιώζεθε ζηελ
Δπξώπε. Ξηζαλόλ λα δνύζε γηα έλα δηάζηεκα παξάιιεια κε
πιεζπζκνύο ηνπ Λεάληεξηαι θαη λα δηαζηαπξσλόηαλ καδί ηνπ γηα
πνιιέο ρηιηάδεο ρξόληα. Κεξηθά απνιηζώκαηα πνπ βξέζεθαλ
ζεσξνύληαη όηη είλαη πβξίδηα Λεάληεξηαι θαη Θξν-Καληόλ.

Ν Λεάληεξηαι έπαςε λα ππάξρεη εληειώο μαθληθά θαη
πηζαλνινγείηαη όηη εμνληώζεθε από ηνλ Άνθρωπο τοσ Κρο-Μανιόν.
Ζ ύπαξμε πβξηδίσλ από Λεάληεξηαι θαη Θξν-Καληόλ κπνξεί λα
ζεκαίλεη όηη νη Λεάληεξηαι αθνκνηώζεθαλ γελεηηθά από ην
ζύγρξνλν άλζξσπν.









Νη πξώηνη άλζξσπνη 

Απνιηζώκαηα θαηά κήθνο ηνπ πνηακνύ Omo ζηε Λόηηα Αηζηνπία 
δείρλνπλ όηη νη ζύγρξνλνη άλζξσπνη, Homo sapiens, έδεζαλ ζηελ 
Αθξηθή πξηλ από πεξίπνπ 195,000 ρξόληα, ζύκθσλα κε κηα 
δεκνζίεπζε ηνπ 2005. 

Ξξηλ, ζεσξνύζαλ όηη νη ζύγρξνλνη άλζξσπνη εκθαλίζηεθαλ ζηελ 
Αθξηθή πξηλ πεξίπνπ 160,000 ρξόληα. 

Νη άλζξσπνη εκθαλίζηεθαλ ζηελ Αθξηθή πνιιέο ρηιηάδεο ρξόληα 
πξηλ εκθαληζηνύλ ζηηο άιιεο επείξνπο. 



•

Ρα παιηόηεξα απνιηζώκαηα πνπ αλαηνκηθά αλήθνπλ ζηνλ 
ζύγρξνλν άλζξσπν έρνπλ βξεζεί ζηελ Αθξηθή.



Homo sapiens idaltu είλαη έλα εμαθαληζκέλν ππνείδνο ηνπ H.sapiens ην νπνίν 
έδεζε ζηελ Αθξηθή θαηά ην Ξιεηζηόθαηλν επνρή, 160.000 ρξόληα πξηλ. Idaltu 
ζηε γιώζζα Αθάξ ζεκαίλεη "πξεζβύηεξνο ή πξσηόηνθνο".



Νη πξώηνη άλζξσπνη 

Φαίλεηαη λα ππάξρεη έλα ρξνληθό θελό αλάκεζα ζηελ εκθάληζε 
ησλ ζύγρξνλσλ αλζξώπηλσλ ζθειεηώλ θαη ζην ζύγρξνλν 
ηξόπν ζπκπεξηθνξάο πνπ νδήγεζε ζηελ θαηαζθεπή 
θαιιηηερλεκάησλ. 

Ιίζηλεο ιεπίδεο καραηξηώλ εκθαλίζηεθαλ πξηλ από 50,000 κε 
200,000 ρξόληα. 

Άιινη ηύπνη πνιηηηζηηθώλ ζηνηρείσλ όκσο εκθαλίζηεθαλ κόιηο 
πξηλ 50,000 ρξόληα. 

Νη άλζξσπνη κεηαλάζηεπζαλ από ηελ Αθξηθή πξηλ από 40.000 
κε 50.000 ρξόληα, θαη θαίλεηαη όηη πήξαλ καδί ηνπο πνιηηηζηηθά 
ζηνηρεία, όπσο νζηέηλα εγράξαθηα εξγαιεία, θνζκήκαηα, 
θαιιηηερλίεο θαη θεθαιέο από βέιε. 



H εμάπισζε ησλ αλζξώπσλ 



Cro-Magnon 

Ξεξίπνπ πξηλ από 34.000 ρξόληα, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 
παγεηώδνπο πεξηόδνπ νη ζύγρξνλνη άλζξσπνη κεηαθηλήζεθαλ 
ζηελ πεξηνρή ησλ Λεάληεξηαι θαη ηειηθά ηνπο αληηθαηέζηεζαλ. 

Ήηαλ Homo sapiens, θαη νλνκάδνληαη Cro-Magnon

Σαξαθηεξηζηηθά ησλ Cro-Magnon: 

–Τειόηεξνη από ηνπο Λεάληεξηαι 

–Ξην θαηαθόξπθα κέησπα 

–Ξξνηεηακέλν πεγνύλη 



O πνιηηηζκόο ησλ Cro-Magnon 

Νη Cro-Magnon ζπλέρηζαλ θαη αλέπηπμαλ πεξηζζόηεξν ηηο 
πνιηηηζηηθέο παξαδόζεηο ησλ Λεάληεξηαι: 

•Θαηαζθεύαζαλ κεγαιύηεξε πνηθηιία ιίζηλσλ εξγαιείσλ 

•Ζωγξάθηζαλ εηθόλεο δώωλ ζε ζπήιαηα 

•θάιηζαλ θαη έθηηαμαλ αγαικαηίδηα γπλαηθώλ θαη δώσλ 
από θόθαιν ή ειεθαληόδνλην 

•Έθηηαρλαλ θαη θνξνύζαλ θνζκήκαηα 

•Έζαβαλ κε ηειεηνπξγηθό ηξόπν ηνπο λεθξνύο (έζαβαλ ηνπο 
θπλεγνύο κε ηα όπια ηνπο) 

•Έθαλαλ ηειεηέο θαη πίζηεπαλ ζηε κεηαζαλάηηα δσή 

•Ήηαλ θπλεγνί θαη ηξνθνζπιιέθηεο 



Cro-Magnon Η	τζχνθ	των	Cro-Magnon	

Venus	of	Willendorf.		
Αγαλματίδιο	γυναίκασ,	24.000-26.000	χρ.	 Ζωγραφιά	ςε	ςπιλαιο.	16.000	χρ.,	Lascaux,	Γαλλία	



Νη Gro Magnon – 40.000



Θαη άιινη άλζξσπνη……..
Ν λάλνο ηνπ Flores, ε X-Woman



Ξξηλ πεξίπνπ 15,000 -10,000 ρξόληα, νη άλζξσπνη άξρηζαλ 
λα: 

•Εμεκεξώλνπλ δώα 

•Καιιηεξγνύλ θπηά 

•Θαηαζθεπάδνπλ εξγαιεία πςειήο ηερλνινγίαο 

•Θαηαζθεπάδνπλ θεξακηθά αληηθείκελα 

•Αλαπηύζζνπλ κόληκνπο νηθηζκνύο 

•Σξεζηκνπνηνύλ ηελ νκηιία 

•Αλαπηύζζνπλ ηε γξαθή 

Κε ηελ αλάπηπμε ηεο γξαθήο αξρίδεη ε επνρή ηεο Ηζηνξίαο 

Αξρέο ηεο θαηαγεγξακκέλεο ηζηνξίαο 



Πύλνςε

Ζδε από ηηο αξρέο ηνπ Θαηλνδστθνύ αηώλα εκθαλίδνληαη ηα πξώηα
πξσηεύνληα ζειαζηηθά ελώ ζην Ζώθαηλν θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο νη
πξώηνη ηαξζόκνξθνη πίζεθνη.

Πην Νιηγόθαηλν ζα εκθαληζηνύλ νη πξώηνη θαηάξξηλνη πίζεθνη ελώ ζηηο
αξρέο ηνπ Κεηνθαίλνπ εκθαλίδνληαη ζηελ Αθξηθή νη πξώηνη αλζξσπνεηδείο
πίζεθνη κε ηνλ Proconsul.

Πην Κέζν Κεηόθαηλν (18-15 εθ. ρξ) νη αλζξσπνεηδείο πίζεθνη εμαπιώλνληαη
ζηελ Δπξαζία δίλνληαο δύν θιάδνπο: ηνπο δαζηθνύο θαη ιεπηνθακσκέλνπο
Γξπνπίζεθνπο θαη ηνπο πην εύξσζηνπο Πηβαπίζεθνπο απ’ ηνπο νπνίνπο ζα
πξνθύςνπλ νη Νπξαθνηάγθνη.

Ξξηλ από 6-7 εθ.ρ. εκθαλίδεηαη ζηελ Αθξηθή ν Παρειάλζξσπνο κε πηζαλή
επηιεθηηθή όξζηα βάδηζε. Απ’ απηόλ ζα πξνθύςνπλ νη Ξιεηνθαηληθνί
Αξδηπίζεθνη θαη Απζηξαινπίζεθνη .

Δλαο θιάδνο κηθξόζσκσλ Απζηξαινπηζήθσλ ζα νδεγήζεη ζην γέλνο Homo
κε πξώην αληηπξόζσπν ηνλ Homo habilis θαη πξώηα εξγαιεία πξηλ από 2.5
εθ.ρ. 1.8 εθ. ρ. πξηλ ην γέλνο Homo βγαίλεη γηα πξώηε θνξά από ηελ
Αθξηθή.



Η.habilis ζα νδεγήζεη γξήγνξα ζηνλ H. ergaster/H. erectus ν νπνίνο ζα

εμαπισζεί ζηελ Επξαζία θαη ζα αλαπηύμεη ηελ Αρειαία ιηζνηερλία πξηλ 

από 1.5 εθ. ρ. θαη ζα ραιηλαγσγήζεη ηε θσηηά πξηλ από ~600.000 ρξ.

Τνλ H. erectus ζα δηαδερζεί ν πην εμειηγκέλνο Αλζξσπνο ηεο 

Χαηδειβέξγεο (Πεηξάισλα). Από ηνλ επξσπατθό πιεζπζκό απηνύ ηνπ 

είδνπο ζα πξνέιζνπλ νη Νεαληεξληάιηνη ελώ από ηλ αθξηθαληθό νη 

ζύγρξνλνη ζνθνί άλζξσπνη (Homo sapiens)

Τα παιαηνηξα επξήκαηα ηνπ H. sapiens ρξνλνινγνύληαη πξηλ από 250000 

ρξ. Σηε Ν. Αθξηθή, ελώ πξηλ από 100000 ην είδνο εκθαλίδεηαη ζηελ Μέζε 

Αλαηνιή θαη πξηλ από 40000 ρξ. ζηελ Επξώπε κε ηνλ Αλζξσπν ηνπ Gro 

Magnon κε ηελ Ωξηλάζηα ιηζνηερλία.

Παξόηη ην αξρείν ησλ απνιηζσκάησλ πξνζθέξεη ζπληξηπηηθέο απνδείμεηο 

γηα ηελ εμέιημε ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο, παξακέλεη απνζπαζκαηηθό, ελώ 

θάζε λέα αλαθάιπςε πξνζζέηεη λέεο ελδείμεηο θαη νδεγεί ζπρλά ζε 

αλαζεσξήζεηο πξνεγνύκελσλ ππνζέζεσλ.



http://www.efossils.org

http://www.boneclones.net

Δυκτιακοί τόποι 

http://www.eskeletons.org

https://www.innerbody.com

Πηνλ ηζηόηνπν www.efossils.org θαη http://www.boneclones.net/ θαη ζην πξόγξακκα “becoming human” ζα
βξείηε επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηα είδε ηνπ γέλνπο Homo.



Φύιιν εξγαζίαο

Σηκπαηδήο 

1. Έληνλα ππεξόθξπα ηόμα, ρακειό 
κέησπν
2. Έληνλνο πξνγλαζηζκόο
3. Κεγάινη θπλόδνληεο 

4. Σσξίο πεγνύλη
5. Νπίζζηα θξαληαθή πξόζθπζε
6. Ηληαθή πξνεμνρή γηα ηε 
πξόζδεζε βαξύ ιαηκνύ 

Άλζξσπνο 

1. Πρεδόλ ρσξίο ππεξόθξπα ηόμα, 
πςειό κέησπν 
2. Δπίπεδν πξόζσπν
3. Κηθξνί θπλόδνληεο
4. Θαιά ζρεκαηηζκέλν πεγνύλη 
5. Θεληξηθή θξαληαθή πξόζθπζε
6. Σσξίο ηληαθή πξνεμνρή, νη κύεο ηνπ 
ιαηκνύ δελ είλαη ηόζν ηζρπξνί θαη 
πξνζδέλνληαη πην ρακειά 



α. Απζηξαινπίζεθνο,  β. Homo habilis, γ. Homo sapiens, δ. Homo erectus,
ε. Γξπνπίζεθνο, ζη.Homo neandertalensis

Πε πνηό είδνο αλήθεη ην θάζε θξαλίν;



Δπραξηζηώ γηα ηελ  πξνζνρή ζαο


