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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Η έξοδος των ανθρωπιδών από την Αφρική και ο «αποικισμός» της Ευρασίας, απασχολεί 

σταθερά την έρευνα των τελευταίων δεκαετιών και όχι τυχαία, καθώς συνδέεται άμεσα με την 

εξέλιξη και την ιστορία του ανθρώπινου είδους. Οι πρώιμες αυτές μεταναστεύσεις αποτελούν 

φαινόμενα πολυδιάστατα και  δυσερμήνευτα, που σε πολλά σημεία παραμένουν ανοιχτά, με την 

τυχαιότητα των ευρημάτων να καθορίζει συχνά τα αποτελέσματα των ερευνών, ανατρέποντας 

παλαιότερα δεδομένα ή κάνοντας επιτακτική την επανεξέτασή τους. Προκειμένου τα 

μεταναστευτικά επεισόδια να «τοποθετηθούν» στο χρόνο, τον χώρο και το περιβάλλον, πρέπει να 

ληφθούν υπόψιν οι παράγοντες εκείνοι που τα προκάλεσαν και τα επηρέασαν. Με άλλα λόγια πρέπει 

να εξεταστεί μια σειρά από παραμέτρους, η μελέτη και κατανόηση των οποίων απαιτούν την 

συνεργασία διεπιστημονικών ομάδων: ανθρωπολόγων, αρχαιολόγων, βιολόγων-γενετιστών, ειδικών 

στο παλαιοκλίμα και το παλαιοπεριβάλλον, αρχαιοζωολόγων, αρχαιομετρών, γεωλόγων κ.α.  

Η μελέτη των πρώιμων μεταναστεύσεων εκτός Αφρικής προς την Ευρασία, αποτέλεσε την βάση 

για την δημιουργία θεωριών, σχετικά με την εμφάνιση και την εξέλιξη του είδους Homo, την εξέλιξη 

της λιθοτεχνίας κατά το Πρώιμο Πλειστόκαινο1, αλλά και πολλών θεωρητικών μοντέλων σχετικά με 

τον «αποικισμό», στην προσπάθεια να απαντηθούν μια σειρά από ερωτήματα: “Ποιά είδη 

ανθρωπιδών επιχείρησαν την πρώτη έξοδο από την Αφρική;”, “Πρόκειται για ένα ή για περισσότερα 

μεταναστευτικά επεισόδια;”, “Πότε τοποθετούνται χρονικά;” και ακόμη “Ποιές συνθήκες ώθησαν 

τους πληθυσμούς εκτός Αφρικής;”, “Ποιούς δρόμους ακολούθησαν;”, “ Ήταν μόνο χερσαίοι οι 

δρόμοι ή υπήρχαν και θαλάσσιες διαδρομές;” και τελικά “Σε ποια εδάφη τους οδήγησαν;” και 

“Ποιος ο ρόλος του υλικού πολιτισμού και του τεχνικού κεφαλαίου γι’ αυτές τις μετακινήσεις;”.  

Τα ερωτήματα αυτά αποτελούν αδιαμφισβήτητα, διαφορετικές συνιστώσες του ίδιου θέματος. Τα 

ίδια τα ευρήματα «προκαλούν» τα ερωτήματα, στρέφοντας την έρευνα προς διαφορετική 

κατεύθυνση κάθε φορά -κι άρα προσέγγιση-, με επίκεντρο την γεωγραφική περιοχή απ’ όπου 

προήλθαν. Για παράδειγμα: τα σκελετικά κατάλοιπα Ηomo erectus που βρέθηκαν στην Ιάβα, στις 

αρχές του περασμένου αιώνα, έστρεψαν το ενδιαφέρον της έρευνας στην ΝΑ Ασία και σε θέματα 

εξέλιξης του είδους και της προσαρμοστικής του συμπεριφοράς. Αργότερα (δεκαετίες ’70-’80) τα 

ευρήματα λιθοτεχνίας Mode 12 σε θέσεις της Ισπανίας, της Γαλλία και της Ιταλίας, έστρεψαν τα 

                                                 
1 Ακολουθούμε την πρόσφατη αναθεώρηση του ορίου της μετάβασης Πλειόκαινου – Πλειστόκαινου στα 2,58 Mya  
(αντί 1,8 Μya) που έγινε επισήμως αποδεκτή από την Διεθνή Ένωση Γεωλογικών Επιστημών (International Union of  
Geographical Studies/IUGS) (Gibbart et al., 2010). 
2 O G. Clark (1969) στο έργο “World Prehistory: a New Outline” εισήγαγε τον διαχωρισμό της λιθοτεχνίας της 
Παλαιολιθικής και Μεσολιθικής εποχής σε Modes με κριτήριο τις εγχειρηματικές αλυσίδες και τα τεχνολογικά τους 
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βλέμματα των ερευνητών στην Ν. Ευρώπη και σε θέματα, που αφορούν στην εξέλιξη και την 

διάδοση της λιθοτεχνίας. Πιο πρόσφατα (τελευταία δεκαετία) τα ευρήματα λιθοτεχνίας και 

σκελετικών καταλοίπων από την νήσο Flores (νησιωτική ΝΑ Ασία), με την πρώιμη χρονολόγησή 

τους (περί τα 800,000 χρόνια), έθεσαν ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα διάσχισης της 

θάλασσας με πλωτό μέσο σε μια τόσο πρώιμη φάση, επαναφέροντας το ενδιαφέρον στον μεσογειακό 

χώρο και εστιάζοντας στην απαρχή της ναυσιπλοία σε μια κλειστή αυτή τη φορά θάλασσα η οποία 

θα μπορούσε δυνητικά να λειτουργήσει ως δρόμος προώθησης των πρώτων πληθυσμών εκτός 

Αφρικής .  

Είναι σημαντικό να τεθεί εξ αρχής ο βασικός περιορισμός της έρευνας, που συνίσταται στις 

ριζικές αλλαγές οι οποίες συντελέστηκαν στην γεωγραφία, το περιβάλλον και το κλίμα, από την 

εποχή του Πρώιμου Πλειστόκαινου (οπότε και τοποθετούνται τα αρχαιότερα μεταναστευτικά 

επεισόδια) ως σήμερα.  Οι διαφοροποιήσεις αυτές πρέπει να ληφθούν υπόψη σε οποιαδήποτε 

προσπάθεια αποκατάστασης των πιθανών διαδρομών και των συνθηκών υπό τις οποίες 

συντελέστηκαν οι μετακινήσεις, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην περιοχή του Σουέζ, όπου 

σήμερα υπάρχει τεχνητή διώρυγα ενώ στο Πλειστόκαινο ήταν αδιαίρετη ξηρά, ή στην έρημο της 

Ανατολικής Αφρικής όπου προϋπήρχαν δασώδεις περιοχές και περιοχές σαβάνας, ή ακόμη η 

διαφορά στη στάθμη της θάλασσας ανάμεσα σε παγετώδεις και μεσοπαγετώδεις  περιόδους, που 

προκαλεί αλλαγές στην ακτογραμμή κλπ. 

 Παρά τις ανακαλύψεις αρχαιολογικών θέσεων του Πρώιμου και Μέσου Πλειστόκαινου  κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες, σε Αφρική, Ευρώπη και Ασία, οι πληροφορίες  παραμένουν ακόμη, συγκριτικά 

με την έκταση των μελετώμενων περιοχών, λίγες και αποσπασματικές. Συχνά οι μόνες μαρτυρίες 

είναι επιφανειακά ευρήματα λιθοτεχνίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ωστόσο, ότι εκλείπουν και τα 

κλειστά και αδιατάρακτα σύνολα ευρημάτων, τα οποία όμως παραμένουν λιγοστά. Επομένως η 

γεωγραφική κατανομή των θέσεων, που καταγράφεται σήμερα είναι πιθανόν να μην είναι 

ενδεικτική, με την έννοια ότι μελλοντικές έρευνες πιθανότατα να αποκαλύψουν κι άλλες θέσεις σε 

περιοχές με εκτεταμένα κενά. Είναι εξίσου δυνατόν όμως, τα κενά αυτά να μην είναι πλασματικά 

δηλ. όντως να πρόκειται για περιοχές στις οποίες δεν έφτασαν ποτέ οι πρώτοι πληθυσμοί. Μολονότι 

οι επιστήμονες, που ερευνούν το θέμα των πρώιμων μεταναστεύσεων συχνά αντικρούονται μεταξύ 

τους, συμφωνούν σε ένα: ότι μόνο η έρευνα πεδίου και οι μελλοντικές ανασκαφές μπορούν να 

καλύψουν τα κενά στο αρχείο δεδομένων.   

Η αποσπασματικότητα των αρχαιολογικών και παλαιοανθρωπολογικών δεδομένων κατά τις 

                                                                                                                                                                    
χαρακτηριστικά: Μode 1 και Mode 2 – Κατώτερη Παλαιολιθική, Mode 3 – Μέση Παλαιολιθική, Mode 4 – Ανώτερη 
Παλαιολιθική, Mode 5 – Μεσολιθική. 
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πρώιμες αυτές φάσεις (Πρώιμο Πλειστόκαινο έως πρώιμο Μέσο Πλειστόκαινο ~1,8 Mya – 750 Kya) 

επιτείνεται από μεθοδολογικούς περιορισμούς που συνδέονται με τη σχετική δυσκολία απόκτησης 

απόλυτων χρονολογήσεων. Το γεγονός αυτό οφείλεται τόσο στη φύση των διαθέσιμων υλικών (οστά 

και λιθοτεχνία) όσο και στις περιορισμένες εφαρμόσιμες μεθόδους απόλυτης χρονολόγησης. Κατά 

βάση οι μόνες μέθοδοι που μπορούν να χρονολογήσουν τόσο πίσω στο χρόνο είναι ο 

παλαιομαγνητισμός με τις μαγνητικές αντιστροφές, ο ηλεκτρικός παραμαγνητικός συντονισμός 

(ΕSR), η μέθοδος Κάλιο-Αργό  (Κ40/Ar40 ) με εφαρμογή σε ηφαιστειογενή υλικά, η μέθοδος Αργό – 

Αργό (Ar40/Ar39), η μέθοδος Ουράνιο – Ουράνιο (U/U). Παρά ταύτα οι αρχαιολόγοι διαμορφώνουν 

και τοπικές ακολουθίες βασιζόμενοι σε γεωχρονολογικούς και βιοστρωματογραφικούς συσχετισμούς 

που οδηγούν σε σχετικές χρονολογήσεις. Επιπλέον η λιθοτεχνία χρησιμοποιήθηκε και συνεχίζει να 

χρησιμοποιείται ως χρονολογικός οδηγός βάσει της τεχνολογικής εξέλιξης. Η ιστορία της έρευνας 

καταδεικνύει ότι ούτε οι σχετικές ούτε οι απόλυτες χρονολογήσεις ούτε η λιθοτεχνία μπορούν 

αυτόνομα να λειτουργήσουν ως χρονολογικοί προσδιορισμοί. Είναι ο συνδυασμός όλων των 

παραπάνω που μπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε ασφαλέστερα συμπεράσματα. 

Με την παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί μια προσέγγιση των πρώτων μετακινήσεων πληθυσμών 

εκτός Αφρικής σε Ευρώπη, Ασία και Βόρεια Αφρική, κατά το Πρώιμο και τις αρχές του Μέσου 

Πλειστόκαινου (~ 2,58Μya3- 780 Kya4). Το διάστημα αυτό καλύπτει την πρωιμότερη φάση της 

μετανάστευσης προς την Ευρασία, πριν ακόμη καθιερωθούν οι πληθυσμοί στα νέα εδάφη γεγονός 

που δεν παρατηρείται γενικευμένα πριν τα μέσα του Μέσου Πλειστόκαινου, με την καθιέρωση της 

εξελιγμένης αχελαίας λιθοτεχνίας (Mode 2) και τον Homo heidelbergensis. Οδηγό για τον 

γεωγραφικό εντοπισμό των διαδρομών και των τελικών προορισμών των ανθρωπιδών προς την 

Ευρασία, αποτελούν τα κατάλοιπα της παρουσίας και της δραστηριότητάς τους, που περιλαμβάνουν 

τα απολιθωμένα σκελετικά κατάλοιπα (παλαιοανθρωπολογικά και αρχαιοζωολογικά) και την 

λιθοτεχνία.  

Θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι θέσεις που διασώζουν μαρτυρίες της παρουσίας τους είτε 

άμεσες (απολιθώματα Homo) είτε έμμεσες (λιθοτεχνία και/ή κατάλοιπα πανίδας σε συσχετισμό με 

τη λιθοτεχνία). Η επιλογή των θέσεων έγινε με κριτήριο τη σημασία των ευρημάτων για την πορεία 

της έρευνας των πρώιμων μεταναστεύσεων εκτός Αφρικής, καθώς και την ύπαρξη ασφαλών 

χρονολογήσεων από την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων χρονολόγησης. Ωστόσο λαμβάνοντας 

υπόψιν ότι τα ευρήματα αυτά μεμονωμένα δεν μπορούν να δώσουν πληροφορίες και στοιχεία 

χρονολόγησης, εάν δεν μελετηθούν στην αρχαιολογική τους συνάφεια (in context) και σε συνάρτηση 

με τις παραμέτρους που προαναφέρθηκαν (παλιοκλιμά και παλαιοπεριβάλλον) παρουσιάζουμε 
                                                 
3 Μya:εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα 
4 Kya: χιλιάδες χρόνια πριν από σήμερα 
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ευρήματα από στρωματογραφημένα σύνολα και από αρχαιολογικές θέσεις που παρέχουν στοιχεία 

για την ανασύνθεση του παλαιοκλίματος και που παλαιοπεριβάλλοντος. Όλα αυτά τα δεδομένα, 

παλαιοανθρωπολογικά, αρχαιολογικά, και οικολογικά, συνδυάζονται και συγκρίνονται με τα 

αντίστοιχα σύγχρονά τους από θέσεις της Αφρικής κι αυτό γιατί εκεί εντοπίζονται, τόσο η αρχή της 

εξελικτικής γραμμής του είδους Homo όσο και η απαρχή καινοτομιών στον υλικό πολιτισμό. 

Έχοντας εστιάσει στα αποτελέσματα των ερευνών των δύο τελευταίων δεκαετιών θα γίνει μια 

προσπάθεια να παρουσιαστούν τα νεότερα δεδομένα καθώς και νεότερες αναγνώσεις των 

παλαιότερων ή ακόμη και αναθεωρήσεις ή διορθώσεις τους, όπως αυτά καταγράφονται στην 

σύγχρονη βιβλιογραφία. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται μια επισκόπηση του αφρικανικού παρελθόντος πριν  

από τα αρχαιότερα μεταναστευτικά επεισόδια (μετάβαση Πλειο-Πλειστόκαινου ~2,5 Μya) που 

σηματοδοτούν την έξοδο των ανθρωπιδών από την Αφρική. Δίδεται έμφαση στις εξελικτικές 

διαδικασίες που οδήγησαν στην απαρχή του είδους Homο αλλά και στα πρώτα ίχνη του υλικού 

πολιτισμού των πρώιμων ανθρωπιδών με την εμφάνιση των πρώτων λίθινων εργαλείων (Mode Ι 

~2,5 Mya και λίγο αργότερα Mode 2  ~2,0 Mya) στην Ανατολική Αφρική.    

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι αιτίες των μεταναστευτικών επεισοδίων. Δεν φαίνεται να 

είναι καθόλου τυχαία η χρονική σύμπτωση γύρω στα 2,5 Mya : κλιματική μεταβολή – κρεοφαγία – 

εμφάνιση λιθοτεχνίας – εμφάνιση Homo ––έξοδος από την Αφρική. Αναζητούμε πιθανές 

διασυνδέσεις μεταξύ των παραπάνω φαινομένων και προσπαθούμε να κατανοήσουμε το ρόλο που 

έπαιξαν στην έναρξη των μετακινήσεων των πληθυσμών ανθρωπιδών εκτός Αφρικής. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα αρχαιολογικά δεδομένα: οι αρχαιότερες 

μαρτυρίες της παρουσίας και της δραστηριότητας ανθρωπιδών σε εδάφη εκτός Αφρικής σε Ευρώπη 

– Ασία – Β. Αφρική. Οι θέσεις είναι ενταγμένες σε μεγάλες γεωγραφικές ενότητες: Δυτική Ασία, 

Ανατολική Ασία, Ευρώπη, Βόρεια Αφρική, μες στις οποίες παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά 

από το παλαιότερο στο νεότερο. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται συζήτηση και αξιολόγηση των δεδομένων που παρουσιάστηκαν 

στην προηγούμενη ενότητα με έμφαση στα νέα στοιχεία και πώς αυτά συμβάλλουν στη έρευνα των 

πρώιμων μεταναστεύσεων ανατρέποντας παλαιότερα δεδομένα ή επιβεβαιώνοντάς τα. Εστιασμένο 

ενδιαφέρον υπάρχει στην Ευρώπη και στα νεότερα ευρήματα που συνδέονται με την παρουσία 

ανθρωπιδών στα εδάφη της (“long vs. short chronology”).   

Στο πέμπτο κεφάλαιο επιχειρείται, βάσει των αρχαιολογικών δεδομένων, μια προσπάθεια να 

προσδιοριστούν οι πιθανές οδοί προώθησης των πληθυσμών εκτός Αφρικής, καθώς και οι διαδρομές 

που ακολούθησαν προς την Ευρώπη και την Ασία. Εδώ εξετάζονται και οι υποθέσεις σχετικά με τη 

συμμετοχή της θάλασσας στις μετακινήσεις με τη χρήση των θαλάσσιων περασμάτων καθώς και τα 
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δεδομένα σχετικά με τις πρωιμότερες ενδείξεις για τη διάσχιση της θάλασσας με πλωτό μέσο, με 

στοχευμένο ενδιαφέρον στη μεσογειακή λεκάνη. 

Δεδομένου ότι η παρούσα εργασία καλύπτει μεγάλο χρονολογικό φάσμα (~2,5 Mya-780Kya) 

περίπου 1,5 εκατομμύρια χρόνια από την ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης, είναι προφανές ότι δεν 

είναι δυνατόν να εξαντλήσει το θέμα, παρά να φωτίσει μόνο μερικές από τις παραμέτρους των 

πρώιμων μεταναστεύσεων (“Out of Africa 1”) ενώ δεν θα αναφερθεί καθόλου στη δεύτερη μεγάλη 

μετανάστευση (“Out of Africa 2”) και τον αποικισμό του κόσμου από τον Homo sapiens. Επιπλέον 

πολλά ζητήματα στη συγκεκριμένη έρευνα παραμένουν ανοιχτά και μεταβλητά πράγμα που 

σημαίνει πως τα δεδομένα αλλάζουν αδιάκοπα. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να παρουσιάσουμε 

δεδομένα που έχουν πια αποκρυσταλλωθεί κι επαληθευθεί χωρίς ωστόσο να παραλείψουμε νέες 

σημαντικές ανακαλύψεις ακόμη κι αν αυτές αμφισβητούνται από μερίδα ερευνητών, 

παρουσιάζοντας σε κάθε περίπτωση τη σχετική επιχειρηματολογία και προβληματική.    

Ο στόχος αυτής της εργασίας δεν εξαντλείται στον χρονικό προσδιορισμό των πρώιμων εξόδων 

από την Αφρική και στον εντοπισμό των διαδρομών που ακολούθησαν οι ανθρωπίδες που 

συμμετείχαν σ’ αυτές. Θα επιχειρήσει επιπλέον μια ταυτόχρονη «προσομοίωση» των συνθηκών 

μετακίνησης αντλώντας στοιχεία μέσα απο το πολιτισμικό και περιβαλλοντικό τους υπόβαθρο 

υπενθυμίζοντας πως ο άνθρωπος πάντα ήταν και παραμένει ένα μόνο από τα στοιχεία του 

περιβάλλοντος μεσα στο οποίο ζει κι από το οποίο εξαρτάται. 
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Κεφάλαιο 1 

ΤΟ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

 

Ι. Εισαγωγή.  

 

Η μελέτη της ανθρώπινης εξέλιξης αποτελεί ένα πεδίο εξαιρετικά συναρπαστικό και εκπληκτικά 

περίπλοκο κι αυτό γιατί πολλά από τα κομμάτια αυτού του “παζλ” λείπουν.  Η πρώιμη εξέλιξη των 

ανθρωπιδών δεν ήταν απλή, ούτε γραμμική, με ένα είδος που εξελίσσεται στο επόμενο, αντίθετα 

εντοπίζονται πολλά εξελικτικά παρακλάδια. Αν και σήμερα υπάρχει μόνο ένα ζωντανό είδος 

ανθρωπιδών -εμείς-, δεν συνέβαινε πάντα έτσι καθώς σε διάφορα χρονικά σημεία της εξελικτικής 

πορείας συνυπήρχαν περισσότερα από ένα είδη. 

Στο κεφάλαιο αυτό δεν θα παρουσιάσουμε αναλυτικά την εξελικτική πορεία των ανθρωπιδών, 

αλλά θα εστιάσουμε στα σημεία – σταθμούς,  απ’ όπου αντλούμε πολλές γνώσεις για την έναρξη της 

εξέλιξης του ανθρώπου και για την καταγωγή των χαρακτηριστικών του ανθρώπινου γένους: αρχικά 

αναπτύχθηκε η δίποδη βάδιση, γύρω στα 6 Mya, αλλά χρειάστηκαν 3,5 εκατ. χρόνια ακόμη ως την 

απαρχή των άλλων ανθρώπινων χαρακτηριστικών γύρω στα 2,5 Mya: την στερεοσκοπική όραση, 

την δεξιοτεχνία στα χέρια, μια ουσιαστική αύξηση στο μεγέθους του εγκεφάλου, την κατασκευή 

λίθινων εργαλείων κι άλλο μισό εκατομμύριο χρόνια ως την εμφάνιση του Homo erectus και την 

εξάπλωση τους εντός κι εκτός της αφρικανικής ηπείρου.  

Τα απολιθώματα ανθρωπιδών από την Αφρική πριν από τα 1,5 Μya αφηγούνται την ιστορία δύο 

ειδών: α) των Αυστραλοπιθήκων που υπήρχαν ήδη γύρω στα 4 Mya κι εξαφανίστηκαν μεταξύ 1,2-

1,4 Mya και β) του γένους Homo που πρωτοεμφανίστηκε λίγο μετά τα 2,4 Mya. Σημαντικότατες 

εξελίξεις συνέβησαν στο διάστημα 2,5-2,6 Mya  που συμπίπτουν με σημαντικές μεταβολές στο 

κλίμα και το περιβάλλον. Οι εξελίξεις αυτές περιλαμβάνουν τις αρχαιότερες μαρτυρίες για 

κατασκευή λίθινων εργαλείων και για την κρεοφαγία καθώς και την εμφάνιση του πρώτου 

εκπροσώπου της εξελικτικής γραμμής των Homo παράλληλα με την εμφάνιση των εύρωστων 

Αυστραλοπιθήκων. Μέσα σ’ αυτό το σύνθετο πλαίσιο εμφανίζεται γύρω στα 1,9 Mya το είδος Homo 

erectus s.l. (sensu lato) ή Homo ergaster και λίγο μετά την αρχική του εμφάνιση στην Ανατολική 

Αφρική εξαπλώνεται στην ΝΑ Ασία γύρω στα 1,8 Mya και εντοπίζεται στην Ιάβα και την Κίνα γύρω 

στα 1,6 Μya.  

 

ΙΙ.  Οι ανθρωπίδες και ο κόσμος τους πριν τα 2,5 Mya: oι Αυστραλοπίθηκοι.  

 

Ο Κάρολος Δαρβίνος, τον 19ο αιώνα προσδιόρισε την καταγωγή του ανθρώπου στην Αφρική  
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εικάζοντας, ότι με τον χιμπατζή και τον γορίλα προέρχονταν από κοινό πρόγονο. Στα χρόνια που 

μεσολάβησαν από την δημοσίευση, το 1859, του πρωτοποριακού του συγγράμματος “ On the Origin 

of Species by Means of Natural Selection”, έως σήμερα, η θεωρία της εξέλιξης έχει επιβεβαιωθεί και 

συμπληρωθεί. Γνωρίζουμε πια, ότι οι μεγάλοι ανθρωποειδείς πίθηκοι και οι άνθρωποι 

περιλαμβάνονται στην ίδια οικογένεια τους Ανθρωπίδες (Hominidae), η οποία διαιρείται σε τρείς 

υπό-οικογένειες: ουρακοτάγκοι – γορίλες – άνθρωποι και χιμπατζήδες. Ανθρωπίνες (Homininae) 

ονομάζεται η υπό-οικογένεια ανθρώπων  και  χιμπατζήδων, ενώ οι άνθρωποι (γένος Homo) 

διακρίνονται από τους χιμπατζήδες τοποθετούμενοι σε ξεχωριστή φυλή τους Ανθρώπειους 

(Hominini). Τα Aνθρωποειδή5 (Hominoidea ή Hominoins6) δηλ. η υπερ-οικογένεια στην οποία 

ανήκουν οι ανθρωποειδείς πίθηκοι και οι άνθρωποι, μοιράζονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

όπως είναι η απουσία ουράς, παρόμοια οδοντικά χαρακτηριστικά, μεγαλύτερους εγκεφάλους κι έναν 

σύνθετο ώμο που επιτρέπει την αιώρηση και την αναρρίχηση (Stringer and Andrews 2006· 

Relethford 2004) (εικ. 1).  

Οι αρχαιότεροι ανθρωπίδες βρέθηκαν μόνο στην Αφρική γεγονός που στηρίζει την πρόωρη ιδέα 

του Δαρβίνου, ότι η Αφρική ήταν ο τόπος γεννήσεως των ανθρωπιδών και είναι σύμφωνο με το 

γεγονός ότι οι πιο στενοί συγγενείς των ανθρώπων είναι οι αφρικανικοί ανθρωποειδείς πίθηκοι. 

Τα περισσότερα απολιθώματα προέρχονται από περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αφρικής7 

(εικ. 2).  Από την μοριακή χρονολόγηση προκύπτει ότι η ανθρωπιδική γραμμή αποχωρίστηκε από 

τους αφρικανικούς ανθρωποειδείς πιθήκους μεταξύ 6 και 8 Mya (Elton 2008· Relethford 2004). 

Κατά τα επόμενα μερικά εκατ. χρόνια έζησαν στην Αφρική ένα ή περισσότερα είδη πρωτόγονων 

ανθρωπιδών, τα περισσότερα ταξινομημένα στο γένος Αυστραλοπίθηκος. Η ονομασία οφείλεται 

στον ανατόμο Raymond Dart, ο οποίος βάφτισε το νέο είδος, που ανακάλυψε στα 1924 

Australopithecus africanus, που μεταφράζεται ως νότιος ανθρωποειδείς πίθηκος της Αφρικής, επειδή 

ανακαλύφθηκε στην Νότια Αφρική (Taung).  

Σήμερα υπάρχουν στοιχεία για τουλάχιστον δέκα διαφορετικά είδη Αυστραλοπιθήκων που 

χρονολογούνται κατά προσέγγιση μεταξύ 6 και 2 Mya (εικ. 3). Οι πρώιμοι αυτοί ανθρωπίδες 

διατήρησαν ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που έμοιαζαν με εκείνα των ανθρωποειδών 

πιθήκων σε μερικά δόντια, είχαν ανάλογους εγκεφάλους και ήταν μικρόσωμοι (παρόμοιες σωματικές 

                                                 
5 Τα ανθρωποειδή αποτελούνται απο τους “μικρούς ανθρωποειδείς πιθήκους” (γίβωνες) και τους “μεγάλους 
ανθρωποειδείς πιθήκους”. Οι μεγάλοι ανθρωποειδείς πίθηκοι αποτελούνται από ένα ασιατικό είδος (ουρακοτάγκος) και 
τρία αφρικανικά είδη (γορίλας, χιμπατζής και μπονόμπο). Οι αφρικανικοί ανθρωποειδείς πίθηκοι είναι πιο όμοιοι με τους 
ανθρώπους (Relethford, 2004)  
6 Για διάκριση hominid και hominin βλ. Dennell, 2009;10, BOX 2.1) 
7 Η γεωλογία της Νότιας Aφρικής είχε καταστήσει τη χρονομετρική χρονολόγηση δύσκολη και για πολλά χρόνια οι 
μελετητές δεν ήταν βέβαιοι για την ακριβή ηλικία των δειγμάτων. Σε αντίθεση οι περιοχές της Ανατολικής Αφρικής με 
την έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα, αποτελούν πρόσφορο έδαφος για την εφαρμογή των χρονομετρικών μεθόδων 
του Καλίου-Αργού και του Αργού-Αργού (Relethford 2004) 
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αναλογίες). Ήταν όμως δίποδοι ήδη γύρω στα 4 Mya, όπως φανερώνουν σκελετικά κατάλοιπα 

Australopithecus afarensis (από την Αιθιοπία και την Κένυα βλ. λεπτομέρειες θέσεων Dennell, 

2009:13-17) αλλά και τα απολιθωμένα αποτυπώματα ποδιών του από το Laetoli (Τανζανία) (εικ. 4 ) 

διατηρώντας ταυτόχρονα την ικανότητα αναρρίχησης και αιώρησης. Είναι πολύ πιθανόν δηλ. να 

ξόδευαν τον ίδιο χρόνο αναρριχόμενοι στα δέντρα ή βαδίζοντας όρθιοι στο έδαφος. Η δίποδη βάδιση 

αποτελεί μια μοναδική κατάκτηση στην ιστορία της εξέλιξης. Δεν είναι σαφείς οι αίτιες που την 

προκάλεσαν. Τα νέα στοιχεία από τις έρευνες για την αποκατάσταση του παλαιοπεριβάλλοντος 

δείχνουν ότι οι πρώιμοι ανθρωπίδες έζησαν σε δασώδεις περιοχές και σε υγρά δάση κι όχι σε 

ανοιχτούς λιβαδότοπους (σαβάνα) όπως πιστευόταν παλιότερα (Elton, 2008 κι εκεί παραπομπές). 

Έτσι αμφισβητούνται πια οι ερμηνείες που σχετίζονται με την δυσκολία εύρεσης τροφής, την 

ανάγκη να διανυθούν μεγάλες αποστάσεις, τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες και την μεγαλύτερη 

τρωτότητα σε αρπακτικά ζώα και φαίνεται πιο πιθανό να είχαν αναπτύξει τον διποδισμό ως 

προσαρμογή λόγω της αυξανόμενης ενεργειακής αποδοτικότητας στην εύρεση τροφίμων, έχοντας τα 

χέρια ελεύθερα για να μεταφέρουν τις τροφές και τα απλά εργαλεία (Relethford, 2004·Klein, 2000). 

Ωστόσο καθώς το κλίμα γινόταν όλο και πιο ξηρό και δροσερό στην Αφρική εξαιτίας μιας 

παγκόσμιας αλλαγής στο κλίμα, που ξεκίνησε από τα μέσα του Μειόκαινου (~14,8-14,5 Mya), 

δρομολογήθηκε μια διαδικασία συρρίκνωσης των δασών και των εκτάσεων με δέντρα (Elton, 2008). 

Έτσι οι δίποδοι ανθρωπίδες θα μπορούσαν να προσαρμοστούν ευκολότερα στις συνθήκες της 

σαβάνας (ανοιχτοί λιβαδότοποι) που άρχισε σταδιακά να κυριαρχεί γύρω στα 2 Mya (αρχές 

Πλειστόκαινου) (Dennell, 2004).  Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι οι ανθρωπίδες, μπορούσαν να 

προσαρμοστούν σε αρκετά διαφορετικά περιβάλλοντα, όπως προκύπτει από τις αποκαταστάσεις των 

παλαιοπεριβαλλόντων, στα οποία έζησαν κατά το Πλειόκαινο και το Πλειστόκαινο (εικ. 5). Λίγα 

πράγματα είναι γνωστά για τον τρόπο ζωής των Αυστραλοπιθήκων. Φαίνεται πως μετακινούνταν 

συνεχώς προς αναζήτηση τροφής και επιπλέον τα απορρίμματα της δραστηριότητάς τους δεν είναι 

αρχαιολογικά ανιχνεύσιμα, αφού αν χρησιμοποιούσαν κάποιας μορφής εργαλεία (όπως οι 

χιμπατζήδες), ήταν πιθανότατα από φθαρτά υλικά (Klein, 2000). Πέραν των εντόμων και των 

μικρόσωμων θηραμάτων που έπιαναν περιστασιακά, κατανάλωναν ελάχιστα ζωική πρωτεΐνη και 

κατά βάση τρέφονταν με φρούτα και καρπούς (Relethford 2004· Klein 2000) 

 

ΙΙΙ.  Η απαρχή της εξελικτικής γραμμής των Homo. 

 

Γύρω στα 3 Mya , από μια γρήγορη σχετικά αλλαγή, που πιθανότατα οφείλεται σε απότομη 

κλιματική μεταβολή, η κοινή ως τότε εξελικτική γραμμή διασπάται σε  δύο διακριτές εξελικτικές 

γραμμές ανθρωπιδών (εικ. 6). Η μια οδήγησε σε διάφορα είδη με ελαφρώς μεγαλύτερους 
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εγκεφάλους, γνωστά ως “εύρωστοι” Αυστραλοπίθηκοι ή Παράνθρωποι (Australopithecus 

aethiopicus8, Αustralopithecus boisei9), που χαρακτηρίστηκαν έτσι λόγω των μεγάλων οπίσθιων 

δοντιών και των ισχυρών μασητήρων μυών και ήταν προσαρμοσμένοι σε μια σκληρή διατροφή, 

δύσκολο να μασηθεί (σπόρια, καρπούς με σκληρό περίβλημα).  Από την άλλη εξελικτική γραμμή 

προήλθαν πιο “εκλεπτυσμένες μορφές” (Australopithecus africanus, Australopithecus garhi), με 

σημαντικότερη αύξηση της κρανιακής χωρητικότητας και μείωση του μεγέθους των δοντιών, οι 

οποίες οδήγησαν στους πρώτους εκπροσώπους του γένους Homo, μεταξύ 2,5 και 2 Mya. 

Πιθανότατα συνδέονται με την κατασκευή των πρώτων λίθινων εργαλείων. 

Οι εύρωστες μορφές Αυστραλοπιθήκων έζησαν στην Αφρική μεταξύ 2,5 και 1,2 Mya κι έπειτα 

εξαφανίστηκαν. Οι λόγοι αυτής της εξαφάνισης δεν είναι σαφείς, πιθανότατα όμως οφείλεται στην 

υπεροχή των σύγχρονών τους πρώιμων Homo, σε επίπεδο υλικού πολιτισμού και προσαρμοστικής 

ικανότητας. (Relethford, 2004· Stringer and Andrews, 2006). 

 

IV. Το γένος Homo και η απαρχή της λιθοτεχνίας (Mode 1) 

 

Η αναγνώριση των πρώτων “ανθρώπων” και τα κριτήρια του ανθρωποποίησης παραμένουν 

θέματα μεγάλης διαμάχης.  Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα γνωρίσματα εξελίχθηκαν βαθμιαία κι όχι 

ξαφνικά όλα μαζί.  Το γένος Homo ορίζεται συνήθως σε σχέση με το αυξημένο μέγεθος του 

εγκεφάλου10, τη μείωση του μεγέθους του προσώπου και των δοντιών και την εξάρτηση από τον 

πολιτισμό ως μέσον προσαρμογής, που εκδηλώνεται αρχικά με την κατασκευή και τη χρήση των 

λίθινων εργαλείων ( Relethford, 2004· Stringer and Andrews, 2006). 

Η λάξευση του λίθου ξεκίνησε από τη στιγμή που έγινε μια αρχική παρατήρηση: ότι από 

ορισμένα σκληρά πετρώματα με την κατάλληλη κρούση, αποσπώνται θραύσματα με κοφτερές 

ακμές. Φαίνεται, πως τα εργαλεία αυτά συνέβαλαν στην ανάπτυξη νέων τεχνικών πρόσκτησης της 

τροφής και διευκόλυναν την πρόσβαση σε μια νέα πηγή τροφής, πλούσιας σε ενέργεια, που είναι το 

κρέας (Dennell, 2009· Rolland, 1998· Ambrose, 2001· Larick and Ciochon, 1996). 

Τα αρχαιότερα λίθινα εργαλεία βρέθηκαν στην Ανατολική Αφρική, σε θέσεις κατά μήκος της 

                                                 
8 Το πρώτο δείγμα προέρχεται από την κοιλάδα Omo στην Αιθιοπία και χρονολογείται γύρω στα 2,7 Μya (Dennell,    
2009: 19) 
9 To πρώτο δείγμα βρέθηκε στο στρώμα I (Bed I) της θέσης Olduvai Gorge και χρονολογήθηκε στα 1,75-1,9 Mya  
(Dennell, 2009:19) 
10 Η κρανιακή χωρητικότητα των απολιθωμάτων του Aυστραλοπιθήκου μέχρι σήμερα βρέθηκε να κυμαίνεται απο 400     
έως 545 κυβικά εκατοστά, ενώ το εύρος των απολιθωμάτων Homo (ανεξαρτήτως είδους) κυμαίνεται απο 509 έως    1880 
κυβικά εκατοστά. Οι Homo δηλ. έχουν μεγαλύτερους εγκεφάλους σε σχέση με τους Aυστραλοπιθήκους και    
μάλιστα εμφανίζουν μια γρήγορη αύξηση συναρτήσει του χρόνου σε αντίθεση με τους Aυστραλοπιθήκους που 
εμφανίζουν μια μικρή αλλαγή με την πάροδο του χρόνου (Relethford, 2004) 
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κοιλάδας που διαμόρφωσε το ηφαιστειακό ρήγμα Rift11 και χρονολογούνται γύρω στα 2,5 Mya 

(Relethford, 2004· Stringer and Andrews, 2006).  

Πρόκειται για μια λιθοτεχνία πυρηνικών εργαλείων και εργαλείων αποκρουσμάτων, που 

ονομάστηκε Ολδόβια (Mode 1) από τη θέση Olduvai Gorge στην Τανζανία, όπου 

πρωτοανακάλυφθηκαν λίθινα εργαλεία αυτού του τύπου από τους Mary & Louis Leakey12 .Τo 

αρχαιότερο στρώμα του Olduvai (Bed Ι) χρονολογήθηκε (με τη μέθοδο Κ-Ar) στα 1.9 Mya  (Hours 

2001) (εικ. 7). Πρόσφατα, όμως, ήρθαν στο φως ακόμη παλαιότερες λιθοτεχνίες ολδόβιας 

παράδοσης, που αποτελούν και τα αρχαιότερα (ως τώρα) λίθινα εργαλεία (εικ.8). Προέρχονται από 

την  περιοχή Gona στο Rift Valley της Αιθιοπίας και χρονολογήθηκαν με ραδιοϊσοτοπική μέθοδο 

χρονολόγησης (Ar-Ar) και μαγνητοστρωματογραφία  περί το 2.6-2.5 Mya (Semaw, 2000). Ελαφρώς 

νεότερα είναι τα ευρήματα από τις θέσεις Hadar (Semaw 2000) και Omo (Semaw, 2000· Hours, 

1982) της Αιθιοπίας  (2.4-2.3 Mya) και από τη θέση Lokalalei της Κένυας (Semaw, 2000). Σχεδόν 

σύγχρονα με τα λίθινα της Gona –ελαφρώς νεότερα- είναι τα λίθινα εργαλεία από το Bouri της 

Αιθιοπίας (Semaw, 2000). Οι θέσεις αυτές αποτελούν πιο πρόσφατες ανακαλύψεις. Ανάμεσα στις 

βασικές θέσεις για τη μελέτη της ολδόβιας λιθοτεχνίας συγκαταλέγονται οι: Melka Kunture (Hours, 

2001) στο Rift Valey της Αιθιοπίας και  Koobi Fora (Hours, 2001), ανατολικά της λίμνης Turkana, 

με παρόμοια χρονολόγηση, στρωματογραφική διευθέτηση (που αντιστοιχεί σε διαφορετικά 

γεωλογικά στρώματα) και αντιστοιχία στα ευρήματα (λιθοτεχνία και παλαιοανθρωπολογικά) με το 

Olduvai (βλ. εικ.2) 

Η ολδόβια λιθοτεχνία μολονότι βασίζεται σε μια απλή τεχνολογία υπήρξε αδιαμφισβήτητα 

ιδιαίτερα αποτελεσματική καθώς έδωσε πρόσβαση σε μια νέα πηγή τροφής, το κρέας. Τα εργαλεία 

                                                 
11  Στην Αφρική και πιο συγκεκριμένα μεταξύ των περιοχών του νότιου και ανατολικού τμήματος, εντοπίζονται οι 
περισσότερες από τις θέσεις της Κατώτερης Παλαιολιθικής και όχι τυχαία (εικ.2). Όλες, βρίσκονται κοντά σε 
ηφαιστειογενείς περιοχές, οι οποίες γνωρίζουν και στις μέρες μας έντονη ηφαιστειακή δράση, γεγονός που διευκολύνει 
τη ραδιοχρονολόγηση με τη μέθοδο Κ40/Ar40. Στη νότια Αφρική πρόκειται για ασβεστολιθικά σπήλαια (π.χ. Sterkfontein, 
Makapansgat, Swartkrans) που σχηματίστηκαν από τη δράση καρστικών φαινόμενων και είναι  πλήρη στερεών 
αποθεμάτων. Βορειότερα, από το νότο της Τανζανίας και μέχρι τα σύνορα μεταξύ Αιθιοπίας και Σομαλίας, τα 
προϊστορικά ηφαιστεικά στρώματα διαδέχονται το ένα το άλλο κατά μήκος του τεκτονικού ρήγματος Rift. Στην Τανζανία 
βρίσκουμε τα κοιτάσματα: Laetoli, Olduwai, Natron. Στην Κένυα αυτά των: Baringo, Lothfam και Koobi Fora και στην 
Αιθιοπία, ανατολικά της λίμνης Turkana, τους σχηματισμούς της Shungura στις όχθες του ποταμού Omo, Melka 
Kunture, Walli Shebeli και Hadar (Hours, 2001).    
12 Το ζεύγος Mary & Louis Leakey, εργάστηκε συνολικά στην περιοχή του Olduvai από το 1931 έως το 1972. Μετά το  
θάνατο του Louis Leakey το 1972, η Mary συνέχισε τις έρευνες ως ο 1984. Το ερευνητικό τους έργο, πλούτισε το  
αρχείο απολιθωμένων ζώων, λίθινων εργαλείων και παλαιοανθρωπολογικών καταλοίπων. Το φαράγγι Olduvai , μήκους  
περίπου 50 χλμ. βρίσκεται στην πεδιάδα Σερενγκέτι, ΒΑ της Τανζανίας και η στρωματογραφία του καταγράφει  
τμήματα της ανατολικής αφρικανικής προϊστορίας από τα τελευταία 2 εκατ. χρόνια. Οι αποθέσεις στη βάση της  
στρωματογραφικής ακολουθίας του Olduvai , είχαν δημιουργηθεί από μια μεγάλη αλμυρή λίμνη, που το μέγεθος και το  
βάθος της κυμάνθηκαν αρκετά. Η λίμνη κάποτε εξαφανίστηκε και η περιοχή κατέληξε μια επίπεδη πεδιάδα, που κατά  
εποχές διέσχιζαν ρεύματα, προσθέτοντας νέες αποθέσεις. Στην κορυφή τους ο άνεμος συσσώρευσε άμμο και σκόνη,  
καθώς το φαράγγι διευρυνόταν από γεωλογικές αλλαγές και τα κοντινά ηφαίστεια λάβα ή τέφρα (Stringer and Andrews,  
2005).     
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αποκρουσμάτων πιθανότατα χρησίμευαν για την κοπή και τον τεμαχισμό ενώ τα πυρηνικά εργαλεία 

για τον θρυμματισμό των οστών και την εξαγωγή του μεδουλιού, πιθανότατα δε τα χρησιμοποιούσαν 

και για την επεξεργασία φυτικών τροφών και καρπών. Έχει υποστηριχθεί η άποψη (Semaw, 2001· 

Relethford, 2004) ότι βασικός στόχος της λάξευσης ήταν, αρχικά τουλάχιστον, η παραγωγή 

εργαλείων αποκρουσμάτων δηλ. φολίδων με κοφτερές ακμές. Ωστόσο για πολλά χρόνια οι 

αρχαιολογικές έρευνες είχαν επικεντρωθεί στη μελέτη των πυρήνων και στην επεξεργασία τους 

θεωρώντας τις φολίδες ως απορρίμματα της επεξεργασίας των πυρήνων. Τόσο τα εργαλεία 

αποκρουσμάτων όσο και οι πυρήνες είναι δύσκολο να διακριθούν σε τύπους. Παραμένουν κατά 

βάση ατυπικά ενώ σπάνια παρατηρείται δευτερογενής επεξεργασία. Ωστόσο η τεχνική συμπεριφορά 

του ανθρώπου, σε αντίθεση με αυτήν των μεγάλων πιθήκων, παρουσιάζει την ιδιοτυπία να εμφανίζει 

μια κανονικότητα, δηλ. τα χαρακτηριστικά μιας σταθερής και επαναλαμβανόμενης τεχνικής δράσης 

που παράγει μορφές αναγνωρίσιμες και διακριτές και καθόλου τυχαίες (Roche, 2005). Παρά τη 

φαινομενική τους απλότητα η κατασκευή αυτών των εργαλείων δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση, 

όπως απέδειξαν ανθρωπολόγοι, που προσπάθησαν να τα αντιγράψουν (Schick and Toth, 1993) 

καθώς απαιτούνται: δεξιότητες στα χέρια, ακρίβεια στην άσκηση της δύναμης σε συγκεκριμένο 

σημείο του πυρήνα και φυσικά ικανότητα στον εντοπισμό και την επιλογή της πρώτης ύλης (εικ. 9).  

Παρά ταύτα και παρά τον ευκαιριακό της χαρακτήρα η ολδόβια λιθοτεχνία διατηρήθηκε αναλλοίωτη 

επί 1 εκατ. χρόνια αντιπροσωπεύοντας ίσως μια «τεχνολογική στάση» στην ιστορία της παραγωγής 

των λαξευμένου λίθου ή ενδεχομένως μια επιλογή πολιτισμική ή φυσική, δηλ. τα εργαλεία αυτά 

αντικαταστάθηκαν μόνον όταν οι ανάγκες που τα γέννησαν εξαλείφθηκαν  ή αντιμετωπίστηκαν 

αποτελεσματικότερα με άλλου τύπου εργαλεία (Clark, 1997). 

Ταυτόχρονα σχεδόν με τα πρώτα λίθινα εργαλεία και στην ίδια περιοχή που αυτά εντοπίστηκαν 

(Α. Αφρική) , εμφανίστηκαν και οι πρώτοι εκπρόσωποι της εξελικτικής γραμμής των Homo, οι 

Homo habilis και Homo rudolfensis, παράλληλα με τους εύρωστους Αυστραλοπιθήκους 

(Αustralopithecus garhi και Αustralopithecus boisei),  όπως προκύπτει από παλαιοανθρωπολογικά 

κατάλοιπα (Semaw, 2000· Ambrose, 2001· Rolland, 1998· Stringer and Andrews, 2006). Τα δύο αυτά 

γεγονότα δηλ. η πρώτη παραγωγή λίθινων εργαλείων και η εμφάνιση των πρώτων Homo, δεν μπορεί 

παρά να είναι αλληλένδετα (Larick and Ciochon, 1996· Ambrose, 2001· Rolland, 1998). Κι αυτό 

γιατί η παραγωγική διαδικασία, που συνοδεύει την κατασκευή λίθινων εργαλείων, προϋποθέτει 

διανοητικές ικανότητες, που συνδέονται  με τη χωρητικότητα του εγκεφάλου και τεχνική 

επιδεξιότητα στα χέρια, που συνδέεται με ανατομικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την άσκηση 

δύναμης και την ακρίβεια στην κίνηση των χεριών, βασικά για τη εκτέλεση της λάξευσης (Rolland, 

1998). Για πρώτη φορά συναντούμε αυτά τα χαρακτηριστικά στους ανθρωπίδες, αυτής της περιόδου.  

Αρχικά κατασκευαστής αυτής της λιθοτεχνίας θεωρήθηκε ο Homo habilis καθώς για πρώτη 
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φορά επιβεβαιώθηκε από το ζεύγος Leakey το 1960, ο συσχετισμός λίθινων εργαλείων oλδόβιας 

παράδοσης με σκελετικά κατάλοιπα πρώιμου Homo στο στρώμα II της θέσης Olduvai (1,7 Mya). 

Ωστόσο, όπως προέκυψε από τα μετέπειτα αρχαιολογικά δεδομένα σε στρωματογραφική συνάφεια 

με τις αρχαιότερες λιθοτεχνίες βρέθηκαν όχι μόνο σκελετικά κατάλοιπα των πρώιμων Homo, αλλά 

και των σύγχρονών τους εύρωστων Αυστραλοπιθήκων (Australopithecus garhi και Australopithecus 

boisei), οι οποίοι βέβαια είχαν περισσότερο ανθρωποειδή χαρακτηριστικά απ’ ότι οι πρόγονοί τους, 

πχ:  

• στο στρώμα I της θέσης Olduvai (1,9 Mya), όπου εντοπίστηκαν σκελετικά κατάλοιπα του 

είδους Αustralopithecus boisei και του Homo habilis σε συσχετισμό με λίθινα εργαλεία oλδόβιας 

παράδοσης και ζωικά κατάλοιπα (Stringer and Andrews, 2006), 

• στη θέση Koobi Fora, ανατολικά της λίμνης Turkana, όπου ήρθαν στο φώς λίθινα εργαλεία 

όμοια με αυτά απο τα πρώιμα στρώματα του Olduvai, υπολείμματα από εύρωστους 

Aυστραλοπιθήκους αλλά και από Homo rudolfensis (Stringer and Andrews, 2006), 

• στη θέση Bouri (2,6 Mya) που ο Αustralopithecus garhi, συνδέεται με ολδόβια λίθοτεχνία 

και οστά ζώων με ίχνη τεμαχισμού, που εντοπίστηκαν εκεί (Semaw, 2000· Stringer and Andrews, 

2006).  

Οι περισσότεροι ερευνητές, (τουλάχιστον ως πριν μια δεκαετία) δεν συνέδεαν την κατασκευή 

λίθινων εργαλείων με τους εύρωστους Αυστραλοπιθήκους καθώς στις περισσότερες θέσεις 

συνυπήρχαν με απολιθώματα πρώιμου Homo, τον οποίον και θεωρούσαν πιθανότερο κατασκευαστή. 

Ιδιαίτερη έκπληξη όμως, προκάλεσαν τα ευρήματα από τη θέση Bouri  της Αιθιοπίας, όπου ο 

Αustralopithecus garhi  συνδέεται με τα αρχαιότερα γνωστά λίθινα εργαλεία και με τις πρωιμότερες 

αποδείξεις για την ένταξη του κρέατος στην διατροφή, γεγονός που σημάδεψε την εξέλιξη του 

γένους Homo. Η ανακάλυψη αυτή σε συνδυασμό με εξειδικευμένες μελέτες στα οστά του χεριού του 

Australopithecus robustus που έδειξε ότι τα χέρια τους ήταν αρκετά επιδέξια και θα μπορούσαν να 

κατασκευάσουν λίθινα εργαλεία (Relethford, 2004), αφήνουν ανοιχτό το ερώτημα σχετικά με την 

ταυτότητα των πρώτων κατασκευαστών λίθινων εργαλείων (Ambrose, 2001· Dennell, 2009) : Homo 

habilis, Homo rudolfensis ή Αustralopithecus garhi;  

Το απολιθωματικό και αρχαιολογικό αρχείο,  δείχνουν ότι η εμφάνιση των πρώτων εκπροσώπων 

της εξελικτικής γραμμής των Homo γύρω στα 2,5 εκατ. χρόνια, συμπίπτει με την εμφάνιση των 

αρχαιότερων γνωστών λίθινων εργαλείων και των πρωιμότερων μαρτυριών για την κρεοφαγία. Η 

χρονική αυτή σύμπτωση σίγουρα δεν είναι τυχαία, όμως δεν είναι ξεκάθαρο πώς οι παράγοντες 

αυτοί αλληλεπιδρούν: η κρεοφαγία των Ολδόβιων δικαιολογείται από την τεχνολογία των λίθινων 

εργαλείων τους. Η ανάπτυξη του τεχνικού κεφαλαίου της λιθοτεχνίας πιθανότατα εξαρτήθηκε από 
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στην αύξηση του εγκεφάλου που παρατηρείται γύρω στα 2,5 Mya, ενώ η τεχνολογία σε συνδυασμό 

με την αυξημένη κρεοφαγία εξηγούν την μείωση στο μέγεθος των δοντιών που παρατηρείται μετά 

τα 2 Mya (Klein, 2000). 

  

V.  Homo erectus και η απαρχή των μεταναστεύσεων. 

  

Με βάση την τρέχουσα γνώση, η εικόνα της εξέλιξης στο χρονικό σημείο 3 έως 2 Mya 

διαμορφώνεται ως εξής: περίπου στα 2,5 Mya εμφανίζεται ένα προγονικό είδος Homo και γύρω στα 

2 Mya διαιρείται σε τρία διαφορετικά είδη:  Homo habilis,  Homo rudolfensis και Homo erectus.  Σε 

αυτό το χρονικό σημείο όμως οι μαρτυρίες είναι τόσο αποσπασματικές, καθώς το απολιθωματικό 

αρχείο της ανατολικής Αφρικής για το κρίσιμο διάστημα μεταξύ 3 και 2 Mya, παραμένει εξαιρετικά 

φτωχό (Relethford, 2004· Klein, 2000). Η εικόνα ξεκαθαρίζει κάπως από τα 1,9-1,8 Mya και μετά, 

οπότε και φαίνεται να κυριαρχεί ο  Homo erectus. Εντοπίζεται όχι μόνο σε βορειότερες περιοχές της 

αφρικανικής ηπείρου (Αλγερία – Ain-Hanech/1,8 Mya) αλλά αποτελεί το πρώτο ανθρωπιδικό είδος 

που μετακινείται εκτός Αφρικής γύρω στα 1,8 Mya σε θέσεις της Ευρασίας (Dmanisi-Δημοκρατία 

της Γεωργίας/1,8 Mya, Modjokerto-Ιάβα/1,66-1,8 Mya, Yuanmou – Κίνα/~1,7 Mya), όπως 

μαρτυρείται από το απολιθωματικό και αρχαιολογικό αρχείο (εικ. 10). 

Τα πρώτα απολιθώματα του είδους βρέθηκαν στην Ιάβα/Ινδονησία από τον Ευγένιο Ντιμπουά 

γύρω στα 1890. Ανάμεσα στα άλλα ευρήματα, ένα μηριαίο οστό υπαγόρευε την όρθια στάση εξ' ου 

και  η ονομασία Homo erectus, “Όρθιος Άνθρωπος”, καθώς αποτέλεσε την πρώτη ως τότε μαρτυρία 

του διποδισμού. Έως το 1940 πλήθαιναν τα  ευρήματα από την Ιάβα και από νέες περιοχές όπως η 

Κίνα. Τα ανατομικά χαρακτηριστικά του είδους άρχισαν να αποκρυσταλλώνονται, ενώ η εικόνα για 

τον μετακρανιακό σκελετό αποσαφηνίστηκε μόλις το 1984, όταν ανακαλύφθηκε στο Nariokotome, 

δυτικά της λίμνης Turkana στην Κένυα, ένας σχεδόν ολόκληρος σκελετός (KNM0WT-15000) ενός 

αγοριού (8-11 ετών), που πέθανε (πιθανότατα από συψαιμία) γύρω στα 1,53 ±0,03 Mya, και 

αποτελεί ως σήμερα το πληρέστερο δείγμα Homo erectus (Dennell, 2009· Stringer and Andrews, 

2006).                                                                          

Το πλήθος των πρώτων ανακαλύψεων σε περιοχές της Ασίας, ώθησε τους επιστήμονες να 

υποστηρίξουν αρχικά την ασιατική καταγωγή του είδους. Δεν άργησαν όμως να έρθουν στο φώς 

ευρήματα από την Αφρική. Το 1954 βρέθηκε το πρώτο αφρικανικό δείγμα Homo erectus στη θέση 

Ternifine (Tinghenif) στην Αλγερία χρονολογούμενο πιθανότατα στο Μέσο Πλειστόκαινο και το 

1960 βρέθηκε το πρώτο δείγμα (ένα κρανίο) από την Α. Αφρική από το ζεύγος Leakey στο Olduvai 

(Bed II) ηλικίας 1,2 Mya, ενώ από το 1980 κι έπειτα πληθαίνουν τα δείγματα από περιοχές της 

Ανατολικής Αφρικής (Dennell, 2009). Οι σύγχρονες μαρτυρίες οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα της 
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αφρικανικής καταγωγής του Homo erectus,(Stringer and Andrews, 2006· Relethford, 2004): 

εμφανίστηκε αρχικά στην Αφρική (πιθανότατα στην Ανατολική Αφρική) και σε δεύτερη φάση 

κάποιοι πληθυσμοί μετακινήθηκαν στην Ασία (Ινδονησία και Κίνα). Δεν είναι ακόμη σαφές σε ποιά 

έκταση έζησε στην Ευρώπη. Μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ευρήματα από το Dmanisi 

της Γεωργίας, μας έδειξαν πως κάποιοι πληθυσμοί έφτασαν ως την Ανατολική Ευρώπη, όμως η 

εικόνα για την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη παραμένει ασαφής.  

Ο εντοπισμός πληθώρας απολιθωμάτων του είδους, αρχικά, σε θέσεις της Ανατολικής Αφρικής 

και της νησιωτικής Νοτιοανατολικής Ασίας, διαμόρφωσε δύο βασικά γεωγραφικά κέντρα 

ενδιαφέροντος στην μελέτη, με δύο πλούσια απολιθωματικά και αρχαιολογικά αρχεία. Οι 

ανθρωπολόγοι από νωρίς παρατήρησαν κάποιες βιολογικές διαφορές ανάμεσα στους αφρικανικούς 

και τους ασιατικούς πληθυσμούς του Homo erectus.: η διάπλαση των πρώιμων Αφρικανών του 

είδους με λιγότερο έντονα χαρακτηριστικά από τους μεταγενέστερους ασιατικούς πληθυσμούς, 

οδήγησε κάποιους ερευνητές (πχ. Tattersal, 1995), να μιλούν για δύο διακριτά/ξεχωριστά είδη, 

Homo ergaster στην Αφρική και  Homo erectus στην Ασία (βλ. Dennell, 2009:14-15, box 2.2) . 

Θεωρούν πως ο Homo ergaster εξελίχθηκε στην Αφρική από ένα είδος σαν τον  Homo habilis και 

εξαπλώθηκε στην Ασία όπου ο Homo erectus ανέπτυξε πιο εύρωστα χαρακτηριστικά (Stringer and 

Andrews, 2006). Είναι δηλ. πιθανό ο Homo ergaster να αποίκησε πρώτος τα εδάφη της Ασίας και να 

αποτέλεσε την πληθυσμιακή πηγή απ' όπου προέκυψαν οι Homo erectus της Κίνας και της ΝΑ Ασίας 

(Dennell and Roebroeks, 2005).  Οι περισσότερες αποδείξεις μέχρι σήμερα οδηγούν, πάντως στο 

συμπέρασμα ότι πρόκειται για ένα είδος, εξάλλου οι βιολογικές διαφορές είναι αναμενόμενες 

δεδομένης μάλιστα και της μεγάλης γεωγραφικής απόστασης ανάμεσα στους δύο πληθυσμούς 

(Kramer 1993· Rightmire, 1990).   

Για δεκαετίες οι ερευνητές θεωρούσαν ότι οι ασιατικοί πληθυσμοί του είδους ήταν πολύ 

νεώτεροι από τον αφρικανικό  Homo erectus, με τον αρχαιότερο πληθυσμό την Ινδονησίας να 

χρονολογείται περί το 1 Mya. Επομένως οι πληθυσμοί παρέμειναν στην Αφρική σχεδόν 1 εκατ. 

χρόνια μετά την αρχική τους εμφάνιση εκεί και άρα η πρώτη τους έξοδος προς την Ευρασία δεν 

συνέβη πριν τα 1Mya. Έως και τις αρχές της δεκαετίας του ’90 οι περισσότεροι επιστήμονες 

θεωρούσαν πως οι πρώτες μετακινήσεις εκτός Αφρικής συνέβησαν σε μια προχωρημένη φάση της 

εξέλιξης του είδους και με την προϋπόθεση της ανάπτυξης της εξελιγμένης Aχελαίας 

εργαλειοτεχνίας (Mode 2), υποστηρίζοντας μια ύστερη χρονολόγηση (“short chronology”).    

H επανεξέταση όμως των παλαιότερων δεδομένων και οι νέες χρονολογήσεις που προέκυψαν 

από την εφαρμογή νέων μεθόδων (παλαιομαγνητισμός,  Ar-Ar, ραδιομετρικές μέθοδοι /τροχιά 

σχάσης (fission track), αρχαιοζωολογικοί συσχετισμοί) αλλά και νεότερες ανακαλύψεις ανέτρεψαν 

την εικόνα αυτή. Οι αρχαιότερες θέσεις της Ινδονησίας επαχρονολογήθηκαν με τη μέθοδο Αργό-
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Αργό στα 1,8-1,6 Mya (Antón and Swisher, 2004·Finlaynson, 2005), ενώ τα ευρήματα από το 

Dmanisi της Γεωργίας χρονολογήθηκαν γύρω στα 1,8 Mya με την μέθοδο του παλαιομαγνητισμού 

και με τη μέθοδο Αργό-Αργό (Antón and Swisher, 2004· Finlaynson, 2005). Φαίνεται επομένως πως 

κάποιοι πρώιμοι πληθυσμοί Homo erectus έφυγαν από την Αφρική πολύ γρήγορα μετά την αρχική 

τους εμφάνιση (γύρω στα 1,9/1,8 Mya) και μάλιστα φέροντας στα νέα εδάφη την ολδόβια 

λιθοτεχνία, όπως προκύπτει από τα αρχαιολογικά ευρήματα και αφού η αχελαία λιθοτεχνία δεν είχε 

ακόμη αναπτυχθεί στην γεννέτηρά τους (εμφανίζεται περί τα 1,5 Mya). Η νέα αυτή γνώση 

προκάλεσε μια γενικότερη αλλαγή στην χρονική τοποθέτηση των πρώτων μεταναστευτικών 

επεισοδίων εκτός Αφρικής προσφέροντας ικανά στοιχεία στην έρευνα για την υποστήριξη μιας 

πρωιμότερης χρονολόγησης “longer chronology” για την εμφάνιση του Homo erectus, στην Ευρασία 

λίγο μετά τα 2 Mya. Επιπλέον έκανε επιτακτική την επανεξέταση των δυνατοτήτων των πρώιμων 

εκπροσώπων του είδους και την αποσύνδεση τους από την αχελαία λιθοτεχνία και την ανάπτυξη της 

συγκεκριμένης τεχνολογίας ως προϋπόθεσης της εξόδου από την Αφρική.  

 

VI. Η εξέλιξη του ανθρώπου στα τέλη του Πρώιμου και στις αρχές του Μέσου Πλειστόκαινου: 

Η σημασία των ευρημάτων της Atapuerca.    

 

Η αποσπασματική φύση του απολιθωματικού αρχείου εμπόδιζε τις έρευνες σχετικά με την 

εξέλιξη του ανθρώπου για το διάστημα μεταξύ 1,2-0,5 Mya. Όσον αφορά στην Ασία η εικόνα είναι 

πιο σαφής καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια εξελικτική συνέχεια των πληθυσμών που 

αποδίδονται στο είδος Homo erectus πιθανότατα από τις αρχές του πρώιμου Πλειστόκαινου ως τα 

τέλη του μέσου Πλειστόκαινου (~2,588 – 0,126 Mya), χωρίς να προκύπτουν περιστατικά 

κλαδογέννεσης13. Τα πράγματα εμφανίζονται πιο πολύπλοκα για την Ευρώπη. Φαίνεται  πως ένα νέο 

εξελικτικό παρακλάδι του γένους Homo αναπτύχθηκε στην Αφρική ή στην δυτική Ασία περί τα 1 

Mya . Το συγκεκριμένο περιστατικό συνδέεται με την γένεση πληθυσμών ανθρωπιδών που εισάγουν 

σε πρότυπα “sapiens” διατηρώντας όμως ακόμη πλαισιομορφικά χαρακτηριστικά του προγονικού 

τους είδους Homo ergaster/Homo erectus (Bermudez de Castro, 2004). Το πρότυπο “sapiens” 

χαρακτηρίζεται απο μια σημαντική αύξηση του εγκεφάλου, συνακόλουθες προσαρμογές του 

κρανιακού θόλου και την εμφάνιση συγκεκριμένων σύγχρονων ανατομικά χαρακτηριστικών στον 

κρανιακό σκελετό. Σύμφωνα με την θεωρία της αναγέννησης ο συγκεκριμένος πληθυσμός 

εντοπίζεται κατά το μέσο Πλειστόκαινο σε Αφρική, Ασία και Ευρώπη. Κατά την τελευταία δεκαετία 

του 20ου αιώνα, σε συνδυασμό με τη μεταστροφή της έρευνας προς την κατανόηση της εξέλιξης του 
                                                 
13 Κλαδογένεση: o σχηματισμός ενός η περισσοτέρων νέων ειδών από ένα άλλο στη διάρκεια του χρόνου (Relethford,  
2004: 515)  

15 



ανθρώπου μέσω της κλαδογέννεσης , οι ανθρωπίδες αυτοί αποδόθηκαν στο είδος Homo 

heidelbergensis (Bermudez de Castro, 2004)   

Η συγκεκριμένη κατάταξη δεν είναι απ' όλους αποδεκτή ιδιαίτερα από εκείνους που 

αναγνωρίζουν ξεκάθαρες διαφορές ανάμεσα στα δείγματα που αποδίδονται στο είδος Homo 

heidelbergensis, διαφορές ικανές να διαχωρίσουν δύο ή και περισσότερες εξελικτικές γραμμές μες 

στην ίδια ομάδα. Τα ανασκαφικά ευρήματα από τις θέσεις της Atapuerca προσέφεραν σημαντικά 

στοιχεία προς την επίλυση αυτής της διαμάχης. Αρχικά τα ευρήματα από τη Sima de los Huesos 

έδειξαν ότι η Ευρώπη υπήρξε ο τόπος ανάπτυξης μια “ντόπιας” εξελικτικής γραμμής που οδήγησε 

στην γένεση των κλασσικών Νεαντερντάλιων (Bermudez de Castro, 2004). Η αρχή της 

συγκεκριμένης εξελικτικής γραμμής ανιχνεύεται χρονολογικά γύρω στα 500 Kya και πιθανότατα 

έλκει την καταγωγή της από ανθρωπίδες που μετακινήθηκαν εκτός Αφρικής και έφεραν την αχελαία 

λιθοτεχνία (Mode 2) στην Ευρώπη. Στην Αφρική από μια άλλη εξελικτική γραμμή γεννήθηκε ο 

Homo sapiens.  Οι δυο αυτές εξελικτικές γραμμές πιθανότατα μοιράζονταν έναν κοινό πρόγονο, από 

τον οποίο σταδιακά διαχωρίστηκαν κατά το Μέσο και πρώιμο Ανώτερο Πλειστόκαινο. Αυτό το 

προγονικό είδος θα έπρεπε να συνδυάζει πλαισιομορφικά χαρακτηριστικά14 του είδους Homo 

ergaster/Homo erectus και στοιχεία προγονικά των σύγχρονων ανατομικά χαρακτηριστικών. Για 

πρώτη φορά ενδείξεις μιας τέτοιας μορφολογίας αναγνώστηκαν σε απολιθώματα εκτός Αφρικής.  

Απολιθώματα από τις θέσεις του Πρώιμου Πλειστόκαινου: Gran Dolina – Atapuerca (Ισπανία), Sima 

del Elephante – Atapuerca (Ισπανία) και Ceprano (Ιταλία) αποδόθηκαν σε νέο είδος τον Homo 

antecessor, που είναι πιθανόν να αντιπροσωπεύει τον κοινό πρόγονο Νεαντερνταλίων και 

σύγχρονων ανατομικά ανθρώπων (Bermudez de Castro, 2004) 

(εικ. 11). 

Από τη μελέτη της γνάθου TE9 Sima del Elephante προέκυψε ότι ο αρχαιότερος αποικισμός της 

Ευρώπης συνδέεται πιθανότατα με μια πρώιμη δημογραφική εξάπλωση εκτός Αφρικής. Τα νέα αυτά 

δεδομένα σε συνδυασμό με παλαιότερες ανακαλύψεις από την Atapuerca (στρώμα TD6 Gran 

Dolina) δείχνουν πως συνέβη μια κλαδογένεση σε αυτήν την άκρη της ευρασιατικής ηπείρου κατά 

τη διάρκεια του Πρώιμου Πλειστόκαινου εισάγοντας στη εξελικτική γραμμή που εκπροσωπούν τα 

δείγματα των στρωμάτων TE9 και TD6 δηλ. τον Homo antecessor (Carbonell et al., 2008). Ο 

πρώτος αυτός πληθυσμός ανθρωπιδών της Ευρώπης είναι πιθανόν να αντικαταστάθηκε ή να 
                                                 

14 Τα πλαισιομορφικά χαρακτηριστικά είναι χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στη βάση ενός εξελικτικού δένδρου 
(κλαδογράμματος). Είναι χαρακτηριστικά που κληρονομούνται από κάποιον κοινό πρόγονο κι άρα μπορούν να 
εμφανίζονται οπουδήποτε μες στο εξελικτικό δένδρο χωρίς σαφείς ενδείξεις σύνδεσης. 
(http://www.ucmp.berkeley.edu/glossary/gloss1phylo.html ) 
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απορροφήθηκε γενετικά κατά το μέσο Πλειστόκαινο από έναν άλλο πληθυσμό πιθανότατα 

προερχόμενο επίσης απο την Αφρική, ο οποίος έφερε μαζί του την αχελαία λιθοτεχνία και 

αντιπροσωπεύεται απο δείγματα που αποδόθηκαν στον Homo heidelbergensis, γνωστά από θέσεις 

όπως: Arago, Atapuerca - Sima de los Huesos, Maurer, Πετράλωνα (Carbonell et al., 2005· 

Bermúdez de Castro et al., 2004). 

Ωστόσο μένουν ακόμη να αποσαφηνιστούν πολλά σημεία ώσπου να ξεδιαλύνει πλήρως η εικόνα 

της εξέλιξης του γένους Homo και η καταγωγή των σύγχρονων ανατομικά πληθυσμών.  

 

VII. Θεωρητικά μοντέλα για την πρόσφατη εξέλιξη του ανθρώπου. 

 

Η χρονική διάρκεια της παρουσίας του Homo erectus διαφέρει ανά γεωγραφική περιοχή και 

ανάλογα με τα απολιθώματα που κατατάσσονται στο είδος. Στην Αφρική πληθυσμοί του Homo 

erectus διατηρούνται πάνω από 1 εκατ. χρόνια, ενώ στην Ασία η παρουσία τους συνεχίζεται και 

φθάνει στα 200-300 Kya, ίσως και λίγο αργότερα στην Ινδονησία. Η πρόσφατη επαναχρονολόγηση 

της θέσης Ngandong  (Ινδονησία) προτείνει μια νεώτερη ηλικία περ. 53 Kya (Swisher et al., 1996). 

Εάν ισχύουν οι παραπάνω χρονολογήσεις15 τότε κάποιοι πληθυσμοί Homo erectus, σε ορισμένες 

τουλάχιστον περιοχές έζησαν ταυτόχρονα με τον σύγχρονο άνθρωπο (Relethford, 2004), πράγμα που 

σημαίνει ότι τα δύο είδη επικαλύφθηκαν.  Η επικάλυψη αυτή είναι ενδεικτική της κλαδογέννεσης. 

Βάσει αυτής της θεωρίας ο Homo erectus αποτελεί ένα χωριστό βιολογικό είδος και η καταγωγή των 

μεταγενέστερων ειδών προέκυψε μέσω της κλαδογέννεσης, αναγνωρίζει δηλ. διαφορετικά 

εξελικτικά παρακλάδια/επεισόδια μες στην εξελικτική ιστορία του γένους. Αυτά τα επεισόδια 

(κλαδογένεση) μπορεί να ευνοήθηκαν από διαδοχικές μετακινήσεις ανθρωπιδών απο την Αφρική και 

μεταναστευτικά επεισόδια μεταξύ Αφρικής και Ευρασίας κατά το Κατώτερο Πλειστόκαινο, αλλά και 

από περιστατικά αναπαραγωγικής απομόνωσης εξαιτίας κλιματικών και οικολογικών αλλαγών. 

Μερικοί ανθρωπολόγοι ωστόσο θεωρούν την μετάβαση από τον Homo erectus στους αρχαϊκούς 

ανθρώπους και στον Homo sapiens ως εξέλιξη μέσα σε μια μοναδική εξελικτική γραμμή, μέσω της 

αναγέννησης (Relethford, 2004).  

Το αναγεννητικό μοντέλο χωρίζει το απολιθωματικό αρχείο του γένους Homo σε τρείς 

εξελικτικές βαθμίδες: Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Όμως καθώς έρχονται στο φως 

συνεχώς νέα ευρήματα είναι πολύ δύσκολο να καθοριστούν με ακρίβεια τα όρια μεταξύ των ειδών. 

Χαρακτηριστική είναι η χρήση όρων όπως “πρώιμος”, “πρώιμος αρχαϊκός”, “αρχαϊκός”, “ύστερος 

                                                 
15  Ωστόσο οι χρονολογήσεις αυτές υπόκεινται σε κριτική. Επιπλέον υπάρχουν μελετητές που προτείνουν ότι τα 
απολιθώματα από τη θέση Ngandong δεν κατατάσσονται στο είδος Homo erectus αλλά μάλλον αποτελούν αρχαϊκούς 
ανθρώπους (Relethford, 2004). 
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αρχαϊκός” για τον προσδιορισμό του Homo sapiens. Φυσικά η χρήση τους δεν έχει ταξονιμική αξία 

υποδηλώνει όμως την ανάγκη της περιγραφής των μορφολογικών διαφορών. Αναλόγως και το 

μοντέλο της κλαδογέννεσης παρουσιάζει προβλήματα καθώς απαιτεί τον καθορισμό των 

φυλογενετικών χαρακτηριστικών, την επιλογή ανεξάρτητων χαρακτηριστικών και την αναγνώριση 

υποπλασιών. Αυτές οι δυσκολίες άνοιξαν διάφορες διαμάχες που αφορούν στην αναγνώριση ενός ή 

περισσοτέρων ειδών σε ένα δεδομένο υπόδειγμα, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα: Homo erectus 

και/ή Homo ergaster. Ωστόσο ήδη απο τη δεκαετία του 1980 η παλαιοανθρωπολογία βιώνει μια 

ισχυρή μεταστροφή στην ερμηνεία της εξέλιξης του γένους Homo. Το αναγεννητικό μοντέλο 

αντικαθίσταται σταδιακά απο το μοντέλο της κλαδογέννεσης (Bermudez de Castro et al., 2004). Οι 

δύο αυτές ανθρωπολογικές θεωρίες αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη διαφόρων μοντέλων 

σχετικά με την πρόσφατη εξέλιξη του ανθρώπου.  

Το Πολυτοπικό Μοντέλο (Multiregional evolution) υποστηρίζει ότι ο Homo erectus έδωσε 

γένεση στον Homo sapiens καθόλη την ακτίνα διασποράς του (πριν από 1 εκατ.χρόνια:Αφρική, 

Κίνα, Ινδονησία και πιθανώς Ευρώπη)( Stringer and Andrews, 2006). Όταν ο Homo erectus 

διασκορπίστηκε στον Παλαιό Κόσμο, άρχισε να αναπτύσσει και τα σύγχρονα χαρακτηριστικά και 

τις τοπικές διαφορές. Σύγχρονοι υποστηρικτές αυτής της άποψης (πχ. Milford Wholpof, Allan 

Thorn) έδωσαν έμφαση στη σημασία ροής γενετικού υλικού (επιμιξία) πέραν των γεωγραφικών 

ορίων, που εμπόδισε την απόκλιση και την ειδογένεση και επέτρεψε τα νέα χαρακτηριστικά να 

εξαπλωθούν σε όλον τον κατοικημένο κόσμο. Θεωρούν ότι η χωροχρονική συνέχεια ανάμεσα στις 

ποικίλες μορφές του Homo erectus και των κατά τόπους απογόνων του είναι τόσο πλήρης, ώστε θα 

μπορούσαν να εκληφθούν όλες ως ένα είδος: Homo sapiens. (Stringer and Andrews, 2006). 

Αντιδιαμετρικά αντίθετο είναι το Μοντέλο “Έξω από την Αφρική” (Out of Africa ). Σύμφωνα με 

αυτό ο Homo sapiens έχει προέλευση χωροχρονικά περιορισμένη (Stringer and Andrews, 2006). Οι 

υποστηρικτές της θεωρίας (πχ. Ginder Broier, Chris Stringer) εστιάζουν στην Αφρική ως βασικό 

τόπο. Τα μεταγενέστερα στάδια εξέλιξης του ανθρώπου όπως και τα πρωιμότερα χαρακτηρίζονται 

από διαιρετά συμβάντα και συνύπαρξη διαφορετικών ειδών και αναγνωρίζουν ως ενδιάμεσο είδος 

μεταξύ Homo erectus και Homo sapiens τον Homo heidelbergensis. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη 

περ. 600 Kya, πληθυσμοί Homo erectus στην Αφρική και την Ευρώπη εμφάνισαν μια ικανοποιητική 

αλλαγή στη μορφολογία του κρανίου ώστε να αναγνωρίζονται ως νέο είδος, που ονομάστηκε Homo 

heidelbergensis (με διασπορά σε Αφρική, Ευρώπη, πιθανώς Κίνα) . Κατά την υπόθεση της “εξόδου 

απο την Αφρική” το είδος αυτό μετά από 400 χιλ.χρόνια οδήγησε σε δύο νέα είδη τον Homo sapiens 

και τον Homo neaderthalensis. To πρώτο είδος εξελίχθηκε στην Αφρική και το δεύτερο στην 

Ευρώπη και τη Δυτική Ασία. Γύρω στα 100 Kya οι πρώιμοι σύγχρονοι ανατομικά άνθρωποι 

διασκορπίστηκαν πέρα από την αφρικανική ήπειρο, στην Ευρώπη και για πρώτη φορά  έφτασαν ως 
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την Αυστραλία και την Αμερική (πριν από 40 Kya, 60 Kya και 15 Kya αντίστοιχα). Η περιφερειακή 

(φυλετική) ποικιλομορφία αναπτύχθηκε επομένως από την διασπορά των σύγχρονων ανατομικά 

ανθρώπων κι εξής, με αποτέλεσμα να μην παρατηρείται συνέχεια τοπικών χαρακτηριστικών μεταξύ 

Homo erectus και των σημερινών κατοίκων των ίδιων περιοχών. Ουσιαστικά οι πληθυσμοί από την 

Αφρική διασταυρώθηκαν με τους κατά τόπους αρχαϊκούς πληθυσμούς όπου αφίχθηκαν πχ με τους 

Νεαντερντάλιους στην Ευρώπη ή με τους απογόνους του Homo erectus στην Ιάβα. Όπως και το 

Πολυτοπικό Μοντέλο έτσι κι αυτή η θεωρία δέχεται ότι οι  Homo erectus εξελίχθηκαν έξω από την 

Αφρική, αλλά υποστηρίζει ότι οι μη αφρικανικές γραμμές εξέλιξης εξαφανίστηκαν χωρίς ίχνη, ενώ 

κάποιοι αρχαϊκοί πληθυσμοί αντικαταστάθηκαν όπως πχ οι Νεαντερντάλιοι στις περιοχές τους 

(Stringer and Andrews, 2006). 

Παραπάνω παρουσιάστηκαν συνοπτικά τα δύο βασικά θεωρητικά μοντέλα που συμπίπτουν με 

τις δύο ακραίες απόψεις. Υπάρχουν ωστόσο και ενδιάμεσες θεωρίες σχετικά με την εξέλιξη του 

σύγχρονου ανατομικά ανθρώπου όπως για παράδειγμα το “Αφομοιωτικό Μοντέλο”, που προτάθηκε 

από τον παλαιοανθρωπολόγο Fred Smith και απεικονίζει μια πιο σταδιακή διασπορά 

χαρακτηριστικών των σύγχρονων ανατομικά ανθρώπων από την Αφρική, η οποία ακολουθείται από 

ανάμιξη με τους γηγενείς πληθυσμούς (Stringer and Andrews, 2006) 
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Κεφάλαιο 2 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΩΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΑΦΡΙΚΗΣ 

 

Ι. Εισαγωγή 

 

Τί ακριβώς ώθησε του πληθυσμούς εκτός Αφρικής δεν είναι σαφές. Η έρευνα συχνά κλίνει  προς 

την μια ή την άλλη κατεύθυνση, άλλοτε δίνοντας έμφαση στις εξελικτικές προσαρμογές του Homo 

erectus (πχ. Klein, 2000), άλλοτε στον προηγμένο υλικό πολιτισμό με την ανάπτυξη της λιθοτεχνίας 

(πχ. Carbonnel et al., 2010) , άλλοτε στις κλιματικές αλλαγές και τις συνακόλουθες περιβαλλοντικές 

μεταβολές (πχ. Elton, 2008).  Φαίνεται πάντως πως οι πρώιμες μετακινήσεις δεν έχουν μια 

μονοσήμαντη αιτία. Αντίθετα όλοι οι παραπάνω παράγοντες που αλληλεπιδρούν διαμόρφωσαν τις 

προϋποθέσεις για την έξοδο των πρώιμων Homo από την αφρικανική ήπειρο προς τα εδάφη της 

Ευρασίας.  

H εγκατάλειψη εδαφών στα οποία ζουν εκατοντάδες χιλιάδες συνεχόμενες γενιές ανθρωπιδών, 

πολύ περισσότερο μιας ολόκληρης ηπείρου, αποτελεί: 1) λύση επιβίωσης από θανατηφόρους 

κινδύνους ή καταστροφικά γεγονότα, με μόνο δύο εναλλακτικές: την εξέλιξη ή τον αφανισμό, 2) 

διάθεση αναζήτησης σε νέα εδάφη ή υψηλότερα γεωγραφικά πλάτη ως αποτέλεσμα μορφολογικής ή 

και πνευματικής εξέλιξης, 3) διαχωρισμό και εξαίρεση σε περίπτωση υπερπληθυσμού (Αguirre, 

2006). Βασικές προϋποθέσεις βέβαια για να μεταναστεύσει ένας πληθυσμός είναι α) να μην 

υπάρχουν γεωγραφικά εμπόδια και β) εξελικτικά να διαθέτει τις ανάλογες ικανότητες. Ο Homo 

erectus υπήρξε ένα επιτυχημένο είδος και όπως όλα τα επιτυχημένα είδη επέκτεινε την γεωγραφική 

του κατανομή με κάθε κόστος, όταν το επέβαλε η δημογραφική αύξηση σε συνδυασμό με κλιματικές 

αλλαγές που περιόρισαν και επέφεραν μεταβολές στην έκταση της προς εκμετάλλευση ζωτικής 

περιοχής. Οι επιλογές που προκύπτουν σε μια τέτοια περίπτωση είναι είτε να εξοντωθεί το 

μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού λόγω της έλλειψης επαρκών πηγών τροφής είτε να διασκορπιστεί 

ο πληθυσμός αυτός σε ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Οι Walker and Shipman (1996) θεωρούν ότι 

αρχικά αυξήθηκε ο πληθυσμός των Homo erectus στην γενέτειρα τους και για να περιοριστεί η 

πυκνότητα του πληθυσμού λειτούργησε ο μηχανισμός των μεταναστεύσεων προς νέες περιοχές 

(Bar-Yosef and Befler-Cohen, 2000· 2001). 

 Οι Carbonnel et al. (2010) είδαν τις πρώιμες μεταναστεύσεις να πυροδοτούνται από 

ηθολογικούς και πολιτισμικούς μηχανισμούς που όμοιοι δεν απαντούν σε άλλα ήδη θηλαστικών και 

που έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με την κοινωνική συμπεριφορά. Θεωρούν πως η ικανότητα 

κατασκευής λίθινων εργαλείων και η μετάδοση αυτής της γνώσης και της συμπεριφοράς στους 

πληθυσμούς Ηomo αποτελεί σημείο – κλειδί για την πρωταρχική εξάπλωση τους από την Αφρική, 
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καθώς η τεχνολογία ανάγεται σε καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση των κοινωνικών 

δομών. Θεωρούν μάλιστα πως η γενικευμένη παραγωγή και χρήση εργαλείων οδήγησε στο 

φαινόμενο της “κοινωνικής αναδιοργάνωσης” (“social reorganization”) που μέσα απο μια σταδιακή 

διαδικασία  οδήγησε τελικά στην εξάπλωση των πληθυσμών εκτός Αφρικής: α) τεχνολογική 

επιτεύγματα, β) κοινωνικοποίηση (ie. η γενίκευση των επιτευγμάτων μες στην ομάδα), γ) κοινωνική 

αναδιοργάνωση (ie η δυναμική διαδικασία που περιλαμβάνει αλλαγές στη συμπεριφορά, στην 

κοινωνική εξειδίκευση, στις στρατηγικές  πρόσκτησης της τροφής), δ) δημογραφική αύξηση ως 

αποτέλεσμα  της επιτυχημένης κοινωνικής αναδιοργάνωσης και τελικά ε) γεωγραφική εξάπλωση.        

 Οι Bar-Yosef και Befler-Cohen (2000· 2001) θέτουν μια ακόμη παράμετρο: ακόμη κι αν η 

πρωταρχική αιτία που ώθησε τους ανθρωπίδες μακριά από την Αφρική παραμένει άγνωστη ή υπό 

αμφισβήτηση, η επιτυχία της κατάληψης των νέων εδαφών της Ευρασίας δεν διευκολύνθηκε αρχικά 

μόνο από την διαθεσιμότητα της τροφής ή την ανάπτυξη τεχνικών πρόσκτησης τροφής αλλά από την 

απουσία λοιμωδών νόσων (zoonotic diseases) που αποδεκάτιζαν και περιόριζαν τους πληθυσμούς 

στο «λίκνο» της αφρικανικής ηπείρου. Όπως υποστήριξαν από την στιγμή που ξεπέρασαν τις 

επικίνδυνες –θανατηφόρες ζώνες της Αφρικής, οι πιθανότητες επιβίωσης πολλών περισσότερων 

ατόμων του πληθυσμού αυξήθηκε κατακόρυφα και από κει και πέρα στάθηκε δυνατή η 

εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους και η εξάπλωσή τους στον κόσμο. 

 

II. Bιολογικές προσαρμογές και Aχελαία λιθοτεχνία (Mode 2) 

 

Oι Homo erectus, παρουσιάζουν προσαρμογές όμοιες με αυτές του δικού μας είδους, πολύ 

περισσότερο από τους άλλους σύγχρονούς τους ανθρωπίδες: μεγαλύτερο μέγεθος εγκεφάλου16, 

(εικ.12) μια πλήρως δίποδη βάδιση και όρθια στάση, έναν θερμορυθμιστικό μηχανισμό που του 

επιτρέπει να επιβιώνει σε θερμά περιβάλλοντα, μείωση του σεξουαλικού διμορφισμού στο επίπεδο 

του σύγχρονου ανατομικά ανθρώπου, γεγονός που υποδηλώνει πιθανότατα “ανθρώπινη” κοινωνική 

οργάνωση η οποία προϋποθέτει συμμετοχή και συνεργασία των δύο φύλων (Klein, 2000 · 

Relethford, 2004). 

Πρόκειται για μια «κοινωνική» δομή διαφορετική από αυτή των χιμπατζήδων, πιο κοντά στους 

ανθρώπους, όπως προκύπτει από τα αρχαιολογικά δεδομένα που μαρτυρούν χαρακτηριστικά 

ανθρώπινη συμπεριφορά: διάρθρωση/οργάνωση του χώρου ανάλογα με τη χρήση του (π.χ. Kroll, 

1994), εκμετάλλευση των ζωικών ιστών (π.χ. Ross & Marshall 1996), ευελιξία στις στρατηγικές 

διαβίωσης. Βιολογικές έρευνες προσθέτουν κι άλλα χαρακτηριστικά: όπως η φροντίδα για τα 

                                                 
16 1000 εκ. ³, περίπου το 75% της σημερινής μέσης τιμής (Stringer and  Andrews, 2006) 
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πάσχοντα μέλη της κοινότητας (Walker & Shipman, 1996 με το παράδειγμα του KNM-ER1808 που 

έπασχε από αβιταμίνωση Α),  η αύξηση του μεγέθους φλοιού του εγκεφάλου (neocortex) (Bundar, 

1996· O’Connell et al., 1999). 

Επιπλέον συνδέεται με την κατασκευή μιας πιο σύνθετης και εκλεπτυσμένης εργαλειοτεχνίας, 

την Αχελαία λιθοτεχνία (Mode 2)17 η χρήση της οποίας πιθανότατα του έδωσε πολιτισμικό 

προβάδισμα έναντι των σύγχρονών του ανθρωπιδών. H νέα τεχνολογία εμφανίζεται και πάλι στην 

Αφρική ( γύρω στα 1,5 Mya) (Clark, 1998· Larick and Ciochon 1996· Hours, 2001). Ανάμεσα στις 

αρχαιότερες θέσεις: Olduvai Gorge (Τανζανία)1,6 Mya, Koobi Fora, (East Turkana (Αιθιοπία) 1,8 

Mya, Peninj, West Natro (Τανζανία)1,4-1,7 Mya, Konso Kardula (Αιθιοπία) 1,4 Mya καθώς και η 

θέση Ternifine στην Αλγερία, όπου η ανακάλυψη σκελετικών κατάλοιπων επέτρεψε να συνδεθεί  για 

πρώτη φορά η νέα τεχνολογία με τον Homo erectus (Hours, 2001·Larick and Ciochon, 1996). 

Το πιο χαρακτηριστικό εργαλείο είναι ο χειροπέλεκυς που η κατασκευή του βασίζεται στην γνωστή 

από την ολδόβια παράδοση τεχνική της αμφιπρόσωπης λάξευσης. Τώρα όμως η λάξευση 

προσανατολίζεται στη διαμόρφωση ενός αιχμηρού και μαζί κοφτερού άκρου, που ισορροπεί ως προς 

το ογκώδες σώμα του εργαλείου, με βάση έναν νοητό άξονα συμμετρίας (Μουνδρέα-Αγραφιώτη, 

1996·Roche, 2005) (εικ. 13). Η Αχελαία λιθοτεχνία περιλαμβάνει και διάφορους τύπους εργαλείων 

αποκρουσμάτων (ράσπες, ξέστρα, μαχαίρια (ατυπικά), εγκοπείς, οδοντωτά, γλυφίδες) (εικ.14 ) 

ενδεικτικά της εξειδίκευση, που επιτρέπει πιο αποτελεσματική χρήση εργαλείων και απαιτεί 

μεγαλύτερη νοητική ικανότητα στο σχεδιασμό και την κατασκευή τους. Πάρα το γεγονός ότι ο 

διακριτικός τύπος της Αχελαίας λιθοτεχνίας, ο χειροπέλεκυς, γνώρισε τεράστια γεωγραφική διάδοση 

από την Ν. Αφρική ως το Ισραήλ και από την Αγγλία ως την Ινδία, για κάποιο λόγο απουσιάζει από 

τις εργαλειοτεχνίες της φάσης αυτής, στην Άπω Ανατολή δηλ. στην ευρύτερη περιοχή της 

νοτιοανατολικής Ασίας που συμβατικά οριοθετείται από την «Γραμμή Movius18» (εικ.  15). Το 

φαινόμενο παραμένει αινιγματικό και δεν είναι δυνατόν να διευκρινιστεί αν είναι ενδεικτικό 

πολιτιστικής απομόνωσης ή προσαρμοστικής συμπεριφοράς σε διαφορετικά περιβάλλοντα (βλ. 

αναλυτικά Κεφ. 4, IV)  

Όλες οι βιολογικές προσαρμογές του Homo erectus που αναφέρθηκαν παραπάνω συσχετίζονται 

                                                 
17  Ονομάστηκε Αχελαία από την περιοχή St. Acheul στη νότια Γαλλία, όπου βρέθηκαν για πρώτη φορά εργαλεία αυτού  
του τύπου, σε μεγάλο αριθμό (Stringer and Andrews, 2005) 
18 Ο αρχαιολόγος Ηallam Movius μελτώντας τη δεκαετία του 1940 λιθοτεχνίες της Κατώτερης Παλαιολιθικής από την  
Ανατολική, την Νότια και την Νοτιοανατολική Ασία παρατήρησε την απουσία του τυπικού εργαλείου της Αχελαίας του  
χειροπέλεκυ από τα σύνολα της ευρύτερης αυτής περιοχής. Θεώρησε πως οι εργαλειοτεχνίες είναι αντιπροσωπευτικές  
διαφορετικών πληθυσμών (βιολογικά και συμπεριφορικά) από αυτούς που παρήγαγαν κατά την ίδια περίοδο στην  
Αφρική, την Ευρώπη και την Εγγύς Ανατολή την Αχελαία λιθοτεχνία με χειροπελέκεις. Πρότεινε λοιπόν έναν σαφή  
γεωγραφικό διαχωρισμό «τραβώντας» μια γραμμή μεταξύ Ινδίας και Α/ΝΑ Ασίας που καθιερώθηκε ως “Γραμμή  
Movius” . Ο διαχωρισμός αυτός και παρά τα σποραδικά ευρήματα αμφιπρόσπωπων εργαλείων πέραν της “Γραμμής  
Movius” sensu lato ισχύει ως σήμερα (Norton et al., 2006·Lycett and Bae, 2010).    
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πιθανότατα με την αυξανόμενη εξάρτηση στην κατανάλωση ζωικού ιστού και μεδουλιού, όπως και 

υπόγειων φυτικών τροφών πλούσιων σε συστατικά που συνδέονται με την αύξηση του φλοιού του 

εγκεφάλου (neocortex) και την εξέλιξη (Klein, 2000). Πέρα από τροφοσυλλέκτης ήταν και ικανός 

κυνηγός όπως προκύπτει: α) από τις οδοντικές μαρτυρίες19 που δείχνουν την παρουσία μιας 

σημαντικής ποσότητας κρέατος στη διατροφή, β) την κατασκευή και χρήση εξειδικευμένων 

εργαλείων και ιδιαίτερα η ποικιλία στα εργαλεία τεμαχισμού, αλλά και γ) τον εντοπισμό θέσεων 

κατακρεούργησης (οι πρωιμότερες χρονολογούνται στα 1,5 Mya πριν στο Φαράγγι Olduvai) 

ενδεικτικές της κυνηγητικής δραστηριότητας περισσότερο και λιγότερο δηλωτικές αποσπασματικής 

πτωματοφαγίας (Relethford, 2004· Klein, 2000). Μολονότι δεν μπορούμε να αποκαταστήσουμε 

επακριβώς την εικόνα της διατροφής του Homo erectus, η αναλογία και η σημασία των συστατικών 

της όπως ο ζωικός ιστός και οι φυτικές τροφές άλλαξαν, σύμφωνα με την προσβασιμότητα, την 

προβλεψιμότητα και τις τεχνικές για την πρόσκτηση τους (Bar-Yosef and Befler-Cohen, 2000). Αυτή 

η προσαρμοστική συμπεριφορά και ικανότητα του εξασφάλιζε  τελικά την επιβίωση κατά τις 

κλιματικές διακυμάνσεις (Cachel and Harris, 1998) .  

Ο Homo erectus ήταν ικανός να διανύει μεγάλες αποστάσεις καθώς μπορούσε να προσαρμόζεται 

και να διαχειρίζεται ποικίλα περιβάλλοντα, σίγουρα πιο ξηρά και ψυχρά από τα αφρικανικά, γεγονός 

που συνδέεται εκτός των άλλων και με την ικανότητα διαχείρισης της φωτιάς (Klein, 

2000·Relethford, 2004). Η χρήση της φωτιάς αποτελεί σημείο – σταθμό στην ιστορία του ανθρώπου 

καθώς είναι βασική πηγή ενέργειας, πηγή θαλπωρής και φωτός, επιπλέον επιτρέπει το μαγείρεμα 

κάνοντας τις τροφές ευκολομάσιτες και εύπεπτες, χρησιμοποιείται στην κατασκευή εργαλείων. 

Υπάρχει μια ολόκληρη προβληματική γύρω από τον χρονικό προσδιορισμό της χρήσης της φωτιάς. 

Ο Homo erectus τη χρησιμοποίησε, αλλά δεν είναι σαφές εάν την άναβε ή αν βασίστηκε στην 

φυσική φωτιά20.  

 

III.  Κλίμα και Περιβάλλον 

 

α) Παλαιοπεριβαλλοντικές Αποκαταστάσεις και Παλαιοκλίμα 

 

                                                 
19 Η ανάλυση με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης της μασητικής επιφάνειας των γομφίων δείχνει πρότυπα φθοράς  
τα οποία δηλώνουν ότι ο Homo erectus ήταν έντονα κρεατοφάγος (Relethford, 2004) 
20 Οι πρωιμότερες πιθανές ενδείξεις για τη χρήση της φωτιάς χρονολογούνται γύρω στα 1,6 Mya και προέρχονται απο 
θέσεις στην Αφρική (James, 1989: 1-26). Όμως οι ενδείξεις αυτές παραμένουν επίμαχες. Έως πρόσφατα η αρχαιότερη 
μαρτυρία ελεγχόμενης φωτιάς προερχόταν απο τις εστίες του σπηλαίου Zhoukoudian (μεταξύ 550 και 300 Kya) στην 
Κίνα. Νέες αναλύσεις όμως αμφισβητούν τα παραπάνω δεδομένα (καθώς δεν ανιχνεύτηκαν τελικά υπολείματα στάχτης 
στο στρώμα των λίθινων εργαλείων. Ωστόσο η έμμεση μαρτυρία παραμένει μέσω των καμένων οστών) (Relethford, 
2004·  Klein, 2000) 
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Το κλίμα διαμορφώνει το περιβάλλον κι αυτό με τη σειρά του επιδρά στον άνθρωπο, 

καθορίζοντας συχνά τις επιλογές του. Οι παλαιοπεριβαλλοντικές αποκαταστάσεις δείχνουν πως ο 

πλανήτης έχει βιώσει τεράστιες και ποικίλες οικολογικές αλλαγές. Η εικόνα που προκύπτει για το 

πρώιμο Πλειστόκαινο, όποτε και σημειώνονται οι πρώτες μετακινήσεις ανθρωπιδών εκτός Αφρικής 

είναι εντυπωσιακή και σίγουρα διαφορετική από αυτήν που βλέπουμε εμείς σήμερα. Από τις 

αποκαταστάσεις αυτές προκύπτουν πολύτιμα στοιχεία όχι μόνο για τις κλιματικές και 

περιβαλλοντικές μεταβολές, αλλά και για τις αλλαγές στην γεωμορφολογία του πλανήτη.  

Αποκαθίσταται ουσιαστικά το περιβαλλοντικό και ευρύτερο οικολογικό πλαίσιο εντός του οποίου 

πραγματοποιήθηκαν οι πρώιμες μεταναστεύσεις ανθρωπιδών και επιπλέον παρέχονται στοιχεία για 

τις πιθανές διόδους προσπέλασης από την Αφρική προς την Ευρασία, λαμβάνοντας υπόψιν τους 

γεωγραφικούς περιορισμούς.  

Ωστόσο μόνο κατά τη τελευταία δεκαετία οι ερευνητές άρχισαν να δίνουν έμφαση στους 

παραπάνω παράγοντες. Όταν ολοκληρωμένες παλαιοπεριβαλλοντικές αποκαταστάσεις από πρώιμες 

θέσεις ανθρωπιδών στην Ευρασία, όπως στο Dmanisi και την Κίνα (Zhu, 2008), απέδειξαν ότι οι 

πρώιμοι ανθρωπίδες ζούσαν σε ποικίλα περιβάλλοντα/μωσαϊκό περιβαλλόντων κι όχι μόνο σε όμοια 

με τα αφρικανικά, ανέτρεψαν τις επικρατούσες απόψεις περί περιορισμένης προσαρμοστικότητάς 

τους. Τέτοιες έρευνες αποδεικνύουν ότι οι αλλαγές στο κλίμα και το περιβάλλον αποτελούν 

καταλυτικό παράγοντα στην πορεία της εξέλιξης του είδους μας και άρα απαραίτητη γνώση σε 

οποιαδήποτε προσπάθεια ανασύνθεσης του μακρινού μας παρελθόντος.  

 Η εικόνα που προκύπτει από τις παλαιοπεριβαλλοντικές αποκαταστάσεις σε παλαιοντολογικές 

και αρχαιολογικές θέσεις από όλο τον Παλαιό Κόσμο για το πρώιμο Πλειστόκαινο, ίσως και 

νωρίτερα, είναι ενδεικτική της οικολογικής και προσαρμοστικής ευελιξίας των πρώιμων 

ανθρωπιδών (εικ. 16). Γίνεται προφανές, από τα παλαιοπεριβάλλοντα στα οποία έζησαν κατά το 

Πλειόκαινο και το Πλειστόκαινο, ότι η ικανότητα να διαχειρίζονται ποικίλα τροπικά και υποτροπικά 

περιβάλλοντα αναπτύχθηκε πολύ νωρίς στην ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης, σίγουρα πριν από 

την εξάπλωση στην Ευρασία (Elton, 2008). O Potts (1998) στο πλαίσιο της “Variability Selection 

Hypothesis” διατύπωσε την άποψη πως κάποια βασικά προσαρμοστικά χαρακτηριστικά των 

πρώιμων ανθρωπιδών, όπως η κινητική συμπεριφορά/δίποδη βάδιση αναπτύχθηκαν ως ανταπόκριση 

στα διαφορετικά περιβάλλοντα, ενώ ο Elton (2008) θεωρεί πως η εξάπλωση εκτός Αφρικής 

ανθρωπιδών και ζώων κατά το Πλειστόκαινο προϋπέθετε την ικανότητα διαχείρισης διαφορετικών 

περιβαλλόντων, από τροπικά δάση και σαβάνες ως εύκρατα δάση. Ο αποικισμός της Ευρώπης 

περιλάμβανε κατά μεγάλο μέρος την εξάπλωση σε εύκρατα δάση. Η μεγάλη εξάλλου γεωγραφική 

εξάπλωση των ανθρωπιδών συμπίπτει με την σημαντική κλιματική μεταβολή που χαρακτήρισε το 

Πλειστόκαινο. Τα απολιθώματα από το Dmanisi αποδεικνύουν ότι γύρω στα 1,8 Μya οι ανθρωπίδες 
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έφτασαν σε βόρειες περιοχές, σε γεωγραφικά πλάτη της τάξης των 40°Ν, στον Καύκασο και 

ανατολικότερα σε ανάλογα γεωγραφικά πλάτη, γύρω στα 1,3 Mya. 600,000 χρόνια αργότερα τους 

συναντούμε βορειότερα (52°Ν) στη θέση Pakefield της Αγγλίας, όπου είχε μεσογειακό πλέον κλίμα 

(Elton, 2008) 

Δύο είναι οι βασικοί παράγοντες που αλληλεπιδρώντας, άλλαξαν τα περιβάλλοντα των 

ανθρωπιδών κατά το ύστερο Μειόκαινο, το Πλειόκαινο και το Πλειστόκαινο (Dennell, 2003): ο 

πρώτος ήταν οι μετακινήσεις ανθρωπιδών αρχικά εντός της αφρικανικής ηπείρου και κατόπιν εκτός 

των τροπικών σε πιο εύκρατες περιοχές και ο δεύτερος ήταν μια παγκόσμια κλιματική μεταβολή.  

Ήδη από το μέσο Μειόκαινο (περ. 16 Mya) η γη βιώνει μια γενικευμένη τάση ψύχους. Φυσικά 

δεν πρόκειται για μια σταθερή διαδικασία, καθώς έχουν σημειωθεί, περιοδικά, θερμότερες φάσεις με 

αξιοσημείωτη άνοδο της θερμοκρασίας να παρατηρείται κατά το ύστερο Μειόκαινο (περ. 7-9 Mya) 

και το πρώιμο Πλειόκαινο. Το ψύχος εντάθηκε κατά τις υστερότερες φάσεις του Πλειόκαινου και 

κατά το Πλειστόκαινο. Σημαντικά επεισόδια κλιματικής αλλαγής παρατηρήθηκαν γ. 2,5 Mya, όταν 

άρχισαν να σχηματίζονται οι πάγοι, στην μετάβαση Πλειο-Πλειστόκαινου (~2,58 Mya) και περί τα 

1.0-0,8 Mya που συνδέεται με την παγκόσμια αύξηση της έκτασης των πάγων και με την μεταβολή 

στην περιοδικότητα της εναλλαγής των κλιματικών κύκλων (ψυχρών-θερμών περιόδων) από 41 

χιλιάδες χρόνια σε 100 χιλιάδες χρόνια. Το τελευταίο κλιματικό επεισόδιο συνδέεται με την γρήγορη 

εναλλαγή παγετωδών-μεσοπαγετωδών περιόδων, που αδιαμφισβήτητα επηρέασε την εξέλιξη του 

ανθρώπου και τη βιογεωγραφία του ιδιαίτερα στις εύκρατες περιοχές (Elton, 2008). Δεν είναι τυχαίο 

ότι τα δύο μεγάλα επεισόδια κλιματικής αλλαγής συμπίπτουν χρονικά με δύο σταθμούς στην ιστορία 

της εξέλιξης του ανθρώπου, λειτουργώντας σαν καταλύτης: την εμφάνιση των πρώτων εκπροσώπων 

της εξελικτικής γραμμής των Homo και  με την πρώτη έξοδο των ανθρωπιδών από την αφρικανική 

ήπειρο. Οι Antón και Swisher (2004) μάλιστα θεωρούν ότι το κλίμα που μεταβαλλόταν κυκλικά 

κατά το Πλειστόκαινο ενδεχομένως να επέβαλλε το ρυθμό των πρώιμων αυτών μεταναστεύσεων.  

Το ψυχρό κλίμα προκάλεσε ξηρασία η οποία επέφερε μεταβολές στο βλαστικό σύστημα. Ήδη 

από το μέσο Μειόκαινο, τα οικοσυστήματα των λιβαδότοπων αρχίζουν να εξαπλώνονται στην 

Αφρική, με σημαντική αύξηση της καλυπτόμενης έκτασης με πράσινο, μετά τα 8 Mya. Τα  τροπικά 

λιβάδια κυριάρχησαν στα φυσικά περιβάλλοντα των ανθρωπιδών μετά το 1,7 Mya. Ειδικά το μέσο 

Πλειστόκαινο άρχισαν να επικρατούν τα ανοιχτά περιβάλλοντα, έναντι των κλειστών. Επίσης γύρω 

στα 0,95 Mya , παρατηρείται αύξηση στην παραγωγή άμμου, γεγονός ενδεικτικό της αύξησης της 

έκτασης της ερήμου Σαχάρα (Elton, 2008). 

Η τάση για ανοιχτά περιβάλλοντα παρατηρείται και στην Ευρασία. Γύρω στα 3 Mya, η Ευρώπη 

καλυπτόταν από πυκνά δάση, περισσότερο απ' ότι σήμερα. Τα υγρά και θερμά δάση άρχισαν να 

δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε εύκρατους λιβαδότοπους και δασώδεις περιοχές γύρω στα 2,6 
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Mya. Αργότερα στα τέλη του Πλειστόκαινου με τις ακραίες κλιματικές μεταπτώσεις διαμορφώθηκαν 

ψυχρά περιβάλλοντα απροσπέλαστα απο τους αρχαϊκούς ανθρωπίδες, με τούνδρα και τάιγκα (Elton, 

2008). 

Η παγκόσμια τάση για πιο ξηρές συνθήκες παρατηρείται και στην χλωρίδα της Αυστραλασίας – 

Ασίας. Τα τροπικά δάση/λιβάδια που κυριαρχούν σήμερα στην ΝΑ Ασία άρχισαν να σχηματίζονται 

ήδη από το τέλος του Μειόκαινου. Ενώ στη βόρεια Κίνα πριν τα 2,5 Mya υπήρχαν λιβάδια με δάση 

από κωνοφόρα και πλατύφυλλα, που αντικαταστάθηκαν έπειτα από λιβαδότοπους οι οποίοι και 

κυριάρχησαν κατά το Πλειστόκαινο (Elton, 2008). 

Η παραπάνω εικόνα επιβεβαιώνεται και από την PRISM221 ανασύνθεση του κλίματος και της 

χλωρίδας του βόρειου ημισφαιρίου για το διάστημα 3.29-2,97 Mya (ύστερο Πλειόκαινο): οι ανοιχτοί 

λιβαδότοποι (γύρω στα 3 Mya) φαίνεται να κυριαρχούν από την Δυτική Αφρική ως την Βόρεια Κίνα 

(εικ. 17). Πράγμα που σημαίνει, σύμφωνα με τον Dennell (2004), ότι η παρουσία ανθρωπιδών στην 

Ανατολική Ασία θα μπορούσε να θεωρηθεί απλώς μια κατά γεωγραφικό πλάτος εξάπλωση σε 

περιβάλλοντα όμοια με αυτά που ήδη διαχειρίζονταν στην Ανατολική Αφρική.Τα γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά της Ευρασίας διέφεραν κατά πολύ από τα σημερινά (εικ. 18): οι αποκαταστάσεις 

για το διάστημα 2.0-1.5 Mya (Dennell, 2004) δείχνουν μια ενιαία Μαύρη και Κασπία Θάλασσα, 

βόρεια του Dmanisi, ενώ το σύγχρονο φυσικό εμπόδιο της ερήμου Σαχάρα που χωρίζει την Αφρική 

από την Νότια Δυτική Ασία, δεν υπήρχε. Η έκταση της ερήμου ήταν ακόμη περιορισμένη στην 

Αφρική ενώ μικρές εκτάσεις καλύπτονταν από άμμο στην Αραβία και την Κεντρική Ασία, 

αφήνοντας τους συνεχόμενους λιβαδότοπους να διαμορφώνουν λωρίδες διόδους/επικοινωνίας 

μεταξύ των δύο ηπείρων.  Επιπλέον η Ερυθρά Θάλασσα μεταξύ Αφρικής και Αραβίας, δεν ήταν 

τόσο βαθιά ειδικά στο νότιο άκρο της στα στενά Bab-el-Mandab, και είναι πιθανό το σημείο αυτό να 

αποτέλεσε σημαντικό πέρασμα μεταξύ των δύο ηπείρων. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι ο Νείλος 

κατά το μεγαλύτερο μέρος του Πλειο-Πλειστόκαινου, διέρρεε το νότιο τμήμα της Αιθιοπίας και το 

ανατολικό του Σουδάν και ακολουθώντας πορεία προς τα ανατολικά εξέβαλλε στην Ερυθρά, 

αποτελώντας έτσι κάθε άλλο παρά εμπόδιο στις μετακινήσεις των θηλαστικών από την Αφρική προς 

την Ασία (Dennell, 2003). Το θιβετιανό πλατό υπολογίζεται πως ήταν στα σημερινά επίπεδα όμως η 

οροσειρά των Ιμαλάιων (Himalayan-Karakorum) ήταν γενικά χαμηλότερη. Κατάλοιπα πανίδας από 

την Ιάβα είναι ενδεικτικά της ύπαρξης εκεί ανοιχτών λιβαδότοπων, ενώ η εικόνα για την Κεντρική 

και την υπόλοιπη ΝΑ Ασία δεν είναι ακόμη σαφής λόγω έλλειψης ικανών στοιχείων για την 

ανασύνθεση (Dennell, 2004). 

Βάσει των παραπάνω ανασυνθέσεων των περιβαλλόντων και των κλιματικών συνθηκών κατά το 
                                                 
21 Τα στοιχεία προέρχονται από πυρήνες από τα βάθη των ωκεανών και συμπληρώνονται με χερσαία δείγματα όπου και  
όταν αυτά είναι επαρκώς καλά χρονολογημένα και περιβαλλοντικά ευαίσθητα (Dennell, 2003) 
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Πρώιμο Πλειστόκαινο, ο Dennell (2004) προτείνει τη δυνατότητα να έφτασαν οι πρώτοι ανθρωπίδες 

(για το διάστημα 2.0-1.0 Mya) στην Ασία μέσω του βόρειου ή νότιου άκρου της Ερυθράς Θάλασσας 

κι έπειτα να διασκορπίστηκαν μέσω των ασιατικών λιβαδότοπων σε περιοχές με γεωγραφικό πλάτος 

μεταξύ 30 και 40°Ν. Τα Ιμαλάια και το θιβετιανό πλατό θα περιόρισαν τους πληθυσμούς σε περιοχές 

της ΝΑ Ασίας (νότια σε γεωγραφικό πλάτος 25 °Ν), ενώ οι θέσεις Dmanisi στη Γεωργία και 

Xiaochangliang στην Κίνα αποτελούν πιθανώς το βορειότερο όριο, όπου έφτασαν οι ανθρωπίδες 

κατά τις θερμές περιόδους  (Dennell, 2004).     

Η γεωμορφολογία και τα περιβάλλοντα στην Ευρασία αλλάζουν σημαντικά κατά την αρχή του 

Μέσου Πλειστόκαινου (διάστημα 1.0-0.5 Mya) (εικ.19). Εκτεταμένη ενιαία έρημος κάλυπτε την 

Αραβία και τη Νότια Σαχάρα, όπως και τμήμα της Κεντρικής Ασίας και το Ιράν. Παρατηρήθηκε 

επίσης σημαντική ανύψωση των Ιμαλαίων και της οροσειράς Quinling στη Νότια Κίνα. Η έκταση 

των τροπικών δασών στην Κίνα περιορίστηκε στα νότια (γεωγραφικό πλάτος περίπου 10°S) 

συγκριτικά με την πολύ μεγαλύτερη έκταση που καταλάμβαναν κατά το Πρώιμο Πλειστόκαινο. Υπό 

αυτές τις δύσκολες συνθήκες φαίνεται πως οι ανθρωπίδες δεν ξεπέρασαν το όριο της προς βορά 

εξάπλωσής τους δηλ. περιορίστηκαν σε εδάφη με γεωγραφικό πλάτος έως και 40°Ν, εκτός από τις 

μεσοπαγετώδεις περιόδους οπότε οι συνθήκες ευνοούσαν την εξάπλωσή τους προς την Κεντρική 

Ασία και την Βόρεια Κίνα (Dennell, 2004) 

 

β) Πρότυπα μετανάστευσης από τη μελέτη των θηλαστικών: οικολογικό σενάριο 

Αδιαμφισβήτητα τα βιοσυμπεριφορικά χαρακτηριστικά του Ηomo erectus αποτέλεσαν 

απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν οι πληθυσμοί να προσαρμοστούν σε διάφορες 

περιβαλλοντικές συνθήκες στην Αφρική  και σίγουρα διευκόλυναν τον εποικισμό της Ευρασίας. 

(Bar-Yosef and Befler-Cohen, 2000· 2001). Η σύγχρονη έρευνα ωστόσο τείνει να εξετάζει τα 

μεταναστευτικά επεισόδια εντός του περιβαλλοντικού και οικολογικού πλαισίου στο οποίο 

πραγματοποιήθηκαν. Ερευνητές όπως  ο Turner (1999) και ο Tchernov (1987·1992) από πολύ νωρίς 

θεώρησαν τις πρώτες μετακινήσεις των ανθρωπιδών εκτός Αφρικής ως μέρος μιας ευρύτερης 

μετακίνησης θηλαστικών προς την Ευρασία, που πυροδοτήθηκε από περιβαλλοντικές μεταβολές 

(Antón and Swisher, 2004· O’ Reigan et al., 2006). Μια τέτοια προσέγγιση επιτρέπει την ανίχνευση 

των οδών διάδοσης μέσα από την συγκριτική μελέτη των αρχαιοζωολογικών καταλοίπων, που συχνά 

βρίσκονται σε συσχετισμό με απολιθώματα ανθρωπιδών και λιθοτεχνία, ενώ η μελέτη ζώντων 

πληθυσμών θηλαστικών μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα αίτια μετακίνησης, 

τις δυσκολίες κατά την εξάπλωση αλλά και τους συντελεστές διάδοσης22 σε νέα εδάφη (Antón et al., 

                                                 
22 Ο συντελεστής διάδοσης (D) υπολογίζει την επάρκεια και την ταχύτητα εξάπλωσης ενός είδους που μεταναστεύει σε  
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2002). Πολύ συχνά μάλιστα οι ανθρωπολόγοι δανείζονται την ορολογία που προέρχεται από τον 

τομέα της βιοδημογραφίας όπως συνοψίστηκε από τους Tchernov (1992) και Burey (1996) 

περιγράφοντας ενδεικτικά τα διαφορετικά είδη μετακίνησης θηλαστικών (Bar-Yosef and Befler-

Cohen, 2000): 

•  Τυχαία περιστατικά μετακινήσεων που δεν οδηγούν απαραίτητα σε επιτυχή εποικισμό 

(“Jump dispersal sweepstakes”) 

•  Σταδιακή εξάπλωση στην οποία συμμετέχουν «επιλεκτικά» συγκεκριμένα είδη 

(“Diffusion gradual movement”). Όταν η μετακίνηση στην ξηρά γίνεται με αργούς 

ρυθμούς επιτρέπει την δημιουργία νέων ειδών μεταξύ των taxa που εμπλέκονται στην 

μετακίνηση. Στην περίπτωση αυτή κάνεις πρέπει να καθορίσει χρονικές τροχιές κατά τη 

διάρκεια της εξάπλωσης και να αναγνωρίσει τους αποικιστές στην μητρόπολη και στις 

γεωγραφικές διαδρομές.  

•  Μαζική μεταναστευτική κίνηση μέσω μιας γεωγραφικής οδού (“Immigration mass 

movement through a geographic corridor”). Το είδος που μεταναστεύει  θα είναι το ίδιο 

στην «μητρόπολη» και στην «αποικία». Πράγμα που μπορεί να σημαίνει επιτυχημένο 

εποικισμό ενός ευρύτερου συνόλου ειδών.  

Οι μελέτες των προτύπων μετανάστευσης των θηλαστικών μπορούν να προσφέρουν χρήσιμη 

γνώση σχετικά με τα πιθανά εμπόδια που θα συνάντησαν οι πρώιμοι ανθρωπίδες, κατά την πρώτη 

τους έξοδο από την Αφρική, όμως λίγες πληροφορίες δίνουν σχετικά με τις πιθανές αιτίες. Οι 

πληθυσμοί ζώων που μετακινούνται αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά θνησιμότητας. Ωστόσο οι 

προκλήσεις ή οι δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν στα νέα εδάφη διαφέρουν ανάλογα με 

το αν μεταναστεύουν σε εδάφη όπου δεν έχουν ξαναβρεθεί  άλλοι πληθυσμοί ή αν έχει ήδη 

μετακινηθεί στην ίδια περιοχή ομάδα του ίδιου ή παρεμφερούς είδους. Στην τελευταία περίπτωση 

υπάρχουν σίγουρα αναπαραγωγικές ευκολίες για τον μετακινούμενο πληθυσμό, την ίδια στιγμή 

όμως ο ανταγωνισμός με τους υπάρχοντες πληθυσμούς μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την 

εξάπλωση. Η τελική επιτυχία μιας μετανάστευσης εξαρτάται από το αν επιχειρείται από μεμονωμένα 

ζώα ή από ομάδα ζώων, όπως συμβαίνει με τα αγελαία είδη στα οποία παρατηρείται μεγαλύτερη 

επιτυχία. O Ηomo erectus κατά τις πρώιμες μεταναστεύσεις του εκτός Αφρικής, αντιμετώπισε 

πιθανόν τις ίδιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα είδη που μεταναστεύουν σε  “ακατοίκητες” 

περιοχές: αυξημένη αρπακτικότητα, δυσκολία στην εύρεση ταιριού, δυσκολία στην εύρεση νερού 

και τροφής, διαφορετικά παράσιτα λόγω των διαφορετικών περιβαλλόντων (“Alle's” effects/low  

                                                                                                                                                                    
μια νέα περιοχή, βάσει συγκεκριμένων μεταβλητών: D ½  = z/(t)(2r½  ), όπου z : η τετραγωνική ρίζα της περιοχής  
εξάπλωσης σε χλμ, όπου t: ο χρόνος στον οποίο πραγματοποιήθηκε η εξάπλωση σε χρόνια, όπου r: ο δείκτης φυσικής  
ανάπτυξης του είδους (Antón et al., 2002). 
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density effects).  Καθώς λοιπόν κανένα είδος ανθρωπιδών δεν ζούσε εκτός Αφρικής πριν την αρχική 

διασπορά πιθανότατα του Ηomo erectus, η πρώτη επιτυχημένη μετανάστευση πρέπει να 

περιλάμβανε μια ομάδα πληθυσμού ή και περισσότερες συν τω χρόνω (Antón et al., 2002).  

Ωστόσο παρά τις δυσκολίες και το ρίσκο της θνησιμότητας τα είδη μεταναστεύουν πράγμα που 

σημαίνει πώς σίγουρα θα υπάρχουν πλεονεκτήματα. Δεν είναι σαφείς οι αιτίες που ωθούν τα ζώα να 

μετακινούνται. Έρευνες πεδίου και θεωρητικές έρευνες δείχνουν πως αυτό συμβαίνει (Antón et al., 

2002:94): α) όταν σημειώνεται δημογραφική αύξηση και όταν δεν υπάρχει υπερπληθυσμός, β) όταν 

το περιβάλλον είναι σταθερό και όταν παρατηρούνται μεταπτώσεις,  γ) όταν κυριαρχούν ακραία 

περιβαλλοντικά/κλιματικά φαινόμενα και όταν δεν παρατηρούνται ακραίες συνθήκες. Μολονότι η 

διασπορά σε μια νέα περιοχή είναι συνήθως ανεπιτυχής ακολουθώντας τον “κανόνα του 10”, 

σύμφωνα με τον οποίο μόνο το 10% του πληθυσμού εδραιώνεται στα νέα εδάφη και από αυτό μόνο 

το 10% πετυχαίνει μια αξιοσημείωτη αναπαραγωγή σε ικανό αριθμό ώστε να αποτελέσει μέρος της 

πανίδας της περιοχής, είναι δυνατόν μια καλή οικολογική αντιστοιχία μεταξύ του νέου 

περιβάλλοντος και του εξαπλώμενου είδους, να αυξήσει το ποσοστό επιτυχίας στο 100% (Antón et 

al., 2002).  

 Σύμφωνα με το σενάριο μετανάστευσης που προτείνουν οι Antón et al (2002), ο Ηomo erectus, 

ακολούθησε ουσιαστικά τις αγέλες των βοοειδών εκτός Αφρικής. Υπάρχουν εξάλλου ενδείξεις ότι 

κατά τη διάρκεια του Πλειο-Πλειστόκαινου υπήρχε “ανταλλαγή” σε είδη πανίδας, μεταξύ Αφρικής, 

Ευρώπης και Ασίας και ιδιαίτερα βοοειδών. Αρχικά αυξήθηκε ο πληθυσμός βοοειδών στην Αφρική 

ως ανταπόκριση στην περιβαλλοντική μεταβολή με την κυριαρχία της σαβάνας (περ. 2,5-1,8 Mya), 

στην συνέχεια ανθρωπίδες με μεγαλύτερα σώματα και μεγαλύτερους εγκεφάλους εκμεταλλεύτηκαν 

τη νέα διατροφική πηγή είτε μέσω του κυνηγιού είτε μέσω της πτωματοφαγίας, αυξάνοντας έτσι τη 

δική τους αναπαραγωγική επιτυχία. Κατ' αυτόν τον τρόπο οι οικολογικές αλλαγές (αύξηση των 

βοοειδών, περιβάλλοντα σαβάνας, περιορισμός των δασών) ευνόησαν την αύξηση του μεγέθους του 

σώματος και του εγκεφάλου, που συνδέεται με  αυξημένες ανάγκες σε ενέργεια, αλλαγές στην 

στρατηγική πρόσκτησης τροφής, αύξηση στο μέγεθος Home Range (HR size) και τελικά στην 

ικανότητα διασποράς. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη η μετανάστευση των βοοειδών προσέφερε όχι 

μόνο μια διατροφική πηγή αλλά αποτέλεσε και κινητήριο δύναμη της μετακίνησης, ενώ παράλληλα 

περιόρισε τους δείκτες θνησιμότητας συμβάλλοντας στην επιτυχία της μετανάστευσης.  Ο έντονα 

οικολογικός χαρακτήρας αυτού του σεναρίου φυσικά δεν απαξιώνει τη σημασία της χρήσης των 

λίθινων εργαλείων για την διαχείριση των νέων περιβαλλόντων και για την πρόσβαση στη νέα πηγή 

τροφής, αλλά τονίζει ότι οι προαπαιτούμενες ικανότητες για την μετανάστευση αναπτύχθηκαν στην 

αρχή της εξέλιξης του Ηomo erectus.    
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Κεφάλαιο 3 

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ:ENTOΠΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ  

 

Ι. Εισαγωγή 

 

“Τα μεταναστευτικά φαινόμενα των ανθρωπιδών εκτός Αφρικής αποτελούν μια σειρά 

επεισοδίων, που πραγματοποιήθηκαν ύστερα από μια μακρά «στάση» στην ιστορία της εξέλιξης του 

ανθρώπινου είδους” (Klein, 1999). 

Μέχρι την δεκαετία του 1990 επικρατούσε η άποψη ότι η πρώτη έξοδος των ανθρωπιδών από 

την Αφρική συνέβη πολύ αργά στην εξελικτική τους ιστορία περίπου στα 800 Kya  και μόνο με την 

προϋπόθεση χρήσης της αχελαίας λιθοτεχνίας. Ο Ηοmo erectus ήταν επομένως ο πρώτος που πέτυχε 

να ξεφύγει από τον περιορισμό των εδαφών της Αφρικής και να εξαπλωθεί στην Ευρασία. Παρά το 

γεγονός ότι πρωτοπόροι ερευνητές που εργάζονταν σε περιοχές της Ασίας χρονολόγησαν τα 

ανθρωπιδικά κατάλοιπα από την Ιάβα στο Πρώιμο Πλειστόκαινο βάσει γεωλογικών συσχετισμών 

ήδη από τις δεκαετίες 1930 και 1940 και παρά το ότι υπήρχαν μεμονωμένες φωνές κατά τις 

δεκαετίες 1970 και 1980 που χρονολογούσαν γύρω στα 1,4 Mya ευρήματα από τη ΝΔ Ασία και την 

Ινδονησία προσφέροντας αποδείξεις ραδιομετρικές και στρωματογραφικές, για τους περισσότερους 

ανθρωπολόγους τα δεδομένα παρέμεναν αποσπασματικά και ανεπαρκή για να τοποθετήσει κανείς 

νωρίτερα τα μεταναστευτικά επεισόδια των ανθρωπιδών (Antón and Swisher, 2004 κι εκεί 

παραπομπές).    

Κατά την τελευταία δεκαετία νέα ευρήματα έδωσαν επαρκή στοιχεία για την τοποθέτηση της 

πρώτης παρουσίας ανθρωπιδών εκτός Αφρικής μεταξύ περίπου 1.6-1.8 Mya. Πρόκειται σπανιότερα 

για σκελετικά κατάλοιπα και συνηθέστερα για τέχνεργα/λιθοτεχνία από θέσεις της Ευρασίας. Βάσει 

των νέων δεδομένων φαίνεται πως νωρίς κατά το Πλειστόκαινο ανθρωπίδες μετακινήθηκαν εκτός 

Αφρικής φέροντας μαζί τους πυρηνικά εργαλεία και εργαλεία αποκρουσμάτων της ολδόβιας 

λιθοτεχνίας (Mode 1). Κρανιακά χαρακτηριστικά αυτών των ανθρωπιδών δείχνουν πως ανήκουν σε 

αφρικανικό πληθυσμό πρώιμων Homo erectus . Μολονότι η αποσπασματικότητα των απολιθωμάτων 

ανθρωπιδών στις πρώιμες θέσεις της Κατώτερης Παλαιολιθικής εποχής (1,9-1,4 Μya) εκτός 

Αφρικής θα μπορούσε να θεωρηθεί ενδεικτική μιας και μόνης εξόδου, εντούτοις οι ανατομικές 

διαφορές που παρατηρούνται είναι ενδεικτικές διαφορετικών «μητροπολιτικών» πληθυσμών και άρα 

διαφορετικών μεταναστευτικών επεισοδίων με μικρή χρονική απόσταση μεταξύ τους (Antón & 

Swisher, 2004). Η άποψη αυτή ενισχύεται και απο την εντυπωσιακή διαφοροποίηση των εργαλείων 

της ολδόβιας λιθοτεχνίας μεταξύ των θέσεων της Κατώτερης Παλαιολιθικής εκτός Αφρικής, 

στοιχείο επίσης ενδεικτικό σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές (πχ. Hazarika, 2007) για την 
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τοποθέτηση των πρώτων μετακινήσεων εκτός Αφρικής ενδεχομένως και πριν τα 1,8 Mya.  

Τα αρχαιολογικά ευρήματα (κυρίως η λιθοτεχνία) που χρονολογούνται μεταξύ 1,8-0,7 Μya 

δείχνουν τρία κύρια μεταναστευτικά “κύματα” χωρίς να αποκλείεται και η ύπαρξη εμβόλιμων 

μεταναστευτικών επεισοδίων μικρότερης εμβέλειας (Carbonnel et al., 2010· Bar-Yosef and Befler-

Cohen, 2001· Derricourt, 2005): Στην πρώτη έξοδο από την Αφρική συμμετέχουν οι δημιουργοί 

πυρηνικών εργαλείων ολδόβιας λιθοτεχνίας (Mode 1) γύρω στα 1,7-1,6 Μya (εικ.20α). Τους 

ακολουθούν γύρω στα 1,4 Μya, οι κατασκευαστές της εξελιγμένης ολδόβιας/πρώιμης αχελαίας 

λιθοτεχνίας (βλ. εικ. 20α). Το τρίτο κατά σειρά «κύμα» (“Out of Africa 1”23) εγκατέλειψε την 

Αφρική γύρω στα 0,8 Mya και εκπροσωπείται από αχελαίες ομάδες κατασκευαστών πολυάριθμων 

εργαλείων αποκρουσμάτων (flake cleavers) (Mode 2) (εικ. 20β). Φαίνεται πως οι κατασκευαστές 

της ολδόβιας λιθοτεχνίας έφτασαν πρώτα στα εδάφη της Α. Ασίας και λίγο αργότερα στην Δ. 

Ευρώπη. Οι φορείς της αχελαίας παράδοσης εντοπίζονται στα εδάφη της Δ. Ευρώπης και της νότιας 

και δυτικής Ασίας. Το τελευταίο χρονικά κύμα «μεταναστών» ίσως ήταν περιορισμένης εμβέλειας, 

ωστόσο φαίνεται από τα ευρήματα ότι έφτασε ως την περιοχή του Καυκάσου μέσω του Λιβάνου 

(Bar-Yosef and Befler-Cohen, 2001). Με το δεύτερο και το τρίτο “κύμα” μετανάστευσης  φαίνεται 

πως συνδέεται ο αποικισμός της Ευρώπης. O γεωγραφικός εντοπισμός των τριών αυτών 

μεταναστευτικών επεισοδίων δεν είναι ακόμη καλά προσδιορισμένος. 

 Τα στοιχεία δείχνουν πως πληθυσμοί ανθρωπιδών πιθανότατα εξαπλώθηκαν στην νότια Δυτική 

Ασία, την περιοχή του Καυκάσου και τη Νότια Ασία γύρω στα ~1,8 Mya, όμως κατά το μεγαλύτερο 

μέρος η παρουσία τους σε αυτές τις περιοχές μεταξύ 1,8-1,5 Mya μπορεί να αντιμετωπιστεί (κατά 

τον Dennell, 2003) απλά ως μια κατά γεωγραφικό πλάτος εξάπλωση τους σε οικεία περιβάλλοντα με 

τα αφρικανικά. Η Βόρεια Αφρική και η Ιάβα μπορεί επίσης να ήταν από τις πρώτες περιοχές όπου 

επεκτάθηκαν οι ανθρωπίδες μεταξύ 1,3-1,2 Mya. Στην Ανατολική Ασία η πρωιμότερη εμφάνισή τους 

ανάγεται πια με ασφάλεια στα 1,66 Mya (Yuanmou Basin – Κίνα) ενώ μια πληθώρα ευρημάτων 

κατά την τελευταία δεκαετία υποδεικνύει συνεχή παρουσία ανθρωπιδών στην περιοχή κατά το 

Πρώιμο και Μέσο Πλειστόκαινο. Ωστόσο στο Ισραήλ μπορεί να δει κανείς συνέχεια στην παρουσία 

ανθρωπιδών κατά το Πρώιμο Πλειστόκαινο, με τουλάχιστον έξι θέσεις για την περίοδο μεταξύ 1,8-

0.8 Μya (εικ. 21): Erq el Ahmar (1,77-1,95 Mya), Bizat Ruhana (1,96-0,78 Mya), Ubeidiya (~1,4 

Mya), Gesher Benot Ya’aqov (0,9-0,68 Mya), Evron Quarry (~1 Mya), Latame καθώς και στοιχεία 

πολλαπλών και επαναλαμβανόμενων χρήσεων του ίδιου χώρου σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις 

(Ubediya, Gesher Benot Ya'aqov) καθώς επίσης και στην Ιάβα με κατά μέσο όρο έναν ανθρωπίδη 

ανά 62,500 χρόνια σε διάστημα 500 χρόνων (Dennell, 2003).  
                                                 
23 Σε αντίθεση με το “Out of Africa 2” που αναφέρεται στην έξοδο των πρώτων σύγχρονων ανατομικά ανθρώπων  
(Homo sapiens) από την Αφρική κατά τις αρχές του Ύστερου Πλειστόκαινου, περί τα 100-120 Kya (Derricourt, 2005) 
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Το μοντέλο μετακίνησης “Έξω απο την Αφρική 1” αποδεικνύεται αρκετά απλοποιητικό για τη 

διαδικασία αποικισμού της Ευρασίας. Πιθανότατα υπήρξαν πολλά μεταναστευτικά επεισόδια 

ανθρωπιδών κατά το Κατώτερο Πλειστόκαινο και ενδεχομένως αυτό που καταγράφηκε στα 1,8 Mya 

να μην είναι το πρώτο/αρχαιότερο. Τα δεδομένα από το Ισραήλ δείχνουν τουλάχιστον δύο για το 

διάστημα 1,4-0,8 Mya, ενώ η εξάπλωση της αχελαίας λιθοτεχνίας στην νότια Ασία και στην Ευρώπη 

πιθανότατα αντικατοπτρίζει κι άλλα επεισόδια. Ο αποικισμός της Ευρώπης μετά τα 800 Kya ήταν 

πολύπλοκος με εξαπλώσεις από διάφορες περιοχές. Επομένως κατά το Κατώτερο Πλειστόκαινο 

συνέβησαν πολυάριθμα μεταναστευτικά επεισόδια από την Αφρική αλλά και εντός της Ευρασίας 

χωρίς να αποκλείεται οι μετακινήσεις να ήταν δύο κατευθύνσεων μεταξύ Αφρικής και Ασίας όπως 

πρότειναν οι Straus και Bar-Yosef  (2001) (Dennell, 2003). 

 

II. Παρουσία ή απουσία ανθρωπιδών; Η ανάγνωση των μαρτυριών.   

 

Συχνά στην μελέτη των πρώιμων μεταναστεύσεων (πρώιμο Πλειστόκαινο) παρατηρείται η τάση 

να ενώνει κανείς τα γεωγραφικά σημεία με τις ενδείξεις της παρουσίας των πρώιμων ανθρωπιδών 

εκτός Αφρικής με μια γραμμή, θεωρώντας πως πρόκειται για μια μόνο μετακίνηση, που ακολουθεί 

μια κατεύθυνση και οδηγεί πάντα σε επιτυχημένο μεταναστευτικό γεγονός. Λαμβάνοντας όμως 

υπόψιν τα στοιχεία που προκύπτουν από την μελέτη των προτύπων εξάπλωσης και μετανάστευσης 

των θηλαστικών, είναι πολύ πιθανόν πως συνέβησαν πολλά μεταναστευτικά επεισόδια μικρών 

ομάδων που κινήθηκαν περιοδικά κι έτσι τα απολιθώματα ανθρωπιδών εκτός Αφρικής προέρχονται 

από διαφορετικές πληθυσμιακές πηγές: κάποια μέλη της αρχικής ομάδας που έφυγε από την Αφρική 

παρέμεινε στις πρώτες περιοχές που προσέγγισαν εκτός Αφρικής ενώ άλλα προχώρησαν παραπέρα. 

Δεν αποκλείεται επίσης κάποια μέλη να επέστρεφαν ακολουθώντας πορεία προς τα πίσω (Antón & 

Swisher, 2004). Το θέμα της διάρκειας στην παρουσία των πρώτων Homo στα εδάφη της Ευρασίας 

συνδέεται άμεσα με την επιτυχία ή μη των πρώτων μεταναστεύσεων.  

O Dennell (2003) εισήγαγε την σημασία του τριπτύχου “Χρονικός προσδιορισμός – Συχνότητα – 

Επιτυχία” (Timing  - Frequency – Success) στην έρευνα των πρώιμων μεταναστεύσεων ανθρωπιδών 

από την Αφρική προς την Ευρασία, τονίζοντας ότι δεν έχει σημασία μόνο ο χρονισμός των 

μεταναστευτικών επεισοδίων αλλά και η συχνότητά τους και η διάρκεια της παρουσίας των 

ανθρωπιδών σε μια περιοχή για να καθοριστεί η επιτυχία ή αποτυχία της μετανάστευσης και να 

προσδιοριστεί ο χαρακτήρας ενός επεισοδίου: εάν δηλ. πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό ή 

αν τελικά οδήγησε σε μόνιμη παρουσία και άρα αποικισμό. Δεν υπάρχει γενική ομοφωνία ως προς 

τις ενδείξεις για την αναγνώριση της συνέχειας στα ανθρωπιδικά αρχεία του Πρώιμου 

Πλειστόκαινου που καλύπτει χρονικά 1 εκατ. χρόνια. Ως ένδειξη θα μπορούσε να λειτουργήσει μια 
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εκτίμηση/ ένας υπολογισμός της χωροχρονικής συχνότητας μιας συγκεκριμένης ακολουθίας. Άλλη 

προσέγγιση θα ήταν οι ενδείξεις της παρουσίας ανθρωπιδών σε ψυχρές και θερμές περιόδους σε μια 

δεδομένη περιοχή δηλ. εάν υπάρχουν ενδείξεις και στις δύο περιπτώσεις είναι εύλογο να συμπεράνει 

κανείς πως πρόκειται για μόνιμη παρουσία. Ένα ακόμη κριτήριο θα μπορούσε να είναι τα στοιχεία 

ομοιογένειας (τυπολογική) στη λιθοτεχνία, όμως είναι δύσκολο να διακριθούν όταν έχει κανείς να 

κάνει με τα συχνά ατυπικά και απλοποιημένα μορφολογικά εργαλεία του Πρώιμου Πλειστόκαινου 

(Dennell, 2003). Μολονότι η εξάπλωση του Homo erectus εκτός Αφρικής θεωρήθηκε γρήγορη και 

μαζική, κατά την οποία πληθυσμοί θα μετανάστευαν κατά 10χλμ. ανά γενιά και άρα θα μπορούσαν 

να προσεγγίσουν την Ιάβα μόνο σε 25 χιλ.  χρόνια, τα στοιχεία δείχνουν πως πρόκειται μάλλον για 

μια κίνηση με αργή ροή παρά για μια “πλημμύρα” (Dennell, 2003) 

Στην έρευνα των πρώτων μεταναστεύσεων ανθρωπιδών εκτός Αφρικής διαμορφώθηκαν από 

νωρίς δύο θεωρητικά μοντέλα. Υπάρχουν ερευνητές που θεωρούν πως η εξάπλωση των πρώιμων 

Homo στην Ευρασία κατά το Πρώιμο Πλειστόκαινο και το πρώιμο Μέσο Πλειστόκαινο παραμένει 

αρκετά σποραδική, ενώ ασφαλείς χρονολογήσεις για τα λιγοστά απολιθώματα, τα μεμονωμένα 

λίθινα τέχνεργα ακόμη και για τα λίθινα σύνολα από καλά ανεσκαμμένες θέσεις παραμένουν 

λιγοστά (Bar-Yosef and Befler-Cohen, 2001). Παρατηρούν μικρή γεωγραφική και χρονολογική 

συνέχεια ανάμεσα στα καλά χρονολογημένα αρχαιολογικά σύνολα (Bar-Yosef and Befler-Cohen, 

2000 ·2001·Antón & Swisher, 2004), ενώ τα σύνολα των λίθινων εργαλείων δεν παρουσιάζουν 

τεχνομορφολογική συνέχεια (Bar-Yosef and Befler-Cohen, 2001). Τα κενά που παρατηρούνται 

συχνά στις τοπικές ακολουθίες  είναι ενδεικτικά, σύμφωνα με τους υποστηρικτές αυτής της άποψης  

(πχ. Bar-Yosef and Befler-Cohen, 2000· 2001) της διακοπής μιας συγκεκριμένης εξελικτικής 

γραμμής, πράγμα που σημαίνει ότι στην αρχή τουλάχιστον δεν στέφθηκαν με επιτυχία οι πρώτες 

απόπειρες μετακίνησης εκτός Αφρικής (Bar-Yosef and Befler-Cohen, 2000· 2001). Άλλοι ερευνητές 

αντίθετα (πχ. Aguirre, 2006) εστιάζοντας  στην ευρεία γεωγραφική εξάπλωση των θέσεων που 

χρονολογούνται πριν τα 1 Mya , θεωρούν πως είναι ενδεικτική της επιτυχημένης εξάπλωσης 

πληθυσμών Homo στα εδάφη της Ευρασίας, ήδη απο τα μέσα του πρώιμου Πλειστόκαινου (~1,8 

Μya). Ο Dennell (2003·2004·Dennell and Roebroeks, 2005)  δεν σταματά να επισημαίνει ότι είναι 

πρόωρο να υποστηρίξει κανείς ότι η πρώιμη παρουσία πρώιμων Homo στην Β. Αφρική, την Ευρώπη 

και την Ασία αυτόματα οδήγησε σε μόνιμη παρουσία τους στις περιοχές αυτές/σε μόνιμη κατάληψη 

των περιοχών αυτών. Οι Antón και Swisher  (2004:291) αντίθετα δεν πείθονται από την ανάγνωση 

του Dennell (2003) ότι δηλ. τα τρέχοντα δεδομένα για το Πρώιμο Πλειστόκαινο (ie. σποραδικά και 

επεισοδιακά μεταναστευτικά γεγονότα) αποτελούν “απόδειξη απουσίας” και προτιμούν να τα 

ερμηνεύουν ως “απουσία απόδειξης” που οφείλεται στην έλλειψη έρευνας πεδίου σε πολλά σημεία 

του Παλαιού Κόσμου.   
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ΙΙΙ.Γεωγραφικός εντοπισμός θέσεων  

 

ΑΣΙΑ 

 

ΔΥΤΙΚΗ ΑΣΙΑ 

 

1) Dmanisi (Δημοκρατία της Γεωργίας). Η πιο εντυπωσιακή και αναπάντεχη ανακάλυψη της 

τελευταίας δεκαετίας προήλθε από τη θέση Dmanisi της Γεωργίας, στην “πύλη” προς την 

Ευρώπη. Απο το 1991 αποκαλύφθηκαν απολιθώματα ανθρωπιδών, ολδόβια λιθοτεχνία και 

αρχαιοζωολογικά κατάλοιπα, που χρονολογήθηκαν περί τα 1,8 Mya, με τη χρήση σύγχρονων 

μεθόδων : Ar -Ar και παλαιομαγνητισμός (1.8 Mya), που εφαρμόστηκαν για την 

χρονολόγηση του υποκείμενου των ευρημάτων στρώματος βασάλτη, καθώς και των 

υπερκείμενων επιχώσεων, η ανάστροφη γεωμαγνητική πολικότητα των αποθέσεων με τα 

ευρήματα ακριβώς πάνω από το 1,78 Mya (Olduvai Matuyama Boundary), αλλά και τα 

στοιχεία από τους συσχετισμούς της πανίδα (1,6-1,78 Mya) (Antón and Swisher, 2004). Η 

θέση μοιάζει με μεγάλο λαγούμι κι ίσως χρησίμευσε ως φωλιά για ύαινες, με πολλά ζωικά 

οστά και λιγοστά τέχνεργα. Το λαγούμι έδωσε ανάστροφο μαγνητικό πεδίο ενώ τα 

υποκείμενα στρώματα ήταν κανονικής πολικότητας πράγμα που σημαίνει ότι πιθανότατα 

σχηματίστηκαν αμέσως μετά την απόθεση λάβας που χρονολογήθηκε στα 1,8 Mya με την 

μέθοδο K-Ar ( Bar-Yosef and Befler-Cohen, 2001). Η λιθοτεχνία αποτελείται από πυρηνικά 

εργαλεία και εργαλεία αποκρουσμάτων (εικ. 22β) που παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες 

με την ολδόβια εργαλειοτεχνία λιανίστρων της Ανατολικής Αφρικής (Antón and Swisher, 

2004; Bar-Yosef  and Befler-Cohen, 2001). Για την κατασκευή τους χρησιμοποιήθηκε ντόπια 

πρώτη ύλη με επιλογή βάσει της καταλληλότητας. Ωστόσο από αυτό το σύνολο λείπουν τα 

σφαιροειδή καθώς και η σύνδεση των λίθινων εργαλείων με τεχνικές τεμαχισμού ζώων. 

Ομοιότητες έχουν επίσης παρατηρηθεί μεταξύ της λιθοτεχνίας του Dmanisi κα των λίθινων 

εργαλείων που πρόσφατα ανακαλύφθηκαν στην Ubeidiya (Ισραήλ) (Antón and Swisher, 

2004). Τέσσερα κρανία, κάτω γνάθοι και ορισμένα μετακρανιακά οστά αποδόθηκαν αρχικά 

στο είδος Homo ergaster αργότερα όμως αποτέλεσαν το είδος Homo georgicus. Τα κρανία 

αυτά παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες με τους πρώιμους Homo erectus (ιδιαίτερα μικρό 

κρανίο, καμπύλο ινιακό και πρόσωπο που ομοιάζει με το δείγμα ΚΝΜ-ΕR1813). Οι 

ανθρωπίδες από το Dmanisi φαίνεται πως αποτελούν τα πρωιμότερα άτομα που αποδίδονται 

στο είδος Homo erectus ή σε όποιο άλλο είδος που αδιαμφισβήτητα ανήκει στην εξελικτική 
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γραμμή των Homo, καθώς θεωρείται πως ο συγκεκριμένος πληθυσμός από το Dmanisi 

συνδέεται με τον Homo habilis, όπως είναι γνωστό το είδος από τις θέσεις Olduvai Gorge 

στην Τανζανία, Koobi Fora στην Κένυα και  Hadar στην Αιθιοπία (Vekua et al., 2002· Antón 

and Swisher, 2004). Η παρουσία στο Dmanisi ατόμων όπως το δείγμα D2700 (εικ. 

22α)(χωρητικότητα εγκεφάλου 600 cc, το μικρότερο και πρωιμότερο κρανίο που βρέθηκε 

ποτέ εκτός Αφρικής), δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αμφισβήτηση της άποψης ότι μόνο 

ανθρωπίδες με εγκεφάλους ανάλογους των  Homo erectus ήταν ικανοί να μεταναστεύσουν 

εκτός Αφρικής προς τον βορρά μέσω της λωρίδας του Λιβάνου προς την Ασία (Hazarika, 

2007). Ωστόσο παρά την μικρή τους χωρητικότητα τα κρανία αυτά διαφέρουν αρκετά από 

τους Homo habilis και Homo rudolfensis και παρουσιάζουν ουσιαστικές ομοιότητες με 

ορισμένα χαρακτηριστικά του Homo erectus (sensu lato) και ειδικά των πρώιμων 

αφρικανικών του μορφών που αποδίδονται από ορισμένους στο είδος Hοmo ergaster (Antón 

and Swisher, 2004). Παρά τις διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των κρανιών από το  

Dmanisi, αυτές δεν κρίνονται ικανές ώστε να τα τοποθετηθούν σε διαφορετικά είδη (Vekua 

et al., 2002) 

2) Akhalkalaki (Δημοκρατία της Γεωργίας). Πρόκειται για μεγάλη σε έκταση θέση του 

Πρώιμου Πλειστoκαίνου που χωροθετείται στις χαμηλότερες πλαγιές ενός ανδεσιτικού 

κώνου του Μειοκαίνου. Αρχικά ανασκάφηκε τη δεκαετία του 1950 ως θέση 

παλαιοντολογικού ενδιαφέροντος και όταν ξανάνοιξε η ανασκαφή τη δεκαετία του 1990 η 

ανεύρεση λίθινων εργαλείων σε συσχετισμό με τα κατάλοιπα πανίδας κατέστησαν σαφές ότι 

επρόκειτο επίσης και για αρχαιολογική ακολουθία. Οι ανασκαφές συνολικά αποκάλυψαν ένα 

μεγάλο σύνολο πρώιμης πανίδας Μέσου Πλειστόκαινου (Galerian fauna) που περιλάμβανε 

και κατάλοιπα νέων ειδών ιπποπόταμου, αλόγου (Hippopotamus, Equus) και στην οποία 

κυριαρχούσαν κατάλοιπα Equus süssenbornensis. Η στρωματογραφία της θέσης σε 

συνδυασμό με τους συσχετισμούς της πανίδας και την αντίστροφη πολικότητα υποδεικνύουν 

μια ηλικία πιθανότατα στα τέλη του Matuyama Chron, πιθανόν μεταξύ 980 και 780 Κya. Η 

ταφονομική ανάλυση δείχνει πως η πανίδα εναποτέθηκε και θάφτηκε σε σύντομο χρονικό 

διάστημα στο σημείο και ότι δέχθηκε σοβαρές επιδράσεις από τη δράση σαρκοβόρων όμως 

δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για δράση ανθρωπιδών. Επειδή οι επιχώσεις έχουν 

διαταραχτεί από την ύπαρξη πολλών λαγουμιών και καθώς δεν υπάρχουν ευδιάκριτα ίχνη 

απο τη δράση ανθρωπιδών επί των οστών, τα λίθινα εργαλεία που βρέθηκαν είναι πιθανόν να 

ανακατεύθηκαν με αρχαιότερη πανίδα. Εξαιτίας της υπερβολικής ανθρωπογενούς δράσης 

στα σύγχρονα περιβάλλοντα, του εύκρατου χαρακτήρα τους και της παρουσία κυρίως 

εκλιπόντων ειδών, είναι δύσκολο να αναπτυχθούν μοντέλα που να ανταποκρίνονται στην 
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οικολογία των θηλαστικών που αντικατοπτρίζει η ακολουθία πανίδας από το Akhalkalaki. 

Έχουν γίνει μόνο ορισμένες συγκρίσεις με  προκαταρκτικές ταφονομικές παρατηρήσεις από 

το Dmanisi. (M. Tappen et al., 2002) 

 

 ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΑΣΙΑ  

 

3) Erq el-Ahmar (Ισραήλ). Η θέση αποτελεί τμήμα του γεωλογικού σχηματισμού Erq-el 

Ahmar Formation, που είναι προγενέστερος αυτού της Ubeidiya και βρίσκεται 14 χλμ. νότια 

της Θάλασσας της Γαλιλαίας στην κοιλάδα του ποταμού Ιορδάνη. Η παρουσία ανθρωπιδών 

μαρτυρείται εδώ από τα υλικά κατάλοιπα της δράσης τους. Βρέθηκε επίπεδο ανθρώπινης 

δραστηριότητας με ολδόβια λίθινα εργαλεία (πυρηνικά εργαλεία και εργαλεία 

αποκρουσμάτων) καθώς και αρχαιοζωολογικά κατάλοιπα. Η λιθοτεχνία είναι παρόμοιας 

ηλικίας (ίσως λίγο πρωιμότερα) και τεχνικής με αυτήν από το Dmanisi (Antón and Swisher, 

2004). Το υποκείμενο στρώμα βασάλτη χρονολογήθηκε με τη μέθοδο Κ-Αr στα 2 Mya. Ενώ 

απο την εφαρμογή του παλαιομαγνητισμού στα εδάφη με τα αρχαιολογικά στρώματα και 

τους συσχετισμούς της πανίδας προέκυψε μια χρονολόγηση μεταξύ 1,77-1,95 Mya (Antón 

and Swisher, 2004). Ωστόσο οι Bar-Yosef και Belomaker (2011) υπογραμμίζουν ότι τα λίθινα 

τέχνεργα ήταν επιφανειακά ευρήματα εκτός από κάποια νεότερα που βρέθηκαν σε ποτάμιες 

επιχώσεις χωρίς σαφή στρωματογραφική θέση. Κατά τη δική τους άποψη η απόδοση τους 

στον παλαιομαγνητικό φάσμα του Olduvai subchron είναι ακόμη αβέβαιη και δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ως αδιάσειστο στοιχείο για την παρουσία ανθρωπιδών στην περιοχή Erq el Ahmar 

σε προγενέστερη φάση από το Dmanisi.  

4) Bizat Ruhama (Ισραήλ). Η θέση βρίσκεται στην βόρεια παράκτια περιοχή του Ισραήλ 

(παράκτια ζώνη Negev). Οι πρώτες ανασκαφές έγιναν το 1996 ενώ την περίοδο 2004-5 

ξεκίνησαν εκ νέου. Πρόκειται για μια υπαίθρια θέση με έναν μόνο αρχαιολογικό ορίζοντα. 

Χρονολογήθηκε μεταξύ 1,96-0,78 Mya (Matuyama magnetic chron) βάσει του 

παλαιομαγνητισμού και των συσχετισμών της πανίδας. Βρέθηκαν είδη που απαντούν στην 

πανίδα από το Dmanisi, την Ubeidiya, την Ain-Hanech και την Gesher Benot Ya’aqov. 

Ιδιαίτερες ομοιότητες εντοπίστηκαν με την Ubeidiya  γι' αυτό και προτείνεται παρόμοια 

χρονολόγηση (1,4 Mya) βάσει του συσχετισμού της πανίδας. Τα λίθινα τέχνεργα και τα 

κατάλοιπα πανίδας -πάντα σε συνάφεια μεταξύ τους- βρέθηκαν σε πρωτογενές ανθρωπογενές 

περιβάλλον. Γεγονός εξαιρετικά σημαντικό αν σκεφτούμε ότι μεγάλες συγκεντρώσεις 

λίθινων εργαλείων σε πρωτογενείς επιχώσεις έχουν αναφερθεί μόνο από το Dmanisi και την 

Ubeidiya. Στις υπόλοιπες θέσεις του Πρώιμου Πλειστόκαινου είτε ο αριθμός των ευρημάτων 
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ή η έκταση της ανασκαμμένης περιοχής είναι μικρά είτε το περιβάλλον εύρεσης του συνόλου 

δεν είναι σαφές. H λιθοτεχνία παρουσιάζει τεχνολογική απλότητα χωρίς αχελαία στοιχεία ή 

επιδράσεις (εικ.23) (Zaidner et al., 2010). Επιπλέον υποδηλώνει την ικανότητα των 

ανθρωπιδών να προσαρμόζονται σε κακής ποιότητας πρώτες ύλες που δεν ευνοούν την 

λάξευση.  Αυτή η τεχνολογική απλότητα και η απουσία αμφιπρόσωπης και δισκοειδούς 

λάξευσης είναι ενδεικτικά λιθοτεχνίας  Mode 1 φερμένης από την Αφρική. Τα κατάλοιπα της 

πανίδας πιθανότατα μεταφέρθηκαν στη θέση από τους ανθρωπίδες και φέρουν ίχνη 

τεμαχισμού. Στοιχεία από τη γεωλογία και την πανίδα αποκαθιστούν ένα ημι-ξηρό 

περιβάλλον χωρίς ενδείξεις για ύπαρξη υγρού στοιχείου (λίμνη ή ποτάμι) στα πέριξ. 

Διευρύνεται έτσι η γνώση σχετικά με την ποικιλία οικοσυστημάτων που ήταν ικανοί να 

διαχειριστούν οι πρώιμοι ανθρωπίδες και για την προσαρμοστική τους ικανότητα.  Πρόκειται 

μάλλον για μια θέση μικρής παραμονής ανθρωπιδών με ενδείξεις για επιτόπου επεξεργασία 

των ζωικών καταλοίπων και κατεργασία του λίθου (Zaidner et al., 2010). 

5) Ubeidiya (Ισραήλ). Η Ubeidiya βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας του Ιορδάνη 

(Jordan valley), σε μια αλληλουχία λιμναίων και ποτάμιων επιχώσεων, στις οποίες έχουν 

εντοπιστεί και ανασκαφεί μια σειρά αρχαιολογικών οριζόντων. Αποτελεί αντικείμενο 

συστηματικής έρευνας πεδίου εδώ και αρκετές δεκαετίες διαμορφώνοντας την καλύτερη και 

πληρέστερη βάση δεδομένων για την Κατώτερη Παλαιολιθική της Νοτιοδυτικής Ασίας, 

μολονότι είναι πιθανόν να υπάρχουν και αρχαιότερες θέσεις στην περιοχή.  Έχουν βρεθεί 

αρχαιοζωολογικά κατάλοιπα, άφθονα λίθινα εργαλεία ενδεικτικά πολλαπλών διαφορετικών 

επιπέδων/επεισοδίων δραστηριότητας καθώς και σκελετικά κατάλοιπα ανθρωπιδών (τμήματα 

κρανίων και δόντια) αποδιδόμενα στο είδος Homo indet.κι ως Homo cf. erectus : θραύσματα 

κρανίων (UB1703, 1704, 1705 και 1706), ένας κοπτήρας (UB 1700) και ένας γομφίος (UB 

1701) . Μόνο o κοπτήρας UB 335 από το στρώμα I-26a αποδόθηκε σε Homo cf. ergaster και 

αποτελεί το μοναδικό ανθρωπιδικό κατάλοιπο που μπορεί με βεβαιότητα να αποδοθεί στο 

Κατώτερο Πλειστόκαινο (Bar-Yosef and Belmaker, 2011 κι εκεί παραπομπές). Η πλούσια 

λιθοτεχνία  περιλαμβάνει πυρηνικά εργαλεία και εργαλεία αποκρουσμάτων σε ποσοστό που 

ταιριάζει περισσότερο με την εξελιγμένη Ολδόβια λιθοτεχνία (σύμφωνα με την 

κατηγοριοποίηση της Leakey (1970) ή της Πρώιμης Αχελαίας λιθοτεχνίας (σύμφωνα με τους  

Bar-Yosef and Goren-Inbar, 1993) (εικ. 24α), ενώ η παρουσία αμφιπρόσωπων εργαλείων 

(εικ. 24β) και οπέων (pick) φανερώνει αχελαίες επιδράσεις, ιδιαίτερα στα ανώτερα επίπεδα 

(Antón and Swisher, 2004). Συγκρίσεις με αφρικανικές θέσεις απέδειξαν ότι το σύνολο της 

Ubeidiya παρουσιάζει ομοιότητες με τα λίθινα τέχνεργα από το στρώμα ΙΙ του Olduvai που 

χρονολογείται περί τα 1,53-1,27 Mya (Bar-Yosef and Goren-Inbar, 1993; Bar-Yosef and 
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Belmaker, 2011). Για την κατασκευή τους χρησιμοποιήθηκε ντόπια πρώτη ύλη: βασσάλτης, 

πυριτόλιθος, ασβεστόλιθος. Οι Bar-Yosef και Goren-Inbar (1993) μάλιστα, παρατηρούν ότι 

οι ανθρωπίδες της Ubediya επιλέγουν τις διαφορετικές πρώτες ύλες ανάλογα με τον τύπο 

εργαλείου που παράγουν κι ότι υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ του μεγέθους του εργαλείου, 

του τύπου του και της επιλεγόμενης πρώτης ύλης για την κατασκευή του. Οι αρχικές 

χρονολογήσεις κυμάνθηκαν μεταξύ 0,8-1,0 Mya βάσει των συσχετισμών της 

γύρης/παλυνολογικών ερευνών και 1,8-2,0 Mya βάσει των συσχετισμών της πανίδας. 

Ωστόσο η απουσία από την πανίδα της Ubeidiya  συγκεκριμένου εκλιπόντος είδους 

μαλακίου το οποίο απαντά στην Erq el-Ahmar, είναι ενδεικτικό μιας υστερότερης 

χρονολόγησης για την Ubeidiya. Συστηματική βιοστρωματογραφική ανάλυση και 

συσχετισμοί με πανίδα απο άλλες θέσεις της Ευρασίας υποστηρίζουν μια χρονολόγηση γύρω 

στα 1,4 Mya. (Antón and Swisher, 2004). Συγκρίνοντας πανίδα από τις θέσεις Ubeidiya – 

Dmanisi και άλλες θέσεις της Δυτικής Ευρώπης προέκυψαν χρονολογήσεις μεταξύ 1.0-1,5 

Mya (Bar-Yosef and Befler-Cohen, 2001). Πρόσφατες παλαιομαγνητικές αναλύσεις των 

επιχώσεων (Ubeidiya Formation) που έφεραν τα αρχαιολογικά κατάλοιπα δίνουν μια 

χρονολόγηση μεταξύ 1,6-1,2 Mya (αντίστροφη πολικότητα που προηγείται της αντιστροφής 

Brunhes-Matuyama), ενώ η εφαρμογή του ηλεκτρικού μαγνητικού συντονισμού (ESR) 

χρονολόγησε το στρώμα στρώμα Ι 26 που υπέρκειται του II 33 στα 1,2Mya εμπίπτοντας στο 

χρονολογικό φάσμα που προέκυψε από τον παλαιομαγνητισμό (Bar-Yosef and Belmaker, 

2011). 

6) Gesher Benot Ya’aqov (GBY) (Ισραήλ). Η θέση εντοπίστηκε στην κοιλάδα του ποταμού 

Ιορδάνη, στα ανατολικά μια αχανούς έκτασης καλυμμένης με στρώμα βασάλτη. Οι 

ανασκαφική έρευνα στην περιοχή ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία του 1930 (από τον M. 

Stekelis) και συνεχίστηκε πρόσφατα (από τη δεκαετία του 1990 κι εξής από την Goren –

Inbar και τους συνεργάτες της) (εικ. 25 α). Οι έρευνες έφεραν στο φως ένα μοναδικό 

αφρικανικό σύνολο μπαλτάδων και χειροπελέκεων/αμφιπρόσωπων εργαλείων 

κατασκευασμένων σε μεγάλες φολίδες (εικ. 25β),  που δεν μοιάζει με καμιά από τις 200 

περίπου γνωστές ακολουθίες Αχελαίας λιθοτεχνίας από την ΒΔ Ασία (Bar-Yosef and 

Belmaker, 2011).  Στις αφρικανικές αχελαίες ακολουθίες, ωστόσο, τέτοιοι  χειροπελέκεις 

(που κατασκευάζονται σε μεγάλες φολίδες) χρονολογούνται γύρω στο 1.0Mya., όπως για 

παράδειγμα στην θέση Olorgesaillie (Bar-Yosef and Befler-Cohen, 2001). Στο σύνολο των 

καταλοίπων πανίδας αναγνωρίστηκε τμήμα μηριαίου οστού που αποδόθηκε στο είδος Homo 

erectus (Bar-Yosef and Belmaker, 2011 κι εκεί παραπομπές). Οι αρχαιoλογικοί ορίζοντες της 
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θέσης εντάσσονται σε μια αποθετική ακολουθία λάβας με κανονική πολικότητα. Το 

επεισόδιο απόθεσης χρονολογήθηκε με τη μέθοδο K-Ar στα 0,68±0,12 Mya ενώ πιο 

πρόσφατα στα 0,9±0,15 Mya (Bar-Yosef and Belmaker, 2011).  Η φύση των επιχώσεων και η 

παρουσία συγκεκριμένων ειδών μαλακίων με κυρίαρχο το είδος Viviparus apameae  

υποδεικνύουν πως το αρχαιολογικό σύνολο διαμορφώθηκε στις όχθες μιας εκτεταμένης 

λίμνης (Bar-Yosef and Belmaker, 2011). Στη βάση της τυπολογίας της λιθοτεχνίας  

προτάθηκε ότι τα σύνολα αυτά είναι αντιπροσωπευτικά μια νεοφερμένης ομάδας και για 

έναν επιπρόσθετο λόγο πέραν της χρονικής σύμπτωσης: μολονότι η περιοχή είναι καλυμμένη 

από στρώμα λάβας καμία λιθοτεχνία δεν έχει ως τώρα καταγραφεί από αυτήν την διαθέσιμη 

πρώτη ύλη. Για παράδειγμα τα λίθινα εργαλεία της Ανώτερης Αχελαίας από την θέση Golan, 

μια κοιλάδα με στρώματα λάβας, κατασκευάστηκαν από πυριτόλιθο. Έτσι τα σύνολα από την 

Gesher Benot Ya’aqov, θεωρήθηκε ότι είναι αντιπροσωπευτικά ενός μεταναστευτικού 

επεισοδίου από την Αφρική, ομάδας που συνέχισε να εξορύσει πρώτη ύλη για την κατασκευή 

των λίθινων εργαλείων, όμοια με αυτήν που ήταν διαθέσιμη στην γενέτειρά τους. Στην 

προσπάθεια εντοπισμού του δρόμου που ακολούθησε η ομάδα αυτή από την Αφρική προς τη 

ΝΔ Ασία, αξίζει να αναφέρουμε ένα σύνολο αχελαίας λιθοτεχνίας με χειροπελέκεις κι άλλους 

ενδεικτικούς τύπους εργαλείων από ανδεσίτη, που βρέθηκε στην θέση Saffaqah, κοντά στην 

Ερυθρά Θάλασσα (Bar-Yosef and Befler-Cohen, 2001) (βλ. πιο αναλυτικά για Ερυθρά 

Θάλασσα κεφάλαιο 5, ΙΙ) 

7) Evron-Quarry (Ισραήλ). Η ανασκαφική διερεύνηση στη θέση αυτή που ανήκει στην 

παράκτια περιοχή της Δυτικής Γαλιλαίας αποκάλυψε μια ακολουθία εναλλασσόμενων 

στρωμάτων αμμόλιθων (kurkar)  και καστανέρυθρου χώματος (hamra). Στα αρχαιολογικά 

στρώματα διακρίθηκαν δύο διαφορετικοί ορίζοντες με Αχελαία λιθοτεχνία. Στο στρώμα με 

την ύστερη Αχελαία βρέθηκαν και μερικά οστά ζώων. Τα τέχνεργα παρουσίαζαν κατακόρυφη 

κατανομή σε βάθος 15-25 εκ., φαινόμενο που ερμηνεύτηκε απο τους ανασκαφείς ως ένδειξη 

επαναλαμβανόμενων επεισοδίων δραστηριότητας ανθρωπιδών (Bar-Yosef and Belmaker, 

2011). Οι συνήθεις πρώτες ύλες είναι ντόπιες: χαλαζίας, ο πυριτόλιθος κι ο ασβεστόλιθος. 

Ωστόσο βρέθηκαν και μεγάλες κροκάλες για την κατασκευή των λίθινων εργαλείων που 

μεταφέρθηκαν από απόσταση 5 χλμ. Εφαρμογή παλαιομαγνητισμού και ηλεκτρικού 

μαγνητικού συντονισμού (ESR) στις επιχώσεις με τα αρχαιολογικά στρώματα έδωσαν μια 

χρονολόγηση περί τα 1,0 Mya (Bar-Yosef and Belmaker, 2011 κι εκεί παραπομπές). 

8) Latame  (Ισραήλ) Οι πρώτες ανασκαφές στην περιοχή διενεργήθηκαν από τον D. Clark 

(1967) και συνεχίστηκαν από τον Sanlaville και τους συνεργάτες του (1993). Ο 

αρχαιολογικός ορίζοντας εντοπίστηκε στη μέση ακολουθία (mid-sequence) του γεωλογικού 
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σχηματισμού Latame (Latame Formation). Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις έδειξαν ότι ο 

αρχαιολογικός ορίζοντας της θέσης διαμορφώθηκε από τη δράση ήπιας ροής νερού η οποία 

κι ευθύνεται για την απόθεση των λίθινων τεχνέργων αλλά και για την χωροταξική τους 

κατανομή. Τα λίθινα εργαλεία κατασκευασμένα από ντόπια ύλη: πυριτόλιθο, βασάλτη και 

ασβεστόλιθο μπορούν χονδρικά να διακριθούν σε αμφίπλευρα, ξέστρα, μπαλτάδες (heavy-

duty tools) και μερικά σφαιροειδή από βασάλτη και ασβεστόλιθο. Κάποιοι χειροπελέκεις και 

τριεδρικοί οπείς βρίσκουν παράλληλα στην Ubeidiya. Η δράση του νερού προκάλεσε 

μεγάλες φθορές στα κατάλοιπα πανίδας. Τα πιο καλοδιατηρημένα οστά ζώων προήλθαν από 

επιχώσεις χαλικιών κάτω από τον αρχαιολογικό ορίζοντα. Το υλικό αυτό παρουσιάζει 

σημαντικές ομοιότητες με τη την πανίδα από τη θέση Ubeidiya . Βάσει των συσχετισμών της 

πανίδας χρονολογήθηκε στα 0,7 Mya ενώ βάσει των τυπολογικών και τεχνολογικών 

χαρακτηριστικών της λιθοτεχνίας τοποθετήθηκε περί το 1,0 Μya. Ωστόσο η μοναδική 

εφαρμογή θερμοφωταύγειας (TL) χρονολόγησε τον γεωλογικό σχηματισμό στα 560 Kya 

εντάσσοντας πιθανότατα τα αρχαιολογικά ευρήματα από την αρχαιολογική θέση στο 

χρονολογικό φάσμα 700-500 Kya (Bar-Yosef and Belmaker, 2011). 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ 

 

9) Kuldara (Tadjikistan). Η θέση βρίσκεται σε μια περιοχή με αποθέσεις αιολικών 

εδαφών/αιολικά περιβάλλοντα σε μια ακολουθία από 28 διακριτά παλαιοεδάφη (paleosols), 

που σχηματίστηκαν περί τα 1,5 Μya. Τα αρχαιολογικά στρώματα εντοπίζονται σε δύο από τα 

παλαιοεδάφη (περιοχές 11, 12) και αποτελούν τις αρχαιότερες μαρτυρίες για την παρουσία 

ανθρωπιδών στην κεντρική Ασία. Χρονολογήθηκαν με παλαιομαγνητισμό στα τέλη του 

επεισοδίου Matuyama και πριν το Jaramillo, δηλ. λίγο πριν τα 1 Mya. Εντοπίστηκε σύνολο 

από λίθινα εργαλεία (96 αντικείμενα) που επιτρέπουν την αναγνώριση της εγχειρηματικής 

αλυσίδας και των τεχνομορφολογικών χαρακτηριστικών της λιθοτεχνίας Mode 1. Φαίνεται 

πως κατασκευάστηκαν in situ κι όχι κοντά στην πηγή πρώτης ύλης του λίθου. Η θέση 

συμβάλει στο γεγονός της αργοπορημένης εισαγωγής της αχελαίας λιθοτεχνίας στην Ασία 

και στην τάση παρατεταμένης χρήσης της Mode 1 στην περιοχή (Carbonell, 2005) 

10) Riwat (Πακιστάν). Στη θέση Riwat στην κοιλάδα Soan εντοπίστηκε ένα μικρό σύνολο 

λίθινων τεχνέργων σε γεωλογικό περιβάλλον που αποτελεί τμήμα του γεωλογικού 

σχηματισμού Soan Cyncline με βέβαιη χρονολόγηση στο ύστερο Πλειόκαινο (Dennell, 

2009). Τα ευρήματα εντοπίστηκαν εντός «τσιμεντοποιημένου» στρώματος ενός είδους 

αμμολίθου (grit stone). Το αρχικό εύρημα της θέσης ήταν ένα τέχνεργο από χαλαζίτη με 
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σαφή ίχνη σκόπιμης λάξευσης, που προεξείχε του στερεοποιημένου  αυτού στρώματος 

(Rolland, 1998· Larick & Ciochon, 1996· Agguire 2006· Dennell, 2009) (εικ. 26). Σε δεύτερη 

φάση και ύστερα από προσεκτική παρατήρηση σε μπλοκ που είχαν αποσπαστεί από το 

συγκεκριμένο στρώμα προέκυψαν 23 ακόμη λίθινα τέχνεργα από τον ίδιο γεωλογικό 

ορίζοντα (Dennell, 2009)    Η ελάχιστη ηλικία των λίθινων υπολογίστηκε στα 1,9 Mya βάσει 

των μετρήσεων στις μαγνητικές πολικότητες των υπερκείμενων και υποκείμενων στρωμάτων 

του γεωλογικού ορίζοντα που έφερε τα τέχνεργα (Dennell, 2009). Παρά τη βέβαιη 

χρονολόγησή του υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί/προβληματισμοί με το συγκεκριμένο 

σύνολο: δεν βρέθηκε στην αρχική του θέση, δεν βρέθηκαν κατάλοιπα πανίδας σε 

συσχετισμό, το ίδιο το σύνολο των εργαλείων είναι μικρό.  Ο Dennell (2009) αναφέρει ότι το 

γεωλογικό στρώμα εντός του οποίου βρέθηκαν τα λίθινα εργαλεία ήταν το μοναδικό του 70μ 

πάχους σχηματισμού που πρόσφερε πρώτη ύλη κατάλληλη για λάξευση κι άρα «εγκλώβισε» 

μια από τις σπάνιες στιγμές οπότε θα ήταν δυνατή η κατασκευή εργαλείων στην περιοχή. 

Στην Ινδική ενδοχώρα δεν υπάρχουν άλλες ασφαλώς χρονολογημένες ενδείξεις από την 

Κατώτερη Παλαιολιθική, όμως η περιοχή έχει δώσει αρκετές αχελαίες θέσεις κι όταν 

συγκριθεί με την περιοχή πάνω απο τη “Γραμμή Movius” σίγουρα η νότια Ασία έχει 

περισσότερα αχελαία ευρήματα απο την Κίνα (Bar-Yosef and Befler-Cohen, 2001)   

11) Pabbi Hills (Πακιστάν) Στην περιοχή κυριαρχεί γεωλογικός σχηματισμός anticline με 

πλάτος 8χλμ. και μήκος 40χλμ. που χωροθετείται μεταξύ Islamabad και Lahore. 

Σχηματίστηκε από άμμο, λάσπη και πηλό που μεταφέρθηκαν  εκεί κι εναποτέθηκαν από έναν 

«πρόγονο»  του σύγχρονου ποταμού Jhelum, ο οποίος ρέει 3 χλμ. βορειοδυτικά του 

γεωλογικού σχηματισμού. Οι αρχαιότερες αποθέσεις χρονολογήθηκαν στα 3,5 Mya και οι 

νεότερες στα 0,5 Mya (Dennell, 2009). Οι περισσότερες ιζηματογενείς αποθέσεις στο 

εσωτερικό του anticline εμπίπτουν χρονολογικά στο Matuyama chron, ενώ οι νεότερες 

αποθέσεις στο Brunches chron (<0,78 Mya) (Dennell, 2009). Ισοτοπικές αναλύσεις σε 

άνθρακα έδειξαν ότι στην περιοχή Pabbi Hills κυριαρχούσαν οι λιβαδότοποι (C4). Έρευνα 

πεδίου στην περιοχή από τον Dennell (Dennell, 2003· 2009 κι εκεί παραπομπές) οδήγησε στη 

συλλογή καταλοίπων πανίδας, μερικών εκατοντάδων απολιθωμάτων σπονδυλωτών από 

μεγάλα και μεσαίου μεγέθους θηλαστικά από αποθέσεις χρονολογούμενες μεταξύ 2,2-0,9 

Mya (Dennell, 2009). Συλλέχθηκαν επίσης λίθινα τέχνεργα με ίχνη λάξευσης και 

εντοπίστηκαν πηγές λίθου. Συνολικά βρέθηκαν 607 λίθινα που θεωρούνται εργαλεία. Σχεδόν 

όλα (96%) είναι κατασκευασμένα από χαλαζίτη και το σύνολο χαρακτηρίζεται από απλούς 

μη κανονικούς τύπους που μπορούν να ενταχθούν στην ολδόβια λιθοτεχνία (Dennell, 2009) 

(εικ. 27). Δυστυχώς κανένα από τα λίθινα δεν προήλθε απο ασφαλώς στρωματογραφημένο 
41 



περιβάλλον. Κι αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη μα αναπόφευκτη δυσκολία όταν δουλεύει 

κανείς σε μαλακές επιχώσεις με ενεργές διαδικασίες διάβρωσης όπως συμβαίνει στο 

γεωλογικό σχηματισμό της περιοχής.  

 

           

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ/ ΚΙΝΑ (εικ. 28) 

  

12) Yuanmou Basin (ΝΔ Κίνα). Βρέθηκαν κατάλοιπα Homo (εικ.29a ) με ομοιότητες προς τον 

Homo erectus από τη θέση Zoukoudian, αλλά και με το δείγμα KNM-ER 1590B από την 

Koobi Fora με κρανιακή χωρητικότητα που αποδίδεται σε  Homo habilis. Χρονολογείται 

μεταξύ 1,70-1,66 Mya. Σημειώνεται ότι τα ανθρωπιδικά κατάλοιπα που χρονολογούνται στο 

Πρώιμο Πλειστόκαινου είναι εξαιρετικά σπάνια. Βρέθηκαν επίσης στο ίδιο στρώμα 4 λίθινα 

εργαλεία (1 αμφίπλευρο ξέστρο, 1 πυρήνα, 2 φολίδες/ (εικ. 29 b, c) (Zhu et al, 2008). 

Φέρουν σαφή ίχνη κατεργασίας και είναι κατασκευασμένα με την τεχνική της άμεσης 

κρούσης. Τα εργαλεία παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες με τα αφρικανικά ολδόβια 

εργαλεία από χαλαζία ή χαλαζίτη. Παρά τις εντατικές έρευνες πεδίου στην ευρύτερη περιοχή 

δεν έχουν εντοπιστεί άλλες συγκεντρώσεις λιθοτεχνίας, παρά το γεγονός ότι γεωλογικά η 

περιοχή δεν έχει υποστεί μεγάλες διαβρώσεις. Η μικρή πυκνότητα εργαλείων ενδεχομένως 

να αντικατοπτρίζει μικρό βαθμό εξάρτησης από λίθινα εργαλεία, μικρό πληθυσμό ή μια 

σύντομη στάση μιας ομάδας κατά το πέρασμά της προς άλλη περιοχή. Βρέθηκαν και 

κατάλοιπα πανίδας με είδη χαρακτηριστικά του Πρώιμου Πλειστόκαινου της Κίνας. Η θέση 

(το στρώμα των ευρημάτων) χρονολογήθηκε με παλαιομαγνητισμό στα 1,77 Mya 

(ανάστροφη μαγνητική πολικότητα ακριβώς πάνω από το ανώτερο όριο του Olduvai 

subchron). Τα ευρήματα από τη θέση αποτελούν τις πρωιμότερες επιβεβαιωμένες 

χρονολογικά ενδείξεις για την παρουσία Homo στην Κίνα και την ενδοχώρα της Ανατολικής 

Ασίας. Τα ευρήματα χρονολογήθηκαν μεταξύ 1,70-1,66 Mya δηλ. είναι ελαφρώς 

μεταγενέστερα από τα αρχαιότερα ως σήμερα γνωστά σκελετικά και αρχαιολογικά 

κατάλοιπα από το Dmanisi (1,77-1,75 Mya) στη Δυτική Ευρασία, οριακά σύγχρονα με τα 

λίθινα από την περιοχή Nihewan Basin (1,66 Mya) στη ΒΑ Ασία καθώς και με τα αρχαιότερα 

γνωστά στην Ιάβα απολιθώματα Homo (1,5-1,8 Mya) στην ΝΑ Ασία. Απο την μελέτη της 

πανίδας και τις παλυνολογικές έρευνες προέκυψε ότι ο πρώιμος Homo έζησε σε ποικίλα 

οικοπεριβάλλοντα αποτελούμενα από δάση, λιβάδια, έλη, θαμνότοπους κοντά σε νερό. 

Παρόμοια δηλ περιβάλλοντα με αυτά που προέκυψαν απο τις παλαιοπεριβαλλοντικές 

αποκαταστάσεις για το Dmanisi (Zhu et al., 2008). 
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13) Majuangou, Nihewan Basin. Βρέθηκαν τέσσερα στρώματα που περιείχαν λίθινα εργαλεία. 

Τα μαγνητοστρωματογραφικά αποτελέσματα έδωσαν ένα χρονολογικό φάσμα μεταξύ 1,66 

Mya (κατώτερο στρώμα) και 1,32 Mya (ανώτερο στρώμα το οποίο και συνδέεται με 

αντίστοιχο στρώμα λίθινων από τη θέση Xiaochangliang, που ως πρόσφατα θεωρούνταν και 

η αρχαιότερη της περιοχής). Τα είδη της πανίδας είναι ίδια με αυτά που απαντούν στην θέση 

Xiaochangliang. Από τα κατάλοιπα της πανίδας και τις παλυνολογικές μελέτες προέκυψε ένα 

λιμναίο ή ελώδες οικοσύστημα.  Οι in situ αναλογίες στις συγκεντρώσεις λιθοτεχνίας και 

πανίδας στα αρχαιολογικά στρώματα θυμίζει πολύ τις αφρικανικές θέσεις του Πλειο-

Πλειστόκαινου. Η καλή κατάσταση διατήρησης επιτρέπει την αναγνώριση σημαδιών 

τεμαχισμού και εξαγωγής μεδουλιού στα οστά ζώων. Πρόκειται για την αρχαιότερη σχετική 

ένδειξη στην Ασία και ενδεχομένως να μπορεί να συσχετιστεί χρονολογικά με τα αφρικάνικά 

παράλληλα. Η τεχνική κατασκευής των λίθινων εργαλείων είναι η άμεση κρούση. Τα 

συνηθέστερα σχήματα είναι τα λιάνιστρα, τα ξέστρα, τα πολύεδρα γνωστά και από 

αφρικανικές πλειο-πλειστοκαινικές λιθοτεχνίες. Η πρώτη ύλη (ανδεσίτης, χαλαζίας, 

κερατόλιθος, αμμόλιθος) είναι μεταφερμένη από άγνωστη απόσταση (κι εδώ εντοπίζεται μια 

διαφορά από τα αφρικανικά σύνολα όπου πάντα χρησιμοποιείται ντόπια πρώτη ύλη, κυρίως 

πυριτόλιθος) (Zhu et al., 2004). 

14) Xiaochangliang. Είναι από τις ελάχιστες θέσεις της Ασίας όπου τα λίθινα εργαλεία 

(συνηθέστερα πλευρικά ξέστρα και οπείς)  βρίσκονται σε συσχετισμό με απολιθώματα 

θηλαστικών. Πρόκειται για μια από τις καλύτερα μελετημένες θέσεις στην περιοχή Nihewan 

Basin, όμως η χρονολόγησή της (~ 1,5 Μya) παρέμενε υπό αμφισβήτηση καθώς δεν στάθηκε 

δυνατό μα προσδιοριστεί με ακρίβεια ένα χρονοστρωματογραφικό πλαίσιο (δηλ δεν ήταν 

δυνατόν να εφαρμοστούν ραδιομετρικές μέθοδοι χρονολόγησης, θερμοφωταύγεια, 

ηλεκτρικός μαγνητικός συντονισμός καθώς δεν υπήρχαν τα απαραίτητα υλικά). Πρόσφατα 

έγινε μια πρώτη απόπειρα για άμεσο υπολογισμό ηλικίας στο επίπεδο με τα ευρήματα με 

εφαρμογή παλαιομαγνητισμού σε συνδυασμό με έρευνα rock magnetic, και προέκυψε ηλικία 

1,36 Mya. Η ηλικία αυτή συμφωνεί με τα δεδομένα απο τους συσχετισμούς της πανίδας που 

τοποθετείται στο Πρώιμο Πλειστόκαινου (Zhu et al., 2003:344-6) 

15) Donggutuo.  Πρόκειται για την θέση στην περιοχή Nihewan Basin, με την εκτενέστερη 

ανασκαφική έρευνα. Σε ένα στρώμα με επίχωση 5μ. βρέθηκαν λίθινα εργαλεία πυρηνικά 

εργαλεία και εργαλεία αποκρουσμάτων (core/choppers), ξέστρα σε φολίδες και 

μορφοποιημένοι πυρήνες. Έχουν διακριθεί πέντε αρχαιολογικοί ορίζοντες. Η αρχική 

παλαιομαγνητική έρευνα που διεξήχθη πριν δύο δεκαετίες έδωσε ηλικία 1,1 Mya . Από την 

πρόσφατη επαναχρονολόγηση με παλαιομαγνητισμό προέκυψε η ίδια ηλικία (below the 
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Jaramillo subchron onset ~ 1,1 Mya)  (Zhu et al., 2003)  

16) Gongwangling.  Στη θέση βρέθηκε ένα κρανίο Homo erectus. Με βάση τα μορφολογικά του 

χαρακτηριστικά και τους συσχετισμούς της πανίδας που βρέθηκε σε συνάφεια, το δείγμα 

αυτό θεωρήθηκε αρχαιότερο απο εκείνο του “ανθρώπου του Πεκίνου” από τη θέση 

Zhoukoudian. Στρωματογραφικές αναλύσεις το τοποθέτησαν γύρω στα 700 Kya, ενώ ο 

παλαιομαγνητισμός το χρονολόγησε γύρω στα 0,75-0,89 Mya. Απο την πρόσφατη 

επαναχρονολόγηση με εφαρμογή παλαιομαγνητισμού σε συνδυασμό με λιθογραφικές 

μελέτες χρονολογήθηκε στο 1,15 Mya (Zhu et al., 2003) 

17) Xihoudou. Λίθινα τέχνεργα είχαν αποκαλυφθεί ήδη από τη δεκαετία του 60’ . Το στρώμα με 

τα λίθινα εργαλεία έδωσε επίσης ένα πλούσιο σύνολο πανίδας (σπονδυλωτά). Η πανίδα 

μπορεί να συσχετιστεί με το σύνολο θηλαστικών Nihewan, που ανήκει χρονολογικά Πρώιμο 

Πλειστόκαινο. Παλαιότερες μαγνητοστρωματογραφικές έρευνες χρονολόγησαν το στρώμα 

των ευρημάτων στα 1,8 Mya. Από την πρόσφατη επαναχρονολόγηση με εφαρμογή 

παλαιομαγνητισμού  χρονολογήθηκε στο 1,27 Mya (Zhu et al., 2003) 

18) Longuppo Σπήλαιο. Το σπήλαιο ανακαλύφθηκε το 1984. Βρίσκεται 20χλμ. νότια του 

ποταμού Yangtze στην κοιλάδα Sichuan. Οδοντικά κατάλοιπα και μια αποσπασματική κάτω 

γνάθος αποδόθηκαν σε πρώιμο Ηomo (στρώματα 7-8). Βρέθηκαν επίσης σε συνάφεια λίθινα 

τέχνεργα (στρώματα 5 και 8). Η πανίδα της θέσης (στρώματα 2-12) περιλαμβάνει είδη 

θηλαστικών που χρονολογούνται από το πρώιμο Πλειόκαινο έως τις αρχές του 

Πλειστόκαινου. Οι αρχικές παλαιομαγνητικές έρευνες τοποθέτησαν τα επίπεδα με τα 

κατάλοιπα Ηomo μεταξύ 2,13-2,15 Mya. Στη συνέχεια νέες μετρήσεις με εφαρμογή 

παλαιομαγνητισμού συσχέτισαν την συγκεκριμένη μαγνητική ζώνη (τα στρώματα με τα 

αρχαιολογικά ευρήματα) με αυτήν του επεισοδίου Olduvai χρονολογώντας τα ευρήματα στα 

1,95-1,77 Mya. Η χρονολόγηση  των ανθρωπιδικών καταλοίπων απο τη θέση Longuppo στα  

1,8-1,9 Mya βασίστηκε επιπλέον στους συσχετισμούς της πανίδας αλλά και στην ανάλυση με 

ηλεκτρικό μαγνητικό συντονισμό που εφαρμόστηκε στην αδαμαντίνη (σμάλτο) των δοντιών 

(επίπεδο 4 και έδωσε ηλικία 1,0±0,1 Mya) σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα από τον 

παλαιομαγνητισμό. Η χρονολόγηση δεν έχει γίνει ευρέως αποδεκτή καθώς δεν έχουν 

δημοσιευτεί αναλυτικά οι παλαιομαγνητικές μετρήσεις και ο ηλικιακός προσδιορισμός μέσω 

του ηλεκτρικού μαγνητικού συντονισμού δέχεται αμφισβητήσεις. Επιπλέον η γεωλογία και η 

ανάλυση των επιχώσεων στο σπήλαιο είναι ιδιαίτερα περίπλοκα. Ορισμένοι ερευνητές 

αμφισβητούν ακόμη και ότι τα οδοντικά κατάλοιπα ανήκουν σε ανθρωπίδη. Ακόμη όμως κι 

αν η μορφολογία των απολιθωμάτων είναι ενδεικτική ενός ανθρωπίδη που η ακριβής του 

κατάταξη δεν είναι ξεκάθαρη, η παρουσία λίθινων εργαλείων σε συνάφεια με τα 
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απολιθώματα είναι ενδεικτική τουλάχιστον της παρουσίας ανθρωπιδών (Zhu et al. 2003). 

 

ΝΑ ΑΣΙΑ       

             

19) Ινδονησία: Σε αντίθεση με τα μεμονωμένα ευρήματα της Κίνας η ΝΑ Ασία παρέχει 

πληθώρα απολιθωμάτων ανθρωπιδών /Homo  erectus διαμορφώνοντας ένα συνεχιζόμενο 

αρχείο για το Πρώιμο και Μέσο Πλειστόκαινο. Τα αρχαιότερα κρανία της Ινδονησίας 

(Sangiran Pucangan Formation) είναι λιγοστά και έχουν υποστεί σημαντικές postmortem 

παραμορφώσεις. Όμως το καλύτερα διατηρημένο δείγμα Sangiran 4 παρουσιάζει 

μορφολογικά χαρακτηριστικά τυπικά του ασιατικού Homo erectus (Antón and Swisher, 

2004). Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα δείγματα από την περιοχή που χρονολογούνται μεταξύ 

0,9-1,5 Mya. Παρόλο όμως που υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που φαίνεται πως 

ενοποιούν τους πληθυσμούς της Δ. Ασίας και της Ινδονησίας, υπάρχουν εξίσου κι άλλα 

στοιχεία ενδεικτικά ενδημισμού και/ή διαφορετικών “μητροπολιτικών” 

πληθυσμών/πληθυσμών προέλευσης (Antón and Swisher, 2004). Οι ανθρωπίδες αρχικά 

εμφανίστηκαν γύρω στα 1,8 Mya στο Perning (Modjokerto) Ιάβα και λίγο αργότερα περίπου 

στα 1,66 Mya στην περιοχή Sangiran Dome. Οι χρονολογήσεις προέκυψαν από την 

διεξαγωγή επαναχρονολογήσεων με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων: Ar -Ar,  

παλαιομαγνητισμός, φθόριο, στα στρώματα ηφαιστειακής τέφρας μεταξύ των οποίων 

βρέθηκαν τα απολιθώματα στον σχηματισμό Sangiran Dome (Antón and Swisher 2004). Από 

τα λιγοστά ευρήματα λιθοτεχνίας (κυρίως πυρηνικά εργαλεία, αποκρούσματα και λιγοστά 

επεξεργασμένα αποκρούσματα/εργαλεία αποκρουσμάτων) θεωρείται πιθανόν ότι οι πρώτοι 

ανθρωπίδες που έφτασαν στην Ινδονησία έφεραν μαζί τους την ολδόβια εργαλειοτεχνία 

(Antón and Swisher 2004� Bar-Yosef and Befler-Cohen, 2001). Πρέπει να σημειωθεί ότι τα 

εργαλεία δεν βρέθηκαν σε συσχετισμό με τα απολιθώματα Ηomo και η σύνδεση αυτή δεν 

μπορεί μέχρι στιγμής να επιβεβαιωθεί (Antón and Swisher 2004). 

20) Νήσος Flores [μεταξύ Sulawesi, Java και Timor (Wallacea) Indonesia]: ενδείξεις για πρώιμη 

εγκατάσταση πληθυσμού περί τα 900- 800 Kya ( χρονολόγηση  με τροχιές σχάσης) 

συμπαγούς στρώματος ηφαιστειακής λάβας που υπερκάλυψε και περιέβαλλε το 

αρχαιολογικό στρώμα) (Morwood et al.,1998). Από την ανασκαφική έρευνα που ακολούθησε 

στο σπήλαιο Λιανγκ Μπούα μαζί με λίθινα εργαλεία και κατάλοιπα ενός εξαφανισμένου 

είδους πυγμαίου ελέφαντα (Στεγόδοντας) ήρθαν στο φώς ο σκελετός μαζί με το 

καλοδιατηρημένο κρανίο ενός «ανθρώπου» με ανάστημα μόλις 1μ. και χωρητικότητα 

εγκεφάλου 380 εκ. ³ , όσο περίπου ενός χιμπατζή (Stringer and Andrews, 2006).Τα σκελετικά 
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κατάλοιπα δεν ήταν σε στρωματογραφική συνάφεια με τα λίθινα εργαλεία. Οι νεότερες 

σχετικές μελέτες καταδεικνύουν ότι το άτομο της Flores ( LB1) δεν  φέρει κάποια παθολογία, 

όπως είχε προταθεί παλαιότερα, αλλά είναι αντιπροσωπευτικό ενός μακροχρόνιου 

πληθυσμού που ήταν παρόν στην περιοχή κατά τη μετάβαση 95–74 Kya έως τα 12 Kya 

(Morwood et al., 2005� Niven 2006 ). Παρόλο που ο «άνθρωπος της Φλόρες» είχε 

αδιαμφισβήτητα υιοθετήσει την όρθια βάδιση κατά τον θεμελιώδη ανθρώπινο τρόπο 

παρουσιάζει χαρακτηριστικά (μέγεθος και σχήμα πυέλου, χωρητικότητα εγκεφάλου), που 

παραπέμπουν σε αυστραλοπιθήκους που έζησαν στην Αφρική 2 Μyα και πιθανότατα 

μετανάστευσαν πριν την εξάπλωση του Hοmo erectus (Stringer and Andrews, 2006). Ωστόσο 

λεπτομέρειες του κρανίου, το σχήμα του προσώπου, στοιχεία σχετικά με την κατασκευή των 

εργαλείων και το κυνήγι ενισχύουν την άποψη ότι το πλάσμα αυτό ήταν κατά βάση 

ανθρώπινο. Ταξονομικά τα νέα σκελετικά ευρήματα αποδεικνύουν ότι ο συγκεκριμένος 

πληθυσμός δεν μπορεί να ενταχθεί ούτε στο είδος Homo erectus ούτε στο είδος Homo 

sapiens (βλ. αναλυτικά Niven 2006) . Μολονότι το μέγεθος των δοντιών και η μορφολογία 

του προσώπου επιτρέπει την αναγωγή στο γένος Homo, η γενεαλογία του Homo floresiensis 

παραμένει ασαφής (Morwood et al. 2005). Οι επιστήμονες θεωρούν πως πρόκειται για 

απογόνους ανθρωπιδών που εμφανίστηκαν παλαιότερα στο νησί πιθανότατα 

χρησιμοποιώντας κάποια μορφή πλεούμενου και ένας πολύ μικρόσωμος πληθυσμός του 

εξελίχθηκε κάτω από πλήρη απομόνωση –φαινόμενο που παρατηρείται και σε άλλα 

θηλαστικά γνωστό ως νησιωτικός νανισμός- και που μπορεί να συνέβη και κατά την 

διαδρομή προς τη Flores, μέσω των πλησιέστερων προς την Ιάβα νησιών Λομπόκ και 

Σουμπούα.  Οι ανθρωπίδες αυτοί χρειάστηκε να διασχίσουν με πλωτό μέσο απόσταση 

περίπου 19 χλμ. δηλ. το διπλάσιο σχεδόν της απόστασης των στενών του Γιβραλτάρ σε 

περιόδους υψηλής θαλάσσιας στάθμης (Straus, 2001). Οι εναλλακτικές θεωρίες να 

διεκπεραιώθηκαν ως εκεί από χερσαία γέφυρά ή τυχαία με φυσικές σχεδίες από βλάστηση 

φαίνονται ακόμη πιο απίθανες. Υπάρχουν λίθινα εργαλεία μικρά και εκλεπτυσμένα, ίχνη 

φωτιάς και ενδείξεις ότι κατανάλωναν νεαρούς στεγόδοντες. Μόνο η συνέχιση των 

ανασκαφών θα μπορέσει να δείξει αν οι ενδείξεις αυτές οφείλονται στην δραστηριότητα του 

ανθρώπου της Φλόρες ή σε πρώιμους ανθρώπους που χρησιμοποίησαν τις ίδιες σπηλιές 

τουλάχιστον μετά τα 60 Kya και άρα είναι υπεύθυνοι για μερικά τουλάχιστον από τα 

ευρήματα. Τι συνέβη στον άνθρωπο της Φλόρες; οι κλιματικές αλλαγές στα τέλη του 

Πλειστόκαινου επηρέασαν τα ενδιαιτήματά του, εξοντώθηκε άμεσα ή έμμεσα (εξάντληση 

των πηγών του) από τον σύγχρονο ανατομικά άνθρωπο; η εξαφανίστηκε κατά την μεγάλη 

ηφαιστειακή έκρηξη πριν 12 Kya;ή το είδος αυτό ή άλλα σαν αυτό σχημάτισαν τον θρύλο 
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περί αγρίων που ζουν στα δάση της Ν. Ασίας; (Stringer and Andrews, 2006).  

 

ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ  
 

21) Ain-Hanech (Αλγερία). Η θέση αυτή στη βόρεια Αλγερία  ανακαλύφθηκε στα 1947 από τον 

Camille Arambourg ο οποίος και διέκρινε ομοιότητες του συνόλου λιθοτεχνίας που βρέθηκε 

εκεί με τη λιθοτεχνία από το Στρώμα Ι/κατώτερο Στρώμα ΙΙ της θέσης Olduvai. To 

ενδιαφέρον για τη θέση Ain -Haneh ήρθε ξανά στο προσκήνιο με την επανέναρξη της 

ανασκαφικής έρευνας το 1998 από τον Sahouni και τους συνεργάτες του οι οποίοι μάλιστα 

εντόπισαν γειτονικά κι άλλη μια ολδόβια θέση την El-Kebra. . Σύμφωνα με τα νεότερα 

στοιχεία στη θέση Ain-Haneh  δύο στρωματογραφημένες ακολουθίες λιθοτεχνίας, που 

παλαιότερα είχαν θεωρηθεί ως ένα σύνολο, ήρθαν στο φώς: ένα σύνολο ολδόβιας 

λιθοτεχνίας (εικ. 30)  κι ένα σύνολο πρώιμης αχελαίας λιθοτεχνίας. Οι νεότερες έρευνες 

πρόσφερα πολλά σημαντικά στοιχεία για την στρωματογραφική συνάφεια του αχελαίου 

συνόλου. Συνολικά από τη θέση προέκυψαν 2156  λίθινα τέχνεργα. Μεταξύ των οποίων 

κάποια σώζουν ίχνη από την κατανάλωση κρέατος (αποτελέσματα ανάλυσης μικροϊχνών 

/microwear analysis). Προβληματική παραμένει η χρονολόγηση. Το  σύνολο ολδόβιας 

λιθοτεχνίας βάσει μετρήσεων του παλαιομαγνητισμού (τοποθετήθηκε στο Olduvai subchron) 

και συσχετισμών των καταλοίπων της πανίδας, χρονολογήθηκε από τους Sahouni et al. 

(2002) μεταξύ 1,95-1,78 Mya, . Οι Raynal et al. (2001) και οι Geraads et al. (2004) 

υποστηρίζουν μια υστερότερη χρονολόγηση περί τα 1,2 Mya.. Οι αχελαίες λιθοτεχνίες 

προέκυψαν από επιφανειακή έρευνα κατά την επανέναρξη της ανασκαφικής έρευνας και γι 

αυτό δεν έχουν ακόμη χρονολογηθεί.  Εξαιρετικού ενδιαφέροντος είναι οι ομοιότητες που 

παρατηρήθηκαν στα είδη των μεγάλων θηλαστικών από την Ain-Hanech και την Ubeidiya, 

ίσως ενδεικτικό μιας πρωιμότερης χρονολόγησης (Bar-Yosef and Befler-Cohen, 2001). 

22) Thomas Quarry-I /Casablanca sequence (Μαρόκο). Στη θέση Thomas Quarry-I(TQ-I), στο 

επίπεδο L (level L, Formation 1, Oulad-Hamida Group) αποκαλύφθηκε το αρχαιότερο 

σύνολο λιθοτεχνίας της ακολουθίας της Κασαμπλάνκα (Casablanca sequence) (Raynal et al., 

2001). Η λιθοτεχνία περιλαμβάνει αχελαία εργαλεία από χαλαζίτη και πυριτόλιθο, τα οποία 

αποκαλύφθηκαν σε περιβάλλον καρστικών σπηλαίων στα οποία έζησαν και έδρασαν 

ανθρωπίδες και θηλαστικά. Ο Σχηματισμός 1 χρονολογείται μεταξύ 1.4-0.8 Mya καθώς 

θεωρείται αρχαιότερος του MIS 21(865-790 Kya), ενώ το επίπεδο L όπου και εντοπίστηκαν 

τα τέχνεργα εντάσσεται χρονολογικά μεταξύ 1.0 and 0.7 Mya (Raynal et al., 2001·2002.  

Δεδομένα από τον παλαιομαγνητισμό και τη βιοστρωματογραφία προτείνουν μια 
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χρονολόγηση περί τα 1 Mya ( Raynal et al., 2001·2002). Στα επίπεδα του ύστερου Πρώιμου 

Πλειστόκαινου της θέσης Thomas Quarry-I (unit L) αποκαλύφθηκε το αρχαιότερο δείγμα 

Κατώτερης Αχελαίας λιθοτεχνίας, ενώ τα πρώτα ανθρωπιδικά κατάλοιπα από την βόρεια 

Αφρική προήλθαν απο την ίδια θέση αλλά από  επίπεδα του Μέσου Πλειστόκαινου και σε 

συνάφεια με εργαλεία της μέσης Αχελαίας λιθοτεχνίας. Σε αντίθεση με τα σύνολα ολδόβιας 

λιθοτεχνίας από τις θέσεις της Αλγερίας, τα δεδομένα από το Μαρόκο υποστηρίζουν την 

άποψη ότι η αρχική “κατάληψη” των εδαφών της βόρειας Αφρικής πραγματοποιήθηκε από 

πληθυσμούς με αχελαία λιθοτεχνία. (Tourloukis, 2010) 

 

ΕΥΡΩΠΗ 

 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 

 

23) Pirro Nord (Apulia / Νότια Ιταλία) (Arzarello and Peretto, 2010· Arzarello et al., 2007). 

Στη θέση Pirro Nord κοντά στο χωριό Apricena της Απουλίας  βρέθηκαν λίθινα εργαλεία 

μαζί μ’ένα πλούσιο σύνολο καταλοίπων πανίδας σπονδυλωτών στις επιχώσεις ενός 

καρστικού σχηματισμού της χερσονήσου Gargano. Τα λίθινα θεωρήθηκαν από του 

ανασκαφείς αντιπροσωπευτικά μιας τεχνολογικής συμπεριφοράς που οδήγησε στην 

κατασκευή εργαλείων αποκρουσμάτων στην χρονολογική μετάβαση μεταξύ 1,3-1,7 Mya. Η 

χρονολόγηση προέκυψε με την μέθοδο του παλαιομαγνητισμού: οι ιζηματογενείς προσχώσεις 

(ποτάμιες), όπου και τα απολιθώματα πανίδας, εμφάνισαν αρνητικό μαγνητισμό και 

συνδέονται με το Matuyama post-Olduvai Chron δίνοντας μια ηλικία όχι πολύ νεότερη των 

1,7 Mya. Πρόκειται για τρείς πυρήνες και έξι εργαλεία αποκρουσμάτων (εικ.31) τα οποία 

βρέθηκαν σε συνάφεια με απολιθώματα σπονδυλωτών του Πρώιμου Πλειστόκαινου. Eως 

2010 βρέθηκαν 235 λίθινα (Arzarello and Peretto, 2010). Βρέθηκαν κατάλοιπα μικροπανίδας 

(πχ. Allophaiomys ruffoi, Episoriculus gibberodon) αλλά και μεγάλων θηλαστικών (πχ Bison 

degiulii, Aquus altidens) ανάμεσα στα οποία διακρίνονται και αφρικανικά είδη όπως ο 

μπαμπουίνος Theropithecus και η σαρκοβόρα γάτα Megantereon whitei, είδη ενδεικτικά 

ανοικτών εκτάσεων με ξηρό κατά βάση κλίμα. Το σύνολο αυτό διαμορφώνει την τελευταία 

(Villafranchian) χρονολογική μονάδα (Pirro Nord Faunal Unit) στην βιοχρονολόγηση των 

θηλαστικών της Δυτικής Ευρώπης. Το σύνολο λίθινων εργαλείων από τη θέση  Pirro Nord 

αντιπροσωπεύει την αρχαιότερη παρουσία του γένους Homo στην Ευρώπη ανάμεσα στα 1,3-

1,7 Mya. Γεγονός που ενισχύει την υπόθεση ότι το γένος των Homo με ολδόβια τεχνολογία 

έφτασε στην Ευρώπη πιθανότατα μέσω της Δυτικής Ασίας/Λωρίδας Λιβάνου κατά το μέσο 
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Πρώιμο Πλειστόκαινο (~1,8 Μya). Τα ευρήματα από τη θέση  Pirro Nord αλλάζουν τα 

χρονολογικά δεδομένα για την πρώτη άφιξη των Homo στην Ευρώπη και ανοίγουν νέες 

προοπτικές στην συζήτηση σχετικά με τις μετακινήσεις πληθυσμών κατά το Πρώιμο 

Πλειστόκαινο. Το δείγμα λίθινων εργαλείων από την συγκεκριμένη θέση είναι τόσο μικρό, 

που δεν θα επέτρεπε μια ολοκληρωμένη τεχνο-οικονομική ανάλυση. Επιπλέον τόσο τα λίθινα 

όσο και η πανίδα δεν βρέθηκαν στην αρχική τους θέση καθώς μεταφέρθηκαν με τη δράση 

του νερού εντός του καρστικού σχηματισμού όπου ανακαλύφθηκαν.  Αποτελεί ωστόσο μια 

σαφή ένδειξη για παραγωγή λίθινων εργαλείων στην Ευρώπη κατά τα μέσα του Πρώιμου 

Πλειστόκαινου. Κατασκευάστηκαν από ντόπια πρώτη ύλη. Η πολυπλοκότητα στη 

δευτερογενή επεξεργασία ιδιαίτερα εμφανής στους πυρήνες και στα ίχνη επί των φολίδων, η 

τεχνολογική ομοιογένεια, και το γεωλογικό περιβάλλον (context) αποκλείουν τα ίχνη επί των 

λίθινων να οφείλονται στη δράση γεωλογικών παραγόντων που συνδέονται με την 

ταφονομία, πρόκειται δηλ. σαφώς για ίχνη κατεργασίας. Κατασκευάστηκαν με την τεχνική 

της άμεσης κρούσης. Πρόκειται για σύντομες εγχειρηματικές αλυσίδες. Φαίνεται ότι αρχικά 

οι φολίδες αποσπώνται από τον πυρήνα με την χρήση σταθερού κρουστήρα (αμόνι) και στη 

συνέχεια κάποιες φολίδες δουλεύονται ξανά με τη χρήση σκληρού λίθινου κινητού 

κρουστήρα, γεγονός ίσως ενδεικτικό και μιας διαφοροποίησης στην χρήση των εργαλείων. 

Παρά το μικρό δείγμα είναι ευδιάκριτες οι τεχνολογικές ομοιότητες με τα λίθινα από το 

Dmanisi της Γεωργίας αλλά και με τα νεότερα σύνολα από τις ισπανικές θέσεις  Barranco 

Leon-5, Fuente Nueva-3 (Andalusia), Atapuerca/Trinchera Elefante (Leon) (Arzarello et al., 

2007).  Οι  Muttoni et al (2010:82-3) αμφισβητούν τη χρονολόγηση των Arzarello, et al 

(2007) υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία από άμεσες παλαιομαγνητικές ηλικίες. 

Λαμβάνοντας υπόψη παλαιομαγνητικές έρευνες από ευρύτερες περιοχές της 

κεντρικής/βόρειας Ιταλίας υποστηρίζουν μια πολύ πρωιμότερη χρονολόγηση για τα λίθινα 

τέχνεργα του Pirro Nord γύρω στο 1 Mya, θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη ακολουθία 

τοποθετείται μες στο Jaramillo chron κι όχι κάτω απο αυτό δηλ. στα 1,3 Mya, όπως 

πρότειναν οι Arzarello, et al 2007 βασισμένοι σε μη διαβαθμισμένες χρονολογήσεις 

θηλαστικών από τη βιβλιογραφία (Muttoni et al, 2010) 

24) Monte Poggiolo (Cà Belvedere): ευρήματα λιθοτεχνίας ολδόβιας παράδοσης (Mode 1) (εικ. 

32) . Χρονολογήθηκαν περί τα 1 mya με τη μέθοδο του ηλεκτρικού μαγνητικού συντονισμού 

(electron spin resonance-ESR) και του παλαιομαγνητισμού. Τα λίθινα τέχνεργα βρέθηκαν σε 

επιχώσεις άμμου και βοτσάλων . Φαίνεται πως ο προϊστορικός πληθυσμός έζησε στο στόμιο 

του ποταμού, εκμεταλλευόμενος τις ντόπιες πρώτες ύλες κατά τη διάρκεια κάποιας ψυχρής 

περιόδου. Σε άμεσο συσχετισμό με τα λίθινα εργαλεία δεν βρέθηκαν κατάλοιπα πανίδας. 
49 



Βρέθηκαν όμως σε κοντινή απόσταση μερικά απολιθώματα σπονδυλωτών (Mammuthus aff. 

meridionalis, Dicerorhinus sp., Bison cfr, Schoetensacki and Hippopotamus sp.) (Arzarello 

and Peretto, 2010· Muttoni et al, 2010) 

25) Ceprano: Το 1994 αποκαλύφθηκε αποσπασματικά σωζόμενο κρανίο, ενήλικου ατόμου, στη 

νότια Ιταλία κοντά στη θέση Ceprano (νότια περιοχή Latio). Χρονολογήθηκε με μια σειρά 

απόλυτων χρονολογήσεων και βάσει τοπικών συσχετισμών μεταξύ 800-900 Κya. Επιπλέον 

προτάθηκε η σύνδεσή του με λίθινα εργαλεία Mode 1 που βρέθηκαν σε άλλες θέσεις στην 

ίδια περιοχή (νότια περιοχή Latio) (Manzi et al., 2001) . Το κρανίο αντιμετωπίστηκε ως 

αντιπροσωπευτικό των αρχαιότερων ανθρωπιδών της Ευρώπης (μαζί με τα ευρήματα από 

την Atapuerca) και  θεωρήθηκε από τον Manzi (2004), πως μπορεί να σχετιστεί με το 

επεισόδιο Brunhes – Matuyama (0,78 Mya), χωρίς να υπάρχει άμεση απόδειξη απο 

παλαιομαγνητική έρευνα για την υποστήριξη αυτής της υπόθεσης. Ωστόσο νέες 

παλαιομαγνητικές έρευνες και αποτελέσματα μετρήσεων με τη μέθοδο K – Ar υποδεικνύουν 

μια χρονολόγηση περί τα 450 Kya. (μεταξύ 430 - 385 Kya)( κανονική πολικότητα επεισόδιο 

Brunhes ) που συμπίπτει με το Μέσο Πλειστόκαινο (Muttoni et al., 2010). Η περίεργη 

μορφολογία του κρανίου, που δεν βρίσκει άλλο παράλληλο στην Ευρώπη ή αλλού στην 

ταξονομική του θέση, παραμένει αμφιλεγόμενη. Έχει θεωρηθεί ως όψιμος εκπρόσωπος  

Homo erectus, ή ως ενήλικο άτομο Homo antecessor, ή ακόμη κι ως αντιπροσωπευτικό 

δείγμα ενός νέου είδους του Homo cepranensis. Μια σειρά μελετών έχει υπογραμμίσει τις 

φενετικές συγγένειες με απολιθώματα του Μέσου Πλειστόκαινου από την Αφρική (πχ. 

Kabwe 1) και την Ευρώπη (πχ. Πετράλωνα), αναγνωρίζοντας στο άτομο του Ceprano  τον 

πιθανό εκπρόσωπο ενός προγονικού τύπου/εκλιπόντος προγόνου του Homo heidelbergensis, 

από τον οποίο πιθανότατα προέκυψαν δύο εξελικτικές γραμμές κατά το Μέσο Πλειστόκαινο: 

οι Νεάντερνταλ στην Ευρώπη και οι  Homo sapiens στην Αφρική. (Mounier et al., 2011). 

Πρόσφατα οι Mounier et al. (2011) διεξήγαγαν έρευνα σχετικά με την ταξονομική 

τοποθέτηση του δείγματος μέσα από συγκρίσεις με δείγματα κρανίων ανθρωπιδών του 

Πρώιμου Πλειστόκαινου  (Homo ergaster και/ή Homo erectus), του Μέσου Πλειστόκαινου 

(Homo heidelbergensis, Ηomo Neanderthalensis και Homo sapiens). Συγκρίθηκε με 42 

απολιθώματα από την Αφρική που χρονολογούνται μεταξύ 1.8 Mya και 12 Kya και με 68 

δείγματα ανατομικά σύγχρονων ανθρώπων από το Ολόκαινο. Μια τόσο εκτεταμένη 

σύγκριση δεν είχε προηγούμενο ιδιαίτερα με δείγματα Homo neanderthalensis και Homo 

sapiens. Οι ερευνητές θεωρούν πως το δείγμα του Ceprano μπορεί να αποδοθεί στον Homo 

heidelbergensis, που συνδυάζει χαρακτηριστικά που παρατηρούνται στους ανθρωπίδες του 

Μέσου Πλειστόκαινου που αποδίδονται στο συγκεκριμένο ευρέως διαδεδομένο γεωγραφικά 
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είδος και πλαισιομορφικά χαρακτηριστικά  πρωιμότερων ή πιο αρχαϊκών ανθρωπιδών 

(Mounier et al., 2011). 

26) Isernia La Pineta. Στη θέση βρέθηκε σύνολο εργαλείων Mode 1.To στρώμα συμπαγούς 

ηφαιστειακής πέτρας που επέκειτο του στρώματος των ευρημάτων χρονολογήθηκε με τη 

μέθοδο K – Ar στα 0,74±0,04 Μya (Muttoni et al, 2010). Εντοπίστηκαν 4 διαδοχικά επίπεδα 

δραστηριότητας (Agguire, 2006). Τα αποτελέσματα από την παλαιομαγνητική έρευνα ήρθαν 

σε διαφωνία με την παραπάνω χρονολόγηση, καθώς έδειξαν πως η επίχωση εμπίπτει στο 

Matuyama chron (>0,78 Mya). Πρόσφατες χρονολογήσεις του αμέσως υπερκείμενου των 

ευρημάτων στρώματος συμπαγούς ηφαιστειακής πέτρας, με τη μέθοδο Ar – Ar έδωσαν μια 

χρονολόγηση μεταξύ 0,610±0,01 Mya και 0,606±0,072 Mya συμφωνώντας με την 

χρονολόγηση K – Ar. Η θέση επομένως φαίνεται πως εντάσσεται στο επεισόδιο Brunhes με 

κανονική πολικότητα και χρονολογικά τοποθετείται περί τα 0,6 Mya. Τα αποτελέσματα των 

παλαιομαγνητικών ερευνών θεωρούνται ελλιπή και τελούν υπό αμφισβήτηση (Muttoni et al., 

2010). 

27) Notarchirico. Οι ιζηματογενείς αλληλουχίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον εννέα 

αρχαιολογικά επίπεδα. Σε αυτά βρέθηκαν λίθινα εργαλεία Mode 1, και διαδοχή από λίθινα 

εργαλεία Mode 2, και ένα ανθρώπινο μηριαίο οστό. Οι ηλικίες από τη θερμοφωταύγεια (σε 

φλέβες χαλαζία εντός των επιχώσεων με τα ευρήματα) είναι ανακόλουθες, καθώς η 

αρχαιότερη ηλικία στρωματογραφικά βρίσκεται πάνω από την νεότερη. Ωστόσο κάποιες από 

αυτές τις χρονολογήσεις είναι αξιόπιστες, σημειώνεται η χρονολόγηση 0,640±0,07 Mya που 

συμπίπτει με τα αποτελέσματα 0,654±0,011Mya από τη χρονολόγηση με τη μέθοδο  Ar – Ar 

στρώματος τέφρας από τον παρακείμενο ηφαιστειακό σχηματισμό Vulture, που είναι παρόν 

και στις αρχαιολογικά στρώματα της θέσης. Η εικόνα γίνεται πολυπλοκότερη από τα 

αποτελέσματα της χρονολόγησης του μηριαίου με σειρές Ουρανίου (uranium series 

disequilibrium method) στα 0,359 (+0,154, -0,097) Mya. Μολονότι η ακριβής χρονολόγηση 

των αρχαιολογικών στρωμάτων της θέσης παραμένει ασαφής, με τα διαθέσιμα δεδομένα 

μπορεί να τοποθετηθεί μες στα όρια του επεισοδίου Brunhes με κανονική πολικότητα 

(normal polarity chron) με ευρεία χρονολόγηση μεταξύ 0,36 και 0,65 Mya, μολονότι δεν 

υπάρχουν παλαιομαγνητικά δεδομένα προς επαλήθευση αυτής της χρονολόγησης (Muttoni et 

al., 2010)        

 

ΓΑΛΛΙΑ  

 

28) Lézignan-le-Cèbe, (Ν. Γαλλία): Ένα νέο σύνολο πανίδας σπονδυλωτών σε συσχετισμό με 
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λίθινα εργαλεία του Πρώιμου Πλειστόκαινου από την πεδιάδα  Hérault (Νότια Γαλλία) 

χρονολογήθηκε περί τα ~1,57  Mya. Η θέση Lézignan-le-Cèbe, στην πεδιάδα Hérault Valley 

(Languedoc, νότια Γαλλία) περιλαμβάνει δύο σημεία (loci) με ευρήματα σε απόσταση 50 μ. 

μεταξύ τους, που επικαλύφθηκαν από στρώμα βασάλτη το οποίο χρονολογήθηκε στα ~1,57  

Mya, με τη μέθοδο Ar-Ar . Και στα δύο σημεία βρέθηκαν κατάλοιπα πανίδας, μόνο όμως στο 

σημείο 2 (locus 2) βρέθηκαν και λίθινα τέχνεργα σε συσχετισμό με την πανίδα. Σε μια 

προκαταρκτική εξέταση αναγνωρίστηκαν 20 είδη σπονδυλωτών και εντοπίστηκαν 30 λίθινα 

εργαλεία στον τύπο  των “εργαλείων κροκάλων” (pebble tools) ή του “πολιτισμού των 

κροκάλων”(pebble culture). Στη δυτική Ευρώπη οι παλαιοντολογικές θέσεις που 

χρονολογούνται μεταξύ 2 – 1 Mya και διατηρούν κατάλοιπα πανίδας σε συσχετισμό με 

λίθινα εργαλεία είναι σπάνιες: Chilhac 3 (1.9 Mya,) και Nolhac-Briard (1.5 Mya) στην 

περιοχή Haute-Loire (κεντρική Γαλλία)· Pirro Nord (μεταξύ 1.7 and 1.3 Mya) στη νότια 

Ιταλία· Barranco Leon-5 (1.4 Mya)· Fuente Nueva-3 και (1.25 Mya), Orce Basin 

(Andalousia), και la Sima del Elefante (1.2 Mya) στη βόρεια Ισπανία, στις οποίες έχουν 

επίσης αποκαλυφθεί και κατάλοιπα ανθρωπιδών. Το σύνολο της πανίδας παρουσιάζει 

βιοχρονολογικά ομοιογένεια και μπορεί να συσχετιστεί με την ακολουθία του ύστερου 

Πρώιμου Πλειστόκαινου (MNQ18-MNQ19) γνωστή στην κεντρική Γαλλία. Το σύνολο των 

εργαλείων (εικ.33) περιλαμβάνει 20 τέχνεργα από κροκάλες χαλαζία και πυριτόλιθο καθώς 

και από μεγάλες φολίδες βασάλτη (Crochet et al, 2009 ). Κατασκευάστηκαν αποκλειστικά με 

άμεση κρούση και με χρήση σκληρού λίθινου κρουστήρα. Μονόπλευρες τροποποιήσεις 

παρατηρούνται στην περιφέρεια ορισμένων φολίδων. Οι κροκάλες διαμορφώνονται σε 

λιάνιστρα (chopping-tools) και οι κόψεις/ακμές τους συχνά φέρουν ίχνη 

επαναλαμβανόμενων κρούσεων. Το σύνολο λίθινων εργαλείων παρουσιάζει τα ίδια 

τεχνολογικά χαρακτηριστικά πρωτογενούς επεξεργασίας με αυτά από άλλες ευρωπαϊκές 

θέσεις του Πρώιμου Πλειστόκαινου. Σε αρκετά κατάλοιπα πανίδας από το σημείο 1 

διακρίνονται σημάδια από σαρκοβόρα πάνω σε οστά θηλαστικών . Κάποια οστά από το ίδιο 

σημείο φαίνεται πως έσπασαν σκόπιμα, γεγονός που πιθανότατα συνδέεται με την παρουσία 

των λίθινων εργαλείων στον τύπο του απλού και διπλού λιάνιστρου (choppers και chopping-

tools) που εντοπίστηκαν στο σημείο 2. Ωστόσο η ταφονομική ανάλυση των οστών 

συνεχίζεται / δεν έχει ολοκληρωθεί. Η μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη όμως τα πολλά 

υποσχόμενα δεδομένα ως τώρα ανοίγουν νέες προοπτικές για τη βελτίωση της κατανόησης 

των οικοσυστημάτων και πιθανότατα της πρώιμης παρουσίας ανθρωπιδών κατά το πρώιμο 

Πλειστόκαινο στη νότια Ευρώπη (Crochet et al., 2009). 

29) Le Vallonet σπήλαιο (Alpes-Maritimes /Ν. Γαλλία). Η θέση ήταν γνωστή ήδη από τη 
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δεκαετία του 1960. Βρέθηκε πληθώρα λίθινων εργαλείων Mode 1 σε συσχετισμό με 

κατάλοιπα πανίδας, που χρονολόγησαν το σύνολο στα 0,98-0,91 Mya (βάσει των 

συσχετισμών της Επιβιλλαφράγγιας πανίδας). Οι επιχώσεις του σπηλαίου βρίσκονται μεταξύ 

ενός ανώτερου κι ενός κατώτερου σταλαγμιτικού στρώματος.  Αναλύσεις ESR  στη βάση του 

ανώτερου σταλαγμιτικού στρώματος έδωσαν ηλικία 0,91±0,06 Mya  πριν και στην κορυφή 

του κατώτερου σταλαγμιτικού στρώματος 1,37±0,12 Mya. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν 

υπάρχουν επαρκή στοιχεία από μαγνητοστρωματογραφικές έρευνες ή ακόμη και από 

συμβατικές ραδιομετρικές αναλύσεις προς επαλήθευση των παραπάνω χρονολογήσεων 

(Muttoni et al., 2010). Ωστόσο μετρήσεις παλαιομαγνητισμού έδωσαν μια χρονολόγηση 

γύρω στα 1 Mya (Jaramillo polarity subzone)(Landeck, 2010:1236)   

30) Pont-de-Lavaud (B. Γαλλία). Βρέθηκε σύνολο λίθινων εργαλείων Mode 1 σε αλλουβιακές 

επιχώσεις, 90μ. πάνω από το σύγχρονο επίπεδο της κοιλάδας του ποταμού Creuse. Από τις 

αναλύσεις ESR (σε δείγματα χαλαζία από την επίχωση με τα ευρήματα) έδωσε ηλικία 

1,07±0,09 Mya  (παρόμοια με τη θέση Cà Belvedere) τοποθετώντας τα λίθινα εργαλεία πριν 

το όριο Brunhes-Matuyama  δηλ. μεταξύ 0,98 – 1,16 Mya  Ωστόσο προς το παρόν δεν 

υπάρχουν διαθέσιμες χρονολογήσεις από παλαιομαγνητικές ή ραδιομετρικές μετρήσεις για 

να επαληθεύσουν την παραπάνω χρονολόγηση (Muttoni et al., 2010).  

31) Soleilhac. Βρέθηκε σύνολο λίθινων εργαλείων Mode 1, σε λιμναία αλληλουχία. 

Πραγματοποιήθηκαν μαγνητοστρωματογραφική έρευνα η οποία σε συνδυασμό με τη 

συγκριτική μελέτη της πανίδας (συσχετισμός με τη θέση Isernia la Pineta) τοποθετούν το 

σύνολο μετά το όριο Brunhes-Matuyama  (≤0,781Mya ) (Muttoni et al., 2010).   

 

 ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

32) Gran Dolina (TD6), Atapuerca: Μεταξύ 1994 και 1996 κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής 

τομής, βρέθηκε ένα σύνολο περίπου 100 απολιθωμάτων, στη λεγόμενη Aurora Stratum, της 

στρωματογραφικής μονάδας TD6, στη θέση Gran Dolina στη Sierra de Atapuerca (Burgos- 

Νότια Ισπανία). Τα απολιθώματα ανθρωπιδών (ελάχιστος αριθμός 6 ατόμων) βρέθηκαν σε 

συσχετισμό με 268 λίθινα εργαλεία ολδόβιας τεχνοτροπίας (Mode 1) από πυριτόλιθο, 

χαλαζία, χαλαζίτη, ασβεστόλιθο. Βρέθηκε επίσης ένα πλούσιο σύνολο απολιθωμάτων μικρών 

και μεγάλων θηλαστικών.  Η συγκριτική μελέτη της πανίδας τοποθέτησε το σύνολο στο 

τέλος του πρώιμου Πλειστόκαινου. Ο παλαιομαγνητισμός έδωσε μια χρονολόγηση πριν τα 

780 Kya  (Matuyama reverse chron), που σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα από τον 

ηλεκτρικό μαγνητικό συντονισμό (ESR) και τις σειρές ουρανίου (U-series) έδωσαν ένα 
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χρονολογικό φάσμα μεταξύ 780-857 Kya. Το 1997 τα απολιθώματα αποδόθηκαν στον H. 

antecessor , ένα νέο ευρωπαϊκό ανθρωπιδικό είδος του Πρώιμου Πλειστόκαινου. Βάσει των 

κρανιακών και οδοντικών χαρακτηριστικών προτάθηκε ότι το νέο είδος θα μπορούσε ένα 

κοινός πρόγονος των σύγχρονων ανατομικά ανθρώπων (Homo sapiens) και των  

Νεάντερνταλ (Homo neanderthalensis). Το 2003 βρέθηκε μια εξαιρετικά καλά διατηρημένη 

κάτω γνάθος το δείγμα TD6-96 (εικ. 34) που ανήκει σε ενήλικο άτομο πιθανότατα θηλυκό 

(ως τότε τα κρανιακά και οδοντικά χαρακτηριστικά του είδους καθορίστηκαν από ανήλικα 

άτομα κατά βάση) (Carbonell et al, 2005). Η συγκεκριμένη γνάθος φέρει ενδείξεις 

κανιβαλισμού, επτά σαφή σημάδια κοπής, που έγιναν πιθανότατα για την απομάκρυνση της 

από το κρανίο. Το δείγμα TD6-96 βρέθηκε επίσης σε συσχετισμό με λίθινα εργαλεία με 

τεχνικά χαρακτηριστικά ολδόβιας λιθοτεχνίας (Mode 1). Το μέγεθος και το σχήμα της γνάθου 

ενισχύει την κατάταξη του δείγματος στο είδος Homo antecessor και συμφωνεί με την 

υπόθεση ότι η εξελικτική γραμμή οδήγησε στον  Homo sapiens. Όμως τα διαθέσιμα 

δεδομένα δεν μπορούν να υποστηρίξουν μια φυλογενετική σχέση μεταξύ των ανθρωπιδών 

TD6 και της ευρωπαϊκής εξελικτικής γραμμής που οδήγησε στους Νεάντερνταλ. Από την 

άλλη πλευρά συγκρίσεις μεταξύ των δειγμάτων TD6  και πλειστοκαινικών ανθρωπιδών από 

την Κίνα, όπως για παράδειγμα του δείγματος Nanjing 1, προτείνουν την υπόθεση της 

ευρασιατικής καταγωγής των ανθρωπιδών της Gran Dolina, μολονότι η σχέση μεταξύ  H. 

antecessor και άλλων ευρασιατικών πληθυσμών ή ειδών δεν μπορεί να καθοριστεί με τα 

παρόντα δεδομένα (Carbonell et al., 2005· Bermúdez de Castro et al., 2004). Πρόσφατες 

χρονολογήσεις με θερμοφωταύγεια (TL) συμφωνούν με τα δεδομένα από τη 

βιοστρωματογραφία και τον παλαιομαγνητισμό και προτείνουν ως πιθανή χρονολόγηση στα 

0,9 – 0,95 Mya για τα αρχαιότερα ανθρωπιδικά κατάλοιπα (Muttoni et al., 2010) 

33) Sima del Elephante (TE9), Atapuerca: βρίσκεται στη Sierra de Atapuerca στη Νότια 

Ισπανία, κοντά στις θέσεις Gran Dolina, Galería και Sima de los Huesos. Όλες οι παραπάνω 

θέσεις έχουν δώσει απολιθώματα ανθρωπιδών που ανήκουν στο είδος Homo antecessor 

(~800 Kya) στην Gran Dolina και Homo heidelbergensis στις θέσεις  Galería και Sima de los 

Huesos. Στο σπήλαιο Sima del Elephante η ιζηματογενής ακολουθία διαμορφώνεται από 16 

στρωματογραφικές ενότητες. Στο επίπεδο TE9 ανακαλύφθηκαν μια κάτω γνάθος που 

αποδόθηκε στο είδος Homo antecessor (εικ. 35) σε συνάφεια με 32 λίθινα εργαλεία ολδόβιας 

τεχνοτροπίας (χωρίς χειροπελέκεις και μπαλτάδες χαρακτηριστικά της Mode 2) και 

αρχαιοζωολογικά κατάλοιπα που φέρουν ίχνη τεμαχισμού (Carbonell et al., 2008). Τα 

εργαλεία δημιουργήθηκαν από ντόπια πρώτη ύλη (ακτίνα 2χλμ) και λαξεύτηκαν πιθανότητα 

εντός του σπηλαίου. Το επίπεδο TE9 χρονολογήθηκε στο Πρώιμο Πλειστόκαινο (μεταξύ 1,2-
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1,1 Mya), βάσει συνδυασμού χρονομετρικών μεθόδων παλαιομαγνητισμού, κοσμογονικών 

νουκλεϊδίων και βιοστρωματογραφίας. Η θέση έδωσε, μέχρι στιγμής το αρχαιότερο και 

πληρέστερα χρονολογημένο αρχείο της ανθρώπινης παρουσίας στην Ευρώπη (Carbonell et 

al., 2008) 

34) Guadix-Baza(GB) Basin (Ισπανία), περιοχή Orce: θέσεις Barranco Leon και Fuente Nueva 

3. Και οι δύο θέσεις βρίσκονται στα ΒΑ της κοιλάδας Guadix-Baza (GB) κοντά στη πόλη 

Orce κατά μήκος των παραποτάμιων στενών του ομώνυμου ποταμού (Oms et al., 2000). 

Στην περιοχή κυριαρχούν ασβεστόλιθοι, ανθρακικό άλας και λάσπη. Η συγκεκριμένη 

περιοχή αποτέθηκε σε αλμυρή λίμνη.  Στην Fuente Nueva 3 αποκαλύφθηκαν τρία διαδοχικά 

επίπεδα με ευρήματα πανίδας και λιθοτεχνίας συχνά σε συσχετισμό, ενώ οι παλαιολιθικές 

επιχώσεις στη Barranco Leon φτάνουν τα 35 εκ. και έδωσαν παρόμοια ευρήματα.  Ωστόσο ο 

στρωματογραφικός συσχετισμός των δύο θέσεων είναι δύσκολος εξαιτίας της δράσης 

φυσικών παραγόντων. Ενδέχεται η ακολουθία  Barranco Leon να βρίσκεται λίγο 

χαμηλότερα. Η λιθοτεχνία ακολουθεί την ολδόβια παράδοση (εικ. 36) (Oms et al., 2000) . 

Παρουσιάζει ομοιογένεια και είναι παρούσα ολόκληρη η εγχειρηματική αλυσίδα. Η 

εφαρμογή του παλαιομαγνητισμού έδωσε ηλικίες μεταξύ 0,78-1,77 Mya. Οι συσχετισμοί της 

πανίδας με άλλες θέσεις του πρώιμου Πλειστόκαινου στην Ευρώπη (πχ Le Vallonet) έδωσαν 

ένα χρονολογικό φάσμα μεταξύ 0,99-1,07Mya (Oms et al.,2000). 

35) Vallparadis (Barcelona). Η θέση εντοπίζεται σε περιοχή με αλληλουχία ποτάμιων και 

αλλουβιακών αποθέσεων στις όχθες του ομώνυμου ποταμού, που διασχίζει την πόλη 

Terrassa. Ήδη από το 1997 είχαν εντοπιστεί πλειστοκαινικές επιχώσεις. Από το 2005 έως το 

2007 με αφορμή την ανοικοδόμηση σιδηροδρομικού σταθμού ερευνήθηκε μια επίχωση 

πάχους 20μ. Σε αλλουβιακές αποθέσεις. Αρχαιολογικά και παλαιοντολογικά κατάλοιπα 

βρέθηκαν σε όλες τις στρωματογραφικές ενότητες όμως η ανασκαφή περιορίστηκε στην πιο 

πλούσια, την ενότητα 7. Βρέθηκαν πολυάριθμα λίθινα εργαλεία και ένα πλούσιο σύνολο 

πανίδας. Η ακολουθία χρονολογήθηκε με παλαιομαγνητικές αναλύσεις στα ~0,98 Mya (η 

κανονική μαγνητική ζώνη στη βάση του αρχαιολογικού στρώματος εμπίπτει στο Jaramillo 

subchron) και με ηλεκτρικό μαγνητικό συντονισμό-σειρές ουρανίου (ESR-US) μεταξύ 

0.83±0,07 Mya. Οι συγκρίσεις της πανίδας έδειξαν συσχετισμούς με θέσεις όπως Huescar 1 

(Guadix – Baza basin), Sima del Elefante, Gran Dolina (Atapuerca) και ότι χρονολογικά η 

Vallparadis προηγείται της Gran Dolina και  βρίσκεται πλησιέστερα προς τις  Huescar 1 και 

Sima del Elefante. Τα χαρακτηριστικά της λιθοτεχνίας μπορούν να συγκριθούν με αυτά που 

απαντούν και σε  θέσεις ολδόβιας παράδοσης με τεχνολογία Mode 1: χρήση ντόπιας πρώτης 

ύλης, ορθογωνικές μέθοδοι κατεργασίας του πυρήνα και χρήση διπολικής τεχνικής και 
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αμονιού, μικρό μέγεθος των εργαλείων, μικρή εγχειρηματική αλυσίδα χωρίς έντονες 

αποκρούσεις, πυρηνικά εργαλεία στον τύπο του λιανίστρου (chopper) και παρουσία 

οδοντωτών, οπέων ως μορφότυπους σε εργαλεία με δευτερογενή επεξεργασία (εικ.37) 

(Martinez et al., 2010). Σε ορισμένα οστά (5% του δείγματος) παρατηρήθηκαν ίχνη από τη 

χρήση λίθινων εργαλείων, ενδεικτικά κατακρεούργησης. Τα μισά από αυτά φέρουν και ίχνη 

δαγκώματος από σαρκοβόρα πράγμα που σημαίνει ότι υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ 

ανθρωπιδών και σαρκοβόρων για το ίδιο θήραμα. Από τις αναλύσεις της γύρης και τη μελέτη 

της πανίδας ανασυστάθηκε εύκρατο μεσογειακό κλίμα με εποχιακές βροχοπτώσεις και 

ανοιχτό παραποτάμιο περιβάλλον/οικοσύστημα (Martinez et al., 2010). Η ομάδα ανθρωπιδών 

της Vallparadis διαχειριζόταν ένα πλούσιο βιολογικό περιβάλλον και προσαρμόστηκε με 

τρόπο που δείχνει πως δεν ήταν καθόλου επιλεκτικοί ούτε ως προς τα θηράματα που 

κατανάλωναν ούτε ως προς τις πρώτες ύλες για τη λιθοτεχνία τους. Αυτή η στρατηγική 

προσαρμογής φανερώνει πως δεν θα χρειαζόταν εκλεπτυσμένη τεχνολογία για να 

διαχειριστούν τους φυσικούς πόρους. Επίσης οι ανθρωπίδες αυτοί δεν ήταν ούτε από 

τεχνολογικής ούτε από συμπεριφορικής άποψης περιορισμένοι σε συγκεκριμένους φυσικούς 

πόρους/οικοσυστήματα ή κλιματικές συνθήκες. Οι ερευνητές προτείνουν πως πρόκειται για 

ομάδα κυνηγών/πτωματοφάγων που θα εκμεταλλεύονταν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 

σάρκες που έβρισκαν στις όχθες του ποταμού. Πιθανότατα θα είχαν άμεση πρόσβαση στα 

θηράματα και  μαζί με τα μεγάλα σαρκοφάγα και θα κατείχαν πιθανότατα την πρώτη θέση 

στην διατροφική αλυσίδα (Martinez et al., 2010).                        

36) Guadix Baza Basin – Cúllar. Λίθινα εργαλεία Mode 1. Παλαιομαγνητικές αναλύσεις της 

στρωματογραφικής ενότητας με τα αρχαιολογικά ευρήματα τα τοποθετεί στο υστερότερο 

σημείο του επεισοδίου Brunhes, κοντά στο όριο Brunhes – Matuyama/ Πρώιμο μέσο 

Πλειστόκαινο (~0,78 Mya) (Muttoni et al., 2010) 

37) Guadix Baza Basin  - Solana de Zamborino και Estrecho del Quipar. Στην ενότητα 

Solana de Zamborino της κοιλάδας Guadix Baza Basin, με ποτάμιες – λιμναίες επιχώσεις 

εντοπίστηκαν λίθινα εργαλεία Mode 2 ακριβώς πάνω από το όριο ανάστροφης πολικότητας 

με ονομαστική ηλικία 0,77-0,75 Mya. Θεωρείται η αρχαιότερη, μέχρι στιγμής, παρουσία 

χειροπελέκεων/αμφιπρόσωπων εργαλείων Mode 2 στην Ευρώπη (Tourloukis, 2010). Στη 

θέση Estrecho del Quipar σε επιχώσεις βραχοσκεπής, βρέθηκε σύνολο λίθινων εργαλείων 

Mode 2 και δόντια ανθρωπιδών. Μαγνητοστρωματογραφικές αναλύσεις σε δύο ενότητες 

αποκάλυψαν την αποκλειστική παρουσία ανάστροφης πολικότητας που αποδίδεται στο 

επεισόδιο Matuyama. Βάσει της παρουσίας μικροπανίδας, η οποία εντοπίζεται και στη θέση 

Huescar 1 (Guadix Baza Basin) και η οποία μαγνητοστρωματογραφικά εμπίπτει στο όριο 
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Brunhes – Matuyama, η ονομαστική ηλικία που προτείνεται για τα λίθινα τέχνεργα και τα 

ανθρωπιδικά κατάλοιπα της θέσης  Estrecho del Quipar είναι ~0,9 Mya (Μuttoni et al., 

2010).  

38) Sima de los Huesos – Atapuerca.  Τα πρώτα απολιθώματα ανθρωπιδών βρέθηκαν στο 

σπήλαιο το 1976, σε συνάφεια με οστά αρκούδων. Συστηματική ανασκαφή ξεκίνησε από το 

1984. Ραδιομετρικές και παλαιομαγνητικές αναλύσεις καθώς και βιοχρονολογικά δεδομένα 

τοποθέτησαν το σύνολο χρονολογικά στα 200-320 Kya. Όμως πρόσφατες ραδιομετρικές 

αναλύσεις (U-series) που εφαρμόστηκαν στο στρώμα που υπέρκειται της επίχωσης των 

απολιθωμάτων έδωσε μια χρονολόγηση γύρα στα 350 Kya. Ενώ μια εκτιμώμενη ηλικία 

μεταξύ 400-500 Kya βασίζεται στον ρυθμό ανάπτυξης του σπηλαιοθέματος, σε 

συσχετισμούς της πανίδας με άλλες θέσεις της Sierra de Atapuerca, στον ουδέτερο 

μαγνητισμό της επίχωσης με τα απολιθώματα. Έως τώρα έχουν βρεθεί πάνω από 4000 

απολιθώματα ανθρωπιδών (ελάχιστος αριθμός 28 ατόμων),  που αποδόθηκαν στο είδος 

Homo heidelbergensis. Εκπροσωπούν το 80% του παγκόσμιου αρχείου απολιθωμάτων Homo 

του Μέσου Πλειστόκαινου. Έχουν μάλιστα επισημανθεί μορφολογικές ομοιότητες με τα 

δείγματα από θέσεις του Μέσου Πλειστόκαινου Arago, Mauer, Montmaurin, Petralona, 

Pontnewyd, Steinheim, Swanscombe. Οι ομοιότητες του πληθυσμού του Μέσου 

Πλειστόκαινου που εκπροσωπούν τα δείγματα αυτά με χαρακτηριστικά των 

Νεαντερνταλίων, ώθησε κάποιους ερευνητές (πχ. Arsuaga et al., 1997) να υποστηρίξουν ότι 

πρόκειται για το ίδιο ουσιαστικά είδος με σχέση προγόνου-απογόνου χωρίς διακοπή της 

αναπαραγωγικής συνέχειας, εντοπίζοντας τη ρίζα των Νεαντερνταλίων στην Ευρασία κατά 

το Μέσο Πλειστόκαινο. Η σχετική ομοιογένεια του δείγματος από τη θέση Sima de los 

Huesos και το γεγονός ότι προήλθαν από το ίδιο επίπεδο ενισχύει την άποψη ότι προήλθαν 

από την ίδια βιολογική ομάδα. Μια πιθανή εξήγηση γι' αυτήν την εκπληκτική συγκέντρωση 

απολιθωμάτων είναι η χρήση της κοιλότητας ως χώρου απόρριψης πτωμάτων. Τα μέλη της 

συγκεκριμένης ομάδας πέθαναν με μικρή χρονική απόσταση μεταξύ τους ή εξαιτίας κάποιου 

καταστροφικού γεγονότος. Το 1998 η ανακάλυψη ενός χειροπέλεκυ με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά αποτέλεσε το πρώτο δείγμα λιθοτεχνίας στη θέση. Κατά τους ανασκαφείς 

αυτή η ανακάλυψη ενισχύει την άποψη περί συμβολικών τελετουργιών που συνδέονται με 

τους νεκρούς (Bermudez de Castro et al., 2004)   

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗ 

 

39) Untermassfeld (κεντρική Γερμανία/ Thuringia): Παλαιοντολογικές ανασκαφές στην περιοχή 
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διεξάγονται από το 1978, οπότε και εντοπίστηκε η θέση. Πρόκειται για περιοχή με 

πλειστοκαινικές ποτάμιες αποθέσεις στην κοιλάδα του ποταμού Werra. Οι πλειστοκαινικές 

επιχώσεις αποτέθηκαν κατά το Πρώιμο Πλειστόκαινο, βάσει γεωλογικών ερευνών. Βρέθηκε 

ένα σύνολο 24 λίθινων και 2 οστέινων εργαλείων, σε συνδυασμό με πλούσια πανίδα 

Επιβιλλαφράγγιας περιόδου. Το σύνολο αποτελεί μια επιπλέον ένδειξη για την άφιξη 

πληθυσμών στα εδάφη της βόρειας Ευρώπης κατά το Πρώιμο Πλειστόκαινο, αφού τα 

αποτελέσματα γεωλογικών, παλαιομαγνητικών και βιοστρωματογραφικών ερευνών 

συγκλίνουν σε μια απόλυτη ηλικία περί τα 1,07 Mya. Η πλούσια πανίδα περιλαμβάνει 

σπονδυλωτά μεσαίου μεγέθους και θερμόφιλα είδη. Η επίχωση με την πανίδα  

στρωματογραφικά τοποθετείται ακριβώς κάτω και μέσα στο όριο του Jaramillo subchron που 

αντιστοιχεί σε μια θερμή περίοδο που χρονολογείται περί τα 1,07-1,05 Mya (ΟΙS 31). Το 

σύνολο των λίθινων εργαλείων που έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής είναι μικρό όμως ενδεικτικό 

για την προέλευση της πρώτης ύλης (εικ.38α ) (Landeck, 2010). Πρόκειται για κερατόλιθο 

από δύο πηγές: κροκάλες από τον παρακείμενο ποταμό Werra και από γεωλογικά στρώματα 

στην γύρω περιοχή. Πρόκειται γενικά για πρώτη ύλη χαμηλής ποιότητας. Οι κροκάλες 

παρουσιάζουν καλύτερες ιδιότητες κατά τη λάξευση σε σχέση με το υλικό που προέρχεται 

από γεωλογικά στρώματα και μπορούν να τις επεξεργαστούν με άμεση κρούση, ενώ για το 

άλλο υλικό χρησιμοποιείται συνηθέστερα η διπολική απόκρουση. Από την μακροσκοπική 

εξέταση της επιφάνειας των λίθινων προέκυψαν ίχνη που ανταποκρίνονται σε φθορά από 

κοπή, πριόνισμα και γδάρσιμο. Πρόκειται για απλή εργαλειοτεχνία που βρέθηκε σε 

συσχετισμό με τα κατάλοιπα πανίδας. Πιθανότατα τα εργαλεία μεταφέρθηκαν στη θέση (δεν 

πρόκειται για πρωτογενή απόθεση). Όπως φανερώνει η γκριζωπή πατίνα και η μικρή 

αποτριβή πιθανότατα ήταν αρχικά εκτεθειμένα αλλού. Η αλληλεπίδραση των ανθρωπιδών με 

την πανίδα μαρτυρείται μέσω της επεξεργασίας οστών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως 

εργαλεία (δύο παραδείγματα: ένα μικρό ξέστρο (εικ. 38β) και μια λεπίδα (εικ. 38γ) με 

δευτερογενή επεξεργασία), αλλά και μέσω των ιχνών κοπής και κατακρεούργησης και 

δαγκώματα σαρκοβόρων  (Landeck, 2010). Το εύρημα το οστέινων εργαλείων ήταν 

αναπάντεχο καθώς επικρατούσε η άποψη ότι τέτοιου είδους εργαλεία δεν εμφανίζονται πριν 

τα τέλη του Μέσου Πλειστόκαινου. Ωστόσο επανεξετάσεις οστέινων εργαλείων από πλειο-

πλειστοκαινικές θέσεις της Αφρικής (Olduvai, Sterkfontein, Swartkrans)  επιβεβαίωσαν 

πρωιμότερες χρονολογήσεις μεταξύ 1,8-1,0 Mya. Επίσης έχουν βρεθεί και σε ευρωπαϊκές 

θέσεις της Κατώτερης Παλαιολιθικής όπως στο σπήλαιο Le Vallonet (Γαλλία), στη θέση 

Barranco Leon (Ισπανία) καθώς και σε επιχώσεις της κατώτερης Παλαιολιθικής από τη θέση 

Fosso Meringo (Pofi) (Ιταλία). Τα οστέινα εργαλεία από τη θέση Untermassfeld 
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αντικατοπτρίζουν μια ευκαιριακή ανθρώπινη συμπεριφορά: κατασκευή εργαλείων με τη 

λιγότερη δυνατή προσπάθεια σε συνδυασμό με την κακή ποιότητα λίθινης πρώτης ύλης. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τη διαδικασία γεωλογικού σχηματισμού της περιοχής φαίνεται πως το 

σύνολο μεταφέρθηκε ελαφρώς εξαιτίας της δράσης υδραυλικών παραγόντων. Άρα τα 

ευρήματα δεν έχουν βρεθεί in situ. Στην ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας του ποταμού Werra 

έχουν εντοπιστεί τρείς ακόμη θέσεις (Heiligenberg W, Gerstungen clay pit, Dönnersenberg 

Pit) του Κατώτερου Πλειστόκαινου, με σχετικά ευρήματα λιθοτεχνίας, που όμως δεν έχουν 

ακόμη μελετηθεί διεξοδικά (Landeck, 2010)      

40)  Pakefield (Suffolk/ Ηνωμένο Βασίλειο). Βρέθηκε ένα σύνολο λίθινων εργαλείων από 

πυριτόλιθο σε μια μεσοπαγετώδη αλληλουχία στον σχηματισμό “Cromer Forest bed 

formation”. Παλαιομαγνητισμός, λιθοστρωματογραφία, βιοστρωματογραφία και 

γεωχρονολόγηση παρέχουν μια χρονολόγηση για τα ευρήματα περί τα 700 Kya (επεισόδιο 

Brunhes), αποτελώντας έτσι τη μοναδική αδιαμφισβήτητη απόδειξη για την παρουσία 

ανθρωπιδών βόρεια των Άλπεων. Τα λίθινα εργαλεία βρέθηκαν σε ποτάμιες επιχώσεις και 

προέρχονται από σαφή στρωματογραφικά σύνολα. Για την κατασκευή τους περισυλλέχθηκαν 

κροκάλες από το παραπλήσιο ποτάμι. Η εργαλειοτεχνία φαίνεται πως ακολουθεί την 

τεχνολογία Mode 1 (πυρηνικά εργαλεία -λιάνιστρα- και εργαλεία αποκρουσμάτων 

δουλεμένα με σκληρό κρουστήρα/εικ. 39) όμως το δείγμα είναι πολύ μικρό για οριστικά 

αποτελέσματα (Parfitt et al., 2005).  Είναι εξαιρετικής σημασίας ότι βρέθηκαν σε συνάφεια 

με πληθώρα στοιχείων (απολιθώματα πανίδας, χλωρίδας, έντομα, γύρη) που επέτρεψαν την 

αποκατάσταση του παλαιοπεριβάλλοντος όπου έδρασαν οι ανθρωπίδες. Προέκυψε ένα 

μεσογειακό κλίμα με θερμά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες και ένα ποικίλο περιβάλλον με 

λίμνες και έλη αλλά και δασώδεις περιοχές και ανοιχτά λιβάδια. Η κοιλάδα αυτή θα παρείχε 

στους ανθρωπίδες ένα περιβάλλον πλούσιο σε ζωικούς και φυτικούς πόρους. Επιπλέον 

δέλεαρ για τους αθρωπίδες θα υπήρξε και η πλούσια ντόπια πρώτη ύλη για την κατασκευή 

λίθινων εργαλείων. Το Pakefield χρονολογικά προηγείται άλλων θέσεων της ΒΔ Ευρώπης 

(Mauer, Boxgrove) περίπου 200 χρόνια καταδεικνύοντας μια ακόμη πρωιμότερη παρουσία 

ανθρωπίδων στις βόρειες παρυφές της Ευρώπης. Η αποκατάσταση μεσογειακού κλίματος για 

τα αρχαιολογικά επίπεδα της θέσης δείχνει πως οι πρωτοπόροι αυτοί ανθρωπίδες ήταν ικανοί 

να κινηθούν βορειότερα σε παρόμοιες συνθήκες με αυτές που είχαν συνηθίσει και με τον 

υπάρχοντα εξοπλισμό τους (Parfitt et al., 2005).     

41) Happisburg (Norfolk/ Ηνωμένο Βασίλειο). Βρέθηκε ένα σύνολο λίθινων εργαλείων σε 

μεσοπαγετώδεις αποθέσεις με ποτάμιες επιχώσεις. Πρόκειται για 78 εργαλεία από πυριτόλιθο 

πυρήνες, αποκρούσματα και εργαλεία αποκρουσμάτων, χωρίς καμιά ένδειξη κατασκευής 
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αμφιπρόσωπων εργαλείων (χειροπελέκεων) (εικ. 40)(Parfitt et al., 2010). Φαίνεται ότι η 

λάξευση έγινε σε άλλη περιοχή κι ότι τα εργαλεία μεταφέρθηκαν στη θέση μόνο για χρήση. 

Η παρουσία των λίθινων εργαλείων σε πολλά επίπεδα της απόθεσης φανερώνει 

επαναλαμβανόμενες επισκέψεις ανθρωπιδών στη συγκεκριμένη θέση. Η ηλικία των 

ευρημάτων προέκυψε από συνδυασμό μεθόδων παλαιομαγνητισμού και 

βιοστρωματογραφίας μεταξύ 0,99-0,78 Mya. Το κλίμα και το περιβάλλον ανασυστάθηκαν 

χάρη στον σπάνιο συνδυασμό στοιχείων χερσαίας και θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας. Ο 

υπολογισμός των μέσων θερμοκρασιών ανά εποχή και η κυριαρχία δασών με κωνοφόρα 

δένδρα είναι ενδεικτικά κλίματος παρόμοιου με το σύγχρονο των περιοχών της Σκανδιναβίας 

που βρίσκονται στα όρια του αρκτικού κύκλου. Φαίνεται πως οι ανθρωπίδες βρέθηκαν στην 

περιοχή κατά το δεύτερο μισό μιας μεσοπαγετώδους φάσης οπότε και το κλίμα άρχισε να 

ψυχραίνει. Αδιαμφισβήτητα η κατοίκηση στις περιοχές των βόρειων δασών θα έφερε τους 

ανθρωπίδες αντιμέτωπους με νέες δυσκολίες μιας και προέρχονταν από νότιες περιοχές της 

Ευρασίας. Θα στήριζαν πολύ περισσότερο τη διατροφή τους στο κρέας ιδιαίτερα κατά το 

χειμώνα οπότε και μειωνόταν σημαντικά η διαθέσιμη χλωρίδα και στα δάση κυριαρχούσαν 

σκόρπιες αγέλες σαρκοβόρων. Επιπλέον δυσκολίες θα συναντούσαν με τις λιγότερες ώρες 

ημέρας και άρα φυσικού φωτός αλλά και με το δριμύτερο ψύχος σε σχέση με την νοτιότερες 

περιοχές της Ευρώπης. Η παλαιοπεριβαλλοντικές αποκαταστάσεις μας δίνουν μια εικόνα του 

πλούτου των οικοσυστημάτων στα οποία είχαν πρόσβαση οι ανθρωπίδες του Happisburg. Η 

θέση βρισκόταν κοντά σε ποταμό με φρέσκο νερό και περιβάλλοντα λιμνών και ελών αλλά 

και λίμνες με αλμυρό νερό κοντά στην ακτή. Στην κοιλάδα κυριαρχούσαν τα λιβάδια που 

έτρεφαν μια ποικιλία σαρκοβόρων και θηλαστικών, ενώ στα παρακείμενα δάση κωνοφόρων 

θα ζούσαν και άλλα μεγάλα θηλαστικά. Επομένως η εύκολη/άμεση πρόσβαση των 

ανθρωπίδων σε αυτό το μωσαϊκό οικοσυστημάτων μπορεί να εξηγήσει την παρουσία τους 

στις βόρειες περιοχές. Παραμένει ασαφές εάν οι μετακινήσεις ανθρωπίδων προς βορρά 

απαιτούσε φυσικές προσαρμογές, εποχιακή μετανάστευση ή αναβαθμίσεις στην τεχνολογία 

όπως στο κυνήγι, τον ρουχισμό ή την κατασκευή καταφυγίων ή τον έλεγχο της φωτιάς 

(Parfitt et al., 2010). 

 

ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

42) σπήλαιο Kozarnika (Βουλγαρία). Πρόσφατες ανασκαφές στο σπήλαιο Kozarnika στη 

βορειοανατολική Βουλγαρία αποκάλυψαν από τα αρχαιότερα στρώματα σύνολα λιθοτεχνίας 

πυρηνικών εργαλείων και εργαλείων αποκρουσμάτων καθώς και ένα ανθρώπινο δόντι τα 

οποία αποδόθηκαν στην Κατώτερη Παλαιολιθική (Guadelli et al., 2005). Τα τέχνεργα είναι 
60 



κατασκευασμένα από ντόπιο πυριτόλιθο και φαίνεται πέρα από κάθε αμφιβολία πως 

πρόκειται για  πως πρόκειται για εργαλεία. Τα κατάλοιπα μεγάλης πανίδας και μικροπανίδας 

σε συνδυασμό με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα παλαιομαγνητικών μετρήσεων 

προτείνουν μια χρονολόγηση μεταξύ 1.4-0.8 Ma για τα κατώτερα στρώματα (13 - 11c) και 

0.6-0.4 Ma για τα ανώτερα (11b και 11a) των επιπέδων της Κατώτερης Παλαιολιθικής. Σε 

πιο πρόσφατη δημοσίευση τα χρονολογικά όρια μεταφέρθηκαν προς τα πίσω στα 1.6- 1.4 Ma 

ενώ σαφής αναγνώριση και τοποθέτηση του ανθρωπιδικού καταλοίπου δεν διατίθεται 

(Sirakov et al., 2010). Επομένως η περαιτέρω έρευνα αναμένεται να συγκεκριμενοποιήσει τη 

χρονολόγηση και να αποσαφηνίσει τη φύση του ανθρωπιδικού (?) καταλοίπου.  

43) Dursunlu (Τουρκία). Στη θέση Dursunlu που βρίσκεται στο οροπέδιο Lycaonian  στη νότια-

κεντρική Ανατολία, εντοπίστηκαν τέχνεργα σε λιμναία ιζήματα εντός κοιτασμάτων λιγνίτη τα 

οποία είχα εξορυχθεί (Güleç et al., 2009). Οι παλαιομαγνητικές μετρήσεις κατέγραψαν δύο 

επεισόδια κανονικής πολικότητας που θεωρήθηκε ότι αντικατοπτρίζουν τα Jaramillo και 

Olduvai.  Τα στρώματα με τα κατάλοιπα πανίδας και λιθοτεχνίας τοποθετούνται λίγο πριν το 

όριο Brunhes-Matuyama και λίγο μετά το Jaramillo (i.e. μεταξύ 0.99 and 0.78 Ma). Το 

χρονολογικό φάσμα που προέκυψε από τη μελέτη της πανίδας και τη μικροπανίδας φαίνεται 

πως επιβεβαιώνει την παραπάνω χρονολόγηση. Η χρονολόγηση της θέσης πιθανότατα θα 

αποδειχθεί ορθή ωστόσο υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την προέλευση και τον 

χαρακτήρα του αρχαιολογικού υλικού, καθώς κάποια αποσπάστηκαν από κομμάτια λιγνίτη 

που είχαν ήδη εξορυχθεί κι άρα η αρχική τους θέση δεν είναι γνωστή, άλλα ανασκάφτηκαν 

από αναλλοίωτα μπλοκ επιχώσεων, μολονότι αυτό δεν έγινε στην αρχική τους θέση η οποία 

πια είναι απροσπέλαστη εξαιτίας της πλημμύρα του ορυχείου (Güleç et al., 2009). Επιπλέον 

το ανώτερο κοίτασμα με το οποίο συσχετίστηκαν τα αρχαιολογικά ευρήματα δεν έδωσε 

τέχνεργα όταν ανασκάφηκε. Πέραν 5 τεχνέργων από πυριτόλιθο τα υπόλοιπα είναι από 

γαλακτερό χαλαζία, ένα υλικό στο οποίο με δυσκολία μπορεί κανείς να διαχωρίσει με 

βεβαιότητα τα εργαλεία από τα geofacts (σε τόσο πρώιμες φάσεις όπου μιλάμε για ατυπικές 

συνήθως λιθοτεχνίες). Από ένα σύνολο 135 πιθανών τεχνέργων μόνο τα 28 έχουν σημαντικές 

πιθανότητες να χαρακτηριστούν ως πιθανά εργαλεία (Tourloukis, 2010 κι εκεί παραπομπές). 

44) Kaletepe Deresi 3 (Τουρκία) Η θέση Kaletepe Deresi 3 (KD3), εντοπίστηκε κατά τη 

διάρκεια ερευνών για Νεολιθικά εργαστήρια οψιανού σε μια ηφαιστειογενή περιοχή της 

Κεντρικής Ανατολίας (Slimak et al., 2008). Η θέση βρίσκεται κοντά σε μια πηγή οψιανού και 

οι αρχαιολογικοί ορίζοντες εντοπίστηκαν σε αποθέσεις πάχους 7μ. που περιλαμβάνουν 

αλλουβιακά στρώματα ηφαιστειακής προέλευσης τα οποία περιέχουν τέφρα. Τα αρχαιότερα 

αρχαιολογικά στρώματα έδωσαν αχελαία σύνολα τα οποία  περιλαμβάνουν χειροπελέκεις 
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που είναι διαμορφωμένοι αποκλειστικά σε οψιανό, ορισμένους μπαλτάδες καθώς επίσης και 

απλά/διπλά λιάνιστρα (chopper/chopping tools)  καθώς και πολυάριθμα πολύεδρα. Η πρώτη 

ύλη αποτελείται από ντόπια ηφαιστειακά πετρώματα: οψιανός, ανδεσίτης, βασάλτης, 

ρυολίτης. Αξίζει να αναφερθεί ότι παρατηρήθηκε μια τεχνική απόκρουσης φολίδων που 

χρησιμοποιήθηκε στην κατεργασία του οψιανού που μοιάζει με την τεχνολογία Levallois 

(Kuhn, 2010). Τα κατάλοιπα πανίδας δεν έχουν καλή διατήρηση και η ηλικία των αχελαίων 

στρωμάτων παραμένει αβέβαιη. Η χρονολόγηση του στρώματος ρυολίτη περί τα >1.0 Mya, 

παρέχει το  μέγιστο χρονολογικό όριο για την χρονολόγηση των ευρημάτων (Slimak et al., 

2008). 

 

IV. Η θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη της έρευνας για την Κατώτερη 

Παλαιολιθική: Ενδείξεις απο τη λιθοτεχνία και την παλαιοανθρωπολογία. 

 

Η Κατώτερη Παλαιολιθική στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται αποσπασματικά συνηθέστερα απο 

ευρήματα λιθοτεχνίας και σπανιότερα απο παλαιοανθρωπολογικά κατάλοιπα (εικ. 41). Τα υλικά 

κατάλοιπα των ανθρωπιδών αυτής της περιόδου προέρχονται συνηθέστερα απο υπαίθριες θέσεις και 

σπανιότερα απο προφυλαγμένες (σπήλια, βραχοσκεπές). Συχνά πρόκειται για επιφανειακά ευρήματα 

τυχαία και αστρωματογράφητα καθώς συστηματικές έρευνες και ανασκαφές της εξεταζόμενης 

περιόδου είναι ελάχιστες ή σε κάποιες περιπτώσεις χωρίς επαρκή στρωματογραφική τεκμηρίωση ή 

ακόμη και με παρωχημένη μεθοδολογία αφού πολλές απο αυτές  πραγματοποιήθηκαν πριν δύο ή και 

τρεις δεκαετίες (πχ. Πετράλωνα). Επιπλέον για πολλά απο τα αποδιδόμενα ευρήματα στην 

Κατώτερη Παλαιολιθική δεν υπάρχουν διαθέσιμες απόλυτες χρονολογήσεις, αφού έως πρόσφατα οι 

χρονολογήσεις βασίζονταν σε συσχετισμούς των συνόλων της λιθοτεχνίας (βάσει της μορφολογίας 

και της τεχνολογίας) ή σε βιοστρωματογραφικούς συσχετισμούς.  

Παρά την αποσπασματική φύση των δεδομένων οι ενδείξεις για την ανθρώπινη παρουσία κατά 

το ύστερο Μέσο Πλειστόκαινο στον ελλαδικό χώρο πληθαίνουν συνεχώς καθώς το ενδιαφέρον και 

οι επιφανειακές έρευνες εντατικοποιούνται τις τελευταίες δεκαετίες και μάλιστα το επιστημονικό 

δυναμικό έχει εμπλουτιστεί με ειδικούς που ξέρουν να διαγιγνώσκουν και να μελετούν τα υλικά 

κατάλοιπα της Παλαιολιθικής. Έχουν καταγραφεί στοιχεία απο ολόκληρη τη χώρα: τη Θράκη και τη 

Μακεδονία, τα Ιόνια νησιά και την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τις νότιες περιοχές της Πελοποννήσου, 

ενώ πρόσφατα αναφέρθηκαν ευρήματα απο νησιά του Αιγαίου (Μήλος, Κρήτη, Γαύδος) τα οποία 

προκαταρκτικά έχουν αποδοθεί στην Κατώτερη Παλαιολιθική ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα γίνει μια συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων θέσεων της 

Κατώτερης Παλαιολιθικής του ελλαδικού χώρου, με έμφαση στα αποτελέσματα των νεότερων 
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ερευνών (νέες επιφανειακές, επανεξέταση παλαιοτέρων ευρημάτων, απόλυτες χρονολογήσεις με 

εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων) προκειμένου να αποδώσουμε το γενικότερο πλαίσιο της σύγχρονης 

παλαιολιθικής έρευνας στην Ελλάδα, χωρίς αναλυτική παρουσίαση των δεδομένων καθώς αυτό δεν 

αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργασίας (αναλυτικά βλ. Tourloukis, 2010). Tα νεότερα 

ευρήματα από την Κρήτη (επιφανειακή έρευνα Πλακιά) που αποδίδονται στην Κατώτερη 

Παλαιολιθική θα παρουσιαστούν ξεχωριστά στο Κεφ. 5, V, όπου εξετάζεται και η συμβολή τους στη 

μελέτη της πρώιμης ναυσιπλοίας στη Μεσόγειο. 

Τα παλαιοανθρωπολογικά ευρήματα που ανάγονται στην Κατώτερη Παλαιολιθική προέρχονται 

απο σπήλαια και περιορίζονται μέχρι στιγμής σε δύο μόνο θέσεις: Πετράλωνα 

(Μακεδονία/Χαλκιδική) και Απήδημα (Νότια Πελοπόννησος/Μάνη), φαίνεται όμως πως υπήρξαν 

σημαντικά για τη διερεύνηση της ανθρωπιδικής εξέλιξης στον ευρύτερο ευρασιατικό χώρο κατά το 

Μέσο και Ύστερο Πλειστόκαινο. 

Το κρανίο που βρέθηκε τυχαία  απο ντόπιους χωρικούς στο σπήλαιο των Πετραλώνων το 1960, 

είναι πολύ καλής διατήρησης και ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα, όπως αποδείχθηκε για την καθιέρωση 

του είδους Homo heidelbergensis (εικ.42) (Tourloukis, 2010 ). Το γεγονός όμως ότι δεν είναι γνωστή 

η ακριβής του θέση σε συνδυασμό με τις ανακρίβειες της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της 

δοκιμαστικής ανασκαφικής έρευνας που διενεργήθηκε το διάστημα 1974-81 (Poulianos, 1980·1982) 

καθιστά το εύρημα ως σήμερα προβληματικό ως προς τη χρονολόγηση και την κατάταξη του. 

Θεωρείται αντιπροσωπευτικό δείγμα ενός είδους που ταξονομικά βρίσκεται μεταξύ Homo erectus 

και Homo sapiens και αρχικά το κατέταξαν σε κάποιον κλάδο των Νεαντερνταλίων ή στον αρχαϊκό 

Homo sapiens. Πρόσφατα με την ταξονομική καθιέρωση του είδους Homo heidelbergensis μεταξύ 

Hοmo erectus και  Homo neanderthalensis ως του  τελευταίου κοινού προγόνου μεταξύ 

Νεαντερνταλίων και σύγχρονων ανατομικά ανθρώπων, το δείγμα απο τα Πετράλωνα θεωρείται 

αντιπροσωπευτικό του Homo heidelbergensis (Tourloukis, 2010 κι εκεί παραπομπές). Αν και το 

σπήλαιο των Πετραλώνων αποτελεί μια απο τις πλουσιότερες παλαιοντολογικά θέσεις της Ευρώπης 

με είδη θηλαστικών και σαρκοβόρων, η στρωματογραφική  κατανομή των καταλοίπων είναι 

ανακριβής, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται οι συσχετισμοί. Η μελέτη των καταλοίπων μεγάλων 

θηλαστικών έδειξε πως μπορούν να διακριθούν δύο σύνολα: το  πρώτο περιλαμβάνει είδη του 

Μέσου Πλειστόκαινου (700-500 Κa) και το άλλο είδη του Ύστερου Πλειστόκαινου, αλλά και είδη 

ενδεικτικά της μετάβασης απο το ύστερο Μέσο προς το Ύστερο Πλειστόκαινο (Τourloukis, 2010 κι 

εκεί παραπομπές). Η θέση έδωσε και άφθονη λιθοτεχνία η δημοσίευση της οποίας (Poulianos, 1982) 

δεν είναι επαρκώς αναλυτική με αποτέλεσμα αρκετοί ερευνητές να αμφισβητούν τη φύση των 

λίθινων τεχνέργων (βλ. σχετ.  Τourloukis, 2010 κι εκεί παραπομπές). Ο Ντάρλας (Darlas 1995) 

ωστόσο αναφέρει ότι πρόκειται για μια λιθοτεχνία κατά κύριο λόγο απο χαλαζία στην οποία 
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κυριαρχούν εργαλεία αποκρουσμάτων και σπανιότερα εργαλεία διαμορφωμένα σε φολίδες, τα 

πυρηνικά εργαλεία είναι λιγοστά ενώ οι χειροπελέκεις/αμφιπρόσωπα απουσιάζουν. Σχετικά με τη 

χρονολόγηση του κρανίου η πιο αξιόπιστη θεωρείται οι μετρήσεις ηλεκτρικού μαγνητικού 

συντονισμού (ESR) στο στρώμα χαλκίτη του σπηλαιοθέματος, καθώς με το ίδιο στρώμα καλύπτεται 

η επιφάνεια του κρανίου. Τα αρχικά αποτελέσματα επανεξετάστηκαν δίδοντας μια χρονολόγηση 

μεταξύ 150 και 250/350 kya (Tourloukis, 2010 κι εκεί παραπομπές). 

Η ανασκαφική έρευνα στη θέση Απήδημα που περιλαμβάνει τέσσερα σπήλαια (A – D) 

διενεργήθηκε το διάστημα 1978 και 1985. Ως τώρα έχουν έρθει στο φως περίπου 30,000 

αρχαιολογικά ευρήματα (τέχνεργα και κατάλοιπα πανίδας) στα οποία συμπεριλαμβάνονται και 

ανθρωπιδικά κατάλοιπα που θεωρείται πως ανήκουν σε 6-8 άτομα (Pitsios, 1999). Ανάμεσα στα 

σημαντικότερα ευρήματα περιλαμβάνονται δύο ανθρώπινα κρανία που βρέθηκαν το 1978: 

“Απήδημα I” (LAO 1/S1) εντοπίστηκε in situ, εκτεθειμένο σε λατυποπαγή κόγχη, σφηνωμένο στα 

τοιχώματα του σπηλαίου και το “Απήδημα II” (LAO 1/S2) που αποκαλύφθηκε λίγο αργότερα σε 

συνάφεια με το πρώτο κρανίο. Το δεύτερο είναι πληρέστερο σε σχέση με το πρώτο που σώζεται 

αποσπασματικά (Tourloukis, 2010). Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν απόλυτες χρονολογήσεις για τα 

κρανία βάσει όμως των μορφολογικών τους χαρακτηριστικών ο ανασκαφέας τα κατέταξε αρχικά σε 

αρχαϊκές μορφές Homo sapiens (“pre-Neanderthals”) και τα τοποθέτησε χρονολογικά μεταξύ 100 

και 300 Kya βάσει και της γεωλογικής συνάφειας (Pitsios 1996|Τourloukis, 2010). Νεότερες έρευνες 

(Harvati et al, 2009· 2011) συγκλίνουν στο συμπέρασμα πως τα κρανία του Απηδήματος 

εκπροσωπούν πρώιμες μορφές της εξελικτικής γραμμής των Νεαντερνταλίων και τα τοποθετούν 

χρονολογικά στο Μέσο Πλειστόκαινο μεταξύ 400-150 Kya βάσει των μορφολογικών τους 

χαρακτηριστικών και των γεωαρχαιολογικών δεδομένων. Τα κατάλοιπα πανίδας και λιθοτεχνίας 

είναι στρωματογραφικά ανακατεμένα με αποτέλεσμα οποιαδήποτε απόπειρα συσχετισμού με τα 

κρανία να είναι επισφαλής.    

Κατά την τελευταία εικοσαετία παρατηρείται μια εντατικοποίηση της έρευνας πεδίου ειδικά σε 

παραποτάμιες περιοχές και στις κοιλάδες που διαμόρφωσαν οι εκτεταμένες αλλουβιακές αποθέσεις. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το Πρόγραμμα επιφανειακής του Αλιάκμονα στη Μακεδονία και του 

Πηνειού στη Θεσσαλία.  

Απο την περιοχή της Μακεδονίας ήδη απο τη δεκαετία του 1960 ήταν γνωστός ο χειροπέλεκυς 

από το Παλαιόκαστρο κοντά στα Γρεβενά (εικ. 43) . Πρόκειται για τυχαίο επιφανειακό εύρημα που 

αποτέλεσε το πρώτο αμφιπρόσωπο εργαλείο στον τύπο του αχελαίου χειροπέλεκυ που βρέθηκε στην 

Ελλάδα. Είναι επιμήκης αμυγδαλόσχημος και κατασκευασμένος απο πρασινωπό ηφαιστειακό 

πέτρωμα  τραχίτη σύμφωνα με τον Higgs , πιθανότατα όμως πρόκειται για κάποιο είδος περιδοτίτη 

σύμφωνα με μια πιο πρόσφατη επανεξέταση του υλικού (βλ. Tourloukis, 2010 κι εκεί παραπομπές). 
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Πιθανότατα προήλθε απο αλλουβιακές αποθέσεις όπως μαρτυρούν τα ίχνη που παρατηρήθηκαν 

στην επιφάνεια του και θεωρήθηκαν ενδεικτικά της μεταφοράς απο τα νερά του ποταμού  

(Tourloukis, 2010 κι εκεί παραπομπές). Ωστόσο καθώς το εύρημα δεν μπορεί να ενταχθεί σε 

στρωματογραφική ακολουθία θεωρείται απλώς ενδεικτικό της ανθρώπινης παρουσίας κατά την 

Κατώτερη Παλαιολιθική εποχή και θα ήταν επισφαλές να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη αυτής της 

παρουσίας. Το Πρόγραμμα επιφανειακής του Αλιάκμονα εμπλούτισε το αρχείο της Μακεδονίας 

εντοπίζοντας αρκετές υπαίθριες θέσεις που ασφαλέστερα αποδίδονται στη Μέση Παλαιολιθική, 

βάσει της λιθοτεχνίας τους με ενδείξεις όμως και για αρχαιότερη παρουσία ανθρωπιδών ίσως και 

κατά την Κατώτερη Παλαιολιθική σε κάποιες περιπτώσεις (πχ. Σιάτιστα, Λαγκαδάς) (βλ. Tourloukis, 

2010 κι εκεί παραπομπές)   

Από την Κέρκυρα, στην περιοχή της Κορισιαίας λίμνης ανακαλύφθηκε μια πελεκημένη κροκάλα 

τύπου απλού λιανίστρου (“chopper”) (εικ. 44). Είναι φτιαγμένη από μπεζ πυρίτη και έχει διαστάσεις 

70mm x 63mm x 64mm. Βάσει των τεχνομορφολογικών της χαρακτηριστικών μπορεί να ενταχθεί 

στην παράδοση των λιθοτεχνιών χωρίς χειροπελέκεις της Κατώτερης Παλαιολιθικής (Kourtessi-

Philippakis, 1994:282-287). Η χρονολόγηση με τη μέθοδο του παλαιομαγνητισμού (site KE 8II 53) 

έδωσε την ηλικία των 750.000 ετών (Μέσο Πλειστόκαινο) (Kourtessi-Philippakis, 1994:282-287).  

Ωστόσο η απόδοση του ευρήματος στην Κατώτερη Παλαιολιθική δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής 

καθώς η περίοδος Brunhes (Μέσο Πλειστόκαινο) που αντιστοιχεί στην ουδέτερη πολικότητα της 

επίχωσης πηλού εντός της οποίας εντοπίστηκε η κροκάλα, καλύπτει μεγάλο χρονολογικό εύρος και 

επιπλέον ο Ντάρλας (Darlas, 2007) θεωρεί πως βάσει της στρωματογραφικής ακολουθίας της 

περιοχής , αν δεχτούμε ότι το εύρημα βρέθηκε στην αρχική του θέση, τότε ανήκει στη Μέση 

Παλαιολιθική . Στην πρόσφατη επανεξέταση ο ίδιος ερευνητής (Darlas, 2007) αμφισβητεί την in situ 

θέση του ευρήματος θεωρώντας πως υπάρχουν αρκετά στοιχεία ενδεικτικά της προέλευσης του απο 

ανώτερα στρώματα.  

Η περιοχή της Ηπείρου είναι ιδιαίτερα σημαντική και συγκεντρώνει το ερευνητικό ενδιαφέρον 

καθώς έδωσε της θέσεις  - κλειδιά που επέτρεψαν για πρώτη φορά στη Ελλάδα, τη διαμόρφωση της 

βάση μιας στρωματογραφικής ακολουθίας για την Παλαιολιθική εποχή: η βραχοσκεπή 

Ασπροχάλικο, το σπήλαιο Κλειδί και την υπαίθρια θέση Κοκκινόπηλος  (Bailey et al. 1992, 

Tourloukis, 2010 κι εκεί παραπομπές). Επιπλέον η Ήπειρος κρατά μια ακόμη πρωτιά καθώς έχει 

δώσει το μεγαλύτερο δείγμα αμφιπρόσωπων εργαλείων, που σπανίζουν στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά 

και στην ευρύτερη Βαλκανική (Tourloukis, 2010) . Πιθανότατα το δείγμα αυτό μπορεί να ενταχθεί 

στην Αχελαία τεχνολογία (“Acheulean technocomplex”), χωρίς όμως συγκεκριμένο χρονο-

στρωματογραφικό πλαίσιο τέτοιοι συσχετισμοί παραμένουν επισφαλείς. 

Θέσεις όπως ο Κοκκινόπηλος με ευρήματα που θεωρήθηκαν ενδεικτικά επαναλαμβανόμενων 
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επισκέψεων ανθρώπινων ομάδων στο χώρο ή και επαναλαμβανόμενων επεισοδίων διαμονής και 

δράσης σε μια ευρεία χρονολογική βάση απο την Κατώτερη (;) Παλαιολιθική έως τα Ρωμαϊκά 

χρόνια, προσδίδουν στα δεδομένα τον χαρακτήρα του παλίμψηστου. Η πολυπλοκότητα που 

προκύπτει καθιστά επιτακτική τη διερεύνηση της πιθανότητας να υπάρχουν σε μια δεδομένη θέση 

τόσο εσωτερικοί όσο και εξωτερικοί στρωματογραφικοί συσχετισμοί. Ανάμεσα στα 10,000 περίπου 

λίθινα τέχνεργα που έχουν προκύψει απο τον Κοκκινόπηλο, απο τη δεκαετία του 60' έως σήμερα, 

ιδιαίτερη θέση κατέχει ένας χειροπέλεκυς που βρέθηκε in situ το 1991. Εντάσσεται στην Μικόκια 

λιθοτεχνία της Αχελαίας παράδοσης (σύμφωνα με την τυπολογία του Bordes) (Gowlett, 1999). Η 

απόδοση του συγκεκριμένου ευρήματος στην Κατώτερη Παλαιολιθική, δεν βασίζεται μόνο στα 

τεχνομορφολογικά του χαρακτηριστικά όπως συμβαίνει συνήθως αλλά και στα στρωματογραφικά 

δεδομένα εφόσον βρέθηκε στην αρχική του θέση και σε αδιατάραχτες επιχώσεις. Βάσει μετρήσεων 

θερμοφωταύγειας (TL και IRSL), Ar-Ar και γεωλογικών μετρήσεων τοποθετείται μεταξύ 150-250 

Κya (Τourloukis, 2010 κι εκεί παραπομπές). Ο Τουρλούκης διενεργώντας επιφανειακή έρευνα στον 

Κοκκινόπηλο κατά τα έτη 2007, 2008 ανακάλυψε δύο ακόμη αμφιπρόσωπα εργαλεία (εικ.45) στον 

χαρακτηριστικό τύπο του αχελαίου χειροπέλεκυ όπως προκύπτει βάσει των τεχνομορφολογικών 

χαρακτηριστικών και της στρωματογραφικής τους ακολουθίας (ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό 

τεχνέργων απο την περιοχή σε πέντε, πέραν του Μικόκιου χειροπέλεκυ) (βλ. λεπτομερώς 

Tourloukis, 2010). 

Από την κοιλάδα του Αχέρωντα και την Χερσόνησο του Αγ-Θωμά στο Νόμο Πρέβεζας προήλθαν 

λίθινα απο πυριτόλιθο μάλλον της Κατώτερης Παλαιολιθικής από τις θέσεις Αλωνάκι και Ροδάκι . 

Πρόκειται και πάλι για λιθοτεχνίες πελεκημένων κροκάλων και αποκρουσμάτων, που βρέθηκαν σε 

πλειστοκαινικά στρώματα (ηλικίας 75.000-100.000 χρόνων).  Στο Αλωνάκι βρέθηκαν 

αποκρούσματα δουλεμένα με την κλακτόνια τεχνική (εικ. 46). Ομοιότητες εντοπίστηκαν σε σχέση 

με λιθοτεχνίες της Κατώτερης Παλαιολιθικής εποχής από την Θεσσαλία αλλά και από το σπήλαιο 

Yarimbourgaz στη ΒΔ Τουρκία (Runnels et al., 1994: 120-129).   

Στην ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας του Πηνειού έχουν εντοπιστεί αρκετές θέσεις. Κυριότερες η 

Ροδιά και 6 θέσεις από την περιοχή  Μεγάλο Μοναστήρι κοντά στη Λάρισα. Από αυτές συλλέχθηκε 

λιθοτεχνία, που περιλαμβάνει πελεκημένες κροκάλες στον χαρακτηριστικό τύπο του λιάνιστρου 

απλού και διπλού (“chopper” και “chopping tool”) και εργαλεία αποκρουσμάτων, που φέρουν συχνά 

και δευτερογενή επεξεργασία (εικ. 47). Βάσει της χρονολόγησης ασβεστώδους επίστρωσης με τη 

μέθοδο U/Th (ουράνιο-θόριο), τα λίθινα της Ροδιάς χρονολογήθηκαν γύρω στα 210 Kya ενώ τα 

λίθινα από Μεγάλο Μοναστήρι περίπου στα 300 Kya, καθώς βρέθηκαν σε πλειστοκαινικά 

γεωλογικά στρώματα (Runnels and Van Andel, 1993· Runnels & Van Andel, 1994).  

Από την κοιλάδα του Πίρου, στη δυτική Αχαΐα , από το μεσαίο επίπεδο (middle terrasse), που 
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αποδίδεται απο τον ερευνητή στην Κατώτερη Παλαιολιθική/περίοδος Riss, προήλθαν αδρά 

δουλεμένες κροκάλες και πυρήνες με στοιχειώδη επεξεργασία (εικ. 48) (Darlas, 1994). Θα 

μπορούσαν να ενταχθούν στη λιθοτεχνία της Κατώτερης Παλαιολιθικής, με τεχνολογικά και 

μορφολογικά κριτήρια. Ωστόσο δεν υπάρχουν άλλες ασφαλείς ενδείξεις, ούτε απόλυτες 

χρονολογήσεις για την απόδοση των ευρημάτων στην Κατώτερη Παλαιολιθική.    

Η περιοχή της λεκάνης της Μεγαλόπολης αποτέλεσε τόπο επαναλαμβανόμενων ερευνών 

παλαιοντολογικού κυρίως ενδιαφέροντος απο τις αρχές ήδη του 20ου αιώνα. Σημαντικές αναλύσεις 

παλαιοπεριβαλλοντικές, γεωφυσικές και μαγνητοστρωματογραφικές έχουν πραγματοποιηθεί καθώς 

το παχύ στρώμα λιγνίτη εξορύσσεται συστηματικά (για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος) ήδη 

απο τη δεκαετία του 1960. Οι έρευνες έδειξαν πως κατά το Πλειόκαινο και το Πλειστόκαινο την 

περιοχή κάλυπτε μια εκτεταμένη λίμνη η οποία ανά φάσεις μετατρεπόταν σε ρηχό έλος. Πέρα απο 

την πλούσια συλλογή καταλοίπων πλειο-πλειστοκαινικής πανίδας, βρέθηκε κι ένα μεμονωμένο 

ανθρώπινο δόντι η μελέτη και κατάταξή του οποίου βρίσκονται υπό εξέλιξη. Παράλληλα το 2003  

εντοπίστηκαν απο τον Ντάρλα (Darlas, 2003) σε ποτάμιες-λιμναίες αποθέσεις κοντά στο χωριό 

Ίσωμα – Καρυών λίθινα τέχνεργα. Απο τα 37 λίθινα τα 12 είναι ενταγμένα σε στρωματογραφία ενώ 

τα υπόλοιπα περισυλλέχθηκαν απο την επιφάνεια. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα ως προς τη 

σχετική χρονολόγηση των λίθινων, ο ερευνητής ωστόσο θεωρεί πως θα μπορούσαν να τοποθετηθούν 

στη μετάβαση Μέσου – Ύστερου Πλειστόκαινου βάσει της γενικότερης εικόνας (συνθήκες εύρεσης, 

γεωλογικοί συσχετισμοί, τεχνολογικά-μορφολογικά στοιχεία κλπ). Το ανθρώπινο δόντι προήλθε απο 

επιχώσεις με χρονολόγηση terminus ante quem 350 Ka. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την 

παρουσία λίθινων τεχνέργων και λαμβάνοντας υπόψιν τις παλαιοπεριβαλλοντικές αποκαταστάσεις 

που δείχνουν οικοσυστήματα ελκυστικά για τους πρώιμους ανθρωπίδες, καθιστούν τη λεκάνη της 

Μεγαλόπολης τόπο πολλά υποσχόμενο για μελλοντική συστηματική έρευνα.  

    Τα ευρήματα αν και αποσπασματικά είναι πολύ σημαντικά γιατί αν μη τι άλλο βεβαιώνουν την 

ύπαρξη της Κατώτερης Παλαιολιθικής στον ελλαδικό χώρο. Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν το 

ενδιαφέρον της έρευνας είχε επικεντρωθεί την Μέση και Ανώτερη Παλαιολιθική. Τα νεότερα όμως 

ευρήματα της Κατώτερης Παλαιολιθικής συμβάλλουν όχι μόνο στη συμπλήρωση των δεδομένων 

της εγχώριας αρχαιολογικής έρευνας αλλά και στη συμπλήρωση δεδομένων που αφορούν στο 

ζήτημα του πρώτου αποικισμού της Ευρώπης. Η έρευνα πεδίου έχει πολλά ακόμη να αποκαλύψει για 

την Κατώτερη Παλαιολιθική στην Ελλάδα.   
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Κεφάλαιο 4 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   

 

I. “Long or Short Chronology”: Ευρωπαϊκές θέσεις 1,7-0,5 Mya και η συμβολή τους στο θέμα 

του πρώιμου αποικισμού της Ευρώπης (εικ. 49)  

 

Έως πρόσφατα επικρατούσε η άποψη των Roebroeks και Kolfschoten (1994) που υποστήριζαν 

ότι τα στοιχεία σχετικά με την πρώτη παρουσία ανθρωπιδών στην Ευρώπη πριν τα 500 Kya ήταν 

επισφαλή και ότι ουσιαστικά πληθυσμοί από την Αφρική δεν προσέγγισαν το ευρωπαϊκό έδαφος 

πριν τα 500 Kya (Hazarika, 2007). Όμως γρήγορα ανατράπηκε αυτή η άποψη, όταν οι ανασκαφές 

στην Atapuerca της Ισπανίας αποκάλυψαν λιθοτεχνία και απολιθώματα ανθρωπιδών, που 

χρονολογήθηκαν γύρω στα 800 Kya (επίπεδα TD6, TD4, κάτω από όριο του επεισοδίου Bruhnes 

Matuyama) (Carbonell et al., 1999 ·Carbonell et al., 2005· Bermúdez de Castro et al, 2004) ενώ οι 

συμπληρωματικές  χρονολογήσεις από την Atapuerca και οι νέες ανακαλύψεις από την Orce στην 

Ισπανία προτείνουν μια συγκρατημένη χρονολόγηση των πρώιμων θέσεων της Ισπανίας που 

κυμαίνεται μεταξύ 1,4-1,3 Mya (Carbonell et al., 2008· Oms et al.,2000· Bar-Yosef and Befler-

Cohen, 2001). Παράλληλα τα τελευταία χρόνια έρχονται στο φώς αρχαιολογικές ενδείξεις 

(λιθοτεχνία, πανίδα σε συσχετισμό με λιθοτεχνία) που υποστηρίζουν μια πρωιμότερη παρουσία 

ανθρωπιδών στην Ιταλική χερσόνησο που μπορεί να φτάσει πίσω ως και τα 1,7 Mya: πχ. θέση Pirro 

Nord-Ιταλία (αν δεχτούμε τις χρονολογήσεις των Arzarello and Peretto, 2010 και Arzarello et al., 

2007). 

Τα πρόσφατα ευρήματα από την Ευρώπη συνηγορούν με την παρουσία ανθρωπιδών στη ΝΑ 

Ευρώπη ενδεχομένως ήδη από το 1,7 Mya, περίοδο που μαρτυρείται η εξάπλωση ανθρωπίδων στη 

Β. Αφρική, το Λίβανο και την περιοχή του Καυκάσου. Φαίνεται πως λίγο αργότερα οι πληθυσμοί 

εξαπλώθηκαν και βορειότερα στην Ευρώπη πιθανότατα μέσω της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας. 

Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από τα ευρήματα στο Pirro Nord Ιταλίας (1,3-1,7 Mya) καθώς και από 

την πρόσφατη ανακάλυψη στη θέση Lézignan-le-Cèbe στη νότια Γαλλία (~1,57 Mya) (Jean-Yves 

Crochet et al., 2009). Σε αυτήν την πορεία των πρώιμων μεταναστεύσεων φαίνεται πως πληθυσμοί 

έφτασαν στα εδάφη της δυτικής Κεντρικής Ευρώπης στο Untermassfeld της Γερμανίας ήδη γύρω 

στα 1,07 Mya (Landeck, 2010). Μέχρι πρόσφατα επικρατούσε η άποψη ότι ο αποικισμός της 

Ευρώπης δεν περιλάμβανε περιοχές βόρεια των Πυρηναίων και των Άλπεων. Όμως η ανακάλυψη 

των θέσεων Pakefield και Happisburg στο Ηνωμένο Βασίλειο, απέδειξαν ότι κατά το Πρώιμο 

Πλειστόκαινο ανθρωπίδες ήταν παρόντες στην Βόρεια Ευρώπη (~0,78 Mya) και μάλιστα μπορούσαν 

να επιβιώσουν στις νότιες παρυφές του αρκτικού κύκλου, τουλάχιστον όταν επικρατούσε σε αυτές 
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κλίμα μεσογειακού τύπου (Parfitt et al., 2005·2010). Εκεί στηρίχθηκε και η υπόθεση “προώθηση και 

υποχώρηση” (“ebb and flow” model) που προτάθηκε από τους Parfitt et al. (2005·2010) σύμφωνα με 

την οποία οι πληθυσμοί έβρισκαν καταφύγιο στις νοτιότερες περιοχές για να επιβιώσουν κατά τους 

παγετώνες και εξαπλώνονταν βορειότερα όταν επικρατούσε εύκρατο κλίμα στις μεσοπαγετώδεις 

φάσεις. Τα στοιχεία αυτά είναι πολύ σημαντικά σχετικά με την προσαρμοστική ικανότητα, την 

συμπεριφορά και τις δυνατότητες επιβίωσης των ανθρωπίδων καθώς και με τον ρυθμό και τον τρόπο 

αποικισμού της Ευρώπης μετά την αρχική τους εξάπλωση από την Αφρική (Parfitt et al., 2010). 

Ωστόσο το θέμα «πρωιμότερη ή υστερότερη χρονολόγηση» για τον αποικισμό της Ευρώπης 

(“long or short chronology”) παραμένει ανοιχτό. Αντιμετωπίζοντας το ερώτημα αυτό με τη λογική 

της διάρκειας στην παρουσία ανθρωπίδων σε ευρωπαϊκό έδαφος κατά το πρώιμο Πλειστόκαινο, τα 

ευρήματα των δύο τελευταίων δεκαετιών, προσφέρουν αρκετές πληροφορίες, ενισχύοντας την 

υπόθεση «Ώριμη Ευρώπη» (“Mature Europe”) (Martinez et al., 2010), σε αντίθεση με τους 

υπέρμαχους της υστερότερης χρονολόγησης (“short chronology”) που μιλούν για διακεκομμένο και 

περιστασιακό αποικισμό τουλάχιστον ως τις αρχές του Μέσου Πλειστόκενου/500 Kya, χωρίς καμιά 

δημογραφική σημασία: 

- Οι λιθοτεχνίες από τις ευρωπαϊκές θέσεις του Πρώιμου Πλειστόκαινου από άποψη 

τεχνολογικής παραγωγής παρουσιάζουν ομοιογένεια από τις πρώτες φάσεις του αποικισμού (~1,5 

Mya) έως την άφιξη των αχελαίων περί τα 600 Kya (Arzarello and Peretto, 2010) και επιπλέον 

βρίσκονται σε συνάφεια με την αφρικανική Mode 1 λιθοτεχνία (οπορτουνιστικός χαρακτήρας, 

σύντομες εγχειρηματικές αλυσίδες, με στόχο την παραγωγή κοφτερών φολίδων με σπάνια ίχνη 

δευτερογενούς επεξεργασίας, σύνδεση με την κατεργασία της ζωική σάρκας, χρήση ντόπιας πρώτης 

ύλης, χρήση της τεχνικής της άμεσης κρούσης) ενισχύοντας την άποψη ότι ο πρώτος αποικισμός της 

δυτικής Ευρώπης πραγματοποιήθηκε από ομάδα πληθυσμού με ομογενή τεχνολογική παράδοση την 

ίδια που απαντά στα αφρικανικά εργαλεία της Mode 1 (Arzarello and Peretto, 2010· Martinez et al., 

2010· Jean-Yves Crochet et al., 2009). Ωστόσο παρά την κοινή τεχνολογική παράδοση που 

αντικατοπτρίζεται στις λιθοτεχνίες του Mode 1 της Ευρώπης κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει τις 

διαφορές μεταξύ των αρχαιότερων δειγμάτων από το Dmanisi και των νεότερων από τη Gran 

Dolina: τα εργαλεία του Dmanisi έχουν τα ίδια αρχαϊκά τεχνολογικά χαρακτηριστικά που απαντούν 

σε αφρικανικές θέσεις μεταξύ 2,6-2,0 Mya, ενώ στη Gran Dolina-TD6 τα εργαλεία για πρώτη φορά 

παρατηρείται η παραγωγή μεγάλων φολίδων που τις επεξεργάζονται/διαχειρίζονται όπως τους 

πυρήνες αλλά ποτέ δεν τις λαξεύουν/ μετατρέπουν σε εργαλεία (Carbonell et al., 2010)     

- Οι παλαιοανθρωπολογικές ερμηνείες των πρώιμων ανθρωπιδικών μορφοτύπων υποδηλώνουν 

πως υπάρχουν επαρκή στοιχεία πια για να υποστηριχθεί η βιολογική συνέχεια μες στο ευρασιατικό 

απολιθωματικό αρχείο (Martinez et al., 2010). Υπάρχουν πια σαφείς ενδείξεις από την Ισπανία: Sima 
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del Elefante, Gran Dolina, Vallparadis  (Carbonell et al., 1999· 2005·2008· Oms et al., 2000· 

Bermúdez de Castro et al., 2004· Martinez et al., 2010) που δείχνουν πως η Ευρώπη κατοικήθηκε για 

πρώτη φορά πριν από 1 εκατομ. χρόνια ενώ από τα διαθέσιμα στοιχεία της ευρύτερης περιοχής της 

Ιβηρικής χερσονήσου φαίνεται πιθανό το ενδεχόμενο στη μεσογειακή δυτική Ευρώπη να υπήρχε 

επαναλαμβανόμενη και ίσως αδιάλειπτη παρουσία ανθρωπιδών από τα τέλη του Πρώιμου 

Πλειστόκαινου έως τις αρχές του Μέσου Πλειστόκαινου (κατά τη διάρκεια του late Matuyama 

chron) δηλ. επί 1 εκατ.χρόνια (Martinez et al., 2010) 

Ωστόσο ο Dennell, (2003)  επιμένει ότι τα στοιχεία για τον αποικισμό της Ευρασίας πριν τα 1 Mya 

αποκαθιστούν μια εικόνα με επαναλαμβανόμενα, σύντομα και μετριοπαθή μεταναστευτικά 

επεισόδια παρά υποδεικνύουν μια μόνιμη παρουσία ανθρωπιδών στην περιοχή λαμβάνοντας 

μάλιστα υπόψιν τις ασυνέχειες που παρουσιάζουν αρκετές περιοχές πριν τα 500 Kya ή ακόμη και 

πριν τα 1 Mya (εικ. 50). Με την άποψη αυτή συντάσσεται και ο Finlyanson (2005) υποστηρίζοντας 

ότι ο πρώτος πραγματικός εποικισμός της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης συνέβη πολύ αργότερα (γ. 

500 Kya με την ανάδειξη του είδους Homo heidelbergensis. Βάσει των μαρτυριών για τη διάρκεια 

και την πυκνότητα της παρουσίας ανθρωπιδών στα εδάφη της Ευρασίας ο Roebroeks (2006) 

διακρίνει τρία κύρια επεισόδια:  

α) μια αραιή διασπορά κατά το Πρώιμο Πλειστόκαινο με “μη-μόνιμη” παρουσία στην Ανατολική 

Ασία σε περιοχές που βρίσκονται σε γεωγραφικό πλάτος νότια 40°Ν γύρω στα 1,7-1,6 Mya,  

β) μια αραιή διασπορά στη Νότια και περιστασιακά στη Δυτική (ακτές Ατλαντικού) Ευρώπη (με ένα 

μεγάλο χρονικό κενό μεταξύ του Dmanisi και των αρχαιότερων μεσογειακών θέσεων) και  

γ) μια πιο μόνιμη παρουσία στην Ευρώπη, που περιλαμβάνει και την εξάπλωση σε βορειότερες 

περιοχές από τα 600-500 Kya κι έπειτα.  

Ο ακριβής χρόνος άφιξης των ανθρωπιδών στην Ευρώπη παραμένει ασαφής. Μια κριτική 

αξιολόγηση ωστόσο των διαθέσιμων μαγνητοστρωματογραφικών και/ή ραδιομετρικών 

χρονολογήσεων από θέσεις κλειδιά της Νότιας Ευρώπης Δ και Κ (Ισπανία,  Γαλλία,  Ιταλία) με 

κατάλοιπα ανθρωπίδων και/ή λίθινα τέχνεργα από τους Muttoni et al. (2010) οδηγούν στην υπόθεση 

ότι οι ανθρωπίδες έφτασαν στην περιοχή κατά το διάστημα 0,99-0,78 Mya (δηλ. μεταξύ επεισοδίου 

Jaramillo και ορίου Brunhes-Matuyama) (Muttoni et al., 2010). Αυτό το χρονικό διάστημα των 

περίπου 200 χιλ.χρόνων συμπίπτει με την παγκόσμια κλιματική αλλαγή του τέλους του Πρώιμου 

Πλειστόκαινου, που περιλαμβάνει την πρώτη επίμονη/παρατεταμένη ψυχρή περίοδο του 

Πλειστόκαινου  (MIS 22: ~ 0,87 Mya). Σύμφωνα με την πρόταση των Muttoni et al. (2010) η 

ξηρασία στις περιοχές  της βόρειας Αφρικής και της ανατολικής Ευρώπης, που ήταν ιδιαίτερα 

έντονη κατά την περίοδο MIS 22 πυροδότησε την μετακίνηση μεγάλων φυτοφάγων ζώων, κυρίως 

ελεφάντων, προς τα καταφύγια της νότιας Ευρώπης και ουσιαστικά οι ανθρωπίδες ακολούθησαν τις 
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μεταναστεύσεις των θηλαστικών. Στην προσπάθεια εντοπισμού των οδών διάδοσης από την πιθανή 

“μητρόπολη” της Ανατολικής Αφρικής προς τη Νότια Ευρώπη επικρατέστερη είναι η μετακίνηση 

των θηλαστικών μέσω της κοιλάδας του Νείλου προς τις ακτές της Μεσογείου και μέσω της 

“λωρίδας” του Σινά προς τον Λίβανο. Από τον Λίβανο η μετακίνηση μεγάλων φυτοφάγων και 

ανθρωπίδων θα συνέχιζε προς την  τις σαβάνες της Ανατολικής Ευρώπης είτε μέσω της κεντρικής 

Τουρκίας/Βόσπορος είτε μέσω του Ευφράτη. Έπειτα φτάνοντας στην κοιλάδα Po στη βόρεια Ιταλία, 

-μια περιοχή που πλήρως εκτέθηκε πάνω από τη στάθμη της θάλασσας κατά το Πλειστόκαινο στο 

MIS 22- προωθήθηκαν προς τα δυτικά σε περιοχές της Γαλλίας και της Ισπανίας (εικ. 51) (Muttoni 

et al., 2010) . 

Φαίνεται πως η αρχή της μονιμότητας μπορεί να προσδιοριστεί μεταξύ 1 Mya έως 500 Κya, 

οπότε και παρατηρείται μια εξάπλωση προς βορειότερες περιοχές (40-45°N): Orce Basin (37°N) 

γύρω στα 1 Mya και Atapuerca TD6 (42°N) περί τα 780 Kya στην Ισπανία, Monte Poggiolo (44°) 

γύρω στα 900 Kya στην Ιταλία, Kuldara (Τατζικιστάν) (38°N) περίπου στα 900 Kya, Donguttuo 

(40°N) γύρω στα 900 Kya (Dennell, 2003). Είναι σημαντικό ότι η εξάπλωση αυτή συμπίπτει με μια 

αλλαγή στην πανίδα που σηματοδοτεί η εμφάνιση νέων ειδών (Galerian fauna) και την επέκταση 

των στεπών στην βόρεια Ευρασία. Οι περισσότερες από αυτές τις “επιδρομές” στα βόρεια εδάφη 

συνέβησαν σε μεσοπαγετώδεις περιόδους. Στοιχεία από τη θέση Chenjiawo (34°Ν) στη βόρεια Κίνα 

δείχνουν πως οι ανθρωπίδες ήταν παρόντες στην ίδια περιοχή τόσο σε θερμές όσο και σε ψυχρές 

περιόδους μόνο μετά τα 650 Kya. Η αρχαιότερη παρουσία ανθρωπίδων στην Atapuerca (Ισπανία) 

στο επίπεδο TD6 αποδίδεται σε μεσοπαγετώδη περίοδο που συμπίπτει μάλιστα με το OIS 21 (0,865-

0,790 Μya). Στο Monte Poggiolo (Ιταλία) ωστόσο οι παλαιοπεριβαλλοντικές αποκαταστάσεις 

έδειξαν μια κρύα και ξηρή στέπα. (Dennell, 2003). Η εξάπλωση ανθρωπίδων ακόμη βορειότερα στην 

Ευρώπη πάνω από 50°Ν  γύρω στα 500 Kya συζητείται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Από το 

διάστημα αυτό και έπειτα η Ευρώπη πιθανότατα αποικίστηκε εξακολουθητικά, εκτός από τη 

Σκανδιναβία και τα Ρωσικά οροπέδια (Dennell, 2003) 

 

II. Ασία: η συμβολή των νέων θέσεων της Κίνας στη μελέτη της αρχικής εξόδου ανθρωπιδών 

από την Αφρική. 

 

Το βασικότερο πρόβλημα με τις αρχαιότερες θέσεις της Κίνας εντοπιζόταν, ως το πρόσφατο 

παρελθόν, στην έλλειψη ραδιομετρικών χρονολογήσεων και/ή παλαιομαγνητικών ακολουθιών που 

θα παρείχαν ένα γενικό χρονολογικό πλαίσιο (Bar-Yosef and Befler-Cohen, 2001). Όμως τις δύο 

τελευταίες δεκαετίες γεωλόγοι και γεωφυσικοί πραγματοποιούν μαγνητοστρωματογραφικές έρευνες 

επανεξετάζοντας παλαιότερες θέσεις ή ερευνώντας νέες. Συχνά συνδυάζονται με 
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βιοστρωματογραφικές μελέτες και μαγνητοστρωματογραφία (rock magnetic) με εντυπωσιακά 

αποτελέσματα. Οι χρονολογήσεις που προέκυψαν κατέστησαν επιτακτική την αναθεώρηση της 

πρώτης άφιξης ανθρωπίδων στην Κίνα (Zhu et al, 2003· 2004· 2008). 

 Έως πρόσφατα επικρατούσε η άποψη ότι οι πρώτοι αδιαμφισβήτητοι ανθρωπίδες από την 

ενδοχώρα της Ασίας δεν εμφανίστηκαν πριν τα 1,15 Mya στην Ν. Κίνα, στη θέση Gongwangling. 

(Antón and Swisher, 2004). Τα ευρήματα όμως από τη Yuanmou Basin (1,70-1,66 Mya) σε 

συνδυασμό με αυτά από τη Majuangou, Nihewan Basin (1,66- 1,32 Mya) αποδεικνύουν ότι η 

αρχαιότερη γνωστή παρουσία Ηomo στην ΒΑ Ασία σε γεωγραφικό πλάτος 40°N είναι ελαφρώς 

μεταγενέστερη από ότι στην Δυτική Ευρασία (Dmanisi 1,7 Mya) και εμπίπτει στο χρονολογικό 

φάσμα των αρχαιότερων γνωστών απολιθωμάτων Ηomo στην να ΝΑ Ασία (1,66-1,51 Mya) (εικ. 

52).  Άρα στις αρχές του Πλειστόκαινου μια μεγάλη αλλά σχετικά γρήγορη εξάπλωση ανθρωπιδών 

από την Αφρική πιθανότατα κατά τη διάρκεια θερμής περιόδου, επέτρεψε σε πληθυσμούς να 

επεκταθούν σε βόρεια γεωγραφικά πλάτη της Ανατολικής Ασίας συν τω χρόνω, που κυμαίνονται από 

40°Ν (Nihewan Basin) έως 7°S (Ιάβα) διαχειριζόμενοι ένα ευρύτατο φάσμα διαφορετικών 

περιβαλλόντων και οικοσυστημάτων (Zhu et al., 2008). Μάλιστα ήταν ικανοί να επιβιώσουν σε 

βόρειες/ψυχρές περιοχές 500 χιλ. χρόνια πριν την εισαγωγή ηπιότερων συνθηκών στο κλίμα κατά το 

Μέσο Πλειστόκαινο (Zhu et al., 2004). Σε συνδυασμό με τις προτεινόμενες χρονολογήσεις (Zhu et 

al., 2003·2004·2008) για τις θέσεις Gongwangling (1,15 Mya ), Xihoudou (1,27 Mya ), 

Xiaochangliang (1,36 Mya), Donggutuo (1,1 Mya ) Nihewan Basin φαίνεται πως πραγματοποιήθηκε 

μια εξάπλωση και μακρόχρονη ανάπτυξη πληθυσμών από τη βόρεια ως τη βόρεια κεντρική Κίνα 

κατά το Πρώιμο Πλειστόκαινο (Zhu et al., 2004).  Τα νέα αυτά δεδομένα αποδεικνύουν αφενός την 

προσαρμοστική ικανότητα των πρώιμων ανθρωπιδών σε ποικιλία διαφορετικών περιβαλλόντων και 

αφετέρου την μακρόχρονη και επίμονη παρουσία του Homo erectus στην Ανατολή Ασία πολύ πριν 

την εμφάνιση του Homo sapiens ( Zhu et al., 2008). 

 

III. Νησιωτική ΝΑ Ασία: Τα αναπάντεχα ευρήματα από τη νήσο Flores. 

 

 Η μετακίνηση του Homo erectus στην Ινδονησία θα μπορούσε να φαίνεται αινιγματική με 

δεδομένο το γεγονός ότι σήμερα τα νησιά χωρίζονται από την ηπειρωτική ενδοχώρα. Στο παρελθόν 

όμως η στάθμη της θάλασσας ήταν χαμηλότερη και υπήρχε μια απευθείας σύνδεση μεταξύ της 

ηπειρωτικής Ασίας και της Ινδονησίας. Εξάλλου είχε θεωρηθεί πως τα βαθιά νερά δεν επέτρεψαν 

περαιτέρω μετακινήσεις προς την Νέα Γουινέα και την Αυστραλία στα ανατολικά, τουλάχιστον όχι 

πριν τα 60 Kya (Stringer and Andrews, 2006:174-5). Οι ανθρωπολόγοι έχουν προτείνει εδώ και 

καιρό ότι οι ανθρωπίδες απλώς βάδισαν ως την Ινδονησία (Relethford, 2005:400-1). Τα δεδομένα 
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όμως άλλαξαν όταν στην νήσο Flores (300 μίλια από την Ιάβα) ανακαλύφθηκε ένα λίθινο εργαλείο 

που χρονολογήθηκε στα 800Kya (Stringer and Andrews, 2006). Λόγω των διαφορών στα βάθη των 

ωκεανών το νησί θα μπορούσε να προσεγγιστεί μόνο δια μέσου θαλάσσης ακόμη και σε περίοδο με 

χαμηλή θαλάσσια στάθμη πράγμα που σημαίνει πως κατά το ύστερο Πρώιμο Πλειστόκαινο κάποιοι 

ανθρωπίδες είχαν την ικανότητα να χρησιμοποιούν απλές σχεδίες για τη διάσχιση θαλάσσιων 

αποστάσεων (Relethford, 2005).  

Τα ευρήματα από τη Flores προκάλεσαν κλυδωνισμούς και σε μια ακόμη καθιερωμένη άποψη: 

μέχρι πρόσφατα ήταν αποδεκτό ότι στην ΝΑ Ασία υπήρξε μόνο ένα είδος πρώιμου ανθρώπου του 

Hοmo erectus / ergaster,  πριν από την άφιξη του σύγχρονου ανατομικά ανθρώπου. Τα σκελετικά 

κατάλοιπα  του Homo floresiensis καθώς και πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν ότι το άτομο της 

Flores ( LB1)  είναι αντιπροσωπευτικό ενός μακροχρόνιου πληθυσμού που ήταν παρόν στην περιοχή 

κατά τη μετάβαση 95–74 Kya έως τα 12 Kya. Ταξονομικά τα νέα σκελετικά ευρήματα αποδεικνύουν 

ότι ο συγκεκριμένος πληθυσμός δεν μπορεί να ενταχθεί ούτε στο είδος Homo erectus ούτε στο είδος 

Homo sapiens. Μολονότι το μέγεθος των δοντιών και η μορφολογία του προσώπου επιτρέπει την 

αναγωγή στο γένος Homo, η γενεαλογία του Homo floresiensis παραμένει ασαφής. Ωστόσο 

καθίσταται σαφές ότι ο Homo erectus δεν ήταν το μόνο είδος που δρούσε στην αρένα της 

νησιωτικής ΝΑ Ασίας κατά το Πλειστόκαινο  (M. J. Morwood et al., 2005) 

 

IV. Αχελαία λιθοτεχνία και Γραμμή “MOVIUS” (διάστημα 1,0-0,5 Mya)  

 

Μολονότι ο Homo erectus συνδέθηκε με την κατασκευή της Αχελαίας λιθοτεχνίας, φαίνεται πως 

έφυγε από την Αφρική πριν την ανάπτυξη του συγκεκριμένου τεχνικού κεφαλαίου, καθώς στις 

αρχαιότερες θέσεις της Ευρώπης και της Ασίας η λιθοτεχνία ακολουθεί την ολδόβια παράδοση. 

Παρατηρείται μάλιστα στην Ανατολική και ΝΑ Ασία (Γραμμή “Movius”) μια επιμονή στην 

κατασκευή και χρήση των ολδόβιων εργαλείων ακόμη κι όταν η αχελαία λιθοτεχνία κυριαρχεί στις 

υπόλοιπες περιοχές όπου έχουν φτάσει οι ανθρωπίδες από το 1,4 Mya και εξής. Η Αχελαία 

παράδοση φαίνεται πως δεν ξεπέρασε ποτέ τα όρια της γραμμής “Movius”. Ακόμη και τα πρόσφατα 

ευρήματα αχελαίας λιθοτεχνίας από τη θέση Bose στη Νότια Κίνα (Yamei et al., 2000) ή οι 

χειροπελέκεις από την χερσόνησο της Κορέας (Norton et al., 2006) παραμένουν στοιχεία 

αποσπασματικά και δεν είναι αρκετά ώστε να ανατραπεί οριστικά η παραπάνω άποψη. Μάλιστα οι 

Bar-Yosef και Befler-Cohen, (2001:22) θεωρούν πως πρόκειται για “βιαστικές επιδρομές των 

αχελαίων πέραν της γραμμής Movius”. 

Κατά το πρώιμο Μέσο Πλειστόκαινο (~0,780 Μya) εμφανίζονται τα πρώτα αντιπροσωπευτικά 

δείγματα της Αχελαίας λιθοτεχνίας σε Ευρώπη, Βόρεια Αφρική, Νοτιοδυτική Ασία και στη 
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ενδοχώρα της Ινδίας (εικ. 53). Στην Ευρώπη οι πρωιμότερες αχελαίες ακολουθίες (Notarchirico, 

Arago) δεν παρατηρούνται πριν τα 0,6 Mya  (Carbonnel et al., 2010). Η εισαγωγή του 

συγκεκριμένου τεχνικού κεφαλαίου στη συγκεκριμένη περιοχή συνδέεται άμεσα με τις αποδείξεις 

για τον αποικισμό της δηλ. την μονιμότητα στην παρουσία ανθρωπίδων (Dennell, 2003). Θέσεις 

όπως το Boxgrove (50°N) όπου η παρουσία ανθρωπίδων χρονολογήθηκε περί τα 478-524 Kya κατά 

την τελευταία μεσοπαγετώδη περίοδο (πριν το OIS 12/ ~474 Kya), προσφέρουν σαφή στοιχεία της 

συγκεκριμένης τεχνικής παράδοσης/ τεχνικού κεφαλαίου στη Βόρεια Ευρώπη περί τα 500 Kya. Από 

την Ασία τα δεδομένα παραμένουν σποραδικά και οι περισσότερες χρονολογήσεις εμπίπτουν στο 

πρώιμο Μέσο Πλειστόκαινο.  

Οι αρχαιότερες ακολουθίες Αχελαίας λιθοτεχνίας εκτός Αφρικής απαντούν στο Ισραήλ στην 

Ubediya (1,4 Mya) και σε θέσεις όπως  την Gesher Benot Υa'aqov λίγο αργότερα στα 0,8 Mya. 

Μεταξύ Ισραήλ και Πακιστάν (απόσταση πάνω από 3500 χλμ.) δεν υπάρχουν συγκρίσιμες απόλυτες 

χρονολογήσεις πρώιμης Αχελαίας λιθοτεχνίας. Στο Πακιστάν αμφιπρόσωπα εργαλεία βρέθηκαν στις 

θέσεις Dina και Jalalpur σε εδάφη που χρονολογήθηκαν με παλαιομαγνητισμό στα 700-400 Kya  

(Dennell, 2003) . Στην Ινδία οι πρωιμότερες χρονολογήσεις προέρχονται από τη θέση Bori περίπου 

στα 670 Kya  (Dennell, 2003). Η Αχελαία λιθοτεχνία δεν εισάγεται στην Εγγύς Ανατολή και την 

Κίνα (αν δεχτούμε τη χρονολόγηση 0,8 Μya για τη θέση Bose) πριν το τέλος του Πρώιμου 

Πλειστόκαινου. Νέα ευρήματα, όμως λιθοτεχνίας Mode 2 από τη θέση Isampur στην Ινδία, με 

πρώιμη χρονολόγηση στα 1,2 Μya (ESR προς επιβεβαίωση) περιπλέκουν τα πράγματα (Carbonell et 

al., 2005). Ωστόσο είναι αδιαμφισβήτητη η μεγάλη διάδοση της Αχελαίας λιθοτεχνίας στην 

ενδοχώρα της Ινδίας κατά το Μέσο Πλειστόκαινο. Η Κεντρική Ασία παραμένει μια από τις 

τελευταίες περιοχές της Ασίας, που αποίκησαν οι ανθρωπίδες (με εξαίρεση τη θέση Kuldara) και μια 

από τις τελευταίες όπου φθάνει η αχελαία λιθοτεχνία. Άλλες περιοχές που συνεχίζουν την παράδοση 

της Mode 1 ως αργά, είναι η ενδοχώρα και το βόρειο μέρος της Κίνας (με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα την καρστική επίχωση Zhoukoudian), ενώ στα νότια της ηπείρου εξαπλώνεται η  Mode 

2 λιθοτεχνία (Carbonell et al.,2005).  

Ο περιορισμός της ασιατικής Αχελαίας στην περιοχή του Λιβάνου έως το πρώιμο Μέσο 

Πλειστόκαινο έχει σοβαρές επιπτώσεις στην τοποθέτηση της γραμμής “Movius”, το όριο δηλ. 

μεταξύ της λιθοτεχνίας πυρηνικών εργαλείων και εργαλείων αποκρουσμάτων (Mode 1) στη 

Νοτιοανατολική και Ανατολική Ασία και στην Αχελαία λιθοτεχνία (Mode 2) στη Δύση. Με βάση τα 

τρέχοντα δεδομένα η γραμμή “Movius” είναι ενεργή αμέσως ανατολικά του Ισραήλ έως το πρώιμο 

Μέσο Πλειστόκαινο. Για την απουσία αμφιπρόσωπων εργαλείων από τις περιοχές της Ανατολικής 

Ασίας έχουν προταθεί διάφορες εξηγήσεις: α) το μπαμπού ή και άλλα ξύλα θα μπορούσαν να 

αντικαταστήσουν τη χρήση λίθινων εργαλείων, β) η μεγαλύτερη εξάρτηση των ανθρωπίδων σε 
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φυτικές τροφές, γ) η κατασκευαστική και τεχνολογική πολυπλοκότητα της αχελαίας 

λιθοτεχνίας/πολυπλοκότητα του τεχνικού κεφαλαίου της Αχελαίας λιθοτεχνίας (Dennell, 2003). 

Ωστόσο το βασικό ερώτημα είναι γιατί δεν κατάφερε το τεχνικό κεφάλαιο της αχελαίας να 

επεκταθεί/να διαδοθεί στην ανατολική Ασία τουλάχιστον πριν το πρώιμο Μέσο Πλειστόκαινο. Για 

το μισό από το συνολικό διάστημα που απαντά στην Ασία (1,4-0,2 Mya) η αχελαία λιθοτεχνία 

περιορίζεται στην περιοχή της Εγγύς Ανατολής/ΝΔ Ασία μερικές εκατοντάδες χλμ. δυτικά της 

γραμμής Movius. Πρόσφατα προτάθηκε ένας άλλος διαχωρισμός σύμφωνα με τον οποίο ο αχελαίος 

κόσμος μπορεί να χωριστεί σε δύο περιοχές που καθορίζονται από τη γραμμή “Roe” που διατρέχει 

το Ισραήλ έως τη Δυτική Αφρική (Dennell, 2003). Στη βόρεια πλευρά τα αμφιπρόσωπα εργαλεία 

κατασκευάζονται με  faconage ή σχηματίζονται σε έναν πυρήνα, ενώ στη νότια και ανατολική 

πλευρά κατασκευάζονται με debitage ή διαμορφώνονται σε μεγάλες φολίδες. Συμπίπτει δηλ με το 

όριο της γραμμής “Movius” ως το πρώιμο Μέσο Πλειστόκαινο (Dennell, 2003). 

Η παρατηρούμενη τάση σε Ευρώπη και Ασία μιας παρατεταμένης χρήσης της λιθοτεχνίας  Mode 1 

και μιας καθυστέρησης στην εισαγωγή της αχελαίας παράδοσης δημιουργεί μια ανακολουθία, 

ιδιαίτερα αν σκεφτούμε ότι οι αρχαιότερες μαρτυρίες στην Ευρασία για την παρουσία ανθρωπιδών 

συμπίπτουν ή χρονολογούνται λίγο μετά την εμφάνιση της αχελαίας λιθοτεχνίας (Mode 2) στην 

Αφρική και με δεδομένη την τεχνολογική υπεροχή της Mode 2 (έναντι της Mode 1) η οποία είναι 

παρούσα στην Ευρασία (Ubeidiya) ήδη από τα 1,4 Mya. Γιατί ιδιαίτερα στις αρχαιότερες θέσεις της 

Ευρώπης γύρω στα 1 Mya ,απαντούν μόνο λιθοτεχνίες Mode 1 όταν στην Αφρική ακμάζει η Mode 

2;  Οι Carbonell et al. (2010) πρόσφατα διατύπωσαν μια πιθανή εξήγηση: “η καλή προσαρμογή των 

πληθυσμών στην κατασκευή και τη χρήση της ολδόβιας λιθοτεχνίας ήδη από την εποχή του 

Dmanisi, την καθιέρωσαν θέτοντας ένα όριο στην εξάπλωση νέων πληθυσμών”. Ουσιαστικά 

βλέπουν ένα πολιτισμικό “σύνορο” που διαμορφώθηκε από την επικρατούσα τεχνολογία του λίθου. 

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι την περίοδο που εμφανίστηκε η αχελαία στην Αφρική υπήρξαν 

πληθυσμοί που συνέχισαν να χρησιμοποιούν την ολδόβια λιθοτεχνία δηλ. η Mode 1 δεν 

αντικαταστάθηκε πλήρως από την Mode 2 (στην Αφρική) (Carbonell et al., 2005). Η παραπάνω 

εξήγηση συνδέεται με ένα σενάριο για την εξάπλωση των πληθυσμών εκτός Αφρικής σύμφωνα με 

το οποίο ενδεχομένως οι φορείς της νέας λιθοτεχνίας να άσκησαν πιέσεις και να προκάλεσαν τον 

ανταγωνισμό με στους χρήστες της ολδόβιας λιθοτεχνίας, αναγκάζοντας τους να αναζητήσουν νέες 

περιοχές (Carbonell, 2005). Σύμφωνα με ένα εναλλακτικό σενάριο οι παλαιότεροι πληθυσμοί με 

Mode 1 λιθοτεχνία στην Ευρασία, ζώντας σχετικά απομονωμένοι από τους νεωτερισμούς της 

αφρικανικής Mode 2, πιθανότατα εξαπλώθηκαν στα ευρασιατικά εδάφη μεταξύ 1,8-1,0 Mya 

(Carbonell et al., 2010). 
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V. Βόρεια  Αφρική: μια διαφορετική προσέγγιση της μετανάστευσης “Out of Africa I” 

Η Mirazón – Lahr (2010) υπογραμμίζει ότι προτού οι ανθρωπίδες εξαπλωθούν στην Ευρώπη και 

την Ασία θα πρέπει να εξαπλώθηκαν πέραν της περιοχής όπου πρωτοεμφανίστηκαν, εντός της 

Αφρικής, δηλ. θα πρέπει αρχικά να μετακινήθηκαν από την υποσαχάριο Αφρική και ειδικότερα από 

την Ανατολική Αφρική προς τα βόρεια.  Στην ουσία με τον όρο «μεταναστεύσεις εκτός Αφρικής» 

εννοούμε, αν θέλουμε να ακριβολογούμε τις αρχικές «ενδοαφρικανικές μεταναστεύσεις», οι οποίες 

καθώς φαίνεται  αποτέλεσαν προαπαιτούμενες μετακινήσεις για να προσεγγίσουν οι ανθρωπίδες 

τελικά τα εδάφη της Ευρασίας. Υπο αυτό το πρίσμα ο αποικισμός της Ευρασίας θα μπορούσε να 

αντιμετωπιστεί ως μέρος, ενδεχομένως κατοπινό στάδιο αυτών των ενδoαφρικανικών 

μεταναστεύσεων.  

Οι ανθρωπίδες μετακινούνται μέσα σε ζώνες οικοσυστημάτων/οικολογικές ζώνες και 

ακολουθούν διαδρομές που διαμορφώνονται από την απουσία ή παρουσία γεωγραφικών εμποδίων 

(λίμνες, θάλασσες, ποτάμια, βουνά). Σε αυτές τις ενδοαφρικανικές μετακινήσεις βασικό εμπόδιο 

αποτέλεσε ο σχηματισμός της ερήμου Σαχάρα στα τέλη του Πλειοκαίνου (Mirazón – Lahr, 2010). Η 

σύνδεση της υποσαχαρίου Αφρικής με την μεσογειακή λεκάνη και με τα νότια ασιατικά εδάφη 

ποίκιλε καθ’ όλη τη διάρκεια του Πλειστοκαίνου, ανάλογα με τις κλιματικές εναλλαγές (περίοδοι 

ξηρασίας εναλλάσσονταν με υγρές περιόδους) και τις συνακόλουθες περιβαλλοντικές μεταβολές. Οι 

αλληλεπιδράσεις κλίματος και περιβάλλοντος διαμόρφωναν διόδους και καταφύγια προωθώντας 

άλλοτε την εξάπλωση κι άλλοτε τον αποκλεισμό/απομόνωση των πληθυσμών. Για παράδειγμα η 

περίοδος υγρασίας που ακολούθησε το σχηματισμό της ερήμου στις αρχές του Πλειστοκαίνου 

περιόρισε την έκταση της (κατά το γεωγραφικό πλάτος).  Η από Α-Δ εξάπλωση των εκτάσεων των 

δασών στην υποσαχάριο περιοχή του ισημερινού παράλληλα με την από Β-Ν εξάπλωση των 

εκτάσεων σαβάνας στις βόρειες και νότιες παρυφές των δασών μετέβαλαν το εύρος των περιοχής 

δράσης των ανθρωπιδών της ανατολικής Αφρικής προωθώντας και επιτρέποντας μια εξάπλωση προς 

βορειότερες περιοχές. Αποίκησαν νέες οικολογικές ζώνες/οικοσυστήματα χρησιμοποιώντας 

διόδους/διαδρομές παροδικά διαθέσιμες στα ανατολικά, δυτικά και βόρεια . 

Τα αρχαιολογικά δεδομένα από τη Βόρειο Αφρική που χρονολογούνται στη μετάβαση Πλειο-

Πλειστόκαινου και στο πρώιμο Πλειστόκαινο υποστηρίζουν εν μέρει το μοντέλο αυτό. Οι θέσεις με 

ολδόβια και πρώιμη αχελαία λιθοτεχνία είναι λιγοστές και η χρονολόγηση των ευρημάτων 

παρουσιάζει προβλήματα σε αντίθεση με τα πλούσια και καλά χρονολογημένα σύνολα από την 

Ανατολική Αφρική.  Στρωματογραφημένες ακολουθίες γι’ αυτές τις περιόδους στην Β. Αφρική 

προκύπτουν από δύο μόνο συστηματικά ερευνημένες θέσεις: Ain-Haneh (Αλγερία) και Thomas 

Quarry 1( Unit L) στην Casablanca / Μαρόκο. Τα υπόλοιπα ευρήματα είναι επιφανειακά.  Η εικόνα 

που προκύπτει για τη Β. Αφρική έως και τα μέσα του Μέσου Πλειστόκαινου είναι αυτή της 
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ευκαιριακής και σποραδικής παρουσίας ανθρωπιδών (εικ. 54).  Οι αρχαιότερες ως σήμερα ενδείξεις 

στη Βόρεια Αφρική εντοπίζονται στη θέση Ain-Haneh (Αλγερία) με ολδόβια λιθοτεχνία και παρά 

την προβληματική χρονολόγηση (γύρω στο 1,8 Mya κατά τους Sahouni et al., (2002) και μια πιο 

μετριοπαθή  γύρω στα 1,2 Mya κατά τους Raynal et al. (2001) και Geraads et al. (2004)) παραμένει 

η αρχαιότερη στρωματογραφικά επιβεβαιωμένη παρουσία ανθρωπιδών στην εν λόγω περιοχή πριν 

το 1 Mya, ενώ οι πρωιμότερες ενδείξεις από καλά στρωματογραφημένα σύνολα αχελαίας 

λιθοτεχνίας προέρχονται από τη θέση Thomas Quarry 1( Unit L) στην Casablanca / Μαρόκο  και 

χρονολογούνται στις αρχές του Πρώιμου Πλειστόκαινου περί το 1 Mya. Επομένως από τις μέχρι 

τώρα ενδείξεις προκύπτει πως οι πληθυσμοί ανθρωπιδών προσέγγισαν τα βόρεια εδάφη της Αφρικής 

με ολδόβια λιθοτεχνία την ίδια περίπου περίοδο (αν δεχτούμε τη χρονολόγηση γύρω στα 1,8 Mya 

για την Ain-Haneh) που εξαπλώθηκαν και στην υπόλοιπη Ευρασία. (Lahr, 2010) .Ωστόσο καθώς η 

παρουσία ανθρωπιδών είναι επιβεβαιωμένη στα 1,8 Mya σε θέσεις της Ευρασίας όπως στο Dmanisi 

ή στην Ιάβα είναι ασφαλές να υποθέσουμε πως η διεκπεραίωση των πληθυσμών δεν έγινε από τα 

εδάφη της Β, Αφρικής αλλά πιθανότατα από οδούς προώθησης μέσω της Χερσονήσου του Σινά ή 

των στενών Bab –el –Mandab στην Ερυθρά θάλασσα.   
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Κεφάλαιο 5 

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ Η 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ. 

 

Ι. Εισαγωγή 

 

Οι δίοδοι απ' όπου οι πληθυσμοί ανθρωπιδών προωθήθηκαν από την Αφρική και εξαπλώθηκαν 

στα εδάφη της Ευρασίας δεν είναι με ασφάλεια επιβεβαιωμένες και προσδιορισμένες. Η έρευνα και 

τα αρχαιολογικά δεδομένα διαμορφώνουν πιθανά σενάρια λαμβάνοντας υπόψιν μια σειρά από 

συνιστώσες: τον χρονικό προσδιορισμό των πρώτων μεταναστεύσεων, τα παγκόσμια κλιματικά και 

γεωγραφικά δεδομένα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, την ποικιλότητα των 

περιβαλλόντων/οικοσυστημάτων, τις οδούς εξάπλωσης άλλων ειδών θηλαστικών καθώς και τις 

στρατηγικές πρόσκτησης τροφής και οικολογικής προσαρμογής των πρώιμων ανθρωπιδών που 

εμπλέκονται στα μεταναστευτικά επεισόδια. Για τις μεταναστεύσεις του Κατώτερου Πλειστόκαινου 

έχουν προταθεί τέσσερις εναλλακτικοί δρόμοι σύνδεσης της Αφρικής με την Ευρώπη και την Ασία, 

που περιλαμβάνουν χερσαία και θαλάσσια περάσματα (Derricourt, 2005· Aguirre, 2006· Manzi, 

2002, ) (εικ. 55): 

 

•  Εγγύς Ανατολή / Χερσόνησος Σινά  

•  Εγγύς Ανατολή /Στενά Bab-el-Mandab (νότια Ερυθράς Θάλασσας) 

• Περιοχές του Μαρόκου γειτνιάζουσες προς την Ιβηρική χερσόνησο/Στενά του Γιβραλτάρ  

• Μεταξύ Τυνησίας και Ιταλίας μέσω της νήσου Pantellaria/Σικελικό Κανάλι  

 

Ωστόσο δεν αποκλείεται κατά τις μεταγενέστερες μετακινήσεις που τοποθετούνται γύρω στα 

700-600 Kya να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα όλα τα «περάσματα» (Aguirre, 2006). 

 

 Πολλά στοιχεία της γεωγραφίας έχουν αλλάξει όπως επίσης και τα δεδομένα για τα βάθη των 

θαλασσών ή τη θαλάσσια στάθμη  από το Πρώιμο Πλειστόκαινο ως σήμερα. Όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά ο Derricourt (2005): “ ...οι πληθυσμοί πρώιμων ανθρωπιδών εξαπλώθηκαν βόρεια 

μέσα σε και μέσω μιας γεωγραφικής ζώνης, άνυδρης σήμερα και συνεχιζόμενης από τις ατλαντικές 

ακτές της Αφρικής ως την Κεντρική Ασία και μάλιστα χωρίς  το εμπόδιο του υγρού στοιχείου που 

σήμερα χωρίζει τις δύο πολιτικές μονάδες “Ευρώπη” και “Ασία”. Οπότε κατ' αυτήν την έννοια δεν 

υπήρχε “Αφρική” για να φύγουν από αυτήν”. 
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Με τα τρέχοντα δεδομένα πιθανότατα οι ανθρωπίδες του Πρώιμου Πλειστόκαινου βρέθηκαν από 

την ανατολική Αφρική στις ανατολικές και δυτικές παρυφές της Ευρασίας μέσω της Εγγύς 

Ανατολής, πιθανότατα μέσω της κοιλάδας του Νείλου και της χερσονήσου του Σινά ή εναλλακτικά 

μέσω των στενών Bab-el-Mandab (νότια Ερυθράς Θάλασσας) (Derricourt, 2005·Manzi, 2002· 

Hazrika, 2007· Flemming et al, 2003 ).  Πιθανή οδός προώθησης από τη Δύση προς την Ανατολή 

ίσως αποτέλεσε η ΒΑ Ινδία, αφού βρίσκεται ανάμεσα στην Νότια, Ανατολική και ΝΑ Ασία. Η 

πορεία της εξάπλωσης ανιχνεύεται μέσω των θέσεων του πρώιμου Πλειστόκαινου: αφετηρία το 

Dmanisi της Γεωργίας στη Δ.Ασία, Gesher Benot Ya'aqov στο Ισραήλ, Riwat στο Πακιστάν, 

Isampur στην Ινδία, Longuppo στην Κίνα, καταλήγοντας στην Ινδονησία με τις θέσεις Sangiran και 

Modjokerto (Hazarika, 2007). Τα ευρήματα στο Dmanisi , ήλθαν να επιβεβαιώσουν μία τουλάχιστον 

πρώιμη έξοδο (~1,8 Mya) από την αφρικανική ήπειρο μέσω της χερσαίας οδού, της χερσονήσου του 

Σινά και των εδαφών του Λιβάνου ή της Εγγύς /Μέσης Ανατολής. Τον ίδιο δρόμο δείχνουν σαφώς 

και οι πρώιμες θέσεις που εντοπίστηκαν στην «λωρίδα» του Λιβάνου όπως η Ubeidiya (~1,4 Mya ). 

Φαίνεται επίσης πως η ίδια δίοδος προτιμήθηκε και αργότερα, κατά το Μέσο και Ύστερο 

Πλειστόκαινο για την προώθηση των πληθυσμών στην κεντρική και δυτική Ευρώπη (Aguirre, 2006).  

Για την προώθηση των πληθυσμών στην Ευρώπη έχουν προταθεί δύο άμεσες δίοδοι από την 

Αφρική: η μια μέσω των στενών του Γιβραλτάρ και η άλλη μέσω των στενών της Σικελίας και μια 

τρίτη -πιθανότατα η επικρατέστερη- μέσω του Βοσπόρου και της ευρύτερης περιοχή του Καυκάσου  

(Manzi, 2002· Straus, 2001· Derricourt, 2005). Είναι πιθανό οι πρώιμοι ανθρωπίδες να έφτασαν στην 

ευρωπαϊκή ενδοχώρα μέσω την παλαιστινιακής “λωρίδας” που τους οδήγησε στη Μικρά Ασία και 

στα Βαλκάνια διασχίζοντας ουσιαστικά περιοχές με παλαιοπεριβάλλοντα όμοια με τα οικεία τους 

αφρικανικά δηλ. ανοιχτά λιβάδια. Η υπόθεση ενισχύεται και από τα αποτελέσματα των ερευνών στα 

εδάφη της Βαλκανικής και της Τουρκίας (βλ. ενδεικτικά Κεφ. 3, θέσεις Βαλκάνια και παραπομπές 

στον Tourloukis, 2010). Εξάλλου έως το Ύστερο Πλειστόκαινο δεν υπήρχε θαλάσσια σύνδεση 

μεταξύ Μαύρης Θάλασσας και Αιγαίου κι έτσι τα Δαρδανέλια και ο Βόσπορος αποτελούσαν 

χερσαίες γέφυρες επικοινωνίας (Tourloukis, 2010 κι εκεί παραπομπές). Παρόμοια ήταν και η εικόνα 

στο Αιγαίο τουλάχιστον κατά τις παγετώδεις περιόδους του Πρώιμου Πλειστόκαινου και κατά το 

μεγαλύτερο μέρος του Μέσου, οπότε δεν λειτουργούσε σαν θαλάσσιο εμπόδιο αλλά  αντίθετα τα 

αναδυόμενα τμήματα ξηράς θα διευκόλυναν τις επαφές/την επικοινωνία μεταξύ 

Ανατολίας/Νοτιοδυτικής Ασίας και των νοτιότερων περιοχών των Βαλκανίων ιδιαίτερα δε του 

ελλαδικού κορμού. Υπό αυτή την έννοια η Ελλάδα γεωγραφικά βρίσκεται σε σταυροδρόμι από το 

οποίο περνά αφενός η “ανατολική οδός” της Αφρό-Ευρασιατικής σύνδεσης καθώς και οι δρόμοι  

των ενδο-ευρασιατικών μετακινήσεων (με κατεύθυνση Ανατολή προς Δύση) (Tourloukis, 2010) 

Δεν έχει ακόμη αποδειχθεί μέσω ποιάς οδού προωθήθηκαν οι πληθυσμοί σε κάποιες από τις 
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αρχαιότερες θέσεις της Ευρώπης. Ακολούθησαν τον άμεσο και ποιο σύντομο δρόμο του Γιβραλτάρ ή 

την μακρύτερη και πιο χρονοβόρα διαδρομή: Λίβανος-Ανατολία-Δαρδανέλλια-Βαλκάνια-Β. Ιταλία-

ΝΑ Γαλλία; Εάν ισχύει το β΄ σενάριο τότε μένει να εντοπιστούν πολλές θέσεις κατά μήκος της 

διαδρομής αυτής μεταξύ 1.8-1.0 Mya. (Straus, 2001)  

 

ΙΙ. Τα Περάσματα 

 

Σικελία   

Η χρήση της διόδου (145χλμ) μεταξύ Τυνησίας – Σικελίας (εικ. 56) (η οποία συνδεόταν με την 

ενδοχώρα της Ιταλίας με ξηρά έως τους παγετώνες του Πλειστόκαινου) δεν υποστηρίζεται από τα 

αρχαιολογικά ευρήματα, ούτε και από τα γεωμορφολογικά δεδομένα (Derricourt, 2005· Straus, 

2001). Η Villa (2001) απέδειξε πως οι αχελαίες θέσεις της Μέσης Παλαιολιθικής της Ιταλικής 

χερσονήσου δημιουργήθηκαν από πληθυσμούς που ήρθαν από τα βόρεια κι όχι μέσω της Σικελίας 

(Derricourt, 2005). Ωστόσο η παρουσία προ-αχελαίων συνόλων στη Σικελία από θέσεις στις 

περιοχές του Agrigento, της Catania και της Ragusa προκάλεσαν την επαναθεώρηση του 

ενδεχόμενου της προσέγγισης του νησιού κατά το Πλειστόκαινο από την Αφρική μέσω της 

υποτιθέμενης διόδου (Manzi, 2002). Πιθανότατα νησίδες ξηράς εμφανίζονταν μεταξύ Τυνησίας και 

Σικελίας σε περιόδους που υποχωρούσε η θαλάσσια στάθμη (Straus, 2001· Manzi, 2002). 

Παλαιογεωγραφικά και γεωμορφολογικά στοιχεία καθιστούν πιθανή την ύπαρξη αυτού του 

“διαδρόμου” όπως επίσης πιθανολογείται και η χρήση του κατά τις μετακινήσεις θηλαστικών από 

και προς την Αφρική (Manzi, 2002). Όμως ακόμη κι αν όντως υπήρχε αυτός ο “διάδρομος” των 

νησίδων το απότομο ανάγλυφο του νοτιοδυτικού άκρου της Ιταλικής χερσονήσου αποτελεί ένα 

βασικό /αξεπέραστο εμπόδιο για την άμεση επικοινωνία μεταξύ Αφρικής και Ιταλίας (Manzi, 2002).  

Αναλύσεις σχετικά με τις ενδομεσογειακές επαφές κατά το Πλειστόκαινο, που εξετάζουν το  πιθανό 

σημείο δηλ. τα στενά της Σικελίας δείχνουν πως τα στοιχεία ως τώρα δεν δικαιολογούν την 

παραπάνω άποψη: η εμβύθιση μέρους της νότιας Ιταλίας και Σικελίας μέχρι πριν από λιγότερο 1 

εκατ.χρόνια πριν από σήμερα, δείχνει ότι τα στενά είχαν αρκετό εύρος και ότι δεν υπάρχουν 

επαρκείς αρχαιολογικές ενδείξεις για την Αρχαιότερη και Μέση Παλαιολιθική στην περιοχή  

(Broodbank, 2006). Μάλιστα κάποιες από τις υποτιθέμενες θέσεις βρίσκονταν τότε στον βυθό. 

Επιπλέον από την μελέτη των απολιθωμάτων ζώων του αρχαιότερου και μέσου Πλειστόκαινου 

προκύπτουν τόσο υψηλά επίπεδα ενδημισμού που καθιστούν αδύνατη την παρείσφρηση ειδών από 

την ηπειρωτική χέρσο (Broodbank, 2006).  

 

 
80 



Γιβραλτάρ 

  

Η Αφρική χωρίζεται από την Ευρώπη μέσω των Στενών του Γιβραλτάρ, απ' όπου η Μεσόγειος 

επικοινωνεί με τον Ατλαντικό ήδη από τα τέλη του Μειόκαινου γύρω στα 5,3 εκατ.χρόνια πριν (βλ. 

εικ. 56). Ο Πορθμός του Γιβραλτάρ λογικά φαίνεται να αποτελεί μια από τις βασικές διόδους προς 

την Ευρώπη από την Αφρική, λόγω της εγγύτητας των δύο ηπείρων στο σημείο αυτό. Σήμερα τα 

Στενά απέχουν 14 χλμ. στο πλησιέστερο σημείο μεταξύ των δύο ηπείρων (Pont Marroqui/Ισπανία 

και Point Cires/Μαρόκο). Ακόμη και οι διαβαθμίσεις της θαλάσσιας στάθμης κατά το Πλειόκαινο 

και το Πλειστόκαινο δεν θα επηρέαζαν το κεντρικό κανάλι πλάτους 5 χλμ και βάθους (σήμερα) 

300μ. απ' όπου διέρχονται τα θαλάσσια ρεύματα μεταξύ Μεσογείου και Ατλαντικού (Derricourt, 

2005). Μολονότι δεν γνωρίζουμε επακριβώς πως θα ήταν τα θαλάσσια ρεύματα σε περίοδο 

παγετώνων, σήμερα στην περιοχή υπάρχουν δύο ρεύματα (ένα επιφανειακό και ένα υποθαλάσσιο, με 

εσωτερική φορά προς τη Μεσόγειο και με εξωτερική φορά προς τον Ατλαντικό) η ένταση και η 

δύναμη των οποίων ποικίλουν ανάλογα με τις εποχές (Straus, 2001). Το ρεύμα από τον Ατλαντικό 

συνήθως έρχεται με την μορφή μεγάλων ισχυρών κυμάτων. Γενικά όμως το επιφανειακό αυτό ρεύμα 

αδυνατεί κατά τους χειμερινούς μήνες καθώς υπάρχει και μια μορφή εξάωρης ήρεμης παλίρροιας 

δύο φορές την ημέρα. Όπως αναφέρουν οι Martinet και Searight (1994) αρκετά μικρά νησιά θα 

εμφανίζονταν στα στενά, στην περιοχή μεταξύ Paloma Point και Tangiers κάθε φορά που η στάθμη 

της θάλασσας υποχωρούσε κατά 100μ. (από την σημερινή στάθμη). Θα δημιουργούνταν έτσι 

σύντομα θαλάσσια περάσματα όχι μεγαλύτερα των 5 χλμ. Οι αποστάσεις θα μειώνονταν ακόμη 

περισσότερο σε Παγετώδεις περιόδους οπότε η θαλάσσια στάθμη υποχωρούσε κατά 120-130 μ.κατά 

το Πλειστόκαινο (Straus, 2001). Ωστόσο τα θαλάσσια ρεύματα δεν παύουν να αποτελούν έναν 

άγνωστο παράγοντα και πιθανότατα εμπόδιο για την διάπλευση του συγκεκριμένου σημείου κατά το 

Πρώιμο Πλειστόκαινο (Straus, 2001).  

Αρχαιοζωολογικά στοιχεία δείχνουν ότι κατά το κατώτερο Πλειστόκαινο μεταξύ άλλων 

θηλαστικών μετανάστευσαν από την Αφρική στην Ευρώπη, είδη σαρκοβόρων (λιοντάρι, ύαινα, 

λεοπάρδαλη) ακολουθώντας άγνωστον, ποιάν οδό. Πολλοί μελετητές υποστηρίζουν ότι η περιοχή 

της Ιβηρικής χερσονήσου αποτέλεσε τότε, πόλο έλξης των πρώιμων Homo κατά το κατώτερο και 

πρώιμο Μέσο Πλειστόκαινο αφενός λόγω των ευκαιριών πρόσκτησης της τροφής (μέσω της 

πτωματοφαγίας) και αφετέρου γιατί ο ανταγωνισμός για την κυριαρχία στις πηγές της τροφής θα 

ήταν σχετικά μικρός (βλ. Straus, 2001). Μάλιστα οι Arribas και Palmqvist (1999) διατύπωσαν την 

άποψη ότι τόσο τα σαρκοβόρα θηλαστικά όσο και ο πρώιμος Homo θα μπορούσαν να διασχίσουν 

την θάλασσα και να περάσουν στην Ιβηρική χερσόνησο μια απόσταση περίπου 6,5 χλμ. στα 1,6-1,0 

Mya, οπότε και τοποθετείται χρονικά το συμβάν δριμέος ψύχους Aulen. (Straus, 2001) 
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Εδώ και έναν αιώνα περίπου παραμένει η επιστημονική διαμάχη για το αν τελικά η περιοχή 

αποτέλεσε ή όχι πέρασμα κατά τις μετακινήσεις πληθυσμών εκτός Αφρικής κατά το Κατώτερο, 

Μέσο και Ανώτερο Πλειστόκαινο. Έχει παλιότερα υποστηριχτεί ότι η περιοχή Maghreb στην 

Αλγερία αποτέλεσε το σημείο απ’ όπου οι πρώιμοι Homo (ergaster/erectus ή antecessor) πέρασαν 

απέναντι στην Ιβηρική χερσόνησο. Η θεωρία αυτή βασίστηκε σε γενικές ομοιότητες των 

αρχαιολογικών καταλοίπων ιδιαίτερα της λιθοτεχνίας (βλ. αναλυτικά Straus 2001) στις δύο πλευρές, 

δεν έχει όμως ακόμη αποδειχθεί . Ωστόσο η επανεξέταση των αρχαιολογικών δεδομένων και η εκ 

νέου χρονολόγηση τους, ειδικά από τη θέση Ain Hanech στην Αλγερία, σε σύγκριση με τα 

απολιθώματα και τα άλλα αρχαιολογικά κατάλοιπα του Κατώτερου Πλειστόκαινου από θέσεις στην 

Ισπανία  (Atapuerca στην βόρεια-κεντρική Ισπανία και ίσως Guadix-Baza στην κοιλάδα της 

Γρανάδας) ενισχύουν την θεωρία αυτή (Straus, 2001). Αντίθετα ο Derricourt (2006) αντιμετωπίζει με 

επιφυλακτικότητα τις χρονολογήσεις προ-αχελαίων συνόλων λιθοτεχνίας από το Maghreb και δεν 

βλέπει στις παλαιολιθικές παραδόσεις της Ιβηρικής συνδέσεις ή επιδράσεις από την αχελαία της 

Βόρειας Αφρικής, διερωτώμενος για τον ρόλο του περάσματος κατά τις πρώιμες μεταναστεύσεις του 

Κατώτερου Πλειστόκαινου.     

Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι Νεαντερντάλιοι παρέμειναν στα εδάφη της 

νότια Ιβηρικής, όπου και το τελευταίο τους καταφύγιο και υπό την πίεση ακόμη των σύγχρονων 

ανατομικά Homo sapiens δεν μετακινήθηκαν απέναντι καθώς δεν διέθεταν το κατάλληλο 

πολιτισμικό εξοπλισμό για να επεκτείνουν της περιοχή δράσης τους στο Maghreb (Derricourt, 2006· 

Straus, 2001). Επιπλέον το καταφύγιο τους στην Νότια Ισπανία παρέμενε ασφαλές καθώς οι Homo 

sapiens από τη βόρεια ακτή της Αφρικής δεν ήταν σε θέση να το προσεγγίσουν κατά το πρώιμο 

Ανώτερο Πλειστόκαινο δια θαλάσσης (Straus, 2001· Derricourt, 2006). Aναλύσεις σε σκελετικά 

κατάλοιπα του πρώιμου ανώτερου Πλειστόκαινου από τις δύο πλευρές δείχνουν ελάχιστη έως 

μηδαμινή γενετική συγγένεια ανάμεσα στους δύο πληθυσμούς, ενώ άλλοι βλέπουν στα στοιχεία 

αυτά  εικόνα πλήρους απομόνωσης (Straus, 2001). 

Oι αφρικανικές επιδράσεις στην Ιβηρική χερσόνησο μέσω του Γιβραλτάρ, με την έννοια της 

άμεσης επίδρασης, καθόλη την διάρκεια του Πλειστόκαινου, ήταν μάλλον μηδαμινές, άσχετα με τον 

ρόλο που έπαιξε το πέρασμα αυτό για την αρχική προώθηση πληθυσμών από την Αφρική στην 

Ευρώπη (Straus, 2001). O Derricourt (2006) θεωρεί πως δεν υπάρχει λόγος, από τη στιγμή που 

υπάρχει εναλλακτική εξήγηση για τον αποικισμό της Ευρώπης, να προτείνει κανείς ότι κάποιο είδος 

ανθρωπίδη πριν τον Homo sapiens διέθετε την πολιτισμική βάση για να διασχίσει τα Στενά του 

Γιβραλτάρ. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: “ το γεγονός ότι στο σύγχρονο χάρτη οι δυο ακτές είναι 

κοντά δεν σημαίνει πως για τους πρώιμους ανθρωπίδες ήταν πιο κοντά απ' ότι μέσω της χερσαίας 

οδού του Λιβάνου προς τη νότια Ευρώπη” (Derricourt, 2006).    
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Bab-el-Mandab  

 

Τα Στενά Bab-el-Mandab αποτελούν φυσικό όριο μεταξύ Αφρικής και Aσίας συνδέοντας τη 

περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας με τον Κόλπο του Aden στην Αραβική Χερσόνησο (εικ. 57). 

Πρόκειται για ένα θαλάσσιο πέρασμα ένα πλάτους 32 χλμ, (διπλάσια απόσταση από τα Στενά του 

Γιβραλτάρ). Μεταξύ των δύο ακτών παρεμβάλλεται μια νησίδα (νησί Perin έκτασης 13χλμ²) που 

απέχει από την αραβική πλευρά μόλις 3χλμ.  

Σύμφωνα νε ένα σενάριο, κατά το Πρώιμο Πλειστόκαινο πληθυσμοί ανθρωπιδών με πιθανή 

δίοδο τα στενά Bab-el-Mandab, προωθήθηκαν στην αραβική χερσόνησο, συνέχισαν ως τον Περσικό 

Κόλπο (πιθανότατα μέσω Hormuz) και στη συνέχεια διαπερνώντας τη δυτική πλευρά της ινδικής 

ενδοχώρας προσέγγισαν την Άπω Ανατολή (Manzi, 2002).   

Μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχουν ενδείξεις παρουσίας ανθρωπιδών στην νήσο Perin και 

επιπλέον η υπόθεση διάσχισης του περάσματος από τους πρώιμους ανθρωπίδες δεν ενισχύεται από 

αποδείξεις για την ύπαρξη “χερσαίας γέφυρας” σε περιόδους με χαμηλή θαλάσσια στάθμη στην 

Ερυθρά Θάλασσα. Μολονότι η διασπορά των ευρημάτων λιθοτεχνίας της Κατώτερης Παλαιολιθικής 

στην Αραβική Χερσόνησο περιλαμβάνει και τις νότιες περιοχές κοντά στο πέρασμα Bab-el-Mandab 

(Petralia, 2003), από οικολογικής άποψης, όπως υποστηρίζει ο Derricourt (2005)  η συγκεκριμένη 

περιοχή (νότια της αραβικής χερσονήσου) δεν θα αποτελούσε ελκυστικό περιβάλλον για τους 

ανθρωπίδες του Πρώιμου Πλειστόκαινου, αφού επικρατούσαν συνθήκες ξηρασίας όμοιες με τις 

σημερινές. Η άποψη για την επικράτηση γενικευμένης ξηρασίας στην περιοχή που λειτούργησε 

απωθητικά για τη δράση των ανθρωπιδών, θεωρείται υπεραπλουστευμένη και μάλλον παρωχημένη 

πια. Ο Bailey (2009) έδειξε πως υπήρξαν και μακρές περίοδοι με υγρό κλίμα κατά το Πλειστόκαινο 

κι όχι μόνο κατά τις μεσοπαγετώδεις περιόδους. Αδιαμφισβήτητα η περιοχή της Αραβικής 

Χερσονήσου σχετικά με τα υδάτινα επιφανειακά αποθέματα δεν μπορεί να συγκριθεί με περιοχές 

της Ανατολική Αφρικής ή της Δυτικής Ασίας όπου κυριαρχούν οι κοιλάδες των μεγάλων ποταμών 

Νείλου, Awash, Ιορδάνη με μεγάλες λίμνες. Ο Bailey (2009) όμως θεωρεί πως είναι πιθανόν η 

έκταση των περιοχών στις οποίες είχαν πρόσβαση οι ανθρωπίδες να αυξομειώνονταν ακολουθώντας 

τις κλιματικές και περιβαλλοντικές μεταβολές σε συμφωνία με την εναλλαγή παγετωδών –

μεσοπαγετωδών περιόδων. Ιδιαίτερα αν συνυπολογίσει κανείς πως πέραν των επαρκών υδάτινων 

αποθεμάτων η περιοχή θα μπορούσε να προσελκύσει ανθρωπίδες λόγω της τοπογραφίας της, των 

πηγών πρόσκτησης τροφής και των διαθέσιμων πρώτων υλών για την κατασκευή λίθινων εργαλείων 

(Bailey, 2009).   

 Η έρευνα για τις πρώιμες μεταναστεύσεις ανθρωπιδών, έως σχετικά πρόσφατα, θεωρούσε την 
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Ερυθρά Θάλασσα ένα ακόμη φυσικό εμπόδιο που ανέκοπτε την πορεία τους προς την ανατολή. 

Ωστόσο επιφανειακές έρευνες (και περιορισμένες ανασκαφές) που εντατικοποιήθηκαν και στην 

Αραβική Χερσόνησο (μιας και η αφρικανική πλευρά αποτελεί περιοχή διαρκούς έρευνας) από τη 

δεκαετία του 1970 κι εξής (βλ. αναλυτικά Bailey, 2009 κι εκεί παραπομπές) αποκάλυψε πληθώρα 

Αχελαίων θέσεων αλλά και θέσεων της Μέσης Παλαιολιθικής . Πρόκειται για ανοιχτές θέσεις κοντά 

στην παράκτια ζώνη ή και πιο απομακρυσμένα από αυτήν σε άλλοτε υδάτινα περιβάλλοντα 

(παλαιολίμνες ή ποτάμια συστήματα αποξηραμένα πλέον). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

μεγάλη πυκνότητα ανοιχτών και πάλι θέσεων που εντοπίστηκαν στην περιοχή Jeddah, στη νότια 

παράκτια ζώνη (μεταξύ Al Birk και Jizan, στα υψίπεδα Asir) με υλικό που συχνά χαρακτηρίζεται 

ολδόβιο χωρίς ωστόσο να υπάρχουν διαθέσιμες απόλυτες χρονολογήσεις ή γεωχρονολογήσεις 

(Bailey, 2009). Δεν είναι επομένως σαφές αν το υλικό αυτό είναι όντως τόσο πρώιμο ή είναι 

αποτέλεσμα φτωχής διαθέσιμης πρώτης ύλης ή ευκαιριακής χρήσης ή ακόμη και ελλιπούς διαλογής 

δειγμάτων.  Χρονολόγηση με τη μέθοδο σειρών Ουρανίου (Uranium series) της επίστρωσης χαλκίτη 

πάνω απο το στρώμα με τα λίθινα από τη θέση Saffāqah, (κοντά στην περιοχή Dawadmi) έδωσε 

ελάχιστη χρονολόγηση περί τα 100 Kya ή περί τα 200 Kya (Bailey 2009). Στη θέση Al Birk, κατά 

μήκος την αραβικής ακτής η μέγιστη προτεινόμενη ηλικία για τα λίθινα τέχνεργα είναι 1.3 Mya 

βάσει της χρονολόγησης στρώματος λάβας που αποτέλεσε και την πρώτη ύλη τους, ενώ άλλα λίθινα 

στην ίδια περιοχή και αλλού κατά μήκος της αραβικής ακτογραμμής (στην Ερυθρά Θάλασσα) 

συνδέονται με κοραλλιογενή σχηματισμό αποδιδόμενο στην τελευταία Μεσοπαγετώδη περίοδο 

(Bailey, 2009). Χρονολογικά η εικόνα παραμένει ασαφής ωστόσο οι νεώτερες έρευνες κατόρθωσαν 

να φωτίσουν αν μη τι άλλο το ρόλο της περιοχής της Αραβικής  Χερσονήσου μέσω της Ερυθράς 

Θάλασσας ως περάσματος περισσότερο, παρά ως εμποδίου για τις μετακινήσεις πληθυσμών εκτός 

Αφρικής. 

Το γεγονός ότι από ελάχιστες αχελαίες θέσεις έχουμε απόλυτες χρονολογήσεις ενώ τα 

χαρακτηριζόμενα ως ολδόβια ευρήματα συχνά δεν είναι τοποθετημένα σε στρωματογραφική 

ακολουθία κάνει αρκετούς ερευνητές διστακτικούς στην αποδοχή της παρουσίας πρωίμων 

ανθρωπιδών ή στοιχείων του υλικού τους πολιτισμού κατά το Κατώτερο Πλειστόκαινο στην 

συγκεκριμένη περιοχή (πχ. Derricourt, 2006). Επιπροσθέτως δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να 

αποκλείει την προέλευση των πληθυσμών στην αραβική χερσόνησο από τα βόρεια (Derricourt, 

2005· Bailey, 2009)       

Μόνο πολύ αργότερα κατά τα 60 Κya, υπάρχουν σαφέστερα στοιχεία (αρχαιολογικά και 

ανθρωπολογικά) για τη διάσχιση του περάσματος από τον σύγχρονο ανατομικά άνθρωπο, στοιχεία 

που συμβαδίζουν και με τα δεδομένα από τον πρώιμο αποικισμό της Αυστραλίας και την Νέας 

Γουινέας πριν τα 40 Κya (Derricourt, 2005).  Ωστόσο ο Bailey (2009) θεωρεί πιθανή τη διάσχιση 
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του περάσματος από το πρώιμο Μέσο Πλειστόκαινο (περί τα 800 Kya) κι εξής, οπότε και 

παρατηρήθηκε μεγάλη μείωση της θαλάσσιας στάθμης που θα επέτρεπε το πέρασμα των ρηχών 

νερών είτε κολυμπώντας είτε με πρόχειρα πλωτά μέσα.  

 

Λωρίδα Λιβάνου – Σινά  

 

H χερσόνησος του Σινά χώριζε τη Μεσόγειο από τον Κόλπο του Σουέζ έως και το 1896 οπότε 

και διανοίχτηκε η ομώνυμη διώρυγα. Επομένως το φυσικό εμπόδιο/θαλάσσιο σύνορο μεταξύ των 

δύο ηπείρων δεν υπήρχε κατά τις πρώιμες μεταναστεύσεις ανθρωπιδών (εικ. 58). Αντίθετα η 

αδιαίρετη ξηρά διαμόρφωνε το μοναδικό χερσαίο πέρασμα από την Αφρική προς την Ασία καθόλη 

τη διάρκεια του Πλειόκαινου και του Πλειστόκαινου (Derricourt, 2005) .    

Η χερσόνησος κάλυπτε μια έκταση 210 χλμ (από τη δύση προς την ανατολή) αποτελώντας 

οικολογικά τη συνέχεια /μια επέκταση της ανατολικής ερήμου της Αιγύπτου και τη σύνδεσή της με 

την έρημο Negev (βόρεια της Λωρίδας της Γάζας). Ενώ από το βορρά προς το νότο εμφάνιζε μια 

μεγάλη ποικιλία περιβαλλόντων: μια πιθανή άνυδρη λωρίδα ερήμου προσβάσιμη μόνο κατά της 

περιόδους χαμηλής θαλάσσιας στάθμης της Μεσογείου, και στη συνέχεια μια εναλλαγή ξηρών και 

υγρών περιβαλλόντων με εκτάσεις ερήμου μεταξύ βαλτωδών περιοχών και μεγάλων λιμνών (Timsah 

Lake, Great Bitter Lake) έως τον Κόλπο του Σουέζ. Σε περιόδους μεγαλύτερης υγρασίας κατά το 

Πλειστόκαινο η λωρίδα ερήμου στην μεσογειακή ακτή δεν θα υπήρχε, ενώ τα έλη και οι λίμνες θα 

γέμιζαν με αποτέλεσμα να μειώνονται οι αποστάσεις ερήμου μεταξύ Ανατολικής Ερήμου και Σινά 

(Derricourt, 2005).  

Κατά τη διάρκεια ψυχρών περιόδων και χαμηλής θαλάσσιας στάθμης η παράκτια μεσογειακή 

λωρίδα θα ήταν ευρύτερη, αποτελώντας πιθανό πέρασμα προς την Ασία. Σε αυτές τις περιόδους 

ξηρασίας του Πλειστόκαινου ο Κόλπος του Σουέζ θα συρρικνωνόταν κι έτσι η δυτική περιοχή του 

Σινά θα συνδεόταν απευθείας με την Ανατολική Έρημο της Αιγύπτου, αποτελώντας στην ουσία, από 

περιβαλλοντικής/οικολογικής άποψης, μια ενότητα (Derricourt, 2005).  

Έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι η περιοχή θα μπορούσε να υποστηρίξει τη δράση κυνηγών – 

τροφοσυλλεκτών και ότι μάλιστα οι εναλλαγές υγρών – ξηρών περιόδων λειτούργησαν ρυθμιστικά 

για τη ροή του πληθυσμού (Derricourt, 2005 κι εκεί παραπομπές). Η Ανατολική Έρημος και το Σίνα 

διαμόρφωναν μια άνυδρη/ξηρή ζώνη η οποία κατά τις περιόδους αυξημένης υγρασίας του 

Πλειστόκαινου και μετά -Πλειστόκαινου προσέλκυε νομαδικούς πληθυσμούς κυνηγών – 

τροφοσυλλεκτών. Δεν πρόκειται για εκτεταμένη και εντατική παρουσία τέτοιων πληθυσμών. 

Έξαλλου η παρουσία τους εξαρτιόταν  από τη διαθεσιμότητα πόσιμου νερού και τη διασπορά των 

πηγών τροφής/φυσικών πόρων. Επομένως υπό αυτές τις συνθήκες οποιαδήποτε κινητικότητα σε 
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αυτήν την περιοχή θα περιλάμβανε μετακινήσεις μικρών πληθυσμών εντός της ζώνης “Aνατολικής 

Eρήμου και Σίνα”. Όσοι κατευθύνονταν προς τις πιο γόνιμες παρυφές της θα ανταμείβονταν με 

πλουσιότερα περιβάλλοντα/οικοσυστήματα. Ωστόσο με την έναρξη περιόδων ξηρασίας του 

Πλειστόκαινου οι φυσικοί πόροι θα περιορίζονταν και μαζί με αυτούς θα περιοριζόταν και η δράση 

των ανθρωπιδών στην περιοχή αλλά και η χρήση της ως περάσματος (Derricourt, 2005). Ένα τέτοιο 

μοντέλο θα επέτρεπε την αναγνώριση περιόδων “εγκατάστασης”/δράσης και μετακίνησης 

ανθρωπιδών ανάλογα με τις εναλλαγές των κλιματικών συνθηκών. Το πρόβλημα είναι ότι ο 

προσδιορισμός των εναλλαγών ξηρών – υγρών περιόδων στην περιοχή δεν είναι σαφώς 

καθορισμένος ούτε και η σχέση τους με την εναλλαγή ψυχρών – θερμών περιόδων του βόρειου 

ημισφαιρίου (και τις εναλλαγές στη θαλάσσια στάθμη ως επακόλουθο παγετωδών – μεσοπαγετωδών 

περιόδων) (Derricourt, 2005).   

Οι ανθρωπίδες από τις σαβάνες της Ανατολικής Αφρικής έφτασαν στην Ανατολική Έρημο της 

Αιγύπτου πιθανότατα ακολουθώντας τον ρου του Νείλου (Derricourt, 2005). Έρευνες όμως 

καταδεικνύουν ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος του Πλειστόκαινου δεν έρρεε ο ποταμός. Ο 

Vermeersch (2001) σημειώνει ότι παρατηρείται μια περίοδος μεγάλης ξηρασίας μεταξύ 2,0-1,8 Μya,  

κατά την οποία  σταμάτησε η ροή του Νείλου και επιπλέον από τις μέχρι τώρα έρευνες δεν 

υπάρχουν κατάλοιπα ανθρωπιδών του Κατώτερου Πλειστόκαινου στην κοιλάδα του ποταμού 

(Derricourt, 2005). Ο Said (1993) μελετώντας τη γεωλογία του Νείλου αναφέρει ότι αρχικά 

λειτούργησε ως κόλπος της Μεσογείου και σταμάτησε να υπάρχει από τα 1,8 έως τα 0,8 Μya, 

(σχεδόν καθόλο το Πλειστόκαινο) οπότε και παρατηρήθηκε η μεγάλη συρρίκνωση των αφρικανικών  

δασών. Επομένως εάν η ροή του Νείλου έδειχνε όντως το δρόμο προς το βορρά, αυτόν το δρόμο θα 

ακολούθησαν μόνο οι πρώιμοι ανθρωπίδες που συνδέονται με την αρχική έξοδο από την Αφρική 

γύρω στα 1,8 Μya. οπότε ο ποταμός ήταν ακόμη ενεργός καθώς και οι πληθυσμοί με προηγμένη 

Αχελαία λιθοτεχνία που συνδέονται με το μεταναστευτικό κύμα “Out of Africa 1” γύρω στα 700-800 

Κya, οπότε και διαμορφώθηκε το σύγχρονο ποτάμιο σύστημα του Νείλου. Ωστόσο από τα τρέχοντα 

δεδομένα δεν προκύπτουν ευρήματα ολδόβιας λιθοτεχνίας από την κοιλάδα όμως τα συχνότερα 

ευρήματα αχελαίας λιθοτεχνίας αν και δύσκολο να χρονολογηθούν με ακρίβεια ενισχύουν την 

παραπάνω υπόθεση (Derricourt, 2005).  

 

III. Θαλάσσια περάσματα: η συμμετοχή της θάλασσας στις πρώιμες μεταναστεύσεις 

  

Τα σποραδικά ευρήματα στην Ευρώπη, σκελετικών καταλοίπων αλλά και λιθοτεχνίας που 

χρονολογούνται μεταξύ 1,5 – 1,0 Μya, έθεσαν νέα ερωτήματα σχετικά με τον αποικισμό της 

Ευρώπης. Οι επίμαχες θέσεις εντοπίζονται γεωγραφικά στα νότια της Ισπανίας (πχ. Atapuerca/Gran 
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Dolina-TD6, Sima del Elefante, Baranco Leon 5  και Fuente Nueva 3) , της Ιταλίας (πχ. Pirro Nord, 

Monte Poggiolo), της Γαλλίας (πχ.Lézignan-le-Cèbe), δηλ. στις παρυφές της μεσογειακής λεκάνης. 

H γεωγραφική αυτή κατανομή, σε συνδυασμό α) με την επιβεβαίωση της ηλικία της θέσης Ain 

Hanech (Maghreb-ΒΔ Αφρική) στα 1,8 Μya. β) με τα νέα δεδομένα από την νήσο Flores σχετικά με 

τη διάσχιση της θάλασσας κατά το Πλειστόκαινο και με γ) το ρόλο των παράκτιων ζωνών ως 

περασμάτων κατά τις πρώιμες μεταναστεύσεις (καθώς αποτέλεσαν γόνιμες περιοχές με άμεση 

πρόσβαση σε φυσικούς θαλάσσιους πόρους και άρα περιοχές ελκυστικές για τους ανθρωπίδες) 

(Flemming et al., 2003·Bailey and Carrión, 2008), προκάλεσαν μια στροφή τα τελευταία χρόνια 

στην έρευνα σχετικά με τον πρώιμο αποικισμό της Ευρασίας και τον ρόλο που έπαιξαν τα θαλάσσια 

περάσματα. Η θάλασσα αποτέλεσε εμπόδιο -όπως πιστευόταν έως πρόσφατα- ή τελικά τα θαλάσσια 

περάσματα λειτούργησαν ως διάδρομοι προώθησης των πληθυσμών, ιδιαίτερα όταν έπεφτε η 

στάθμη της (=χερσαίοι) ή μέσω πρώιμης ναυσιπλοϊας (=θαλάσσιοι πιθανώς από νησί σε νησί ή κατά 

μήκος των ακτογραμμών); 

Δεν υπάρχουν γνωστές αναπαραστάσεις πλεούμενων στην τέχνη του Πλειστόκαινου ούτε υλικά 

κατάλοιπα σχετικά με τα μέσα ναυσιπλοΐας, τουλάχιστον όχι πριν τα 10,5 Κya (Bednarick, 1999). 

Ωστόσο έμμεσες ενδείξεις για την άσκηση της ναυσιπλοΐας προέρχονται από δύο περιοχές την 

νησιωτική ΝΑ Ασία και τη Μεσόγειο.  

Τα ευρήματα από τη νησιωτική ΝΑ Ασία ιδιαίτερα από τη νήσο Flores, αλλά και οι λιθοτεχνίες 

του Κατώτερου και Μέσου Πλειστόκαινου από τα γειτονικά νησιά Timor και Roti σε βαθύ πέλαγος 

(Bednarick, 1999)  πιστοποιούν εμμέσως την παρουσία πρώιμων ανθρωπιδών (Homo erectus, Homo 

florensiensis) σε νησιά της Ινδονησίας, μια παρουσία που προϋποθέτει την ανάπτυξη ναυπηγικών 

ικανοτήτων τις οποίες φαίνεται πως διέθεταν πριν 1 εκατ.χρόνια οι πρώιμοι ανθρωπίδες που 

δρούσαν στην ευρύτερη περιοχή της Ιάβας και του Μπαλί (Bednarick, 1999).     

Φυσικά τα δεδομένα από τη νησιωτική ΝΑ Ασία δεν είναι όμοια ούτε καν συγκρίσιμα με άλλες 

θάλασσες (πχ. Μεσόγειο ή Ερυθρά Θάλασσα) σίγουρα όμως μας δίνουν πληροφορίες για τις 

ικανότητες των πρώιμων ανθρωπιδών σχετικά με τη διάσχιση θαλασσίων περασμάτων.  “Βάσει των 

έως τώρα δεδομένων, το χρονολόγιο της διάσχισης της θάλασσας/ των θαλάσσιων δραστηριοτήτων 

στην νησιωτική ΝΑ Ασία και στον δυτικό Ειρηνικό, δεν μπορεί να ισχύσει στην περίπτωση της 

Μεσογείου ή οποιασδήποτε άλλης θάλασσας του πλανήτη”, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο  

Broodbank (2006) . Η πρώιμες περίοδοι στις οποίες αποδίδονται θαλάσσιες μετακινήσεις στην 

συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη οφείλονται σε συνδυασμό ευνοϊκών παραγόντων, ξεκινώντας από 

την πιθανή πρότερη εμπειρία εξάπλωσης πληθυσμών σε παράκτιες περιοχές μέσω της ΝΑ Ασίας, 

που επιβοηθήθηκε από την καθημερινή παλίρροια, τις σχετικά εύκρατες θάλασσες κατά το 

Πλειστόκαινο στις περιοχές του ισημερινού, την πληθώρα εύκολα προσβάσιμων μεγάλων νησιών, 
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που μπορούσαν να αποτελέσουν βιώσιμες βάσεις δραστηριότητας ομάδων κυνηγών-

τροφοσυλλεκτών, την δυνατότητα σύνδεσης ή διαχωρισμού με την αυξομείωση της θαλάσσιας 

στάθμης. Έτσι η θάλασσα του Ειρηνικού διατήρησε για πολλές χιλιετίες ένα συγκριτικό 

πλεονέκτημα (Broodbank, 2006). 

Η ιδέα περί πρώιμων μετακινήσεων εντός της μεσογειακής λεκάνης από το νότο προς το βορρά, 

έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στα τέλη του 19ου  και στις αρχές του 20ου αιώνα, συχνά μάλιστα 

συνδέθηκε με την υπόθεση ύπαρξης γέφυρας ξηράς (“land bridge hypothesis”) μεταξύ Αφρικής και 

Ιβηρικής Χερσονήσου και ενισχύθηκε από ομοιότητες που παρατηρήθηκαν στις λιθοτεχνίες των δύο 

ακτών (Broodbank, 2006). Ωστόσο μια πιο προσεκτική εξέταση σε επίπεδο χρονολόγησης και 

τεχνολογίας, όπως είδαμε παραπάνω, απέδειξε ότι η σύνδεση ήταν μάλλον φαινομενική και στην 

καλύτερη περίπτωση οι ομοιότητες οφείλονται είτε στην παράλληλη δημιουργία (π.χ. οι μουστέριες 

λιθοτεχνίες της Μέσης Παλαιολιθικής σε ΒΔ Αφρική και Ν. Ιβηρική) είτε προέκυψαν από την χρήση 

παρόμοιων υλικών (πχ. αχελαίοι πελέκεις τύπου “cleaver flakes” και στις δύο ακτές) (Broodbank, 

2006). Παρά τα προβλήματα και τις αντιθέσεις στην έρευνα, η ιδέα των μετακινήσεων από την 

Αφρική δια της θαλάσσης της Μεσογείου (πιθανότατα και νωρίτερα απ’ ότι συντελέστηκαν στην  

νησιωτική ΝΑ Ασία) ως εναλλακτική ή συμπληρωματική διαδρομή της χερσαίας οδού Λιβάνου- 

Ανατολίας μέσω Δαρδανελίων-Βόσπορου, όπου πιθανότατα υπήρχε ξηρά κατά το μεγαλύτερο μέρος 

του Πλειστόκαινου, κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος (Broodbank, 2006). Στην ουσία  

έδαφος κερδίζει η ιδέα για την “συμμετοχή” της θάλασσας της Μεσογείου στην μετακίνηση των 

πρώιμων Homo εκτός Αφρικής κατά το κατώτερο Πλειστόκαινο, αφού από τα ως τώρα δεδομένα δεν 

προκύπτουν «ενδομεσογειακές» μετακινήσεις κατά την ίδια φάση. (Broodbank, 2006; Straus, 2001). 

“Χωρίς θαλάσσιες μετακινήσεις η θάλασσα της Μεσογείου παραμένει ένας «αρνητικός» χώρος, ένα 

εμπόδιο μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης, οι οποίες συνδέονται μόνο μέσω της στενόμακρης παράκτιας 

«λωρίδας» του Λιβάνου. Επομένως η διάσχιση της θάλασσας της Μεσογείου συνδέεται άρρηκτα με την 

διαδικασία κατά την οποία η μεσογειακή λεκάνη μετατράπηκε από απλή παράκτια ζώνη στο όριο τριών 

ηπείρων σε μια «αρένα» πολιτισμικών και οικονομικών αλληλεπιδράσεων”  (Broodbank, 2006).  

Kάθε ερώτημα σχετικά με τις θαλάσσιες μετακινήσεις συνδέεται άρρηκτα με τα πολιτισμικά 

επιτεύγματα. Η πειραματική αρχαιολογία (βλ. αναλυτικά παραδείγματα Bednarik, 1999) απέδειξε 

απερίφραστα ότι ο αποικισμός νησιών με πλωτό μέσο είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί χωρίς 

τεχνολογικές ικανότητες, μακροπρόθεσμη οργάνωση, την υποστήριξη μιας κοινωνικής δομής και 

μια επαρκή/προηγμένη επικοινωνία ( Derricourt, 2005). Για να πετύχει ένας τέτοιος αποικισμός τα 

μέλη του πληθυσμού που μετακινούνται πρέπει πρωταρχικώς να επιβιώσουν του ταξιδιού. Άρα 

απαιτούνται κατάλληλα σκάφη και κατάλληλος εξοπλισμός.  Σύμφωνα με αυτές τις μελέτες ο 

νησιωτικός αποικισμός δεν μπορεί να συνέβη τυχαία, ανοργάνωτα ή χωρίς πρόθεση (Bednarik, 
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1999). Οι ερευνητές της πειραματικής αρχαιολογίας απέδειξαν χρησιμοποιώντας ρέπλικες των 

εργαλείων της κατώτερης Παλαιολιθικής ότι οι πρώιμοι πλειστοκαινικοί ανθρωπίδες μπορούσαν να 

κατασκευάσουν ένα αρκετά πολύπλοκο πλωτό μέσο από φυτικές ύλες (πχ τα πλωτά Nale Tasih1, 

Nale Tasih 2 / εικ. 59  που κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο την πειραματικής αρχαιολογίας βλ. 

Bednarik, 1999) , την ίδια στιγμή όμως κατέστη προφανές ότι χωρίς πηδάλιο ή ιστίο ένα απλό 

πλεούμενο με κουπιά, μόνο με τύχη ή με την επανάληψη των προσπαθειών θα μπορούσε να 

διασχίσει τη θάλασσα και να πιάσει στεριά (Broodbank, 2006). Τα εργαλεία που βρέθηκαν στην 

Flores, δείχνουν πως οι πληθυσμοί που κατάφεραν να φτάσουν ως εκεί είχαν κάποια ικανότητα να 

διασχίσουν την θάλασσα, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σύμφωνα με τον Broodbank, (2006) 

ως «μια βελτιωμένη πολιτισμικά επίπλευση», η οποία ίσως προωθήθηκε με την χρήση απλών ξύλινων 

συνέργων, που θα μπορούσαν να συγκριθούν ίσως, με τα ξύλινα  ακόντια ηλικίας 400,000 χρόνων 

από την θέση Schöningen της Γερμανίας (Broodbank, 2006).  

Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι σήμερα γνωρίζουμε σχετικά με τα θαλάσσια περάσματα 

μόνο ότι έχει καταγραφεί στο αρχαιολογικό αρχείο. Είτε πρόκειται για σύντομες αποστάσεις μεταξύ 

νησίδων που οδηγούν τελικά από την αφρικανική ήπειρο στη στεριά της Ευρώπης και της Ασίας 

(στενά του Γιβραλτάρ, Σικελικό κανάλι, στενά Bab-el-Mandab) είτε για ανοιχτό πέλαγος 

(μαλαισιανό αρχιπέλαγος ΝΑ Ασία), δεν επιβεβαιώνεται από τα τρέχοντα αρχαιολογικά δεδομένα 

πως ήταν εφικτό να τις διαπλεύσουν οι πρώιμοι ανθρωπίδες τουλάχιστον κατά το Πρώιμο και Μέσο 

Πλειστόκαινο (Straus, 2001, Derricourt, 2005, Manzi, 2002, Bar-Yosef,O., Befler-Cohen, A., 2000). 

Η αρχαιότερη επιβεβαιωμένη μαρτυρία μετακίνησης δια θαλάσσης με πλωτό μέσο παραμένει η 

διάσχιση του αρχιπελάγους της Μαλαισίας από την Ινδονησία προς το Sahul (Νέα Γουινέα και 

Αυστραλία) από πληθυσμό Homo sapiens μεταξύ 40 και 60 Κya (Derricourt, 2005).   

 

IV. Ενδείξεις για μετακινήσεις κατά τη διάρκεια του Πλειστόκαινου εντός της Μεσογείου 

 

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται εντατικοποίηση του ενδιαφέροντος σχετικά με την 

απαρχή της ναυσιπλοΐας στη Μεσόγειο και ακολούθως συστηματικοποιούνται οι σχετικές έρευνες 

στα νησιά. Τα έως τώρα αποτελέσματα από επιφανειακές κατά βάση έρευνες είναι εντυπωσιακά και 

ενθαρρυντικά, ωστόσο η ανάγκη ανασκαφικής διερεύνησης παραμένει επιτακτική για τον 

ακριβέστερη χρονολογική τοποθέτηση των ευρημάτων, προκειμένου να διαλευκανθεί η ως 

πρόσφατα θολή εικόνα σχετικά με την δράση των ανθρωπιδών του Πλειστόκαινου στην μεσογειακή 

λεκάνη. 

Σύμφωνα με τον Mussi (2001) τα ευρήματα που ανάγονται στην Κατώτερη και Μέση 

Παλαιολιθική στα νησιά της Μεσογείου, μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες:  
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α) σε αυτά που είναι μεν επαρκώς εμπεριστατωμένα, αλλά προέρχονται από θέσεις που δεν ήταν 

νησιωτικές κατά την περίοδο που εξετάζεται (πχ. Capri) και  

β) σε αυτά που βρέθηκαν μεν σε αδιαμφισβήτητα νησιωτικές –κατά την εξεταζόμενη περίοδο- 

περιοχές αλλά αμφισβητείται ο χαρακτηρισμός τους ως τεχνέργων (καθώς η μορφή τους ενδέχεται 

να προήλθε από τη δράση γεωλογικών παραγόντων), ή η χρονολόγησή τους είναι αβέβαιη είτε, 

επειδή υπήρχαν διαγνωστικές δυσκολίες επί του ίδιου του υλικού είτε, λόγω της απουσίας ενός καλά 

χρονολογημένου συνόλου. Κάποιες περιπτώσεις όπως το πιθανό εύρημα της Κατώτερης 

Παλαιολιθικής από την Κέρκυρα εμπίπτουν και στις δύο παραπάνω κατηγορίες (Kourtessi-

Philippaki, 1999). Το ίδιο ισχύει και για την Κύπρο, όπου παρά τις αρχικές απόψεις για το αντίθετο, 

τα ευρήματα δεν παρουσιάζουν καμιά πειστική ένδειξη ανθρώπινης παρουσίας (ή παρουσίας 

ανθρωποειδούς) πριν τα τέλη του Πλειστόκαινου (Broodbank, 2006). Την ίδια πάνω-κάτω εικόνα 

παρουσιάζει και η Σικελία (Broodbank, 2006). Σχετικά με τους επαναλαμβανόμενους ισχυρισμούς 

για την ύπαρξη λιθοτεχνίας Κατώτερης Παλαιολιθικής στην Σαρδηνία και Μέσης Παλαιολιθικής 

στην Κορσική – τα δύο νησιά για μεγάλες περιόδους κατά το Πλειστόκαινο ενώνονταν 

διαμορφώνοντας το «μέγα»-νησί της «Κορσαρδηνίας» (Broodbank, 2006). Ωστόσο κι εδώ τα 

διαθέσιμα στοιχεία δεν πείθουν την πλειονότητα των ερευνητών (βλ. Straus 2001 κι εκεί 

παραπομπές) για την πρωιμότητα των χρονολογήσεων καθώς  πολλά από τα στοιχεία είναι 

συγκυριακά και γι αυτό ανοιχτά σε πολλές ερμηνευτικές προσεγγίσεις (πχ. ενδείξεις από την 

αρχαιοζωολογία δείχνουν μια αλλαγή στην νησιωτική πανίδα της Σαρδηνίας γύρω στα 700 Kya 

χρόνια πριν  και μια συγκέντρωση στο σπήλαιο Coscia της Κορσικής οστών του ενδημικού ελαφιού 

του είδους Megaloceros cazioti, που χρονολογήθηκαν στα 60 Kya, χωρίς όμως να συνδέονται με 

άλλες ευρήματα υλικού πολιτισμού (Broodbank, 2006). Την ίδια στιγμή αμφιπρόσωπα εργαλεία που 

αρχικά αποδόθηκαν στην Κατώτερη Παλαιολιθική, από την περιοχή Perfugas της Σαρδηνίας, 

υπόκεινται σε αμφισβήτηση, ως προς την χρονολόγηση (Broodbank, 2006). 

Ωστόσο κάπως πιο πειστικά είναι τα στοιχεία που προέρχονται από θέσεις με λιθοτεχνίες 

πιθανότατα της Μέσης Παλαιολιθικής, από μικρότερα νησιά της Ελλάδας ιδίως από τις Σποράδες 

(Efstratiou, 1985) και τα Ιόνια νησιά (Dousougli, 1989; Kavvadias 1984; Kourtessi-Philippaki, 

1999), πιθανότατα και από την Μήλο στις Κυκλάδες (Chelidonio, 2001). Στην περίπτωση των 

Ιονίων και των Σποράδων πρόκειται για νησιά που δεν απέχουν πολύ από περιοχές του ηπειρωτικού 

κορμού με βεβαιωμένη δραστηριότητα κατά την Μέση Παλαιολιθική εποχή: Θεσσαλία και 

Ήπειρος/Αλβανία/Δαλματία (Runnels 1995; Runnels et al 2004). Στις περισσότερες περιπτώσεις τα 

νησιά αυτά – σχεδόν όλα τα νησιά των Σποράδων καθώς και η Λευκάδα και η Κέρκυρα από την 

πλευρά του Ιονίου- ενώνονταν με τις γειτονικές στεριές σε περιόδους χαμηλής θαλάσσιας στάθμης 

που κυριάρχησαν μετά την τελευταία μεσοπαγετώδη περίοδο (Oxygen Isotope Stage 5e, που 
90 



χρονολογείται στα 128-118 Κya). Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της 

Κεφαλονιάς (η οποία πιθανότατα συνδεόταν με τη Ζάκυνθο σύμφωνα με την  Kourtessi-Philippaki 

1999), όπου αν και τα λίθινα εργαλεία δεν προέρχονται από χρονολογημένο σύνολο, οι 

χρονολογήσεις τους θεωρούνται αξιόπιστες και το νησί βρίσκεται σε περιοχή με ρήγματα, που 

υπόκειται μαζικά σε κατακόρυφες μετακινήσεις/μετατοπίσεις, είναι πιθανό σε βαθυμετρικά εδάφη να 

διαχωριζόταν από τον ηπειρωτικό κορμό με δύο ή περισσότερα κενά μερικών χιλιομέτρων (λιγότερο 

από 20χλμ σύμφωνα με την Cherry 1990). Ενδιαφέρουσα αλλά όχι εμπεριστατωμένη επαρκώς, ως 

προς την χρονολόγηση μεμονωμένων ευρημάτων ή συνόλων, είναι και η περίπτωση της Μήλου, η 

οποία θα ήταν προσιτή μόνον μέσω ενός δικτύου νησιών με την προϋπόθεση διάσχισης μικρών 

θαλάσσιων περασμάτων της τάξης των 10 χλμ κατά μέσο όρο, σύμφωνα με τα δεδομένα της 

θαλάσσια στάθμης κατά την Μέση Παλαιολιθική εποχή.  

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Broodbank (2006) “θα ήταν τουλάχιστον αφελές υπό το φώς 

των ανακαλύψεων της νήσου Flores να αρνηθεί κάνεις την πιθανότητα μια υποτυπώδους ικανότητας 

διάσχισης της θάλασσας σε πολύ πρώιμες περιόδους της Παλαιολιθικής, ωστόσο τα δεδομένα από την 

Μεσόγειο δεν επαρκούν προς το παρόν για να υποστηριχθεί η άσκηση «ναυσιπλοΐας» κατά την 

Κατώτερη Παλαιολιθική.  Κατά την Μέση Παλαιολιθική οι ενδείξεις παραμένουν αρνητικές με την 

πιθανότητα της εξαίρεσης ενός ή δύο ελληνικών νησιών. Εάν επιβεβαιωθούν οι εξαιρέσεις αυτές, τότε 

οι πιθανότεροι «θαλάσσιοι ταξιδευτές» είναι οι Νεαντερντάλιοι”.  

Η σύνδεση της ικανότητας διάσχισης της θάλασσας με τους Νεάντερνταλ έχει μεγάλη αξία γιατί, 

μολονότι γνωρίζουμε καλά ότι υπήρξαν πρωτοπόροι στην εκμετάλλευση των θαλάσσιων πηγών 

τροφής (μαλάκια, φώκιες, θαλασσοπούλι /άλκη, ψάρια /flat-fish) και ότι μπορούσαν να 

κατασκευάζουν ξύλινα στοιχεία (όπως δείχνουν πχ. τα ευρήματα από την θέση Arbic Romani στην 

Καταλονία), κατά τα άλλα πέραν από αυτές τις αποσπασματικές πληροφορίες δεν υπάρχουν άλλες 

ενδείξεις σχετικά με την  «ναυσιπλοΐα» στον κόσμο των Νεατερνταλίων (Broodbank, 2006, Straus 

2001 ).  «Επισκέψεις» στα Ιόνια νησιά, από τις «βάσεις» τους, που αναγνωρίστηκαν στον γειτονικό 

ηπειρωτικό κορμό μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο της περιορισμένης κινητικότητας των 

Νεαντερνταλίων, ενδεχομένως με την χρήση κάποιου απλού πλωτού μέσου, όχι όμως και ο διάπλους 

μακρύτερων αποστάσεων, όπως πχ. ως την Μήλο (Broodbank, 2006). Χρειάζεται επομένως να 

μελετηθούν και να χρονολογηθούν τα ευρήματα από την Κεφαλονιά και την Μήλο καθώς και τα 

περιβάλλοντα εύρεσής τους, προκειμένου να αποσαφηνιστούν ζητήματα που σχετίζονται αφενός με 

την αρχαιότερη δραστηριότητα «ναυσιπλοΐας» στην Μεσόγειο, αλλά και με τις ικανότητες μάθησης 

και αντίληψης των Νεαντερνταλίων (Broodbank, 2006) 

   Ενώ η «αρνητική» γεωγραφία της περιοχής –κατακερματισμένη θάλασσα, αδιέξοδες 

χερσόνησοι, αφιλόξενα/κενά νησιά, περιοριστικοί ισθμοί- ανάγκασε ουσιαστικά τους πληθυσμούς 
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να είναι «ταξιδιώτες της ξηράς» (strand-walkers) πολύ πριν γίνουν «θαλάσσιοι ταξιδευτές» 

(seafarers),  οι τοπικοί γεωγραφικοί σχηματισμοί (εντός της Μεσογείου), φαίνεται πως λειτούργησαν 

καθοριστικά για τα πρώτα περιστατικά διάπλου, διευκολύνοντας την προσπάθεια και περιορίζοντας 

τους ενδεχόμενους κινδύνους, πχ. η Σικελία και η Κορσαρδηνία απ΄ όπου οι πρώτες 

αδιαμφισβήτητες ενδείξεις θαλάσσιας μετακίνησης δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκονταν κοντά στην ξηρά 

(μάλιστα πολύ περισσότερο απ’ ότι σήμερα) (Broodbank, 2006). Επιπλέον τα στοιχεία για τις 

θαλάσσιες μετακινήσεις εντός της Μεσογείου (πριν την μεγάλη εξάπλωση σε ολόκληρη την 

Μεσόγειο κατά την Νεολιθική εποχή) προέρχονται από συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες: α) τα 

περάσματα ανάμεσα στον ηπειρωτικό κορμό της Ιταλίας και την Σικελία και την Κορσαρδηνία, β) 

τον κόλπο του Iskenderun μέσω της Κύπρου και γ) το Αιγαίο, όπου μάλιστα μαζί με τα νησιά του 

Ιονίου είναι ίσως η μόνες περιοχές που έδωσαν πιθανές ενδείξεις για θαλάσσιες μετακινήσεις προ 

sapiens πληθυσμών, ενώ η πληθώρα μικρών και μεσαίου μεγέθους νησιών, ανίκανων να κρατήσουν 

μεμονωμένα πληθυσμούς κυνηγών-τροφοσυλλεκτών, διαμόρφωσαν ίσως το πεδίο ανάπτυξης ενός 

ιδιαίτερα δραστήριου θαλάσσιου δικτύου επικοινωνίας (Broodbank, 2006). Ένα τέταρτο σημείο 

ενδιαφέροντος αποτελεί ο πορθμός του Γιβραλτάρ, μολονότι δεν υπάρχει καμιά βέβαιη ένδειξη 

πέραν της αιχμής καμακιού από την Taforalt (Ανώτερη Παλαιολιθική), μέχρι και την Νεολιθική 

εποχή. Τονίζεται ότι η ένδειξη αυτή δεν είναι σε καμία περίπτωση αρκετή για να υποστηριχθεί η 

άποψη διασποράς πληθυσμών από την Αφρική προς την Ευρώπη μέσω αυτού του άξονα. 

(Broodbank, 2006).  

Οι πρώτες αδιαμφισβήτητες ενδείξεις διάσχισης της θάλασσας της Μεσογείου συμπίπτουν 

χρονικά με δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, πράγμα που δείχνει ότι το ρίσκο που απαιτούνταν 

για την πραγματοποίηση μιας θαλάσσιας αποστολής από καιρό ξεπερνούσε σε σπουδαιότητα τα 

οφέλη που ίσως προέκυπταν από μια τέτοια θαλάσσια εξερεύνηση, μέχρι που αναγκάστηκαν να το 

επιχειρήσουν εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών (Broodbank, 2006). Όταν αυτή η αντίληψη άλλαξε 

δηλ. στα τέλη του Πλειστόκαινου και στις αρχές του Ολόκαινου, “δεν ήταν άλλο παρά αποτέλεσμα 

συμπτώσεων, που μεταμόρφωσε την Μεσόγειο από πηγή τροφής σε οδό επικοινωνίας” σύμφωνά με 

τον Broodbank (2006). 

 

V. Τα ευρήματα από την Κρήτη και η συμβολή τους στη μελέτη των θαλάσσιων 

μετακινήσεων στη Μεσόγειο κατά το Πλειστόκαινο. 

Στο πλαίσιο της εντατικότερης διερεύνησης των νησιών της Μεσογείου εντάσσεται το 

συντονισμένο ενδιαφέρον για την αρχαιολογική έρευνα των προ Νεολιθικών περιόδων στην Κρήτη, 

με συστηματικές έρευνες από εξειδικευμένους μελετητές τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Καθόλου 

τυχαία! Η Κρήτη είναι νησί τα τελευταία 2.5 εκατ.χρόνια και άρα οποιαδήποτε μαρτυρία 
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ανθρώπινης παρουσίας κατά την Παλαιολιθική και Μεσολιθική εποχή συνδέεται αυτόματα με την 

ιστορία των πρώιμων θαλάσσιων μετακινήσεων εντός της Μεσογείου.  

Ευρήματα ενδεικτικά μιας προ-Νεολιθικής παρουσίας στην Κρήτη καταγράφονταν συχνά ήδη 

από τις αρχές του περασμένου αιώνα (βλ. αναλυτικά για την ιστορία της έρευνας Strasser et al., 

2010:148-50) . Παρ'όλ'αυτά δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για την Παλαιολιθική και τη Μεσολιθική 

περίοδο της Κρήτης καθώς συνήθως επρόκειτο για τυχαία επιφανειακά ευρήματα, χωρίς καλή 

χρονολογική τεκμηρίωση και αμφισβητήσιμη τυπολογική κατάταξη. Σε αυτήν την περιοχή όπως και 

στην υπόλοιπη Ελλάδα ενεργές γεωλογικές διαδικασίες κατά το Τεταρτογενές προκάλεσαν τη 

διαταραχή ή και την καταστροφή/τον αφανισμό επιφανειακών Παλαιολιθικών θέσεων δηλ. των 

επιφανειών δραστηριότητας και των “επιπέδων κατοίκησης”, με αποτέλεσμα πλέον τα ευρήματα να 

έχουν εναποτεθεί σε δευτερογενή περιβάλλοντα και συχνά να είναι δύσκολη η αναγνώριση τους  ή η 

διάκριση τους από άλλους φυσικούς σχηματισμούς (geofacts ή eoliths) (Strasser et al., 2010). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα 22 τυχαία επιφανειακά ευρήματα του Peter Mortensen, 

το 2003, από την περιοχή “Λουτρό”, δυτικά των Σφακίων στη νότια ακτή της Κρήτης (εικ. 60) 

(Mortensen, 2008) . Ο μελετητής υποστηρίζει (Mortensen, 2008) πως δεν πρόκειται για geofacts ή 

eoliths αλλά για λίθινα εργαλεία που κατασκευάστηκαν σκόπιμα από ανθρώπινους πληθυσμούς, 

χωρίς βέβαια να πείθει όλους τους ερευνητές γι’αυτό (βλ. πχ αμφισβήτηση Strasser et al., 2010). 

Χρονολογεί τα εργαλεία (κατασκευασμένα απο ντόπιο πυριτόλιθο) στο τέλος της Κατώτερης ή στις 

αρχές της Μέσης Παλαιολιθικής βασιζόμενος σε τυπολογικές ομοιότητες με τις εργαλειοτεχνίες 

αυτής της περιόδου απο τη βόρεια Αφρική, τη νότια Ισπανία, την Ιταλία και τη ΝΑ Ευρώπη. Θεωρεί 

ότι ενδεχομένως πληθυσμοί να προσέγγισαν το νότιο τμήμα της Κρήτης μέσω του λιβυκού πελάγους 

ενισχύοντας την υπόθεση ότι θαλάσσιες επαφές μεταξύ βορείου Αφρικής και νοτίου Ευρώπης 

υπήρχαν ήδη κατά την Παλαιολιθική εποχή. Στην ίδια υπόθεση φαίνεται πως συμβάλουν και τα 

ευρήματα απο τη νήσο Γαύδο. Κατά τη δεκαετία του 1990 στο νησί διενεργήθηκε επιφανειακή 

έρευνα24 η οποία αποκάλυψε ίχνη ανθρώπινης εγκατάστασης τα αρχαιότερα απο τα οποία μπορούν 

πιθανώς να αναχθούν στο Πλειστόκαινο (Kopaka and Matzanas, 2009). Πράγματι πέραν απο την 

πληθώρα λίθινων εργαλείων της Νεολιθικής και της εποχής του Χαλκού, βρέθηκαν και λίθινα 

τέχνεργα που φαίνεται πως χρονολογούνται στην Παλαιολιθική και στη Μεσολιθική περίοδο 

(Kopaka and Matzanas, 2009). Είναι πιθανό η ανθρώπινη παρουσία στο νησί να ξεκινά ήδη απο την 

Κατώτερη Παλαιολιθική εποχή όπως μαρτυρά η παρουσία χειροπελέκεων (πχ. ο χειροπέλεκυς που 

βρέθηκε στην παραλία του Σαρακηνού – εικ.61), του χαρακτηριστικού τύπου εργαλείου της 

εξελιγμένης Αχελαίας λιθοτεχνίας, που ανάγεται συνήθως στα τέλη της Κατώτερης Παλαιολιθικής 
                                                 
24    Η επιφανεική έρευνα πραγματοποιήθηκε απο το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την 25η Εφορεία Προιστορικών και  
Κλασσικών Αρχαιοτήτων (Kopaka & Matzanas, 2009). 
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(200-120 Kya) (Kopaka and Matzanas, 2009). Ανάμεσα στα διαγνωστικά εργαλεία της Κατώτερης 

Παλαιολιθικής συγκαταλέγονται ένα πυρηνικό εργαλείο στον τύπο του λιανίστρου απο τη θέση 

Κάβος Τσαργκουλιό (εικ. 62), και απο άλλες θέσεις ένα δισκοειδής πυρήνας κι ένα αμφιπρόσωπο 

εργαλείο (Kopaka and Matzanas, 2009). Οι ερευνητές διακρίνουν πέντε διαφορετικές ομάδες στη 

λιθοτεχνία που ανάγεται στην Κατώτερη Παλαιολιθική. Θεωρούν ότι τα ευρήματα της 

Παλαιολιθικής απο τη Γαύδο σε συνδυασμό με ευρήματα ανάλογης χρονολόγησης απο το νότιο 

τμήμα της Κρήτης (πχ. Λουτρό) αλλά και απο τη Νότια Πελοπόννησο (Λακωνία) ενδεχομένως να 

διαμορφώνουν ένα χάρτη σύντομων θαλάσσιων μετακινήσεων κατά την Παλαιολιθική εποχή στην 

περιοχή αυτή της Μεσογείου (Kopaka and Matzanas, 2009). 

Κατά τα έτη 2008 και 2009 πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκτεταμένη επιφανειακή έρευνα 

(“Plakias Survey”25) στο νότιο μέρος του Νομού Ρεθύμνου απο τον Πλακιά ως το φαράγγι της 

Πρέβελης καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Αγ. Παύλου με στόχο τον εντοπισμό προ 

Νεολιθικών θέσεων. Εντοπίστηκαν συνολικά 28 θέσεις που συνδέονται με σπήλαια και βραχοσκεπές 

και περισυλλέχθηκαν 2,100 λίθινα τέχνεργα (απο ντόπιες πρώτες ύλες: χαλαζία, χαλαζίτη και 

κερατόλιθο) που αποδόθηκαν σε δύο διαφορετικές τεχνολογίες: το πρώτο σύνολο απαρτίζεται απο 

μικρολιθικά εργαλεία χαρακτηριστικά της Μεσολιθικής εποχής που εντοπίστηκαν σε 20 θέσεις και 

το δεύτερο σύνολο (400 τέχνεργα απο τα 2100) αποτελείται απο εργαλεία που τυπολογικά 

εντάχθηκαν στην τεχνολογία (ή τις τεχνολογίες) της Παλαιολιθικής εποχής και εντοπίστηκαν σε 9 

θέσεις  (Strasser et al., 2010). Παρά το μικρό δείγμα των παλαιολιθικών εργαλείων απο 

τεχνολογικής και τυπολογικής άποψης φαίνεται πως αντιπροσωπεύουν διαφορετικές τεχνολογικές 

παραδόσεις της Κατώτερης και Μέσης Παλαιολιθικής εποχής, σύμφωνα. Σύμφωνα με τους 

μελετητές (Strasser et al., 2010·2011) η πλειονότητα των εργαλείων της Παλαιολιθικής θα μπορούσε 

να ενταχθεί στην αχελαία λιθοτεχνία (sensu lato). Το σύνολο περιλαμβάνει αμφιπρόσωπα εργαλεία, 

κοπείς, πυρηνικά εργαλεία και εργαλεία αποκρουσμάτων απο ντόπια πρώτη ύλη χαλαζία και 

χαλαζίτη (εικ. 63) (Strasser et al., 2010). Η ποικιλία στην μορφολογία των εργαλείων (επιλεκτική 

διαμόρφωση κόψεων, επιλεκτική δευτερογενής επεξεργασία) είναι ενδεικτική του οπορτουνιστικού 

χαρακτήρα της κατασκευής. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για επιφανειακά ευρήματα και δεν 

αποκλείεται να υπάρχει διαταραχή των περιόδων η αναγωγή του συγκεκριμένου συνόλου στην 

Παλαιολιθική εποχή δεν βασίστηκε μόνο στο γεωλογικό περιβάλλον όπου εντοπίστηκαν (Strasser et 

al., 2010): αφενός διαφέρει σαφώς απο τυπολογικής, μορφολογικής και τεχνολογικής άποψης απο το 

σύνολο των μεσολιθικών εργαλείων που αποκάλυψε η ίδια επιφανειακή έρευνα και αφετέρου 

                                                 
25   Η επιφανειακή έρευνα πραγματοποιήθηκε υπο την αιγίδα της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην  
Αθήνα και του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας Νοτίου  
Ελλάδος και 25η Εφορεία Προιστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων) (Strasser et al., 2010). 
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παρουσιάζει ομοιότητες με γνωστές παλαιολιθικές ακολουθίες απο άλλα μέρη της Ελλάδας (Harvati 

et al, 2009·Tourloukis, 2010). Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις 

πχ. στη θέση Preveli 2, τα μεσολιθικά και τα παλαιολιθικά ευρήματα εντοπίστηκαν στην ίδια 

περιοχή (Strasser et al., 2010).   

Ο εντοπισμός θέσεων που ανάγονται στην Παλαιολιθική αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη για τους 

ερευνητές καθώς αρχικός τους στόχος ήταν η ανίχνευση της μεσολιθικής παρουσίας. Η ανθρωπινή 

παρουσία σε νησιά κατά τη Μεσολιθική περίοδο είναι επιβεβαιωμένη καθώς και οι συνεπαγόμενες 

ναυτικές ικανότητες άρα ήταν αναμενόμενος ο εντοπισμός τέτοιων θέσεων (Strasser et al., 2011). 

Για την Παλαιολιθική εποχή όμως τα πράγματα παραμένουν αρκετά συγκεχυμένα σχετικά με τις 

θαλάσσιες μετακινήσεις γι' αυτό και αποτέλεσαν την έκπληξη! Πέραν όμως του πλήθους και του 

απρόσμενου των ευρημάτων της Παλαιολιθικής εποχής,  το σημαντικό στοιχείο της συγκεκριμένης 

επιφανειακής είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της έρευνας εντοπίστηκαν μαρτυρίες του 

υλικού πολιτισμού σε χρονολογήσιμα γεωλογικά περιβάλλοντα.  

Βάσει των γεωλογικών δεδομένων (μελέτη των θαλάσσιων αναβαθμίδων της νοτιοδυτικής ακτής 

της Κρήτης και αναγνώριση παλαιοεδαφών) τα παλαιολιθικά ευρήματα τοποθετήθηκαν αρχικά στα 

130 Kya ενδεχομένως και νωρίτερα (Strasser et al., 2010). Σε μια πιο πρόσφατη δημοσίευση 

(Strasser et al., 2011) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα απο την διεξαγωγή αναλύσεων ραδιάνθρακα 

σε τρία δείγματα κελυφών οστράκων απο παλαιοεδάφη της Πρέβελης, ηλικίας 45,545±885 Kya και 

απο τα Σχοινάρια με ηλικίες 48,770±1800 και 49,735±2065 Kya. Η χρονολόγηση των εδαφών όπου 

και εντοπίστηκαν οι λιθοτεχνίες τοποθετήθηκε περίπου στα 110 Kya  βάσει στοιχείων της 

γεωαρχαιολογίας της περιοχής. Οι χρονολογήσεις αυτές δεν είναι ευρέως αποδεκτές και επιδέχονται 

αμφισβητήσεων καθώς δεν βασίζονται σε μεθόδους απόλυτης χρονολόγησης και εφόσον πρόκειται 

για συνεχιζόμενη έρευνα. Το  ζήτημα δεν μπορεί να διασαφηνιστεί έως ότου εντοπιστούν ευρήματα 

σε στρωματογραφική ακολουθία, ακολουθήσει συστηματική ανασκαφή και εφαρμοστούν μέθοδοι 

απόλυτης χρονολόγησης.    

Ωστόσο παρά τις αμφισβητήσεις (ως προς τη χρονολόγηση ή ακόμη και το χαρακτηρισμό των 

ευρημάτων ως εργαλείων σε ορισμένες περιπτώσεις) τα ευρήματα που ανάγονται στην Παλαιολιθική 

εποχή απο την επιφανειακή έρευνα του Πλακιά, καθώς και αυτά απο τη Γαύδο και το Λουτρό 

προκάλεσαν αλυσιδωτές αντιδράσεις σχετικά με την ικανότητα διάσχισης της Μεσογείου με πλωτό 

μέσο κατά το Πλειστόκαινο. Επιπλέον ενίσχυσαν τα κίνητρα για την αναθεώρηση της κυριαρχούσας 

άποψης ότι η Ευρώπη αποικίστηκε αποκλειστικά μέσω χερσαίων δρόμων, ενισχύοντας την άποψη 

για την προσέγγιση της Ευρώπης απο αχελαίους πληθυσμούς Homo erectus ή Homo heidelbergensis  

διασχίζοντας θαλάσσια περάσματα μέσω της Ανατολίας και της Μέσης Ανατολής ή ακόμη και μέσω 

της Ιβηρικής χερσονήσου απευθείας απο την Αφρική (Strasser et al., 2010). 
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Το ζήτημα της απαρχής της διάσχυσης της θάλασσας της Μεσογείου παραμένει ανοιχτό. 

Ευρήματα όπως αυτά του Πλακιά δεν μπορούν με βεβαιότητα να αποδοθούν σε αυτήν την απαρχή 

ούτε νε θεωρηθούν τεκμήριά της εάν δεν επιβεβαιωθεί η χρονολόγησή τους και στρωματογραφικά. 

Εξάλλου δεν θα πρέπει να λησμονούμε πως μέχρι στιγμής πρόκειται για επιφανειακά ευρήματα η 

ερμηνεία των οποίων χρειάζεται να αποσαφηνιστεί μέσα από συστηματική ανασκαφική διερεύνηση.

96 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

-Ποιό είδος και πότε μετανάστευσε εκτός Αφρικής; Tα νέα ευρήματα καταλοίπων ανθρωπιδών 

απο την Ευρασία ενισχύουν την άποψη ότι ανθρωπίδες εγκατέλειψαν την Αφρική πριν απο την 

εμφάνιση του νέου είδους Homo ergaster/erectus  (όπως αποκρυσταλλώνονται τα χαρακτηριστικά 

του στον σκελετό Nariokotome)(Dennell and Roebroeks, 2005) : το παιδί απο το Modjokerto στο 

οποίο παρατηρήθηκε ρυθμός ανάπτυξης όμοιος με αυτόν των πιθήκων·  το προγονικό είδος του 

υστεροπλειστοκαινικού Homo floresiensis θεωρείται πως έχει τις ρίζες του βαθειά μεσα  στο 

Πλειστόκαινο της Ασίας· τα πρώιμα χαρακτηριστικά των κρανίων απο το Dmanisi δεν μπορούν να 

εξηγηθούν απο το απλό μοντέλο της εξόδου και εξάπλωσης αφρικανικών πληθυσμών Homo 

ergaster/erectus.  “Εάν λοιπόν μικρόσωμοι ανθρωπίδες στην τάξη του Homo habilis, είχαν την 

ικανότητα να εξαπλωθούν εκτός Αφρικής (πχ. στο Dmanisi) γύρω στα 1,7 Mya, γιατί να μην το κάνουν 

και νωρίτερα δηλ. γύρω στα 2,5 Mya, όταν τα λίθινα εργαλεία έγιναν μέρος του υλικού τους πολιτισμού 

ή ακόμη και πιο νωρίς?” αναρωτιούνται οι Dennell and Roebroeks (2005:2011)  Είναι εξάλλου 

γνωστό ότι οι Αυστραλοπίθηκοι είχαν αποικήσει ευρέως όλες τις περιοχές σαβάνας στην Αφρική 

μεταξύ 3-3,5 Mya πριν και ειδικά ο Austrapopithecus garhi, που πιθανότατα συνδέεται με την 

κατασκευή λίθινων εργαλείων, διαχειριζόταν όμοια περιβάλλοντα και ταυτόχρονα με του πρώιμους 

ανθρωπίδες στη ΒΑ Αφρική (Dennell and Roebroeks, 2005·Elton, 2008). Καθώς τα περιβάλλοντα 

σαβάνας ήταν συνεχή καθ' όλη τη Νότια Ασία γύρω στα 3 Mya δεν υπάρχει κάποιος λόγος για να 

μην τα έχουν προσεγγίσει οι Αυστραλοπίθηκοι πριν τον Homo ergaster/erectus. Επιπλέον υπάρχει η 

τάση στην έρευνα, όταν εντοπίζονται λίθινα εργαλεία ολδόβιας τεχνοτροπίας σε θέσεις του Πλειο-

Πλειστόκαινου εκτός Ανατολικής Αφρικής, χωρίς την ταυτόχρονη παρουσία ανθρωπιδικών 

καταλοίπων, να αποδίδονται αυτομάτως σε Homo erectus. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι την ίδια περίοδο 

στην Ανατολική Αφρική κατασκεύαζαν παρόμοια εργαλεία οι Homo habilis, Homo ergaster, Homo 

rudolfensis, Australopithecus garhi, Paranthropus. Ο βασικός περιοριστικός παράγοντας αυτού του 

σεναρίου είναι η έλλειψη αποδείξεων σε απολιθώματα Αυστραλοπιθήκων εκτός Αφρικής. Ωστόσο 

για κάποιους ερευνητές, όπως για τους Dennell and Roebroeks (2005:1100) η απουσία αυτή 

ευρημάτων δεν είναι αρκετή για την απόρριψη του σεναρίου τουλάχιστον έως ότου διασαφηνιστεί 

εάν αυτή η απουσία δεν οφείλεται σε έλλειψη έρευνας πεδίου (ειδικά σε μια τεράστια ήπειρο όπως η 

Ασία) ή σε ταφονομικούς παράγοντες, αλλά ότι πρόκειται για πραγματική έλλειψη αποδείξεων. 

Πάντως, η παρουσία των Homo georgicus (Dmanisi) και Homo floresiensis (Flores) καθιστούν 

σαφές ότι ο  Homo ergaster/erectus δεν ήταν ο μοναδικός ¨παίχτης” στην ανθρωπιδική αρένα της 

Ασίας κατά το πρώιμο Πλειστόκαινο και ότι εν τέλει το πλήρες φάσμα των ανθρωπίδων που έζησαν 

στην Αφρική και την Ευρασία κατά το Πρώιμο Πλειστόκαινο δεν είναι γνωστό προς το παρόν 
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(Dennell and Roebroeks, 2005). 

-Μεταναστευτικά επεισόδια: έχει γίνει πια σαφές, ιδιαίτερα μέσα από τα νέα δεδομένα των 

πρόσφατων ανακαλύψεων, ότι οι πρώιμες μεταναστεύσεις ανθρωπιδών από την Αφρική προς την 

Ευρασία δεν μπορούν να ιδωθούν ως ένα μεμονωμένο περιστατικό μετακίνησης πληθυσμών 

ανάμεσα σε δυο ηπείρους λίγο μετά τα 1,8 Mya, αλλά μάλλον ως μια πολυσύνθετη διαδικασία 

πολυάριθμων και μικρής κλίμακας εξαπλώσεων κατά γεωγραφικό μήκος και πλάτος , που ξεκίνησαν 

πριν απο 2 Mya. Και μάλιστα ως μέρος μια ευρύτερης μετακίνησης θηλαστικών απο την αφρικανική 

μητρόπολη που πυροδοτήθηκε απο οικολογικούς παράγοντες. Μέχρι στιγμής έχουν προσδιοριστεί με 

σχετική βεβαιότητα τρία βασικά μεταναστευτικά επεισόδια κατά το Πρώιμο και τις αρχές του 

Μέσου Πλειστόκαινου: α) στα 1,7-1,6 Μya, β) στα 1,4 Μya και στα γ) 0,8 Mya (Antón and Swisher, 

2004· Bar-Yosef and Befler-Cohen, 2001· Carbonnel et al, 2010), ενώ είναι σίγουρο πως υπήρξαν και 

ενδιάμεσα περιστατικά μετακινήσεων απο και προς την Αφρική. Η πορεία αδιαμφισβήτητα δεν ήταν 

ευθύγραμμη ούτε προς μια κατεύθυνση. 

-Μετακινήσεις απο και προς την Αφρική: έως πρόσφατα στη σχετική έρευνα των 

μεταναστεύσεων κατά το Πλειο-Πλειστόκαινο επικρατούσε η άποψη ότι η Αφρική αποτέλεσε τον 

αποκλειστικό τόπο αναχώρησης και ότι η Ασία υπήρξε ουσιαστικά ο αποδέκτης αφρικανικών 

πληθυσμών. Όμως αποδεικνύεται απο τα πρόσφατα ευρήματα ότι η Ασία μπορεί να διαδραμάτισε 

πολύ σημαντικότερο ρόλο, ως τόπος κλαδογενετικών επεισοδίων ή και μεταναστεύσεων προς την 

Αφρική. Τέτοιου είδους μετακινήσεις δύο κατευθύνσεων (Αφρική – Ασία, Ασία – Αφρική) έχουν 

επιβεβαιωθεί και για άλλα είδη θηλαστικών του Πλειόκαινου και πρώιμου Πλειστόκαινου (όπως για 

τα βοοειδή) με τα περισσότερα είδη να μεταναστεύουν προς την Αφρική (Dennell and Roebroeks, 

2005). Δεν μπορεί ακόμη να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο Homo ergaster να κατάγεται απο την 

Ασία, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει την απουσία ενός άμεσου αφρικανικού προγόνου ως 

αποτέλεσμα ενός μεταναστευτικού επεισοδίου παρά ως αποτέλεσμα in situ κλαδογενετικού 

επεισοδίου (Dennell and Roebroeks, 2005:1101) 

-Η διάρκεια της παρουσίας: η διάρκεια της παρουσίας και της δράσης των ανθρωπιδών σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή θεωρείται στοιχείο προσδιοριστικό της κατάστασης που θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως “αποικισμός” και συνδέεται με την μονιμότητα. Διαφέρει σαφώς απο τα γρήγορα 

περάσματα που δεν διασώζουν στοιχεία συνέχειας.  Ο διαχωρισμός δεν μπορεί να γίνει εύκολα , 

παρά με σχετική ασφάλεια ανάλογα με τα ευρήματα.  Υπό αυτό το πρίσμα που έγινε ιδιαίτερα 

δημοφιλές τα τελευταία χρόνια, τα δύο μοντέλα για τον πρώιμο αποικισμό της Ευρασίας γνωστά ως 

“long or short chronology” μπορούν να έχουν ισχύ και μπορεί να μας διηγούνται διαφορετικές 

ιστορίες για τη διαδικασία του αποικισμού, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Dennell (2003): “ Οι  

πρωιμότερες χρονολογήσεις“long chronologies” καταγράφουν τα περιοδικά και σύντομα περιστατικά 
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υπό ευνοϊκές συνθήκες και σε περιοχές με περιβάλλοντα όμοια με αυτά που διαχειρίζονταν ως τότε, 

ενώ οι υστερότερες χρονολογήσεις“short chronologies” καταδεικνύουν πιο μόνιμες ακολουθίες σε 

συνδυασμό με τις επεκτατικές ικανότητες των πρώιμων ανθρωπίδων”. 

-Τοπικές ανισορροπίες στην έρευνα: πώς μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα για “απουσία 

παρουσίας” χωρίς να είμαστε βέβαιοι πως πρόκειται για “παρουσία απουσίας”; Το δίλλημα αυτό 

προκύπτει συνήθως απο τις τρέχουσες ανισορροπίες μεταξύ των τοπικών αρχείων που συχνά 

οφείλονται σε διαφορές στην ιστορία της έρευνας ή στην εντατικότητα της έρευνας ανά περιοχή. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα αρχεία του Λιβάνου και της Ιάβας καταρτήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

αποικιοκρατίας, ενώ και οι έρευνες στην Ανατολική Αφρική συνδέονται με την αποικιακή ιστορία 

της περιοχής. Αντίθετα το μεγαλύτερο μέρος της Ασίας ελάχιστα είχε ερευνηθεί σε σχέση με την 

Ανατολική Αφρική τα τελευταία 40 χρόνια. Οι τοπικές ανισσοροπίες είναι εξαιρετικά σημαντικές. Ας 

μην ξεχνάμε ότι στις αρχές του εικοστού αιώνα οι επιστήμονες θεωρούσαν την Ασία ως την κοιτίδα 

των ανθρωπίδων επειδή εκεί είχαν εντοπιστεί τα αρχαιότερα ως τότε δεδομένα και μια απο τις 

περιθωριακές περιοχές, η Αφρική δεν είχε ως τότε ερευνηθεί εντατικά.  Ωστόσο τα τελευταία χρόνια 

έχουν έρθει στο φώς εντυπωσιακά ευρήματα απο την Ασία με πιο χαρακτηριστικό το παράδειγμα της 

Κίνας, όπου εντατικές έρευνες στην κοιλάδα Nihewan απέδειξαν ότι πρώιμοι ανθρωπίδες είχαν 

προσεγγίσει την περιοχή ήδη στα 1,66 εκατ.χρόνια πριν. Τα νέα ευρήματα απο την Κίνα, την Ιάβα 

και τα αναπάντεχα ευρήματα απο το Dmanisi και τη νήσο Flores επεκτείνουν τα όρια της αντίληψής 

μας για την εξέλιξη των ανθρωπιδών κατά το Πρώιμο Πλειστόκαινο (Dennell and Roebroeks 2005) 

-Η σημασία των οικοσυστημάτων: αν λάβουμε υπόψιν τις παλαιοπεριβαλλοντικές 

αποκαταστάσεις των θέσεων με τις αρχαιότερες μαρτυρίες για την παρουσία ανθρωπίδων σε Αφρική 

και Ευρασία (1,9-1,7 Mya), όλες συγκλίνουν σε παρόμοια περιβάλλοντα σαβάνας/ λιβαδότοπων: 

Koobi Fora (Κένυα), Ain – Haneh (Αλγερία) και οι λίγο μεταγενέστερες Ubeidiya (Ισραήλ), 

Majuangou (Β. Κίνα). Επομένως θα ήταν λογικό να τοποθετηθούν στο ίδιο πλαίσιο αναφοράς. Δηλ. 

όπως προτείνουν οι Dennell και Roebroeks (2005) “είναι πιο χρήσιμο να λειτουργεί το οικοσύστημα / 

περιβάλλον ως χωροταξικός προσδιορισμός αντί να γίνεται χρήση των ονομάτων των ηπείρων Ασία ή 

Αφρική”. Με αυτόν τον τρόπο δίδεται έμφαση και στη διαφοροποίηση των περιβαλλόντων που ήταν 

ικανοί να διαχειρίζονται οι ανθρωπίδες, και η οποία δεν είναι ορατή όταν απλώς τοποθετεί κανείς 

θέσεις στην  “Ασία” ή στην “Αφρική” πχ. οι ανθρωπίδες της Ιάβας και αυτοί της Κίνας έζησαν κι οι 

δυο αδιαμφισβήτητα στην Ανατολική Ασία όμως αυτοί της Ιάβας έζησαν σε ένα πολύ πιο δασώδες 

περιβάλλον σε  σχέση με αυτούς απο την Κίνα. Άρα στην μελέτη της καταγωγής του ανθρώπου 

μάλλον έχει μεγαλύτερη σημασία ο προσδιορισμός των περιβαλλόντων στα οποία έζησαν, παρά οι 

ήπειροι στις οποίες εντοπίζονται. 

-Οδοί προώθησης και διαδρομές: οι οδοί προώθησης των πληθυσμών κατά τις μεταναστεύσεις 
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του Πρώιμου Πλειστόκαινου δεν έχουν προσδιοριστεί με σαφήνεια. Πιθανά σενάρια έχουν 

διαμορφωθεί βάσει αντικειμενικών παραμέτρων που συνθέτουν τα αρχαιολογικά ευρήματα αλλά και 

η μελέτη των προτύπων μετανάστευσης άλλων θηλαστικών. Επιπλέον λαμβάνονται υπόψιν μια 

σειρά μεταβλητών: κλίμα, περιβάλλον, γεωμορφολογία, θαλάσσια στάθμη. Έως το πρόσφατο 

παρελθόν η σχετική έρευνα θεωρούσε δεδομένο ότι οι ανθρωπίδες οδηγήθηκαν απο την Αφρική στα 

εδάφη της Ευρασίας ακολουθώντας αποκλειστικά χερσαίους δρόμους. Πρόσφατα ευρήματα απο τις 

νησιωτικές περιοχές της ΝΑ Ασίας αλλά και της Μεσογείου φαίνεται πως ενισχύουν την άποψη 

σχετικά με τις αυξημένες ικανότητες διάπλευσης των θαλασσών απο ανθρωπίδες του Πρώιμου 

Πλειστόκαινου. Δεν υπάρχουν ωστόσο αδιαμφισβήτητα δεδομένα πριν τα 60-40 Kya οπότε ο Homo 

sapiens διέσχισε το μαλαισιανό αρχιπέλαγος, παρά μόνο ενδείξεις για προγενέστερες απόπειρες 

διάσχισης θαλασσιών περασμάτων.   

 

Η μελέτη των μετακινήσεων των ανθρωπιδών κατά τις πρώιμες φάσεις του Πλειστοκαίνου  

(Πρώιμο και  πρώιμο Μέσο Πλειστόκαινο) έχει ακόμη πολλά σκοτεινά σημεία.  Τις  δύο τελευταίες 

δεκαετίες όμως η έρευνα απέκτησε διαφορετική δυναμική και νέες προοπτικές χάρη στη συνεργασία 

αρχαιολόγων, παλαιοανθρωπολόγων, παλαιοκλιματολόγων , παλαιοβοτανολόγων, αρχαιοζωολόγων, 

γεωαρχαιολόγων, αρχαιομετρών  και μια σειρά άλλων επιστημόνων που έδειξαν νέους δρόμους 

αντίληψης και ανάγνωσης δεδομένων στους αρχαιολόγους.  Κατέστη σαφές ότι τα τεκμήρια του 

υλικού πολιτισμού, στην προκειμένη περίπτωση η λιθοτεχνία, από μόνα τους δεν μπορούν να 

δώσουν την πλήρη εικόνα παρά ένα μόνο κομμάτι της. Κατέστη επίσης σαφές πως ο άνθρωπος και η 

δράση του δεν μπορούν να μελετηθούν αποκομμένα από το φυσικό περιβάλλον και τις αλλαγές του. 

Η συνεργασία διεπιστημονικών ομάδων στο πεδίο αλλά και στην έρευνα δεν αποτελεί πλέον τάση 

αλλά αναγκαιότητα. Δεδομένα που προκύπτουν από διαφορετικά επιστημονικά  πεδία συνδυάζονται, 

διασταυρώνονται, επαληθεύουν ή διαψεύδουν θεωρίες και γίνονται  αφετηρία για να χτιστούν νέες 

ερμηνείες σε μια προσπάθεια του ανθρώπου να αντιληφθεί την αέναη πορεία του στο χώρο και στο 

χρόνο. 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ 

Γεωγραφική Θέση Είδος Ευρήματος Χρονολόγηση Μέθοδος 

Χρονολόγησης 

Βιβλιογραφική 

Πηγή 

Dmanisi (Δημοκρατία 

της Γεωργίας) 

-κατάλοιπα Homo 

(πρώιμος Homo erectus / Homo georgicus)       

-λίθινα εργαλεία (Mode I) 

-κατάλοιπα πανίδας  

(με ίχνη τεμαχισμού) 

 

σημ.: τα ευρήματα βρέθηκαν σε συσχετισμό 

~1,8 Mya               Ar-Ar  

-παλαιομαγνητισμός 

-συσχετισμοί πανίδας 

-Antón & Swisher, 

2004 

-Bar-Yosef & 

Befler-Cohen, 

2001 

-Vekua et al., 2002 

Akhalkalaki 

(Δημοκρατία της 

Γεωργίας) 

-κατάλοιπα πανίδας 

-λίθινα εργαλεία  

(πρώιμη Mode II ;) 

 

σημ.: τα εργαλεία βρέθηκαν σε συσχετισμό με 

κατάλοιπα πανίδας 

980 -780 Κya -παλαιομαγνητισμός 

-συσχετισμοί πανίδας 

M. Tappen et al., 

2002 

Erq el-Ahmar (Ισραήλ) -λίθινα εργαλεία (Mode I) 

-κατάλοιπα πανίδας 

 

1,77-1,95 Mya Κ-Αr 

-παλαιομαγνητισμός 

-συσχετισμοί πανίδας 

-Antón & Swisher, 

2004 

-Bar-Yosef & 

Belmaker, 2011 

Bizat Ruhama (Ισραήλ) -λίθινα εργαλεία (Mode I) 

-κατάλοιπα πανίδας (με ίχνη τεμαχισμού) 

1,96-0,78 Mya  -παλαιομαγνητισμός 

-συσχετισμοί πανίδας 

Zaidner et al., 

2010 
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Ubeidiya (Ισραήλ) -κατάλοιπα Homo 

Homo cf. erectus :θραύσματα κρανίων (UB1703, 

1704, 1705 και 1706), ένας κοπτήρας (UB 1700) 

και ένας γομφίος (UB 1701) 

Homo cf. ergaster: κοπτήρας UB 335 

-λίθινα εργαλεία  

(εξελιγμένη Mode I/πρώιμη Mode II) 

-κατάλοιπα πανίδας 

-κατάλοιπα χλωρίδας (γύρη) 

 

σημ.: τα ευρήματα βρέθηκαν σε συσχετισμό 

~1,4 Mya  → 

  

1,8-2,0 Mya→ 

 

 

1,53-1,27Mya→ 

 

 

1,6-1,2 Mya→   

 

1,2 Mya  →       

-συσχετισμοί πανίδας 

 

-παλυνολογικές 

μελέτες 

 

-συσχετισμοί με 

λιθοτεχνία από στρώμα 

II Olduvai 

-παλαιομαγνητισμός 

 

-ηλεκτρικός μαγνητικός 

συντονισμός (ESR) 

-Antón & Swisher, 

2004 

-Bar-Yosef & 

Befler-Cohen, 

2001 

-Bar-Yosef & 

Belmaker, 2011 

Gesher Benot Ya’aqov 

(Ισραήλ) 

-Homo erectus: τμήμα μηριαίου όστου 

-λίθινα εργαλεία (Mode II) 

 

σημ.: η λιθοτεχνία θεωρήθηκε ενδεικτική 

νεοφερμένης αφρικανικής ομάδας 

0,78 Mya→ 

 

0,68±ο,12Mya→  

0,9±0,15 Mya 

(πιο πρόσφατη 

χρονολόγηση) 

-παλαιομαγνητισμός 

 

K-Ar 

-Bar-Yosef & 

Befler-Cohen, 

2001 

-Bar-Yosef & 

Belmaker, 2011 

 

Evron-Quarry (Ισραήλ) -λίθινα εργαλεία Mode II 

-κατάλοιπα πανίδας  

 

σημ.1: δυο διακριτοί αρχαιολογικοί ορίζοντες. 

~1Mya ηλεκτρικός μαγνητικός 

συντονισμός (ESR) 

Bar-Yosef & 

Belmaker, 2011 
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Πιθανότατα ενδεικτικοί επαναλαμβανόμενης 

δραστηριότητας. 

σημ. 2:Τα ζωικά κατάλοιπα σε συσχετισμό με 

την ύστερη Αχελαία λιθοτεχνία. 

Latame  (Ισραήλ) -λίθινα εργαλεία 

-(εξελιγμένη Mode I/πρώιμη Mode II) 

κατάλοιπα πανίδας 

 

σημ.: παρατηρούνται ομοιότητες σε πανίδα και 

λιθοτεχνία με Ubeidiya 

~1 Mya→ 

 

~0,7Mya→ 

560 Kya→ 

-συσχετισμοί 

λιθοτεχνίας 

-συσχετισμοί πανίδας 

-θερμοφωτάγια (TL) 

Bar-Yosef & 

Belmaker, 2011 

 

Kuldara (Τατζικιστάν) λίθινα εργαλεία (Mode I) ~1 Mya παλαιομαγνητισμός 

 

Carbonell, 2005 

Riwat (Πακιστάν) λίθινα τέχνεργα 1,9 Mya 

(minimum) 

παλαιομαγνητισμός -Rolland, 1998 

-Larick & 

Ciochon, 1996  

-Agguire, 2006 

-Dennell, 2009 

Pabbi Hills (Πακιστάν) -λίθινα τέχνεργα (Mode I) 

σημ.: χωρίς ασφαλή στρωματογραφία 

 

-κατάλοιπα πανίδας 

1,2-1,4 Mya 

1,8-2, 2 Mya 

σημ.: 

χρονολόγηση 

3,5-0,5 Mya 

χωρίς ασφαλή 

χρονολόγηση 

 

-παλαιομαγνητισμός 

-Dennell, 2003 

-Dennell, 2009 
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αφορά στον 

γεωλογικό 

σχηματισμό 

Yuanmou Basin (ΝΔ 

Κίνα) 

-κατάλοιπα Homo 

(πρώιμος Homo erectus;)  

-λίθινα εργαλεία (Mode I) 

-κατάλοιπα πανίδας 

 

σημ.: τα ανθρωπιδικά κατάλοιπα βρέθηκαν σε 

συσχετισμό με τα εργαλεία 

1,70-1,66 Mya -παλαιομαγνητισμός 

-συσχετισμοί πανίδας 

Zhu et al., 2008 

Majuangou/Nihewan 

Basin (Κίνα) 

-λίθινα εργαλεία (Mode I) 

-κατάλοιπα πανίδας  

(με ίχνη τεμαχισμού) 

1,66 -1,32 Mya -παλαιομαγνητισμός 

-συσχετισμοί πανίδας 

Zhu et al., 2004 

Xiaochangliang/ 

Nihewan Basin (Κίνα) 

-λίθινα εργαλεία  

-κατάλοιπα πανίδας  

 

σημ.: τα εργαλεία βρέθηκαν σε συσχετισμό με 

κατάλοιπα πανίδας. 

~ 1,36  Μya -παλαιομαγνητισμός / 

rock magnetic 

-συσχετισμοί πανίδας 

Zhu et al., 2003 

Donggutuo Nihewan 

Basin (Κίνα) 

λίθινα εργαλεία ~ 1,1  Μya παλαιομαγνητισμός Zhu et al., 2003 

Gongwangling (Κίνα) -κατάλοιπα Homo 

(Homo erectus) 

1,15 -0,75 Mya -παλαιομαγνητισμός 

 

Zhu et al., 2003 
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-κατάλοιπα πανίδας 

 

σημ.: τα ανθρωπιδικά κατάλοιπα βρέθηκαν σε 

συσχετισμό με τα κατάλοιπα πανίδας 

-συσχετισμοί πανίδας 

Xihoudou (Κίνα) -λίθινα εργαλεία  

-κατάλοιπα πανίδας  

 

σημ.: τα εργαλεία βρέθηκαν σε συσχετισμό με 

κατάλοιπα πανίδας 

1,27 Mya -παλαιομαγνητισμός 

-συσχετισμοί πανίδας 

Zhu et al., 2003 

Longuppo (σπήλαιο) 

(Κίνα) 

-κατάλοιπα Ηomo  

(χωρίς ακριβή κατάταξη) 

-λίθινα εργαλεία  

-κατάλοιπα πανίδας 

 

σημ.: τα εργαλεία βρέθηκαν σε συνάφεια με 

ανθρωπιδικά κατάλοιπα 

1,95-1,77 Mya 

(επιδέχεται 

αμφισβητήσεις) 

-παλαιομαγνητισμός 

-συσχετισμοί πανίδας 

-ηλεκτρικός μαγνητικός 

συντονισμός (ESR) 

Zhu et al., 2003 

Ινδονησία (Sangiran 

Pucangan Formation & 

Perning /Modjokerto)  

-κατάλοιπα Ηomo 

(ασιατικός Homo erectus) 

-λίθινα εργαλεία (Mode I) 

-κατάλοιπα πανίδας 

σημ.: τα εργαλεία δεν βρέθηκαν σε συσχετισμό με 

τους ανθρωπίδες 

1,8-1,66 Mya Ar-Ar  

-παλαιομαγνητισμός  

-φθόριο 

 

σημ.: πρόσφατες 

επαναχρονολογήσεις 

-Antón & Swisher, 

2004 

-Bar-Yosef & 

Befler-Cohen, 

2001 
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Νήσος Flores (σπήλαιο 

Λιανγκ Μπούα) 

-κατάλοιπα Homo (Homo floresiensis) 

-λίθινα εργαλεία 

-κατάλοιπα πανίδας ( Στεγόδοντας26) 

 

σημ.: τα ανθρωπιδικά κατάλοιπα 

χρονολογήθηκαν στην μετάβαση  95–74 Kya 

έως τα 12 Kya. 

900- 800 Kya ραδιομετρική 

χρονολόγηση (σχάση) 

-Morwood et al., 

2005  

-Niven, 2006 

-Straus, 2001 

-Stringer & 

Andrews, 2006 

 

Ain-Hanech (Αλγερία) -λίθινα εργαλεία 

(Mode I & πρώιμη Mode II σε διαδοχή) 

-κατάλοιπα πανίδας 

ομοιότητες με πανίδα από Ubeidiya  

 

σημ.1: ίχνη κατανάλωσης κρέατος στα λίθινα 

Mode I (microware analysis) 

σημ. 2: χρονολόγηση υπό αμφισβήτηση οι 

Raynal et al., 2001 και Geraads et al., 2004 

προτείνουν τα 1,2 Mya. 

1,95-1,78 Mya -παλαιομαγνητισμός 

-συσχετισμοί πανίδας 

 

-Bar-Yosef & -

Befler-Cohen, 

2001 

-Sahouni et al., 

2002 

-Raynal et al., 

2001 

-Geraads et al., 

2004 

Thomas Quarry-I 

/Casablanca sequence 

(Μαρόκο). 

-κατάλοιπα Homo 

-λίθινα εργαλεία 

(πρώιμη και μέση Mode II σε διαδοχή) 

-κατάλοιπα πανίδας 

~1 Mya -παλαιομαγνητισμός 

-βιοστρωματογραφία 

Raynal et al., 

2001·2002. 

                                                 
26 εξαφανισμένο είδος πυγμαίου ελέφαντα 
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σημ.: τα ανθρωπιδικά κατάλοιπα βρέθηκαν σε 

συσχετισμό με την μέση Mode II εργαλειοτεχνία 

Pirro Nord (Ιταλία) -λίθινα εργαλεία 

(Mode I) 

-κατάλοιπα πανίδας 

 

σημ.1: τα εργαλεία βρέθηκαν σε συσχετισμό με τa 

κατάλοιπα πανίδας 

σημ.2: Οι Muttoni et al. (2010) αμφισβητούν τη 

χρονολόγηση των Arzarello et al. (2007) και 

λαμβάνοντας υπόψη παλαιομαγνητικές έρευνες 

από ευρύτερες περιοχές της κεντρικής/βόρειας 

Ιταλίας υποστηρίζουν μια πολύ πρωιμότερη 

χρονολόγηση για τα λίθινα τέχνεργα του Pirro 

Nord γύρω στο 1 Mya 

1,3-1,7 Mya  -παλαιομαγνητισμός 

-συσχετισμοί πανίδας 

-συσχετισμοί 

λιθοτεχνίας 

-Arzarello & 

Peretto, 2010  

-Arzarello et al., 

2007 

-Muttoni et al., 

2010 

Monte Poggiolo (Cà 

Belvedere) (Ιταλία) 

-λίθινα εργαλεία 

(Mode I) 

-κατάλοιπα πανίδας 

 

σημ.: δεν βρέθηκαν σε άμεσο συσχετισμό 

~1Mya 

 

-παλαιομαγνητισμός 

-ηλεκτρικός μαγνητικός 

συντονισμός (ESR) 

-Arzarello & 

Peretto, 2010 

-Muttoni et al., 

2010 

Ceprano (Ιταλία) -κατάλοιπα Homo (κρανίο) 

(πιθανόν Homo heidelbergensis) 

~ 450 Kya παλαιομαγνητισμός 

K – Ar 

-Manzi et al., 

2001 
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-λίθινα εργαλεία 

 

σημ.1: δεν βρέθηκαν σε άμεσο συσχετισμό 

σημ.2: βάσει της μορφολογίας του κρανίου ο 

Homo έχει θεωρηθεί ως όψιμος εκπρόσωπος 

Homo erectus, ή ως ενήλικο άτομο Homo 

antecessor, ή ακόμη κι ως αντιπροσωπευτικό 

δείγμα ενός νέου είδους του Homo cepranensis. 

Η πιο πρόσφατη έρευνα (Mounier et al, 2011) 

κατέληξε ότι πρόκειται για εκπρόσωπο 

προγονικού Homo heidelbergensis 

σημ.: πρόσφατες 

επαναχρονολογήσεις 

-Manzi, 2004 

-Muttoni et al., 

2010 

-Mounier et al., 

2011 

 

 

Isernia La Pineta 

(Ιταλία) 

λίθινα εργαλεία 

(Mode I) 

 

~ 0,6 Μya K – Ar 

Ar – Ar 

σημ.: εφαρμόστηκε 

παλαιομαγνητισμός 

(>0,78 Mya) όμως τα 

αποτελέσματα των 

ερευνών θεωρούνται 

ελλιπή και τελούν υπό 

αμφισβήτηση.  

-Aguirre 2006 

-Muttoni et al., 

2010 

Notarchirico (Ιταλία) -κατάλοιπα Homo 

-λίθινα εργαλεία 

0,36 -0,65 Mya -θερμοφωταύγεια (TL) 

Ar – Ar 

Muttoni et al., 

2010 
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(Mode I και Mode IΙ σε διαδοχή) 

 

-σειρές ουρανίου 

(uranium series 

disequilibrium method) 

Lιzignan-le-Cube, (Ν. 

Γαλλία) 

-λίθινα εργαλεία 

(Mode I) 

-κατάλοιπα πανίδας  

 

σημ.1: βρέθηκαν σε συσχετισμό ( locus 2) 

σημ.2: πιθανά ίχνη κατακρεούργησης.  

Η ταφονομική ανάλυση σε εξέλιξη 

~1,57  Mya Ar- Ar Jean-Yves Crochet 

et al., 2009 

Le Vallonet (σπήλαιο) 

(Alpes-Maritimes /Ν. 

Γαλλία). 

-λίθινα εργαλεία 

(Mode I) 

-κατάλοιπα πανίδας  

 

σημ.: βρέθηκαν σε συσχετισμό  

 

~ 0,9Mya ; -ηλεκτρικός μαγνητικός 

συντονισμός (ESR) 

-συσχετισμοί πανίδας 

 

σημ.: πρόσφατη 

εφαρμογή μετρήσεων 

παλαιομαγνητισμού 

έδωσε  χρονολόγηση 

γύρω στα 1 Mya 

(Landeck, 2010)   

Landeck, 2010 

Pont-de-Lavaud (B. 

Γαλλία) 

λίθινα εργαλεία 

(Mode I) 

0,98 – 1,16 Mya  ηλεκτρικός μαγνητικός 

συντονισμός (ESR) 

Muttoni et al., 

2010 
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 σημ.: προς το παρόν 

δεν υπάρχουν 

διαθέσιμες 

χρονολογήσεις από 

παλαιομαγνητικές ή 

ραδιομετρικές 

μετρήσεις για να 

επαληθεύσουν την 

παραπάνω 

χρονολόγηση  

Soleilhac (Γαλλία) λίθινα εργαλεία 

(Mode I) 

 

≤0,781Mya -παλαιομαγνητισμός 

-συσχετισμοί πανίδας 

 

Muttoni et al., 

2010 

Gran Dolina (TD6)/ 

Atapuerca (Ισπανία) 

-κατάλοιπα Homo 

(Homo antecessor) 

-λίθινα εργαλεία 

(Mode I) 

 

σημ.1: βρέθηκαν σε συσχετισμό  

σημ.2: η γνάθος TD6 φέρει ίχνη κανιβαλισμού 

και βρέθηκε σε συσχετισμό με λίθινα εργαλεία 

(Mode I)   

780 Kya  → 

 

 

780-857 Kya→ 

 

 

0,9 – 0,95Mya→ 

 

-παλαιομαγνητισμός 

-ηλεκτρικός μαγνητικός 

συντονισμός (ESR) 

-σειρές ουρανίου (U-

series) 

-συσχετισμοί πανίδας 

-θερμοφωταύγεια (TL) 

-Bermúdez de 

Castro et al., 2004 

-Carbonell et al., 

2005 

-Muttoni et al., 

2010 
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Sima del Elephante 

(TE9)/ Atapuerca 

(Ισπανία) 

-κατάλοιπα Homo 

(γνάθος TE9/ Homo antecessor) 

-λίθινα εργαλεία 

(Mode I) 

-κατάλοιπα πανίδας (με ίχνη κατακρεούργησης) 

 

σημ.1: βρέθηκαν σε συσχετισμό  

1,2-1,1 Mya -παλαιομαγνητισμός  

-κοσμογονικά 

νουκλεϊδια 

-βιοστρωματογραφία 

Carbonell et al., 

2008 

Barranco Leon/Guadix-

Baza(GB) Basin 

(Ισπανία) 

-λίθινα εργαλεία 

(Mode I) 

-κατάλοιπα πανίδας  

0,78-1,77Mya→ 

 

0,99-1,07Mya→ 

-παλαιομαγνητισμός  

 

-συσχετισμοί πανίδας 

Oms et al., 2000 

Fuente Nueva 3/Guadix-

Baza(GB) Basin 

(Ισπανία) 

-λίθινα εργαλεία 

(Mode I) 

-κατάλοιπα πανίδας  

0,78-1,77Mya→ 

 

0,99-1,07Mya→ 

-παλαιομαγνητισμός  

 

-συσχετισμοί πανίδας 

 

Oms et al., 2000 

Vallparadis /Barcelona 

(Ισπανία) 

λίθινα εργαλεία 

(Mode I) 

κατάλοιπα πανίδας (με ίχνη τεμαχισμού) 

 

σημ.: βρέθηκαν σε συσχετισμό  

~0,98 Mya →  

 

 

0.83±0,07Μya→  

 

-παλαιομαγνητισμός  

-ηλεκτρικός μαγνητικός 

συντονισμός (ESR) 

-σειρές ουρανίου (U-

series) 

-συσχετισμοί πανίδας 

Martinez et al., 

2010 

Guadix Baza Basin / 

Cúllar (Ισπανία) 

λίθινα εργαλεία 

(Mode I) 

~0,78 Mya παλαιομαγνητισμός Muttoni et al., 

2010 
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Estrecho del Quipar/ 

Guadix Baza Basin 

(Ισπανία) 

-κατάλοιπα Homo 

-λίθινα εργαλεία 

(Mode II) 

 

σημ.: θεωρείται η αρχαιότερη παρουσία 

εργαλείων Mode II στην Ευρώπη  

~0,9 Mya παλαιομαγνητισμός Μuttoni et al., 

2010 

Sima de los Huesos / 

Atapuerca (Ισπανία) 

-κατάλοιπα Homo 

(Homo heidelbergensis) 

-κατάλοιπα πανίδας 

-λιθοτεχνία (χειροπέλεκυς με συμβολικό 

χαρακτήρα; ) 

 

σημ.: τα κατάλοιπα Homo heidelbergensis 

βρέθηκαν σε συσχετισμό με οστά αρκούδων 

 

200-320 Kya→ 

 

 

 

 

350 Kya. → 

-ραδιομετρικές  

αναλύσεις  

-παλαιομαγνητισμός 

- βιοχρονολογικά 

δεδομένα  

-σειρές ουρανίου (U-

series) 

Bermudez de 

Castro et al., 2004 

Untermassfeld 

(Γερμανία) 

-κατάλοιπα πανίδας 

-λίθινα εργαλεία 

-οστέινα εργαλεία 

 

σημ 1.: βρέθηκαν σε συσχετισμό 

σημ. 2.: τα ευρήματα δεν έχουν βρεθεί in situ 

εξαιτίας της δράσης υδραυλικών παραγόντων 

~1,07 Mya -γεωχρονολόγηση 

-παλαιομαγνητισμός 

 

-βιοστρωματογραφία 

Landeck, 2010 
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Pakefield (Suffolk/ 

Ηνωμένο Βασίλειο). 

-λίθινα εργαλεία 

(Mode I) 

-κατάλοιπα πανίδας 

-κατάλοιπα χλωρίδας (γύρη) 

 

σημ.: βρέθηκαν σε συσχετισμό 

~ 700 Kya -παλαιομαγνητισμός  

-λιθοστρωματογραφία  

-βιοστρωματογραφία  

-γεωχρονολόγηση 

Parfitt et al., 2005 

Happisburg (Norfolk/ 

Ηνωμένο Βασίλειο) 

-λίθινα εργαλεία 

(χωρίς παρουσία αμφιπρόσωπων εργαλείων) 

-κατάλοιπα χερσαίας και θαλάσσιας χλωρίδας 

και πανίδας 

 

σημ.: βρέθηκαν σε συσχετισμό 

0,99-0,78 Mya -παλαιομαγνητισμός 

-βιοστρωματογραφία 

Parfitt et al., 2010 

Kozarnika (σπήλαιο) 

(Βουλγαρία). 

-κατάλοιπα Homo 

(δόντι) 

-λίθινα εργαλεία 

(Mode I) 

-κατάλοιπα πανίδας 

 

σημ.: σαφής αναγνώριση και τοποθέτηση του 

ανθρωπιδικού καταλοίπου δεν διατίθεται 

1.4-0.4 Mya -παλαιομαγνητισμός 

-συσχετισμοί πανίδας 

Guadelli et al., 

2005 

Dursunlu (Τουρκία) -λίθινα εργαλεία 

-κατάλοιπα πανίδας 

0.99 -0.78 Mya παλαιομαγνητισμός Güleç et al., 2009 



114 

σημ.: υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την 

προέλευση και τον χαρακτήρα του αρχαιολογικού 

υλικού 

Kaletepe Deresi 3 

(Τουρκία) 

-λίθινα εργαλεία 

(Mode II) 

-κατάλοιπα πανίδας 

>1.0 Mya, χρονολόγηση του 

στρώματος ρυολίτη 

-Slimak et al., 

2008 

-Kuhn, 2010 

Eλλάδα Κατάλοιπα Homo  

Πέτράλωνα  / Homo Heidelbergensis  

 

 

Απήδημα  / Homo Neanderthalensis) 

 

 

Μεγαλόπολη (χωρίς κατάταξη) 

 

Λίθινα εργαλεία  

  

Αλωνάκι και Ροδάκι (Ν. Πρέβεζας) 

 

 

 

Ίσωμα Καρυών (Κοιλάδα Μεγαλόπολης) 

 

150 και 250/350 

kya 

 

400-150 Ka 

 

 

350Kya 

 

 

 

75-100 Kya 

 

 

 

~126Kya 

 

ESR 

 

 

Παλαιοανθρωπολογικοί 

συσχετισμοί 

 

Γεωχρονολόγηση 

 

 

 

Γεωαρχαιολογία 

(πλειστοκαινικά 

στρώματα) 

 

Γεωλογικοί 

-Bailey et al. 1992 

-Darlas 1995·2003 

-Gowlett, 1999 

-Harvati et al., 

2009· 2011 

-Kopaka and 

Matzanas, 2009 

-Pitsios, 1999 

-Poulianos, 1982 

-Runnels et al., 

1994 

-Runnels and Van 

Andel,1993·1994 

-Strasser et al., 

2010·2011. 

-Tourloukis, 2010 
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Ροδιά και Μεγάλο Μοναστήρι (κοιλάδα 

Πηνειού) 

Σημ.: αμφισβητείται η γεωλογική χρονολόγηση 

 

 

Χειροπελέκεις - Mode II : 

 

Παλαιόκαστρο/Γρεβενά.  

 

Κοκκινόπηλος/Ήπειρος  

 

Γαύδος 

 

Αχελαία λιθοτεχνία 

Κρήτη (επιφανειακή Πλακιά) 

σημ.:η χρονολόγηση είναι υπό αμφισβήτηση 

 

 

 

 

200-300Kya 

 

 

 

 

 

 

 

 

150-250 Κya 

 

200-120 Kya 

 

 

130 Kya 

συσχετισμοί 

+Τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά 

 

U/th  

 

 

 

 

 

 

 

 

TL και IRSL 

 

Τυπολογία λιθοτεχνίας 

 

 

γεωχρονολόγηση 
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homonids.” 
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Hall Tree” 

- http://www.stoneageinstitute.org/c_links.shtml “Stone Age Institute” 
- http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/sarc/iakh/lithic/bar/bar1.html  

“Interpreting the Function of Stone Tools” 
- http://mc2.vicnet.net.au/home/mariners/web/mariner2.html First Mariners 

(Photo Gallery 2) by R. G. Bednarick 
- http://www.ucmp.berkeley.edu/glossary/gloss1phylo.html:Γλωσσάρι όρων 

εξελικτικής ανθρωπολογίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ



Εικόνα 1.  Ταξινόμηση των ανθρωποειδών πιθήκων κατά Stringer & Andrews, 2006 
(Stringer and Andrews, 2006:16)

Εικόνα 2. Χάρτης της Αφρικής με τις σημαντικότερες θέσεις όπου εντοπίστηκαν 
απολιθώματα πρώιμων ανθρωπιδών (Relethford, 2004:306, εικ. 12.2).



Εικόνα 3. Αναπαράσταση 
Australopithecus afarensis 
κατά τη συλλογή καρπών
(Stringer and Andrews, 
2006:118‐9) 

Εικόνα 4. Αποτυπώματα ποδιών 
Australopithecus africanus από το 
Laetoli. (Relethford, 2004:367, εικ. 
12.8)

Εικόνα 5. Οικοσυστήματα που συνδέονται με την παρουσία ανθρωπιδών κατά το Μειόκαινο, 
Πλειόκαινο και Πλειστόκαινο (Elton, 2008:387, πιν. 1)



Εικόνα 6. Απόδοση της εξελικτικής πορείας των ανθρωπιδών σε συνάρτηση με τις 
βιολογικές προσαρμογές και τα πολιτισμικά επιτεύγματα (Strait et al., 1997:55)



Εικόνα 7. Λίθινα εργαλεία in situ. Olduvai Gorge
(Τανζανία) 1,9 Mya. (πηγή: 
http://www.originsnet.org/eraold.html)

Εικόνα 9. Εθνογραφικά παράλληλα 
κατασκευής και χρήσης λίθινων εργαλείων 
από τη Νέα Γουινέα (πηγή: 
http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/sarc/
iakh/lithic/bar/bar1.html#anchor1342601)

Εικόνα 8. Λίθινα εργαλεία από τη θέση Kada 
Gona (Αιθιοπία), 2,6 Mya. (Dennell, 
2009:23, εικ. 2.3)



Εικόνα 10. Χάρτης με μερικές από τις κυριότερες θέσεις του Homo erectus στην Αφρική και την 
Ευρασία (Relethford, 2004:397, εικ. 13.6)



Εικόνα 11. Φυλογενετική προσέγγιση 
των Homo erectus/ergaster, Homo
antecessor, Homo heidelbergensis κατά
Bermudez de Castro et al., 2004:33, εικ. 
4. (OAD=Out of Africa)

Εικόνα 12. Σύγκριση της 
κρανιακής χωρητικότητας 
των Αυστραλοπιθήκων, 
πρώιμων Homo και Homo 
erectus (Relethford, 2004: 
399, εικ. 13.7)



Εικόνα 13. Χειροπέλεκυς από τη 
θέση Cys‐la‐Commune (κοιλάδα 
ποταμού Aisne, Γαλλία), Ανώτερη 
Αχελαία ~115‐127 Kya (πηγή: 
http://www.originsnet.org/eraold.
html)

Εικόνα 14. Εργαλεία αποκρουσμάτων‐
Ανώτερη Αχελαία – Γαλλία (θέσεις Combe 
Grenal και Moru):2,3:αιχμές, 4:γλυφίδα, 
5:οδοντωτό, 6:ξέστρο, 7,8:λεπίδες (Zώης, 
1980: 183, εικ.38)

Εικόνα 15. Η Γραμμή Movius μεταξύ του “πολιτισμού των χειροπελέκεων” Mode 2 και 
της ολδόβιας λιθοτεχνίας Mode 1 
(πηγή:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552108000484)



Εικόνα 16. Αποκαταστάσεις παλαιοπεριβάλλοντος και οικοσυστημάτων κατά τα τέλη του 
Πλειόκαινου – αρχές Πλειστόκαινου (Εlton, 2008:387, εικ.1)

Εικόνα 17. Αποκατάσταση της χλωρίδας του βόρειου ημισφαιρίου κατά το Ύστερο 
Πλειόκαινο (Dennell, 2003:427, εικ. 3)



Εικόνα 18. Τα γεωγραφικά δεδομένα σε συνδυασμό με την παρουσία ανθρωπιδών 
στη Νότια Ασία κατά το διάστημα 2.0‐1.0 Mya (Dennell, 2004:213, εικ.2)

Εικόνα 19. Τα γεωγραφικά δεδομένα σε συνδυασμό με την παρουσία ανθρωπιδών 
στη Νότια Ασία κατά το διάστημα 1.0‐0,5 Mya (Dennell, 2004:217, εικ.4)



Εικόνα 20α. Θέσεις σε Αφρική και Ευρασία και προτεινόμενοι οδοί διάδοσης 
πληθυσμών Homo κατά τις πρώιμες μεταναστεύσεις: πρώτο και δεύτερο 
μεταναστευτικό «κύμα» (Βar‐Yosef and Befler‐Cohen, 2001:23, εικ.1)

Εικόνα 20β. Θέσεις και προτεινόμενοι οδοί προώθησης πληθυσμών Homo προς την 
Ευρασία κατά το ύστερο Πρώιμο Πλειστόκαινο ‐ πρώιμο Μέσο Πλειστόκαινο: τρίτο 
μεταναστευτικό «κύμα» (Βar‐Yosef and Befler‐Cohen, 2001:25, εικ.2



Εικόνα 21. Χάρτης με αρχαιολογικές θέσεις στο Ισραήλ που χρονολογούνται στο Πρώιμο Πλειστόκαινο 
(Carbonell, 2005:327, εικ. 3.22)



Εικόνα 22 α. Το κρανίο D700 από 
τη θέση Dmanisi (Δημοκρατία της 
Γεωργίας) (Vecua et al., 2002:86, 
εικ. 2 (a)

Εικόνα 22 β. Λίθινα εργαλεία Mode 1 από τη 
θέση Dmanisi (Dennell, 2009:94, εικ.4.6)

Εικόνα 23. Λιθοτεχνίες από τη θέση Bizat 
Ruhama (Ισραήλ): πυρήνες (1, 4‐5, 7‐9), 
λιάνιστρα (choppers) (2,6), κλακτόνιες 
αιχμές (3) (Zaidner et al., 2010: 184, εικ. 19)



Εικόνα 24 α. Εξελιγμένη ολδόβια λιθοτεχνία από τη 
θέση Ubeidiya (Ισραήλ) (Dennell, 2009:104, εικ. 
4.10)

Εικόνα 24β. Αχελαία λιθοτεχνία από τη θέση Ubeidiya
(Ισραήλ) (Dennell, 2009:105, εικ. 6)



Εικόνα 25 α. Το επίπεδο 4 κατά την ανασκαφή της θέσης Gesher Benot 
Ya’aqov (Ισραήλ) (Dennell, 2009:263, εικ. 8.3)

Εικόνα 25 β. Αμφιπρόσωπα 
εργαλεία από το επίπεδο 4  της 
θέσης Gesher Benot Ya’aqov 
(Ισραήλ) (Dennell, 2009:265, εικ. 
8.5) 



Εικόνα 26. Λίθινο τέχνεργο από το Riwat  του Πακιστάν (Dennell, 2009:139, 
εικ. 5.6)

Εικόνα 27. Λιθοτεχνία 
από την περιοχή Pabbi 
Hills (Πακιστάν) 
(Dennell, 2009:136, εικ. 
5.6)



Εικόνα 28. Χάρτης με θέσεις στην περιοχή της κοιλάδας Yuanmou. Σημειώνονται επίσης 
παλαιολιθικές θέσεις της Ανατολικής Αφρικής και της Ευρασίας (Zhu et al. 2008:2, εικ.1)

Εικόνα 29. Άνω κοπτήρες (αριστερός και 
δεξιός) απο Homo (a). Λίθινα εργαλεία 
από χαλαζία: μονόπλευρο ξέστρο (b) και 
αμφιπρόσωπος πυρήνας (c) (Zhu et al., 
2008:4, εικ.2) 



Εικόνα 30. Λιθοτεχνία Mode 1 που 
χρονολογείται στα 1,8 Mya από τη θέση 
Ain – Haneh της Αλγερίας (Carbonell, 
2005:228, εικ. 2.59)

Εικόνα 31. Λιθοτεχνία από τη θέση Pirro 
Nord (Ιταλία): φολίδες (1‐4,6,8), πυρήνας 
(5), τμήμα φολίδας (7), απόρριμμα (9) 
(Arzarello & Peretto, 2010:4, εικ.4) 



Εικόνα 32. Λιθοτεχνία από τη θέση Cà Belvedere di Monte Poggiolo: πυρήνας και φολίδες 
(Α), πυρήνας και φολίδες σε ανασύνθεση (B) (Arzarello & Peretto, 2010: 4, εικ.3)

Εικόνα 33. Λιθοτεχνία από τη θέση Lézignan‐le‐Cèbe (Ν. Γαλλία) 
(Jean‐Yves Crochet et al, 2009: 9, εικ.4) 



Εικόνα 34. Πλευρική άποψη του δείγματος ΑTD6‐96 
(αριστερό μισό κάτω γνάθου που αποδόθηκε σε Hοmo
antecessor) από τη θέση Gran Dolina (Carbonell et al., 
2005:5675, εικ.1)

Εικόνα 35. Απόψεις του δείγματος ATE9‐1 (κεντρικό 
σημείο κάτω γνάθου που αποδόθηκε σε Homo 
antecessor) από τη θέση Sima del Elephante (Carbonell 
et al., 2008:467, εικ.2)



Εικόνα 36. Λιθοτεχνία από τις θέσεις 
Fuente Nueva 3 και Barranco Leon: 
(1‐6) φολίδες (1‐3 από FN3, 4‐6 απο 
BL), (7‐8) πυρήνες (7 από BL, 8 από 
FN3) (Oms et al., 2000:10668, εικ. 3)

Εικόνα 37. Λίθινα εργαλεία και κατάλοιπα πανίδας απο τη θέση Vallparadis (Barcelona): (1) λιάνιστρο 
από μεταμορφωμένο πέτρωμα, (2) κυβόσχημος πυρήνας από πυριτόλιθο λαξευμένος με τη διπολική 
τεχνική, (3) οδοντωτό εργαλείο, (4) bec σε χαλαζία. (5) bec σε πυριτόλιθο, (6) αμόνι από πυριτόλιθο, (7) 
οπέας από χαλαζία, (8) οδοντωτό εργαλείο σε πυριτόλιθο, (9) οδοντωτό εργαλείο σε πυριτόλιθο, (10) 
οδοντωτό εργαλείο σε χαλαζία, (11) κάτω γνάθος Rhinocerotidae με ίχνη κατακρεούργησης, (12) τμήμα 
σπονδύλου με ίχνη κατακρεούργησης και ίχνη από σαρκοβόρα πίσω από αυτά (Martinez et al. 
2010:5764, εικ.2) 



Εικόνα 38α. Λιθοτεχνία από τη θέση Untermassfeld (Γερμανία): (a) 
φολίδες, (b) πυρήνες, (c) φολίδες με ίχνη δευτερογενούς επεξεργασίας, 
(d) φολίδες με διαμόρφωση αιχμηρού άκρου (Landeck, 2010:1232, εικ.8)

Εικόνα 38β. Μονόπλευρο ξέστρο 
διαμορφωμένο σε οστό από τη 
θέση Untermassfeld (Γερμανία) 
(Landeck, 2010:1233, εικ.10)

Εικόνα 38γ. Οστέινη φολίδα με 
ίχνη δευτερογενούς 
επεξεργασίας από τη θέση 
Untermassfeld (Γερμανία) 
(Landeck, 2010:1233, εικ.11)



Εικόνα 39. Λιθοτεχνία από τη θέση Pakefield (Suffolk/ Ηνωμένο Βασίλειο: (a) 
πυρήνας, (b) φολίδα με δευτερογενή επεξεργασία, (c‐j) φολίδες 
αποσπασμένες με σκληρό κρουστήρα, οι οποίες φέρουν τα αρνητικά 
προηγούμενων αποκρούσεων συχνά προς την ίδια κατεύθυνση (Parfitt et al., 
2005:1009, εικ.2)  

Εικόνα 40. Λίθινα τέχνεργα και βιολογικά κατάλοιπα του Πρώιμου 
Πλειστόκαινου από τη θέση Happisburg (Norfolk/ Ηνωμένο Βασίλειο): (a‐c,f, g, 
h) φολίδες από σκληρό κρουστήρα, (d‐e) εγκοπείς, (i) κώνος του είδους Pinus 
cf. sylvestris, (j) άνω δεύτερος γομφίος από Mammuthus cf. meridionalis
(Parfitt et al., 2010:230, εικ.2)



Εικόνα 41. Χάρτης της Ελλάδας με τις σημαντικότερες θέσεις της Κατώτερης Παλαιολιθικής. 
Αρχαιολογικές θέσεις: 1. Πετρωτά, 2. Δουμπιά, 3. Σιάτιστα, 4. Παλαιόκαστρο, 5. Ροδιά, 6. Κορισσία, 7. 
Αλωνάκι, Όρμος Οδυσσέως, 8. Κοκκινόπηλος, 9. Νέα Σκάλα, 10. Παραλία Τριάδων. 11. Πρέβελη, 12. 
Γαύδος. Θέσεις με παλαιοανθρωπολογικά κατάλοιπα: P= Σπήλαιο Πετραλώνων, M=Μεγαλόπολη, 
A=Σπήλαιο Απηδήματος. Θέσεις με κατάλοιπα γύρης: TP=Τενάγη Φιλίππων, Ι=Ιωάννινα, Κ=Κοπαίδα 
(Tourloukis, 2010:46, εικ. 4.1)  



Εικόνα 42. Το κρανίο των Πετραλώνων που 
αποδίδεται σε Homo heidelbergensis (Tourloukis, 
2010:51, εικ. 4.3)

Εικόνα 43. Ο αχελαίος 
χειροπέλεκυς από το 
Παλαιόκαστρο (Tourloukis, 
2010:55, εικ. 4.4)

Εικόνα 44. Απλό λιάνιστρο “chopper” 
από την περιοχή της Κορισιαίας λίμνης 
στην Κέρκυρα (Kourtessi‐Philippaki, 
1999:284, εικ. 25.2)



Εικόνα 45 . Οι δυο χειροπελέκεις που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα 
στον Κοκκινόπηλο (Tourloukis, 2010:72, εικ. 4.12, 4.13)

Εικόνα 46. Λίθινα τέχνεργα από το Αλωνάκι: (επάνω σειρά) εργαλεία 
με δευτερογενή επεξεργασία (εγκοπείς, οδοντωτά), (κάτω σειρά) 
φολίδες (Τοurloukis, 2010:82, εικ. 4.15)



Εικόνα 47. Λίθινα εργαλεία από την θέση 30 στη 
Ροδιά (Θεσσαλία): απλό λιάνιστρο (επάνω), 
οδοντωτά εργαλεία σε αποκρούσματα (μέσον και 
κάτω) (Runnels and Van Andel 1993: 307, εικ. 12)

Εικόνα 48. Λίθινα εργαλεία από το μεσαίο 
επίπεδο της κοιλάδας του Πίρου στην 
Αχαΐα. (Darlas 1999: 307, εικ. 28.4)



Εικόνα 49. Υπολογιζόμενες ηλικίες για ευρωπαϊκές θέσεις και θέσεις γύρω από τη 
μεσογειακή λεκάνη ≥0,7 Mya (Landeck, 2010:1235, εικ.14)



Εικόνα 50. Ασυνέχειες στο αρχαιολογικό και απολιθωματικό αρχείο σχετικά με την παρουσία 
ανθρωπιδών στην Ευρασία κατά το Πρώιμο και Μέσο Πλειστόκαινο πριν τα 500 Kya. Οι σκιασμένες 
περιοχές δηλώνουν περιόδους για τις οποίες δεν υπάρχουν ασφαλείς ενδείξεις παρουσίας. 
Αμφιλεγόμενες χρονολογήσεις ή ευρήματα δηλώνονται με ερωτηματικό “?” (Dennell, 2003:434, 
εικ.4)

Εικόνα 51. Σχεδιαστική αναπαράσταση του σεναρίου των Muttoni et al. (2010) σχετικά με τις 
οδούς προώθησης πληθυσμών θηλαστικών (κυρίως ελεφάντων) και ανθρωπιδών κατά το 
ύστερο Πρώιμο Πλειστόκαινο ~0,87 (~MIS 22) (Muttoni et al. 2010:87, εικ.4)



Εικόνα 52. Συνθετικό διάγραμμα παλαιολιθικών θέσεων της Κίνας ενταγμένων σε 
παλαιομαγνητική χρονολογική κλίμακα (τα λευκά τριγωνάκια αντιπροσωπεύουν θέσεις 
με λιγότερο βέβαιη χρονολόγηση) (Zhu et al, 2003:355, εικ. 8)



Εικόνα 53. Χάρτης με θέσεις όπου εντοπίζονται οι αρχαιότερες αχελαίες ακολουθίες σε Αφρική, Ευρώπη, 
Ασία (Carbonell et al., 2010:42, εικ. 6)



Εικόνα 54. Διασπορά θέσεων της Κατώτερης Παλαιολιθικής στη Βόρεια Αφρική. Μεταξύ των θέσεων 
περιλαμβάνονται οι παρακάτω: Sites include: (1) Ain‐Hanech & El‐Kherba, (2) Abassieh, (3) Shatti, BJJ6, (4) 
Saoura valley,(5) Richat Massif, Ouadane, Aftassa‐Amzeili, (6) Sherda, Enneri group, (7) Beli, (8) Yayo, (9) Jos 
Plateau, (10) Mekrou group, (11) Falemegroup (Djita, Sandande, Sare, Kare, Kidira), (12) Dhar Tichitt, (13)
Richat group (Khatt Takfoil, Adrar, Tazazmout, Aderg Motleh Hammami), (14) ACH1 Erqueiz Lahmar, (15) Sidi 
Abderrahman, Rabat,Khebibat, Sale, (16) Aοn Fritissa, (17) Tighenif, Ouzidane, (18) Λίμνη Karar, (19) Sidi Zin, 
Sidi Mansour group, (20) Wadi Merdum, (21)Soura group, (22) Tachengit, (23) Tihodane group, (24) Fazzan 
group (Wadi al‐Ajjal, Tadrart Acacus, Messak Settafet, NUS, BJJ, Murzuq), (25) Ounianga group, (26) Fayum 
group, (27) Saffagah, (28) Όαση Kharga , (29) Bir Tarfawi, Bir Kiseiba group, (30) Arkin group (Mirazón Lahr, 
2010:30, εικ. 3.2.) 
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Εικόνα 55. Χάρτης με τις αρχαιότερες θέσεις που διασώζουν μαρτυρίες παρουσίας ανθρωπιδών σε 
Ευρώπη και Ασία και οι πιθανές οδοί προώθησης των πληθυσμών από την Αφρική προς την Ευρασία: 
Στενά του Γιβραλτάρ, Σικελικό Κανάλι, Χερσόνησος Σινά, Στενά Bab‐el‐Mandab (Carbonell et al., 2005: 307, 
εικ. 3.13)  



Εικόνα 56. Δορυφορική εικόνα της Μεσογείου. Με κόκκινα βέλη σημειώνονται τα πιθανά περάσματα από 
την Αφρική προς την Ισπανία μέσω των Στενών του Γιβραλτάρ και  προς την ιταλική χερσόνησο μέσω της 
Σικελίας (πηγή: Google earth με επεξεργασία από τη συγγραφέα)

Εικόνα 57. Χάρτης της Ερυθράς Θάλασσας και των ακτών της. Σημειώνονται βασικές θέσεις της Κατώτερης 
και Μέσης Παλαιολιθικής στην Αραβική χερσόνησο. Με κόκκινο βέλος σημειώνεται το πιθανό πέρασμα 
Bab‐el‐Mandab (Bailey, 2009:2, εικ. 1)



Εικόνα 58. Η Δυτική περιοχή Σινά και η Ανατολική Έρημος κατά το Πλειστόκαινο (Derricourt, 2005:125, 
εικ.2) 

Εικόνα 59. Φωτογραφίες από την 
πλεύση του Nale Tasih 2 (πηγή: 
http://mc2.vicnet.net.au/home/mariners
/web/mariner2.html)



Εικόνα 60. Λίθινα τέχνεργα (;) από το Λουτρό 
Σφακίων:(a, b) οπείς, (c, d) λιάνιστρα (“chopping 
tool”) (Mortensen, 2008:1, εικ2)

Εικόνα 61. Πυρηνικό εργαλείο στον τύπο του 
λιανίστρου (“chopping tool”) από τη θέση Κάβος 
Τσαργκουλιό (Kopaka & Matzanas, 2009:2, εικ.4)

Εικόνα 62. Χειροπέλεκυς από τη θέση 
Σαρακηνό (Kopaka & Matzanas, 2009:1, εικ.3)

Εικόνα 63. Λίθινα τέχνεργα σε χαλαζία από τη 
θέση Πρέβελη 2 που αποδίδονται απο τους 
ερευνητές στην Παλαιολιθική εποχή: (επάνω και 
μέσον) πελέκεις, (κάτω) αμφιπρόσωπο εργαλείο 
(Strasser et al. 2010:180, εικ.33,34,35) 
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