
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Η Εξέλιξη των Πρωτευόντων με έμφαση στον 

άνθρωπο

Αναπλ. Καθ. Πουλακάκης Νίκος



Πρωτεύον ονομάζεται κάθε μέλος της τάξης των Θηλαστικών

Πρωτεύοντα (Primates), που περιλαμβάνει

 προσιμιίδες ή προπίθηκους (στους οποίους συγκαταλέγονται οι

λεμούριοι, οι λόρεις, οι γαλάγοι και οι τάρσιοι)

 σιμιίδες (μαϊμούδες και πίθηκοι).

Συστηματική Πρωτευόντων



Περιοχή κατανομής Πρωτευόντων (πλην του ανθρώπου).

Η κατανομή των Πρωτευόντων



Η εξέλιξη των Πρωτευόντων

Η ιστορία των Πρωτευόντων ξεκίνησε, βάσει απολιθωμάτων 

πριν από 55 με 58 εκ. Χρόνια, ενώ βάσει γενετικής πριν από 

85-90 εκ. χρόνια. 



Η εξέλιξη των Πρωτευόντων

Η τάξη των Πρωτευόντων είναι τμήμα του κλάδου των Ευαρχοντομυωξών

(Euarchontoglires), ο οποίος ανήκει στον κλάδο Ευθήρια, μέρος της 

ομοταξίας των Θηλαστικών. 

Janečka et al. (2007) Science, 
318 (5851), 792-794. (Fig. 2)



Η εξέλιξη των Πρωτευόντων

Η τάξη των Πρωτευόντων είναι τμήμα του κλάδου των Ευαρχοντομυωξών

(Euarchontoglires), ο οποίος ανήκει στον κλάδο Ευθήρια, μέρος της 

ομοταξίας των Θηλαστικών. 

Δερμόπτερα



Συστηματική Πρωτευόντων

Γνωρίσματα Πρωτευόντων

 Συλληπτήριο άκρο με αποκλίνον το μεγάλο δάχτυλο (hallux)

 Παρουσία νυχιού (και όχι γαμψώνυχα) στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού

 Επιμήκυνση της φτέρνας (calcaneus)

 Πρωτεύων ρόλος του κάτω άκρου στη διάρκεια της μετακίνησης

Συχνά απαντώμενα συλληπτήρια άνω άκρα (χέρια) με αντιτακτούς

αντίχειρες

Νύχια στα περισσότερα δάχτυλα – δευτερογενώς ενίοτε απολεσμένα

Κάποιος βαθμός περιστροφής των ματιών προς τα εμπρός

Οφθαλμοί τοποθετημένοι κοντά ο ένας στον άλλον και κατευθυνόμενοι 

προς τα εμπρός για στερεοσκοπική όραση

Αυξημένο μέγεθος εγκεφάλου, ιδίως πριν τη γέννηση

Κύηση γρήγορη σε σύγκριση με το σωματικό βάρος της γυναίκας

Αργή εμβρυϊκή ανάπτυξη

Παρατεταμένο ιστορικό ζωής (μακροζωία)

Απώλεια ενός τομέα και ενός προγόμφιου από την οδοντοστοιχία



 Υποτάξη Στρεψίρρινοι (Strepsirrhini): όλοι οι προσιμιίδες εκτός από 

τους τάρσιους

o Ανθυποτάξη Λεμουρόμορφα (Lemuriformes) 

 Οικογένεια Χειρογαλεΐδες (Cheirogaleidae): λεμούριοι νάνοι και 

λεμούριοι ποντικοί (32 είδη)

 Οικογένεια Δωβεντονιίδες (Daubentoniidae): άι-άι (1 είδος)

 Οικογένεια Λεμουρίδες (Lemuridae): καφέ λεμούριοι, λεμούριοι

με δακτυλιδωτή ουρά και συγγενείς (22 είδη)

 Οικογένεια Λεπιλεμουρίδες (Lepilemuridae): παιχνιδιάρηδες 

λεμούριοι (26 είδη)

 Οικογένεια Ιντριίδες (Indriidae): μαλλιαροί λεμούριοι και 

συγγενείς (19 είδη)

o Ανθυποτάξη Λορισόμορφα (Lorisiformes) 

 Οικογένεια Λορισίδες (Lorisidae): λόρις, πότος και συγγενείς (9 

είδη)

 Οικογένεια Γαλαγίδες (Galagidae): γαλάγος (19 είδη)

Συστηματική Πρωτευόντων



 Υποτάξη Απλόρρινοι (Haplorrhini): τάρσιοι, μαϊμούδες και πίθηκοι 

o Ανθυποτάξη Ταρσιόμορφα (Tarsiiformes) 

 Οικογένεια Ταρσιίδες (Tarsiidae): τάρσιοι (9 είδη)

o Ανθυποτάξη Σιμιόμορφα (Simiiformes): σιμιίδες

• Μικροτάξη Πλατύρρινοι (Platyrrhini): μαϊμούδες Νέου Κόσμου 

 Οικογένεια Καλλιτριχίδες (Callitrichidae): μαρμοζέτες και 

ταμαρίνοι (42 είδη)

 Οικογένεια Κηβίδες (Cebidae): καπουτσίνοι και μαϊμούδες 

σκίουροι (17 είδη)

 Οικογένεια Αοτίδες (Aotidae): νυχτερινές μαϊμούδες και 

μαϊμούδες κουκουβάγιες (10 είδη)

 Οικογένεια Πιθηκιίδες (Pitheciidae): τίτις, σάκις και 

ουακάρις (42 είδη)

 Οικογένεια Ατελίδες (Atelidae): τριχωτές μαϊμούδες και 

μαϊμούδες αράχνες (28 είδη)

Συστηματική Πρωτευόντων



• Μικροτάξη Κατάρρινοι (Catarrhini) 

 Υπεροικογένεια Κερκοπιθηκοειδή (Cercopithecoidea) 

 Οικογένεια Κερκοπιθηκίδες (Cercopithecidae) : μαϊμούδες 

Παλαιού Κόσμου (135 είδη)

 Υπεροικογένεια Ανθρωποειδή (Hominoidea): πίθηκοι 

 Οικογένεια Υλοβατίδες (Hylobatidae): γίββωνες ή μικροί 

πίθηκοι (13 είδη)

 Οικογένεια Ανθρωπίδες (Hominidae): "μεγάλοι πίθηκοι" 

(συγκαταλέγονται και οι άνθρωποι) (7 είδη)

Συστηματική Πρωτευόντων



Συστηματική Πρωτευόντων

Κρανιακές απεικονίσεις και διαφορές πλατύρρινων και

κατάρρινων.



Συστηματική Πρωτευόντων

Οι κατάρρινοι διαιρούνται σε δύο ομάδες, 

 τα κερκοπιθηκοειδή (ή μαϊμούδες Παλαιού Κόσμου), στα 

οποία ανήκουν οι μπαμπουίνοι και οι μακάκοι

 και τα ανθρωποειδή (πίθηκοι), στα οποία ανήκουν οι 

χιμπαντζήδες και οι άνθρωποι



Συστηματική Πρωτευόντων



Συστηματική Πρωτευόντων

Αξίζει να σημειωθεί ότι νέα είδη Πρωτευόντων

ανακαλύπτονται συνεχώς. Περισσότερα από 25 είδη

έχουν περιγραφεί από τις αρχές του 2000 και 11 από το

2010 και μετά!!!



Νέο είδος ανθρώπου



H ηλικία του H. naledi

είναι 912.000 χρ. πριν.



Η φυλογένεση των Πρωτευόντων

Η μοριακή φυλογένεση 61 

γενών της τάξης των 

Πρωτευόντων, 2 γενών 

Δερμοπτέρων και 1 γένους 

Δενδρομυγαλών, 

χρησιμοποιώντας ως 

εξωομάδα τα Λαγόμορφα

(βάσει 34.927 bp και 54 

γονιδίων).

Perelman et al. (2011) PLoS Genet, 7(3), 
e1001342, Fig. 1



Η φυλογένεση των Πρωτευόντων

Ο άνθρωπος και ο χιμπαντζής έχουν κοινό πρόγονο ο 

οποίος έζησε πριν από 6-7 εκ. χρόνια. 

Στην ερώτηση λοιπόν «ο άνθρωπος κατάγεται από τον 

πίθηκο;», η απάντηση είναι σαφής και απλή: 

ΌΧΙ !!!, ο άνθρωπος και ο πίθηκος έχουν κοινή 

καταγωγή (πρόγονο)



Εξελικτική ιστορία των Κατάρρινων

Ο Σαχελάνθρωπος του Τσαντ και 

η απαρχή του ανθρώπινου γένους
 Ηλικία 6-7 εκ. χρόνων

 Το κρανίο έχει μικρή 

χωρητικότητα (~350 - 380cc), 

φέρει μικρά δόντια και κοντό 

πρόσωπο, ισχυρά υπερόφρυα τόξα 

και δόντια με παχύ σμάλτο

 Περπατούσε όρθιος



Εξελικτική ιστορία των Κατάρρινων

O Πλειοκαινικός Ardipithecus

Ο Ardipithecus ανήκει στην υποοικογένεια 

των ανθρωπίνων (Homininae). Ωστόσο 

αποτελεί αντικείμενο διαμάχης σχετικά με 

τη σχέση του συγκεκριμένου γένους με τον 

πρόγονο των ανθρώπων, όπως επίσης και 

στο κατά πόσο είναι Ανθρωπίνη

(ομοιογένεια Hominini) ή όχι. Δύο είδη 

έχουν έως σήμερα περιγραφεί: A. ramidus, 

το οποίο έζησε πριν από 4,4 εκ. χρόνια 

(αρχές Πλειοκαίνου) και το A. kadabba, το 

οποίο χρονολογείται στα 5.6 εκ. χρόνια 

πριν από σήμερα (τέλος Μειοκαίνου).



Εξελικτική ιστορία των Κατάρρινων

Αυστραλοπίθηκοι (οι πίθηκοι του Νότου)

Εμφανίζονται πριν από 4 περίπου εκ. χρόνια και εξαφανίζονται

πριν από 2 εκ. χρόνια. Διακρίνονται σε μικρόσωμους

(Australopithecus) και μεγαλόσωμους (Paranthropus).



Εξελικτική ιστορία των Κατάρρινων

Αυστραλοπίθηκοι (οι πίθηκοι του Νότου)

1. Australopithecus afarensis. Το πιο 

γνωστό απολίθωμα του είδους είναι γνωστό 

ως Λούση (3.2 εκ. χρ.), που βρέθηκε από την 

ομάδα του Donald Johanson. Την ημέρα που 

γιόρταζαν την ανακάλυψη του ευρήματος 

τους, άκουγαν συνεχώς το τραγούδι Beatles 

"Lucy in the Sky with Diamonds".

 Ηλικία: 3.9-2.9 εκ. χρ.

 Μικρόσωμος με μέγεθος κρανίου 380-

430cc.

http://en.wikipedia.org/wiki/Lucy_in_the_Sky_with_Diamonds


Εξελικτική ιστορία των Κατάρρινων

Αυστραλοπίθηκοι (οι πίθηκοι του Νότου)

2. Ο Australopithecus africanus ήταν ένα 

πρώιμος ανθρωπίδης

 Ηλικία:  ~3.03 με 2.04 εκ. χρόνια

 Μικρόσωμος με μέγεθος κρανίου ~450cc.

 Ένα αρσενικό άτομο υπολογίζεται ότι 

ζύγισε ~50 κιλά, ενώ το ύψος του δεν 

ξεπερνούσε το 1.2 μέτρα. 

 Ήταν δίποδο, με χέρια λίγο μεγαλύτερα 

από τα πόδια. 

 Είχε μικρότερο προγναθισμό και 

κυνόδοντες και μεγαλύτερους γομφίους 

από τον Α. afarensis.

 Ζούσε σε ανοικτές σαβάνες. 



Εξελικτική ιστορία των Κατάρρινων

Αυστραλοπίθηκοι 

(οι πίθηκοι του Νότου)

3. Νέο είδος Australopithecus από Αιθιοπία

 Australopithecus deyiremeda από εκ. 

χρόνων αποθέσεις στην περιοχή Woranso–

Mille, Afar, Ethiopia.



Εξελικτική ιστορία των Κατάρρινων

Αυστραλοπίθηκοι (οι πίθηκοι του Νότου)

4. Australopithecus bahrelghazali

 Ανακαλύφθηκε το 1995 στο Τσαντ και 

χρονολογήθηκε στα 3,6 εκ. χρόνια

 Αμφισβητείται αφού έχει παρόμοια 

οδοντικά χαρακτηριστικά με το 

Australopithecus afarensis. Πιστεύεται ότι 

δεν είναι ξεχωριστό είδος αφού πέφτει 

μέσα στην ποικιλομορφία του 

Australopithecus afarensis.



Εξελικτική ιστορία των Κατάρρινων

Αυστραλοπίθηκοι (οι πίθηκοι του Νότου)

5. Kenyanthropus platyops

 3.2 - 3.5 εκ. χρόνια (Πλειόκαινο)

 Lake Turkana, Kenya το 1999 από τον 

Justus Erus, ο οποίος ήταν μέλος της 

ομάδας του Meave Leakey

 Leakey (2001) πρότεινε ότι το απολίθωμα 

αντιπροσωπεύει ένα νέο γένος 

ανθρωπίνων, άλλοι θεωρούν ότι είναι 

ξεχωριστό είδος στο γένος 

Australopithecus, Australopithecus 

platyops, και άλλοι ότι ανήκει στον 

Australopithecus afarensis.



Εξελικτική ιστορία των Κατάρρινων

Αυστραλοπίθηκοι (οι πίθηκοι του 

Νότου)

6. Ο Paranthropus boisei ήταν 

ένας πρώιμος ανθρωπίδης, ο 

μεγαλύτερος αντιπρόσωπος του 

γένους.

 Ηλικία:  Έζησε στην ανατολική 

Αφρική κατά το Πλειστόκαινο 

(2.3 με 1.2 εκ. χρόνια πριν).

 Ήταν σχετικά ψηλός (1.24 –

1.37 μ) με σχετικά μικρή 

κρανιακή χωρητικότητα (500-

550 cc) 



Οι πίθηκοι του γένους Homo 

Το γένος Homo αναφέρεται 

στους μεγάλους πιθήκους. Η 

ηλικία του γένους υπολογίζεται 

στα ~ 2.5 εκ. χρόνια, έχοντας 

πιθανά προέλθει από ένα 

πρόγονο με την εμφάνιση του 

H. habilis.

Η ανάδυση του γένους Homo

συμπίπτει με την έναρξη των 

παγετώνων του Πλειστόκαινου.



Οι πίθηκοι του γένους Homo 

Μέχρι σήμερα πολυάριθμα είδη έχουν περιγραφεί, χωρίς βέβαια 

αυτό να σημαίνει ότι όλα είναι αποδεκτά από όλους. Η εξελικτική 

θέση των ειδών H. rudolfensis, H. ergaster, H. georgicus, H. 

antecessor, H. cepranensis, H. rhodesiensis, H. gautengensis και H. 

floresiensis παραμένει αμφιλεγόμενη. 

Τα τάξα H. heidelbergensis και H. neanderthalensis συγγενεύουν 

αρκετά μεταξύ τους και θεωρούνται από μερικές ομάδες ως το τρίτο 

και το τέταρτο υποείδος H. sapiens (τα άλλα δύο είναι ο H. s. 

sapiens και ο H. s. idaltu).



Οι πίθηκοι του γένους Homo 



Οι πίθηκοι του γένους Homo 

1. (α) Homo habilis (ο άνθρωπος ο ικανός) – 1.9-1.44 εκ. χρ. πριν

Ο Homo habilis μέχρι πρότινος πιστεύονταν πως ήταν το πρώτο (και 

παλαιότερο) μέλος του γένους Homo. Παρόλα αυτά το 2010, 

περιγράφηκε ένα νέο είδος, ο H. gautengensis από τη νότια Αφρική, 

που πιθανότατα έζησε πριν από τον H. habilis. 

 Κένυα, Τανζανία 1960

 ~600cc 

 1.3 μ. ύψος

 επιμήκη χέρια

 μικρός προγναθισμός

 ανθρώπινη κατασκευή κρανίου-δοντιών

 Ολντουβαία λιθοτεχνία



Οι πίθηκοι του γένους Homo 

1. (β) H. gautengensis - ~2.0 έως 1.26-0.82 εκ. χρ. πριν

Ο H. gautengensis θεωρείται το παλαιότερο μέλος του γένους Homo. 

Ωστόσο υπάρχουν 2 ευρήματα: 

(i) ποταμός Kapthurin δυτικά της λίμνης Baringo, Kenya (ηλικία 2.45 με 2.39 εκ. 

χρ.) (Deino & Hill 2002)

(ii) Hada, Ethiopia (ηλικία 2.33 εκ. χρ.) (Kimbel et al. 1996)

τα οποία δεν έχουν αναγνωριστεί σε επίπεδο είδους και για τα οποία εικάζεται ότι 

είναι H. habilis.

 Νότια Αφρική

 0.91m ύψος

 50 kgr

 μικρό κρανίο, μεγάλα δόντια

 μάλλον είχε οικολογική εξειδίκευση και τρέφονταν 

κυρίως με φυτά

 στο έδαφος περπατούσε στα 2 πόδια, αλλά ξόδευε 

μεγάλο μέρος του χρόνου του στα δέντρα 



Οι πίθηκοι του γένους Homo 

1. (γ) Homo rudolfensis - 2.4 έως 1.8 εκ. χρ. πριν

Αρχικά θεωρήθηκε H. habilis, όμως η ταξινομική του θέση αποτελεί 

αντικείμενο διαμάχης (Schrenk et al. 1993). Διαθέτει μεγαλύτερη κρανιακή 

χωρητικότητα (700 cc), μακρύτερο πρόσωπο και μεγαλύτερους γομφίους 

και προγόμφιους. Εξαιτίας των 2 τελευταίων, ορισμένοι επιστήμονες 

θεωρούν ότι μάλλον πρόκειται για ένα αυστραλοπίθηκο (Australopithecus) 

με μεγαλύτερο εγκέφαλο. 

 Malawi Rift, Αφρική

 Ηλικία 2.4-1.8 εκ. χρόνια



Οι πίθηκοι του γένους Homo 

2. O Homo ergaster (ο όρθιος άνθρωπος της Αφρικής) έζησε στην 

ανατολική και νότια Αφρική πριν από 1.8 με 1.3 εκ. χρόνια. Αν και 

υπάρχει διαφωνία σχετικά με την ταξινομική και τις σχέσεις 

προγόνου - απογόνου του H. ergaster, είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι 

είναι ο άμεσος πρόγονος των μετέπειτα ανθρωπιδών όπως των H. 

heidelbergensis, H. sapiens. 

 850-1100cc

 Έντονα υπερόφρυα με αεροφόρες κοιλότητες

 Ισχυρά οστά κρανίου

 Παραβολικό οδοντικό τόξο

 Ορθογναθισμός

 Απουσία «πηγουνιού»

 Μικρός Διμορφισμός

 Χρήση φωτιάς (~0.6 εκ. χρ.)



Οι πίθηκοι του γένους Homo 

3. (α) Ο Homo erectus (ο όρθιος άνθρωπος) έζησε στην Αφρική και 

εξαπλώθηκε μέχρι την Κίνα και την Ιάβα κατά το Πλειστόκαινο. Αν και 

υπάρχουν διαφωνίες στο θέμα της ταξινόμησης, της καταγωγής και των 

απογόνων του H. erectus, υπάρχουν δύο μεγάλες υποθέσεις: είτε ο erectus

είναι το ίδιο είδος με τον H. ergaster και κατά ακολουθία άμεσος πρόγονος 

των ύστερων ανθρωπίδων, είτε αποτελεί ένα ξεχωριστό Ασιατικό είδος 

ανεξάρτητο από τον Αφρικανικό ergaster.



Οι πίθηκοι του γένους Homo 

Ο H. erectus αποτελεί ένα από τα μακροβιότερα είδη του γένους 

έχοντας επιβιώσει για περισσότερα από 1 εκ. χρόνια (πιθανά 1.8 με 

0.3 εκ. χρόνια).  Μεταξύ των διαφόρων μορφών του H. erectus

έχουν αναγνωριστεί πολυάριθμα υποείδη. 



Οι πίθηκοι του γένους Homo 

3 (β). Ο Homo erectus georgicus αποτελεί υποείδος που βρέθηκε 

στην περιοχή Dmanisi της Γεωργίας. Αρχικά είχε χαρακτηριστεί ως 

ξεχωριστό είδος (Homo georgicus).

Ηλικία: 1.77 εκ. χρ.

Περιοχή: Γεωργία (1999-2007)

Χωρητικότητα κρανίου ~600-750cc

Ύψος: 1.3 μ. ύψος

 παμφάγο

 χονδροειδή εργαλεία

 ενδιάμεση μορφή ανάμεσα σε H. habilis και H. 

erectus



Πλήρες κρανίο του ανθρώπου από τη 

Γεωργία (πιθανά 1.85 με 1.77 εκ. χρ.)

Lordkipanidze et al. 2013 Science, 342: 326

Χιμπαντζής

Σύγχρονος άνθρωπος

Νεάντερνταλς

2-5 H. georgicus

Australopithecus

early Homo

Homo erectus



Οι πίθηκοι του γένους Homo 

4. Ο H. heidelbergensis (ο Άνθρωπος της Χαιδελβέργης), είναι 

πιθανότατα ο άμεσος πρόγονος του H. neanderthalensis στην 

Ευρώπη, του H. sapiens στην Αφρική και πιθανά των Denisovans

της Ασίας. 

 Ηλικία: 0.6 – 0.25 εκ. χρ. (ίσως 1.3)

 κατάγονταν από τον μορφολογικά όμοιο H. ergaster

 Κρανιακή χωρητικότητα: 1100–1400cm³

 Ύψος: 1.8 μ.

 χρήση των εξελιγμένων λίθινων εργαλείων, έθαβε τους νεκρούς

 πρωτόγονη μορφή γλώσσας (ομιλίας), βάσει την μορφολογίας του 

εξωτερικού και μέσου αυτιού



Οι πίθηκοι του γένους Homo 

4 (β). Ο Άνθρωπος των Πετραλώνων

Τελικό στάδιο του H. heidelbergensis με ηλικία ~200000 χρόνων.

Ανακαλύφθηκε το 1960 στο Σπήλαιο Κόκκινων Πετρών

(Πετράλωνα, Χαλκιδική). Χαρακτηριστικά:

 Κρανιακή χωρητικότητα: 1190-1210cc

 Έντονα υπερόφρυα τόξα

 Παχιά οστά κρανίου

 Ισχυρός «πνευματισμός»

 Όχι πολύ προεξέχων ινιακό όγκωμα

 Μεγάλες παραλληλόγραμμες οφθαλμικές κόγχες

 Πλατύ ρινικό άνοιγμα

 Μικρός προγναθισμός



Οι πίθηκοι του γένους Homo 

4 (β). Ο Άνθρωπος των Πετραλώνων και άλλα ελληνικά ευρήματα

• Σπήλαιο Απήδημα (Μάνη)1 - Middle-Late Pleistocene - H. 

heidelbergensis – H. neanderthalensis

• Λακωνία (Μάνη)2 - 40–100 χιλ. χρ. - H. neanderthalensis

• Σπήλαιο Καλαμάκια (Μάνη)3 - >40 1 χιλ. χρ. - H. neanderthalensis?

1 Pitsios (1999) Anthropol Anzeiger, 57:1–11.
2 Elefanti et al. (2008) Eurasian Prehist, 5:85–96, Panagopoulou et al. 2002-2004. 

J Field Archaeol, 29:323–349.
3 Darlas and de Lumley (2004) BAR Int Series, 1239:225–233.



Οι πίθηκοι του γένους Homo 

4 (γ). Ο Homo rhodesiensis (ο Ροδέσιος άνθρωπος), αρχικά 

θεωρήθηκε ξεχωριστό είδος, ενώ σήμερα πιστεύεται ότι αποτελεί 

συνώνυμο του H. heidelbergensis.

Ηλικία: 300.000 – 125.000 χρόνια πριν

Περιοχή: νότια, ανατολική και βόρεια Αφρική



Οι πίθηκοι του γένους Homo 

4 (δ). Ο Homo antecessor αποτελεί την πιο παλιά μορφή ανθρώπων 

της Ευρώπης και πιστεύεται είτε ότι αποτελεί ένα ξεχωριστό είδος 

που προήλθε από τον H. ergaster είτε ότι αποτελεί τον εξελικτικό 

σύνδεσμο ανάμεσα στον H. ergaster και στον H. heidelbergensis

είτε τέλος ότι είναι συνώνυμο του H. heidelbergensis. 

 Ηλικία: 1.2 -0.8 εκ. χρόνια πριν

 Περιοχή: Ευρώπη (Αταπουέρκα, Ισπανία)

 Ύψος: 1.6 – 1.8 μ.

 Χωρητικότητα κρανίου: 1000-1150 cm3



Οι πίθηκοι του γένους Homo 

4 (ε). Ο Homo cepranensis έχει βρεθεί στην περιοχή Ceprano της 

Ιταλίας. Πιστεύεται είτε ότι αποτελεί ένα ξεχωριστό είδος που είναι 

ανάμεσα στον H. ergaster και στον H. heidelbergensis και πιθανά 

έδωσε γένεση στον H. neanderthalensis είτε αποτελεί μια προγονική 

μορφή του H. heidelbergensis. 

 Ηλικία: 0.9 -0.45 εκ. χρόνια πριν

 Περιοχή: Ευρώπη (Ceprano, Ιταλία)



Οι πίθηκοι του γένους Homo 

4 (ε). Ο Homo cepranensis έχει βρεθεί στην περιοχή Ceprano της 

Ιταλίας. Πιστεύεται είτε ότι αποτελεί ένα ξεχωριστό είδος που είναι 

ανάμεσα στον H. ergaster και στον H. heidelbergensis και πιθανά 

έδωσε γένεση στον H. neanderthalensis είτε αποτελεί μια προγονική 

μορφή του H. heidelbergensis. 

Mounier et al. (2011) PLoS ONE 6(4): e18821

Homo sapiens

H. neanderthalensis

Ανθρωπίδες πρώιμου 

Πλειστοκαίνου

H. heidelbergensis



Οι πίθηκοι του γένους Homo 

5. Ο άνθρωπος του Νεάντερταλ (Homo neanderthalensis), ή 

απλά Νεάντερταλ, είναι είδος ανθρωπίδη το οποίο εμφανίστηκε 

πριν 600-300 χιλιάδες χρόνια.  Απολιθώματα έχουν βρεθεί σε 

διάφορα μέρη της Ευρώπης και της δυτικής και  κεντρικής Ασίας.

Ο πρόγονος τους δεν είναι ξεκάθαρος, αλλά πιθανολογείται ότι 

ήταν H. heidelbergensis. 



Οι πίθηκοι του γένους Homo 

H. neanderthalensis 

Σε σχέση με σύγχρονο άνθρωπο:

 1500 cc – 1.7 μ. ύψος

 Ρωμαλέα σωματική διάπλαση

 Χαμηλότερο και μεγαλύτερο κρανίο

 Ισχυρά υπερόφρυα με πνευματισμό

 Μικρότερο μέτωπο (αναθόλωση)

 Φαρδύτερη μύτη

 Φαρδείς ώμοι και θώρακας

 Πλατύτερος αγκώνας και γόνατο

 Βραχύτερη κνήμη. 



Οι πίθηκοι του γένους Homo 

Ωστόσο είναι o άνθρωπος του Νεάντερνταλ ξεχωριστό είδος; 

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



 Αλληλούχιση 65.250 βάσεων του ανθρώπου του Νεάντερνταλ

 Ηλικία οστού: 38.000 χρόνια

 99,5% ομοιότητα με τον σύγχρονο άνθρωπο

 Διαχωρισμός: 370.000 χρόνια

 Απουσία ένδειξης ανάμειξης Νεάντερνταλ και σύγχρονου ανθρώπου

Noonan et al. 2006 Science

Οι πίθηκοι του γένους Homo 



Green et al. 2010 Science

Σχετικά πλήρης αλληλούχιση του γονιδιώματος του ανθρώπου του 

Νεάντερνταλ

Ηλικία οστών: 38.000 – 70.000 χρ.

Διαχωρισμός ανθρώπου του Νεάντερνταλ από τον σύγχρονο 

άνθρωπο: 440.000 – 270.000 χρ.

Οι πίθηκοι του γένους Homo 



Green et al. 2010 Science

 Ηλικία γονιδιακής ροής: 

50.000 – 80.000 χρόνια.

 1-4% του γονιδιώματος των 

σύγχρονων Ευρασιατών

προέρχεται από τους 

Νεάντερνταλ.

Νότια 

Αφρική

Δυτική 

Αφρική

Παπούα

Νέα 

Γουινέα

Οι πίθηκοι του γένους Homo 



Green et al. 2010 Science

Ο άνθρωπος του Νεάντερνταλ πιο συγγενικός με τους μη-

Αφρικανούς παρά με τους Αφρικανούς ανθρώπους.

Οι Νεάντερνταλ «αντάλλαζαν» γονίδια με τους προγόνους των μη-

Αφρικανών ανθρώπων.

Κατεύθυνση γονιδιακής ροής

Οι πίθηκοι του γένους Homo 



Οι πίθηκοι του γένους Homo 

Ξαναγυρίζουμε στην ερώτηση «είναι ο άνθρωπος του Νεάντερνταλ 

ξεχωριστό είδος;»

Μάλλον όχι, μάλλον ναι !!!!!!



Οι πίθηκοι του γένους Homo 

6. Οι Ντενίσοβανς είναι παλαιολιθικοί άνθρωποι (41.000 χρόνια) 

που ανήκουν είτε σε άλλο είδος είτε αποτελούν υποείδος του H. 

sapiens. 



Οι πίθηκοι του γένους Homo 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι 

έως το 6% του DNA των 

ανθρώπων της Μελανησίας και 

των Αβοριγίνων προέρχεται από 

τους Ντενίσοβανς

Krause et al. (2010) Nature 464, 894-897

Reich et al. (2010) Nature 468, 1053-1060 Reich et al. (2011) American J Human Genetics, 89, 516 - 528



Οι πίθηκοι του γένους Homo 

Μπλε γραμμή: 

βιογεωγραφική γραμμή 

Wallace

Καφέ γραμμή: 

ανάμειξη Ντενίσοβανς

και σύγχρονων 

ανθρώπωνCooper and Stringer (2013) Science 342, 321-323



Οι πίθηκοι του γένους Homo 

7. Ο σοφός Άνθρωπος (Homo sapiens) 

Τα παλιότερα απολιθώματα που ανατομικά ανήκουν στον σύγχρονο 

άνθρωπο έχουν βρεθεί στην Αφρική.



Οι πίθηκοι του γένους Homo 

O Homo sapiens idaltu είναι ένα εξαφανισμένο υποείδος του H. 

sapiens το οποίο έζησε στην Αφρική κατά το Πλειστόκαινο εποχή, 

160.000 χρόνια πριν. Idaltu στη γλώσσα Αφάρ σημαίνει 

"πρεσβύτερος ή πρωτότοκος".

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Herto,_Ethiopia_;_Homo_sapiens_idaltu_1997_discovery_map.png


Οι πίθηκοι του γένους Homo 

Ο Cro-Magnon είναι το ανεπίσημο όνομα των πρώιμων 

σύγχρονων ανθρώπων (early Homo sapiens sapiens) της ανώτερης 

Παλαιολιθικής περιόδου της Ευρώπης. Τα παλιότερα υπολείμματα 

του Cro-Magnon χρονολογήθηκαν με ράδιο-άνθρακα στα 43.000 

χρόνια πριν από σήμερα.



Οι πίθηκοι του γένους Homo 

8. Τέλος ο Homo floresiensis ή Άνθρωπος του Φλόρες είναι το 

όνομα για ένα είδος του γένους Homo, με αξιοσημείωτα μικρό 

εγκέφαλο, το οποίο φαίνεται πως επιβίωσε σχεδόν στην εποχή που 

εμφανίστηκε ο Homo sapiens. Ανακαλύφθηκε στο νησί Φλόρες της 

Ινδονησίας, στη μορφή ημι-απολιθωμένου σχεδόν πλήρους 

σκελετού, περίπου 18.000 χρόνων.



Οι πίθηκοι του γένους Homo 

Το ερώτημα είναι ένα πρόκειται για διακριτό είδος ή για μια παθολογική 

κατάσταση ανθρώπου;

Οι Jacob et al. (2006) υποστήριξαν ότι πρόκειται για μια νευρο-αναπτυξιακή 

ανωμαλία σύγχρονου ανθρώπου (μικροκεφαλία). Αντίθετα οι Falk et al. (2005, 

2007) απέρριψαν την παραπάνω υπόθεση, θεωρώντας ότι  τα κρανιακά και 

μετακρανιακά ευρήματα συνιστούν ένα μωσαϊκό ενός αρχέγονου και 

μοναδικού Ανθρωπίδη. Η άποψη αυτή υποστηρίχτηκε και από τους Morwood

(2005) και Argue et al. (2006, 2009), Larson et al. (2007), Tinceri et al. (2007)

και Baab et al. (2013).

Brown et al. (2004) Nature 431, 1055-1061



Οι πίθηκοι του γένους Homo 

Homo floresiensis



Η εξέλιξη και φυλογένεση του γένους Homo 

Θεωρίες προέλευσης του σύγχρονου ανθρώπου

1. Πολυτοπικό μοντέλο – Multiregional Evolution

2. Μοντέλο έξω από την Αφρική – Out of Africa 

Model or Replacement Model



Η εξέλιξη και φυλογένεση του γένους Homo 

1. Πολυτοπικό μοντέλο – Multiregional Evolution

Λίγοι ερευνητές σήμερα 

υποστηρίζουν την πολυτοπική

υπόθεση της προέλευσης του 

σύγχρονου ανθρώπου, 

θεωρώντας ότι τα ανατομικά 

χαρακτηριστικά των 

σύγχρονων ανθρώπων 

αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα σε 

γεωγραφικά απομακρυσμένους 

πληθυσμούς ανθρωπίδων καθ’ 

όλη τη διάρκεια του 

Πλειστοκαίνου.



Η εξέλιξη και φυλογένεση του γένους Homo 

2.  Μοντέλο έξω από την Αφρική – Out of Africa Model or 

Replacement Model

Η πιο αποδεκτή θεωρία που 

ξεκίνησε από τον Allan Wilson 

και τους φοιτητές του (Mark 

Stoneking και Rebecca Cann) 

είναι η υπόθεση έξω από την 

Αφρική.

Ωστόσο υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές σε σχέση με την 

πολυπλοκότητα των διαδικασιών 

προέλευσης και διασποράς 

καθώς και της ανάμειξης που 

συνέβη με τους πρώτους 

αρχαϊκούς ανθρώπους εκτός της 

Αφρικής



Η εξάπλωση του σύγχρονου ανθρώπου

Ο απλότυπος L3, ο οποίος 

εμφανίστηκε πριν ο άνθρωπος 

αφήσει την Αφρική, χρονολογείται 

στις 60-70 χιλ. χρ.



Η εξάπλωση του σύγχρονου ανθρώπου

Ο απλότυπος L3, ο οποίος 

εμφανίστηκε πριν ο άνθρωπος 

αφήσει την Αφρική, χρονολογείται 

στις 60-70 χιλ. χρ.



Συνοψίζοντας την εξέλιξη του ανθρώπου

 Πριν από 6-7 εκ. χρ. εμφανίζεται στην Αφρική ο

Σαχελάνθρωπος με πιθανή επιλεκτική όρθια βάδιση. Από αυτόν

θα προκύψουν οι Πλειοκαινικοί Αρδιπίθηκοι και

Αυστραλοπίθηκοι.

 Ένας κλάδος μικρόσωμων Αυστραλοπιθήκων θα οδηγήσει στο

γένος Homo με πρώτο αντιπρόσωπο τον Homo habilis ενώ τα

πρώτα εργαλεία φτιάχνονται πριν από 2,5 εκ. χρ. Περίπου 1,8

εκ. χρ. πριν το γένος Homo βγαίνει για πρώτη φορά από την

Αφρική.

 Ο Η. habilis θα οδηγήσει γρήγορα στον H. ergaster/H. erectus ο

οποίος θα εξαπλωθεί στην Ευρασία και θα αναπτύξει την

Αχελαία λιθοτεχνία πριν από 1,5 εκ. χρ. και θα χαλιναγωγήσει

τη φωτιά πριν από ~600.000 χρόνια.



Συνοψίζοντας την εξέλιξη του ανθρώπου

 Τον H. erectus θα διαδεχθεί ο πιο εξελιγμένος Άνθρωπος της 

Χαιδελβέργης (Πετράλωνα). Από τον ευρωπαϊκό πληθυσμό 

αυτού του είδους θα προέλθουν οι Νεαντερντάλιοι ενώ από τον 

αφρικανικό οι σύγχρονοι σοφοί άνθρωποι (Homo sapiens).

 Τα παλαιοτέρα ευρήματα του H. sapiens χρονολογούνται πριν

από 250.000 χρόνια στη Ν. Αφρική, ενώ πριν από 100.000 το

είδος εμφανίζεται στην Μέση Ανατολή και πριν από 40.000

χρόνια στην Ευρώπη με τον Άνθρωπο του Cro Magnon με την

Ωρινάσια λιθοτεχνία.

 Παρότι το αρχείο των απολιθωμάτων προσφέρει συντριπτικές 

αποδείξεις για την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, παραμένει 

αποσπασματικό, ενώ κάθε νέα ανακάλυψη προσθέτει νέες 

ενδείξεις και οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις προηγούμενων 

υποθέσεων.







Κρανίο

Χιμπατζής

1. Έντονα υπερόφρυα τόξα, χαμηλό 

μέτωπο

2. Έντονος προγναθισμός

3. Μεγάλοι κυνόδοντες

4. Χωρίς πηγούνι

5. Οπίσθια κρανιακή πρόσφυση

6. Ινιακή προεξοχή για τη πρόσδεση βαρύ λαιμού

Άνθρωπος

1. Σχεδόν χωρίς υπερόφρυα τόξα, υψηλό μέτωπο

2. Επίπεδο πρόσωπο

3. Μικροί κυνόδοντες

4. Καλά σχηματισμένο πηγούνι

5. Κεντρική κρανιακή πρόσφυση

6. Χωρίς ινιακή προεξοχή, οι μύες του λαιμού δεν είναι τόσο 

ισχυροί και προσδένονται πιο χαμηλά
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The Spine: From C to S shape


